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Vážení 
čitatelia 

Tém na príhovor je neúre
kom . Na začiatok roku sa 
natíska tá o začiatku, kedy 
začať budovať svoje ja. 
Mnohí začínajú - a rok, čo 
rok, práve na začiatku pred
savzatiami. Rok, čo rok, 
možno práve tie isté, prijí
majú, vlastne opakujú. 
Kdeže sa stala chyba. 
Chtiac-nechtiac svoje ja si 
každý buduje - vidia, cítia, 
hodnotia (mali by) ho iní. A 
vlastne takto nejako by malo 
ono budovanie vyzerať. 
Chcem to či ono. Pre koho? 
Pre seba? Len pre seba? Pre 
seba a svojich najbližších? 
Chcem viac? Akú otázku si 
položím, n~ takú musím dať 
odpoveď. Cinmi . Lebo také
ho ma budú vidieť . Ja sám 
seba, moji najbližší ... iní. 

1 Potom už stačí pevná vôla. 
Aha! Takže vlastne tú pevn~ 

Al' b sme si mali želat, 
vo u y ' ~· t 
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pre savz 
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fi Ako v daňovej úl'ave;DPozvánky na ples 
9Ponuka lstracentra OMestská polícia 
0 Šport; li) Päť rokov PRESSKAM, služby 

motoristom H Súťaž [ID Hokejbal, krížovka 

Stvrté výročie 
Pri príležitosi 4. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, na spomienkovej 

slávnosti, v nedelil 12. jonuóro 1997 o 17"' hod. vo vel'kej sóle lstrocentra, zo účasti staro
stu Mč Ing. V. Mráza, zástupcu starostu V. Baranoviča a niektorých občanov našej mestskej 
časti sa predstavili sólista opery SND l. Ožvót, sólistka NS 8. Polólnyovó, koncertný majster 
Dr. l. Berger o profesorka konzervatória a herečka K. Mrázová. V komornom prostredí ve
l'kej sály lstrocentro predniesli na vrcholnej úrovni diela slovenských autorov. 

Keď človek zalistuje v dejinách, zablúdi rodného a štátneho sebavedomia, na hr-
do roku 1848, číta Žiadosti slovenského dost' obyvatelov USA náhodne vybratých 
národa, snahu o národnú rovnoprávnost', no uliciach počas olympijských hier rôznej 
prestolný prosbopis z 19. marco 1849, v pleti, vyznaniu o zmýšlanio ... človek žasne 
ktorom sa predstavitelia náradnéha hnutia ako rudia si vedia váži( to, čo prišlo no po-
obrátili na Franlitka Joufa l. s prosbou, hrad fahko bez valašiek, bez pušiek, bez 
aby • .._ Skutalne iba 

Krátke správy 
Na žiadosť miestneho úradu 

vykonal Štátny zdravotný ústav 
meran ia prašného spádu na 
okraji sídliskovej časti DNY 
Podhorské. Výsledky merania 
preukázali zvýšenú prašnosť v 
sledovanom území. Zistená 
hodnota predstavuje 2,8-náso
bok hygienicky únosnej hodnoty 
a 4 -násobok priemernej hodno
ty v Bratislave. Zdrojom praš
nosti je tažobný priestor 
Západoslovenských tehelní v lo
kalite Glavica . 

Monografia lacnejšie · 

Až do 31 .3.1997 budete mať 
možnosť na základe rozhodnu
tia miestneho zastupitelstva zís
kať podrobnú reprezentačnú 
monografiu o Devínskej Novej 
Vsi za zníženú cenu 250 Sk. 
Monografia je k dispozícii v 
knižnici lstracentra na lstrijskej 
6. Zároveň si môžete v knižnici 
kúpiť aj pohladnice so zábermi 
z DNV iba za 2,50 Sk. 

Osvetlenie 
Dovol'ujeme si vám oznámiť, 
že dňom l .l .1997 zriadila 
firma Siemens, s.r.o. v zmysle 
Zmluvy o výkone prevádzky, 
modernizácie a rekonštrukcie 
verejného osvetlenia v hl. 

f'Qtiilla11f8 dispečing 



® robničky 
ll radnice 

Uznesenia miestneho za
stupitelstva Mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves zo dňa 17.12.1996 

Miestne zastupitelstvo MČ DNY 
berie na vedomie 
a} informáciu o výsledkoch 

prerokovania záverečnej 
správy doplnkových geolo
gicko-prieskumných prác 
DNY - Kameňolom Srdce 

b) uznesenia z oponentské
ho konania dňa 11.12.1996 
k rokovaniu záverečnej sprá
vy doplnkových geologicko -
prieskumných prác Devínska 
Nová Ves - Kameňolom 
Srdce 

žiada 
firmu Slovnaft a.s. predložiť 
zámer a projekt realizácie 
eliminácie vplyvov nebezpeč
ného odpadu skládky v. 
Kameňolome Srdce v zmysle 
zákona 127/1994 Z.z. v ter
míne: 

-do 31.3.1997 zámer a 
spráyy o hodnotení 

- do 30.6.1997 - projekt 

ukladá 
prednostovi MÚ aby predkla
dal informácie o plnení opat
rení, ktoré vyplynuli z návrhu 
harmonogramu prác zahrnu
tých v uznesení z prerokova
nia 

Opravárens 
areál skládky pevných odpa
dov Zohor 
- verejné pripomienkovanie 
zámeru. 

Navrhovate!' EKO-Sloven-
ská ekologická spoločnos( 
Závodná 8, 821 06 Bratislava,. 
predložil Ministerstvu životného 
prostredia SR podla § 7 zákona 
č. 127/94 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie zá
mer Úpravárenská linka odpa
dov, areál skládky pevných od
padov Zohor. Zámer je k dispo
zícií verejnosti k nahliadnutiu na 
Miestnom úrade - odd. výstavby 
a životného prostredia, lstrijská 
ul. 49, Bratislava do termínu 
3.1.1997. 

2DEVEX 

Záverečnej správy DNY ka
meňolom Srdce 

žiada 
starostu MČ aby informoval 
MZ každoročne na jeho po
slednom riadnom zasadnutí 
v bežnom roku o priebehu 
realizácie prác na odstránení 
nebezpečného odpadu v lo
kalite Srdce 

menu ie 
na základe výsledku kon
kurzného konania Ing. Petra 
Melkusa do funkcie riaditelg 
príspevkovej organizácie MC 
DNY- Denova, s termínom 
nástupu od 2. januára 1997 

schvaluje 
odmeňovacieodmeňovacie 
poriadky v predloženo!Jl 
znení pre zamestvancov MC, 
samosprávu MC, Denovu, 
lstracentrum s účinnosťou od 
l . januára l 997 

žiada 
starostu podniknúť kroky cez 
združenie mestských častí 
Bratislavy na zmenu pred
metného právneho predpisu 

ukladá 
riaditelom Denovy a 
lstracentea predložiť dopady 
na platocli jednotlivcov v 
týchto organizáciách do 
najbližšieho zasadnutia mi
estneho zastupitelstva 

schvaluje 
príspevok za monografiu 
Devínska Nová Ves vo výške 
250,- Sk vrátane 30% rabatu 
do Fondu kultúrr na obdobie 
od 18.12. 996 do 
31.3.1997 

linka pado v 
Verejnost' môže doruči( svoje 
písomné stanovisko k zámeru 
najneskôr v termíne do 
22.1.1997 na adresu: 

Ministerstvo životného prost
redia SR, - Odbor posudzo
vania vplyvov na ŽP a medzi
odvetvo'(ŕch vzt'ahov 
nám. L Stúra l 
81 2 35 Bratislava 

Podrobnejšie informácie 
Vám v prípade potreby po
skytne Mgr. Vrbenský, pra
covník Odboru posudzova
nia vplyvov na ZP a medzi
odvetvových vzt'ahov MŽP 
SR, tel. č. 516 24 93 

Ako si uPlatniť 

daňovú úľavu 
na daň z nehnutelhosti? 

Miestne zastupitel'stvo schválilo 
l 0.12.1996 všeobecne záväzné 
nariadenie č. l 0/1996 mestskej 
časti Devínska Nová Ves o uplatňo
vaní zákona SNR č. 317/92 Zb. o 
dani z nehnutelností. Týmto naria
dením boli schválené výšky sadzieb 
daní z nehnutelností v mestskej čas
ti Devínska Nová Ves na rok 1997. 
Sadzby zostali nezmenené oproti 
roku 1996, podstatne sa však roz
šírila možnost' uplatnenia daňo
vých úlav. 

l . Daňové úlavy na pozemky 
Mestská čast' poskytuje daňovú úlo
vu vo výške 50% dane na pozem
ky, ktorých vlastníkmi sú sociálne 
odkázaní občania s trvalým poby
tom v DNY, ak tieto slúžia výhrad
ne na ich osobnú potrebu. 

2. Daňové úlavy na stavby na 
bývanie 
Mestská čast' poskytuje daňovú úlo
vu vo výške 50% dane za stavby 
na bývanie vo vlastníctve sociálne 
odkázaných občanov, občanov 
starších ako 70 rokov alebo t'ažko 
zdravotne postihnutých občanov 
(držitelov preukazov ZŤP a ZŤP/S), 
ako aj prevažne alebo úplne bez
vládnych občanov, ktoré slúžia na 
ich trvalé bývanie. 

3. Daňové úlavy na garáže 
Mestská čast' poskytuje daňovú úlo
vu vo výške 50% za garáže vo 
vlastníctve občanov starších ako 70 
rokov alebo tožko zdravotne po
stihnutých občanov (držitelov preu
kazov ZŤP a ZŤP/S), ako aj pre-

Progr.am 

važne alebo úplne bezvládnych 
občanov, ktoré slúžia na motorové 
vozidlo používané na ich dopravu. 

Na všetky uvedené daňové úl'avy 
majú podla rozhodnutia poslancov 
miestneho zastupitel'stva nárok ob
čania s trvalým pobytom v DNY, 
ktorí spiÍlajú potrebné kritériá. 
úl'ava sa im poskytne na základe 
daňového priznania, ktoré si musia 
podať na miestnom úrade do 
31.1.1997 spolu s doložením po
trebných dokladov a nie je potreb
né platit' správny poplatok. 

Okrem uvedených úl'av, ktoré sú 
na základe rozhodnutia poslancov 
miestneho zastupitel'stva nárokova
telné, môže starosta mestskej časti 
schváliť poskytnutie daňovej úl'avy 
v nasledujúcich prípadoch: 
- na pozemky, ktorých hospodár
ske využitie je obmedzené, 
- na stavby, ktoré zlepšujú stav ži
votného prostredia, 
- na stavby, v ktorých bol v pred
chádzajúcom daňovom období 
zmenený systém vykurovania z tu
hých palív na plyn, elektrickú ener
giu alebo systémy využívajúce ob
novitel'né zdroje energie na ohrev 
vody, ak sa v dôsledku týchto zmi
en výrazne znížila spotreba ener
gie, 
- na stavby, ktorých využitie je ob
medzené z dôvodu rozsiahlej re
konštrukcie, stavebnej závery, ale
bo umiestnenia na podkopanom 
pozemku. 

Tieto úl'avy je možné si uplatnit' 
takisto na miestnom úrade. K žia
dosti o úl'avu je v tomto prípade 
potrebné zaplatiť správny poplatok 
vo výške l OO,- Sk. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

"Ysielania 

pondelok 20.1.1997 od 18.30 do 19.00- Spravodajstvo DTV (repríza) 

utorok 21.1.1997 od 18.30 do 19.00- Spravodajstvo DTV (repríza) 

štvrtok 23.1.1997 od 18.30 do 19.00 - Horúce kreslá 

piatok 24.1.1997 od 9.30 do l 0.00 - Horúce kreslá 

pondelok 27.1.1997 od 18.30 do 19.00 - Horúce kreslá 

utorok 28.1.1997 od 18.30 do 19.00 -Horúce kreslá 

(premiéra) 

(repríza) 

(repríza) 

(repríza) 

štvrtok 30.1.1997 od 18.30 do 19.00 - Spravodajstvo DTV {premiéra) 

piatok 31.1.1997 od 9.30 do 10.00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 
7.00 do 14.00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

Neviem, ako vyzerali ostatné 
• t' DNY ale Grba vyzerala cez 
cas l , . d kl . k . tky ako 1e no z1s o. 
SVIa k l' . , 
P 'panie pies om ve m1 nepomaosy . • • d 
ha, solií sa ,a,sl ~emoze a ~a o -
t , nenie nalad1a na cesta ch by s ra . . k 

bolo treba asi reg1ment vo1a ov. 
rm 

Na Eisnerovej pred obchodmi 
na chodníkoch bola v týchto zim-

SNAPSER 
Reštaurácia U Michala Devínska 

Nová Ves usporiadala 14.12:1996 
15. ročník turnaja v šnapsen. 

Poradie: ~ 
1 . miesto - Cižmárik Peter 
2. miesto- Baláž Ľubomír 
3. miesto - Ružovič Ján 
4. miesto - Uhrík Ľubomír 

V 15. ročníku sa turnaja zúčast
nilo l 094 súfažiacich. 

Doterajší vít'azi: 
1. ročník: 
l - Čizmazia Martin 
2- Dickhrd Oto 
3 - Juran Milan st. 
4 - Fralrič Ján 

2. ročník: 
l - Juran Milan ml. 
2 - Prokeš Ivan 
3 - Balovčík Michal 
4 - Kovarík Dušan 

3. ročník: 
1 - Ebringer Ivan 
2 - Fajdoš Jozef 
3 - Kastl Pavol 
4 - Pokorný Emil 

4. ročník: 
l - Prokeš Ivan 
2 - Horínek Karol 
3 - Horváth Ján 
4 - Juran Milan ml. 

5. ročník: 
l - Jurovich František 
2 - Ružovič Miroslav 
3 - Pokorný Štefan 
4 - Frantrič Gabriel 

6. ročník: 
l - Prokeš František 
2 - Jurovich František 
3 - Hampejsek Leopold 
4 - Pavlík Miroslav 

Šteniatko (fenka) hnedej 

farby, nájdené dňa 1.1.97 na 

kolónii, bolo dané do útulku 

na Poliankach. Tel.: 187 ale

bo 376 134. 

ných dňoch odvaha chodií. To nik
to pred obchodom si nemusí od
strániť zladovatelý sneh? 

vb 

Pred bankou VÚB na Eisnerovej, 
ale ani dalej, ani bližšie sa nedalo, 
ani nedá zaparkoval. Kašovitý 
sneh tomu bráni. A pre stále par
kovanie vozidiel sa ani nedá od
stránil. Nedá sa to nejako vyrieši(? 

7. ročník 
l - Dvorský Augustín 
2 - Miloševič Milan 
3 - Hanzel Milan 
4 - Di dá k Alexander 

8. Ročník: 
l - Lukačovič Dušan 
2 - Neuber! Peter 
3 - Dvorský Augustín 
4- Gašparík Vladimír 

9. ročník: 
l - Vinter Július 
2 - Polák Peter 
3- Polák Ján 
4 - Dvorský Augustín 

10. ročník: 
l - Radvány Ladislav 
2 - Marica Milan 
3 - Fratrič Gabriel 
4 - Čizmazia Martin 

11. ročník: 
l - Svitek Juraj 
2 - Vachálek Miroslav 
3 - Horínek Karol 

12. ročník: 
l - Svitek Juraj 
2 - Fratrič Peter 
3 - Ružovič Ján 
4- Záhorský Miroslav 

13. ročník: 
l - Čižmárik Jozef 
2 - Koi ser Ján 
Janíček Ján ml. 
4 - Ebringer Ivan 

14. ročník: 
l - Pavlík Jozef 
2 - Kružliak Ivan 
3 -Čižmárik Peter 
4 - Gottgeisel Ladislav 

sr 

Najlepším hráčom z Devínskej 
Novej Vsi za 15 ročníkov sa stal p. 
Dvorský augustín, ktorému obchod 
p. Baranovičovej venoval poukáz
ku na nákup tovaru. 

G.F. 

MAV t t' . ozu spom1na • 
Deti zo ZŠ l. Bukovčana č. 3 chcú po

ďakoval' za zorganizovanie liečebného 
pobytu v ozdravovacom zariadení v 
Čiernej Hore. 

Počas nóšho pobytu sme mali mož
nost' sa nielen zotavil', ale i spoznal' ďalší 
kus našej vlasti a prírody. 

MIESTNA ORGANIZÁCIA MATICE SLOVENSKEJ 

A ISTRA - CENTRUM 

V BRATISLAVE DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

VÁS POZÝVAJÚ 

NA 

IV. MATIČIARSKY 

PLES 

DŇA 18.1.1997 

OD 19.00 HOD 

DO VELKEJ SÁLY 

ISTRA CENTRA 

VSTUPNÉ 100,- Sk 

DO TANCA 

A NA POČÚVANIE 

HRÁ u MELÓDIA u 

ZABEZPEČIU SME PRE VÁS DOBRÚ NÁLADU, TANEC, 
SPEV, OBČERSlVENIE, BOHATú TOMBOLU A l'vl.ANDARÍNKOVÝTANEC 

PREDPREDAJ VO ŠTVRTOK- PIATOK OD 17.00-19.00 hod 

V POKlADNIISTRA CENTRA 

VÝBOR MO MS 

EWAIL N& 
V prípade priaznivého poča

sia - ak bude lad - usporiada v 
sobotu 18. januára od 14.00 
hod. 
ISTRACENTRUM - DEVEX -
YMKA 
detský karneval na lade 
Pozývame deti z Devínskej 
Novej Vsi 
príďte sa ukázať, zabavil. 
Sladké odmeny čakajú všet
kých, víťazné masky aj ocení-

Navštívili sme mesto levoču, Spišskú 
Novú Ves, Spišský hrad. l keď sme sa 
učili, zostal nám čas na hranie a spozná
vanie prírody. l omša v malom kostolíku 
otvorenom len re nós, bola vel'kým zó
žitkom. Mnohí z nás boli prvý krát v 
saune, a vel'mi sa nóm to páčilo. 

Radi si spomenieme i na večery, keď 
sme sa mohli vyšantit' na Katarínskej o 
Martinskej zábave. 

me (niekol'ko masiek dostat' eš
te v Devexe, Novoveská 14 
pia: 15.30-18.00 sobota: 
8.00-11.00) 

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorý 

nám prispeli sladkými aj inými odmena

mi. Sú lo p. Vitalos, Textil p. Jeckovej, 

Diskont Rossi, p. Molnárovi, p. Caklovej, 

o p. Iva novej z papiernictva MO VE O. 

Deti z 3. ročníka ZŠ l. Bukovcono (. 3 
a Mgr. Renáta Veberovó- vedúca 

ozdrav. pobytu 

DEVEX 3 



V poslednom štvrfroku l 996 v 
Klube dôchodcov svoje narodeniny 

oslávili: centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 
Martina NOVÁKOVÁ 
Martina DRÍMALOVÁ 
Margita ZUBACKÁ 

Katarína ZAHRADNÍČKOVÁ 
Antónia KAROVIČOVÁ 
Katarína FOŠNÁROVÁ 

Eva NEOVESKÁ 
Jitka MILOŠOVIČOVÁ 

Mária HUPKOVÁ 
Božena AGAIOVÁ 
Veronika KUBOVÁ 

Alžbeta BELEŠOVÁ 
Dezider SCHREK 

blahoželáme 

Rastislav ŽIAK 
Rozália POLÁKOVÁ 

Poáákovonie 
Za najkrajší darček pod via

nočným stromčekom v Klube 
dôchodcov- televízny prijímač 
srdečne dakujeme 
starostovi MČ DNV a Miestnemu 
úradu v DNV a tešíme sa, že 
môžeme príjemne strávil' spoločné 
chvíle v našom klube i sledovaním 
našich oblubených televíznych pro
gramov. 

Súčasne dakujeme pani Gitke 
Baranovičovej za ovocný darček, 
ktorý vitamínmi obohatil náš via
nočný stôl. 

Členovia Klubu dôchodcov 
v Devínskej Novej Vsi 

Ridio R&GIN'A 
Až do 31.3.1997 budete mat' 

možnost' na základe rozhodnutia 
miestneho zastupitelstva získal' po
drobnú reprezentačnú monografiu 
o Devínskej Novej Vsi za zníženú 
cenu 250 Sk. Monografia je k dis
pozícii v knižnici lstracentra na 
lstrijskej 6. Zároveň si môžete v 
knižnice kúpit' aj pohladnice so zá
bermi z DNV iba za 2,50 Sk. 

Od 7.1. 1997 začína v rámci 
verejnoprávnej inštitúcie Slovenský 
rozhlas vysielal' stanica Rádio 
Regina Bratislava na strednej vlne 
792 kHz s územným pôsobením 
pre Bratislavský kraj. Táto stanica 
vznikla z doterajšieho Vysielania 
pre Bratislavu. Zároveň od 
20.12.,1996 prestalo existova( 
Vysielanie pre Západné Slovensko. 

4DEVEX 

18. 1. REPREZENTAČNÝ PLES MATICE SLOVENSKEJ V DNY 
otvorenie plesovej sezóny 19.00 hod. 

19.1. detské divadelné predstavenie 16.00 hod. vstup
né 10,- Sk 

24.1. PLES VOTUM 20.00 hod. 

31.1. PLES RADOSTI SPOLOČENSTVA SAMARITÁN 
15.00 hod. 

Istro Centrum, centrum pre vol'ný čas otvára další úspešný "Kurz šitia 
a opráv odevov" pod odborným vedením pani Marty Hronskej, dám
skej krajčírky. 

Kurz začína 7.2.1997 o l 8. hodine v priestoroch učebne - zasadačky 
Istro Centra na lstrijskej ul. č. 6 a potrvá do konco februára. 
Program kurzu: 

1. Zákazkové šitie odevov - príprava o vol'ba vhodného materiálu 

podla typu odevu 
- spôsob odobratia miery 
- prípravo strihov 

- poloha strihu a vystrihnutí 
- skúšanie odevu 

-dokončenie a vypracovanie detailov 
odevu 

2. oprava odevov - prerábanie odevov 

-úprava odevov- skracovanie dlžok 
- úprava a šitie postelnej bielizne 
- šitie bytových doplnkov 

3. Obsluha o práco so šijacím strojom 

4. Žehlenie rôznych materiálov a častí odevov 

5. Konzultácia o poradenstvo v odbore 

Informácie a prihlášky: Istro Centrum, 770033 

od 9.00 do 16.00 

Istro Centrum, centrum pre volný čas v Devínskej Novej Vsi ponúka v 
druhom polroku šk. roka 1996/97 dievčatám 7.-9. ročníkov základ
ných škôl možnost' navštevova( tvorivú dielňu pod názvom: 
"Ako využiť textil a vlnu" 

Program a zameranie tvorivej dielne: 

1. Vyšívanie- teoretická čas( - druhy, typy textílií a techník 

- praktická čast - využitie rôznych techník výšivky v 
skrášlovaní a dopl~oní bytového interiéru 

2. Pletenie a háčkovanie - teoretická čast'- techniko háčkovania 
- praktická čast- využitie rôznych druhov techník háčkovania a plete
nia ako odevov a ich súčastí 

3. Šitie - teoretická čast - základy šitia 

- šitie na šijacom stroji 
- ako upravova( odevy 

- praktická čast - význam a využitie jednotlivých 

materiálov a techník na konkrétnych 
príkladoch vyšívania, háčkovania, 
pletenia a šitia. 

Prvé stretnutie: 21.1. 1997 o 16.30 hod. v Istro Centre 
Prihlášky a informácie: Istro Centrum, 770 033 

OO~~~~~~IDU~ 
meninr v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
18.1. - Bohdana, 19.1. -
Drahomíra, 20. l. - Dalibor, 
21.1. -Vincent, 22.1. -Zora, 
23. l. - Miloš, 24. l. - Timotej, 
25.1. - Gejza, 26.1. -Tamara, 
27. l. -Bohuš, 28.1. -Alfonz, 
29.1. -Gašpar, 30.1. Ema, 
31.1.- Emil 

blahoželáme 

Program 
kina 

®rnwarM 
Celovečerné predstavenia 
str. štvr. nedele alebo svia

tok 19.45, So, ne aj o 
17.15 hod. 

18.-19.1.- BARB WIRE

NEVOLAJ MA 
ZLATKO- USA 
MP 30,- Sci-fi 

22.-23.1. -K L U B OD-

LOŽENÝCH 
ŽIEN-USA 
- MP- 34,-

Keď sa muž dostane do 

"najlepších rokov" 
26.1. 15. 15 a 17. 15 hod. 

ZVONÁR 
U MATKY 
BOŽEJ - s.d. 
32,-

25.-26.1. ZAJATCI -USA 

-MP 28,-
29.-30. 1. - ODVAHA POD 

PA(BOU -USA 
-MN 15- 36,-

Detské a mládežnícke 
predstavenia - so, ne 

17.15 
18.-19.1. - BARB WIRE

NEVOLAJ MA 
ZLATKO- USA 
-MP 30,-

25.-26.1. ZAJATCI -USA 

-MP 28,-
26. 1. ZVONÁR U MATKY 

BOŽEJ - s.d 
32,-

15. 15 a 17. 15 hod. 

Tel.: 775 104 

Vstúpili sme do nového roku 
1997. Aj my pracovníci stanice 
MsP Devínska Nová Ves chceme 
svojou prácou prispievať k spo
kojnosti všetkých obyvatelov 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves. Verím, že spoločným úsilím 
sa nám toto predsavzatia podarí 
naplniť v praxi. 

Dňa 12.12.1996 o 14,05 hod. 
došlo na Eisnerovej ulici, na pre
chode pre chodcov k dopravnej 
nehode, pri ktorej bola vodičkou 
motorového vozidla VW-Vento 
zrazená staršia pani, ktorá utr
pela zranenie hlavy. Vdaka du
chaprítomnosti niektorých obča
nov svedkov tejto dopravnej ne
hody jej bola poskytnutá prvá 
pomoc. MsP DNY na miesto pri
volala rýchlu zdravotnú pomoc, 
ktorá zranenú občanku odviezla 
k dalšiemu ošetreniu. 

Že niektorí .,mladíci" ani v čase 
predvianočnom sa nevedeli 
vmestiť "do kože" svedčí o tom aj 
prípad zo 14.12.1996, kedy o 
22,46 hod. telefonicky bolo 
oznámené, že na terase na ul. 
M. Marečka 5-členná skupina 
mladíkov ničí oplachtenie pre
dojných stánkov. Po príchode na 
miesto hliadka st. MsP-DNY zisti
la, že plachta na dvoch stánkoch 
je pozdlžne porezaná. Hliadka 

vykonala prieskum okolia a na 
ul. l. Bukovčana zistila a kontro
lovala 4 podozrivé osoby a to: 
AV., M.P., P.G., a R.M., na zá
klade čoho bola privolaná aj hli
adka HO PZ. Obe hliadky potom 
predviedli tieto osoby na HO PZ 
k dalšiemu šetreniu. 

Dňa 19.12.1996 o 16,14 hod. 
bolo telefonicky oznámené na 
stanicu MsP v Devínskej Novej 
Vsi, že na ul. J. Smreka pred 
vchodom č. 3 horí kontajner na 
papier. Oznam bol okamžite na 
mieste preverený hliadkou a vy
rozumený požiarny útvar v 
Dúbravke, ktorý o 16,36 hod. 
požiar uhasil. Kontajner bol za
pálený s najväčšou pravdepo
dobnostou nejakým nespratní
kom. V tomto smere vyzývam ro
dičov, aby najmä vo vol'nom čase 
venovali svojim deťom väčšiu po
zornosť, nakol'ko nie vždy sa ta
kéto prípady končia len uhase
ním požiaru. 

V závere roka sa nám množili 
prípady, kedy majitelia svojích 
"miláčikov" - psov, im nevenovali 
dostatočnú pozornosť a opateru, 
alebo jednoducho sa ich snažili 
zbaviť vypustením ich von na uli
cu. Pritom si osi neuvedomujú 
nebezpečenstvo, ktoré takto vo
l'ne pohybujúce so zviera - pes 
vo svojom okolí vyvoláva, najmä 
k ohrozeniu zdravia a života nič 
netušiacich občanov, o najmä 
detí. 
Svedčí o tom aj prípad 

26.12.1996, kedy o 17,50 hod. 
došlo na ul. J. Poničana 3 zo 
strany volne sa pohybujúceho vl
čiaka k útoku a následne k po
hryzeniu menšieho psa, ktorý na 
následky uhynul. Zároveň tento 

sídlisku ~ 

vlčiak pohrýzol aj dievča, ktoré 
venčilo pekingského pinčla, do 
nohy. Na základe uvedeného 
bolo dievča odoslané na ošetre
nie, pes -vlčiak bol odchytený a 
umiestnený v koterci na stanici 
MsP. S určitými problémami bol 
tento pes dňa 27.12. 96 vyšetre
ný veterinárom, ktorý túto prehli
adku u psa zopakoval aj 
31.12. 96. U psa neboli zistené 
príznaky besnoty, na základe čo
ho pokúsané dievča nemuselo 
absolvovať ambulantné liečenie v 
nemocnici. Vdí:tka intenzívnej 
práci pracovníkov stanice MsP v 
Devínskej Novej Vsi, osobne velí
tela stanice bol nájdený majitel' 
psa, ktorému po spísaní zápisni
ce bol pes odovzdaný. 

Obdobne aj dňa 30.12. 96 o 
13,45 hod. bol pred VÚB zistený 
vol'ne sa pohybujúci čierny vlči
ak, ktorý napádal okoloidúcich 
chodcov. Psa odchytila hliadka 
MsP - DNY, umiestnila na stanici 
MsP a privolala odchyt psov, kto
rý si psa o 15,30 hod. prevzal. 
len šťastím nedošlo k dalšiemu 
pokúsaniu niektorého chodca. 

Dňa 3.1.1997 o 21 ,55 hod. 
obdržala hliadka st. MsP-DNY 
oznámenie od občana, že maji
tel'ka bytu na ul. J. Poničano 15, 
kde aj on má trvalý pobyt ho ne
chce pustiť do bytu. pri prevero
vaní vyšlo najavo, že tento ob
čan sa majitel'ke bytu vyhrážal a 
vykonal krádež v byte, čím maji
tel'ke bytu spôsobil škodu vo výš
ke osi 15,000.-Sk. Na základe 
uvedeného bola na miesto privo
laná hliadka HO PZ, ktorá si prí
pad prevzalo k dalšiemu šetre
niu. 
Dňa 7.1.1997 o 21,30 hod. 

bola hliadka stanice MsP - DNV 
telefonicky privolaná na ul. J. 
Poničana č. 3, kde na l O. po
schodí došlo k poškodeniu skle
nených dverí na chodbe od výťa
hov. Na mieste bolo zistené, že 
tieto dvere úmyselne kopnutím do 
sklennej výplne poškodil občan 
M.B., ktorý sa k uvedenému skut
ku doznal. Nakol'ko bol pod 
vplyvom alkoholu a hrozili ne
bezpečenstvo že bude pokračo
va( vo výtržnostiach bol hliadkou 
MsP predvedený na HO PZ k 
dalšiemu šetreniu. 

V priebehu mesiaca december 
1996 stanica MsP Devínska 
Nová Ves riešila celkom 129 pri
estupkov, z toho 89 priestupkov 
riešila pokarhaním, 31 priestup
kov v blokovom konaní v celkovej 
výške 6.1 00.-Sk, v 6 prípadoch 
bolo zahájené objasňovanie a 3 
priestupky boli oznámené na do
pr. inšpektorát k dalšiemu rieše
niu. Z uvedeného počtu bolo 57 
priestupkov proti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, 40 
priestupkov podl'a §-u 46 poru
šením VZN mestskej časti a hl. 
m. SR Bratislavy, 28 priestupkov 
proti verejnému poriadku, 3 prie
stupky proti občianskemu spolu
nažívaniu a l priestupok proti 
majetku. V dvoch prípadoch hli
adky zasahovali no podnet ob
čanov na linku 159 alebo telefo
nicky oznam priamo na stanicu 
MsP v Devínskej Novej Vsi. 

Velitel' stanice MsP Devínska 
Nová Ves: 

JUDr. František Baňas 

na sídlisku ~ zima na sídlisku 

DEVEX 5 



PrísPevok k ProtidrogovÝm aktivitám 

n 
na 

or 
y 

tej sa teraz závislý na drogách 
musí poriadne buchnú( po vrec
ku a pri každej dalšej dávke sa 
cena drogy podstatne zväčšuje. 

S drogami si začnú len tí, čo 
chcú; tí, ktorí majú aspoň trochu 
rozumu, na také niečo vôbec ne
pomyslia. 

Miluj život. drogu nie. 
to je naše znameniem 

Drogy sú látky, o ktorých by 
sme mali všetci vela vedieí. Sú 
velín i jedovaté a po požití väčšie
ho množstva spôsobujú smrí. Už 
aj malí žiaci od prvej triedy by 
mali byť oboznámení s takýmito 
nebezpečnými látkami. 

Mnohé drogy, ako napr. mari
huana, ópium, morfium, sa dajú 
lahko získat' z vypestovaných 
rastlín. Na drogy sa dá navykn
ú(, ak ich budeme pravidelne a 
neustále bra( Ľudia, ktorí si na
vykli na nejakú drogu a už ne
majú peniaze na dalšiu dávku, 
alebo zistili, že to, čo robia, nie 
je správne, chcú s drogovaním 
skonči( a pre takých sú protidro
gové liečenia. Deti školského ve
ku sú najviac ohrozené, lebo nie 
sú oboznámené s tým, čo strieh
ne na nich za rohom ulice. 
Droga je návyková látka, po kto
rej sa jej užívate!' cíti lahší, uvo
l'nenejší, bez stresu, jedným slo
vom v extáze. No uvol'nenost sa 
stratí hneď, ak človek užívajúci 
drogu ~edostane svoju bežnú 
dávku. Clovek, ktorý sprostred
kuje drogu, pravdaže nelegálne 
a draho, sa nazýva dealer. 
Dealeri zaobstarávajú drogy tak, 
že ich pašujú zo susedných kra
jín. Prvú dávku dá - alebo lepšie 
povedané - podstrčí náš "spon
zor" zadarmo, druhú za nízku 
cenu, tretiu už drahšie a pri štvr-

Niekedy nám dealeri drogy 
podstrčia, napr. rôzne sladkosti, 
ktorých náplň nie je len niečo 
sladké, ale aj jedovaté, tiež na 
povrchu nálepok sú drogy, ba aj 
na poštových známkach ... a vela 
iných nebezpečných prípadov. 

Smrt ludí, ktorí nedali na dobré 
rady, je pre nás výstrahou!!! 

A preto, ak nechcete zomrie( 
smrťou, akou je predávkovanie, 
radšej sa tomuto nebezpečenstvu 
vyhnite ... 

Pomôžete tak nielen sebe, ale 
aj svojim blízkym. 

A nezabudnite, medzi drogy 
patria aj cigarety a alkohol!!! 

Katarína Scherhauferová 
7.C 

ZŠ Pavla Horova č. 16 

žraloky nad Bratislavou 
Devínska Kobyla je obrov

ským bralom z morského dna. 
Pred niekol'kými desiatkami mi
liónov rokov sa nad Devínskou, 
ako aj v jej širokom okolí roz
prestieralo praveké more. Jeho 
hlbka bola tak do 60 m. Ťažko 
povedal, ako to tu vtedy vyze
ralo. V každom prípade, ak 
vezmeme do úvahy vykopávky 
a skameneliny, ktoré sa u nás 
našli, môžeme skonštatova( že 
pred niekol'kými desiatkami mi
liónov rokov nad Bratislavou a 
jej okolím plávali obrovské žra
loky 

Tak, ako to ide, dedo? opýtal 
som sa ho ... 

6 DEVEX 

Ále, dobre, chlapče, odpove
dal mi. 

A to sa nebojíte, že vás tu ni
ekto - prichytí? 

Vôbec nie, odpovedal mi ten 
chlapík a potom sa stratil z ná
učného chodníka v CHKO na 
Devínskej Kobyle a to tak rých
lo, ako sa na ňom pred chvílou 
aj objavil. 

Stretávať takýchto l'udí v 
CHKO na Devínskej Kobyle, 
nad Devínskou Novou Vsou nie 
je žiaden problém. Avšak 
okrem toho: pieskovcové skaly 
pod Sandbergom, dnes, v sú
časnosti, vyzerajú ako obrov
ská piesočná púšť. Ak k nám, 
do Devínskej, na Devínsku 

Netopiere 
Možno sa vám pri nočnej pre

chádzke sídliskom alebo večernom 
návrate z práce stane, že budete 
zo štrbín vášho panelového domu 
počut' akýsi nezvyčajný piskot. Nie 
sú to potkany, nie sú to myši, ale sú 
to úplne neškodné tvory - zimujúce 
netopiere. Počas leta vychovávali 
svoje nepočetné rodinky na pova
lách starých budov a na zimu sa 
uchylujú do štrbín v panelákoch, 
ktoré im vel'mi pripomínajú skalné 
štrbiny, ich dávne zimoviská. Chcel 
by som hneď upokojí( všetkých vy
lákaných nájomníkov (a najmä ná
jomníčky) - netopiere sú zvieratká 
pre nás úplne neškodné. Na člove
ka neprenášajú žiadnu chorobu 
ani parazitov a navyše v zimnom 
období majú pozastavené všetky 
životné pochody, takže neznečis-

Kobylu prídu o niekol'ko rokov 
naši vnuci alebo 
pravnuci a v miestnom obcho
de so suvenírmi si kúpia "do
bové" fotografie zo "súčasnos
ti" na ktorých bude pieskovco
vé skalisko pod Sandbergom 
vyzera( ako dnes - zerodova
né, zahádzané odpadkami, s 
rozkradnutými zvyškami po 
ochrannom zábradlí, s dierami 
a nápismi typu .... , alebo ..... 
po stenách, možno v takej sku
pine mladých ludí sa objavia aj 
dvaja f!)ládenci. Jeden z nich 
povie: Cloveče, pozri sa na to. 
Veď už koncom dvadsiateho 
storočia to tu vyzeralo takto. A 
len druhý mu na to odpovie: 
Divíš sa? Veď to boli koniec
koncov takí istí ludia, ako sme 
my. 

rp 

na sídlisku 
tujú okolie svojím trusom. Azda len 
ich piskot sa nám môže zda( neprí
jemným, no len čo prídu prvé tuhé 
mrazy, netopiere zaspia a utíchnu. 

S prírodovedeckým klubom Istro 
Centra, ktorého členmi sú žiaci ZŠ 
Horova a ZŠ Bukovčana, sme tieto 
kolónie začali postupne dohl'adá
vaf. Zatial' sme na sídlisku zistili tri. 
Všade zrejme zimuje hojnejší mest
ský netopier - večernica pozdná 
(Eptesicus serotinus). Prekvapením 
pre nás bolo, keď sme pri kontrole 
jedného zimoviska koncom novem
bra začuli i hlasové prejavy dalšie
ho druhu - večernice pestrej 
(Vespertilio murinus). Tento druh 
patrí na Slovensku medzi tie naj
vzácnejšie. Je to už deviaty druh 
netopiere, ktorý sme zistili za uply
nulý rok v katastri DNV. 

Chcel by som vás poprosi( o 
ohladuplnost' a trochu l'udskej zho
vievavosti k týmto ",ietajúcim myš
kám". Ak sa vám náhodou prihodí, 
že vám zblúdilý netopier vletí do 
bytu, prosím, nevítajte ho hneď 
metlou či iným podobným predme
tom. Stačí, ak otvoríte okno a on 
rád odletí. Štrbinu vo vašom pane
láku využije len ako úkryt pred kru
tým mrazom. Len čo sa oteplí, od
letí. 

Bol by som vám vdačný za každú 
správu o netopieroch v Devínskej 
Novej Vsi a ak máte najrôznejšie 
problémy s týmito inak vel'mi milý
mi zvieratkami, rád vám po
môžem. Nájdete ma v Istro Centre, 
alebo sa obrát'te na pani Zlochovú 
z Miestneho úradu. 

Michal Noga, Sl. agentúra živ. 
prostredia 

(SAžP) 

TENIS 
Pri bilancovaní činnosti TK LOB 

Devínska Nová Ves chceme infor
mova( o niektorých aktivitách. 

V rámci programov "Hraj tenis, 
Slovensko"" ktorý má umožnil' 
bezplatné získanie tenisových zá
kladov školákov, spolupracuje 
Bratislavský tenisový zväz oj so zá
kladnou školou Bukovčano č. l v 
Devínskej Novej Vsi. Turnus jedné
ho krúžka prváčikov a druháčikov 
potrvá do 30.6.1997. Treba verit', 
že väčšino detí zostane tenisu vo
lná i nadol ej. 

Preukazy rozhodcov 3. triedy 
získali po úspešnom školení z náš
ho klubu Pavol Fisher a Vladimír 
Pánik. 
Konečné tobul'ky sút'aží družstiev 
1996: 

Mladší žiaci - ll. trieda: 
l. Aréno 24:12 8 
2. Právnik 25:11 6 
3. Slovan B 19:17 4 

ŠACH 
OPEN RAPID Devínska 

Nová Ves 1996 

Šachový klub STRELEC pokra

čuje v úsilí vyplni( medzery v or

ganizovaní šachových turnajov v 

bratislavskom regióne. Dňa 14. 

decembra 1996 zorganizoval 

otvorený turnaj vo vel'kej sále 

Istro centra, ktorého sa zúčastnilo 

40 hráčov z trinástich klubov. 

Poradie najlepších o umiestnenie 

hráčov z Devínskej Novej Vsi: 

l. PETRÍK Karol Radegast 6 

2. ROHÁČEK Miroslav Šachová 
škola 5,5 

PEŠIA TURISTIKA 
CYKLOTURISTIKA 

SPLAV MORAVY NA KANOE 
K cykloturistike je potrebný vlastný 
bicykel v dobrom technickom stave, 
na splav Moravy poskytne kom
pletné vybavenie TJ Moravan o TJ 
Albatros 
čaká nás: 
stretnutie s priatelíni 
krásne prírodné prostredie 
~obrodružstvá v prírode 
sportové vyžitie 
možný táborák 
kúpanie 

~r~d začiatkom výletu bude vždy 
, ~otka inštruktáž a nutný súpis 
ucastníkov, u mladších ako l 8 ro
ko~ treba písomný súhlas rodičov, 
d
detr do 12 rokov len v sprievode 

ospelého. 

4. lokomotíva 17:19 2 
5. Devínska Nová Ves 5:31 O 
Starší žiaci - ll. trieda 
l. Spoje 36: l 8 l O 
2. Strojár 40:14 l O 
3. lokomotíva 32:23 8 
4. Matador 28:26 6 
5. Danubius 23:31 4 
6. Devínska Nová Ves 26:28 4 
7. KŠU 3:51 O 

Dorast - ll. trieda 
l. Slovan B 37:8 10 
2. Stupava 24:20 8 
3. Matador 21 :24 4 
4. Devínska Nová Ves 18:27 4 
5. lokomotívo 18:27 2 
6. Spoje 16:28 2 

Muži - l. trieda 
l. VŠK Ekonóm 34:15 13 
2. lokomotívo 30:19 12 
3. Matchball B 24:25 ll 
4. Devínska Nová Ves 23:26 l O 
5. Salus 28:21 10 
6. Spoje B 25:24 l O 
7. Medik 23:26 l O 
8. Technik Tesla 9:40 8 

3. SAMKO Karol Spoje 5,5 

4. MESZÁROS Michal Šachová 

škola 5,5 

5. VAŠKO Jozef Hydrostav 5 

6. RÁCHELA Milan Dunajská 

Streda 5 

7. ANTALA Ján Devínska Nová 

Ves 

8. PRIAM Štefan GKÚ Bratislava 

4,5 

9. SYROVÝ Ivan Devínska Nová 

Ves 4,5 

l O. LOBODÁŠ Andrej Devínska 

Nová Ves 4,5 

25. HORVÁTH Karol Devínska 

Nová Ves 3 

29. ŠIMON lukáš Devínska Nová 

Ves 3 

Vždy si treba vziot so sebou: 
dobrú obuv, pršiplášt', strovu a te
kutiny no celý čas výletu, niečo no 
opekanie, svetlú pokrývku no hla
vu, v prípade použitia mestskej do
pravy električenku alebo drobné 
peniaze. Zídu so oj slnečné okulia
re o pletový krém. 
"Nepoznáme zlé počasie, iba ne
vhodnú výstroj!" 
Stretnutia účastníkov: 
DNV - Zastávka MHD P. Horovo 
smer mesto o 9.00 hod., ak nie je 
uvedené inak. 
• Informácie poskytne vedúci no 
tel. č.: 778 269 

KALENDÁR VÝLETOV 
1997 
19.1.1997 nedele: Otvorenie turis
tickej sezóny: Turistický prechod 

Ženy 
Do sútaže so prihlásili len dve 
družstvá: Devínska Nová Ves o 
Technik -Tesla. Družstvo Technik -
Tesla zo sútaže odstúpilo o vít'azom 
sa stalo družstvo Devínskej Novej 
Vsi. 
Tenisový klub LOB usporiadal v 
uplynulom roku 14 turnajov kate
górie C. Na Majstrovstvách 
Bratislavy sme štartovali v týchto 
kategóriách: 
l muž 
2 starší dorastenci 
l staršia žiačka 
l mladší žiak 

Medzi najlepšími v bratislavských 
rebríčkoch za r. 96 figurl!jú: 
Muži - 44. Rastislav SOJAK 
Dorastenci - 20. Milan ŽOVIC 
43. Marián JACKANIN 
Starší žiaci - 33. Richard KURINA 
34. Vladimír PÁNIK 
D9rostenky - 37. Zuzana FISTERO
VA 
Staršje žiačky - 44. Zuzana FISTE
ROVA 

30. ZAŤKO Juraj Devínska Nová 

Ves 3 

32. JURČÁK Miroslav Devínska 
Nová Ves 3 

33. BEZÚCH Martin Devínska 
Nová Ves 2,5 

35.ŠIMKOVIČ Branislav 

Devínska Nová Ves 2 
36. HORVÁTHOVÁ Zuzana 

Devínska Nová Ves 2 

37. HIPSZKI Július Devínska 

Nová Ves l 
38. KOVÁČ Martin Devínska 

Nová Ves l 
39. ZAŤKO Matúš Devínska 

Nová Ves l 
40. KOVÁČ Michal Devínska 

Nová Ves l 
mj 

Mladšie žiačky- 33. Zuzana FISTE
ROVÁ 

Pri bilancovaní spomenieme i úspe
chy našich odchovancov dnes už 
úspešných reprezentantov: 
Martin ŽOVOC v drese Interu vy
hral Majstrovstvá Bratislavy mladši
eho dorastu, keď si vo finále pora
dil s Michalom VARŠANÝM o spo
lu získali i dalšiu zlotú vo štvor
hrách. 
Semifinále: ŽOVIC -Jurík 6:3, 6: l 
Finále: ŽOVIC- Voršányi 6:3,6:1 

Voršonyi, ŽOVIC - Gronec, Macko 
6:1,7:6 

ladislav ŠVARC so stal majstrom 
Bratislavy mužov v dvojhre i vo 
štvorhre v drese Právnika. 
Semifinále: ŠVARC - Pouc 6:2, 6:4 
Finále: ŠVARC - Simon 6:2, 6:2 
ŠVARC, Vančo - Sekáč, Simon 6:2, 
2:6,6:4 

mj 

STOLNÝ TEN IS 
3.liga 
lTC DNY "A"- RAČA "C" 7:10 
KOLIBA "A" -lTC DNY "B" -10:2 

9. kolo 
lTC DNY "A"- KOLIBA "B"- 10:5 
TRNÁVKA "B" -lTC ONV "B"- 0:10 

l. trieda 

8. kolo 
MKST ,,A" -lTC ONV "C"- 10:0 

9. kolo 
lTC ONV "C"- RAČA "D"- 10:2 

ll. trieda 

8. kolo 

lTC ONV "D"- IVÁN KA- 10:0 

9. kolo 

ŠPK "C' -lTC ONV "D"- 10:0 
G.F. 

pre všetkých organizuje Matica slovenská v Devínskej novej Vsi 

hrebeňom Kobyly na lyžiach. DNV 
- Dúbravka o spät, cca 3 hodiny. 
9.2. nedele: Turistický prechod hre
beňom Kobyly na lyžiach. DNV
Dúbravka a spät', cca 5 hodín. V 
prípade nedostatku snehu zmeno 
dohodou. 
16.3. nedel'o: Náučný chodník 
DNV - Devín a spät. 
27.4. nedele: Pochod no storodáv
!)Y Devín pri príležitosti osláv 
Stúrovských tradícií. Hodina stret
nutia bude upresnená_v Devexe. 
18.5. nedele: DNV - Zelezná studi
enka - lamač - DNV. 
1.6. nedele: Splav Moravy no ka
noe: 
Vysoká pri Morave - Devín 
(Možnost' zmeny podla počasia)* 
Prihlásil' so treba najneskôr do 26. 
mája!* 
8.6. nedel'a: DNV - Vysoká pri 
Morave - DNV. Cykloturistický vý
let. 

22.6. nedele: DNY - Koliba -
lamač- DNV. 
7.9. nedele: DNV - Vysoká pri 
Morave- DNY. CyklotL•ristický vý
let. 
12.10. nedel'a: DNV - Záhorská 
Bystrica - lamač - DNV 
1. 12. nedela: DNV - Psie skaly -
Biele skoly - táborák - DNV. 
7.12. nedele: DNV - Dúbravka -
Biele skoly - táborák - DNY. 
14.12. nedele: Príprava dreva na 
silvestrovskú vatru. 
31.12. stredo: Ukončenie turistickej 
sezóny: Posedenie pri vatre nad 
DNV.. Stretnutie 18.00 hod. 
Slávnostné zapálenie vatry 19.00. 

Podakovonie 
Turistický oddiel MO MS da kuje zo 
spoluorgonizovonie výletov 
Slovenskej asociácii jogy zastúpe
nej Ing. arch. J. PRAGEROM. 
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Ešte v závere minulého roku 

oslávili piate výročie od svojho 

vzniku pracovníci firmy PRESS

KAM, s.r.o. Bratislava. Na 

Tesne pred vianočnými sviat
kami dobre nasnežilo, na 
cestách sa začalo šmýkat'. .. aj 
tak na niekol'ko minút prišli 
"žltí anjeli" k veži Lamač, kde 
ich generálny riaditel' Záchran
ného systému Slovakia Dpt. 
Jozef Studenič predstavil novi
nárom. Pribudlo dalších pät' 
nových, ktoré venovala 
Autoškola Slovensko. Nebol to 
však jediný dôvod stretnutia. 

Rýchlosť, efektívnosť, kom
plexnosť a spokojnosť klientov 
sú ciele Záchranného systému. 
Na to slúži 34 stálych a dve se
zónne strediská ZS poskytujúce 
služby motoristom 24 hodín 
derme. Ydaka perfektnej spolu
práci 450 zamestnancov, ich • 
organizácií záchrannej činnos
ti, spolupráci ZS Slovakia so 
Slovenskou poisťovňou, políci
ou, požiarnikmi, zdravotnou a 
leteckou záchrannou službou. 

8 DEVEX 

slávnosti v kongresovej hale 

hotela Stupava v Stupave vede

nie spoločnosti privítalo hostí z 

priemyselných, obchodných a 

Akčný rádius jedného strediska 
neprevyšuje 25-30 km, časový 
interval zásahu závisí od rých
losti oznámenia od udalosti ne
hody do 8-15 min. Zásahové 

ratislava 
finančných kruhov a, prirodze

ne, svojich zamestnancov. Tí 
ocenili úspešnosť mladej firmy, 

poskytujúcej zamestnanie a 

vozidlá sú vybavené komplet
nou vyprosťovacou technikou, 
potrebným zdravotníckym ma
teriálom, protipožiarnym zari
adením a zabezpečovacím 

perspektívy, v družnej zábave, 

o ktorú sa postarali konferenci

érka Marika Studeničová, hu

dobná skupina bratov 

Zajačkovcov s hosťami M. 

Pavelekovou, G. Ohňovou a P. 

Stašákom. pk 

materiálom. "žltí anjeli" posky
tujú motoristom na cestách zá
kladnú technickú pomoc. 

Celý rad výhod poskytuje 

klubová karta SOS. Od bez

platného odtiahnutia vozidla, v 

prípade poruchy vozidla na 

ceste, do najbližšieho servisu 

až po 20 % zlavy pri odstraňo

vaní poruchy či zabezpečenia 

núdzového vybavenia. 
Kontakty: Núdzové volanie na 
tel. č.: 154,0123, 123, v prí
pade mobilných telefónov 55. 
Klubovú kartu - pre osobné vo
zidlá za 150,- Sk+ 6% DPH, 
pre nákladné vozidlá za 250,
Sk + 6 % DPH - si možno ob
jednať na adrese SLOVAKIA 
CARD, a.s., P.O.Box 3, 831 07 
Bratislava, alebo telefonicky na 
tel. č.: 07/778 056. 

pk 

c) poistOvňa 

d) investičný fond 

Obyvatelia družstevných bytov 

iste privítali nové informačné médi

um Magazín SBD IV - časopis čle

nov SBD Bratislava IV. Budú ho do

stávať bezplatne do schránok. 

Veríme, že prispeje k informova

nosti členov. Dúfame zároveň, že 

problémy, ktoré boli v SBD IV v mi-

nulom roku sa rýchlo doriešia 

a budeme svedkami normálne

ham chodu družstva. 

Stránkové dni: 

Ak máme v živote dostatok zdravia a št'astia, nič vi~ 

ac nám nemôže chýbať, povedali by naše staré ma· 

tere. No aj peniaze hýbu svetom. 

e) iná forma 

Zaškrtnite jednu z tých odpovedi a zdôvodníte 
nám, prečo ... 

Nezabudnite k odpovedi pripojií aj svoju odre
su, aby sme vám mohli zaslat' odmenu, lebo ... 

spomedzi odpovedajúcich vyžrebujeme troch 
(300 - 200 · l OO korún), ktorých odpovede 
nás najviac zaujmú. 

Nakol'ko? 

UTOROK: 
Odpovedzte si sami ... 

8.00- 12.00 

ŠTVRTOK: 

13.00- 18.00 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v r. 1997 
(V súlade so Zák. NR SR o štátnych sviatkoch, dňoch prac. pokoja a pamätných dňoch) 

1.1.1997 Streda Deň vzniku SR štátny sviatok 
6.1.1997 Pondelok Traja králi deň pracovného pokoja 
28.3.1997 Piatok Vel"ký piatok deň pracovného pokoja 

Nám postačí odpoveď na otázku: 

Keby ste sa rozhodli nahonobi( si majetok a odkla
dali by sie si zo svojich viac-menej skromných príj
mov, bolo by to: 
a) banka 
b) stavebné sporenie 

Odpovede posielajte na adresu: 
P.O.Box 9, 840 09 Bratislava 49 

Značka: Sútaž 

Vol'né miesta 

Miestny úrad DNY, lstrijská 49 prijme: 

l . vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia - VŠ stavebné
ho smeru, prax v investičnej výstavbe, 

2. referenta pre prípravu investičných akcií- VŠ, SŠ stavebného smeru, 
prax v príprave investícií, 

31.3.1997 Pondelok Vel"kanočný pondelok deň pracovného pokoja 
1.5.1997 Štvrtok l . máj sviatok práce deň pracovného pokoja 
5.7.1997 Sobota Sviatok Sv. Cyrila a Metoda štátny sviatok 

3. právnika -VŠ právnická fok., 
29.8.1997 Piatok Výročie SNP štátny sviatok 
1.9.1997 Pondelok Deň ústavy SR štátny sviatok 4. pracoyník51 na zabezpečovanie vysielania Devínskonovoveskej tele-
15.9.1997 Pondelok Sedembolestná Panna Mária deň pracovného pokoja vízie -VS, SS, znalost výpočtovej techniky. 

1.11.1997 Sobota Sviatok všetkých svätých deň pracovného pokoja Možnost' nástupu ihneď. Písomné žiadosti spolu s vyplneným osobným 
24.12.1997 Streda Štedrý deň deň pracovného pokoja dotazníkom a životopisom doručte na miestny úrad, lstrijsl<á 49. Bližšie 
25.12.1997 Štvrtok Prvý sviatok vianočný deň pracovného pokoja informácie u prednostu miestneho úradu, 

tel. 775250, 776250,777250. 
~~~lm~~~~~~~oo~~p~ra=c~~-n~~=o~p=o=~~~~---~---~============~============~ 
INZERTNÉ RUBRIKY *Požičovňa tepovača KÄRCHER. A 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

~------- '----
Tel.: 778 362. ...- "&...... ~ ~ Á Ťlrtot .. r.,. 
• TV servis Baláž- Oprava televí- -s,_~- -~.4f~O 

O Ak máte opraviteľný dáždnik, • i 
zorov: Na grbe 43. Tel./zázn.: ~ nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
776 963. zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 
• Doučím nemčinu: okolo l O-roč. 

deti. Adr.: A.Š. Dp. uč., Na kaštieli 
v inzertnej kancelári DEVEXu 

Q,.,-~~l.,..,...~ ,-,(0...,.....2-:-;.-. P-RE-D-AJ-.:~) ~-2,-Te-1.: 7-:-: '-~5-BY_T_Y --) 
Novoveská 14 (z dvora), ~ 15.30 - 18.00, so: 8.00- 11.00 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava\ 

• Predám použitel'né ojazdené 
pneumatiky na Š l 05. Sú v inz. 
kancelárii Devexu. 
• Demižóny. Tel.: 777 277. 
• Predám detský kočík, trojkombi
nácia liberta - bledošedá, 500,
Sk. Tel.: 778 360. 
• Predám kočík - trojkombináciu, 
po jednom dieťati, vo vel'mi dob
rom stave. Tel.: 770 042. 

• Hlodám pani na príležitostné 

opatrovanie diet'aía. Tel.: 770 042. 

• Vym. 3-izb. št. byt s možnosťou 

odkúpenia do os. vl., zaskl. bal

kón, tf., KTV - Na Belinského za 

podobný v DNY. Tel.: 841 454 po 

18. hod. 

• Mladí manželia si prenajmú l-iz

bový byt, príp. malý rodinný dom

ček. Aj dlhodobo. Tel.: 375 323. 

779 890 

' Kúpim starší dom. Tel.: 775 694 

C.__. ·. _07_'.._R_OZ_li_Č_NÉ~) 

- 2 technológ (poslupór) 
vzdelanie: VŠ-slrojnícko 

odbor: lvárnenie, lisovanie 
alebo SPš-slrojnícko 

- l sekretárku 
vzdelanie: OA, SEŠ 

ovládanie NJ 

- l ekonóm - účtovník 

vzdelanie: ÚSO, 
prax v podvoj. účl. 

- 2 mechanik - nostovovoč: 

vzdelanie: SPŠ -slroj. 
alebo SOU -stroj., 

maturila prax 2 roky, 
po ZVS 

prijme 

- 2 elektromechanik 
vzdelanie: SOU - elektr. 

odbor: elektr. pre slroje o zariad. 

- 5 zváračov CO, 
požiadavky -štálne skúšky 

- l automechanik 
vzdelanie: SOU - po ZVS 

prax: 3 roky 

- l skladník 
vzdelanie: SPŠ- stroj alebo SOU -stroj., 

malurilo, prax v autodoprave 

- l skladový robotník 
vzdelanie: OU 

- 4 robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

) 
• Vezmem do prenájmu garáž. 

_· Výhodne. Tel.: 779 853. Bližšie informácie no t.č.: 7B7-206 

Inzercia: Cenník: l znak- l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 sir. = 21 08 Sk, l slrono = 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· bezplolne. Zomeslnonie hľadám- 50 % Príplatky· l slrana + l OO % posledná 
~D+~~ . . . ' 

Inzercia tel.jfax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, So: 8.00 · 11.00 

-
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1}[1 «:D ~ lE D lB A [L 
1./ Športový klub YMCA ONV 

BRATISLAVSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
MUŽOV '96197 

7.kolo: 
ŠK HBC HAN COP- ŠK YMCA DNV ,.A" ll :5 (6:2, 
2:1, 3:2) 
Góly DNV: 2 - Kodlecík, Podour, l -Vrábel 
ŠK M & G SPEDITION -ŠK YMCA ONV ,.B" 13: l 
(6:1, 2:0, 5:2) 
Góly DNV: 2 · Chondogo, l - Nemec R. 

8. kolo: 
ŠK YMCA DNV ,.A"- TEAM SHARKS 15:3 (6:1, 
2:2, 7:0) 
Góly DNV: 4 -Strnád R., 3 - Križáni, 2 - Dávid, 
Kollár, Kubo, l -Tereň, Vrábel 
ŠK YMCA ONV ,.B"- ŠK HBC HANCOP 4:14 (1:4, 
1:4, 2:6) 
Góly ONV: 2 - Rusnák, l · Cifra, Oroš 

9. kolo: 
ŠK H.O.K. ADMIRÁL NIVY - ŠK YMCA DNV ,.A" 
4:1 (2:1, 0:0, 2:0) 
Góly ONV: l · Kollár 
TEAM SHARKS- ŠK YMCA ONV ,.B" 13:4 (4:1, 
6:1, 3:2) 
Góly ONV: l -Chondogo, Lipko, lisol, Oroš 

10. kolo: 
HC DOMINIK PALMA- ŠK YMCA DNV ,.A" 13:4 
(5:0, 5:1, 3:3) 

V Novom roku 1997 ......... (do-
končenie v tajničke) 

Vodorovne: A/ Koniec tajničky. -
B/ Najtemnejšia časí podsvetia -
zadus vo vode- palná práca. - C/ 
Baví - starogrécke sídlo múz. - Dl 
Spodok nádoby · dokončuje_pada
nie - kocúr po rusky. · E/ Zenské 
meno - česk}í výrobný podnik. - F l 
t:udový pevec - druh_syntetického 
kaučuku - praobor v Skandinávii. -
GI Skratka súhvezdia Volans - ta
liansky gotický sochár - utešuj. · 
H/ Nepochybnost' · tára, blúzni 
(expr.). · 1/ Ruský revolucionár· ri
eka vo Francúzsku · praplazma. -
J/ Nerozhodná hra v šachu - ob
váram po česky- nutnos!' {hovor.). 
- K/ Začiatok tajničky. 

Zvisle: l/ Spojka - tretia čast' taj· • 
ničky- chemická značka prométia. 
- 2/ Talianska rieka - nepracuj s 
kosou · pil. - 3/ Spojka - túžil, bol 
precitlivený - príbuzná. · 4/ Mesto 
v Iraku · pôrod po česky. - 5/ Boj, 
zápas {zrjed.) - vzt'ahujúci sa na 
byt.· 6/ Casí preteku- sadám si.· 
7/ Hnev, zlosí : vezmú nejaké 
množstvo. - 8/ Stlpová sála v apa· 

Góly ONV: 2 · Kadlečík, l · Kollár, Križáni 
ŠK YMCA DNV ,.B" ·ŠK H.O.K. ADMIRAL NIVY 
11:16 (3:2, 2:7, 6:7) 
Góly ONV: 5 - Chondogo, 2 · lisol, Runák, 
Nemec R. 

ll.kolo: 
ŠK YMCA DNV ,.A"- ŠK YMCA ONV ,.B" 19:10 
(6:4, 8:2, 5:4) 
Góly ,.A": 5- Križáni, 4 - Kodlecík, Strnád R., 
Vrábel, 2 - Kollár 
Góly ,.B": 2 · Chondogo, Nemec, R., Runák, l -
Cifra, lisol, Oroš, Švojdo 

Tobul'ko po ll. kole 
l. HC OOMONIK PALMA ll ll O O l 05:32 22b. 
2. HC ROZUM CO ll 9 O 2 l 02:45 18b. 
3. ŠK HBC HANCOP ll 9 O 2100:4518 b. 
4. PROFIS ,.32" B ll 71 3100:4515b. 
5. ŠK M & G SPEDITION ll 71 3 62:5115b. 
6. HSC VLCI ll 6 2 3 70:50 14b. 
1. ŠK YMCA DNV "A" ll 5 l S 96:76 
m. 
8. ŠK H.O.K. ADMIRÁL NIVY ll 4 l 6 60:75 9b. 
9. POŠEŇ ,.B" ll 3 2 6 56:66 Bb. 
10. SLÁVIA PRÁVNIK ll 3 O 8 51:74 6b. 
ll. HBC FORD ANGELS ll 2 O 9 46:94 4b. 
12. TEAM SHARKS ll 2 O 9 47:ll8 4b. 
13. ŠK YMCA DNV "B" ll O O ll 
53:158 Ob. 

dane- cudzie mužské meno.- 9/ 
Vel'ké drevené lode - sídlo starog
réckych bohov. - l 0/ Citoslovce 
krátkeho zvonenia · francúzsko 
značka svetovej organizácie práce 
·mesto v Portugalsku. · ll/ Len · 
procuješ s pluhom · váš po nemec· 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

2 3 4 5 6 

PETRžALSKÁ HOKEJ BALOV Á LIGA ŽIAKOV 
'96/97 

1. kolo: 
MEDVEDI- ŠK YMCA DNV 0:25 (0:12, 0:7, 0:6) 
Góly ONV: 8 - Gajdoš R., 5 -Rejžek, 4 -Belko, 3 
· Gajdoš P., 2 · Pollók S., Vovrovic, Mi., l -
Vovrovic Mo., 

2. kolo: 
CAPITOLS - ŠK YMCA DNV 0:5k · domáci so ne
dostavil no zápas 

3. kolo: 
VPJ HAANOVA· ŠK YMCA DNV 8:8 (2:3, 4:3, 
2:2) 
Góly DNV: 5 · Gajdoš R., 3 - Rejžek 

Tobul'ko po 3. kole 

1. HKL MJM 4 4 O O 8J:ll Bb. 
2. ŠK YMCA DNV 3 2 l O 33:8 Sb. 
3. POWER OVSIŠTE 3 2 l O 26:6 5b. 
4. HBCTELMAR 3 2 O l 53:18 4b. 
5. EXPLODERS 3 2 O l 29:6 4b. 
6. ROYAL KASÍNO 3 2 O l 13:19 4b. 
7. VPJ HAANOVA 211 O 13:10 3b. 
8. MIGHTY DUCKS 3 l O 2 17: ll 2b. 
9. MEDVEDI4 l O 3 6:65 2b. 
IO. HBC KOBRA 2 O ll 9:20 Jb. 
ll. ALIGATORS 3 O O 3 4:43 Ob. 
12. HARTFORD 3 O O 3 3:77 Ob. 

Oto PROKOP 

ky. · 12/ Spiso~ná skratka · druhá 
čast' tajničky · SPZ Svitavy. · 

Pomôcky: B/ Ereb. · F J Akyn · 
ymir. - G/ Pisono. - 4/ Abádán. · 
10/ Ulme.-

d 

7 8 9 10 11 12 

Najväčší omyl detí tkvie v tom, 
že si myslia, že učitelia 
chodia radi do školy. 

- Ako je to možné, že vel'ký mráz 
vlezie zo nechty a malý nie? 

- Tomu mladíkovi som dalo košom! 
· Neblázni, takému fešákovi? 

- Fešák-nefešák, nemal so 
predbiehal' v samoobsluhe! 

• Čo vám dal manžel k 
Vianociam? 

• Vyčisti( kožuch! 

Baliaci pokus no disko: 
·Jo som Mišo a ty? 

-Jo nie! 

Štedrý večer: kapor n\fi' rf'ledro, 
matka no mäkko, otec no mol. 

Ak nemáte na jedličku, 
kúpte si borovičku. 

Na Štedrý deň vraví 
nenopravitelný zlodej manželke: 

·Ty máš kožuch, syn bicykel, 
dcéro zlotý náhrdelník. Teraz 

niekto zvoní. Ak to nie je Ježiško, 
tok sú to určite policajti. 

No Štedrý deň so pýta 
mamička Morienky: 

- Tak, čo by si si prialo nájsí 
pod stromčekom? 

· Mami ... poznáš Adama 
Mrkvičku zo 6.B? 

Praktikant prišiel zo riadi telom 
o oznamuje: 

- Pán riaditel', myslím, 
že vás volá telefón. 

- Ako to, že iba myslíš? 
·Akýsi ženský hlas skríkol: 

"Si to ty, ty idiot?" 

• Ja sa nikdy nehádam s manže· 
lom. 

-Prečo? 

• Nemá to zmysel. Aj tak 
nikdy nemá pravdu. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavotelských ná
kladov hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. s r. o., Klincovo 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 • R. 
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. .. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

-Napíšte o kultúre správa
nia,- nabáda nás jeden z čítate· 
lov. 

Ojój,veď to by sme museli 
objednof o ponúknu( oj nieko
l'ko kníh od odborných autorov. 
Čitotela inšpirovali spoločenské 
stretnutia s domácimi i zahra· 
ničnými pomermi o no základe 
rozdielnych ukážok začal po
rovnávoí. Nuž ... Dlhé roky sme 
boli všetci rovní, iba podaktorí 
rovne1s1. Základom je 
rodino,rodinné prostredie. A 
všetkému so treba priučiÍ. Môže 
sa nám zdoí, že podaktoré zvy
klosti vo vyspelom svete povýšili 
na ceremónie. Ono to však má 
čosi do seba. Nielen vychová
va, povznáša, dávo pocit istého 
zaradenia. 
Komošovi možno no pozdrav 
odkýva(, staršiemu už odzdra
vím, ak mi predstavia dámu ... 

Dedinské zábavy, to bola 
zvyčajne veselá partia navzá
jom so známych l'udí. Dnes so 
začína spoločnosť diferencovaí. 
Profesne,intelektuálne, záujmo
vo, politicky, majetkovo ... 
Poriadajú stretnutia, párty ... Až 
tu bodať chýbajúce znalosti, 
skúsenosti - medzery v kultúre 
správania. Od pozdrovenia, 
predstavovania, stolovania ... 

Učenia nie je nikdy dosť, 
začat', nikdy neskoro. 

Váš vydavatel' 

D Pozor na neznámych, Sk láka gudrónov; 
f)Ochrana prírody;I)Opäť k drogám; 
9 Karneval na l'ade; m Plesová sezóna; 

O Katalóg 

Sezónu karnevalov aplesov začal karneval na lade 18.1.1997 

Sl<ládl<a 
gudrónov 
v kameňolome "Srdce" 

V mestskej časti Bratislava · 
Devínska Nová Ves drieme cca SOO m 
nad obytnou zónou, na území CHKO 
Malé Karpaty, 33-ročná, 
doposiol' nezneutrolizovoná 
skládku nebezpečného odpadu, 
tzv. kyslých gudrónov. 

Tieto zvyšné produkty rafinácie ropy 
umiestnil do kameňolomu Srdce 

v roku 1963 Slovnaft n.p. v rámci likvi· 
dácie pozostatkov rafinérie Apollo. 

Uloženie odpadu v tejto lokalite sa 
uskutočnilo napriek opätovnému nesúhla
su bývalého MNV v ONV, na základe roz
hodnufia ONV Bva-vidiek. Dôkazom sú ar
chívne materiály na miestnom úrade. 

Gudróny sa vyznačujú toxicitou, tera· 
togenitou a karcinogenitou. Z hl'adiska 
ekotoxikologického sa zaradujú do IV. tri· 
edy vylúhovatel'nosti, t.j. medzi nebez· 
pečné odpady, ktoré obsahujú okrem iné· 
ho vo viazanej forme i vol'nej forme kyse· 
linu sírovú. Tento odpad je uložený na 

(Pokračovanie na 2 strane) 

Uzávierka dnešného čísla bola 23. 7. 7 997. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 6.2. 7 997, číslo vyjde 14.12. 7997. 

Krátke správy 
POZOR 

na neznámych 
návštevníkov 

V minulých dňoch v Krasnonoch 
navštevoval počerný pár byty občanov 
pod rozličnými zámienkami. Jedným 
so predstavovali oko pracovníci bytové
ho družstvo, iným oko pracovníci ply· 
nární, alebo elektrární. Zámerom bolo 
notrofiť no dôverčivých, najmä starších 
l'udí, prípiš dôverčivých, zaujať ich pri· 
provenou "rozprávkou", prehliadnuť si 
byt o ... vykradnúť ho. Podarilo sa 
obolomútiť starých o chorých l'udí. 
Zaujať ich o vykradnúť. 

Svinstvo je slabé slovo. Neotvárojte 
preto neznámym! ! ! Hovorte s nimi 
najskôr cez zatvorené dvere, alebo po
otvorené opatrené retiazkou. 
Doporučte im nech prídu v čase, keď
budete mať v byte osobu schopnú ro z· 
poznať stupeň nebezpečenstva. (Deti, 
susedov, známych ... ) pat 

Monografia lacnejšie 

Až do 31.3.1997 budete mať mož
nosť na základe rozhodnutia miestneho 
zostupitel'stva získať podrobnú repre· 
zentačnú monografiu o Devínskej Novej 
Vsi za zníženú cenu 250 Sk. 
Monografia je k dispozícii v knižnici 
lstracentra na lstrijskej 6. 
Zároveň si môžete v knižnici kúpiť aj 
pohl'adnice so zábermi z ONV iba zo 
2,50 Sk. 



® robnickv 
11 radnice 

z rokovania miestnej rady 
l 4.1.1997 

Miestno rodo 

-odporulilo prerokoval' v odbor
ných komisiách miestneho zostupi
telstva návrh bytovej komisie no ro
zšírenie poskytovania bezúročných 
pôžičiek z fondu rozvoja bývania 
meslskej časti aj na rekonštrukciu 
neobývatel'ných rodinných domov, 
-schválilo zakúpenie posypovej 
nadstavby na multikáru na zabez
pečenie posýponia zl'adovatelých 
chodníkov, 
-schválilo zníženie sadzieb za pre
nájom trhových stolov na terase no 
ul. M.ly\arečko, zóroven stanovila 

Vo štvrtok 23.jonuára zosadli do 
horúcich kresiel DTV moderátori FUN rá
dia Nikoleta, Tibor a Pico. Diváci mohli vi
dieť naživo tých, ktorých hlasy poznajú 
zo svojich rádioprijímačov, alebo zo zvu
kovej kulisy DTV o mohli zistiť, že ide o 
obyčajných l'udí z mäsa a kostí. 

podmienku, že predávajúci uzatvo
ria zmluvu s podnikom Denova na 
zabezpečenie poriadku v okolí sto
lov, 
-s(hválilo predrženie nájomnej 
zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov no ui.Š.Králika 20 za 
účelom prevádzkovania predajne 
potravín, 
-schválila prenájom nebylových 
priestorov na ul. J.Poničano 3 zo 
účelom prevádzkovania vzorkovne 
nóbylku a predaja bytových dopln
kov, 
-schválilo prenájom nebylových 
priestorov na ul. J.Smreka l za úče
lom zriadenia kaderníctva a kozme
tiky, 
-schválila organizačné zabezpeče
nie verejného zhromaždenia obča
nov k plneniu volebného progmmu 
samosprávy MČ ONV, ktoré bude 5. 
marca 1997. 

Moderátorov spovedal starosta 
mestskej časti Ing. V. Mráz. Diváci sa moh
li dozvedieť ako sa možno stať moderáto
rom FUN rádio. 

Otázky zasiahli i súkromie bese
dujúcich a Tibor dal divákom dobrý návod 
na tretie želanie, ktoré treba doť zlatej 
rybke:-dalšie tri želania. 

Okresný drad Bratislava 
odbor flvotného prostredia 
Karloveská ul. č.l, 842 1 O Bratislava 

dá 
o n 

Ide o dôležitú výkonnú zložku 
štátneho dozoru podl'a zákona č. 
287/1994 Z.z o ochrane prírody a 
krajiny. 

Táto funkcia má mimoriadny 
význam v okrese Bratislava IV, ktorý 
je špecifický svojou vel'kou územnou 

2DEVEX 

dy 
rozlohou s vysokým podielom chrá
nených území prírody. Náročnosti 
terénu by mal zodpovedať aj vyšší 
počet členov stráže prírody. 
Ustanovuje a odvoláva ju Krajský 
úrad v Bratislave, odbor životného 
prostredia. 

Sl<ládl<a 
gudrónov 

(pokračovame z l strany) 

na skládke umiestnenej v skrasovatel'nom 
karbonatickom prostredí, porušenom via
cerými systémami sčasti otvorených 
puklín a zlomov. 

No podnet MČ ONV sa Slovnaft o.s., 
ako právny nástupca firmy Apollo začal v 
roku 1993 zaoberať problémom tejto do
posia!' nezlegalizovanej slkádky nebez
pečného odpadu. Zabezpečil prostredníc
tvom firmy Geotest s.r.o. geologický prie
skum lokality Srdce a jej okolia a navrhol 
eliminácie vplyvov tohoto odpadu. No zá
klade pripomienok Mč ONV, v rámci opo
nentúry záverečnej správy v roku 1994, 
Slovnaft a.s. objednal doplnkový prie
skum skládky gudrónov. Jeho oponentúra 
bola v novembri 1996. No rokovaní sa 
okrem oponentov, zúčastnili ' aj 
Slovnaftom prizvaní odborníci z univerzit
nej a vedeckej sféry, Asociácia priemyslu 
a ochrany prírody (APOP), Slovenská 
agentúro životného prostredia (SAZP), 
Okresný úrad Bratislava IV a Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy. 

Spracovatelia záverečnej správy a ri
zikovej analýzy a väčšina oponentov na 
základe výsledkov prieskumu v lokalite 
Srdce, podporili no záverečnom rokovaní 
jediný návrh zadávatel'a prieskumných 
prác (Slovnaft), týkajúci sa sanácie sklád-

Členom stráže prírody sa môže 
slot' bezúhonný občan SR, ktorý do
vŕšil vek 18 rokov, je na výkon tejto 
fu~kcie zdravotne a fyzicky spôsobilý, 
mo potrebné vedomosti a schopnosti, 
pozná povinnosti o oprávnenia člena 
stráže prírody a zložil sl'ub do rúk 
prednostu krajského úradu. 

V žiadosti o ustanovenie za členo 
stráže prírody žiadate!' uvedie a dolo
ží: 
a/ meno 11 priezvisko 
b/ dátum a miesto narodenia rodné 
číslo ' 
cl trvalý pobyt 
d/ číslo občianskeho preukazu 
e/ navrhovaný obvod pôsobnosti 
(chránené územie, lokalitu alebo ka
tastrálne územie) 
f/ držitel' zbrojného preukazu jeho čís
lo a dobu platnosti 
g/ výpis z registra trestov nie starší 

ky: :mkonzervovanie gudrónov v 
danej lokalite. 

Zástupcovia Mč ONV kladne hodnoti
li aktívny prístup Slovnaftu k tejto 33 ro
kov starej záťaži. Poukázali však no zne
pokojujúce skutočnosti: 
-eco 30 000 t nebezpečných plastických 
gudrónov (obsahujú o.i. žieravinu kyseli
nu sírovú), v letnom období tvoria výlevy 
no povrchu skládky s následným pohlco
vaním vegetačného krytu, sa nachádza v 
bezprostrednom dotyku so záhradkár
skou oblasťou o vo vzdialenosti SOO m 
od obytného súboru Podhorské. 
-gudróny sú uložené v krasovom hornino
vom prostredí, porušenom viacerými sys
témami z časti otvorených puklín a zlo
mov, kde možno jednoznačne vylúčiť 
únik toxických výluhov do podložia 
-systém podzemných vôd v okolí skládky 
nie je doposia l' riadne preskúmaný, 
pričom so predpokladá hladina podzem
ných vôd v h(bke približne ož 80 m 
-katastrálne územie mestskej časti patrí 
do živej seizmotektonickej oblasti, dôka
zom čoho je zvýšený výskyt radónu v 
ovzduší (rádiohygienická analýzo potvrdi
lo, že dané územie so nachádza v oblasti 
stredného ož vysokého rodónového rizi
ko) ... 
No záver len otázka: je naozaj možné vy
lúčiť ohrozenie kvality životného prostre
dia i zdravia miestneho obyvotelstvo za
púzdrením skládky? 

ako 3 mesiace 

Dr. K. Zlochová 
odd. výstavby a ZP 

h/ lekárske potvrdenie o zdravotnom 
stave 
i/ fotografiu s rozmermi 3x3,5 cm 

Vóženi záujemcovia, prihláste s11 
pokiol' možno ihneď no: 

- miestnom úrade príslušnej mestskej 
časti podl'a trvalého alebo prechod
ného bydliska 
-alebo na Okresnom úrade Bratislava 
IV - odbor životného prostredia, 
~arloveská 2, č.dv.41 l a,411 b, 
c.tel.: 792479, 792 480, 721 306 
· alebo na Slovenskej agentúre život
ného prostredia · Centrum ochrany 
prírody a krajiny, Stredisko v 
Bratislave, Hanulova 9/A, č.tel.:769 
946, 7 65 521. 

podlhom premýšl'aní som sa roz
hodol, že Vtím napíšem. Som vel'mi 

o myslím, že oi vel'a oslalných 
že existujú ešle l'udia, 

som si prvé 
a musím povedať, že 

takmer všetko som si prečítal so 
mom. by som reagovať 
článok, ktorý no strane 6 -
no drogy od jednej žiačky. 

Nikomu nechcem bro!' názory 
sme vraj) demokratická krajino, 
ole len článok bol na zamyslenie. 
Samozrejme, že drogy sú nebezpečné 
pre všetkých l'udí, najmä pre mladých. 
V prvom rade by som sa opýtal, čo 
vlastne droga je. Je lo olkohot sú lo 
cigarety, káva? Alebo inak povedané, 
sú fo látky, na ktoré si organizmus 

Stôl takmer no vrchole 
Pieskovca, v mieste, kde nóučný 
chodník prechcídm povedla odpočí
vadlo Pod lipovým o mieri k hrebe
nu Devínskej Kobyly. Oblečený v 
storom šušťókovom tmavošedom 
zimníku, no nohách ťažké topánky, 
v ruke palica. Opieral so o nu. 
Druhú mal upoženú, ukazoval nou 
niekom za obzor. 
-Niekto sa lu raz zabije,- povedal. 
-Možno ~alé decko,- vravím jo. 
Odpočívadlo končí malým kopcom, 

lefóny 
V prípade potreby alebo núdze 

použi telefón! Ak ho nemáte domo sie 
odkázaní na telefónne automat~. V 
D~V sme zaregistrovali niekol'ko: pri 
P?ste, na Hradištnej-pri bývalej kotol
m, na začiatku ul. P.Horova, bol aj na 
ui.M.~arečka. (udio sa však pýtajú, 
kde su o~tatné? Bolo by vhodné, aj 
prostredmclvom DEVEXu i DTV zverej-

zvykne? Myslím, že nikto nevie pres-
• ne, čo to vlaslne droga je. ludio si 

myslia, že drogy sú no pr. marihuana, 
kokaín, heroín, LSD, speed, exlocy ... 
Ale ja sa pýlam,-jeclrogo kávo, alebo 
nevinná cigareta? Som nefajčiar, vel'o 
l'udí som so pýtal, prečo vlastne 
Nevedeli mi alebo so z to-
ho vykrúmli. názor na je 
horší oko na niektoré !zv. 
Fajčiar nerobí dobre (len si 
celkové zdravie), ale škodí hlavne 
oslolným. V Amerike považujú fajčia
rov za handicapovaných. Konečne na 
lo prišli. .. Z množstva drog by som 
chcel spomenú!' MARIHUANU (nazýva
nú tiež moriša, lráva, gross, joint). Nie 
je dokázané, že láto rastlina obsahuje 
návykové látky oko napríklad nikotín 
v cigorelách. Dokonca, ked so fajčí, 
ovel'a menej škodí organizmu ako ci
gareta. Neviem prečo je láto tzv. dro
ga zakázaná, keď cigarety sú horšie. 

• Samozrejme lu nechcem propagovať 

za ktorým je už len 80 metrová 
priepasť. Kopec tvorí akýsi previs 
priamo nad priepasťou. 
-Niekto sa lu raz zabije,-zopakoval. 
-Možno malé decko,-zdupl'ovol som. 
-Kašlú na to. 
-Kto? 
-Komu lo palrí?-vyzvedol. 
-Tožko povedať. Zdó so, že nikomu. 
-Som zememerač no dôchodku. 
-No o? 
-Za týmto kopcom padó minimálne 
šesťdesiat metrová priepasť. 
-Viem o tom. 

Nechcelo so mi o tom už dolej 

niť ich umiestnenie. Nedávno sa po
st'ažovali občania sídlisk Podhorské o 

• Kostolné, že tam veru chýbajú. Alebo 
sa mýlime? 

marihuanu. Bola lo len mojo úvaha. 
Ak móle na túto problematiku neja
kého odborníko, bol by som rád, ak s 
ním urobíte rozhovor no problémy 
drog. Nevravím, že ostatné drogy, 
hlavne heroín, sú v poriadku. Práve 
naopak, heroín je vel'mi návykový o 
prestal' s ním je Člove-
ku zóvislému ko-

on sám ne
nechce 

niklo no svete mu nepomôže. 
Ten článok mi pripadol oko keď 

niekto mladým diktuje, čo je lo drog o, 
aké mó dôsledky aiď... Ai lak ju 80 
percent mladých l'udí mz vyskúša a 
myslím, že len od nich záleží, či pôjdu 
aj dalej. Všetko je vec pohl'adu na 

problematiku. Napísal sam, že to 
záleží od nich ... nie, záleží lo všetko 
od rodičov o priateľov, s kiorými mla
dý človek prichádza do slyku. Ak má 
mólo rodičovskej lásky, alebo človek 
nemó io robi!', vidí, že sa o neho zaují
ma .čoraz menej l'udi, siaho po droge. 

existujú oj takí, ktorí lo jednodu
chcú vyskúšať. Na záver by som 

ešte niekol'ko otázok. 
je lo droga? Prečo je marihuana 

o cigarety vraj nie? 
Viem, že lenlo článok nemôžete 

vytlačiť celý, ale aspoň niektoré zó
kladné veci by ste mohli, aby sa o tom 
mohlo vies!' diskusia. 

Zelóm Vóm ..... 

Sme radi, že práve takáto nanajvýš aktuálna témo nezostala bez odozvy. 
Problematiku skutočne treba poznať, hovoriť o tomto neduhu, hl'adať riešenia, ponúknuť 
pomoc a pomáhať. 

Ponúkame priestor: odborníkom, laikom, všetkým, čo chcú porodiť, pomôcť. Radi 
by sme počuli názory tých, čo skúsili a mali problémy, názory rodičov, ako sa im podari
lo, alebo nepodarilo zvládnuť zistené pokusy ich detí, čo vlastne človek prežíva, keď ... 

redokdo 

rozprávať. Vol'akedy boli na kritic
kých miestmh ostnaté drôty, záb
radlie, výstraha. Dnes tam nie je 
nič! 
-Niekto so tu raz zabije.-Móvol ru
kou, otočil sa , pobral so míučným 

chodníkom v ústrety prvým skolám 
Devínskej Kobyly. Pripomínol mi 
tak trochu korzórskeho kapitána. 
Chýbala mu len drevená noho a 
papagáj no ramene. 

rp 

p a sielani 
®el9ims~omol9ol9e~kCilj GeGel9í~i@ 

pondelok 3.2. 97 od 18.30 

utorok 4.2.97 od 18.30 

štvrtok 6.2. 97 od 18.30 

piatok 7.2.97 od 9.30 

pondelok 10.2.97od 18.30 

utorok ll.2.97odl8.30 

štvrtok 

do 19.oo 

do 19.oo 

do 19.oo 

do l O.oo 

da 19.oo 

do 19.oo 

do 19.oo 

Spravodajstvo DTV (reprízo) 

Spravodajstvo DTV (reprízo) 

Súťaž ZŠ (premiera) 

Súťaž ZŠ (reprízo) 

Súťaž ZŠ (reprízo) 

Súťaž ZŠ (reprízo) 

O skládke odpadov Na skole asi píše- • 
le daromne. Sneh zakryl, jar síce odhalí, piatok 

13.2. 97 od 18.30 

14.2.97ad 9.30 

Spravodajstvo DTV(premiéra) 

do l O.oo Spravodajstvo DTV(reprízo) 

ale iba cestu smerujúcu ku skládke, kde 
bude možné sypal' a vyvážať odpadky 
donekonečna. 

m 

Medzi jednotlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky od 7 .oo 

do 14 .oo vysiela opakujúci so polhodinový blok textových informácií. 

-p-

DEVEX 3 



c Naši jubilanti ) 
70 rokov 

Agnesa BRNOVÁ 
Mária UPKOVÁ 

75 rokov 

Vincent REISENAUER 
Etela VEVERKOVÁ 

Karol SNOPEK 
Agnesa GIBALOVÁ 

Ružena GRANCOVÁ 
Klement 

80 rokov 

Pavla 

91 rokov 

Pavol 

blahoželáme 

Ján VERNER 

V sobotu 18.jonuára 97 so klzisko 
sídlisko Stred len tok hmýrilo deťmi v 
maskách no, už tradičnom, zimnom kar
nevale no lade. Viac oko osemdesiat detí 
o vari tol'ko rodičov a obdivovatel'ov zapl
nilo toto priestranstvo uprostred sídlisko, 
predstavilo umenie vlastné, rodičov i súro
dencov, zabavilo sa , prevzalo ocenenia a 
už dnes sa isto tešia na dalšie vystúpenie 
o rok. 

K výbornej nálade na lade pripeli 
pracovníci lstracentra dobrým ozvučením 
i dobrou hudobnou produkciou, trénerka 
krasokorčul'ovanio ŠK Slovan pani 
Takáčová, pod ktorej réžiou sa deli vyšan
tili do sýtosti a predovšetkým deli so svo
jimi maskami. Každé zaujalo, presvedči
lo. Porota pri ocenovaní to veru nemala 

4 DEVEX 

1.2. Rybársky ples 
o 19 OO hod. 

2.2. "No fašiongy cingy·lingy" detské divadelné predstavenie 
o 16°0 hod. vstupné l 0,- Sk 

6.2. "Fošiongový karneval" _ 
organizované podujatie MS M. Marečka 
o 14'' hod. 

"Gajdošské fašiangy" folklórno scéna, 
účinkujú DSF Kobylka a zahraniční hostia 
o 18°0 hod. vstupné l O,- Sk 

8.2. bál pod zátišinou CHKS vD NV 
o 19°0 hod. 

11.2. "Pochovanie basy" 
konieec fašiangu Tradičná zábava 
o 19'' hod. vstupné l 0,- Sk 

13.2. "Tanec v hudbe" výchovný koncert pre ZŠ 
o 945 a ll" hod. 

16.2. "Červená ii11počk11" detské divadelné predstavenie 
o 1600 hod. vstupné lO,- Sk 

18. 11 20.2. lENS 
prírodovedné stretnutie detí ZŠ -organizované podujatie 
o 14" hod. 

lahké. Malá Ježibaba však bola perfektná 
o zaslúžene získala prvé miesto. 
Organizátori:lstracentrum,Devex a Ymca 
dakujú sponzorom za darčeky, ktorými 
mohli obdarovať víťazov i všetky deti. 

Tel.: 77 OO 33 

Lól~ielnC~Ivia o z 
karnevalu na lade si ich môžu pozrieť a 
objednať v in z. kancelárii Devexu na 
Novoveskej 14 z dvora po-pia: 15.3o-
18.00 SO: 8. 00-l J.0°h0d. 

oo~~~~~~oo~h 
men in~ v nasledujúcic~ dvocn 

t~ždňocn oslávia: 
1.2.-Taticma, 2.2.- Erika, 

Erik-Hromnice, 3.2.· 
Blažej, 4.2. · Verc:mika, 

5.2.· Agáta, 6.2.- Dorota, 
7.2.- Vanda, 8.2.-

9.2.· 10.2.-
Gabriela, 11.2.- Dezider, 

12.2.- Perla, 13.2.
Arpád, 14.2.- Valentín 

blahoielóme 

Celovečerné predstave· 
me 

v sobotu anedeľu 

o l945 hod. 
1.·2.2. -

KLIETKA 
USA,MP, 

5.-6.2.- SKAlA 
USA,MN 

8.-9.2.-
USA,MN,s.t. 

12.-13.2. · POHOVKA 
V NEW YORKU 
USA,MP,č.t. 

komédia 
15.-16.2.- PROTI 

ZLU USA 

Poznámky: s .l. -slovenské 
titulky, č.t. -české titulky 

tel.: 775 104 

DFS Kobylka pri lstrocentre 
Cech slovenských gajdošov 

lstracentrum ONV 

Vás pozývgjú nq folklórnu scénu 
GAJDOSSKE FAŠIANGY 

6. februára 97 o 18.oo hod 
vo vel'kej sóle IC 

účinkujú: DFS Kobylka a jej hos
tia 

z Anglicka, Holandska a ČR 
Program sa uskutoč~í s podporou 

The British Council o Ceského cechu 
v Bratislave 

~®[ll[)~OCD\9 
Začiatkom januára tohoto roka za
čali pracovníci Povodia Dunaja 
š.p. (závod Malacky) ozdravoval' 
drevené porasty v inundačnom 
území rieky Moravy v DNY oproti 
ulice Na hriadkách. Vo vzdialenos
tí 1 O m od toku do konca februára 

vyrúbu suché stromy, odstránia 
choré časti drevín a zahlavujú vrbi

ny. 

Toto vel'ké sídlisko 
je aj naše bydlisko, 
týči k nebu panely, 
žijeme tu v nádeji. 

Ako inde i tu život letí, 
behajú tu autá, ludia, deti. 
Každý niekde ponáhla sa, 

ale detí je lu chasa: 
korčul'ujú, hrajú sa, 

kričia, plačú, bijú sa. 
Sú tu l'udia, čo si psíka vodia, 

neboja sa, že nemá kôš 
·veď nikomu neuškodia. 

Ale zviera je také, 
chytí t'a aj za gate, 
vycerí si zubiská, 

že sa strach aj natíska. 

l vetrík lu často duje, 
papieriky rozhadzuje, 

robí všade značky, 
on má na to sáčky. 

Chúda vtáča priletí, 
zobne chlebík, uletí, 

krik a hluk nenechá ho na omylu, 
odplaší ho na Kobylu. 

Vôkol nás sú l'udia rôzni, 
pokojní i seriózni, 

i takí sú, čo pokoj rušia, 
pred obchodom Včielkou pijú, fajčia. 

Ach, to naše sídlisko 
neraz ako smetisko 

kde-tu stromček zlám;ný, 
fetujú tu chalani. 

Nie sp také - naše vzory 

5DEVEX 

v nive rieky Moravy 

Aktivita Povodia Dunaja š.p. je vý
sledkom spoločného rokovania MČ 
DNY, APOP, SAZP, Botanického 
ústavu SAV, Správa CHKO a 

Povodie Dunaja š.p. 
Výskumom odumierania drevín v 
nive rieky Moravy sa zaoberala 

RNDR. K.Bacigálová, CSc.,pracov
níčka botanického ústavu SAV. 

Kritický zdravotný stav porastov 

pri priestoroch našej školy. 
Nechceme byt' hlúpi, chorí, 
- kaziÍ zdravie, veď to bolí. 
Možno zažiÍ niečo krajšie, 

zákutia prírody tunajšie. 
Láka nás Kobyla, Devín, Morava, 

lo sú tie skvosty, 
ktoré nás poučia a zabavia. 

Niet lepšieho maliara, 
keď farbami hýri lúka voňavá. 

Niet lepšieho lekára, 
keď spieva svoju pieseň šumivá 

Morava. 

Len treba vedieí oči a uši otvori( 
vnímaí krásy kvetov a vediet' zdra

vo žiÍ. 
Len treba chránil' stromy a zvieratá 

v plnej ich kráse, 
príroda sa všetkým odvdačí každý 

rok, opät' a zase. 

Kolektív žiakov 6.A ZŠ 
Pavla Horova 16 

Výsledky bratislavskej skupiny l .li

gy družstiev mladšieho dorastu 

Dúbravka -Strelec DNY 2:2 
Faust - Dúbravka 2,5:2,5 

Strelec DNY- Faust 2:2 
konečné poradie: 

l. Faust 4,5:3,5 3 

2. Strelec DNY 4:4 2 

považuje za dôsledok dlhodobo 
pôsobiacich nepriaznivých vplyvov 

prostredia s následným celkovým 
fyziologickým oslabením jedincov, 

ktoré sa takto stali náchylné na in
fekciu choroboplodných húb. 

Nákaza sa prejavila na oslabe
ných vŕbach postupným usychaním 

koncových vetvičiek, na ktorých sú 
plodničky a spóry fytopatogénnych 

húb. Infekciu rozširujú v jarných 
mesiacoch spórami niektoré druhy 
hmyzu (vošky), ktoré sa pemnožujú 

3. Dúbravka 3,5:4,5 

Týmto výsledkom sme postúpili do 
ll. etapy bude v Hlohovci 1.2.97 

O úspech sa pričinili: Syrový-l 
bod, Horváth-0,5,Jurčák S.-1, 
Horváthová-0,5 b. 

Poradie po l. etape: 

l . BSC JAS Bardejov 

2. Mladost' Zilina 

3.-6. Faust Bratislava, Strelec DNY 

Slovakofarma Hlohovec a Modra 

pre všetkých záujemcov organizuje 

MOMS DNY 

9.2.- nedel'a: Turistický prechod 

hrebenom Devínskej Kobyly na ly

žiach. ONV-Dúbravka a spä(, cca 

v odumretej kôre na vetvičkách na

padnutých jedincov Na zastavenie 
dalšieho šírenia nákazy je potreb

ná pravidel'ná údržba porastov: 

orezávanie stromov, likvidovanie 
orezaných konárov spálením, atd. 

Kedže drevo z napadnutých pora
stov je súce iba na spálenie, prí
padní záujemcovia o túto surovinu 

sa môžu prihlásit' na miestnom úra
de. 

Dr.K.llochová 

7. Caissa Cadca 
8 Slávia gymn. Kežmarok A 

9. ŠŠK JAK Bardejov 
1 O .Dunajská Streda 

ll.CVC B.Bystrica 
12.Dúbravka Bva 

13.KŠC Komárno 

14.Siávia gymn. Kežmarok B 
15.Miadosí Zilina B 

mj 

5 hodín. V prípade nedostatku sne

hu zmena dohodou. 

Stretnutia: 9.oo hod.-zastávka 

MHD P.Horova 

Informácie: Tel.: 778 269 



Čas od Troch kráľov do 
Popolcovej stredy je vyhradený 
plesom a zábavám. Plesovú se
zónu v Devínskej Novej Vsi 
l 997 odštartovali matičiari. 

V sobotu l S. januára 97 sa ziš
lo viac ako sto hostí vo veľkej 
sále lstracentra. Dobrá nálada 
vydržala, nielen vdaka hudob
nej skupine MELÓDIA, ozaj 
pestrej a bohatej tombole, kva
litnému občerstveniu v reštau
rácii U Michala, ale predovšet
kým návštevníkom a host'om 
plesu. 
Organizátori dakujú sponzo-

rom:Ovociezelenina,Papierni
ctvo MOVEO, Hodinárstvo DE
NISA, Salón VIKTÓRIA-všetci z 
P.Horova l 0-12, AaG detský 
textii-Eisnerova 56,Butik Istria, 
Diskont ROSI, Viecha DEVÍN, 
reštauráciaROLAN DO ,J .Ivanov 
i mi.,OPTIKA-P.Horova2,ALKA
M.Marečka,kvetinárstvo IRIS, 
Móda LENKA, potraviny MPK, 
Slov. sporiteľna, TOMIX, CA
ARIN, pekáren Ludvigová, ka
derníctvo na lstrijskej, zlatníc
tvo na Eisnerovej, drogéria 
JANKA, OBUV na Opletalovej, 
OBUV a TEXTIL na Hradištnej. 

V piatok 24.januára 97 pokračovala plesová sezóna v lstracentre 
druhým tohtoročným plesom spoločenstva VOTUM. Príjemnú at
mosféru , okrem disdžokeja, pripravili or~anizátori úvodnou scén
kou,pestrou tombolou, stretnutiami priatelov a výbornou zábavou. 

A aká je ponuka na dalšie dni? 

V piatok 31.1. 97 bude ples radosti spoločenstva SAMARITÁN, 

1.2.97 RYBÁRSKY PLES, 8.2.97 CHORVÁTSKY BÁL, 

11.2. 97 koniec fašiangu POCHOVÁVANIE BASY. 

Tradičné stretnutie 

Ten ubehol a ponúka nám prí
ležitost' stretnúť sa už po 

tridsiaty ôsmykrát. 

Preto nasledujúca pozvánka 
patrí okrem rodičov žiakov 

navštevujúcich základnú školu 
a učitelov aj všetkých priazniv
com, podnikatelom, ktorí chcú 

spropagoval' svoju činnost' 
prostredníctvom výstavy a tom
boly, a vôbec všetkým, ktorí sa 
chcú zabavil' pri dobrej hudbe, 
pestrom programe detí, dob

rom občerstvení. 

Bude nám ctou, ak prispejete k 
tejto kultúrnej a spoločenskej 

tradícii. 

Výbor rady rodičov 
a vedenie školy 

Pozvánka 

Výbor RR a vedenie ZŠ l. 
Bukovčana l vás srdečne pozývajú 

na 

38. spoločenské posedenie, 

8. februára 1997 o 18.30 hod. v 
priestoroch Základnej školy na ulici 
l. Bukovčana l v Devínskej Novej 

Vsi. 
Ponúkame dobrú zábavu, príjemnú 

hudbu a bohaté občerstvenie. 

Vstupné: lúbovolné 
Polnočná tombola 

Tešíme sa na vašu účast -
Výbor RR a vedenie školy 

číslo účtu 73058-019/0900 

DEVEX 6 

Pre tých, ktorí už od minulého lami - školou l. Bukovčana 3 a 

roka pozabudli, o čo sa hrá v školou P. Horova 16. Sút'ažili 

našej súfaži, pripomeniem, že 

je to sút'až troch škôl v 

Devínskej Novej Vsi v troch ka

tegóriách. Sútaž prebieha pra

videlne. raz do mesiaca - vo 

štvrtok o 18.30 hod. na 

Devínskonovoveskej televízii. 

Prvá tohtoročná súťaž sa odbo

jovala trochu v prekvapujúcom 

zložení len medzi dvoma ško-

K A T A L 
obchody a služby pre obyvatelov ONV 

Obsahuje ponuku pre rok 1997 

takmer 80 strán služieb a obcho

dov. V týchto dňoch je distribuova

ný do schránok. Mal by ho dostat 

každý občan. Ak náhodou nená-

siedme ročníky. V prvom kole -

vedomostnom, žiaci mali vyni

kajúce všeobecné znalosti, hoci 

škola l. Bukovčana získala ná

skok. V druhých dvoch kolách 

sa vífazstvo striedalo. Na do

kreslenie sút'aže uvádzam ta-

bul'ku: Jilio 

Po štvrtom kole súÍaže však 

nadalej vedie škola P. Horova, 

ó G 1 9 9 7 
bútorou) môžete si ho vyzdvihnú( v 

inzertnej kancelárii DEVEXU na 

Novoveskej ulici 14 - z dvora 

po - piatok : l 530 - l 8°0 

sobota : 8°0 
- ll 00 

Vaše pripomienky na obsah 

jdete katalóg v schránke (na distri- očakáva redakcia DEVEXU. 

INZERTNÉ RfJ8RIKJI 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- BytY 
06 - Nehnuteľnosti 
07 - Rozličné 

E ___ ;. ...;.__;__ot_.:.._;tf/f,_'Pif_~) 
• Kúpim sporák menší, na drevo. 

Tel.: 776 413. 

TOMIX - hračky, Eisnerova 7 

prijme predavačku 

Informácie TOMIX - potraviny, 

Eisnerova 5 

školským vzdelaním do funkcie 

ekonám alebo PaM a podvojné 
účtovníctvo. Informácie na tel.: 

778 338 alebo osobne. 
• Neštátna obvodná ambulancia v 

DNY prijme zdravotnú sestru. 

Tel.: 770 300 

( 02-PRf'!)lfJ ) * MOTORSTAV prijme da zamest-
'"-'-------'----~· nania murárov, tesárov a pomocní-

• Predám študentskú izbu UNIVER- kov k nim. 

ZÁL Tel.: 775 552. Tel.: 775 851 

(_ OJ'"(/()tíf!E!!!Eml ) ( .. ·. 01-rftf/fZďtf 
• PD Devín prijme pracovníkov na • , k 

1 
.•. 

) 
b 'b · · h d d l 'h Vyu a ang tcltny. Tel.: 778 265. 

a ra ante vtno ra ov o trva e o • p •. • • t • KA" RCHER oz1covna epovaca . 
pracovného pomeru, alebo do pra- 1 

Te.: 778 362. 
covnéha pomeru na vedlojší • Spolohlivo opatrím dieh 
úväzok popri svojom zamestnaní. Tel.: 775 552. 
Nástup možný ihneď. Informácie: 
Devín, Lomnická ul. Tel.: 776 312 
• Základná škola na ul. l. 

Bukovčana 3 hlodá ženu so stredo-

(~ __ 05_-8_t(fi,.......:..,o/'_______._..c.) 

* Vymením 3-izb. št. byt pri 
VW za podobný v 4. obvode + 
dopi., príp. dlžobu na nájom-
nom. Tel.: 778 839. 
• Vym. 3-izb. DB za 4-izb., 

ktorá na svojom školskom kon

te má 6 bodov a nadalej ostá

va v žltom - vít'aznom drese, na 

druhé miesto sa z remízy vyšpl

hala škola l. Bukovčana 3 - 4 

P.S. l. Bukovčana jedničky- ne

nechajte si ujst' dalšiu šancu! 

Veronika 

body a na tretom mieste je ško- r---.::-:-:---:-:-T~.,---..,.,...--~ 
la l. Bukovčana 1 _ 2 body.!---+P._H_or_ov_a_l6-l-l. B_u_ko_vc_·a_na_3.j..t_.s_uko_v,_o"......Jal 

Gratulujeme! f..-R..:.:oz:.::_um___.+---2=---!---=-5--i 
Je už iba pripomeniem, že dal- f-V.:.ý'em=-·..:.:o'_'' -1-_;:_--l--.:_---l 

šia sút'až sa uskutoční 6. febru-f.=z:..:."''::::"o=-'ť-+_.:__---l _ __::_ _ _j 

prí 

tom 

ára a stretnú sa tí najstarší {aj I=Te:=
1':=fó"'=:J====I====:J=="ó=i 

· 'd ·.-) ~ · Spolu 7 9 na1mu re1sr - osmacr. ==--L _ ___.__j _ _:_ _ _t_ __ _J 

~"A DÁŽDAf~~ 
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- ll .OO 

alebo kúpim. Tel.: 777 316. 
* Kúpim v DNY 2-3-izbový byt. 
Tel.: 779 890 večer. 

( ___ ~o._'l-_Ra_~_lt"-'-Wt_'E~) 

* Fa DANIELLE MODE v spolu
práci s MÓDOU LENKA usku

toční módnu prehliadku 
JAR-Leto 97. 

v bistre pod srdcom 
14.2.1997 o 23.00 hod. 
Srdečne vás pozývame. 

REKLAMNÁ AGENTÚR~® 
•.. ./ 

\'JEP-W\.•1 spal. 

príirne do zamestnania 

sieEotlaaiara (rro'tnosE: zau-

äenia) 

- ofsetového tlaäiara 

- tlaaiara na GRAFOPRES 

- rezaäa 

- sekretárky 

Blihoie inforrrácie poskytnerre osobne 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 84'Ftll'"Bratislava 

- 2 technológ (poslupár) 
vzdelanie: VŠ·strojnicko 

odbor: tvárnenie, lisovanie 
alebo SPŠ·strojnícka 
• l sekretárku 

vzdelanie: OA, SEŠ 
ovládanie NJ 

- l ekonóm - účtovník 
vzdelanie: ÚSO, 

prax v podvoj. účt. 

• 2 mechanik - nastovovoč: 
vzdelanie: SPŠ · stroj. 

alebo SOU -stroj., 
maturita prax 2 roky, po ZVS 

prijme 
- 2 elektromechanik 
vzdelanie: SOU · elektr. 

odbor: elektr. pre stroje a zariad. 
- S zváračov CO, 

požiadavky - štátne skúšky 
· l oulomechonik 

vzdelanie: SOU · po ZVS 
prax: 3 roky 
- l skladník 

vzdelanie: SPŠ- stroj alebo SOU- stroj., 
maturita, prax v autodoprave 

• 1 skladový robotník 
vzdelanie: OU 

- 4 robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

Bližšie informácie na t.č.: 787-206 

Reštaurácia JAMAICA 

Na -vyhliadke prijme do 

trvalého pracovného pomeru 

výčapníka(čku) Informácie 

u vedúceho prevádzky. 

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 strana = 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 
hlodám · 50%. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50%. 

Tel.: 775 156. Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00 
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• Dňa 12.1. 97 našla hliadka 
stanice mestskej polície ŠPZ-ku. 
Po zistení ju vrátila majitelovi. 

* V nedelu 12.1. 97 našla hli
adka na ul. P. Horova bezdo
movca. Hoci tento nemal pri 
sebe žiadne doklady, na stanici 
HO PZ zistili, že ide o M.M. zo 

ANJEL( 
NA CESTÁCH 

Spol'ahlivým partnerom rodičov v 
núdzi na našich cestách je záchranný 
systém Slovakia. Vznikol pred siedmi
mi rokmi a v súčasnosti má 35 stre
dísk. V piatok 24.1. 97 otvorili nové 
stredisko v Senici. 
Len v minulom roku vyslobodzovacia 

Vodorovne: A/ Ohrýza (po česky) -
bravčové mäso po anglicky - začia
tok tajničky. - B/ Mesto v Rusku - te
ná kel po česky - druh zasýpacieho 
prášku - dediny v Rusku. - C/ Ponosa 
-druhá časť tajničky- kmeň v Kenyi. 
- D/ Rieka v Sudane- utláča, zviera -
umoríš - slabé, štíhle. - E/ Ktože po 
česky- nohavice - ostrov v Indonézii -

piata časť tajničky. - F / Vtlačila nie
kam nasilu - šiesta časť tajničky -
ohriala. - G/ Dezinfekčný prostrie
dok - jednotka britskej plošnej miery 
- pracoval s pluhom - zobaním obž
ral. - H/ Štvrtá časť tajničky - nado
lej -vystrojili niekomu svadbu. -
Zvisle: l/ Koniec tajničky - tretia 
časf tajničky - rieka v Rusku. - 2/ 
Hrabalo - malá reportáž - ranná vla
ha. - 3/ Sutiny- ručné farbenie látok 
pomocou vosku - starý. - 4/ Mesto v 
Nemecku - slabý zvuk, hlas - titul 
úradníka v Prednej Ázii - mesto v 
Japonsku.- 5/ Klenoty- nie je- ob
seká.- 6/ Násilne, terorom (potlači(} 
- plechový obal na masť - zaliečajte 

Skalice. 

* O dva dni neskôr, na základe 
telefonického oznamu, hliadka 
preverovala poškodenie tel. 
drôtov na ul. Š. Králika. Zistili, 
že ide o staré nefunkčné drôty 
miestneho rozhlasu. 

• Hliadka MsP zasahovala na 
telefonické oznámenie o feta
vaní na ul. P. Horova, o vol'ne 
pobehujúcom psovi na 
Tehliarskej, o rozbitých vcho
dových dverách na ul. l. 
Bukovčana, o neoprávnenom 
používaní nebytových priesto
rov na ul. J. Smreka a dalších. 
Všetky priestupky riešili na 

technika zaznamenala 38 632 výjaz
dov, z vrakov áut vyslobodili 425 
osôb, predlekársku prvú pomoc po
skytli 21 705 zraneným, odťahovacie 
vozidlá boli aktívne v 29 652 prípa
doch, v dielňach mechanici poskytli 
technickú pomoc v 59 079 prípadoch 
a tzv. žltí anjeli priamo na cestách 
spojazdnili 26 920 áut. 
V minulom čísle sme uviedli možnosti 
získať Klubovú kartu SOS záchranné-

sa. - 7/ Vtisni, vodri - zvesti - nórsky 
prozaik - zriaď, ustanov. - 8/ 
Darovali - od vetroplacha - strapec 

hrozna po česky. - 9/ Prísediaci člen 
súdu- pevnejšie- otlkol.- 10/ Rúbal. 
sekal - stanete sa bielym - turecké-

2 3 4 
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mieste alebo postúpili na ob
jasnenie. 

• V nedel'u 19.1.97 na ul. l. 
Bukovčana zistila červený mer
cedes pohybujúci sa po tráve. 
Priestupok objasňujú. 

*V utorok 21.1.97 zabezpečo
vala hliadka MsP miesto do
pravnej nehody na Eisnerovej, 
do príchodu dopravnej polície. 

* O deň neskôr odovzdala 
hliadka HO PZ občana, ktorý 

robil výtržnosti na železničnej 
stanici. 

.JUDr. F. Baňas 
velitel' stanice MsP 

ho systému Slovakia a tlačiarenský 
škriatok zaúradoval a v čísle vyšlo 
nesprávne telefónne číslo. 
Klubovú kartu pre osobné i nákladné 
motorové vozidlá si možno objednat' 
na adrese: 

SLOVAKIA CARD, a.s., P.O.Box 3, 

831 07 Bratislava 
alebo telefonicky na tel. č. 

07/788056. 

mužské meno. -
Pomôcky: A/ Pork. - B/ Číta. - C/ 
Dorobo. - D/ Lúri. - G/ Odorit. - 7/ 
Lie. 

d 
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- Pán doktor, mohli by ste ihneď 
prísí. Manželka si zlomila nohu. 

-A kde si ju zlomila? 
-Ale hneď za garážou, pri tom 

vel'kom orechu. 

-Dedko, kto je to vlastne ten 
abstinent? 

-Abstinent? Nič také u nás v 
dedine nemáme, ale je to vraj 
chlap, ktorý má špatnú pečeň 

alebo zlú ženu. 

- PalO, ako si to predstavuješ 
verejne o mne rozhlasovať, že som 

blbec? 
- Prepáč mi to, kamarát. Ja som 
nevedel, že chceš, aby to bolo 

utajené. 

- Slečna, tu ste spravili chybu, 
napísali ste fčela. 

- Prepáčte, pán riaditel', to je 
preklep. Má tam byf fčera. 

-Tak čo, Mišo, čo si vybral 
manželke k narodeninám? 

-Vkladnú knižku. 

Policajt sa pýta vodiča: 
- Čo to veziete na streche? 

- Vodné lyže, - odpovedá vodič. 
Keď ten odíde, obráti sa na 

kolegu: 
- Počúvaj, ty si už videl jazero dolu 

kopcom? 
- Nie, nikdy. 

- Aha, tak to budú bežky. 

Učitel' napísal žiakovi do žiackej 
knižky: 

- Smrdí, umývat'! 
Otec odpísal: - Učiť, nevoňaŕl 

Nad ránom na plese mierne 
unavený pán nahlas uvažuje: 

-A republiku si povracat' nedáme! 

- Slečna, vy máte ale krásne zuby! 
-To mám po otcovi. 

- No vidíte, a ako vám pasujú! 

Policajt naháňa Deža: 
-Stoj! -kričí. 

Dežo sa obzrie a vraví: 
-Vy stojte, vás nikto nenaháňa. 

DEVínskonovaveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských ná
kladov hradí Mestká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. 
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Mestsk.á časť .DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl<.onovovesl<.ého Expresu 

.. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitat lia 

-Ako zbohatnút'?,-je pričastá 
otázka premnohých. -Ako do

siahnuť úspech?,-je otázka mož

no menej frekventovaná (percen

tuálne na počet obyvateiOv), ale 

obe svedčia, že ludia by chceli. 

Nedávno som čítal o tajomstve 
japonského zázraku .Japonci si 

vedia mimoriadne oceniť schop

ných a šikovných ludí. U nás pa

nuje z.ávisí. Pozitívny vzťah 

k histórii sa vštepuje každému 

diefat'u od útleho veku už v ro

dinnom prostredí. Čerpanie sily 
z histórie dodáva Japoncom 

určitý prvok stability a istoty. My 

sa pričasto hanbíme za tú našu. 

Japonsko, samozrejme, nemá 
len žiarivé stránky. 

Minimum životného priestoru 
a minimálne prírodné zdroje li

mitujú spoločnost', ktorá profituje 

pomocou disciplíny, nepriamych 

spoločenských konvencií a von
kajších ekonomických väzieb. 

Nad názormi sa hodno zamys

lieť. Prečo sa nepoučit'? Veď 
máme vela schopných l'udí, vela 

pozitív .. Nedovol'me ich prekryí 
tieňmi. 

Váš vydavatel' 

U Chorvátsky premiér 11 ONV; 
fJK zdravotníctvu; OSťažnosť; 

9Spoločenská kronika; HProti drogám, 
Program DTV; zápise prvákov 

Úrad práce 

Zástupca nadácie FÍLIA s protidrogovým zameraním prevzal dar od 
Volkswagenu Bratislava. Odvzdali ho riaditelia VW Ba Ing. J. VARÍK 
(vl'avo) a K. P. WILHELM (vpravo). (str. 5) 

CHORVÁTSKY PREMIÉR V DNU 
V stredu 29.1.97 privítal na radní- Na stretnutí sa hovorilo o aktivitách 

ci v DNY starosta lng.Y.Mráz dele

gáciu vlády Chorvátskej republiky 

na čele s jej predsedom Zlatkom 

MATEŠOM. Na stretnutí sa zúčast

nili aj predseda Zväzu Chorvátov 

na Slovensku lng.J.Cvečko a zá

stupcovia Chorvátov z jednotlivých 

obcí: DNV, Jaroviec, Čunova 

a Chorvátskeho Grobu. Delegáciu 

vlády sprevádzal veĽvyslanec 

Chorvátska na Slovensku a sloven

ský velvyslanec v Chorvátsku. 

jednotlivých komunít, o doterajšej 

dobrej spolupráci a pomoci zo 

strany samosprávy DNVa aj o da

lších plánoch a prípadnej pomoci, 

ktorú by mohla poskytnút chorvát

ska strana. Starosta našej mestskej 

časti oboznámil chorvátsku delegá

ciu aj o pripravovanej výstavbe 

chorvátskeho múzea v DNV, ktoré 

chce samospráva vybudovať v spo

lupráci s ministerstvom kultúry SR. 

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 6.2. 1997. Uzávierka nasledu
júceho čísla bude 20.2. 1997, číslo vyjde 28.2. 1997. 

s 
informačný 

spravodajca 
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mestskej časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Ves 

bezplatne 

ke správy 
OPATROVATE[SKÁ 

SLUŽBA 
V piatak 31 .l . 97 rokoval prednos
ta MÚ Ing. J.Žatko ,o možnostiach 

poskytovaí opatrovatel'skú službu 
občanom DNV, so zástupcami 
Slovenského červeného kríža. 

Miestne zastupitelstvo vyčlenilo 

na tento účel finančné prostriedky 
na rok 1997, ktorými chce radnica 
prispie( na zabezpečenie tejto 
potrebnej služby. 

Dar občanom DNV od premiéra 

Chorvátskej republiky Zlatka 

Mateša, knihy pre deti i dospelých, 

videokazety (rozprávky) v chorvát

skom jazyku sú v knižnici 

lstracentra {lstrijská 6). Občania 

si ich môžu požičaf. 

ĎALŠIA "ČIERNA" 

Niel;;'n nepovolená skládka Na 

Skale špatí Devínsku. Keď sa vybe

riete po Opletalovej a miniete OTS 

oči vám zakalí· odpudzujúca 

znôška nazvážanej všehochuti. 

V piatok 7.2.97 sme tam videli 

čerstvo zrezané konáre vari z troch 

záhrad,v pozadí, okrem kôp 

všetkého možného, vraky osobných 

aut, a aby ste neprišli k omylu, že 

sa blížite ku skládke odpadov, 

po pravej strane vás víta na strechu 

prevrátený vrak osobného auta. 

Nedajte sa však pomýliť, ozajstná 

skládka je o niekol'ko metrov dalej 

- vlavo. Nepovolené, riadne 

špatiaca okolie a dobré meno 

našej mestskej časti. 

pat 



® robnicky 
11 radnice 

Uznesenia miestneho zastupitel'
stva Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves zo dňa 
4. februára 1997. 

Miestne zastupitelstvo MČ DNV 

berie na vedomie 
kontrolnú správu o rozostavovaní 
investičných akciách, 
ukladá 
prednostovi MÚ DNV zabezpečit' 
pri obstarávaní tovarov, služieb 
a verejných prác dôsledné do
držiavanie zákona NR SR 
č.263/93 v platnom znení. 

berie na vedomie 
odpočet plnenia kontrolných úloh 
útvaru miestneho kontrolóra v ro
koch 1995-1996. 
schvaluje 
predložený návrh Zásad hospo
dárenia s majetkom MČ DNV 
a s majetkom jej zvereným 
s účinnosíou od 4.2.1997. 
schvaluje 
zverenie investičného majetku vo 
vlastníctve MČ DNV - posypovej 
nadstavby a malotraktora - do 
správy príspevkovej organizácie 
DENOV A. 
vyhovlije 
protestu Okresného prokurátora 
Bratislava IV. proti VNZ 
č.6/1996 o obmedzení predaja 
a používania alkoholických 
nápojov, 

schvaluje 
VNZ č. 1 /l 997 o zmene VNZ 
č.6/1996 o obmedzení predaja a 
používania alkoholických nápojov. 
berie na vedomie informáciu 
o cenníku výkonov externých slu
žieb organizácie DENOV A. 
schval'uje návrh zmien a doplnkov 
zriadovacej listiny a štatútu DENO
VY s účinnosíou od 15.2.1997. 
schval'uje rozpočtovú skladbu 
VDPZ platnú pre rok 1997. 
berie na vedomie informáciu o 
podkladoch ÚHZ pre územný plán 
zóny DNV. 
žiada starostu MČ zvolať mimo
riadne zasadnutie MZ ku proble
matike územného plánu zóny DNV 
dňa 11.3.1997 o 17.00 h. 
schval'uje všeobecné sút'ažné pod
klady ako podklad pre obstaranie 
verejných prác a služieb súvisia
cich so zabezpečením realizácie 
stavieb schválených v rozpočte MČ 
DNV - kap. 700 - kapitálové vý
davky položky 717 - Realizácia 
stavieb. 
splnomocňuje MR určiÍ prioroty 
v závislosti od plnenia príjmovej 
časti rozpočtu MČ DNV v priebehu 
roka 1997. 
splnomocňuje MR schválil' formy 
obstarania a spôsob ich zabez
pečenia. 

ukladá prednostovi miestneho úra
du podávat' pravidelne informácie 
MZ o stave prípravy a realizácie 
stavieb. 

schvaluje usporiadanie pozemku 
parc. č. 954 a 955 nasledovne: 
a) do l . 000 m2 l spresnené 
geom. plánom/, odpredaí manž. 
Zsolnaiovým a to do 500 m2 v ce-

ne 250,-- Sk/m2, dalšiu výmeru do 
500m2 v cene 660,- Sk/m2, 
b) ostatnú časf pozemku ponechaí 
na dobu neurčitú užívatel'ovi za 
sadzbu podla zásad. 
berie na vedomie stručné charak
teristiky projektov na výtvarné 
riešenie a realizáciu pamätníka 
R. Slobodu a nám. R. Slobodu 
a pamätníka M.R. Štefánika, 
poveruje MR schválením podmie
nok súÍaže na vytváranie uvede
ných projektov, 
schval'uje vyhodnocovaciu komisiu 
k výberu víťazov súťaže na výtvarn 
riešenie uvedených projektov v zlo
žení: p. Miroslav Encinger, Ing. 
Peter Ebringer, Mgr. Renáta 
Jurčíková, PhDr. Mária Dobríková, 
p. Vladimír Baranovič, Ing. 
arch.Milan Beláček. 
schvaluje plat miestneho kontroló
ra podl'a schváleného návrhu s 
úČinnostou 1.1.1997. 
odvoláva z funkcie člena škodovej 
komisie Ing. Jozefa Ďurčeka a Mgr. 
Ladislava Krechňánka, 
volí do funkcie člena škodovej 
komisie Ing Petra Melkusa a Mgr. 
Samuela Vlčana. 
odvoláva z funkcie člena komisie 
športu a vol'ného času Petra 
Kuruca, Františka Detáryho a Ol'gu 
Antošíkovú na návrh predsedu ko
misie. 
odvoláva z funkcie člena komisie 
školstva, mládeže a vzdelávania 
Mgr.Jána Marenčíka na vlastnú 
žiadost' a PhDr. Danicu Pokornú 
a PhDr. Silviu Mičianovú na návrh 
predsedkyne komisie. 
volí za člena legislatívnej komisie 
JUDr. Samuela Vlčana, 
volí za člena komisie školstva, 

vzdelávania a mládeže Mgr. 
Miloša Marka. 
ukladá prednostovi MÚ MČ DNV 
vypracova( alternatívy návrhu 
organizačných noriem samosprávy 
v termíne apríll997. 
berie na vedomie správu o bez
pečnostnej situácii v DNV predne
senú velitelom stanice mestskej po
lície JUDr. Baňasom, 
konštatuje zlepšenie práce mest
skej polície v MČ DNV v druhom 
polroku 1996. 
berie na vedomie informáciu o 
spôsobe riešenia likvidácie skládky 
komunálneho odpadu "Na Skale", 
ukladá MR rokovaí s firmou ASA 
Zohor o jednorázovom znížení 
sadzby za uloženie odpadu zo 
skládky "Na Skale", 
ukladá MR vypísat' verejnú súÍaž 
na likvidáciu skládky "Na Skale", 
v termíne do 28.2.1997, 
uvol'iíuje čiastku 50 000,- Sk z fon
du životného prostredia a čiastku 
max. do 275 000,- Sk z rezerv
ného fondu na likvidáciu skládky 
"Na Skale", 
ukladá miestnemu kontrolórovi vy
konával' kontrolu na mieste po od
stránení skládky. 
berie na vedomie informáciu k 
plneniu zámeru združenej investič
nej výstavby na ulici Štefana 
Králika. 
berie na vedomie informáciu o 
rozpočtovom hospodárení MČ 
DNV, lstracentra, DENOVY, VDPZ 
za rok 1996 a o stave mimorozpo
čtových fondov k 31.12.1996. 
berie na vedomie informáciu o 
čerpaní príspevkov a dotácií sub
jektov naviazaných na rozpočet 
MČvr.l996. 

K PROBLEMATIKE ZDRAVOTNÍCTVA 
skou časíou poskytova( komplet· 

nú geriatrickú starostlivosívnašej 

mestskej časti. Očakáva sa jed· 

nan ie predstavitel'ov SČK so sta· 

rastom mestskej časti o podmien· 

kach spolupráce v tejto oblasti. 

Vo štvrtok 16. l . 1997 sa uskuto

čnilo stretnutie poslancov miest

neho zastupitelstva zvolených 

za novú koalíciu občanmi. 
Hovorilo sa aj o privatizácii 

zdravotníckych zariadení. K to

mu nám poskytla stanovisko 

predsedníčka sociálno zdravot

nej komisie miestneho zastupitel'
stva MUDr. Marta Klampárová: 

Zdravotné strediská: 

Komisii chýbajú kompetencie na 
priame j€dnanie so zodpovedný

mi subjektami v súvislosti s pre

vodom zdravotníckych zariadení 
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do majetku obce. Čo môžeme 

a aj robíme, je zamietané stano

visko k rôznym komerčným 
aktivitám zameraným na získa

nie priestorov v zdravotníckych 
strediskách. Chceme, aby zdra

votné strediská slúžili svojmu 

účelu a nie komerčným aktivitám. 

Geriatria: 

l keď nie je doriešená otázka 

priestorov, dôležitá a prvoradá 

v tejto oblasti je činnost', ktorá 
nemôže by( riešená rôznymi 

firmami. Jednou z nich je možná 

a pravdepodobná dohoda so 

Slovenským červeným krížom, 

ktorý je ochotný za určitého 
finančného krytia nákladov mest-

Miestny úrad DNV prenajme nebytové priestory o výmere 55 

m2 na ul. Š. Králika 2 vhodné na prevádzku obchodu alebo slu

žieb. Minimálna cena nájomného 1.750,- Sk/m2 +náklady na 

teplo. 

Pri výbere uchádzača bude zohladnená ponúknutá cena nájom· 

ného a druh prevádzky. 

Ponuky doručte v zalepenej obálke s označením "Prenájom -

neotvára(" 

najneskôr do 28.2.1997 na Miestny úrad DNV, lstrijská 49, 

843 l O Bratislava. 

Bližšie informácie u prednostu miestneho úradu. 

Do redakcie sme dostali tri listy: 
( žnost' občano na postoj výstav
~; domu_lng. Z. O., odpoved~ pred
nostu MU a list starostu veducemu 

odboru ž P OÚ BA IV. 

Vážený pán prednosta, 
vlani V' lete som Vám písal st'až

nos(, kde som Vás ako predstavi
tela štátnej správy upozorňoval, že 
výstavba rodinného domu na ulici 
Delená l. v Devínskej Novej Vsi, 
uvádzaný na majitel'ku Ing. Z.O., 
nezodpovedá projektu, ktorý mi 
ako bezprostrednému susedovi da
la podpísat. Podla projektov, kto;é 
mám k dispozícií i rozhodnutia UR 
a Šss č. 327/1419/96/X/22/Ma, 
má íst' o prízemný podkrovný dom. 
Napriek tomu dala majitel'ka po
staviť dalšie poschodie i podkrovie, 
čím narušila vzhl'ad celej ulice a 
štvrti. Ako iste viete, dosial' nebola 
takáto nadstavba nikomu v okolí 
ani povolená. 

Vo Vašej odpovedi zo dňa 
22.8.1996 píšete, že žiadate sta
vebný úrad o zastavenie staveb
ných prác a zahájenie správneho 
konania podla stavebného zákona. 
To isté mi napísal vo svojom listeaj 
vedúci odboru životného prostre
dia Okresného úradu Bratislava 
IV., JUDr. Vladimír Lauš a informo
val ma, že budem vyzvaný, aby 
som uplatnil svoje námietky. 
Napriek tomu sa v dome celú zimu 
bez zastavenia pracuje, robia sa 
interiérové práce. Môžte sa o tom 
v hociktorý deň presvedčiť. 

Vážený pán prednosta, stavba 
p. O. narušila vzhl'ad ulice. Pýtam 
sa Vás, ako predstavitela štátnej 
správy, prečo toto dopúštate? 

VO FUJAVICI 
Stopy v snehu zafúkal vietor. Pred 
ním sa hýbala celá pláň. Zaviatie 
tŕstia, kríky, pri neexistujúcej ceste 
holé polokry čiernej bazy. Do tváre 
mu šlaholladový vietor. Chránil sa 
šálom,okrúteným okolo krku a bra
dy. Na hlave narazený klobúk. 
Ledva videl... Tak, toto tam už dáv
no nevicfel... Les. Za ním mala šu
miet' rieka. Bol to úžasny' nápad. v-- , . 

YISI Sl vo víchrici len tak na pre-
chádzku, vychádzku. Len sa tak 
poprechádzat'! Nemohol si po-

Stavba však narušila predovšet
kým naše súkromie a hodnotu môj
ho domu. Presviedčam sa o tom aj 
teraz, keď sused Š. Valent chce 
predať svoj dom a kôli ohavnej 
stavbe p. O. ho potencionálny záu
jemcovia nechcú kúpit', alebo žia
dajú zníži( cenu. 

Tento prípad sa môže sta( aj mne 
v prípade, keď budem chcieť 
náhodou svoj dom predať. 
Upozorňujem Vás, že budem žia
dať súdnu náhradu za toto zníže
nie hodnoty môjho domu nielen p. 
0., ale aj Váš úrad a Vás pán 
prednosta, za to, že ste si neplnili 
povinnosti štátnej správy a štátneho 
úradníka. 

podpis 

Vážený pán, 
k realizácii stavby Ing. Z.O. na 

pozemku p.č. 165 k.ú. Dev. Nová 
Ves uvádzam: 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 
je výkonným orgánom samosprávy 
mestskej časti, ktorého prácu vedie 
a organizuje, v rámci zákonom 
daných kompetencií, prednosta 
úradu. Verte, že mestská čast' 
v rámci svojich obmedzených kom
petencií v úseku štátnej správy, kto
ré sú dané zákonom SNR 
č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 
a v Bratislave upravené štatútom 
hlavného mesta, vyčerpala svoje 
možnosti a odstúpila vec na vyba
venie príslušnej štátnej správe. 
Výkon štátnej správy zabezpečuje 
v danom prípade t.č. Okresný úrad 
Ba IV - odbor životného prostredia, 
Karloveská ul. 2, Bratislava /dalej 
OÚ/. Sami nie sme spokojný, že 

môct'. Páčil sa mu ten pocit. 
Snehové vločky, zmrznuté do drob
ných krištálikov, mietol do tváre 
vietor! To si každý zapamätá! 
Snehová pláň sa menila. Les vy
striedalo tŕstie. Metliny spojené 
v obrovských snehových čiapkach, 
kde - tu bol vol'nejší priechod. 
Prešiel závejom k rieke. Všade ti
cho a klud. Prešiel na druhú stranu. 
Rieka Morava tiekla pokojne dalej. 
Snehové vločky vírili nad jej hladi
nou a padali do vody. Niekol'ko 
metrov od neho sa na hladine zja
vil kormorán. Ponatriasal hlavu, 
v zobáku sa mu zaligotala ryba. 
Nadhodil si ju nad zobák a ... 

celá vec sa vybavuje vel'mi zdlha
vo, sme toho názoru, že pre rýchle 
zabezpečenie potrieb občanov je 
potrebné zvýši( kompetencie samo
správ. Za terajšieho stavu môžeme 
suplovať orgány štátnej správy. 

Miestny úrad DNV zaslal OÚ lis
tom č.j. 2860/96 zo dňa 
22.8.1996 oznámenie o vykonaní 
štátneho stavebného dohladu, kde 
upozornil, že predmetná stavba 
"Rekonštrukcia a dostavba rodin
ného domu - DNV" sa realizuje 
v rozpore s vydaným záväzným 
stanoviskom MČ DNV č.j. 
2041 /95 zo dňa 20.11 .1995. 
Okresný úrad Ba IV vydal rozhod
nutie o zastavení prác. Starosta 
mestskej časti, hneď po zistení , že 
stavba pokračuje, aj napriek jej 
zastaveniu, požiadal kompetentnú 
prednostku OÚ o prijatie účinných 
zákonných opatrení, upozornil sta
vebničku a dal na vedomie staveb
nému úradu, že nebude súhlasiť 
s legalizovaním stavby postavenej 
v rozpore so záväzným stanovis
kom mestskej časti. 

Chápem vaše rozhorčenie a 
ubezpečujem Vás, že v žiadnom 
prípade nebudú orgány samosprá
vy Devínskej Novej Vsi dodatočne 
legalizoval' hrubé porušenie sta
vebnej disciplíny, bedeme žiadat' 
nariadi( odstránenie stavby v časti 
uskutočnenej v rozpore so schvále
nou projektovou dokumentáciou. 

Vašu st'ažnost' odstupujem na vy
bavenie OÚ. 

Ing. J. Žatko prednosta MÚ 

Vážený pán vedúci, 
v prípade listu Vám odstupujem 

na vybavenie sťažnosti vo veci ne
legálnej výstavby realizovanej sta
vebničkou Ing. Z.O. na pozemku 
parc. č. 165 k.ú. Devínska Nová 
Ves. Predchádzajúce sťažnosti k 

Križoval hladinu zo strany na stra
nu. Potom sa ponoril a nad hladi
nou sa objavila obrovská červeni
co. Mohla maf okolo 30 centimet
rov. Nad hladinou mal len hlavu, 
trčala mu zo zobáka. Bola ťažká. 

uvedenej stavbe, ktoré sa hromadili 
v minulom roku v letnom období, 
sme riešili vykonaním štátneho sta
vebného dohladu. Na základe 
našeho podnetu, listu č.j. 2860/96 
zo dňa 22.8.1996, Váš úrad vydal 
rozhodnutie o zastavení stavby, 
avšak stavebníčka ho nerešpekto
vala. Na tento fakt som znovu upo
zornil listom č.j. 3011/96 zo dňa 
17.9.1996 Váš úrad. Stavebíčke 
som oznámil, že nebudem súhlasi( 
s legalizáciou stavby, ktorá sa rea
lizuje v rozpore so stavebným po
volením, uvedený listč.j. 3186/96 
zo dňa 26.9.1996 som zaslal sta
vebnému úradu na vedomie. 
Nakol'ko stavba nadalej pokračuje 
opakovane žiadam o prijatie oka
mžitých opatrení k zriadeniu ná
pravy. MČ DNV vyčepala všetky 
svoje možnosti v lokalite "vyrástol" 
objekt z povoleného prízemného s 
podkrovím, dvojpodlažný s pod
krovím, ktorý spôsobil v lokalite 
značné škody. Nie je možné trpí et' 
takéto hrubé porušovanie stavebnej 
disciplíny. Žiadam o nariadenie 
odstránenia stavby v časti uskutoč
nenej v rozpore so schválenou pro
jektovou dokumentáciou. O prija
tých opatreniach ma obratom in
formujte. 

Ing. V. Mráz 
Starosta MČ DNV 

Tak ako v predchádzajúcich 
prípadoch zverejnili sme požado
vané - sÍažnosti i odpovede. 
Predpokladáme však, že viac tueto 
otázkou nebudeme zapiÍíaí stránky 
nášho spravodajcu a vec doriešia tí 
komu patrí. 

redakcia 

Keď sa mu je konečne podarilo do
stat', bol taký ťažký, že sa musel 
dobrých sto metrov odrážeÍ od 
hladiny, kým vzlietol a odletel na 
svoje zimné stanovište! 

rp 
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CHORVÁTSKA TELEVÍZIA 
V KÁBLOVOM ROZVODE 

Po dohode samosprávy mestskej 
časti DNY sa zástupcami SBD 
Bratislava IV, ktoré je majitelom 

hlavnej stanice na príjem televízne

ho signálu dodávaného do káblo
vého rozvodu, môžu diváci v DNY 

sledoval' aj vysielanie chorvátskej 
televízie. Onedlho pribudne 

dalších 5 televíznych staníc, niekto
ré z nich bude možné prijímal' ste
reo. Je to další z krokov, ktoré chcú 

zástupcovia SBD Bratislava IV 
a miestneho zastupitel'stva urobi( 

v záujme zatraktívnenie ponuky 
vysielanej v televíznom káblovom 
rozvode v DNY. 

Dňa 17.01.1997 navštívil spoloč

nost' Volkswagwn Bratislava, spol. 
s. r. o. predseda Odborného zväzu 
KOVO Emil Machyna. Predseda 
odborného zväzu informoval o prí

pravách svojho ll. zjazdu. Zaujímal 
sa o pracovné podmienky zamest
nancov spoločnosti Volkswagen 
Bratislava, o sociálne vymoženosti. 
Riaditel' spoločnosti Volkswagen 

Bratislava pán Jozef Uhrík prijal 
kladne návrh na propagáciu spolo

čnosti VW BA na ll. zjazde odbo
rového zväzu KOVO a informoval 
o rozširovaní výroby vo 
Volkswagene Bratislava. Toto rozší
renie znamená minimálne 800 no

vých pracovných príležitostí v roku 
1997. Pán Uhrík taktiež informoval 
o tom, že Volkswagen Bratislava 
prichádza ako jeden z prvých pod
nikov v Európe s flexibilnou pra

covnou dobou. Stretnutia sa 
zúčastnil aj predseda odborov z 

bratislavského Volkswagenu pán 
Jii'í sedláček. 
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centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

16.2 • ČERVENÁ ČIAPOČKA 
detské divadelné predstavenie 
o 16.oo hod. vst. l 0.-Sk 

18.2 a 20.2. • LENS 

prírodovedné stretnutie detí ZŠ o 14.oo hod. 

Tel.: 17 OO 33 

JAZYKOVÉ KURZY 

Združenie VOTUM, Istrijská 4 
Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium cudzích jazykov, že 

sa môžu prihlásiť do 

II. časti kurzov 
v termíne od 17.- 21. februára 1997. 

ANGUCKÝ JAZYK- 1., 2., 3., ročník- dospelí 

NEMECKÝ JAZYK_- l. roč. pokročilí- dospelí 
l. roč. - deti 

ZÁPIS= AJ- utorok a štvrtok o 18 hod. 
N] - pondelok a streda o 17h30min. 

Ďalšie informácie na tel. č. 770-390 

TAUANSKY JAZYK - pokročilí - zahraničný lektor 

ZÁPIS= 18.februára 1997 o 18 hod, Istrijská 4. 

RYBÁRSKY Ples 
V sobotu l .februára usporiada

lo rybárske združenie Morava l 
v Devínskej svoj už piaty Rybársky 
ples. Vo vel'kej sále lstracentra 

privítali zástupcu starostu pána 
V.Baranoviča, starostu Devína 
pána Novotného s manželkami, 
ako aj dalších hostí. 

Do tanca hrala kapela Select, 

dobrú večeru a plný bar pripravil 
pán Glosík, za dobrú prípravu i 
priebeh plesu vyslovili podakova-

nie predsedovi združenia pánovi 
Gašparíkovi. 

Okrem zlosovatel'ných vstupe
niek, kde pripravili pät' cien, mali 
rybári aj hodnotnú tombolu. 
Prispeli do nej sponzori: obchod 
Baranovičová, J. Turner, textil 
Jecková, potraviny-cukráreň Pri sv. 

trojici, reštaurácia U Michala, 
p1varen Jumbo, kaderníctvo 

Lovasová, espresso Istria, predajňa 
rýb Naja, potraviny Bele, predajňa 
mäsa Hami, polovnícke združenie 

v DNY a predseda RZ pán 

LITERÁRNE STREDY 
K.Bendová: Kam idete? 

-Kam idete? 

Nepočujete? 

Na jahody, 
budú hody. 

Ak sa opýtate detí na pre
chádzke, kam sa ponáhlajú, pove

dia vám:"Do knižnice na besedu" 

Každú stredu navštevujú deti zo 

starších vekových skupín z MŠ 
J.Smreka miestnu knižnicu na 

lstrijskej ulici. 
Lásku ku knihám a krásnej 

literatúre tu v spolupráci s učitelmi 
v det'och vzbudzujú pracovníčky 
knižnice. Pripravujú det'om literár

ne pásma o spisovateloch a ich 
tvorbe. Čítajú krátke ukážky, a ku 

oo~u~~~mu~ 
men in~ v nasleaujúcic~ dvoc~ 

týždňocn oslávia: 
15.2. • Pravoslav, 16.2. · Ida, 

17.2. ·Miroslava, 

18.2. ·Jaromír, 19.2. ·Vlasta 

20.2. • Lívia, 21.2. ·Eleonóra, 
22.2. • Etela, 23.2. · Roman, 

a , 24.2. ·Matej, 25.2. • 

Frederik, a , 26.2. • Viktor, 

27.2.· Alexander, 

28.2. · Zlatica 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiTrNl 
Celovečerné predstavenia 

str., štvr.,so.,ne. o 19,45 hod, v 

so. a ne. aj o 17,15 hod 

15.-16.2. SÁM PROTI ZLU 
USA-MN- T· 30.-

19.-20.2. TO JE NÁŠ HIT 
USA-MP- T- 36.
Hudobná komédia 

22.-23.2. TRAINSPOT· 
TINFG·POSLEDNÁ 
ZASTÁVKA 
USA-MP· T· 30.
Šokujúca otvorená 
výpoveď mladej 
generácie 

23.2.o 1945 POSLEDNÁ ZASTÁVKA 

26.-27.2. OSTROV 
HRDLO REZOV 
USA-MP-

Predstavenia v SOBOTU a v NEDEW 
aj o 17,15 hod. 

29.2. GOOFY 
USA· 30.· 
o 1530 a 1715 hod 

Tel.: 775 104 

Gašparík. Všetkým sponzorom or
ganizátori i účastníci plesu dakujú. 

A že zábava bola výborná? 

Poslední hostia odchádzali až rá

no. Spokojní. 

každej knižke povedia zaujímavo

st', ktorú si deti určite zapamätajú. 
Možno práve vdaka týmto 

stredám, si deti zvyknú využívať 
možnosti knižnice i v školskom ve
ku. Keď sa o rok - dva naučia čí
tot', uprednostnia literárne dielo 
pred televíziou. A o to práve ide 
učitelom i lekárom. 

Ivana Obuchová 

Dar Volkswagenu Bratislava 

PROTI DR GÁM 
V str~du 29.1.97 zástupcovia 

spoločnosti Volkswagen Bratislava, 
technický riaditel' pán Karl. P. 
WILHELM a ekonomicko - obchod

ný riaditel' pán Jozef UHRÍK, sláv
nostne odovzdali šek na l OO 000 
Sk nadácii FÍLIA, ktorá sa venuje 

Dňa l 6.01.1997 priletela do 
Bratislavy vzácna návšteva z 
Nemecka, PMčlenný kolektív odde
lenia Volkswagen AG Dessing 
Center viedol jej šéf pán Hartmut 
WarkuB. Kroky členov vývojového 
oddelenia VW AG viedli tentoraz 

na VŠVU, konkrétny ciel' bola ka-

prevencii a boju proti drogovým 
a iným závislostiam. 

Nadácia Fília je nositeiOm prog
resívnych metód práve v liečbe 

drogovo závislých, okrem iného aj 
formou zriadovania tzv. DAY 

TOPOV. Tento spôsob liečby sa 

udomácnil v Európe hlavne však 
v Nemecku. Forma liečby prácou 

na samostatných formách je vel'mi 

tedra designu. Doc. Š. Klein previe
dol pána Warkul3a a jeho kolegov 
po celej škole. Mimochodom VŠVU 

je jednou zo štyroch vysokých škôl 
našej planéty, ktoré sa zúčastňujú 
na vývoji nových vozidiel značky 
Volkswagen. Spolupráca s kated
rou designu vznikla na základe im-

KT VYHRAL - VYHRAL. NO NIKTO 
Tentoraz všetky tri školy z Devínskej 

Novej Vsi súÍažili v medzlškolskom 

televíznom turnaji v DTV. Ôsmaci 

sa vo všetkých disciplínach držali 

výborne- dievčatá vedeli všetko o 

futbale, dokonca porazili aj chla

pčenskú reprezentáciu zo školy l. 

Bukovčana 3 v súboji s autíčkami. 

Aj keď už po niekol'kýkrát zvít'azila 

škola P. Horova 16, vel'mi dobre sa 

držala ~inule neprítomná škola 

l. Bukovčana l . Musím ešte pripo

menú( televíznym kamarátom, že 

aj oni sa môžu zapojil do súÍaže 

na naše číslo 77 OO 66. Môžte po-

P.HOROVA 16 

Rozum 4 

Výrečnosť 1 

Šikovnosť 2 

Telefón 2 
. 

NEPREHRAL 
môcf súÍažiacemu družstvu a môž

te aj sami vyhrat' cenu vít'azov. 

Najviac telefonátov dostáva škola 

P. Horova - tentokrát ich mala až 

17, no zdá sa, že fanúšikovia zo 

školy l. Bukovčana l sa do nášho 

štúdia nemôžu dovolať- mali iba 

jeden telefonický hlas. 

Gratulujeme vít'aznej škole P. 

Horova 16 a pripravujeme tabul'

ku, kde si môžete skontrolovať vý

sledky. 

l. BUKOVčANA 3 l. BUKOVČANA 1 

3 2 

o 2 

o 1 

1 

Skole P.Horova 16 so zo prvé miesto pridoli dva body no školské konto, škola l. Bukovčono l získolo zo dru
hé miesto jeden bod o škola l. Bukovčono 3 ostalo tentokrót bez bodu. 
TO ZNAMENÁ ŽE: P. HOROVA 16 = 8 dodov 

l. BUKOVČANA 3 = 4 body 
l . BUKOVČANA l = 3 body 

Nezúfajte oni so neradujte, pretože všetko môžu zmenil tretiaci 6. marca v našom dolšom kole súlože! 

Veronika 

progresívne a už osvedčená. Práve 
na zrekonštruovanie takejto liečeb
ne v Jatove budú použité finančné 
prostriedky poskytnuté spoločno
stou VW BA. Odovzdanie finanč
ného daru Fília je dobrým 
základom pre tradíciu, ktorá by 

mala ísť príkladom i ostatným 
podnikatel'ským subjektom na 
Slovensku. 

Hladat' východiská z bezvýcho-

pulzu riaditela spol. VW Bratislava 
p. Uhríka Jozefa, ktorý urobil prvý 
kontakt vývoja VW AG práve s 

bratislavskými vysokoškolákmi. Po 
prehliadke všetkých ateliérov, i to-

r gr 

diskosti? Hlavným ciel'om je pred
chádzať? Zástupcovia nadácie 
Fília páni Dr. ČEKME a Dr. GÁBRIŠ 
podakovali darcom a vysvetlili 
zámery nadácie. 

Podla sociológov stále pribúda 

mladých l'udí zoznamujúcich sa 
s drogami. Preto nadácia sa 
zaoberá nielen drogami ale aj 

závislosťami na cigaretách, alkoho
le a hráčskych závislostiach. pk 

ho kde sú konkrétne výsledky spo
lupráce pre najnovší model VW 
Beetle oznámil šéf vývoja, že uvo
l'ňuje 1.000.000,- Sk pre katedru 
designu na rok l 997. 

• 
l l • l 

~e~ímsfuomo~o~e~k@j Geae~i~i@ 
pondelok 17.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo OTV (reprízo) 

uotork 18.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DTV (reprízo) 

štvrtok 20.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (premiéra) 

piatok 21.2.1997 od 9:30 do 10:00 -Horúce kreslá (repríza) 

pondelok 24.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (reprízo) 

uotorok 25.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (repríza) 

štvrtok 27.2.1997 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo OTV (premiéra) 

piatok 28.2.1997 od 9:30 do 10:00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vysiela 

opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

V Horúcich kreslách sa bude hovoriť o problematike nedostatku bytov. Starostka mestskej 

časti Vrakuňa p. Lacková bede hovoriť o tom, ako so tento problém snažia riešiť vo Vrakuni. 

ŠACH 
V rámci Vel'kej ceny Slovenska 
usporiadal šachový oddiel Slovan 
Modra turnaj 4-členných družstiev 
do 15 rokov.Zúčastnilo sa ho 14 
drružstiev. 
Horná ~olovica tabul'ky: 
l. TJ+ZS Budmerice 24 
2. MSKS Dunajská Streda 21,5 
3.Šachová škola Bratislava 17,5 
4.Kúpele Piešt'any 17,5 
5. Strelec Devínska Nová Ves 16,5 
6. Dúbravka ŠK DK 15,5 
7. Slovan Modra 14,5 
atď 
Devínsku Novú Ves reprezentovali: 

K.Horváth - 4 body, l.Šimon - 6 b, 
M.Jurčák- 3 b, Z.Horváthová 3,5 
b. l.Šimona vyhodnotili ako najle
pšieho na druhej šachovnici. 

m.j. 

DEVEX 5 



.. 
l s 

V dňoch 7.a 8. 2.97 bol v základ
ných školách v DNY zápis detí do pr
vého ročníka. Táto "vel'ká udalost'" v ži
vote budúcich prváčikov vyvoláva už 
niekol'ko rokov isté napätie v radoch ro· 
di čov a c .. lkom prirodzene aj vedúcich 
pedagogických pracovníkov devínsko
novoveských škôl. Hlavnou príčinou je 
kulminujúca demografická krivka školo
povinných detí v našej mestskej časti 
a nerovnomerné rozmiestnenie silných 
populačných ročníkov v jej jednotlivých 
lokalitách. Sú to skutočnosti objektívne, 
ale neovplyvnitelné. 

Už tradične bol pred aj počas zápi
su mimoriadne zvýšený záujem o ZŠ 
P.Horova 16. Tá však z kapacitných dô
vodov nemohla, tak ako po minulé roky, 
zapíscit' všetky deti zo sídliska 
Podhorské, Hoci tieto deti, čo je para
doxné, majú túto základnú školu z mies-

. 
l 

ta svojho bydliska najbližšie. Situáciu 
ovplyvnili viaceré faktory. Podl'a pôvod
ného projektu 24 triedna ZŠ P. Ho rova 
16 má v školskom roku 1996/97 36 
tried. V budúcom školskom roku odídu 
zo školy iba dve triedy ôsmakov. 
Osemročné gymnáziá bude navštevova!' 
minimálny počet žiakov školy, kedže tie· 
to gymnáziá otvárajú v budúcom škol
skom raku iba jednu triedu prímy 
(5.roč.). Aj napriek tomu, že na ZŠ 
P.Horova zlúčia existujúce triedy tretieho 
ročníka, budú môct' v šk. roku 1997/98 
otvorit' iba tri triedy prvého ročníka. 

V tejto súvislosti treba dodať, že ZŠ 
I.Bukovčana 3 bude môCÍ z kapacitných 
dôvodov otvorit' v šk. roku 1997/98 šty
ri triedy prvého ročníka. Z pohl'adu po
čtu otvorených tried prvého ročníka má 
najväčšie možnosti ZŠ I.Bukovčana l. v 
budove na Charkovskej ulici - 5 tried a v 

budove na lstrijskej ulici - l triedu. 
Nespornou výhodou ZŠ I.Bukovčana l 
je, že oproti ZŠ P.Horova 16 a ZŠ 
I.Bukovčana 3, ktoré budú zápasií s 
maximálnou naplnenosíou tried, v trie
dach školských zariadení na 

Charkovskej a lstrijskej nepresiahne po
čet žiakov prvých tried číslo 24. 

Na záver je potrebné vyzdvihnú( se
riózny prístup všetkých, ktorí sa na prí
prave a priebehu zápisu detí do prvého 
ročníka na základné školy v DNY po
dielali. Vd'aka patrí však najmä tým ro-

dičom, ktorí kapacitné možnosti jednot
livých škôl objektívne a reálne posúdili a 
svojim ústretovým prístupom priebeh zá
pisu, hoci v sÍažených podmienkach, 
umožnili. 

PhDr.M.Dobríkavá-predsedníčka 

Komisie školstva, vzdelávania 

a mládeže 

a Mgr.l.Jaško-člen komisie , 

pri MZMČ DNY 

Hoci po karnevale na lade zostali iba spomienky (a fotografie, ktoré si možno 

ešte počas piatka a soboty vybrat' v inzertnej kancelárii Devexu na 

Novoveskej 14 - pia.: 1530
- 1800

, so.: 800 - ll 00 hod.), vraciame sa k tejto za

ujímavosti dvoma zábermi. Počas karnevalu mali deti možnost' na nedalekej 
lúke povoziť sa aj na koníkoch. 

Vráti sa ešte,alebo už Je nenávratne po. Nezabúdajme v tieto chrípkové dni na vitamíny. 

DEVEX6 

Doplnenie lakovne karosérií, areál VW s. r. o. Bratislava 

verejné pripomienkovanie 
Navrhovate!' VOLKSWAGEN z á m e r u 

v termíne do l 0.3.1997 na adresu: 
Ministerstvo životného prostredia SR 
- Odbor posudzovania vplyvov na ŽP 
a medziodvetvových vzt'ahov, 

Okienko ÚRADU PRÁCE 

Bratislava, spol. s. r. o., predložil 
Ministerstvu životného prostredia SR 
podla § 7 zákona 127/1994 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné pro
stredie zámer "Doplnenie lakovne 
karosérií" . Zámer je k dispozícií ve· 
rejnosti k nahliadnutiu na Miestnom 
úrade - odd. výstavby a životného 
prostredia, lstrijská 49, Bratislava do 
termínu 17.2.1997. 

Nám. L Štúra l, 812 35 Bratislava 

Zmenou Zákona NR SR o zamest
nanosti č. 387/96 s účinnostou 
od 1.1.1997 sa mení číslo účtu 
pre platitelov príspevku na poiste
nie v nezamestnanosti ( bývalý 
Fond zamestnanosti ). 

Mesačné výkazy a platby zasielaj
te podl'a sídla ( vel'ké a malé zá
vody) alebo bydliska (SZéO, ... ) 
na adresy: 

1. Okresný úrad práce Bratislava 
1., Špitalská 6,814 99 Bratislava, 
č.ú.: 846 890/5200 

/;1/ZERT#É Rtf8R!/Cf/ 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03- Valné miesta (ponúka, hl'adá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

* Chladničku CALEX-225 l, nový 
motor, 4000.-Sk. 

Tel.:779 714- večer 

*Predám kočík-trojkombináciu, po 
jednom dietati. Vo vel'mi dobrom 
stave. Cena l 000.-Sk. 

Tel.: 770042 

• Hl'adám pani na opatrovanie 
dietata. 

Tel.: 770042 

* TV servis Baláž - Oprava te
levízorov Na Grbe 43 

Tel./zázn. 776963 

• Doučím MAT. 5-8 r. ZŠ. Aj na 
prijímačky. 

Tel.: 770 671 

• AnJ + NJ doučujem: A.Š.,Na 
kaštieli 12. 

* MOTORSTAV príjme do za
mestnania: murárov, tesárov a 
pomocníkov k nim. 

Tel.: 775 851 

2. Okresný úrad práce Bratislava 
11.,1. Horvátha 7,821 03 
Bratislava 
č. ú.: 253 8488/5200 

3. Okresný úrad práce Bratislava 
111., Nobelova 32,831 02 Bro~slava 
č.ú.: 253 8875/5200 

4. Okresný úrad práce Bratislava 
IV., Repašského 16,844 06 Bratislava 
č.ú.: 253 7936/5200 

5. Okresný úrad práce Bratislava 
V., Poloreckého l ,850 05Bratislava 
č.ú.: 254 0211 l 5200 

• Vymením 1-izb. byt v Stupave za 
3-izb. v DNY+ dopi., alebo kúpim 
domček. Tel.: 5 933 453 

• Vymením 3-izb. byt v DNY za 
väčší. TeL: 77 7227-večer 

• Vymením 2,5-izb. byt v strede 
mesta za l -izbový v DNY. 

Tel.: 776 216 

• Vymením pekný 1-izb. byt v DNY 
za 2-izb. Tel.: 779 016 

• Vezmem do prenájmu (kúpim) 1-
2-izb. byt v DNY. 
Tel.: 396 429 do 19,3o hod, sob.

neď.: 0706/2227 

( tJl-:RľJZl/(];1/E .. .) 

• Vezmem do prenájmu nebytový 
priestor vhodný na kanceláriu. 

Tel.: 770 894, tel/fax: 774 211 

Verejnost' môže doruči( svoje pí· 
somné stanovisko k zámeru najneskôr 

Podrobnejšie informácie Vám v 

prípade potreby poskytne Mgr. 
Vrbenský, pracovník Odboru posu

dzovania vplyvov na ŽP a medziod

vetvových vzt'ahov MŽP SR, tel. 

516 24 93. 

opravy motorových vozidiel 07/ 770 412 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava 

- 2 technológ (postupór) 
vzdelanie: VŠ-strojnícka 

odbor: tvárnenie, lisovanie 
alebo SPš-strojnícka 

· l sekretárku 
vzdelanie: OA, SEŠ 

ovládanie NJ 
• l ekonóm • účtovník 

vzdelanie: ÚSO, 
prax v podvoj. účt. 

• 2 mechanik • nastovovač: 
vzdelanie: SPš -stroj. 

alebo SOU -stroj., 
maturita prax 2 roky, po ZVS 

prijme 
• 2 elektromechanik 
vzdelanie: SOU -elektr. 

odbor: elektr. pre stroje a zariad. 
• S zváračov CO, 

požiadavky - štátne skúšky 
· l automechanik 

vzdelanie: SOU -po ZVS 
prax: 3 roky 
·l skladník 

vzdelanie: SPŠ- stroj alebo SOU -stroj., 
maturita, prax v autodoprave 

· l skladový robotník 
vzdelanie: OU 

• 4 robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

Bližšie informácie na t.č.: 787-206 

PRESSKAM s. r. o. Autoservis, Vápenka 4, Devínska Nová Ves po· 
núka opravy poistených havarovaných vozidiel (Škoda, VW, Seat, 
Daewoo ... ) bezhotovostným stykom, t.j. havarované vozidlo nie je 
nutné vozit do poistovne, ale priamo do autoservisu s potrebnými 
dokladmi. Vozidlo bude opravené a majitel' zaplatí len finančnú 
čiastku (spoluúčast, resp. amortizáciu) neuznanú poisťovňou. , 

Upozorňujeme, že sa jedná len o vozidlá poistené v 
Slovenskej poisrovni. f 

Hotel MORAVA prijme s nostupom 
ihneď: 

recepčnú / recepčného/ podmienka 
ovládanie aspoň jedného svetového 

jazyka 
ekonómku /ekonóma/ pre podvojné 

účtovníctvo 

kuchára /kuchárku/ . 
v inzertnej kancelári DEVEXu Záujemcovia sa môžu hlásit' osobne v 

Hoteli MORAVA, na Opletalovej ulici 
, alebo telefonicky na číslach: 

777766, 779991. 
Novoveská 14 (z dvora), po· pia: 15.30 - 18.00, so: 8.00 - 11.00 

Inzercia: Cenník: l znak= 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano= 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie 
hľadám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50%. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00 

DIEVEX 7 



• V sobotu 25.1.97 o 04.20 hod. 
na žiadost' HOPZ v DNV poskytla 

hliadka MsP pomoc pri predvedení 

občana J. P. z DNV na oddelenie 
HOPZ. 

*V ten istý deň o 15.20 hod. , na 

základe telefonického oznamu, 

odovzdala hliadka MsP na dalšie 

riešenie HOPZ v DNV, st'ažnost' pa
ni D. z Uhroveckej v napadnutí bý
valého manžela pod vlyvom alko
holu jej i dcéry. 

• HOPZ (Hraničné oddelenie poli

cajného zboru) v DNV bude riešit' 
aj st'ažnost' pani z Devínskeho ja

zera. Jej druh prišiel domov v pod

napitom stave, fyzicky ju napadol 
a rozbil televízor. 

• Vo štvrtok 30. l. 97 o 14.45 hod. 

vykonala hliadka MsP spolu s 
hliadkou HOPZ zásah proti mladé-

mu mužovi, ktorý sa dobíjal do by
tu pani G. a vyhrážal sa jej. 

• O deň neskôr o 8.1 O hod. necha
la na Eisnerovej ulici matka doma 
tri malé deti, ktoré založili požiar. 

Hliadky MsP a HOPZ požiar uhasi
li. 

• V nedel'u 2.2.97 o 18.00 hod. 
skupina výrastkov na ul. J. 
Poničana robila výtržnosti. Do prí
chodu hliadky MsP stihli ujsf. 

E. Kovarík 

zást. velitela MsP DNV 

OPRAVTE si v katalógu Katalóg obchodov a služieb 97 pre občanov DNV by mal byť v týchto 

dňoch už v každej domácnosti. Tlačiarenský škriatok zaúradoval aj v tomto piatom vydaní. Prosíme čitateľov aby si 

na strane 51 -ALKA- Eisnerova 50 

opravili: 

o 
na strane 62 - POTRAVINY- CUKRÁREN - LAHÔDKY- Istrijská 86 p 

R 
A 
v 
T 
E 

otv{tracie hodiny: po, ut, štv, pia: 6'}()- 11°0 14°0 - 19°0 

sobota 6'10
- ll'm 14'1()- 19uu 

nedela: 7oo ~ 11°0 

na strane 63 - ZELENINA- OVOCIE - POTRAVINY- Mlynská 24 
otváracie hodiny: utorok-piatok: 6"'- 18"' 

sobota 8°0 
- tzuu 

na strane 68 - PRIEMYSEL KATKA -Istrijská 71 
otváracie hodiny: utorok-piatok: 9"'- 13"" 
na strane 43- CELMAK Tel./fax.: 07/77 82 89 

Obchodníkom i občanom sa ospravedlňuje 

~~ÍŽO V~ a 
Ideálny otec nepočuje, nevidí, nedá
va rady, ale ... dokončenie v tajnič
ke.(V krížovke sú dodržané dlžne) 
Vodorovne: A/ súhrn kostí v tele -
smerom dopredu -B/Jednotka britskej 
plošnej miery - všetko jedno (z franc.) 
- červená po česky. -C/Gibon bielo-
ru ký nemala (mn.č.) nerv.-
O/Severské mužské meno - zvyslá 
jaskyňa - výrobca kožušín.-
E/Prefíkaná žena -čes. muž. meno.-
F /Chlapčenské meno - nadišiel 
zbytky stromov.-G/Individuum vznik-
nuté mutáciou - americký marató-
nec.-H/Ruský revolucionár- rieka v 
Madarsku - mesto v Albánsku.-
I/Slávnostná fanfára - široká vel'ko-
mestská ulica (z franc.) -treba, načim 
(nár.).-J/Tón e znížený o dva poltóny 
- nerasl zo skup. nikelínu - aromalic-
ká rastlina.-K/Upravovala- lámeme, 
delíme na časti.-
Zvisle: 1/Prístroj na meranie tepel-
ného množstva.-2/Rmut po česky -
berlínska automobilová dráha - Skr. 
velínoci.-3/Vyšší anjel - sekerou 
opracujem.-4/Úžitková tráva- ple-
meno.-5/Dievčenské meno (Aurélia)-

. 

nemecký filozof- násyp.-6/Tropická 
dužnatá rastlina - utieraním od
slraňuje.-7/Upevni s lepom- utesňo

val. -8/Švédsky štátnik a historik - ko
lona, uzlový tel. obvod (skr.).-
9/Rohami prebodne - športové druž
stvo (z angl.).-1 O/Desiata, druhé 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

redakcia 

raňajky po chorvátsky - sú v platnos
ti .-ll/Druh tvrdej stupnice - ukazo
vacie zámeno - európske hlavné mes
to.-12/ Tajnička. 
Pomôcky: D/ Aven.-G/Edelen.-
H/Tani.-2/ Avus.-8/ Alin.-1 0/Ručak 

d 

7 8 9 10 11 12 

- Prečo hovoríš dcére duplovaný 
bumerang? 

- Lebo kol'kokolvekkrát sa vydá, 
zakaždým sa vráti s deckom. 

Pani Viera kričí na manžela: 
• Vyber si: alebo ja, alebo chlast! 

Manžel si poškriabe hlavu: 
-A kol'ko by toho chlastu bolo? 

Mariánček zastavuje na ulici taxík: 
- Vol'ný? 

-Hej. 
No tak vystúpte, zatancujeme si. 

Cez dedinu ide skupina turistov. 
Pred domčekom sedí dedko 
a bafká si z fajočky. Jeden 

turista ho osloví: 
- Dobrý deň dedko, sedíte na 

slniečku? 
-Čoby na slniečku, na zadku 

sedím! 

Kožný lekár si v reštaurácii pýta je
dálny lístok. Servírka, ktorá mu ho 
podáva, má na zápästí vyrážky. 

Lekár si to všimne a pýta sa: 
- Slečna, nemáte psoriázu? 

- Nie, len to čo je na jedálnom 
lístku. 

... 
- Čo robí manželka?- Spieva. 

-A synček? 
- Tiež vrieska. 

... 
- Tak mi konečne Michal dokáž, že 
si skutočný muž!,- šepká na lavičke 

vzrušená Mária. 
- To nepôjde, zabudol som si doma 

občiansky. 

... 
Sedliak prijíma nového kočiša: 

- A rozumiete koňom? 
-Prečo? Niečo hovorili? 

... 
- Povedz mi Janko, kol'ko nôh má 

blcha? 
- Pani učitel'ka, vaše starosti by 

som chcel mat'. 

DEVínskono;oves~ ~Xp~es- _dvotýžden~ík pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských ná-
kladov hrad! Mestka cast Devmska Nova Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. ' 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275 
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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

• 
l l i 

V tomto pôstnom období utí

chol ruch plesov, karnevalov. 

Zima tiež ukázala chrbát v po

nuke zimných - snehových rado

vánok a tak prázdninujú deti, ak 

nemali zabezpečenú lyžovačku 
na horách, valné dni využívali 

všakovak. Čosi ponúkli kultúrne 

zariadenia, čosi rodičia, čosi si 

vymysleli sami. 

Mnohí si začali uvedomovaí, 

že stádovité zábavy mnoho úžit

ku neprinášajú. Aj relax má svo

je pravidlá. A keď sa človek za

číta do inzerátov s požiadavka

mi veku do 35 rokov, ovládanie 

aspoň jedného cudzieho jazyka, 

práca na počítači ... a kde to 

vziaí keď ... tak volné chvíle čas
to venuje dobiehaniu. Tí, neskôr 

narodení majú výhodu. Čas, kto

rého deň má 24 hodín, môžu 

hospodárne využiÍ. Mnohí mlá

dežníci nad pätnásÍ vyrážajú 

dych vedomosťami a schopno

sÍami. Iných vídat' potulovať sa 

sídliskami. Neuvedomujúc si, že 

ich málo efektívne ciele ich budú 

sprevádza( životom stále. škoda 

času. Nuž ale ... múdremu nepo

vedz ... Iba málokedy sa potvrdí 

neplatnosť príslovia: Aký otec ... 

Váš vydavatel' 

Prezident repu v DNV; 
l?)Kvalita dodávky elektrickej energie; 

~lysky; O Spoločenská kronika; 
l3 Proti drogám; 

~Veštica; O Inzercia 

Ospravedlnenie 
V minulom čísle v texte pod ob

rázkom na prvej strane sa nám 

1
,podarilo" zmenil meno ekonomic
Ko-obchodného riaditel'a 
Volk~wagen Bratislava Ing. Jozefa 
UHRIKA. Správny text má byf: 

V stredu 5.3. 1997 navštívi 
Devínsku Novú Ves prezident 
Slovenskej republiky Michal 
Kováč. Pripomenie si so zá
stupcami kultúrne/· obce pa
miatku spisovate 'a Rudolfa 
Slobodu na cintoríne v 
Devínskej Novej Vsi, stretne sa 
s predstavitel'mi mestskej časti 
na radnici a večer od 20,00 do 

Zástupca nadácie Fília s r,rotidro
go:O'm zameraním prevzal dar od 
Volkswagen Bratislava. Odovzdqli 
hq riaditelia VW Ba Ing. J. UHRIK 
(vlavo) a K. P. WILHELM (vpravo). 

Poškgdenému, pánovi riaditelovi 
i čitatelom sa za chybu ospraved
lňujeme. 

redakcia 

lwvD1V 
21 ,OO vystúpi v priamom pre
nose v televíznej besede 
vDevínskonovoveskej televízii. 
Besedy sa môžete zúčastni( aj 
vy, ak zašlete otázky pánovi 
prezidentovi písomne na adre
su miestneho úradu, alebo tele
fonicky priamo počas vysiela
nia na tel. číslo 77 OO 66 

-p-

ROZŠÍRENIE FORMY POMOCI PRE STARŠÍCH 
SPOlUOBČANOV 

Miestne zastupitelstvo sa dlhšiu 
dobu zaoberá riešením,problémov 
našich spoluobčanov, hlodá výcho
diská a možnosti, ako im v tožkých 
životných situáciách čo najviac íst' 
v ústrety. 

Sociálno - zdravotná komisia 
r,rerokovala viac návrhov, od zria
denia geriatrickej sestry až po rôz
ne formy opatrovatelskej služby, 

prostredníctvom SČK. V prvom prí
P.ade nebola možná dohoda vzhla
dom k súčasnému stavu zdravotníc
tva, resp. podielu zodP,ovednosji a 
financovania vo vzíahu k MC a 
štátnemu zdravotníckemu zariade
niu, v druhom prípade zabezpgčo
vanie opalrovatelskej služby SCK v 
Dúbravke je od našich predstáv 

{Pokračovanie na 2 strane} 

------------------------------------------
Uzávierka dnešného čísla bola 20.2. 7 997. Uzávierka nasledu

júceho čísla bude 6.2. 7 997, číslo vyjde 14.3. 7 997. 

s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSK4 NOVÁ VES 

bezplatne 

rátke sp 
VEREJNÉ 
ZHROMAŽDENIE 
OBČANOV 

Vo štvrtok 6.3. 1997 o 18,30 

sa uskutoční vo vel'kej sále na 
lstrijskej 2 verejné zhromaždenie 
občanov, ktoré zvoláva starosta 
mestskej časti a miestne zastupiteĽ

stvo z príležitosti zhodnotenia po
lovice volebného obdobia. Starosta 

a poslanci budú informoval aj o 
svojich plánoch na dalšie 2 roky a 
privítajú námety občanov na zle
pšenie života v našej mestskej časti. 

OBEDY 
PRE DÔCHODCOV 
LACNEJŠIE 

-p-

Koncom minulého roka začalo mestská 
časť Devínska Nová Ves finančne prispievať 
dôchodcom na obedy v reštauračných zaria
deniach v Devínskej Novej Vsi. Túto možno
sf využíva zatial' ll dôchodcov, ktorí platia 
zo jeden kompletný obed v závislosti od ich 
výšky dôchodku od l O do 15 korún. 
Zvyšné náklady hradí mestská časf 
Devínska Nová Ves. Prípadní ďalší záujem
covia so môžu prihlásiť no miestnom 
úrode. 

V tomto roku začína samospráva mest
skej časti rozbiehať aj program pomoci fina
nčne slabším mladým rodinám a ponúka 
možnosť finančne prispievať deťom no obe
dy v základných školách. Túto možnosť 
môžu využiť rodiny z Devínskej Novej Vsi s 
celkovým prijmom nižším oko je l ,5 -náso
bok životného minima. O príspevok je po
trebné požiadať no miestnom úrode a môžu 
tok urobiť oj rodičia , ktorých deti navštevu
jú základné školy mimo Devínskej Novej 
Vsi. -p-



® robnicky 
7l radnice 

Miestna rada: 

- schválila vyhlásenie súfaží na 
výtvrné riešenie a realizáciu pa
mätníka R. Slobodu , 

M.R. štefánika, 

· schválila vypísanie súfaže na 
zabezpečenie likvidácie skládky 
odpadu na ulici Na Skale, 

- konštatovala nespokojnosf so 
stavom prípravy výstavby televíz· 
neho káblového rozvodu v rodin
nej zástavbe vinou dodávatel'a 
firmy Satro a požiadala riaditela 
firmy Satro o predloženie hor· 
monogramu postupu prác 
výstavby rozvodu pre rok l 997 
na najbližšie rokovanie miestnej 
rady, 

zaoberala sa stavom zabez
pečenia investičných akcií mest· 
skej časti DNY, 

KU 
In\!. Vladimír Mráz starosta 
MCDNV 

Na základe Vášho listu zo dňa 
15.1.97, ktorým nás žiadate o 
vyjadrenie k opakovaným vý· 
padkom v dodávke el. energie 
a zníženému napätiu el. ener· 
gie v okolí Mlynskej a 
Opletalovej ul. v DNY Vám dá· 
vame nasledujúce vyjadrenie: 

Opakované výpadky v dodáv· 
ke el. enrgie v uvedenej oblasti 
sú spôsobené preÍažením roz· 
vodnej siete NN, ako aj vežo· 
vej transformačnej stanice na 
začiatku Mlynskej ul. pri želez· 
niC l 

Vzhladom na túto skutočnosť 
sme vykonali zmeny v zapojení 
NN siete tak, aby časí zaÍaže· 
nia preťaženej vežovej trans· 
formačnej stanice prevzali da· 
lšie dve trafostanice v tejto lo
kalite. Táto úprava sa realizo· 
vola l 0.1. 97. Od tohto termí
nu došlo k trom poruchám, čo 
nie je síce stav uspokojivý, ale 

2DEVEX 

-konštatovala neuspokojujúci stav 
verejného osvetlenia a uložila 
prednostovi miestneho úradu po
žiada( správcu osvetlenia o zlepše
nie stavu, 

- konštatovala nevyhovujúci stav 
chodníka na lstrijskej ulici, ktorý je 
v správe Magistrátu Bratislavy a 
uložila riaditelovi Denovy zabez
peči( jeho odvodnenie, 

· odporučila poslancom miestneho 
zastupitel'stva zruši( nájomnú zmlu
vu s firmou M·Stavoservis na poze
mok na ul. J. Poničana určený na 
výstavbu hromadných garáží, 

· odporučila starostovi MČ DNY 
rokova( s firmou Byty s. r. o. o 
uznaní nájomnej zmluvy na prená
jom pozemku pod objektom hro
madných garáží na ul. Š. Králika, 

- prerokovala žiadosti športových 
klubov a občianskych združení o 
dotácie z rozpočtu mestskej časti, o 
výške dotácií sa rozhodne až po 
doplnení žiadostí a stanoviskách 
odborných komisií miestneho za· 
stupitel'stva. 

.p. 

Rozšírenie formy pomoci. .. 
(Dokončenie z 7. strany) 
predsa len od ruky. . 

Možno na[prijatelnejším rieše· 
ním sa zdá, aby túto_službu zabez
pečovali členovia SCK v Devínskej 
Novej Vsi, ktorí predsa len p_otreby 
našich spoluobčanov poznatú not· 
lepšie. 

Pri rokovaní starostu Ing. Mráza, 
zástupcu starostu P.· Baranoviča a 
pani Hanyovej dohodli, aby táto 

predstava bola zrealizovaná a zá
roveň pripravené potrebné finanč
né a materiálne podmienky, ako i 
op,atrovatelky. Je nevyhnutné oslo
VIf občanov, aký je 1ch názor na 
takúto formu pomoci, prípadne 
konkrétne návrhy.Tieto n9mety 
môžu občania zatelefonoval ,_ale
bo doruči( predsedníčke SCK v 
DNY, pani Hanyovej, t.č. 77 55 
62. 

vm 

Program vysielania 
~e~íms~omo~o~e~kGj íieOe~ítdG 

pondelok 3.3.1997 od 18:00 do 19:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

uotorok 4.3.1997 od 18:00 do 19:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

štvrtok 6.3.1997 od 18:00 do 19:00 Súťaž ZŠ (premiéra) 

piatok 7.3.1997 od 9:30 do l 0:00 Sút'až ZŠ (repríza) 

pondelok 10.3.1997 od 18:30 do 19:00 Sút'až ZŠ (repríza) 

uotorok 11.3.1997 od 18:30 do 19:00 Sútaž ZŠ (repríza) 

štvrtok 3.3.1997 od 18:30 do 19:00 Spravodajstvo DTV 
#remiéra) piatok 14.3.1997 od 9:30 do l 0:00 Spravodajstvo D (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vy
siela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

V dlhodobej súťaži základných škôl budú tentokrát obhajovať farby svojich škôl tretiaci. 
Spolužiaci, nezabudnite ich povzbudtť a poslať telefonický hlas počas vysielania na tel.č. 
770066. 

UKY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
oproti situácii v novembri a de
cembri znamená isté zlepšenie. 
Na doplnenie dodávame, že 
odbery v areáli bývalej 
Textilanky sú momentálne na· 
pojené zo samostatnej stožia· 
rovej trafostanice a na zafaže· 
nie vežovej trafostanice, ktorá 
napája ostatný odber, nemajú 
vplyv. 

V súčasnej dobe sa realizuje v 
dotknutej lokalite vlastná inves· 
tícia ZSE, ktorej predmetom je 
vybudovanie novej murovanej 
transformačnej stanice s vyve
dením výkonu (8 nových kábe
lových vývodov) do jestvujúcej 
NN siete a zrušenie vežovej 
transformačnej stanice sa one· 
skorila, "Textilanka". Výstavba 
novej transformačnej stanice sa 
oneskorila, pretože boli problé· 
my s vysporiadaním pozemku 
pre umiestnenie transformačnej 
stanice. 

Nakol'ko v poslednom období 
došlo k výraznejšiemu zvýšeniu 
zaťaženia v tejto oblasti, bolo 

potrebné pôvodné riešenie 
transformačnej stanice, v ktorej 
mal byí inštalovaný transfor· 
mátor o výkone 630 kVA zme· 
nit' a v trafostanici osadiť trans· 
formátor výkonu l 000 kVA a 
zodpovedajúco dimenzovaný 
NN rozvádzač. Momentálne 
sa zabezpečujú tieto zmeny, 
pričom predpokladáme, že 
stavba by mohla byí ukončená 
do konca prvého polroka 
1997. Inštalovaním transfor· 
mátora o výkone l 000 kVA sa 
vytvorí výkonová rezerva pre 
prípadný ďalší rast odberu, či 
už obyvatel'stva, alebo podni· 
katel'ských subjektov v areáli 
bývalej Textilanky. V prípade 
vysokých nárokov podnikatels
kých subjektov na odber el. 
energie v tejto lokalite, si tieto 
musia zabezpečit na vlastné 
náklady napr. vybudovaním 
vlastnej trafostanice. 

Na základe záverov osobného 
jednania zastupcov ZSE a MČ 
DNV vykonáme ešte v tomto 

zimnom období komplexné 
meranie chodu siete (meranie 
zaťaženia transformačných sta
níc a meranie napätia vo vy· 
braných bodoch NN siete), 
pričom výsledky meraní budú 
použité pri návrhu zapojenia 
siete po sprevádzkovaní novo· 
budovaných zariadení, prípad
ne na korekcie terajšieho stavu. 

Na záver ešte dodávame, že 
podla§ 6, Vyhl. č. 140/78 Zb. 
o dodávke elektriny obyvatels
tvu je odberatel' povinný požia· 
dat' dodávate/a elektrickej 
energie o súhlas na pripojenie 
aj sa zvýši inštalovaný výkon 
odberu o viac ako 2 kw oproti 
pôvodnej zmluve na odber. 
Dodržiavaním torhot ustanove· 
nia nemôže dojsť k nekontrolo· 
vatel'nému rastu odberu, ktorý 
spôsobuje problémy v dodávke 
el. enrgie. 

Ing. Andrej Devečka 
odborný riaditel' 

pre obchod a rozvod ES 

Potok Mláka prechádza chránenou 
krajinnou oblasťou, klukatí sa "zaplavo
vanou lúkou", prechádza riedkym lesom 
a potom sa vel'kým vnára do hladiny rie· 
ky Moravy. V tomto mieste je taký širo· 
ký, že ak rabári chcú ísť chytať ryby chcú 
ísť chytať ryby proti prúdu rieky, musia 
prejsť okolo železným mostíkom a potom 
sa vrátiť zase späť k brehu rieky. 
Niekol'ko metrov proti prúdu rieky je malé 
smetisko. Tvoria ho staré, ale aj nové, 
takpovediac čerstvé, plechovice, patentné 
poháre, črepiny z fliaš, ale aj flaše samot· 
né. Ak by potok rozdeloval túto oblasť re· 
zervácie širokým oblúkom, odpadky po 
turistoch, rybároch a najrôznejších 
Juďoch", ktorí sa tu z času na čas obja· 
vujú, boli by roztrúsené po okolí a trebárs 
by až tak vel'mi nebili do očí. Ale prirodze· 
ná prekážka potoka v tejto oblasti vytvá· 
ra "efekt slepej ulice" a tak sa odpadky 
hromadia v kôpkach no smetisku, v rohu 

V minulom čísle ste uverejnili 
niekol'ko riadkov o skládke. 

medzi potokom Mláka a hladinou rieky 
Moravy 

Bolo deväť hodín ráno. V riedkom 
opare hmly, ktorá sa dvíhala nad hladi· 
nou mohol zrak preniknúť do vzdialenosti 
len niekol'kých desiatok metrov od brehu. 
Pod stromami no brehu rieky kvapkala 
voda. Opieral som sa o suchý koreň stro· 
mu a pozeral na hladinu. Počúval tie naj· 
tajnejšie zvuky. Na druhej strane rieky sa 
ozývalo chropotanie kačíc. Obdobie páre· 
nia sa ešte nezačalo. Nárazom vetra sa 
roztrhla hmla a na druhej strane rieky 
som zbadal volavku popolavú. Stála na 
radovej kryhe na jednej nohe, mala fiala· 
vý odtieň a pohybovala sa dolu, s tokom 
rieky Moravy. Potom sa všetko upokojilo 
a rieka ticho šumela ďalej. Pri rieke bolo 
teplejšie, ako kdekol'vek inde, v okolí. .. V 
tom istom opare hmly sa objavila aj sku· 
pino malých vodných vtákov. Boli to čier· 
ne lysky. Sú to tie malé vodné vtáčiky, 
ktoré majú na hlave biele "zrkadielko". 
Plávacie blany nemajú a tak sa pohybujú 

Pozrite sa ako to vyzerá. 
Nemenej zaujímavý je dom na 
lstrijskej ulici, za sochou sv. tro· 
jice. Choďte sa pozrieť. 

dobre po suchej zemi. Nepatria ku kači
ciam. Sú to chriaštele. Skupina asi 25 · 
tich lysiek čiernych priplávala k brehu. 
Vystúpili na breh a začali sa pohybovať 
smerom k tomu smetisku . Popásali sa 
na suchom bylí, alebo vyzobávali sporne· 
dz i odpadkov na smetisku. Pozoroval 

Vážená redakcia 

oj ja chcem prispieť svojimi poznatkami 
do nohryznutej témy. Ak chvô'komi odbočím 
od hlavnej myšlienky dúfam, že mi to nebu· 
dete mať zo zlé. Veď všetko so všetkým zó· 
visí. .. 

Neviem, či si dokážete uvedomiť, že už 
deti predškolského veku sú závislé. No slad· 
kostiach. A novykli ich no ne ich najbližší, 
rodičia a starí rodičia, ktorí v snahe čo naj· 
vyditel'nejšie zahŕňať dieťa láskou, ho zo· 
hŕňojú priforbovonými, oromatizovonými lí· 
zadlomi, keksíčkomi atď. Vel'o rodičov si 
naučí deti tak, že dieťa so nemôže dočkať 
odchodu zo škôlky nie preto, že príde otec, 
či mama, ale preto, že mu prinesú nejakú 
sladkosť. Do živého tne TV reklama no čo· 
koládu Figaro o všeliaké iné reklamné akcie 
s možnosťou výhry. Je samozrejme jedno· 
duchšie hodiť si do kabelky lízatko, keksík, 
či čokoládu oko jablko, banán či mondorin· 
ku. A niet so prečo potom oni čudovať, keď 
namiesto pekných mliečnych zúbkov deťom 
pri úsmeve trčia z ďasien čierne korene. 
Veď už od kojeneckého veku sú deti dopo· 

som ich spoza kmeňa stormu. Keď som 
prestúpil z nohy na nohu, konár pod mo· 
jou nohou ostro zapraskal. Lysky sa otoči· 
li a rozbehli k rieke. Niektoré popadali, 
iné nie, a takto v behu, aj v kotrmelcoch 
podopadávali na vodnú hladinu. 

rp 

vané cukrom. Matky dojčia deti krátko a 
umelá výživa je samozrejme prisladzovoná. 
Malé deti, ktoré prídu do škôlky so často ču· 
dujú, že mlieko nie je sladké. Je vel'o pokr
mov, ktorých prirodzenú chuť vlastne lu dia 
ani nepoznajú, lebo všetko prichuťujeme
cukrujeme, solíme, koreníme, kyslíme ... 
Ako však presvedčiť dieťa, že to, či ono 
ohrozuje jeho zdravie alebo dokonca i ži· 
vot, keď vlastný rodič fajčí, pije. Vel'o detí 
fojčiocich rodičov trpí no zápal dýchacích 
ciest (k tomu by so mohli vyjadriť detské le
kárky). A čo tok spýtať so takýchto rodičov, 
čo robia pre to, aby ich dieťa bolo zdravé? 
Lebo tým, že fajčia mu vedome ubližujú. A 

dieťa môže hltať tabletky, kvapky a sirupy, 
lebo jeho rodič si nevie odopierať takú "ne· 
vyhnutnosť" akou je fajčenie. 

A no záver. Dieťa v puberte povie svojej 
matke: "Mami, keď neprestoneš fajčiť, 
ujdem z domu!" Ti pnite si, prestane alebo 
si pomyslí, že to oj tok jej dieťa nemyslela 
vážne, o fajčí ďalej. 



( NAŠl JUBilANTI ) 
70 rokov 

Mária LIPKOVÁ 
Štefánia HANUSKOVÁ 

75 rokov 

Emília ČASTULÍKOVÁ 
František ONGER 

92 rokov 

Jozefína FRIČOVÁ 

blahoželáme 

,lllie 
8. februára 1997 plesala takmer celá 

ONV. Jedným zo štyroch plesov v tento deň 
bol aj 2. reprezentečný ples rodičov na ZŠ P. 

Horova 16. O dobrú náladu a pohodu v sále 
sa až do 7. hodiny rannej starala hud. skupina 
DISIS, z ONV. Aj touto cestou chceme hubní
kom ešte raz podakovať a zaželať im vel'a po
dobných akcií. Ku každému plesu neodmysli
tel'ne patrí tombola. Tá naša bola naozaj boha
tá a určíte najväčším lákadlom bola mikrovln
ná rúra SAMSUNG, ktorú venovala firma DU
NEX Bratislava. 

Zaslúženú pozornosť však pútali aj ostat
né ceny, ktoré darovali títo sponzori: 

ABC textil, ALKA móda, BISTRO ADAN, DIS
KONT ROS!, DROGÉRIA DÚHA, DROGÉRIA pri 
VÚB, FARBY-LAKY, CHOVATE(SKÉ POTREBY 
E+M, KNÍHKUPECTVO GLÓBUS, 
KVETINÁRSTVO IRIS, MARSHALL JEAN S, MA
SO-ÚDENINY Pokorný, MIESTNY ÚRAD, MÓDA 
LENKA, MOVEO- papier-hračky, POĽOVNÍCKE 
ZDRUŽENIE, POTRAVINY PRALINES, 
PRIEMYSELNÝ TOVAR KATKA, SKLENÁRSTVO 
VO DVORE, SKLO-PORCELÁN Vašek, SPORTEX, 
ZŠ l. Bukovčana l, všetci z ONV. 

AUTOŠKOLA GAMA, MUSIC FORUM, POTRAVI
NY TERNO, ROCHE, SKELET, VOLKSWAGEN 
všetci z Bratislavy. 

Ešte raz chceme všetkým aj touto cestou 
podakovať a zaželať im vela ďalších úspechov 
v podnikaní i v osobnom živote. 

Dúfame, že sa na takýchto vydarených ak
ciách budeme spole stretávať aj v budúcnosti. 

Oto Gregor, predseda RR 
pri ZŠ P. Horova 16. 

centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

2.3. "KRÁť TELEFÓN PRVÝ" rozprávka Jezefa Longavera 

16.00 h. vstupné l 0,-
5.3. VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV 

S POSLANCAMI MČ DNY 18.30 h. 
vo vel'kej sále IC 

6.3. "HUDBA MAťUJE OBRÁZKY" 
výchovný koncert pre l. stupeň ZŠ 9.45., 11.00 h. 

9 .3. CHORVÁTSKY KULTÚRNY SPOLOK -
-výročná schôdza 15.00 h. 

11.3. "KRÁť DETSKÝCH ČITATEĽOV" miestne kolo literárnej 
súÍaže žiakov ZŠ v DNY 13.00 h. 
MIMORIADNE ZASTUPITEĽSTVO 17.00 h. 

16.3. uŠAŠO -JAŠO'' detské divadelné predstavenie 

16.00 h. vstupné 10,-
18.3. LENS - prírodovedné stretnutie detí ZŠ - organizované 

podujatie 14.00 h. 

21.3. "DEŇ UČITEĽOV"- slávnostný program ku dňu učitelov 
17.00 h. 

23.3. uJARNÉ TRADÍCIE" - vel'konočný program MŠ 

15.00 h. 
25. a 27.3 LENS- prírodovedné stretnutie detí ZŠ- organizo-

vané podujatie 09.00 h. 

PRAVIDELNÉ KLUBY, KRÚŽKY, PRENÁJMY 

- KLUBOVÉ STRETNUTIA MO MATICE SLOVENSKEJ V DNV 
- CHORVÁTSKE ŠTVRTKY 
- KLUB DOCHODCOV 

- KURZ ŠITIA PRE ŽENY (s možnosŤou stáleho zápisu každý 
piatok od 18.00- 20.00 h.) 

Informácie o všetkých aktivitách získate 
v lstracenstre, lstrijská ul. č. 2, tel: 770033 

DŇA 11.3. 1 997 O 1300 H. 
SA USKUTOČNÍ 

VO VEĽKEJ SÁLE l STRA CENTRA 
LITERÁRNA SLUŽBA ŽIAKOV 

ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

KRÁť DETSKÝCH CITATEĽOV 
SÚŤAŽ PRIPRAVILA MIESTNA KNIŽNICA V DNY V SPOLUPRÁCI 

SO ZÁKLADNÝMI ŠKOLAMI 

VÍŤAZ MIESTNEHO KOLA POSTÚPI DO CELOBRATISLAVSKEJ SÚŤAŽE 

PROJEKT VYVRCHOLÍ SNEMOM KRÁĽOV DETSKÝCH ČITATEĽOV 
Z CELÉHO SLOVENSKA V MESIACI JÚN V BRATISLAVE-DEVÍNE 

oo~u~w~~~h 
men in~ v nasleaujúcic~ dvoc~ 

t~žaňoc~ oslávia: 
1.3.- Albín, 2.3.- Anežka, 

3.3.- Bohumil, a, 4.3.- Kazimír, 

5.3.- Fridrich, 6.3.- Radoslav, 

7 .3.- Tomáš, 8.3.- Alana, Alan, 

9.3.- Františka, l 0.3.- Branislav, 

11.3.- Angela, ika, 12.3.- Gregor, 

13.3.- Vlastimil, 14.3.- Matilda 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiT[ľl] 
MAREC 1997 

1. - 2. POSLEDNÝ ZOSTÁVA USA 
MN 15 lOOjšp st 

Bruce Willis ako záhadný cudzinec trestá 
mesto plné bezprávia a zločinu. 

Réžia: Walter Hill. 

S. - 6. MOLL FLANDERSOVÁ USA 
MP 12l08jrp sl 

Dojímavý príbeh odvážnej o nezlo
menej zeny. Hrajú: Robin Wrightová, 

Morgan 
freeman a.i. 

Réžia: Pen Densham 

8.- 9. DENNÉ SVETLO USA MP 12 
1 OOjrp st 

Katasrofický film so záchrancom Silvestrom 
Stallonem. 

12. • 13. HVIEZDNY SMEČ USA MP 
95jšp sd aj o 17,15h. 

Basketbalová superhviezda Jordan Michael a 
hviezda kresleného filmu králik Bugs 

Bunny v akčnej komédii v integalaktickom 
basketbalovom zápase. 

15. · 16. MATILDA USA MP 
ll li šp sd 

Komédia podra bestselleru Roalda Dahlo. V 
hl. úlohe Danny DeVito a je aj tvorcom 

tohoto filmu. 

20. · 23. 1 Ol DALMATÍNCOV USA MP 
111/špsd 

Hraná verzia kres eného filmu Walta 
Disneyho v hl. úlohe Glenn Closeová. 

26.-27. NEBEZPEČNÉ NEZMYSLY USA MP 
12 86jrp st 

Bláznivá komédia zo stredoškolského prostre
dia. Hrajú: Jon Lovitz, 

Tia Carrereová ... 

29. · 30. BÁJEČNÝ DEŇ USA MP 12 
Romantická komédia. Posledné, čo bolo za· 

miloval sa. A predsa sa to stalo. 
Hrajú: Georgey Clooney, Michelle 

Pfeifferová ... Réžia: Michael Hoffman 

Detské a mlódežní(ke preslovenia: 
v SO a NE o l 7, l Sh. (mimoriadne 

oj v iný deň) 

l.· 2. BABE 
8. • 9. DENNÉ SVETLO 

12. · 13. HVIEZNY SMEČ 
2l. · 23. 101 DALMATÍNCOV 

29. · 30. BÁJEČNÝ DEŇ 

(hciet' n1eco dokázat', 
mat dobrý pocit, z vyk<;ma-, 
ne' r.ráce, chut pomahat 
dr~hým, učit' sa dôve,re v s~
ba i Clruhých, rados,t ~ kaz
dáho dňa. Dostat sancu 
ZJT? 

Je nefér ~,yt' na ~a~iatk!-1 
života a top1t sa v zqv1slost1. 
To čo sa __zdalo. ~yt ,odv<=!_~ 
hou mozno nesen1m, Cl 
zvedavos tol! sa. stalo tožký
mi okovami. T1e to pevne 

zvierajú tak, že sa stráca 
vlastno vôla, city, či schop
nosti., Drog<=!_ je sil~ý, ,pán, 
neostava, nez mu sluz1t. 

Existuje vôbec spôsob 
ako to všetko zastavit'. 
Drogová závislost' je t'ažká 
choroba, treba sa nutne 
liečit'. Tak ako pri každe~ 
inej chorobe liečenie 1e zdl
havé a vyžaduje vel9 sily. 
Lenže t'ažko chorý vela sily 
nemá. Má ju dosť jeho rodi
na, ktorú závislost' tak po
značila? Ako prvé, musí b~ 
rozhodnutie, možno najskor 
len okolia, ale p,otom závis
lého. Chcieť sa liečit'. Nie je 
to vôbec lahké, p,retože to 
znamená pripustil' si, doma 
mám f.et'ál<a, ci ja som feták. 
O čo lahšie Le l<lamat' seba, 
či druhých?Po detoxikácii, 
či liečení vrátit' s~ nasp,ät 
domov je príliš velké riz1ko. 
Organizmus ani vôla nie sú 
tal< silné, aby droga ne
zvíťazila. Ako Jedno z rieše
ní sú vo svete resocializačné 
zariadenia s dlhodobým 
pobytom, ktoré zvyšujú ús
p,ešno?t' pri liečbe drog. zá
Vislosh. 

V januári 1996 vzniklo 
u nás Občianske združenie 
ROAD s celoslovenskou 
Rôsobnosťou na pornoc 
drobgodvo závislým s cielom 
vy u ovať resocializačné 
z~riadenie pre drogovo zá
~~s1lých. Toto zariadenie za-

A
cado svoju činnost v 

amove, v júli 1996. 
Poslaním zariadenia je 
nc;JUčiť klientov žiť bez drog, 
navrat k práci životu ·k 
spodločnosli. Dn~s môže'me 
ZSJ povedne vyhlásiť že 
v~edtky,khlavné zasady, ktoré 
~r do azom_ úsp,ešnosti boli 

o ržané. ZiaClny alkohol, 
9;o,gy, prášky, agresia, an1 
u eKy. V zanadení existuje 
presný terapeutický F?,rog
rc::m, denný režim, Clalš1e 
zasady, ktoré sa dotvárajú v 

živom procese existencie 
zariadenia. Všetci naši kli
enti urobili evidentné posu
ny v P,Ostoji,k dr?ge, ~ absti: 
nenCII. Prv1 z n1cl1 uz ma1u 
VY.chádzky, vracajú sa k 
nám čistí, a ako sami hovo
ria - domov. V zariadení 
žijú klienti v komunite, ktorá 
je založená na dôvere, 
otvorenosti, láske, férovosti, 
ohladuplnosti ... Je to výsle
dok poctivej, nepretržitej 
práce terapeutov a celého 

tímu pracovníkov ROAD. 
Ako každé zariadenie v za
čiatkoch, i my sme mali a 
máme problémy 
Predovšetkým sú to financ
né. Existencia takéhoto za
riadenia je u nás nová a nie 
je lahké získať finančnú a 

inú pomoc. Sú l'udia, ktorí 
maju pocit, že sa ich prob
lém drog. závislosti netýka, 
alebo nepoznajú prínos ta
kéto zanadenia, či prečo 
prispiet' narkomanom?Naša 
práca je dlhodobá, my vie
me, že klienti, ktorýclí má
me dnes sú celkom iní, ako 
keď prišli k nám. Ale vieme 
tiež, ž.e ich, aj nás čaká vel
mi vela práce. Tiež sa uká
zalo, že závislí v resocia
lizácii vedia a chcú praco
vať. Učia si vážiť seba i 
druhich, vedome sa menia 
k lepsiemu. Dal šou Jleča~a
nou zmenou pre nose zana
denie bolo erest'ahovanie z 
Adamova. Riešili sme zle
pšenie podmi&nok pre tera
pie, pre dlhodobú existenciu 
resocializačll'ého zariade
nia ROAD. Chceme túto 
prácu robiť dalej dobre, v 
lepších podmienkach a s 
perspeklivou do budúcnosti. 

Chceme sa podakovať 
všetkým, ktorí resocializač
né zariadenie ROAD pod
porili finančnými p,ríspevka
mi, či akoukolvek formou 

pomoci. Realizácia nášho 
proiektu we činnost reso
ciahzačneho zariadenia 
ROAD zabezpečuje štátna 
dotácia. Sme radi, že sme 
tento prí~pevok dostali, 
avšak vzhladom na to, že 
sme začínajúca organizá
cia, príspevok z Ministerstva 
soc. vecd' p,ráce a rodiny SR 
nám ne okázal pokryt oá
klady na našu činnost . Da
kujeme rodičom a rodinám 
klientov, ktorí nám dôverujú 

a rôznymi formami nás 
p9dporujú. Známym a pria
telom, ktorí nám radili a J?.O· 
máhali. Nadácii l he 
Foundation For a Civil 
SocietŠ, Saiai, Nadácii 
Drog top, tiež Centru pre 
liečbu drog. závislosti na 

Hraničnei v Bratislave a da
lším. Na1väčšou odmen9u 
pre nás vsetkých sú výsledky 
resociplizác1e. Ponúkame 
niekolko úrivkou z hodnote
nia sviatočných dní od 
našich klientov. 

,lrvé Vianoce po dlhom 
čase, čo som bol čistý. 
Nebyt' tej šance a komunity, 
ktora ma pri jala medzi se
ba, bolo ny to úplne ináč. 
Predtým boli pre mňa 
Vianoce len dalsím dňom 
prežívania s drogou. 
Prípravy na Vianoce sa mi 
vratili v podobe dobrých 
pocitov a radosti. Takéto 
príjemné dni by som prial 
vš~tkým, čo sa snažia bojo
val s drogou." 

"Spomienky na Vianoce 
wed rokom a teraz sa ne
dajú porovnat'. Nikdy som 
nemal Vianoce rád, keď 
som dostal darčeky išiel 
som ich predať, aby som 
mal na drogu. V živote by 
som nepovedal, že atmosfe
ra Vianoc môže byt' taká 
krásna, rodinná. Pochopil 
som, že sa oplatí žit' bez 
drog).'. Zo začiatku je to lož
ké, ale ide to. Verímkže ži
vot bez drogy bude rásny, 
ale musím pre to niečo uro-
bit'." 

"Pred aj počas Vianoc 
som mal zm1ešané pocity, 
lebo sa mi s nimi nespájaJÚ 
dobré spomienky. Ale keď 
sme všetci sedel1 pri stole, 
vtedy som si uvedomil, že 
žijem a sú to moje prvé 
Vianoce bez drogy.' 

Záverom informácie pre 
tých, ktorí by sa chceli na 
nás kontaktovať. V otáz
kach závislosti sa treba ob
rátit' na MUDr. D. 
Cymbalovú v centre pre 
liečbu drog. závislostí na 
Hraničnej ul. 2, T: 
5217 464, v otázkach spo
lupe,áce? p~dpo!'.l'_ na Mgr. 
H. Caml1kovu, T: 777477. 

pre všetkých záujemcov organizuje MOMS ONV . 
stretnutia o 9.00 zastávka MHD P.Horova- smer mesto 16.3.- nedele: 

Náučný chodník ONV - Devín a späť. 
Informácie: tel: 778269 

DEVEX 5 



Na briežku pri potoku stála 
volakedy stará chalupa miest
nej vykladačky kariet. Bola po
krytá deravým šindlom, a ona 
sama si strechu plátala všelia
kým plechom. Zďaleka sa na 
nej belel nápis SCHMOLL PAS
TA, čo sa najmä nám det'om 
páčilo. 

Mala pekné meno, volala sa 
Eva Bielená, ale tu ju ka~dý vo
lal iba stará Bílenka. Zila so 
svojou jedinou dcérou lrenkou, 
lebo jej manžel, potomok vraj 
grófov z neďalekej Stupavy, 
padol ako dôstojník v prvej 
svetovej. Nad kanapou v ku
chyni mala vymalovaný jeho 
vel'ký obraz, a bol veru na
ozajstný fešák, s fúzikmi, v 
parádnej uniforme vysokého 
dôstojníka. 

Ako deti sme k nej chodieva
li. Vždy nám rozprávala príbe
hy, čo sa udiali pred dávnymi 
rokmi, a príhody z jej vlastnej 
mladosti. Chodievala, vraj, ako 
dáma v klobúku a v dlhých 
sukniach, so slnečníkom po 
Prahe. A tam aj topánky si ne
chala čistit' na ulici, to ešte za 
Rakúsko-Uhorska, keď ešte žil 
jej manžel Béla. 

Alrenka, jej dcéra, nebola 
jasného rozumu a deti za ňou, 
najmä chlapci, posmešne vykri
kovali: lrenka-Bílenka, zasmej 
sa, zaplač! A ona to naozaj 
tak robila. Chodila po lúke po
pri Morave a hlasno sa smiala 
a onedlho zaplakala. A keď sa 
jej deti posmievali, okríkol ich 
vždy jej sused poniže, Elemír, 
ktorý nedovolil aby sa z nej 
smiali. 

Do chalupy k nej chodievali 
všeliaké paničky, a to aj z mes
ta, nechali si vykladal' z karát 
za mierny poplatok. Vtedy si 
teta Eva dala na rameno čiernu 
mačku a karty rozložila po sto
le. Navymýšlala si všeličo a po
tom sa veru aj smiala. Niektoré 
paničky jej priniesli trochu ze
miakov, fazule i hrachu, a to 
bola veru vel'ká pomoc pre 
nich dve. Mali na druhý deň 
poživeň. 

Keď sa jej výklad vydaril, 
bolo dobre. No nejeden raz to 
nevyšlo, potom jej vynadali, no 
ona sa len smiala. Nerobila si 
z toho vel'kú hlavu. Rozhodila 
rukou a bolo. 

Jede!l starý mládenec, tu 
žijúci Cech Provazník, čo cho
dil stále s vykasanými nohavi-

cami a v zodratých sandáloch, 
s košelou rozopnutou a s vyhr
nutými rukávmi, jej vždy nosil 
raky, čo nachyta! v Mláke do 
plachietky pod vŕbami. Do 
ružova ich spolu upiekli a spolu 
aj pochutnávali. Aj dlhovlasý 
vdovec, starý Zabota, s vlasmi 
po ramená, nízky s vysokou 
palicou, širokým klobúkom na 
hlave, chodil ~ 
k nej večera
mi na kus re
či. Toho, keď 
sme stretli, s 
bázňou sme sa rozutekali, a on 
za nami, trieskajúc palicou o 
zem, vždy volai:"Čo sa bojíte 
sveta a života!" 

Obdaleč, pri železničnej tra
ti, kde je teraz tréningové fut
balové ihrisko, vysypané červe
nou antukou, bola vtedy cigán-

ska osada. Za tichých večerov 
tam vždy horela vatra a pod 
dozorom miestneho vajdu tam 
cigánska mládež tancovala a 
spievala ich prekrásne piesne. 
Zruční kováči tam kuli nákovy, 
podkkúvali kone miestnym 
gazdom, zhotovovali rôzne po
l'nohospodárske nástroje. 

Vajdova žena, drobná, pra
covitá Betka, bývala chorlavá a 
vari preto mala iba jednu dcé
ru, Aranku. Nie ako Juda, jej 
sestra. Tá mala detí ako smetí. 

Tá jej Aranka bola naozaj 
prekrásna. Mala dlhé, čierne 
kučeravé vlasy a tmavomodré 
oči, čo bola zvláštnosť. 

Na druhom konci dediny žil 
bohatý vdovec, riaditel' miest
nej rastlinnej škôlky, no a ten si 
zaumienil, že si túto krásavicu 
získa. Začal jej nadbiehat', ro
dičov podplácať, no a tí ju veru 
zaň aj durili. Mal peniaze a 
zlato. Daroval jej retiazku, ná-

ramok a aj pekné zlaté náušni
ce. A premenoval si ju na 
Pipku, čo jej už natrvalo zosta
lo v osade aj v celej dedine. 
Raz tak Pipka prišla k miestnej 
veštici, aby jej vyložila, čo ju 
čaká a neminie. 

-Nuž, čaká ta bohatý vydaj,
hovorí veštica, lebo už o všet-

l 
kom dob
re vede
l a . -Tu 
vraj, po
zri, aha, 

ho máš,- ukazuje na kartu. -Ty 
ale porozmýšlaj, pretože táto 
karta ti zasa ukazuje vel'kú lás
ku, dalekú krajinu a stojí ti tru 
aj bolesf. 

Pipka sa zasmiala bezsta
rostne, veselo a pohodila ple
com. Až ju veštica aj mierne 
prekárala:-No len ty dievča, 

neber to tak nalahko, lebo sa 
popáliš,-zdôraznila. Ale kdeže 
tá! Pohodila hlavou a odchá
dzala s tým, že až bude boha
tá, jej zaplatí. Zatial' sa iba 
pekne podakovala. A onedlho 
veru tá svadba naozaj aj bola. 

Ženích-správu poslal po ňu 
do osady koč, s párom bielych 
koní, ako pre nevestu. Pri kos
tole bola vtedy hádam celá de
dina a celá ich osada zasa na 
svadbe. Vari všetci muzikanti z 
celého Záhoria prišli hrať svo
jej súkmeňovkyni. Až naraz 
prihrmel vyparádený dvojzá
prah s nevestou. Zastal. Tá sa 
najprv poobzerala, zažmurka
la, zošpúlila ústa a z bielej 
vlečky povytiahla malú nôžku v 
lodičke s pozlátenou sponou. 
Pohladom sa pokochala a zišla 
ku kostolu. Bola naozaj pre
krásna. Vošli dnu a obrad sa 
mohol začať. 

Tá svadba trvala vari tri dni. 
Bolo na nej tol'ko hostí ako ni
kto nikdy predtým nemal a my 

sme o takej svadbe ani nechy
rovali. 

Ale nastali aj obyčajné a ne
skôr príliš nudné dni. Naša 
Pipka bývala za dedinou a asi 
po dvoch rokoch si našla 
iného. Mladého vojaka. 
Schádzavala sa s ním po veče
roch nedaleko príbytku a one
dlho sním aj ušla do Čiech, na 
Šumavu. Tam sa jej, z tej vel'kej 
lásky, narodil synček. Ale za
krátko aj zomrel. Na úplavicu. 
A zronená Pipka-Aranka si vte
dy spomenula na výklad starej 
veštice Evy Bielenej. Keď po
tom onedlho prišla na pohreb 
svojej matky, šla sa jej podako
vat' a zdôveriť, že všetko vyšlo 
podla predpovede. Popýtala ju 
o prepáčenie, že sa vtedy vešt
be smiala, a darovala jej na 
pamiatku malý hrnček a tanie
rik s pozláteným vzorom, čo jej 
zostal zo svadobného servisu. 

Stará veštica ju vyprevadila 
na prah svojich dverí, a s ve
domím, že sa už neuvidia, uro
bila jej na čelo krížik a dlhým 
pohladom v zapadajúcom sln
ku ju odprevádzala, kým ne
zmizla v zákrute 

Pipka sa ukázala zas až na ot
covom pohrabe. Vtedy už 
miestna veštica, ani jej Irenka, 
lebo tá zomrela skôr, už nežila. 
Zostala po nich v dedine iba 
spomienka a napoly zbúraná, 
stará chalupa. 

Gizela Mlynárová 

ŠACHOVÝ 
Vo výberovej skupine mládeže 
turnaja šachovej skoly si 9sp~š
ne počínal Ivan SYROVY z SK 
Strelec Devínska Nová Ves, 
ktorý obsadil pekné 111. miesto. 

Konečná tabul'ka: 

l. Roháčik 
2. Prochádzka 
3. Syrový 
4. Kleman 
5. Cseto 
6. Tóth - Vaňo 
7. Hrdlička 
8. Ďurík 
9. Feilev 
l O. Richter 

8,5 
7 
5 
5 
4,5 
4,5 
3,5 
2,5 
2,5 
2 

m.j. 

DEVEX6 

1 ;tiZERT;tl t Rtf8 Rl ICf/ 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

c~-----'0_1-_!ťa_'Pif_~) 
• Kúpim staré očistené tehly. 
Tel.: 760 800 

( oz- PRE[Jikl ) 
• Maringotku. Tel: 374 732 
• Šteniatka angl. Cocerspaniela 
zl.f. s PP. Tel: 779976 

• Predám dievčenské biele šaty ma 
l. sv. prijímanie č. 134 (výška 135 
cm). Tel: 775437 

* Predám detský športový kočík po 
jednom diefati, málo používaný, so 
strieškou, polohovaný, skladací, s 
nánožníkom. Cena: 2000 Sk, resp. 
dohodou. Tel: 776494 

* Predám detský bicykel s pomoc
nými kolieskami. Tel: 778678 

* Predám polohovatelné kreslo pre 
koencov. Tel.: 770 324 

( o3-f/()[;1/Eif!EJ7if ) 
* Príjmeme predavačku na 3-hod. 
poobede (15.00-18.00) do potra
vín. Tel.: 760 800 

OPRAVII•a;i " katal 
·' ~~;~:c~t~ 'dňoch~ž ~ každe~dom6c~~~ti: ~~čiéir 
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( 06 -!IEII#tífTBí1/()ff/ ) 

* Kúpim stav. pozemok, alebo ro
dinný dom. Tel: 770859 

* Vymením menší RD v Novom 
Meste n./V. ze RD v DNY. 
Tel: 770471 

(~_o._7 -~RO._lZZ_IC,_WE"'--· ~) 

* Vezmem do prenájmu nebytový 
priestor vhodný na Kanceláriu. 
Tel: 770894, Tel./fax: 774211 

* Vezmem do predájmu priestory-
50 m'. Tel: 7751 l 8 

* Prenajmem záhradu.Tel: 374 732 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava 

·technológ /postupár/ 
vdelanie: VS-strojnícko 
odbor: tvgrnenie, lisovanie 
alebo SPS-strojnícko 

· sekretárku 
vzdelanie: OA, SEŠ 
ovládanie NJ 

·l ekonóm-účtovník 
vzdelanie: ÚSO, prax 
v podvoj. účt. 

-l finančná účtovníčk_a /pokladníčka/ 
vzdelanie: SES, prax 

·2 prevádzkový elektríkár/elektronik/ 
vzdelanie: SOU·elektr., prax 

prijme 

-s zváračov (02 
požiodovky·štátne skúšky 

-l automechanik vzdelanie: 
SOU, po ZVS 
prax: 3 roky 

·4 robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

-2 Iechnický konlroló_r 
vzdelanie: SPS·stroj., 
SOU s maturitou 

-l upratovačka 

Bližšie informácie na t.č.: 787-206 

~""' p;.. DÁ.Ž.O .• v.r.&.. 
0~ Ak máte opravitelný dáždnik, 0~ 

nezahadzuite ho. Techno/en plus s.r.o. 

PRESSKAM s. r. o. Autoservis, Vápenka 4, Devínska Nová Ves po
núka opravy poistených havarovaných vozidiel (Škoda, VW, Seat, 
Daewoo ... ) bezhotovostným stykom, t.j. havarované vozidlo nie je 
nutné vozif do poistovne, ale priamo do autoservisu s potrebnými 
dokladmi. Vozidlo bude opravené a mojitel' zaplatí len finančnú 
čiastku (spoluúčas( resp. amortizáciu) neuznanú poisťovňou. , 

zriadil v Devínskei Novei Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

Novoveská 74 (z dvora), ~ 15.30- 18.00, so: 8.00- 11.00 Upozorňujeme, že sa jedná len o vozidlá poistené v 

(~_M_-_st:_ttZB_tt_-'----) 
* Účtov~., mzdy až po daň. pri
znonte 01 v AJ. Tel: 779072 

* TV servis Baláž - Oprava televí
]7{,9(,3Na Grbe 43. Tel./zázn.: 

• 1Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Te: 778362 

* AnJ + NJ doučujem· A Š Na 
Kaštiel: 12. · · ., 

~ 05-8f/Tt( ) 
_Yym_ením 4 - izb. st. byt ll. obv. 

pnzemte zo 2 i zb. v DNY do 4. po
sch.lnf. Tel: 776198 

• YYmením 3 - i zb. št. byt v DNY za 
2 tzb. v DNY. Tel: 777980 19.00-
20.00 hod. 

*K' . Uptm l · izb. byt, príp. garsónku 
v osobnom vlastníctve. Tel: 775108 

~Vl Ymením 1-izb. byt za 2-izbový. 
e .: 770 310 

ISTRACENTRUM, Centrum pre vol'
ný čas a dom kultúry v ONV 

PRIJME 
* !Technického pracovníka prevádz

ky a správy budov na plný pracov
ný úväzok 

* 2 Technických pracovníkov na prá
ce vykonané mimo pracovného 
pomeru 

Požiadav~y: 
USO, SS Vzdelanie technického 
smeru 
Vek do 40 rokov 

Nástup možný ihneď 
Informácie u riaditel'ky lstrocenlra 
osobne, alebo na !.č. 17 OO 33 

Slovenskej poisťovni. 

Inzercia: Cenník: l znak = l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 2 l 08 Sk, l strano = 4 2 l 6 Sk. K cenám !teba pripočítal23 % DPH. 

Zlavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 
hl"odám · 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strano + 50 %. 

Inzercia tel/fax: 775 275, inzertná koncelótia: Novoveská 14 z dvom (nad poštou). Po·pio: 15.30- 18.00 

DEVEX 7 



k i n k o 
uw®~V~~®] 
polície 

Za obdobie od 3.2.97 do 20.2.97 

Dňa 4.2.1997 o 02 20 hod. pri pravidel· 
nej kontrole úseku zistifa hliadka MsP· ONV 
vlámanie do motorového vozidla BMW 324 
TO na ulici J. Smreka a P. Horova /križoval· 
ka/. Uvedené motorové vozidlo patrí firme 
z Bratislavy. Situácia nahlásená na HO PZ 
ONV. Hliadka zotrvala na mieste zistenia do 
príchodu hliadky HO PZ ONV. 

Dňa 4.2.1997 o 06,45 hod. oznámil 
občan u ul. J. Poničana l, haváriu vody, 
pričom voda tečie z niektorého bytu. 
Situácia bola okamžite zahlásená na havárie 
vody. 

Dňa 4.2.1997 od 09,00 hod. do ll, 15 
hod. poskytovala hliadka stanice MsP asis· 
tenciu na Mlynskej pri likvidácii staveniska 
Vodohospodárskych stavieb Malacky z dôvo· 
du neoprávneného zaberania torhto priesto· 
ru bezdomovcami. 

Dňa 5.2.1997 o 02 25 hod. na základe 
telefonického oznamu bola hliadka stanice 

a 
Keď človek vie ••....•.••.••. / do
končenie v tajničke/. 

Vodorovne: A/ Začiatok tajničky.·B/ 
Dávam radu -príslušník germánskeho 
kmeňa.{/ odstraií~jem prach -zver
ník/ z čaš./.-0 / Z enská miestQosť 
islámskeho domu - práve.- E/ Spa
nielske miesto-kypriť pôdu plihom -
ruská skratka medzinárodného družs
tevného zväzu.- F / Krátky filmový 
záber - raj - tropická rastlina.-G/ 
Uzanjú, dajú za pravdu - postupne 
urob.- H/ geometria /zastar./- zhy
nie, stratí sa.-1/ Kypríte pôdu pluhom 
-zl'ava z ceny tovaru.- J / Koniec taj
ničky.-

Zvisle: l/ Obilovina- š~menie.- 2/ 
Pža -zasnúbenie.- 3/ Cadičový ne
rast - cudzie mužské meno.- 4/ 
Vnímal napísané zrakom- český bás
nik/ kytica/ .- 5/ Štát v prednej 

MsP ONV vyslaná na ul. J. Poničano 3, kde 
došlo k_ založeniu požiaru od nepozorného 
obvatela. Po zistení situácie no mieste oka
mžite privolali požiarníkov ako aj príslušní
kov HO PZ ONV. Požiar bol v zárodku likvido· 
van ý. 

Dňa 7.2.1997 o 22,35 hod. požiadali 
hliadku stanice MsP ONV o poskytnutie po
moci pri hlodaní strateného maloletého 
chlapca, P.M., bytom J. Jonáša 19. O 22,45 
hod. maloletého našli. 

V stredu 12.2.1997 o 02,19 hod. na zá
klade telefonického oznámenia zasahovala 
hliadka stanice MsP ONV na ul. Š. Králika, 
kde občan hlásil, že mu pod nohami vybuch
la nejaká výbušnina. Po príchode na miesto 
hliadka nezistila žiadne stopy po výbuchu 
nejakej výbušniny. Občan L., ktorý hliadku 
privolal bol len v povznesenej "nálade". 

Dňa 13.2.97 o 21 ,OO hod. telefonicky 
oznámil občan bývajúci na ul. M. Marečko, 
že silný vietor prevrátil hlinníkové konštruk
cie dvoch predajných stánkov no terase. PO 
prevedení situácie hladko zahlásilo situáciu 
velitelovi stanice. Ten zariadil prostredníc
tvom Denovy likvidáciu poprevroconých ko
nštrukcii. 

Dňa 14.2.97 o 18,15 hod. telefonicky 
oznámilo občianka z ul. l. Bukovčono 4, že 
jej dcéro je v podnapitom stave o správo sa 
agresívne. Hloidko stanice MsP ONV prie
stupkyňu ukludnilo. 

Ázii- oblečené.- 6/ Klam, mámenie
uhraničená plocha- naša planéta.- 7/ 
Obyvatel' Filipín -kurzová hodnota na 
burze.- 8/ Väčší vodný vták -vydával 
zvuk tetrova.- 9/ Unav- africký bo
ciánovitý vták.- l O/ Svieža - kvap· 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 

V sobotu 15.2. 97 o 02,00 hod. hlaidku 
stanice MsP ONV požiadali i zásah no ul. J. 
Jonáša č. 17 kde došlo k napadnutiu ma
nželky podnapitým manželom. Po príchode 
hliadky na uvedené miesto bol manžel hliad
kou ukludnený. 

Dňa 18.2.98 o 08,30 hod. na základe 
telefonickej požiadavky z HO PZ zasahovala 
hliadka na ul. J. Smreka, kde videli dvoch 
občanov rómskeho pôvodu ako niečo vybe· 
rojú z motorového vozidla, ktoré zjabne ne
patrilo im. Po príchode na miesto hliadka vy
volalo kontrolu dvoch podozrivých pričom 
jednému z nich na základe, že mal u seba 
pravdepodobne vykradnuté veci z auta, ob
medzila osobnú slobodu a predviedla ho k 
ďalšiemu šetreniu na HO PZ ONV. Šlo o obča
no, bytom P. Ho rova 2 4. 

Dňa 18.2.97 o 09,00 hod. bolo telefo
nicky oznámené na stanicu MsP ONV občian
kou z ul. J. Poničana 3, že no 5 poschodí v 
chodbe medzi výťahmi leží starší občan, kto
rý je obnažený a zašpinený výkalmi. Hliadka 
na mieste zistila, že so oznam zakladá na 
pravde. Občan nemal u seby žiadne doklady. 
Na základe vykonaného šetrenia zistili, že 
72 ročný E. bytom J. Jonáša 13 býva na 
uvedenej adrese. V tak zistenom stave 
/dvakrát sa vyšpinilj ho hliadka stanice 
MsP naložila do služobného motorového vo
zidla a odviezla do miesta bydliska. 

Velitel' stanice MsP 
JUDr. František Baiías 

ka.- ll/ Starogrécka pohrebná obeť 
-nezištné konanie.-

Pomôcky: Ej Onil- MKA.- 3/ Edenit.-
7/ llokan.-- d-

6 7 8 9 10 11 

CJI 

rr~ ma~ 

~a \!l®~~ 
- Poď na pivo. 

- Nejdem, f>OČkám až mi vyjde 
jeC:Ien článok. 

- Ty si novinár? 
- Nie, mám pásomnicu. 

Zo školských lavíc: 

- Ľudom, ktorý sa neustále na 
niečo vypytujú sa hovorí učitelia. 

-Mne by stačilo, keby ma otecko 
potrestal za zlé vysvedčenie hoci 

aj velkým opovrhnutím. 
Je to lepšie ako bitka. 

- ZRPŠ vynašli preto, aby dospelí 
mali kde žaloval. 

- Príslovie je napríklad: Múdrejší 
prestúpi. 

- Nemám chuť ísť domov, mám 
strach z výprasku. 

. -To sa dá vyrdžať ... 
-Ano, tvoj otec je chirurg a 

každého uspí, ale môj ma reže 
he:z narkózy. 

Bohatá zákazníčka požaduje od 
maliara portrétistu: 

- Priala by som si majstre, portrét 
pekný a reálny. Na peniazoch 

mi nezáleží. 
Maliar zdvorilo odpovie: 

-prosím. A kedy mám odovzdať 
oba obrazy? 

- Pozri na ten vrak aula. To je 
dielo našej susedky. 

- Ona ho riadila? 
- Nie, radila. 

- Včera k nám prišli na návštevu 
Komárovi a ja som im hrala dve 

hodina na klavíri. 
- To si urobila dobre, ja ich tiež 

nemám rada. 

Hovorí inštruktor autoškoly: 
- Robíme skutočne pokrok}r! 

Dnes ste prvýkrát predišla na
kladôk 

s otvorenými očami. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských ná· 
kladov hradí Mestká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275 

DEVEX8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti :najväčším sponzorom 
Deví:nsl~o:novovesl~ého Expresu 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Vari viac, ako kedykolvek v 

minulosti, podliehajú l'udia hla

daniu. Pravdy, radosti, šťas
tia ... V prebujných ponukách 

však, a mnohí, nachádzajú 

prázdnotu a sklamanie. Nedá 

sa nájs( či nevedia? V jedno

duchosti je krása. Povedal ktosi 

dávno pred nami, potvrdili to i 

mnohí šúčastníci. V honbe za 

vel'kosíou preskakujeme etapy 

učenia, "však tomu, či onomu 
sa pošt'astilo" ... 

"Slová hýbu, príklady prit'ahu

jú", hovorí staré latinské príslo

vie. Čo ponúkame ako príkla

dy? Čo ponúka súčasná spolo
čnos( Doma i vo svete? Je z 
čoho vybrat? 

Vyberat' iste je z čoho. Len 

vedieť správne vybrat zname

ná opiera( sa o vedomosti, 

skúsenosti, príklady. Vedomosti 

získať pracným učením, skúse

nosti účast'ou, príklady ponú

kajú rodičia a starší. Darmo 

však slepému ukazuješ a hlu

chému hovoríš. Podaktorých 

treba chytiť za ruku a viest. 

Aby nehl'adali tam, kde niet, 

aby z ponuky vybrali zdravé 
ovocie, aby prázdnota a skla

manie nenašli svojich maji
telov. 

Váš vydavatel' 

s o v es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

r s mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

7.3. 1997 Ročník: VII. 

IE Prezident v DNV; 
ll Pozdrav k Vel'kej noci; 
~K. Polák v redakcii; 

mTERNO v Devínskej; 
O Pečiatky v DNV 

ent SR 
v Devínskej Novej Vsi 

Číslo: 5 

V stredu 5. 3. 1997, v rámci svojho programu návštevy IV. bratislavského 
okresu, zavítal prezident SR Michal Kováč aj do Devínskej Novej Vsi. 
Predpoludním na miestnom cintoríne sa poklonil pamiatke spisovatela 
Rud~lfa ~l~b~du,_ na rad,ni_ci sa stretol so zástupcami miestnej samosprá
vy, ntekol kýmt sptsovatelmt a pracovníkmi v oblasti kultúry a večer odpo
vedal na telefonické otázky občanov v Devínskonovoveskej televízii. pk 

Krátko po jedenástej hodine 
prišiel na cintorín v Devínskej Novej 
Vsi prezident SR Michal Kováč s 
manželkou a svojim sprievodom. K 
hrobu spisovatela Rudolfa Slobodu, 

rodáka z DNV, ho sprevádzali sta
rosta MČ DNV V. Mráz s manžel
kou, zástupca starostu V. Baranovič, 
prednosta MÚ J. Žatko, Pavol Šte
vček ·generálny riaditel' útvaru po-

-----------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 6.3. 1997. Uzávierka nasledu-
júceho čísla bude 20.3. 1997, číslo vyjde 27.3. 7 997. 

bezplatne 

Krátke správy 
Oprava 

V minulom čísle bola v článku 
"Obedy pre dôchodcov lacnejšie" 
uvedená chybná suma, ktorú dô
chodci platia za jeden kompletný 
obed. Správna suma je od l O do 
25 korún v závislosti od výšky dô
chodku. 

V nedelu 9.3.97 sa stretli členovia 
Chorvátskeho kultúrneho spolku v 
lstracentre na svojej výročnej 
schôdzi. {budúce číslo} 

*** 
Devínsku navštívil televízny športo
vý komentátor Karol Polák a vystú-
pi aj v DTV. {v dnešnom čísle) 

radcovských a koncepčných činností 
Ministerstva kultúry SR, ústredný ria· 
ditel' Slovenského rozhlasu J. 
Tužinský, pozvaní hostia z oblasti 
kultúry a spisovatelia l. Ballek, V. Ši
kula, J. Buzássy, Š. Strážay, J. 
Mihalkovič, J. Chudo, herečka Z. 

(Pokračovanie na strane 2) 



Prezident SR v Devínskej Novej Vsi 
{Pokračovanie zo strany 2} 

Furková a manželka R. Slobodu s obohatil slovenskú kultúru ako spi-
dcérou. sovatel', dramatik i scénarista. 

Po položení kvetov, v krátkych V priestoroch radnice sa rozvi-
príhovoroch, prítomní vyzdvihli prí- nul dialóg na tému súčastných 
nos spisovatela R. Slobodu, jeho vzruchov v kultúre, najmä v diva-
osobitý štýl a majstrovstvo, ktorým del nej obci. Pre krátkost' času sa 

diskutujúci zhodli na názore, že 
predovšetkým treba hl'adat' spolo
čnú reč a vôlu riešit' protichodné 
názory. 

Zaujímavou je ponuka pána 
prezidenta Kováča prihovoril' sa 
pri najbižšej príležitosti stretnu
tia s prezidentom Rakúska za 
doriešenie vybudovania cyklotu-

rislickej lávky cez rieku Moravu 
pri Marchegských mostoch. 

V televíznej besede zo štúdia 
Devínskonovoveskej televízie, v ho
dinovej relácii, odpovedal prezi
dent republiky i starosta MČ na 
otázky občanov. 

pk 

enta SR v IV. bratislavskom okrese a ONV 
Z návštevy prezidenta SR v IV. bratislavskom okrese a DNV. 

Kedže pán prezident v rámci návštevy IV. bratilsvského okresu navštívil aj 
susednú Záhorskú Bystrica, kde sa zúčastnili stretnutia aj naši páni sta
rosta, zástupca a prednosta MÚ, prinášame príspevok prednostu MU 
Ing. J. Žatka. 

Z Devínskej Novej Vsi odišla 
delegácia pána prezidenta do 
Záhorskej Bystrice, kde sa uskuto
čnilo stretnutie so starostami, zá
stupcami starostov a prednostami 
miestnych úradov okresu 
Bratislava IV. Hovorilo sa o špeci
fických problémoch jednotlivých 
mestských častí, ale aj o všeobec
ných problémoch samosprávy. 

Verejné 
zhromaždenie 

Pred viac oko dvoma rokmi sme si zvolili 
súčasného starostu i samosprávne orgány 
našej mestskej časti. 

Vo štvrtok 6.3.97 pozvali občanov na ve
rejné zhromaždenie aby predložili odpočet 
progrumových cielov zo uplynulé dva roky. 

Vo vel'kej sále lstracenlra so zišlo 22 
funkcionárov a 35 občanov. Dvaja zo sídlis
ko Podhorské a Kostolné, ostatní, zväčša v 
pred a dôchodkovom veku zo starej časti 
DHV (no sídliskách je vraj buď všetko v úpl
nom poriadku, alebo tok zlé, že občania ne
veria v nápravu?!) 

Viac oko hodinu predkladali poslanci MZ 
odpočet programových cielov, tak oko so im 
ich podarilo plni( v jednotlivých oblastiach 
(vrátime sa k nim podrobnejšie v budúcom 
čísle). 

V diskusii zaujímalo občanov: kancelária 
no Slovinci - s realizáciou sa začne ešte 

DEVEX 2 

Účastníci diskusie zhodne konšta
tovali,že súčastná politika vlády je 
zameraná na posilnenie právomo
cí štátnej správy na úkor samo
správy a tým vlastne aj logické, 
pretože ovela rýchlejšie, jednodu
chšie a účinnejšie sa občan dovo
lá svojich práv na samosprávnych 
orgánoch v mieste svojho bydliska 
u l'udí, ktorých sám menovite volil, 

v tomto roku, obnovenie miestneho rozhlasu 
pre jeho pružnos( informova( najmä v starej 
časti, nie dobrý vzhlod lslrijskej, jarné upra
tovanie - Denova pristaví kontajnery pre 
tento účel, iba žiada občanov o disciplínu, 
nevyvážat' stavebný odpad, starostlivost' 
alebo skôr slabá starostlivost' o cintorín, kde 
často šarapatia vondaly a psíčkari, ukludne
nie dopravy no Eisnerovej · bude sa riešiť, 
ako prvý bod križovatka Eisnerovo - M. 
Morečko · P. horova, rybník - k realizácii 
prác bránia neuskutočnené majetkovo práv
ne usporiadania, hoci projektov na využitie 
je niekol'ko. 

Zaujímavou bola onformócia o odkúpení 
domu tzv. Košť!ílko no Novoveskej mestskou 
čast'ou DNV. Zámer využitia poslanci ešte 
prerokúvajú, ole konenčne je predpoklad 
zastavenia chátrania tohoto historicky i ar
chitektonicky zaujímavého domu, jeho 
záchrana a využitie. 

K cielom verejného zhromaždenia so vrá
time v pripravovanom rozhovore so staros
tom. 

pk 

ako u anonymných štátnych úrad
níkov bez ohl'adu, či na úrovni 
okresu, kraja, alebo ministerstva. 
Preto sa vláda bráni, aby 
Slovenská republika pristúpila k 
Európskej charte miestnej samo
správy, hoci to má vo svojom 
programe a podl'a návrhu minis
terstva vnútra sa tak malo udiat' už 
v minulom roku. Pristúpením ku 
Charte by bolo totiž nutné právo
moci obcí posilnil' a to tak po 
stránke rozhodovacej, ako aj fina
nčnej. Podstatne väčší podiel daní 
občanov ako doteraz by totiž zo
stával v ich obci a nerozplýval by 

sa tak ako doteraz v anonymom 
štátnom rozpočte. Dane občanov 
(nie zvýšené) by sa investovali v 
ovela podstatnejšej miere tam, kde 
občania bývajú. Aj preto, že sa 
vláda bráni takémuto postupu, 
vznikla Charta samosprávy 97 -
iniciatíva troch starostov bratislav
ských mestských častí - Antona 
Beleša zo Záhorskej Bystrice, 
Bystríka Hollého z Karlovej Vsi a 
Vladimíra Bajana z Petržalky na 
pristúpenie SR k Európskej charte. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

Program vysielania 
0el9irnslhoruo\9o\9e~k@j GeGe~YJiZd@ 

pondelok 
utorok 

17.3.1997 od 18:30 do 19:00 Spravodajstvo DN (repríza) 
Spravodajstvo DN (repríza) 18.3.1997 od 18:30 do 19:00 

štvrtok 20.3.1997 od 18:00 do 19:00 - Horúce kreslá (premiéra) 
beseda so športovým komentátorom Karolom Polákom 

piatok 21.3.1997 od 9:30 do 10:00 Horúce kreslá (reprízo) 
pondelok 24.3.1997 od 18:30 do 19:00 Horúce kreslá (repríza) 
uotorok 25.3.1997 od 18:30 do 19:00 Horúce kreslá (reprízo) 

štvrtok 27.3.1997 od 18:30 do 19:00 Spravodajstvo DN (premiéra) 
piatok 28.3.1997 od 9:30 do l 0:00 Spravodajstvo DN (reprízo) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vy
siela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

KAROL POLÁK v DTV 
Po vzácnej návšteve prezidenta SR 
v štúdiu Devínskonovoveskej televí
zie, budete môct' sledova( na svo
jich obrazovkách dalšieho zaují
mavého host'a. Vo štvrtok 
20.3.1997 o 18:30 bude host'om 

relácie Horúce kreslá známy špor
tový komentátor Karol Polák. 
Spolu s prezidentom futbalového 
oddielu v Devínskej Novej Vsi 
Milanom Dobrockým bude disku
toval' na tému "Futbal v Devínskej 
Novej Vsi a na Slovensku". 

-p· 

Píšete 0 nepovelených sklád-

k h domových odpadov. 
ac l ' d" 

P . dzene treba a pe oval na 1s· nro 
1
• , 

. l' u občanov na starost 1vost o 
Cip!n ' . d , 
životné prostredie. Ale ... OJ ne at 
príležitos( alebo... , , , 

Volakedy podnikatel Bala, ked 
budoval park, nechal splaníroval' 
priestor a nechal l'udí vyšlapat' 
chodníky". Kadia!' l'udom bolo 
~yjvýhodnejšie chod it' tam až po
tom následne, nechal vybudova( 
chodníky a ostatné zatrávnil. 
Žiadne "nové chodníky už l'udia 
nevyšlopávali. Je to zrejme návod 
aj pre skládky. (udom sa nemožno 
čudova( že hl'odojú najschodne
jšie cestičky. Tam, kde skládka 
vzniká, tam treba umiestnil' veľko
kapacitné kontajnery, chvíl'u po
stráži(. Aby si ludia zvykli a istot
ne by nedochádzalo k situáciám, 
že po rokoch treba vypisovat 
sútaže na riešenie likvidácie nie
koľkotonových skládok a hl'adat' 
na to hromady prostriedkov. 

pat. 

Prečo verejné osvetlenie v 
Devínskej začína svieti( už o 
16.30, ked' je ešte svetlo? 
Odpoveď: Verejné osvetlenie 

Devínska vo Večerníku 

nie je v správe mestskej časti. V 
prípade porúch, alebo stažnosti je 
treba volať tel. č. 

Nikto nám nepovedal, ked' sme 
navrhovali zníži( rýchlost' vozidiel 
na Eisnerovej od križovatky Š. 
Králika po Hradištnú na 40 
km/hod. Po oboch stranách stoja 
autá, premelie sa tam vel'a l'udí, 
spoza áut vybiehajú deti a vodiči 
jazdia často 80 km/hod. 

mv 

Odkazy: Pani, ktorá poslalo 
st'ažnos( že ju odmietajú prijat' do 
zamestonania o uprednostňujú 
dôchodcov. Riešit' personálne 
otázky je vecou zamestnávateľa, 
nie novín. Vašu st'ažnost' sme po
stúpili príslušnému vedúcemu. 

Prečo pán prezident volil" stret
nutie" s občanmice z Devínsko
novoveskú televíziu, keď je jasné, 
že na telefónne číslo sa dovolá len 
málo l'udí, v programe musí vel'a 
byt' všeličoho tak, že na vlastný 
rozhovor zostane iba niekol'ko mi
nút a káblovku aj tak každý ne
má? V Karlovej Vsi bol v kine, iste 
to bolo bezprostrednejšie. 

jm 

Nestáva sa často, aby Devínsku spomínali vo Večerníku. V stredu 
26.2.97 však aj tri krát. Informovali o lapení zlodejov, čo vykradli chatku 
na Glavici a upozornení občana, aby ľudia nevyhadzoval i odpadky, kto
rými "kŕmia" potkanov. Ale hovoril aj starosta o basebolle, cestovaní 
MHD a prínose firmy Volkswagen pre mestskú čast' . r. 

P~emeny v Devínskej; Priestor medzi Mlynskou, lstrijskou a 
Vapencovou v novej podobe 

z 
Nech so deti akokolvek vedia 

teši( zo zimnej prírody, nech si 
akokolvek prizdobíme dlhé zimné 
večery, buď tradičnými zvykmi 
alebo plesmi alebo asi najčastejšie 
len televíznou obrazovkou, ne
môže sa to všetko ani zdaleka po
rovna( s radost'ou z príchodu jari. 
Jar, to je život, to je mladosí, to je 
nádej! Nie je to náhoda, že vo 
všetkých kultúrach sa oslavoval 
príchod jari. "Magicky" sa zaklí
nal, čaroval, aby neuniklo, nepre
márnila sa tá sila, ktorá sa ponú
kala v prebudenej prírode. Niečo 
z týchto dávnych pokusov zachytí( 
život v jeho prírodnej podstate sa 
nám zachoval aj v našich vel'ko
nočných l'udových tradíciach. 
Teším sa z prírody, teším sa z jari, 
ale nikdy mi nestačilo vyznáva( 
len "prírodnú vieru". Preto omno-

ho viac ako prírodný optimizmus 
ohlasuje mi Vel'ká noc ludský rea
lizmus. K tomuto realizmu patrí aj 
nesloboda a túžba po slobode, 
samota, odmietanie a túžba po lá
ske a domove, smrt' a túžba po ži
vote. Preto kresťania vyznávajú na 
Vel'kú noc (a nielen na Vel'kú noc) 
svoju neslobodu, samotu túžbu po 
prekonaní neslobody, nelásky, 
hriechu a smrti. Ba ešte viac - vy
znávajú, že sú touto túžbou a 
môžu by( touto slobodou, láskou, 
životom. 

O lom všetkom nech je aj tohto
ročná Vel'ká noc v našich kosto
loch a v našich domovoch, v našej 
obci a prebudenej prírode. 

Karol Moravčík, farár v DNY 

Bohoslužby cez 
23.3.· Kvetná nedela -sv. omše o 8,00 a o l 0,30 ( s požeh
naním ratolestí a spevom pašií) a o 18,00 

27.3.- Vel'ký štvrtok- slávnos( Poslednej večere o 18,00 

28.3.- Vel'ký piatok - slávnos!' Ježišovej smrti o 17,00 

29.3. Vel'ká sobota - kostol otvorený od l 0,00 
do 18,00 kvôli tradičnému obrazu Ježišovho hrobu a slávnos!' 
vzkriesenia o 19,00 

30.3.- Vel'konočná nedela - sv. omše o 8,00 a o l 0,30 a o 
18,00 

31.3.- Vel'konočný pondelok - sv. omše o 8 ,OO a o l O ,30 

DEVEX3 



(NAšl JUBilANTI) 
70 rokov 

Jozefa ŠIMKOVIČOVÁ 
František MRÁZ 

Alojz MANDÚCH 
Matilda RYŠÁNKOVÁ 
Zuzana RUNÁKOVÁ 

75 rokov 

Mária ŠUBÍNOVÁ 
Jozefína FRATRIČOVÁ 

Jozef MORAVČÍK 
Mária RYŠÁNKOVÁ 

Ladislav GARA.ŽIA 

80 rokov 

Ján BUČIČ 

Ján RUŽOVIČ 
Estera MAGYARICSOVÁ 

K VE[IEJ NOCI 

DEVE.X 4 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

16.3. - ŠAŠO -JAŠO 16.00 hod. - vst. l O,
detské div. predstavenie 

18.3. - LENS 14.00 ho~d. 
prírodovedné stretnutie detí ZS -organizované 

21.3.- DEŇ UČITErOV 19.00 hod. 
slávnostný program ku dňu učitelov 

23.3. -JARNÉ TRADÍCIE 15.00 hod. 
velokonočný program MŠ 

25. a 27.3. - lENS 9.00 _!,od. 
prírodovedné stretnutie detí ZS- organizované 

Aj spevokoly pôsobiace v Devín
skej Novej Vsi pripravili k sláve 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
MO - Matice Slovenskej 

tel: 770033 

veľkonočných sviatkov svoje prog
ramy pre občanov. 

Žiaci základných škôl z l. 
Bukovčana a P. Horova v spevokole 
Matičiarik, za spoluúčinkovania 
žiakov tanečného odboru Základnej 
umeleckej školy z Dolinského sa 
predstavia v lstracentre. 

25.3.97 o 9.00 a 11.00 hod. pre 
ZŠ P.Horova 

26.3.97 o 9.00 a 11.00 hod. pre 
ZŠ l. Bukovčana 1 a 3 

6.4.97 o 10.00 v chráme Ducha 
svätého 

Členovia cirkevného speváckeho 
zboru Nádej budú spoluúčinkovaí 
pri svätých omšiach skladbami a 
piesňami od Kvetnej nedele až po 
Veľkonočný pondelok. 

oo~~~~w~oou~ 
menin~ v nasledujúcic~ dvoc~ 

t~ždňoc~ oslávia: 

16.3.- Boleslav, 17.3.- (ubi
ca, 18.3.- Eduard, 19.3.
Jozef, 20.3. -Vítozoslav, 
21.3. - Blahoslav, 22.3. -

Beňodik,23.3. -Adrión,24.3. 
-Gabriel, 25.3. -Marián, 
26.3.- Emanuel, 27.3.

Alena, 28.3. -Soňa, 
Vel'ký piatok 

oslávencom blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiTrNl 
Celovečerné predstavenia: 

streda, štvrtok, sobota 
o 19.45 hod. a nedele 
o 17.15 a 19.45 hod. 

15.- 16.- 3.- MATILDA USA
MP s.d. - 30,

komédia 

20.- 23.3.- 101 
DALMATÍNCOV USA -

MP s.d. - 34,
kreslená disneyovka 

26.-27.3. - NEBEZPEČNÉ 
NEZMYSLY USA 
- MP s.t. - 34,

komédia 

29.-31.3- BÁJEČNÝ DEŇ USA 
- MP st. - 38,

romantická komédia 

Detské o mládežnícke predsta
venia: so., ne. o 17.15 hod. 

15.-16.3.- MATILDA USA 

22.-23.3.- 101 
DALMATÍNCOV USA 

29.-31.3.- BÁJEČNÝ DEŇ 
USA 

pozn: 19.3. sa nepremieta tel: 
775 104 

šACH 
~ h , klub YMCA ŽSR v Nitre 
Soc ovy . 4 ~l , h 

. dal turnaJ ·c ennyc 
uspana d • d 17 
d • t·,ev pre mlá ez o ro· ruzs ,. ·1 . 

ktorom sa zucostn1 o 1 kov na , k 
d '. tvo šK STRELEC Devms a 

ruzs h l 
N , Ves. Turnaj sa ra v eva h .• • 
dvoch skupinác ' pnco~ nose 
družstvo vyhralo B skupmu po 
výsledkoch: 
Strelec DNY . CVČ Domino Notra 

2,5:1,5 l . 
Strelec DNY - Kúpe e Pieštony B 
2,5:1,5 
Strelec DNY - Topločany A 
2,5:1,5 
Strelec DNV - Gymnázium Vráble 

4:0 ~ 
Strelec DNV - ZS Ludonice 4:0 

Semifinále: 
Pieštany A - CVČ Domino Nitra 

4:0 -
Strelec DNY - ŠK YMCA ZSR 
Nitra 3:1 

JARNÁ DESIATKA 
Termín: 22.3. 1997 

Miesto: Bratislava - Devínska 
Nová Ves - Radnica 
/MHD č. autobusov 61, 63, 121 -
lstrijská ul./ 

Štart: 11 ,30 hod. pred 
Radnicou DNV 

Prezentácia: l 0,00- ll ,OO hod. 
na ZŠ Bukovčana č. l 

Šatne: ZŠ ul. l. Bukovčana č. l 

Kategórie: 1 O km 
juniori - do l 8 rokov 
muži - do 39 rokov 
muži- od 40 do 49 rokov 
muži - od 50 do 59 rokov 
muži - od 60 rokov 

Finále: 
Kúpele Piešt'any A - Strelec ONV 
3:1 

Celkové poradie: 
l . Kúpele Piešťany A 
2. Strelec Devínska Nová Ves 
3. - 4. ŠK YMCA ŽSR Nitra 

CVČ Domino Nitra 
5. Kúpele Piešťany B 
6. Topolčony A 
7. Topolčony B 
8. CVČ Domino Nitra B 
9. Kúpele Piešt'any C 
l O. Gymnázium Vráble 

ll . ZŠ Ludanice 
12. ZŠ Vráble Lúky 

STRELEC DNY reprezentovali: 
SYROVÝ Ivan 6,5 - najlepší hráč 
l . šachovnici 
HORVÁTH Karol 4,5 
JURČÁK Stano 6 - druhý najlepší 
hráč 3. šachovnici 
HORVÁTHOVÁ Zuzana 2,5 

Kategórie: 6 km 

juniorky - do 18 rokov 
ženy - do 34 rokov 
ženy - od 35 rokov 

Štartovné: 10,- Sk 

Občerstvenie: čaj, keks 

mj 

Štartujú zdraví pretekári na česi· 
né prehlásenie alebo s lekár· 
skym potvrdením! 

Ceny: Obdržia prví traja prete· 
kári v každej kategórii. 

Mgr. ladislav JAŠKO 
predseda Komisie športu 

pri MZMžDNV 

Propozície bežeckých pretekov pre žiakov ZŠ 

Jarný kilometer 
Termín: 22. marca 1997 - sobota 
Miesto: Pred radnicou v DEVÍN· 
SKEJ NOVEJ VSI 
/MHD autobus č. 61, 63 a 121 -
~trijská ul./ 
Satne: 8,00 - 9,00 hod. na ZŠ 

MAR IAS 

Bukovčana č. l - p. Bartek 
Štart: o 9 ,OO hod. 
Prezentácia: 8,00 - 9,00 hod. 
Radnica - DNY, 
alebo odovzdajú uč. Tv zoznamy 
žiakov no ZŠ ul. l. Bukovčana č. l 

Reštaurácia u Michala v DNY usporiada 22.3.1997 od l 0.00 hod. 

111. ročník turnaja v Mariáši. 

d
Prihlášky prijímajú organizátori v reštaurácii U MICHALA do 22.3.97 
o lO.OOhod. 

O l 0.00 hod. bude žrebovanie. Hrať sa bude v trojiciach na 45 partií 
{lučovacím spôsobom. Turnaja sa môžu zúčastnil' hráči, ktorí dovŕšili 
~ rokov a zaplatili štartovné l OO Sk. Prví traja budú odmenení cena

rm. 

GF 

preberie p. Beláčková - tajomníč· 
ká ZŠ zoznamy odovzdal' do piat
ka 21.3.1997. 
Štartovné sa neplatí. 

Kategória na 600 - l 500 m 

Štart: 9 ,OO hod. 
l . - 3. - 4. roč. dievčatá a chlapci 
600m 
2.- 5.- 6. roč. -//-1 500m 
3. - 7.- 8. roč. -l/- l 500 m 

SfOLNÝ UNIS: 
ll .. liGA: 
15.kolo 
KOliBA,;.:' -lTC ONV ,,A"- 10:6 
16.kolo 
1TC ONV ,,Iť'- ŠTADIÓN - 10:8 
1TC ONV ,;3"- KOliBA "B"- lO: 1 
17.kolo 
lTCONV ,,A"- TRNÁVKA"B"-10:0 
SPOJE "B"- lTC ONV ,,8"- 10:3 

l. TRIEDA. 
15.kolo 

HOKEJBAL 
Bratislavská liga mužov 

22. kolo: 
ŠK YMCA DEV. N. VES "A" - ŠK 
H.O.K. ADMIRAL NIVY 17:7 
/6:1,2:2,9:4/ 
Góly YMCA: 6-Križáni, 3-Strnád R., 
Kadlečík, 2-Vrábel, l-Kollár, 1-Padour, 
Tereň 
ŠK YMCA DEV. N. VES "B" - TEAM 
SHARKS 14:5/3:3,5:1,6:1/ 

Góly YMCA: 5-Runák, 3-Chandoga, 
Švajda, 1-Koren, Oroš, šefara 

Občerstvenie: po pretekoch čaj 
Ak sa zúčastnia žiaci za iné ZŠ, 
žiadame zabezpečit dozor! 
Hlavný rozhodca: p. JAŠKO 
Ceny: Prví traja pretekári v každej 
kategórii. 
Ostatní - losovanie tomboly 

Mgr. ladislav JAŠKO 
predseda Komisie športu pri MZ 

MCDNV 

LNMČ "B"- lTC ONV "C"-10:8 
16.kolo 
PRIEMSTAV -lTC ONV "C" - 10:6 
17.kolo 
SVATi JUR "B"- TIC ONV "C"- 10:5 

URIEDA 
15.kolo 
1TC ONV,!)''- SPOJE .P"- 3: l O 
16.kolo 
TICONV ,!)''-ŠKP "B" -6:10 
17.kolo 
BANKA- TIC DNV ,!)''- 9:9 

Oznam: "PRESTÍŽ '97- DNY" 

G.F. 

6.ročník hokejbalového turnojo 
registrovaných i neregistrovoných 
hráčov hokejbalu starších ako 15 ro
kov, sa uskutoční v dňoch 5. • 6.4. a 
12. 13.4.1997 na Kališt
nej ulici v Devínskej Novej Vsi. 
Družstvá /min. l O-členné/ môžu sa 
prihlásií do 31. marca j97. Bližšie 
informácie na tel. č. 07/775 361. 

Oto PROKOP 
predseda YMCA- ŠK DNV 

pre všetkých záujemcov poriada MOMS v DNY 
16;3.- nedeľa: Náučný chodník DNY· Devín a spä{ 
~ stretnutie o 9,00 had. na zastávke MHD P. Horovo. 
Informácie: tel: 778 269 

Rozumej ll 
l portu 
a tlpujd 

Kto by nepoznal populárneho le· 
levízneho športového komentátora 
Karola Poláka. Dlhé roky pôsobil 
v STV, v ostatnom čase ho možno 
vída( a počuť vo VTV. V roku 
1991 ho navštívili predstavitelia 
stávkovej kancelárie TERNO a.s., 
ponúkli spoluprácu v oblasti pro· 
pagácie vo vtedy začínajúcej stáv
kovej kancelárii. Ponuku prijal. 
Dôvodom návštevy Karola Poláka 
našej redakcie v piatok 7. marca 
bol prostý. V Devínskej Novej Vsi 
otvorila stávková kancelária TER· 
NO svoju dalšiu pobočku na ulici 
Š. Králika l a potrebuje reklamu. 
Dohodli sme podmienky a príleži· 
tos( sme využili na položenie nie· 
kol'kých otázok. 
- TERNO pôsobí? 
- Od roku 1991. Prvú pobočku 
otvorila v Istropolise v Bratislave. 
Firma sa velíni rýchlo rozbehla, ro· 
zšírila svoje pobočky po celom 

Slovensku. V súčastnosti ich je 82. 
- Čím je stávková kancelária TER· 
NO typická? 
- Svojou serióznoslou vo vzrohu k 
tipujúcim, napríklad včasným vy· 
plácaním výhier. 
- Podmienky tipovania? 
- Typujúci má možnosť voliť z 
rôznych ponúk futbalových, ho
kejových, tenisových, baseballo· 
vých zápasov, výsledky svelo· 
vých lyžiarskych súťaží •.. ponuka 
je bohatá, {v piatok sme zaregis
trovali 146 ponúk) podmienky a 
hrací poriadok môžu záujemco· 
via získať priamo v pobočke, u 
Vás na ulici Š. Králika 1. Kedy je 
otvorené sa dozvedia z inzerátu. 
- Môže so dostat' napríklad futba
lové A družstvo Devínskej do 
Vašich stávkových príležitostí? 
• Do tých sa dostanú iba špičkové 
kluby, či jednotlivci, kde nie je 
predpoklad ovplyvnenia výsled
ku. 
-Vo štvrtok 20.3.97 o 18.30 hod. 
Vás usadia do horúceho kresla v 
Devínskonovoveskej televízii. 
- Už sa teším na otázky divákov 
z Devínskej. 

pk 

DEVEX5 



O čom sa hovorí: Rybník v súčastnosti (vlavo hore), skládka * Na skale (vlavo dole) lstrijská - nevábne pohlady na pamiatkovú zónu 

(vpravo) "Informačná" tabula, podmoknutá požiarna zbrojnica 

DEVEX6 

;;t/ZERT;f/É Rtf8RI!ťf/ 
Ol- Kúpa 
02- Predaj , , • 

03 _ Volné miesta (ponuka, hlada) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 
06 _ Nehnutelnosti 

07- Rozličné 

*Predám šijací stroj MINERVA. 
Záhradná 19, ONV 

* Predám detský bicykel s pomocnými 
kolieskami. Tel: 778 6711 

*Predám pánsky bicykel PREMIER. 
Tel: 110 374 po 19.00 hod. 

* Bordovú vyklápaciu vólendu. 
Tel: 717 640 

* Predám kočík FRIZZO o autosedačku. 
Tel: 776 216 

*Požičovňa tepovača KARCHER. 
Tel: 778 362 

* AnJ + NJ doučujem. A. Š. 
Na Kaštieli 12. 

*Nemčina -výuka, preklad, tlmočenie. 
Tel: 776 286 

Ponúkame spracovanie 
• podvojného o jednoduchého 

účtovníctvo, 

• vrátane DPH 
• miezd a personalistiky. 
Tel: 3789430, 776 945 
po 18.00 hod. 

* TV Servis Baláž -Oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 776 963 

* Vymením 4-izb. št. byt ll. obv. prízemie 
za 2-izb. v ONV do 4. posch. 
lnf.: Tel: 776 198 

* Vymením 3-izb. byt v ONV za väčší. 
Tel: 111122 večer 

PRESSKAM s. r. o. Autoservis, Vápenka 4, Devínska Nová Ves po· 
núka opravy poistených havarovaných vozidiel (Škoda, VW, Seat, 
Daewoo ... ) bezholovoslným stykom, t.j. havarované vozidlo nie je 
nutné vozií do poisfovne, ale priamo do autoservisu s potrebnými 
dokladmi. Vozidlo bude opravené a majitel' :zaplatí len finančnú 
čiastku (spoluúčas(, resp. amortizáciu) neuznanú poisíovňou. , 

Upozorňujeme, že sa jedná len o vozidlá poistené v 
Slovenskej poistOvni. f 

* Predám detský športový kočík po 
jednom dieťati, málo používaný, 
so strieškou, polohovaný, skladací, 
s nánožníkom. Cena: 2000 Sk resp. 
dohodou. 
Tel: 776494 

* Predám detskú posliel'ku KOMBI. Cena 
l 500 Sk. Dohoda možná. Tel: 717 640 

* Firma so sídlom v ONV prijme uprato
vačku no plný úväzok. 
Tel: 778 125 v čase 8.30 - 14.00 hod. 

!STRACENTRUM, Centrum pre vol'ný 
cas a dom kultúry v DNV 

PRIJME 
* lTechnického pracovníko pre-

vádzky o správy budov no plný 
pracovný úväzok 

* 2 Technických pracovníkov na prá
ce vykonané mimo pracovného 
pomeru 

Požiadavky: 
USO, SS Vzdelanie technického 
smeru 

*Vymením upravený l.izb. byl no 
Fedinovej ul. za väčší v ONV. 
Tel: 837756 

* Kúpim záhradu alebo vinohrad na úpätí 
Kobyly smerom na Devín. Tel: 17 6 716 

(06-;l/EIIJ/t@líWJn]) 
*Dóm do prenájmu čas( zó hrady 

(5 árov). Tel: 776 05() 

( :o(:.fiJZl(fJ}I{: . ,) 
*Vezmem do prenájmu nebytový 

priestor vhodný na kanceláriu. 
Tel: 770 844, tel./fax.: 114 211 

* Prenajmem záhradu pri dome -6 dru
hov ovocia. Tel: 118 816 

* Hl'adám samos!. prenájom zariad. bytu 
v dosahu MHD v Bratislave od 19 .3. 
do 23.4.97. 
Tel: 115 361 

~" 1\.. DÁŽD}\1~~ 
0 ~ 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), po · pia: 15.30- 18.00, so: 8.00 - 11.00 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava 
prijme 

-2 technológ /postupór/ 
vzdelanie: Vš -strojnícko 
odbor: tvárnenie, lisovanie 
alebo SPš · strojnícko 

-1 sekretárku 
vzdelanie: OA, SEŠ 

ovládanie IU 

-1 ekonóm-účtovník 
vzdelanie: ÚSO, 
prax v podvoj. účt. 

- l finančná účtovníčku 
/pokladníčka/ 
vzdelanie: SEŠ, prax 

-2 prevádzkový elektrikár 
l elektroník/ 

vzdelanie: SOU-elektrik., prax 

·S zváračov C02 
požiadavky-štátne skúšky 

-l automechanik 
vzdelanie: SOU, po ZVS 
prax: 3 roky 

· 4 robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

· 1 paletový pracovník 
vzdelanie: SOU, 
preukaz na vys. vozík 

-2 nástrojár 
vzdelanie: SOU, 
prax v odbore 

Bližšie informácie na t.č.: 787-206 

PRIPRAVUJETE SA NA DOVOlENKU? 

SF ANY 
a 

kempingové • # 

111UŠenstvo 

stan NOEL TOURIST · 2.342,· 
stan ROBINSON 2- 4.836,

stan LUX SUPER- 7.295,
spací vak FOLTERM- 1.238,
lodné vrece SÁZAVA- 433,

lehátko taška · 388,
záhradný altán - 4.27 4,· 

a dalšie 

VÁM PONÚKA TECHNOlEN PLUS 
v inzertnej kancelárii DEVEX 

Novoveská 14 (z dvora) 
po · pia: 1530 ·1830 sobota:8°0 -ll 00 

Vek do 40 rokov 

Nástup možný ihneď 
Informácie u rioditel'ky lslrocentro 
osobne, alebo no t.č. 77 OO 33 

Inzerciu: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. =527 Sk, l /4 sh. = l 054 Sk, l /2 sh. = 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám heba pripočítal 23 % DPH. 

Zľavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25%. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 
hľadám· 50 %. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná strana + 50%. 

Inzercia tel/fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po"jlio: 15.30 · 18.00 

DEVEX 7 



za obdobie od 20.2. do 6.3.1997 

Dňa 20.2.97 na ceste Stupava
Bratislava DNY medzi VW 
Bratislava a Dúbravkou osobné 
vozidlo Šl30 l zrazilo chodcu, 
ktorý na mieste nehody skonal, 
hoci na miesto nehody včas prišli 
hliadky MsP DNY, Záchranného 
systému Slovakia i zdravotníci. 

V stredu 22.2. 97 zadržala 
hliadka MsP troch podozrivých 
ktorí utekali od Chatovej oblasti 
Srdce s plnými igelitovými taškami 
a batohom. Podozrivých z krádeží 
odovzdali na HOPZ. 

O deň neskôr, v nedeľu, občian
ka z ulice M. Marečka oznámila 
telefonicky pohryzenie syna túla
vým psom. Hliadka MsP túlavého 
psa našla. Kedže bol agresívny, 
privolala pracovníka zo Slobody 
zvierat. Ten psa uspal a previezol 
k veterinárnemu vyšetreniu. 
Dňa 25.2. 97 priniesli na stani

cu MsP dve maloleté deti osobné 
doklady, ktoré našli. Hliadka MsP 
ich odovzdala majitelovi. 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Prezývka hokejistu 
Nedomanského - š tv r t á č a s ( t 
a j n i č k y - hrubo - plátený 
prístrešok - B/ Prvá časí zlože
ných slov s významom suchý -
našim osobám - vzadu po nemec
ky- kryha po česky- hromada.
C/ Mesto na Sardínii - prepiera v 
čistej vode - k o n i e c t a j n i č k 
y- peňažná hodnota.- D/ Ostrov 
v Indonézii - zasnúbenie - d ru h 
á č a s ft a j n i č k y - asociácia 
podnikatelov stredného stavu v 
skr.- druh korenia.- E/ Izraelský 
kmeň- doručila - pracovali so ze
mou- zmenkový ručiteľ.- F/ pa
pagáj - svet /z lat./ - milenec 
Fatimy - madarské ženské meno -
plošné miery.- G/ Divokých, bo
jazlivých - otesla - šklbala, potrhá
vala. 

Zvisle: l/ T r e t i a č a s ( t a j n i 

V stredu telefonicky oznámili 
občania na stanicu MsP, že vo 
vchode P. Horova 21 sa pohybujú 
neznáme osoby a hlučne sa sprá
vajú. Vyslaná hliadka MsP však už 
našla vchod v kl'ude. 

V ten istý deň hliadka MsP, na 
požiadanie revízora MHD, pred
viedla na HOPZ, "čierneho"pa
sažiera. 

č k y- rapel po česky.- 2/ otrhajú, 
orvú /zastar./ ·kaz· osobné zá
meno.- 3/ Župani /zastar./- z a 
č i a t o k t a j n i č k y. • 4/ Na 
tom mieste - český spevák - veľký 
had.- 5/ Tetka /z mad#ar./ -
Aurélia domácky - súvislá plocha 
slanej vody.- 6/ Upravia posteľ
anglický moreplavec - nástenný 
koberec.- 7/ Časová jednotka -

1 2 3 4 5 

A 

c 

D 

E 

F 

G 

Dňa 27.2.97 občania oznámili 
MsP vylomenie unimobunky na te
nisových kurtoch. Vlámanie vyšet
ruje HOPZ. 

V piatok 28.2.97 o 02,50 hod. 
sa telefonicky stažovali na rušenie 
nočného kl'udu z ulice M. 
Ma rečka. 

E. Kovarík 
zást. velitela stanici MsP 

končatina - vrazila, vletela.- 8/ 
Ohovor - pseudonym s malou lite
rou -y-.- 9/ Napichovala- cicajú
ca -slovko úcty v strednej Ázii.-
1 O/ Parila -madridský futbalový 
klub.-

Pomôcky: B/ Xero.- C/ lsili.- D/ 
Uta.- F/ Orbis.· 6/ Cook.-

6 7 8 9 
-d-

10 

- Pán kapitán, chcel~ by som sa 
sfat namormckou 

- Viete dobre plávať? 
·Nie, a čo je na tom? Moia ses
tra je letušlta a tiež nevie lietot'. 

- Do kupé, kde sedí osamelá sleč
na~, vstupi muž a slušne pozdraví. 
- rotom si zoblečie sako, odloží 
košeľu, vyzlečie, nohavice i slipy a 

opyta sa: 
- Slečna wepačte, nebude Vám 

vadil, keď si zapálim? 

-Kam ideš? 
-Na jahody. 

- Blázniš, veď je zima! 
- To nevaQÍ, dám si hrubý sveter. 

- Posledný yýkrik módy: 
- Ach ta cena! 

- Borovi~kaje jed. Ale keď jej 
met, 1e to otrava. 

- Viete ako môžete v herni získal' 
menší obnos peňazí? 

-Nie. 
- Vložíte väčší obnos ... 

- Čo ste to mal? pýta sa vrchný 
hostá, ktorý clíce platit'. 

-Ja som si objednal sviečkovú, 
ale čo som to mal, to vie asi len 

kuchár. 

- Čo Vás tak ťahá na hory slečna? 
pýta sa mladík slecny. 

-lanovka. 

- Napomína farár pri svadbe v 
kostole žemcha: 

- Milý, synak, tu musíš povedať 
jasne ANO, a nie len pre mňa za 

mňa!? 

- Kominár v trafike vxberá 
Veľkonočné pohladnice. Keď pre
hrabe krabicu dvakrát sem a tam, 

konečne 
sa pre jednu rozhodne a hovorí 

predavačke: 
- Zobral by som si túto, ale nemá

te tam nejakú čistejšiu? 

- Inzerát: Predám dva kompletné 
rybárske _prúty. Volajte 

n78778. 
Keby to náhodou zdvihol môj 

manžel, zaveste. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákla· 
dov hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · R. tel./fax: 775 275 

DEVEX8 

časť DNV je v 

Slniečko zasvietilo akosi od
vážnejšie, zimné kabáty popu
tovali do skríň, prihlásila sa jar 
a ... opäť zasnežilo. Aj aprílo
vé počasie, už teraz v marci, 
predznamenala príchod vel'ko· 
nočných sviatkov. 

Hoci sú pôvodne kresťanský
mi sviatkami, tradície okolo 
Vel'kej noci si väčšina l'udí pri
vlastnila a spája obyčaje z tých 
najrozličnejších období i naj· 
rôznejšieho pôvodu. Každý po 
svojom. 

Príchod jari, rozpuku života 
v prírode, je bezpochyby uda
lost zaujímavá, prinášajúca no· 
vé. 

Kiežby aj v živote l'udí. Čisto· 
tou a vôňou žiariaca príroda 
akoby ukazovala cestu. Bolo 
dosť času cez zimné mesiace 
odpočinú( si, očistiť sa a te· 
raz ... treba nalievať novú silu 
pre zdravé ... pre nás i dalšie 
pokolenia. Aké nádherné prí· 
klady jednoduchosti a krásy 
nám dáva naša príroda. Ani je· 
den kvet nespotrebuje viac ako 
potrebuje. A kol'ko krásy vie 
rozdaí?! A hoci zákonitosti prí· 
rody poznáme desaťročia i stá· 
račia, my hlodáme obchádzky, 
ako malé deti chtiac podvodom 
získa( výhody. 

Neklamme sami seba. Čisto
ta_ a sviežosť sú milšie, krajšie, 
putavejšie. Nebráňme sa by( 
nositel'mi toho lepšieho. · 

Váš vydavatel' 

g.) Polču 11olebniho obdobia - odpovedá 
starosta 

DPomoc mladým rodinám: 
UBrány poznania otvárate, Skladali 11účt(, 

Bo línii Kremencová; 
mDeň zeme 

Radostné vel'konočné sviatky všetkým čitatelom želá redakcia 

Investičné akcie mestskej časti 
Ústup zimy sa začína prejavo

va( aj v oživení prác na investič
ných akciách mestskej časti. O 
problémoch s výstavbou kanalizá
cie píšeme v samostatnom článku. 

Záverečné práce prebiehajú aj 
na prvej etape úprav kostolného 
kopca. Okolie kostola Sv. Ducha a 
domu smútku tak dostane pred 
vel'konočnými sviatkami dôstojne
jší ráz. Na úpravách bolo prein
vestovaných l ,35 milióna korún. 
Definitívna úprava, ktorá zahrňuje 
rekonštrukciu príjazdovej cesty, 
vybudovanie chodníka na Eisne-

rovu ulicu a osvetlenie, závisí od 
vyčlenenia finančných prostried
kov na dalšiu etapu prác. 

V súčasnosti sa intenzívne pra
cuje na príprave investičných ak
cií, ktoré by sa mali zrealizova( v 
tomto roku. Už v najbližšom čase 
by sa mali zača( rozkopáva( ko
munikácie na sídliskách 
Podhorské a Kostolné v súvislosti s 
výstavbou nových parkovacích 
miest a v starej časti Devínskej 
Novej Vsi v súvislosti s dostavbou 
televízneho káblového rozvodu. 

- p-

-----------------------------------------Uzávierka dnešného číslo bolo 21.3. 1997. Uzávierka nasle-
dujúceho číslo bude 3.4. 1997, číslo vyjde 11.4. 1997. 

stredu 12.3. 97 prijal prezident 
SR Michal KOVÁČ starostu našej 
mestskej časti Ing. V. MRÁZA. 
Cielom spoločného rokovania bo
lo uplatnenie príslubu pána prezi
denta z návštevy Devínskej Novej 
Vsi, kde prejavil vôľu pomôct' 
našej samospráve pri naplnení 
programového ciel'a -vybudova( 
cykloturistickú lávku pri Mar
cheggských mostoch. Starosta 
našej MČ odovzdal prezidentovi 
spracovaný zámer a štúdiu rieše
nia projektu. 

Prezident SR Michal KOVÁČ 
prislubil rokova( o tejto veci s pre· 
zidentom Rakúska. 

V pondelok 17.3.1997 bolo na 
radnici rušno. V tento deň sa zišli 
členovia až troch komisií miestne
ho zastupitelstva. 

Sociálno-zdravotná komisia sa 
okrem posudzovania jednorázo
vých príspevkov pre sociálne od
kázané rodiny venovala aj požia
davkám organizácií na príspevky 
z rozpočtu mestskej časti a prero
kovala a odporučila na schválenie 
aj prvé žiadosti o prispievanie na 
stravu delí v školských jedálňach 
zo strany mestskej časti. 

Komisia obchodu, služieb a 
podnikania sa vyjadrila kladne k 
podnikatel'skému zámeru firmy 
Greenplast na ul. M. Pišúta, odpo
ručila výber nájomcu na prenájom 
nebytových priestorov na ul. Š. 
Králika l a neodporučila schvalo
vať úlavy pri hradení poplatku za 
zaujatie verejného priestranstva 
pri predaji na verejných priestran
stvách z automobilov. . p-
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Uznesenia miestneho zastupiteľstva mest
skej casti Bratislava Devínska Nová Ves zo 
dňo 11.3. 97. 

ďalší postup prípravy a zabezpečenia územ
ného rozvojo MČ ONV formou obstarania 
spracovania urbanistickej štúdie MČ DNV. 

ukladá 
architektovi MČ ONV aktualizovať časový 

V minulom čísle v článku Z návštevy 
denlc SR v IV. bralislavskom okrese a 
DNV vypadol (našej pisárke) pri prepisovaní 
príspevku Ing. Jána Žotku- prednostu mielne
ho úrodu jeden riadok, co podstatne zmenilo 
význam. 

tex! znie: 

Z Devínskej Novej Vsi odišla delegácia pána 
prezidenta do Záhorskej Bystrice, kde so usku-

delov slaroslu i MZ? 
-Vo svojom volebnom programe som dekla
roval oko základný cieľ zobezpečiť komplex
ný rozvoj našej mestskej časti s upevnením 
rozhodovacích o výkonných právomocí samo
správnych orgánov všetkých stupňov v pros
pech obyvotel'ov mestskej casti Brolislavo -
Devínska Nová Ves. 

Svojim prehlásením o volebným progra
mom so rovnako k tejto myšlienke hlásili i 
všetky politické strany o hnutia. Samozrejme, 
že podľa svojej orientácie kládli rozdielny dô
raz no priority riešenia jednotlivých kompete
nčných obloslí samosprávy. 

Prvoradé východisko k dosiahnutiu klúio
vého ciel'a som videl vo vytvorení finančnej 
stability príjmových zdrojov, čo môže vytvoriť 
pmstredie pre koncepčnú prácu samosprávy. 
V tomto samosprávo čiastočne dosiahla svoj 
ciel', jednak zmenou štatútu hlavného mesto 
SR Bratislavy v deľbe podielových daní a jed
nak rokovaniami cestou ZMOS -priamo v ná
rodnej rode SR, kde sa dosiahol vyšší výnos 

DEVIEX. !l 

hormonogrom doprocovonia ÚPD MČ DNV 
do najbližšieho zasadnutia MZ MČ ONV. 

ukladá 
architektovi MČ DNV zabezpečiť v zmysle 
schváleného rozvojo MČ ONV sprocovonie 
zadania urbanistickej štúdie v súlade so 
schváleným harmonogramom v bode 2. 

žiada 
starostu MČ DNV uzavrieť dohodu o spolu
práci pri vypracovaní a prerokovaní, 
schvaľovaní urbanistickej štúdie s magistrá
tom hl. m. SR Bratislava. 

ii oda 
<tarostu MČ ONV prerokovať s primátorom 
·"· m. SR Bratislavy financovanie dostavby 
lstrijskej ulice z komunálnych obligácií hl. 
mesta SR Bratislavy. 

točnilo stretnutie so starostami, zástupcami sla
rostov o prednostami miestnych úradov okresu 
Bratislava IV. Hovorilo so o špecifických problé
moch jednotlivých mestských častí, ole aj o 
všeobecných problémoch samosprávy. Účastníci 
diskusie zhodne konštatovali, že súčasná políli
ka vlády je zameraná na posilnenie právomocí 
štátnej správy no úkor samosprávy o tým vlast
ne no úkor občanov. Trend v civilizovanom sve
te je úplne opačný o je to aj logické, pretože 
ove la rýchlejšie, jednoduchšie o účinnejšie sa 
občan dovolá svojich práv no samosprávnych 

utorok 
štvrtok 
piatok 
pondelok 
utorok 
štvrtok 
piatok 

1.4. 
3.4. 
4.4. 
7.4. 
8.4. 

IM. 
11.4. 

ocll8:30 do 19:00 
od 18:30 do 19:00 
od 9:30 do l 0:00 

od 18:30 do 19:00 
od 18:30 do 19:00 
od 18:30 do 19:00 
od 9:30 do l 0:00 

Spravodajstvo DTV (reprízo) 
Súťaž ZŠ (~remiér!l} 

Súťaž ZŠ (repríza) 
Súťaž ZŠ (repríza) 
Súťaž ZŠ (reprízo) 

Spravodajstvo DlV (premiéra} 
Spravodajstvo OTV {repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky od 7 .oo do 14.oo vy
siela opakujúci so polhodinový blok textových informácií. 

V dlhodobej súťaži základných škôl budú tentokrát obhajovať fmby svojich škôl druháci. 
Spolužiaci, nezabudnite ich povzbudiť o poslať telefonický hlas pocos vysielania no tel. č 
770 066 

orgánoch v mieste svojho bydliska u ľudí, kto
rých sám menovite volil, ako u anonymných 
štátnych úradníkov bez ohľadu, či na úrovni 
okresu, kraja, alebo ministerstva. Preto sa vlá
do bráni, aby Slovenská republiko pristúpilo k 
Európskej charte miestnej samosprávy, hoci fo 
má vo svojom programe a podľa návrhu minis
terstva vnútra sa tak malo udiať už v minulom 
roku. ľristúpením ku Charte by bolo totiž nutné 
právomoci obcí posilniť a to tak po stránke roz
hodovacej, ako aj finančnej. Podstatne väčší 
podiel daní občanov oko doteraz by totiž zostá-

val v ich obci o nerozplýval by sa tak ako dote
raz v anonymnom štátnom rozpočte. Dane 
občanov (nie zvýšené) by sa investovali v ovela 
podstatnejšej miere tam, kde občania bývajú. 
Aj preto, že sa vláda bráni takémuto postupu, 
vznikla Charta samosprávy 97 -iniciatíva troch 
starostov bratislavských mestských časti -
Antona Beleša zo Záhorskej Bystrice, Bystrík o 
Hollého z Karlovej Vsi a Vladimíra Bajana z 
Petržalky na pristúpenie SR k Európskej charte. 
Autorom i Ciloteľom sa ospravedlňujeme. 

Redakcia 

volebného obdobia. Bilancovali miestneho zaslupitelslvo, 
cusli. Vo štvrtok 6.3. 97 občanov m1 

prerozdelenia podielových daní SR v pros
pech hlavného mesto SR Bratislavy o tým i je
ho mestských (oslí. Z pohl'odu upevnenia prá
vomocí samosprávnych orgánov sme boli jed
ným z iniciátorov upevnenia postavenia hlav
ného mesto SR Bratislavy pri prijímaní novej 
zákonnej úpravy týkajúcej so územného o 
správneho členenia SR. Napriek našej snahe 
však prijatá legislatívno úprava nezohl'odnilo 
naše slanovisko o postoj k fejlo veci. 

Čo so týke jednotlivých, kompetenčných 
oblastí pôsobnosti našej samosprávy o do
siahnutých výsledkov, môžem dnes konšfo
fovoľ nasledovné: 

V prvom roku pôsobenia súčasnej samo
správy so nám podarilo zrealizoval' resp. 
ukonči!' problematické rozostavané stavby o 
inveslície. Hlavný dôraz sme v tomto období 
kládli no riešenie problematických zmluvných 
vzťahov medzi mestskou čosfou o našimi 
zmluvnými partnermi. Zaviedli sme systém 
kontroly v správe doni o poplatkov, o popri 
tejto skutočnosti i systém kontroly účelovosti 
vynakladania verejných prostriedkov v súla
de so znením zákono o verejnom obstaráva
ní. 

nrnnr«""""'vrh <ielov Z!l uplynulé dva 
1135 občanov. 

Na začiatku volebného obdobia sme prija
li rad legislatívnych noriem usmerňujúcich 
činnost' samosprávy i život našich občanov. 
No tomto mieste musím priznať, že i nepopu
lárne zvýšenie doni o sadzieb nójmu zo spra
vovaný majetok, na druhej strane so však sa
mosprávo snaží udržať hladinu týchto sa
dzieb počas svojho volebného obdobia no sla
bilenj úrovni. 

Čo sa lýko konkrétnych oblaslí pôsobnosti 
samosprávy o našich výsledkov zo uplynulé 2 
roky pôsobnosti zhrniem výsledky nasledov
ne: 

1. V podpore podnikania, služieb o cestov
ného ruchu sme legislatívne zabezpečili vy
tváranie zdrojo fondu pre podporu podniko
lelikých aktivít z poplatku w predaj alkoholu 
o tabakových výrobkov. Snažíme so v maxi
málnej miere priestorovo uspokojiť žiodo
telov o podnikatelské nebytové priestory s 
prihliadnutím no ich potrebu pre občanov 
našej mestskej casti podnikáme kroky pre re
alizáciu premostenia do susedného Rakúska, 
zatial' no úrovni podpory cykloturisliky o 
pešej lávky. 

2. V sociálnej sfére sme zaviedli systém 

podpory stravovania prestórlych občanov. V 
súčasnosti sa snažíme rozšíri!' túto podporu i 
pre mladé rodiny o radi by sme spustili opaf
rovotelskú a geriatrickú službu našim obča
nom. 

3. V oblasli ochrany životného prostredia 
sa v maximálnej miere snažíme ochrimif pre 
noše deti o dalšie generácie jedinečné územie 
v ktorom žijeme. Ďalej dobudovávame chý
bajúcu infraštruktúru - kanalizáciu, televízny 
káblový rozvod, postupne dobudovávame 
chýbajúcu verejnú zeleň. Do tejto oblasti 
môžem zarodiť i nošu snahu no dobudovanie 
absentujúcej statickej dopravy- teda parko
vacích miest no sídliskách Kostolné a 
Podhorské. V súčasnosti sme v etape plat
ného územného rozhodnutia o stavebného 
povolenia pre vybudovanie cca 140 parkova
cích miesi. Do konco volebného obdobia by 
sme rodi dobudovali chýbjúcu kanalizáciu v 
lokalite Slovinec. 

V tejto oblasti sme sa zaviazali zrealizo
vať revitalizáciu rybníka pre vodný špori a 
rekreáciu. V súčasnosti riešime problém rea
lizácie preložky komunikácie ul. Mlynská. 

4. V oblasti bezpečnosti občanov sme zo
viedli systém hmotnej stimulácie príslušníkov 
mestskej polície no znížení priestupkov obča-

( pokračovanie na strane 3) 

(dokončenie zo stany 3} 

nov. V maximálnej miere sme podporili 
miestny kynologický klub pri zriadení cvičis
ko psov, chystám sa predložiť návrh nariade
nia, ktorým sa zníži o 50% poplatok zo psa 
u mojilelo, ktorý preukáže skúšku ovládatel'
nosfi svojho zvierat'o. 

5. V bytovej politike prichádza v súčasnos
ti k programovému prehláseniu, v ktorom 
sme deklarovali vytvoriť podmienky pre rea
lizáciu odpredaja komunálných bytov. 
Predpokladáme, že v priebehu tohoto roka 
so podarí zrealizovaný odpredaj o uspokojiť 
záujemcov o kúpu komunálnych bytov. 
Zároveň samospráva schválilo zósody posky
tovania finančných príspevkov pre získanie 
novej bytovej jednotky v MČ DNV. 

6. Oblasť podpory kultúrno - spoločensko 
- športových aktivít vychádza z finančných 
možností samosprávy. Poslanci so snažia 
podporil' okúkolvek aktivitu našich občanov, 
smerujúcu k racionálnemu využitiu vol'ného 
času delí, mládeže i dospelých. V tejto oblasti 
sme dosiahli signovanie medzinárodného 
protokolu o kultúrnej a spoločenskej spolu
práci s Rakúskou obcou Engelhardstallen. 

7. Jednou z ďalších oblastí a programo
vým cielom bolo vytváranie podmienok dob
rých susedských vzťahov s okolitými obcami 

na tému: 

* Pán prednosta, prečo IIÍto oktivi· 
ta? 

· Samosprávo mestskej časti, sa okrem 
iných aktiví!, snaží pomôcť, v rámci svo
jich možností, aj tým svojim občanom, 
ktorí to najviac potrebujú. Súčasná sociál
nn situácia na Slovensku všeobecne je 
neradostná. Najviac ohrozenými skupi
nami občanov sú najmä dôchodcovia o 
mladé rodiny. Starostlivosť štólu o obe 
tíeto skupiny je nedostatočná, o tak sa 
snažíme v rámci svojich možností, obom 
skupinám pomôcť. O lom, že dôchodcom 
uhrádzame podstatnú časť z ceny obedov 
poskytovaných v reštaurácii o o rozbie
hojúcom sa programe opolrovatelskej 
starostlivosti sa už no stránkach Devexu 
niekol'kokró! písalo. Mladým rodinám 
chceme, okrem iného, pomôc!' aj uhrá
dzaním časti stravného pre ich deti v zá
kladných školách. 
* ~ie je to návrat k socializmu? 
• Vobec nie. Podstatnou črtou demokra
tickéh~ ~tá!u v trhovom hospodárstve je 
vy~vo~rl podmienky no to, aby jeho 
o~conra boli schopní zabezpečit' si vlost
nymi ~ilomi svoje osobné potreby. No 
druhe1 strane je povinný postarať so o 

o mestskými častomi s orientáciou na zahra
niCie. Mestská časť je členom regionálneho 
združenia mestských (oslí hlavného mesto SR 
Bratslovy. V minulom roku sme v spolupráci 
s Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slo
vensku, Rakúskym Engelhardstatlenom, 
a primátorom hlavného mesta SR založili 
tradíciu festivalu "Kultúra bez hraníc". 
Mestskú časť poctilo svojou návštevou 
Chorvátsko vládo, delegácia parlamentu 
Chorvátskej republiky vedená jej predsedom, 
minister kultúry Chorvátsko, dalej i výjazdo
vá skupino vlády SR ako i prezident SR 
p. Michal Kováč. 

Pri príležitosti otvorenia bassebollovej 
sezóny v Devínskej Novej Vsi nós navštívil 
i velvyslanec USA p. Ralph Johnson. Nad
viazali sme dobrú spoluprácu s rakúskou ob
cou Neudorl. 

V súčasnosti sa po návšteve primátora 
chorvátskeho mesto Opatio snažíme o mož
nost' družobnej spolupráce našich samospráv 
o občanov. 

* Ktoré z vašich predstáv storoslu, 
od nóslupu do funkcie, .sn naplnili, kto
ré nie? 

Už v predchádzajúcej odpovedi som no
značil, čo so tejto samospráve podarilo dopo
sial' zrealizovať. Naznačil som i lo, čo by ra
do ešte do konco volebného obdobia dosiah
la. 

m 

Ak Vám mám povedať, ktorá z našich 
predstáv so nenaplnilo, odpoveď je velmi !'ož
ká. 

Predstáv a predsavzatí v každej oblasti, 
o ktorých sme hovorili je velo. Bohužial' velo
krát i navonok najjednoduchšia predstava 
či zámer je nerealizovotel'ný pre rod príčin, 
ktoré nevieme pri najlepšej vôli ovplyvni!'. 

Rád by som však spoluobčanom povedal, 
že snaha o vôl'a riešiť ich problémy tejto sa
mospráve nechýba. 

* Čo, podlo vášho nózoru 11 skúse
ností (s práce s občanmi) najviac lriipi 
občanov DNV o aké vidíte východiská? 

Osobne z každodenného styku s občanmi 
si myslím, že je fo akútny nedostatok bytov. 
Tento problém považujem zo najvypuklejší 
a neustále narastajúci. Napriek deklarovaním 
pomoci zo strany štólu i nás ako samospráv 
je riešenie tohto problému takmer nemožné. 
Konkrétne v našej mestskej časti naráža 
no problém nedostoku pripravených staveb
ných plôch. Pre obstrónenie tohto nedostatku 
a perspektívy občanov so musíme vysporia
dal' s problémom spracovania príslušnej 
územno -plánovacej dokumentácie s dosta
točným a citlivým strategickým pohladom 
na rozvoj tejto mestskej časti. 

* Každá obec, meslo so iste snaií 
presadiť v konkurencii. Nie zo každú 
cenu byl' najlepší, ole v rámci svojich 

Zhruba pred mesiacom priniesli deli zo základných škôl 
v žiackej knižke oznámenie o možnosti prispievať fina
nančne zo strany mestskej časti DNV na stravu delí v 
školských jedálňach. Iniciátorom tohto kroku je prednos
to miestneho úradu lng.Ján Žatko. 

tých, ktorí to nie vlastnou vinou nedo
kážu. A keď je v tejto oblasti pomoc štólu 
nedostatočná, mola by s pomocnou ru
kou prísť obec. 
* Takže početný zástup našich spo
luobčanov ktorí majú k lopote, ole· 
bo hodokému inému pracovnému 
nástroju vzt'ah oko čert ku krížu, 
sa môže potešiť. Odteraz bude o 
nich ešte lepšie postarané. 
- Zase chýbnó úvaha. Dôchodcov osi t'ož
ko možno zoradiť do tejto kategórie. 
Myslím si, že by bolo nemorálne žiadať 
od človeko, ktorý pracoval pre nás všet
kých 40 o možno i viac rokov, aby začal 
znovu pracovať iba preto, že si zo svojho 
dôchodku nemôže dovolil' slušne so stra
vovať. A podobné je lo aj s deťmi. 
Budeme prispievať no strovu aj deťom z 
rodín, v ktorých rodičia sú dobrovol'ne 
nezamestnaní o žijú iba zo sociálnych dá
vok. Ale prečo by zo svojich rodičov moli 
trpie!' deli, prečo by v škole mali drankať 

desiatu od spolužiakov, alebo dokonca 
vyber ot' kontainery? Podstatou tej lo for
my pomoci mladým rodinám je to, že ro
dičia nedostanú od mestskej časti penia
ze, ale tie pôjdu priamo škole. Preto sa 
nemôže stat', lak ako so stáva pri peňaž
ných sociálnych dávkach, že peniaze ro
dičia použijú no úplne iný účel, často v 
reštauračných zariadeniach. 
* Kto môže príspevok no stravu 
detí dostat'? 
- Príspevok chceme poskytovať rodinám 
s nižšími prijímami a za hornú hranicu 
sme stanovili l ,S-násobok životného mi
nima. Prakticky lo znamená, že príspe
vok by mol dostať každý, kto dostáva 
zvýšené rodinné prídavky. Na poskytnu
tie príspevku je potrebné podo!' si žiado
st' na miestny úrod o doložil' potrebné 
doklady. Bližšie informácie žiadatelom 
poskytnú pracovníčky miestneho úradu. 
* Spolupracujete pri tejto aktivite 
aj so školami? 

možností o schopností. Prosperovať, 
nopredovof znamemí najskôr 
núl' možnosti, priležitosti .•. (ok by sme 
nebodaj slovoli, novú "Eiffelovku" po· 
liahla by budovanie dopravy, poskytlo 
hromadu pracovných prípeiilostí, ro· 
zširilo obchodné siete ••• ) V Záhorskej 
Bystrici rastie lukratívna štvrť, v De
víne futbaloví druholigisti poškuľujú 
po prvoligovej príslušnosti ••• každý s11 
snoží čímsi pritiahnuť verejnost', pod· 
nikotelov, kapitál... Čím prekvapí 
Devin ska? 

Vašu otázku by som skôr orientoval no lo, 
co bytostne "Devínska" potrebuje resp. co jej 
chýba. V súčasnosti intenzívne pracujeme 
na zabezpečení financovania dostavby prelu
ky no ls!rijskej ul. Výsledky doterajších roko
vaní sú vel'mi sl'ubné. Týmto by sme znovu 
obnovili historické jadro našej mestskej časti, 
predpokladáme možnos( získania cca 70 by
tových jednotiek a lukratívne ponuky pre 
zriadenie podnikotelských priestorov. Radi 
by sme začali s budovaním kultúrno -spolo
čenského centro pre našich občanov, rekonš-
trukciou objektu Košt'ólová ................. . 

Za rozhovor dokuje 
redakcia DEVEXu 

Peter Krug 

-Áno a velmi dobre. Dokonw školy mím 
ešte pred rezbehnulím celej akcie pro
stredníctvom predsedníčky školskej ko
misie pri miestnom zostupitelstve PhDr. 
Márie Dobríkovej avizovali konkrétnych 
žiakov, ktorým by bolo treba pomôc!'. 
Tak isto nám velmi pomohli pri informo
vaní rodičov a k dohode došlo oj pri spô
sobe úhrady stravného. 
* Koľkým deťom budete prispieval' 
no strovu? 
· Počet nie je uzavretý o rodičia môžu 
žiadosť podať kedykol'vek. Od apríla za
čneme prepláca!' strovu prvým ôsmim 
rodinám pre 15 delí. Sociólno-zravolná 
komisia miestneho zaslupitelsiva odpo
ručilo prepláca( týmto deťom strovu vo 
výške 50 ož 90%. to znamená, že ročný 
príspevok na jedno diet'a môže byť ož 
2. 700 korún. 
* Môžu požiadať o príspevok oj 
rodičia, ktorým deti navštevujú 
základnú školu mimo Devínskej 
Novej Vsi? 
· Samozrejme, nemôžeme diskriminovať 
deti, ktoré sú už znevýhodnené tým, že 
dochádzajú do školy ovelo dalej ako ich 

rovesníci. Podmienkou poskytovania prí
spevku je iba výško prijímu a pobyt v 
Devínskej Novej Vsi. 

·r· 

DIEVEX. 3 



(NAšl JUBILANTI) 
oslávili v týchto dňoch narodeniny 

70 rokov 

Ján MARTANOVIČ 

V klube dôchocov 
oslávili narodeniny 

Agneša BRNOVÁ 
Ján NOVÁK 
Ján RUNÁK 

Zuzka RUNÁKOVÁ 
Ilka IŠPOLDOVÁ 

Helena GOLENBIOVSKÁ 
Mária LIPKOVÁ 

Vi ktor LIPKA 
Júlia SOFKOVÁ 

Ľudmila PREISINGEROVÁ 

blahoželáme 

Ján KRAJČÍR 
Ján Kostolanský 

Anna Bauerová 

K VEľKEJ NOCI 
pozývajú spevokoly 

Matičiari k - žiaci ZŠ l. Bukovčana 
a P. Horova a ZUŠ Dolinského 

25.3.97 o 9.00 a 11.00 hod. pre 
ZŠ P. Horovo v lstracentre 

26.3.97 o 9.00 a 11.00 hod. pre 
ZŠ l. Bukovčana 3. v lstracentre 

6.4.97 o 10.00 hod. v chráme 
Ducha svätého 

BOHOSLUŽBY 
CEZ SVIATKY 

27.3. - Veľký štvrtok - slávnos( 
Poslednej večere 

28.3. - Vel'ký piatok - slávnos( 
Ježišovej smrti o 17,00 

29.3. - Vel'ká sobota - kostol 
otvorený od l 0,00 do 18,00 kôl i 
tradičnému obrazu Ježišovho hro
bu a slávnos( vzkriesenia o 19,00 

30.3. - Vel'konočná nedel'a - sv. 
omše o 8,00 a o l 0,30 a o 18,00 

31.3. - Vel'konočný pondelok -
sv. omše o 8,00 a o l 0,30 

DEVIEX 4 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

3.4. LENS- prírodovedné stretnutie žiakov ZŠ- 14.00 hod. 

5.4. ZVAZ TELESNE POSTIHNUTÝCH -výročná schôdza - 15.00 
hod. 

8.4. LENS - prírodovedné stretnutie žiakov ZŠ - 14.00 hod. 

13.4. "SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV" 
detské divadelné predstavenie - 16.30 hod. 
vstupné l 0,- SK 

14.4.-18.4. 11DEŇ ZEME" - projekt podujatí pre materské o zá
kladné školy 

20.4. "DETI Z KLUBOVNE" detská scéna - 16.30 hpd. 
vstupné 10,- SK 

22. a 24.4 lENS - prírodovedné stretnutie žiakov ZŠ - 14.00 hod. 

27.4. Detské divadelné predstavenie - 16.30 hod. vstupné 
10,- SK 

Pravidelné aktivity, kluby, krúžky, prenájmy ... 
tel.č.: 770 033 

Král' detských čitatel'ov 
Dňa 11.3.1997 so vo Vel'kej 

sále lstrocentra uskutočnilo miest
ne kolo literárno - vedomostnej 
sút'aže o Krála detských čitoteiOv. 

SMaž usporiadala miestno 
knižnica lstracentra v spolupráci s 
miestnmi základnými školami v 
Devínskej Novej Vsi. 

Súfaže sa zúčastnilo 20 detí -
čitatelov, žiakov 4 - 7 ročníkov. 

Král'om detských čitotelov pre 
rok 1997 sa stal žiak základnej 
školy na ul. P. Horovo l 6 Ján 
Rábek. 

Deti na prvých troch miestach 
boli odmenené vecnými darmi. 
Král' čitatelov dostal okrem toho 
vecný dar - Monografiu Devínskej 
Novej Vsi, ktorú mu venoval pán 

Prijmi náš pozdrav krátky 
·nd vel'konočné sviatky. 

Vzdraví ich člobrom preži, 

veselý, š(astný, svieži 

starosta Ing. Vladimír Mráz. 
Pracovníčky miestnej knižnice 

týmto dakujú: 
paniam učitel'kám Škulovej, 

Bátovskej a lsajskej zo základných 
škôl v Devínskej Novej Vsi, 

všetkým účinkujúcim v kultúr
nom programe- Folklórnemu sú
boru Kobylka, žiačkam V. 
Dobríkovej zo ZŠ P. Ho rova l 6 a 
D. Ševčovičovej zo ZŠ l. 
Bukovčona 3, ktoré nám zarecito
vali a trom speváčkam z 5.B zo ZŠ 
l. Bukovčana 3, 
taktiež všetkým det'om, ktoré sa 
súfaže zúčastnili. 

Dano Tóthová 
vedúca knižnice 

oo~u~~~ruu~ 
men in~ v nasledujúcicn dvocn 

tjždňocn oslávia: 

29.3. - Miroslav, 

30.3. -Vieroslava, 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 
31.3. -Benjamín, 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK, 

l .4. - Hugo, 2.4. -Zita, 

3.4. - Richard, 4.4. - Izidor, 

5.4. -Miroslava, 6.4. - Irena, 

7.4. -Zoltán, 8.4. -Albert, 

9.4. Milena, 10.4. -Igor, 

11.4. - Július 

blahoželáme 

Program 
kina 

rn>rnwiTrM 
Celovečerné predstavenia: str., 
štvr., so., ne., o 19.45 hod. 

29. - 31.3. - BÁJEČNÝ DEŇ 
USA- MP- s.t. - 38,
romantická komédia 

2. - 3.4. - INTÍMNE DETAILY 
USA 

5. - 6.4. - PASÁŽ 
Čes. -MN 15 

tragikomédia s erol. podtex
tom 

9. · 10.4.- PERISKOP HORE A 
DOLU 

USA -MP - s.t. 
komédia 

Detské a mládežnícke predsta
venia: so., ne. o 17.15 hod. 

29.- 31.3.- BÁJEČNÝ DEŇ 
USA 

5.- 6.4.- PROBLÉMY 
DROBČEKA BINKA 

USA- č.d. 

poznámka: MP- mládeži prí
stupný, MN - mládeži neprí

stupný 

s.t. - slovenské titulky, č.d. -
český dabing 

tel: 775 104 

oznania otvárate 
V piatok 2l.morca prijali pozvanie starostu, miestn:j rady, zostupitelstvo, 
komisie školstvo, vzdelávania o mládeže pri MZ MC DNV, učitelia, bývalí 
i tí súčasní, na tretie slávnostné stretnutie pedagógov v lstrocenlre Brány 
poznania otvárate. 

Toto, už tradičné stretnutie vzda
nia vdaky našim učitelom patrí v 
Devínskej azda medzi najmilšie. 
Dajme však slovo predsedkyni komi
sie školstva, vzdelávania a mládeže 
pri miestnom zastupitelstve PhDr. 
Márii Dobríkovej, ktorá so prihovori
la našim formovatelom v úvode pro
gramu: 
-Vy, ktorým sme s dôverou a náde
jou zverili najväčšie bohatstvo, ktoré 
máme - naše deti - si túto pozornosí 
bezpochyby zaslúžite. Lebo vy máte 
v rukách vel'kú moc pri formovaní 
budúcnosti národo. Vy prehlbujete 
jeho znalosti o zručnosti, vy dotvára
te jeho vedomie i sebavedomie, ste 
jeho svedomím a stálou studnicou je
ho múdrosti. 

Keď roky vpíšu do vašich tvárí 
vejáriky vrások, v každej z nich so 
skrýva životná skúsenosť, že aj na
príklad najväčší výmyselník z triedy 
môže byí skvelý chirurg, nevýrazné 
škaredé kačiatko-elegantná modelka 
a výborný žiak z dobrej rodiny sa 
môže staí členom podsvetia. Sú to 
vel'ké tajomstvá života, ktoré sa pred 
vami odkrývajú. 

A málokto tak, ako vy môže do
svedči(, že je pravda, čo stojí napí-

Skladali 
... "'ty" ll uc 

V nedelí.. 9.3.1997 sa stretli 
v lstracentre členovia Chorvátskeho 
kultúrneho spolku v DNY na svojej 
hodnotiacej schôdzi v polovici voleb
ného obdobia. 

Úlohy plnia, činnosí je bohatá. 
Tak možno zhrnú!' správu predsedu 
miestneho spolku PhDr. Viliama 
Pokorného, ktorú predniesol v napl
nenej sále lstracenlra. Na pravidel
ných klubových stretnutiach, tzv. 
chorvátskych štvrtkoch, sa schádza 
30-40 členov. V troch skupinách, 
dve pre deti a jednu pre dospelých, 
robia kurzy spisovnej chorvótštiny, 

sané, že poslední môžu byí prvými 
a z prvých môžu byí poslední. 

V dnešných časoch, keď hrozí 
nebývalá devalvácia a dehonestácia 
l'udských hodnôt, číhajú na vašich 
zverencov čoraz väčšie nástrahy. 
Najväčšia z nich - drogová závis
losí. Ale vás oni to nepomýli. 
Hlodáte východiská, spôsob nápra
vy. Aj túto ranu osudu prijímate vy
rovnane, lebo vás nikto a nič nedo
káže odradi( Nedáte sa zlami( Zo 
súbojov s nevedomosíou, ludskou 
zlobou a nevšímavosíou vychádzate, 
celkom paradoxne, zacelení. Asi 
preto, že sie tiež závislí. Závislí na 
elktrizujúcich pohladoch žiariacich 
detských očí, na ich úsmevoch, slzič
kách, huncúlstvach, starostiach, ra
dostiach, aj drobných klamstvách, 
ktoré odhalíte skôr, oko sú vypove
dané. 

Ale prečo je to tak? 
Jedno vysvetlenie nám ponúka 

nadčasový filozofický odkaz Saini
Exupéryho Malého princa. 
Očarujúci Malý princ chráni a opat
ruje svoju ružu. Zistí však, že podob
ných kvetov je mnoho, a jeho ruža 
nie je jedinou ružou vo vesmíre. 
Nemôže však pochopi(, prečo k nej 

pravidel'ne pracuje chorvásky náro
dopisný krúžok. K pravidelným mož
no pripočítal' aj výlety do chotára -
na pole i do lesa, ale oj vydávanie 
vlastného časopisu Novosielsky glos. 
Činnosí hudobných, speváckych a 
tanečných krúžkov - Rosice, 

Kremencová 
Rozkopávky vždy kazia náladu oby

vatel'om, ktorých sa to bezprostredne 
dotýka. Tá na Kremencovej v Devínskej 
Novej Vsi je však osobitá - zvláštna. 
Hoci termín od začiatku 30.5. 96 do 
ukončenia 31 .3. 97 sa zdá i laikom 
pridlhý, dáme slovo dotknutým občanom: 

pani A: Nuž trvá to pridlho, chodí
me tu po blate a všetko nosí me domov 
hádam lo vydržíme. pán B: Takáto ro: 
bota sa dá urobiŕ za niekol'ko týždňov. 

A kvalitne. Ale čo tu? Hlodajú pokla
dy, a!ebo zámerne dráždia obyvatelov? 

pan C: Takmer rok rozkopané ko
munikácia. Predstavte si že v dotknu
tých domoch by horelo, s;ala by sa ha· 

vária, mali by prís( zdravotníci, býval 
by lu imobilný občan ... neexistuje prístup ... 

V čase našej návštevy prišli z pries
torov Motorsportu vyzdvihnúť automo
bil na medzinárodné podujatie noviná
rov. Odkrytá jama nedávala šancu. 
Pritom: zhotovitel' je povinný zabezpe
či( vstupy do rodinných domov (neho
voriac už o fir";ách) a zabezpeči( vý· 
kopy premoslením v zmysle platných 
predpisov (vybraté z materiálu MÚ 
DNV). 
Firma TRUBOSTAV s.r.o. Bratislava sa 
teda vyznamenala. Kto z Vás si ju 
najbližšie objedná? 
Iste, dá sa vyhovára( na počasie, pove-

Verejné osvetlenie nie je v časti. 
V prípade porúch, alebo sŤažností, volajte 
te.č.: 582 Ol 51. 

cíti čosi viac, prečo ju miluje. 
Podstatu tohoto citu mu vysvetlí jeho 
priatel'ka líška takto:" Tu je to moje 
tajomstvo, je úplne jednoduché: 
správne vidíme iba srdcom. Čo je 
dôležité, je očami neviditelné ... A pre 
ten čas, ktorý si ruži venoval, je tá 
tvoja ruža taká dôležitá." 

Áno. Pre ten čas, čo sie venovali 
otváraniu brán poznania, ktoré sú 
vel'ké a zložité ako dejiny ludstva a 
celého vesmíru! A keď jeho veličen
stvo čas postriebri vaše vlasy, skloní
le so bližšie k zemi, nie vekom ale v 
pokornom poznaní, že roky, ktoré 
ste venovali delom, bolo to najkraj-

Grbarčiel, Ružice i Pašaky poznáme 
z mnohých vystúpení. 

V súčasnosti pripravujú festival 
chorvátskej kultúry na 28.- 29. jú
na. V kultúrnom programe vystúpila 
hudobno - spevácka skupina 
Hotskeho kola z Neudorfu (Novo 

ternostné podmienky a ešte na všeličo 
možné. Ale ... 
Prísl'ub odstránenia závad do 25.3.97 

šie obdobie vášho života. 
Hrejivé slová uznania podporili 

v programe aj folkloristická skupina 
Trio z Liptova vedená P.Kušnárom i 
čerstvý držitel' ceny Karola Plicku, 
folklorista, hudobník, spevák, humo
rista a ludový rezbár Viliam Meško z 
Terchovej. 

V priatel'skej a úprimnej atmo
sfére besedovali i spomínali všetci 
do neskorých večerných hodín. 
Rozchádzali sa so želaním vela 
zdravia, síl a trpezlivosti do dalších 
dní pre tých najmenších. 

Selo) z Burgenlandu z Rakúska. 
Skupina, vedená farárom Brankom 
Kornfeindlom, rozospievala celú só
lu, ozdobilo schôdzu o potvrdila vý
znam priateľských výmenných strel
nutí ludí spoločných záujmov. 

je mimo našej uzávierky. Prídeme sa 
však presvedči( 

DIEVEX S 



DEŇZ El 7 
Týždeň podujatí venovaných Zemi 

začne v pondelok 14. apríla, keď v ča
se od 8.00 do l O. hodiny navštívia 

V tomto roku sa uskutoční už tretí rozprávkové postavičky - hviezdičky 
ročník podujatí pre deti o mládež veno- vesmíru no niekol'ko minút všetky školy 
vaný sviatku Zeme. a škôlky. Prinesú det'om dar Zeme a 

História vzniku osláv tohto sviatku prírody v podobe živého kvetu alebo 
sa viaže k dátumu 22.4.1970, keď sa stromčeka v črepníku, o ktorý sa deti 
americkí študenti a verejnosť rozhodli budú po celý rok starať. 
prostredníctvom akcie The Earth Day Pripravené detské predstavenie 
vyjadri( svoj záujem o zachovanie kva- pre predškolákov o deti l.- 3. ročníkov 
litného životného prostredia. Počas tej- ZŠ pod názvom "Pochodeň pre 
to akcie sa snažili presadiť prijatie no- Zemedeň" oslovuje detského diváka 
vých zákonov týkajúcich sa životného zábavnou rozprávkovou formou a na-
prostredia. Akcia mala rozhodujúci vý- báda ho k rozmýšlaniu o živej 
znam o zásadne ovplyvnila dalšie mys- a neživej prírode. 
lenie a vzťah obyvatel'ov k životnému Žiaci 4. - 6. ročníkov budú mať 
prostrediu. príležitosť osobne sa stretnúť s členmi 

Dnes je tento deň celosvetovou prírodovedeckej organizácie LENS na 
akciou. besedách spojených s diaprojekciou a 

Od roku 1990 sa aj u nás oslavu- videozáznamom zo zahraničných vý-
je 22. apríl ako svetový sviatok Zeme, prav po exotickej prírode krajín Ázie. 
resp. životného prostredia. Žiakom 7. - 8. ročníkov sa ponúka 

lstracentrum pripravilo v tomto ro- ú čo sť na stretnutiach s odborníkmi 
ku týždeň podujatí pre deti a mládež s agentúry pre životné prostredie DAPH· 
tematikou Zeme a života no Zemi v NE pod názvom "Mokrade pre život". 
dňoch 14. • 18. apríla. Formou projekcie, odborného výkladu 

Za podpory oddelen io životného a propagačných materiálov sa žiaci 
prostredia miestneho úradu v DNY o zoznámia s pojmom mokradí, ich vý-
aktívnej spolupráce materských a zó- znamom pre človeka o životné prostre-
kladných škôl nadväzujeme na pred- die v priamej náväznosti na okolitú pri-
chádzajúce dva ročníky. rodu Devínskej Novej Vsi. 

ŠACH 
Družstvo ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves "A" splnilo vytýčený ciel' 
a po bojovnom výkone vyhralo 4. 
ligu a tým postúpilo do. Ili. celoš
tátnej ligy po výsledkoch: 
STRELEC DNV A- Svätý Jur B 8:0 
ŠK Modra B - STRELEC DNV A 4:4 
STRELEC DNV A- Spoje C 5,5: 2,5 
STRELEC DNC A- Krasňany B 5:3 

STUDENIČ 
PREZIDENTOM 

Vzájomná pomoc a spolu
práca na cestách pri riešení do
pravných situácii medzi políciou, 
Motorsportom, Záchranným sys
témom Slovakia je potrebná a už 
niekol'ko rokov presviedča moto
ristickú verejnos( Preto neprekva
pila ani spolupráca týchto 
partnerov aj na športovom poli. V 
nedávnych dňoch oslovil futbalový 
klub ŠKP Bratislava Jozefa 
Studeniča s ponukou a ten ju pri
jal. Od marca 97je vo funkcii pre
zidnta klubu. 

Nakoniec stretli sa kamaráti, ako 
sme videli na prvom jarnom futba
lovom stretnutí ŠKP- ZŤS Martin. 
Nechýbali bývalí futbalisti 

DEVIEX 6 

Kamex Dunaj D - STRELEC DNV A 
3,5:4,5 
STRELEC DNV A - Slovan 
Bratislava F 5:3 
ŠK Doprastav E - STRELEC DNV A 
3:5 
STRELEC DNV A - Dérerova A 
3,5:4,5 
Apollo Slovnaft A - STRELEC DNV 
A4:4 
STRELEC DNV A- Pezinok 4,5:3,5 
GKÚ Bralislava - S'IRELEC DNV A 0:8 

J. Čapkovič, J. Zlocha a další, 
funkcionári, priatelia. 

Podujatia majú spoločnú hlavnú 
myšlienku - snahu organizátora napo
môd pri výchove detí k pozitívnym 
hodnotám a vzťahu k prírode, k Zemi, 
k vesmíru. Ciel'om týždňa podujatí je 
priblíži( deťom a mládeži krásy príro
dy, zamyslieť sa nad povahou súčasné
ho sveta, nad jeho problémami a per
spektívani do budúcnosti. Deti sa do
zvedia, že Zem by mala byť nielen vyu-

žívaná, ale aj obdivovaná a chránená. 
Vzhl'adom k doterajšej velmi dob

rej spolupráci so školami v Devínskej 
Novej Vsi sa tešíme na pripravené 
stretnutia, uvítame nové podnety a ná
vrhy na dal~iu spoluprácu v bu
dúcnosti. 

Dr. Katarína llergerovó 
riaditel'ka IC 

PRÍRODU MÁM RÁD 
Novou sprievodnou akciou tohto 
ročníka Dňa Zeme je detský kreslený 
humor. lstracentrum vyhlasuje po pr
vý krát l nultý ročník) sút'až detského 
kresleného humoru zameraného na 
tvorbu a ochranu životného prostre
dia a víahu človeko k prírode pod 
názvom 

"Prírodu mám rád .... !? 
Súťaž je určená pre deti a mládež vo 
veku od 6 do 16 rokov. 
Tohotoročné molto: (udia a príroda. 
Zapoji( sa môžu jednotlivci aj koleltí
vy. 
Podmienkou je odovzdanie aspoň 
jednej práce zhotovenej lubovolnou 
technikou vel'kosti formátu A3 alebo 
A4. 
Súťaž má nasledovné kategórie: 

Postup vybojovali: 
JURČÁK Marián 5 bodov z 11 zap. 
LOBODÁŠ Andrej 7,5 z ll 
ANTALA Ján 9 z ll 
SYROVÝ Ivan 7,5 z ll 
VERNER Róbert 6,5 z l O 
HORVÁTH Karol 6,5 z 10 

l. 6 - 9 roční autori 
ll. l O - 12 roční autori 
111. 13- 16 roční autori 
IV. kolektívna práca 

Práce treba poslat', resp. osobne do
nies( podpísané s uvedením veku, 
adresy a školy, ktorú autor navštevu
je do lstracentra pracovníčke p. 
Betákovej. 
Uzávierka tohto ročníka bude 
22.4.1997. 
Každý účastník dostane darček od 
riadietl'ky lstracenlra. 
Vyhlásenie výsledkov, spojené s 
otvorením výstavy vybraných prác v 
priestoroch lstracentra sa uskutoční 
l . júna v programe "Detská Nová 
Ves" v dopoludňajších hodinách. 
Víťazi budú odmenení. 

ZLOCHA Jozef 4 zo 6 
JURČÁK Stanislav 5,5 z l O 
URBAN Kristián O z l 
JURČÁK Branislav 2 zo 2 
ŠIMON Lukáš 2 zo 4 
JURČÁK Miroslav l z l mj 

pre všetkých záujemcov poriada MOMS v DNV 
. · 27.4. - nedele: Pochod na staroslávny Devín pri príležitosti · 
osláv štúrovských tradícií. 
Informácie: tel: 778 269 

Presskam, s.r.o., Vápenka č. 4, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava 

-2 technológ /postupór/ 
vzdelanie: VŠ - strojnícka 
odbor: tvárnenie, lisovanie 
alebo SPŠ - strojnícko 

-1 sekretárku 
vzdelanie: OA, SEŠ 
ovládanie NJ 

- 1 vedúci expedície 
vzdelanie: ÚSO, prax 5 rokov 

- l finančná účtovní&a 
/poklodníčko/ 

vzdelanie: SEŠ, prax 

-2 prevádzkový elektrikár 
l elektroník/ 
vzdelanie: SOU-elektrik., prax 

prijme 
-S zváračov (02 

požiadavky-štátne skúšky 

-l automechanik 
vzdelanie: SOU, po 1'IS 
prax: 3 roky 

- 1 O robotník v lisovni 
vzdelanie: základné 

- l paletový pracovník 
vzdelanie: SOU, 
preukaz no vys. vozík 

-2 Iechnický konirór 
vzdelanie: SPŠ-stroj., SOU 
s maturitou 

-2 nástrojár 
vzdelanie: SOU, prax v odbore 

Bližšie informácie na l.č.: 787·206 

/;1/ZERT!f/t Rti8RI!Ctf 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byly 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• El. sporák a el. radiátor. 
Tel: 775 696 

• Predám skriňu Joachim, 4-dve
rovú (2m šírka), bledé prír. drevo, 
so zasúvacími dverami, vel'mi zá
novnú. 

Tei:779 567 
• Predám detský bicykel aj s po
mocnými kolieskami, pre diela od 
3 do 6 rokov. 

Tel: 778 165 

otvára 
novú zubnú ambulanciu 
Bílikova 14 - Dúbravka 

tel: 765 411 

súd Bratislava IV. 
Saratovská l/ A, Bratislava prijme 
do pracovného pomeru ihneď: 
- zapisovatel'ky - vzdelanie US, 

dobrá znalost' písania na stoji. 
Informácie na tel.č.: 784 853, 
784 260 kl. 205, 250, alebo 
osobne na personálnom odd. 

(--'-. _04_-_S_LU_ŽB_Y_) 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel: 778 362 

• AnJ+NJ doučujem:A.Š., Na kaš
tieli 12 

• TV servis Baláž - Oprava televí
zorov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

• Vym.3-izb. byt v DNV za dve 
bytové jednotky v DNV. Tel: 776 9411 
• Vymením 4-izb. byt ll.obv., prí
zemie, za 2-izb. v DNV, do 
4.psch. lnf.tel: 776 198 
• Vymením 3-izb. byt v DNV za 

väčší. Tel: 777 722 večer. 
• Vymením 3-izb byt v Dúbravke 
za 4-izb v DNV. Tel: 762 126 
* Kúpim 2-4-izb. byt v DNV. 
Platím v hotovosti. Tel: 378 34 

580 27 75(18oo·20oo h) 

*Kúpim záhradu alebo vinohrad 
na úpätí Dev. Kobyly smerom na 
Devín. Tel:776 716 

• Žena bez záväzkov hlodá pod
nájom. Tel: 770 089 

NEVIE 
Zabezpečte lepšiu budúcnost svoju 
i svojích blízkych, využite vynikaj
úce poistovacie podmienky druž
stevnej poist'ovne 

(l, s. "''""'"'"'" 
Vykonávam poist'ovacie úkony 
v súvislosti so 

poistením - pre 
krytie finančných potrieb súvisia
cich so štúdiom na stredných 

Hl'adáme dom na prenájom 
v DNV. Cena okolo 23 000 Sk 
mesačne. 

• Dám do penájmu garáž v DNV 

Odstúpim kanceláriu 16m2 s prí
slušenstvom 3m2, na sídlisku 
Podhorské, samostatný vchod z 
ulice. Tel: 
*Vezmem do prenájmu nebytový 
priestor vhodný na kanceláriu. 

Tel: 770 
Vezmem do prenájmu sl. rod. 

dom (príp. 2-garáž) Tel: 
Hl'adám garáž do prenájmu v 

DNV. Tel: 775 837 

a vysokých školách vaších detí, 
·združeným 
nosti - súboru zariadení domác
nosti a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú inému, 

7ívntn>vm nn,íd<>nôm - pre prípad 
smrti s možnost'ou 
vol'by rôznych poistných zmlúv u 

detí a dospelých osôb, 
Nemusíte nikde chod it, stačí ak mi 
zavoláte na tel. č. :777 

17,00 hod. 



• V sobotu 8.3.97, na základe te
lefonického oznamu pracovníka 
HOPZ v DNY poskytla hliadka 
MsP pomoc pri výtržnosti, kde boli 
napadnuté dve občianky. 
• O deň neskôr o 13.00 hod. 
oznámil pracovník operačnej služ
by HOPZ v DNY, že na ul. P. 
Horova pobehuje biely čuvač. 
Hliadka psa chytila a previezla na 
stanicu MsP. Šetrením zistila moji
tela a priestupok doriešila. 
• Dňa 11.3.97 na základe telefo
nického oznamu riešila hliadka 
MsP vniknutie dvoch mladistvých 
do predajného stánku na Mlynskej ulici. 
* Vo štvrtok 13.3. 97 o 13.35 tele-

Kšefty sú kšefty 
Bol to už sto rý človek ... Kl'ačal vedl'a 
cesty a okolo pása mal uviazamý vel'ký 
uterák. Mohla to byť aj zástera. 
Neviem. V ruke držal kosák a zaháňal 
sa ním okolo seba. Keď som prechádzal 
okolo neho, fučal, chripel, zretel'ne som 
počul, ako mu píska v pl'úcach. 
Prechádzal som okolo neho lesnou ces· 
tou a vracal sa z Devínskej Kobyly. 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Polovýrobok.-B/ 
Tibetský párnokopytník - mesto v 
Polsku- čas( tela.- C/ Starogrécky 
boh lásky- existujete· príslušníci 
moravsko-sliezskeho nárečia.- D/ 
Domáce zviera - unaví - planá nú-
bijská bavlna.- E/ Druh literárne-
ho útvaru - záporová spojka - raz-
voj.- f/ lyže po anglicky- vyčer-

panos(- povala, strop.- G/ obr-
nené vozidlo - druh papagája -
mongolský pastier.- H/ Hlbší hlas 
- ostriež, okúň po česky - mesto v 
západnom lriane.- 1/ Začiatok 
Tajničky.-

Zvisle: l/ Stred tajničky . - 2/ 
Skupenstvo vody - indiánska tra-
fej.- 3/ Motykou ošetrí - do po 
anglicky.· 4/ Žrebujú - Objavite!' 
bacile TBC.- 5/ Starorímske behy-
ňo úrody · dumbierovitá rastlina -
skratka štátu Kentucky.- 6/ 

fonicky oznámili požiar - horela 
tráva nad sídliskom Podhorské. 
Vzhl'adom na dalšie možnosti po
žiaru budú hliadky častejšie kon
trolova( túto oblast'. 
*V piatok 14.3.97 sa asi žiakom 
SOU na ul. J. Jonáša nechcelo 
uči( pretože ktosi oznámil, že tam 
vybuchne bomba. Na základe po
žiadavky riaditel'ky Obchodnej 
akadémie hliadka MsP zabezpeči
la poriadok v okolí školy až do 
odchodu pyrotechnika. 
• V sobotu vykázala hliadka MsP 
parčíka na ul. Š. Králika "fe(á

ka", obyvatela s ul. P.Horova. 
• V nedel'u 16.3.97 sa osem detí, 
vo veku 8- l O rokov, skryli pred 
daždom v neuzamknutom vraku 
motorového vozidla, odstavenom 
na ul. l. Bukovčana. Hliadka MsP 
deti z vozidla vykázala. Vozidlo 
bolo uzamknuté. 

Vážení spoluobčania! 
Určite ste si v poslednom období 
všimli zvýšený pohyb hliadok sta
nice MsP v DNY okolo vrakov a 

Pred odpočívadlom v chránenej krajin· 
nej oblasti Malé Karpaty · Devínska 
Kobyla, Pod lipovým som odbočil do 
lesa. Prešiel som niekol'ko terénnych 
nerovností - medzi hustými krami lie· 
sok, šípových krov a dubov · potom cez 
dol~í kopec zo skália a pôdy, zoskočil do 
hlbky lesnej cesty. Potom som ho už videl, 
ako sa zaháňa tým kosákom a kosí sneži· 
enky. Hrabe ich pod seba a ukladá do 
šlvorcovej, kockovanej zástery alebo uterá-

Ukazovacie zámeno- nahotov.-
7 / Meno dánskeho plochodrážni
ka Olsena -lúka - nitrid uránu.-
8/ Mäkkopodnebná spoluhláska -
český súhlas.· 9/ Manilské kona-

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

f 

G 

H 

l 

motorových vozidiel dlhodobo sto
jacich na jednom mieste, čím za
berajú priestory na parkovanie 
ostatným majitelom motorových 
vozidiel. Chcem Vás aj touto ces
tou upozorni( že na všetky vraky 
a motorové vozidlá dlhodobo sto
jace na jednom mieste bola umiet
nená výzva miestneho kontrolóra, 
ktorá ustanovuje lehotu odstráne
nia takéhoto vozidla v zmysle 
VZN mestskej časti DNY č.4/96 -
14 dní. V prípade, že v uvedenej 
lehote vozidlo nebude majitelom 
odstránené, bude zabezpečené je
ho odtiahnutie. Ak vlastník opuste
ného vozidla sa v jednoročnej le
hote, ktorá začína plynú( umiest
nením výzvy na odstránenie vo
zidla, neprihlási, opustené vozidlo 
pripadne do vlastníctva štátu a 
príslušný štátny orgán v súčiinnosti 
s magistrátom zabezpečí jeho li
kvidáciu. 

Velitel' stanice MSP 
Devínska Nová Ves JUDr. F. Baňas 

ka. Neviem. Keď bol hotový, kosák odložil 
za opasok, zdvihol oba konce látky a vyšiel 
z lesa von. Zamieril k sídlisku Podhorské. 
Nuž čo: kšefty sú kšefty, pomyslel som si a 
vracal sa záhradkárskou oblasťou. On krá
čal k svojmu autu. Bolo odstavené na ma· 
lom parkovisku v sídlisku Podhorské, pod 
vysokým vežiaka. Všimol som si, olvoril 
zadné dvere, batoh vopchal dovnútra, dve
re zaplesol a spus~l sa svojím autom k lesnej 
ceste sieti sídliska. 

pe- odroda tufu.- lO/ Ranná vla
ha - rozkoš.- ll/ Koniec tajničky.
Pomôcky: H/ Ase.- 3/ Into.- 9/ 
Abaka.-

6 7 8 

- d-

9 10 11 

- Tak čo pani Vierka, pomohlo 
Vám to preháňadlo? 

- Iba raz. Od ôsmej ráno do 
desiatej večer. 

• Krava sa telí, mačka sa kotí, • 
hovorí učitel'ka. 

Jožko, povedz nám nejaký 
podobný príklad! 
• Voly sa volia. 

Príde Erža domov a hovorí 
Dežovi: 

- Predstav si Deži, tú drzo s( niek
to mi ukradol celodenný zárobok! 
- Nevrav, Erža, a kol'ko toho bolo? 

- Trinás( peňaženiek! 

Odchádzajú ludia zo seansy 
Kašpirovského a tu zrazu jeden 

chlap zakričí: 
• Budem chodiť, ludia, 

budem chodiť! 
-To už účinkuje? • čudujú sa ludia. 

• Ale čoby, ukradli mi auto! 

Priznanie perfektného človeka: 
- Volakedy som bol trocha namys
lený, ale teraz som už perfektný. 

• Máme štyri dc~ry a žena chce 
mat' chlapca. Co mám robit'? 
• Tak jej v tom nebráňte Nech 

si nejakého nájde! 

... 
- Netrávte sviatky doma. Otrávte 

ich známym. 

... 
Odsúdeného sa pýtajú 

v súdnej sieni: 
- Mále ešte nejaké posledné želanie? 

·Áno, chcel by som si ešte 
dorobiť maturitu. 

... 
- Pal'ko, ako ti chutí môj guláš? 

-No, celkom je dobrý, ale mohla 
si do tej soli da( viac vody, 

zemiakov a mäsa. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákla· 
dav hradí Meslká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvore). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
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DEVEX 8 

Mestsl~á časť 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vá že 
č i ta l i 
Čas, kúsok po vel"konočných 

sviatkoch, kúsok pred hodami, 
napiÍía ovzdušie jar svojimi 
rozpukmi. Zvykne sa vravieí o 
láske, kvetinkách, v piesňach 
dominuje štastie ... Kol'ko rados· 
ti a nehy vie prinies!' tento kúsok 
ročného obdobia. A ako krásne 
ho vedia preži( tí, čo pochopili. 
Aby aj môj život bol plodným, 
je velká zodpovednost'. 

Zoberme si len také slovo. 
Vie hladkal i ublíži( lieči( i 
ráňa( pozdvihnúť i pokoriL A 
ako lahkovážne s ním mnohí 
dokážu narába( Veď otvorím 
ústa ... vyjadrujem svoju schop· 
nosí, spôsobilosí. A vystavujem 
zrkadlo i tým, ktorí ma učili. 
Rodičom, učitelom ... predovšet· 
kým však sám sebe. Teraz, na 
ulici, v krčme, v partii ... sa to 
prepečie, ba možno excelujem. 
O niekolko mesiacov, či rokov 
budem sám, možno chcieí, 
odovzdáva( svojim vlastným 
de(om. Aké dedičstvo im pri· 
pravujem? Nebudem sa hanbií 
za svoju tvár, ktorú mi "zobrali" 
televízia, hracie automaty, alko
hol, či drogy? Alebo opäÍ bu
dem svoje komplexy liečif silác
tvom? 

Jar pri náš a rado sí. Čo tak 
čosi odpozorovaí? 

Váš vydavatel' 

Prekrásne rozkvitol zlatý dážď. Škoda, že je terčom bezbrehého 
olámovania všade kde chce 

Uzávierka dnešného čísla bola 

júceho čísla bude 17.4. 7 997, číslo 

1997. Uzávierka nasfedu-

25.4. 1997. 

sponzorom 

ves 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Nová Ves 

bezplatne 

správy 
O MISS SlOVENSKA 

z Devínskej Novej Vsi 

Práve v čase, keď vychádza dnešné 
číslo Devexu, v PreŠove zažíva prvé 
pocity zo súfaže o MISS SLOVEN
SKA dievčina z Devínskej Novej Vsi 
Ivana Plešková. Všetci jej držíme 
palce, a hoci po príchode z Prešova 
musí ešte absolvova( maturitu na 
Obchodnej akadémii, posúfažný 
rozhovor máme prislíJbený. Aj s foto
grafiou ho prinesieme v najbližšom 
čísle. 

Okrajove časti miest a obcí sú akosi 
vdačným terčom nepovolených sklá
dok. Nedávno sme písali o dvoch 
(Na sklale, Opletalova) a teraz sme 
zistili, že sneh odišiel a odkryl dalšiu 
"rodiacu" sa skládku v poli za 
Mečíkovou. Kto ponúkne riešenie za
medzenia vznikaniu nových skládok? 
Alebo budeme ich iba likvidova(? r 

HORÚCE KRESLÁ 
tentokrát naoza; horúce 

Vo štvrtok 14. 4. 1997 bude 
v relácii Devískonovoveskej 
televízie "Horúce kreslá", kreslá na
ozaj horúce. Bude sa hovori( o refe
rende vyhlásenom prezidentom re
publiky na dni 23. - 24.5.1997, 
v ktorom budú občania vyjadrova( 
svoj názor na vstup SRde NATO 
a na priamu volbu prezidenta. 
O svojom postoji k referendu budú 
v priamom prenose diskutova!' pred
sedovia okresných organizácií HZDS 
a KDH okresu Bratislava IV. 
Ing. Kostolányi a Ing. Hollý.Do bese
dy sa môžete zapoj if aj vy, ak počas 
vysielania relácie zatelefonujete 
na číslo 770 066. 

-p-



® robničky 
11 radnice 

Uznesenie z rokovania miestnej rady 
MČ DNY zo dňa 25.3.1997 

Miestno rodo: 

· odporučilo starostovi mestskej čas
li prerokoval' s firmou Satro s.r.o. 
možnosť realizácie výstavby televíz
neho káblového rozvodu pre celú 
DNY okrem sídliska BAZ ešte v ro
kul 997, 

- odporučilo miestnemu zastupitels
tvu schváliť predložené návrhy záve
rečných účtov mestskej časti DNY a 
jej príspevkových organizácií zo rok 
1996, 

- odporučilo miestnemu zastupitels
tvu predfžit' zníženie príspevku za 
monografiu Devínska Nová Ves vo 
výške 250,- Sk natrvalo, 

- prerokovola informáciu o likvidá
cii nelegálnej skládky odpadu no ulici 
No skole, 

- odporučilo miestnemu zostupilels
lvu schváliť rekonštrukciu a následné 
využitie objektu "Košťálová" no sa
mosprávne účely, 

- prerokovala slov prípravy odpre
daja obecných bytov, 

- schválila prenájom nebytových 
priestorov no ul. š. Králika l za úče
lom prevádzky prieskumnej predajne 
obuvi o galantérie, 

- schválila návrh komisie športu na 
ocenenie športovcov, ktorí so svojimi 
výkonmi zaslúžili o reprezentáciu 
mestskej časti DNY o lo: 
o) zo výkony na majstrovstvách sve
la v rock and rolle Rasťo Boňaso, 
Michala Kohno, Michala Kordoša, 
Natáliu Kuželovú a Soňu Gerhatovú, 
Jána Rizmana, Petra Valaského, 
Kristínu Tránovú o Andreu Ro
monovú. 
b) zo úspešnú reprezentáciu vo vod
nom motorizme Ing. Rastislavovi 
Polkovičovi, 

c) za úspešnú reprezentáciu v tenise 
ladislavovi Švarcovi, 
d) zo druhé miesto v behu Jarná de
siatka o zo organizáciu podujatia 
ladislavovi Jaškovi. 

- p-

Program vysielania 
@ctWf[Ji)I~OlľilOWOWct~k@j ~fi~ctWfllf@ 

pondelok 14.4.97 od 18:30 do 19:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

utorok 15.4.97 od 18:30 do 19:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

štvrtok 17.4.97 od 18:30 do 19:00 Horúce kreslá {premiéra) 
na tému "Referendum" 

piatok 18.4.97 od 9:30 do l 0:00 Horúce kreslá (repríza) 

pondelok 21.4. 97 od 18:30 do 19:00 Horúce kreslá (repríza) 

utorok 22.4.97 od 18:30 do l 9:00 Horúce kreslá (repríza) 

štvrtok 24.4.97 od 18:30 do 19:00 - Spravodajstvo DTV (premiéra) 
piatok 25.4. 97 od 9:30 do 10:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 
l 4:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

-p-

Napriek všeobecne známym 
problémom registrovaného rybár
skeho združenia MORAVA l v 
Devínskej Novej Vsi ktoré v dobrej 
viere bolo založené v r. l 992 a s 

počtom asi 400 členov ako samo

statný právny subjekt, jeho 26 čle
nov vykonalo brigádu na čistení 
okolia Vel'kej Mláky za Mar
chegskými mostami. 

Možno sa nad tým nevšímavo 
prenies(, brigády sa robili, robia 

a robiť budú nadalej a za rôznym 
účelom. Zaujímavé je však to, že 

DIEVEX 2 

títo členovia z RZ Morava l musia 

byť zároveň členmi niektorej z od

bočiek Slovenského rabárskeho 

zväzu, pretože súčasne platné 
právne predpisy /podotýkam že 
hlavne zákon č. l 02/1963 Zb./ 
im neumožňujú nadobudnú( rybo

lovné právo. A to napriek tomu, 
že pre túto činnos( činnosť pri 

ochrane prírody a rybársku stráž 
boli založení. 

Nový zákon zatial' prijatý ne
bol, a budúcnost' ukáže čo nové 
prinesie. Doterajšie rokovanie MČ 
DNY, RZ Morava l s príslušnými 
štátnymi inštitúciami nepriniesli 
takmer žiadne podstatné výsledky, 

Pri jednej z našich pravidelných 
prírodovedeckých výprav do alú
via Moravy som spolu so svojími 

mladými priateiÍni vo večerných 
hodinách pozoroval väčší kŕdel 
trasochvostov bielych, ako zalieta 

do porastu tŕstia pri Mar

chegských mostoch. Bolo zrejmé, 
že tu nocujú vtáky zo širokého 
okolia. Kedže takýchto miest je 

pomerne málo, rozhodli sme sa 
využiť príležitosť a o niekolko dní 

sme sa tam vybrali opä(, vyzbro
jení dalekohl'admi. Naším ciel'om 
bolo najmä zistiť počet nocujúcich 
trasochvostov. Prvé vtáky sa obja
vili krátko po pol šiestej a posled

né vtáča zapadlo do porastu asi 

o hodinu a pol neskôr. Spolu sme 
zaznamenali 371 exemplárov. 

Bolo zaujímavé, že sa správali 
vel'mi ticho a nenápadne, kým 
a malý kúsok vedl'a nocujúca 

"spoločnost'" vrabcov pol'ných ro
bila taký krik, že to až prilákalo 

/ 

Prílet trasochvostov na nocovisko 

ak nerátame hŕbu listov a odvola

ní sa na t.č. platný zákon, prí

pradne návrh SRZ Žilina o teore
tickej možnosti zmeny revíru za 

podmienky zrušenia RZ Morava l 
a vytvorenie odbočky SRZ v obci. 

logicky by malo platit', ak má 

obec právnu povinnost' v rámci 
svojho katastrálneho územia, tak 

by aj prípadný rybolovný, či po
lovný revír mal byť v jeho hrani

ciach. Neverím, že by to nebolo 
lepšie ako teraz, keď vody pri
lahlé katastru DNY sú rozdelené 

medzi tri odbočky SRZ. Potom 
právo loviť ryby v katastri DNY 
majú všetci podla povoleniek aké 

Trasochvost biely 

kaňu močiarnu, ktorá tu bola na 
večernom love. 

Odborníkom - ornitológom sú 

vtáčie nocoviská známe. Vedia, 
že nielen trasochvosty, ale i mno
hé dalšie druhy sa na noc kvôli 

vacse1 bezpečnosti združujú 
do velkých kŕdlov. Robia tak husy, 

lastovičky, konôpky, ale i dravce 
a širokej verejnosti sú tým asi 

najznámejšie havrany. Ich počet 
na nocovisku môže presiahnút' 

i 20 000 exemplárov. A hoci 
to naše nocovisko trasochvostov 

nepatrilo medzi tie najväčšie, 
bol to pre nás prekrásny zážitok. 
Škoda len, že nie všetci návštev

níci týchto končín sa správajú 
k prírode taktne a ohladuplne. 

za Prírodovedecký klub IC 

Michal Noga, vedúci 

/ 

v 

si zakúpili, avšak povinnost' bri

gád i keď pod finančnou sankciou 
sa míňa účinkom. Pretože skôr si 
upracem doma, ako keby som 
mal íst' susedovi. 

Brigáda 28.3.1997 splnila svoj 
účel, množstvo vriec odpadu z:ve

zeného do Denovy dokumentuje 

vzťah tých nedisciplinovaných. 
Nebude posledná, len asi bude 

treba viac propagácie a ochoty. 
To preto, aby sa chránená oblasť 
pri rieke Morave a jej ramenách 
nestala smetiskom, máme ich do

sť. /Viď rybník./ 

V. Baranovič 

Oj, máme že to my v Devínskej 

šikovné deti. Pohybom, piesňami 
i tancom roztlieskávali preplnenú 

sálu lstracentra v nedel'u 23. mar
ca v programe Jarné tradície 
s podtitulom velkonočný program 

materských škôl. 
V klasickom i modernom paní-

Tak možno charakterizovať 
Yel'konočné sviatky, najväčšie 
sviatky kresťanov, ktoré sme oslá
vili aj spevom v uplynulých dňoch. 

maní vítania jari, rozsievali deti 

radosť nielen maminám a ocinom, 
ale všetkým, čo prišli povzbudiť 

tieto malé ratolesti. Za celým vy

dareným programom bolo vidieť 
velký kus práce a trpezlivosti učite
liek materských škôl. Patrí im vda
ka. 

Pašie a velkonočné piesne sme 
nacvičili s členmi cirkevného zbo

ru Nádej a so žiakmi základných 
škôl v DNY. Teší nás, že táto náro-

K vel'konočným tradíciám nepo

chybne patrí aj ponuka tradičných 
velkonočných jedál, spojená s 
ochutnávkou, ktorú pripravili člen
ky Miestneho odboru Matice slo
venskej. To hneď po programe de

tí ponúkali, síce v skromných 

priestoroch šatne, ale záujem bol 
nad očakávanie. Veď kto by ne-

čná práca, zvlášÍ s detmi, je prí
nosom pre náboženské cítenie 
a poznanie historických udalostí. 

Všetkým účinkujúcim, spevákom 

i tanečníkom z triedy pani učitelky 
Setinovej, žiakom 8. triedy ZŠ. 
l. Bukovčana 3 D. Chrapovej, 

M. Sásikovi, M. Širočkovi, J. 
Seityovi, J. Nechyboví, P. Krupovi, 

chcel ochutnal pomazánky, ka
pustníky, cukrovinky, či vel'konoč

ného baránka? 
A tak, plní dojmov, sa rozchá

dzali v nedel'u deti i dospelí, iste s 
vierou, uchoval' tieto prekrásne 

zvyky pre budúcnosí 

M. Tomašovičovi a M. Plavelovi. 

Úprimne da kujem za ich ochotu 
a pekný výkon pri účinkovaní 
s našim speváckym zborom Ma

ličiarik. Verím, že všetkým zostane 

v pamäti milá a nezabudnutel'ná 
spomienka na každú Vel'kú noc 
v ich živote. 

DEVEX3 



v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 

Alojz MENYHART 
Terézia ur<.VL.PU'u 

75 rokov 

Margita MALÍČKOVÁ 

85 rokov 

Františka KRAI.OVIČOVÁ 

90 rokov 

Mária RUŽOVIČOVÁ 

blahoželáme 

Vyhlasuje súťaž detského kresle
ného humoru pod názvom 

Tohtoročné motto: Ľudia a príroda 

Kategórie sútaže: 

l. 6 - 9 roční autori 
ll. l O - 12 roční autori 
111. 13 - 16 roční autori 
IV. kolektívno práco 

Podmienky súÍože: vel'kosf formá
tu A3, A4 

l'ubovolná technika práco podpí
saná 
vek, adresa o škola, ktqrú autor 
navštevuje 

Práce priniesť do 22.4 97 do 
lstrocentro (p. Betákovej). 
Každý účastník dostane od riodi
tel'ky lstrocentro darček. 
Vyhlásenie výsledkov sút'aže spo
jené s otvorením výstavy vybra
ných prác so uskutoční l. júna v 
programe "Detská Nová Ves" v 
dopoludňajších hodinách. Víťazi 
budú odmenení. 

lstraCentrum poriada let

nú detskú rekreáciu po

čas letných prázdnin od 30.6. 

do 9.7.1997 v zariadení 

Javorinka pri Starej Turej /re

kreačná oblast Dubník/ pre 

DEVEX4 

3. o 8.4.- LENS- stretnutie žiakov 14.00 hod. 

13.4. • "SNEHULIENKA A SEDEM 

detské divadelné nr~·l'ldn'"'";" 16.30 hod. 

10,- Sk 

14.- 22.4. -" pre o ZŠ 

22. a 24.4 - LENS • nrir·nnrw<>.nni! stretnurie žiakov hod. 

27.4. - Detské divadelné rue!dslovE~n 

vstupné 10,- Sk 16.30 hod. 

Pravidelné 

deti vo veku 7 - 12 rokov. 

Cena pobytu je Sk 

V cene pobytu je ubytovanie, 

strava, poistenie, doprava, pe

dagogický a zdravotný dozor. 

Tel. č.: 770 033 

lstrijská b 
o 14.00hod. 

Prihlasovanie a informácie 

v lstraCentre denne od 8.00 

hodine do 16.30 hodine 

u vedúcej detskej rekreácie 

Ing. Aleny Pilchovej príp. 

na tel. č. 770 033. 

12.4. - Estera, 13.4. -Aleš, 

14.4. -Justína, 15.4. Fedor, 

16.4. Dano, Danica, 

17.4. - Rudolf, 18.4. -Valér, 

19 .4. -Jela, 20.4. -Marcel, 

21 .4. - Ervín, 

22.4. - Slavomír, 

23.4. -Juraj, 25.4. -Marek 

blahoželáme 

Celovečerné predstavenia: str., 
štr., so. o ne. o 19,45 hod. 

12. - 13.4. - KAl.AAM USA 

-MP 12 · č.t.- 34,-

16. · 17 .4. - lONE STAR 
USA- MP 12- č.t.- 38,-

19.- 20.4.- USA-

MN 15- s.t.- 36,

(aj o 17.15 hod.) 

23. - 24.4. - KOUA - MP 

12 
- čes. - 30,-

Oskarom ovenčený film 

Sverákovcov 

Predstavenie pre deti a 

mládež so. a ne. o 17.15 

hod. 

12. 13.4. - KAZAAM 

24.4.- KOUA 

Poznámka: č.t. - české titul

ky, s.i. - slovenské titulky 

tel: 775 104 

Vsi 

V sobotu 22.3.1997 so uskutočnil 

jarný beh detí o dospelých. l na

priek studenému počasiu sa behu 

zúčastnil rekordný počet - 257 

účastníkov oproti minulým rokom 
/206 detí a 51 dospelých/. Ďaku
jeme všetkým ktorí so podielali no 

organizácii tohto pekného podu

jatia oko i hlavnému spozorovi 
MÚ DNY o Slovenskému bežecké

mu spolku. Deli sMažili no trase 

dlhej od 600 do 1 500 m. Dospelí 
- juniorky, juniori, ženy bežali 7,8 

km, muži - ll ,4 km. Beh dospe

lých je zároveň druhým kolom 

Slovenskej bežeckej ligy, ktorá má 

bodovací charakter v rámci 30 

športových podujatí prebiehajú

cich v mnohých mestách na 

Slovensku. 

3. • 4. roč.- 600 m 
-dievčatá 

1. Tomáš JUSKO B3 2.19 
l. Andrea B3 2.28 

2. Tomáš GRÉC B3 2.24 
2. Michaela KOŠÍKOVÁ H 2.31 

3. Štefan HRDINA B l 2.26 
3. Kataríno FIALOVÁ B l 2.33 

5. • 6. roi. - 1 500 m 
ci • dievčatá 

1 . Jano I.ACOKC~VA 

2. Vlado TOMÁNY B3 6.05 
2. Tatiana PÁLKOVÁ 7.04 

3. Peter TOMÁNY B3 6.12 
3. lucio PALUŠKOVÁ H 7.15 

7. • 8. roč.· l SOO m 
ci • dievčatá 

Majstrovstvo ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves so hralo v jed
nej skupine švajčiarskym systé
mom no 7 kôl. 

Absolútne poradie: 
l. SYROVÝ Ivan 6,5 
2. ANTALA Ján 6 
3. ŠIMON lukáš 5 
4. VERNER Róbert 4 5 
5. JURČÁK Stanislav' 4 5 
6. JURČÁK Marián 4 ' 
7. HORVÁTHOVÁ Zuzana 4 
8. DRUSAN Michal 4 
9. BEZÚCH Martin 3,5 

2. Michal VACHÁLEK B3 5.43 
2. Kataríno HANYOVÁ B1 6.53 

3. Vojtech ŠKOREC Bl 6.00 

3. Dušana ŠTANCELOVÁ 6.58 

1. Ladislav FINDl BEZ 37.28 

2. Ladislav JAŠKO B 1 39.30 

3. Ján BOTCHER N. Zámky 38.59 

Juniori 

l. Slavomír MAC 
Rača 38.38 

2. Roman ČIGAŠ BBS 44.21 

do 

l. Veronika 
Rača 37.55 

2. Dana TÓTHOVÁ Sl. UK 37.56 

3. Zuzana LAGÚŇOVÁ Sl. UK 
40.58 

nod 35 rokov 

1. Mária 
39.13 

BBS 

2. Renáta ROZKOPFOVÁ BBS 
40.26 

3. Zuzana MATLOVIČOVÁ B3 
41.17 

Mu ii 
-11,4 km 

~ 49 

1. Marián Nitro 40.23 

l O. JURČÁK Miroslav 3 
ll. HIPSZKI Július 3 
12. ZAŤKO Juraj 3 
13. BABICKÝ Miro 3 
14. GLATZ Metód 3 
15. MAGULA Pavol 2 
16. ZAŤKO Matúš 2 
17. TOMKOVIČ Viktor 2 
18. GNIP Andrei O 

Ivan SYROVÝ okrem celkového 
víÍazstvo vyhral i kategórie do 18 
o 16 rokov Lukáš ŠIMON kategó
riu do 14 rokov, Michal DRUSAN 
kategórie do 12 o 1 O rokov o 
Viktor TOMKOVI Č kategóriu do 8 
rokov. 

mj 

3. Peter BENCO BBS 40.52 

vé ho 
dospelých 

V piatok 
účasti 7 družstiev volejba
lového turnaja zmiešaných družstiev 
dospelých. Turnaj sa nám podarilo 
zabezpečiť no velmi dobrej úrovni i 
vďaka mnohým sponzorom: MÚ 
Devínska Nová Ves, Potraviny 

Reštaurácia u Srnčíko, 
Krčma u zlého námorníko, 
Kaderníctvo a holičstvo - J. Proftová, 
p. Boculáková. 
Ďakujeme všetkým, ktorí so podielali 
pri organizovaní dobrého turnaja 

Hoci kolískou MOTORSPORTU bo
la Devínska Nová Ves, dnes už, spolu 
so Záchranným systémom Slovakia, 
pôsobí na celom území Slovenska. 
Populárne automobilové preteky do 
vrchu Pezinok-Baba sú v kalendári 
najvýznamnejších podujatí Medzi
národnej automobilovej federácie 
(FIA), mená Andrej Studenič, Ladislav 
Hlúbik, Rastislav Aschmann, Ing. Oto 
Polášek, Jozef Sýkora, Tunde 
Kántorová a Jozef Kovács sú známe 
motoristickej verejnosti nielen doma 
ale aj za hranicami. Nakoniec Andrej 
Studenič, ktorého vel'a dní možno vi
diet' práve v hale na Kremencovej v 
DNY, vian i na pretekoch do vrchu na 
vozidle VW Golf GT i 1 6 V obsadzo-

Muii od 50 • 59 ll'okov-
,4 km 

l. Erich KOPUNGER BEZ 45.00 
2. Ľubomír KASSA Žel. st. 47.03 

3. Štefan HEDERA Žel. st. 48.35 

Mu ii od 60 ll'okov- ll ,4 km 

1. Ján BALÁŽ Žel. st. 48.16 

2. Richard NOVÁK 51.40 

3. Vojtech ORTH Zohor 59.59 

Tešíme sa no ďalší ročník tohoto 
krásneho podujatia. 

Mgr. Ladislav 

oko oj dievčatám z ll. stupňa ZŠ v 
Devíne zo pomoc pri zabezpečova
ní občerstvenia. Tešíme so opäť o 
rok no IV. ročník nášho volejbalo
vého turnaja. 

l . VK MADIT Devínska Nová Ves 
2. VK Devín 
3. Ministerstvo pôdohospodárstvo 
SR 
4. VK Veterán DNY 
5. VK SOU - strojárske DNY 
6. VK Policajná akadémia Rača 
7. VK ZŠ Bukovčana 1 DNY 

Mgr. L. 
predsedo komisie pre šport 

o vol~ ý čas pri MZ DNY 

val prvé miesta, no okruhoch rovnako 
dominoval, nuž nečudo, že získal titul 
medzinárodného majstra ČR v triede 
A-2000 cm3. Tých titulov je však viac: 
Majster zóny strednej Európy v skuri
ne A, majster Slovenska v triede A-
2000 cm3, majster SR v skupine A, 
majster SR v triede A 2000cm3. A 
pravda aj štatút reprezentanta SR na 
rok 1997. Ten získal aj Peter Ruisl. 

Možno niekoho zoskočili nové me
ná. Tunde Kántorová - motokáry, 
Jozef Sýkora - autokros, Jozef Kovács 
- modely, rozšírili možnosti realizovaí 
sa i reprezentovať. Nie je to výzva oj 
pre Novovešťonov, kde motoristický 
šport má bohatú tradíciu2 

pk 

DEVEXS 



V čom ie 
problém? 

Používanie drog je nesmierny problém. V 
pravidelných pokračovaniach budeme venovať 
niekoľko riadkov tomuto problému aj na strán· 
kach Oevexu. 

Nie ste sám, kto sa domnieva, že vaše dieťa 
v školskom veku ešte nie je dosť staré, aby so 
ho problémy s drogami alebo alkoholom týkali. 
Je však pravdou, že deti v tomto veku sú ohro· 
zené. V USA zistili, že: 
·štyri z desiatich detí v šiestej triede sú vyslove
né tlaku ostatných žiakov, aby užívali alkohol 
a iné drogy 
-približne 35% žiakov štvrtej triedy so domnie
va, že pitie predstavuje pre ich vekovú skupinu 
problém. 

Znepokojujúce údoje týkajúce sa zneužíva
nia alkoholu a iných návykových látok u mlá
deže sú k dispozícií aj u našich detí. Napríklad 
podlo MUDr. Svobodavej spadá prvé ochutna
nie alkoholického nápoja v priemere medzi 9.
ll. rok veku. 

Ako rodič móle mimoriadnu príležitosť 
predchádza!' problémom, ktoré spôsobuje alko
hol a iné drogy. Prečo? Pretože zaCať s prven
tívnym úsilím zavčasu je dôležité. Nepriaznivé 

Predchádzajte vyčerpanosti 
Stres každého druhu je na vzostupe. Ako 
obmedziť stres notol'ko, aby neviedol k 
úplnej vyčerpanosti? 
e Urobte si prestávku, okúkol'vek pre
stávku: Desať minút sa poprechódzoj!e 
alebó päť minút pokojne, zhlboka dýchaj
te. No začiatku o na konci každého dňo si 
vyhraďte 15 minút na čítanie alebo no 
uvažovanie. 

DIEVEX 6 

e Ovládajte svoj život: Obklopte sa veca
mi, ktoré vás podnietia k úsmevu - foto
grafiami, kvetmi alebo predmetmi, ktoré 
vóm niečo pekné pripomínajú. Svoj deňsi 
plánujte o na vykonanie potrebných vecí 
si vyhraďte dostatok času. 
e Jedzte výživné jedlá: Nepracujte až do
vtedy, kým nie ste vyhladovaní, ani so 
neuspokojte s nevýživným, rýchlym 

ovplyvňovanie detí vrstovníkmi začína v mla
dom školskom veku. To je tiež cas, kedy môže
me o nebezpečenstve alkoholu, tabaku o iných 
drog so svojim diet'aťom otvorene diskutoval'. 
Pripravte ho no lo, aby bolo schopné celil' ne
priaznivému vplyvu svojich vrstovníkov v bu
dúcnosti, alebo už v súcosnosli. 

Desať krokov ako pomôct' svojmu diet'at'u 
povedať NIE zostavili, po prediskutovaní s ro
dierni, odborníci. 

občerstvením, aby ste utíšili najväčší hlad 
- bez ohladu no to, akí zaneprázdnení oz
da ste. Jedzte velo ovocia o zeleniny, to 
vám pomôže, oby sie nepociťovali únavu. 
e Pohybujte so: Rázne cvičenie znižuje 
stres a zvyšuje pocity spokojnosti o pocit, 
že situáciu ovládate. ( vičle s rodostÍlu. 

seniori 
DNVes- Inter B 0:2 

starší dorast 
DNVes - Pezinok l :4 

mladší dorast 
Polygraf - DNVes 8:0 

starší žiaci A 
Polygraf- DNVes 3:0 

starší žiaci B 
DNVes - Svätý Jur 0:7 

mladší žiaci A 
DNVes - Malacky l :4 

mladší žiaci B 
DNVes - Svätý Jur 0:12 

prípravka 
DNVes - Matador 6:0 mv 

Ol -Kúpo 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosli 
07- Rozličné 

*Predám šedú rozkl. sedačku 3+2+ l (z 
28 000 no 18 000,-) Tel: 774 041 

* Predám detské chodítko po jednom 
dieťati zo 700 Sk. Tel: 171 212 

*Predám: detský kočiar zn. STEGGI 3E
trojkombinácia s kompletnou výbavou 
-polohovotefné vyslúžené lehátko DIVA 
- nepouživonú odsávočku materského 
mlieko CHICCO 
Všetko vo výbornom slove zo 5000 Sk. 
Tel:775 616 

* Bistro ADNAN prijme brigádničky. 5 
250/15 dní Tel: 0903 448 112 

* Prijmem ženu no upratovanie o žehle
nie bielizne. Tel: 770 345 

MUDr. Ivo CIKRAIOVÁ 
otvára 

Novú zubnú ambulanciu 
Bilíkovo 14 - Dúbravka 

tel: 765 411 

* Maľujeme, nolierame, slrierkujeme. 
Tel: 117 902 (po 19.00 hod.) 

* AnJ + Ni doučujem: A.Š., Na kaštieli 
12. 

*TV servis Baláž - Oprava televízorov. 
No grbe 43 
Tel./zózn.: 776 963 

MASÁŽE chrbta o celého tela, 
no špeciálnom kufríkovom stole 

U DOMA. 

Tel. mobil: 0905 617 350 

*Súrne kúpim menší byt v DNV. 
Tel: 776 536 

* Kúpim okýkol'vek byt, alebo garsónku 
vo IV. obvode. 
Prípadne dám no výmenu menší+ dopla
tok. Tel: 531 2243 

* Kúpim záhradu alebo vinohrad no úpätí 
Dev. Kobyly smerom na Devín. 
Tel: 776 716 

* Odstúpim nebytový priestor ( na 
kanceláriu, kaderníctvo, zberňu a 
pod.): 16 m2 a príslušenstvo 3 m2 na 
Podhorskom, somosialný vchod. Tel: 
245 687. 

~"A. DÁŽDNik; 
o~ ot.. 

Ak máte opravitelný dáždnik, 

* Vezmem do prenájmu nebytový 
priestor vhodný na kanceláriu. Tel: 
770 894, tel./fox.: 174 211 

nezahadzujte ho. Techno/en plus s.r.o. 
zriadil v Devínskej Novej Vsi zberňu na opravy 

v inzertnej kancelári DEVEXu 

* Hl'odóm garáž do prenájmu v ONV. 
Tel: 775 831. Po 19.00 hodine. 

Novoveskó 14 (z dvora), ~ 15.30- 18.00, ~ 8.00- 11.00 

zásobovania vzdel.: VŠ-stroj., 

SPŠ-stroj. 

-Technológa /postupára/ vzdel.: VŠ-stroj., 

odbor: tvárnenie, lisovanie alebo SPŠ-stroj. 

&dej prijme 

-Sekretárku vzdel.: ÚSO, znalost' NJ 

-Majstra lisovne vzdel.: SPŠ-stroj., prax 2 roky 

- finančnú účtovníčku 
vzdel.: SEŠ, podvoj. účt. 

- Prevádzkového elektrikára 
vzdel.: SOU-elektr., prax 

/elektroník/ 

- Zvárača C02 požiadavka: št. skúšky 

-Automechanika vzdel.: SOU, po Z:VS, 

prax 

-Autoelektrikára vzdel.: SOU, po Z:VS, 

prax 

-Robotníka do lisovne vzdel.: základné 

- Pracovníka paletového hospodárstva 
vzdel.: SOU, 

preukaz na vys. vozík 

- Nástrojára vzdel.: SOU, prax v odbore 

Uchádzačov no uvedené pracovné miesta 

je možné prijat' i na VPP. 

Bližšie informácie telef. č.: 787 206 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l/8 str. =527 Sk, l /4 str.= l 054 Sk, l/2 str.= 2108 Sk, l strano= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o DPH. 

Zlavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie 
hľadám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50%. 

Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00 

DIEVEX 7 



V piatok 21.3.97 riešila hliadka 
MsP, na základe telefonického 
oznámenia, vypúšt'anie žumpy na 
ulici Na hriadkach. V ten istý deň 
na ulici l. Bukovčana došlo k ne
zhodám medzi matkou a dcérou, 
pričom ode boli pod vplyvom 
alkoholu. 

O deň neskôr zasahovala 
hliadka o 01.55 hod. na 
Uhroveckej, kde bývalý manžel 
rušil nočný klud nielen bývalej ma
nželky. 

Prespávanie bezdomovcov v 
neuzamknutých vchodoch sa stáva 
módou. V pondelok 24.3.97 tele
fonicky oznámili takéhoto noclaž
níka z ulice P. Horova 7 v dopolu
dňajších hodinách. 

V pondelok 24.3.97 "úradoval" 
aj oheň. Popoludní na lúke nad 
sídliskom Podhorské si maloleté 
deti zakladali ohníky. Hliadka MsP 
upovedomila rodičov. Pred polno
cou však na Opletalovej horel stoh 
slamy. Privolaný požiarníci požiar 
síce lokalizovali, na poli zostal 
však len popol. 

Motorové vozidlá stále nedajú 
pokoj dlhoprstým. V utorok 

~~ÍŽO V~ a 
Vedomosť má hranicu ........... . 

dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A/ Uzlík vpletený 

do tkaniny na ozdobu - pracovalo 
s ihlou- hudobné dielo.- B/ Tvrdý 
vulkanizovaný kaučuk- lem.- C/ 
Modifikácia - tratií po česky - za· 
čiatok tajničky.- D/ Nadšenie -
okolo, vôkol /hovor./ - polynéz-
sky nápoj.- E/ Dohmatá, dobabre 
- veličina určená číselným úda-
jom.- F/ Odrenina- pozorovali.-
G/ súženie, trýzeň,- existovalo-
francúzske mestečko.- H/ Bývalé 
britské platidlo - koniec tajničky -
druhá.- 1/ Opustená- je možné-
nie po nemecky.- J/ Ľahko udriem, 
capnem- stávali sa miernejšími.-

Zvisle: l l Stred tajničky.- 2/ 
O tiklo pobádajú, súria.- 3/ 
Dáme do ruky- kapor po rusky.-
4/ Člen starovekého kmeňa - ja-
panské mesto - mužské meno. 
- 5/ Rozložito, do šírky- nastane.-

25.3.97 ohlásil občan DNY 
známky násilného vlámania do Š -
Favorit na ulici P. Horova. V pia
tok 28.3.97 občania telefonicky 
upozornili na vlámanie do vozidla 
Ford - Siera na ulici J. Smreka. 
Páchatela po krátkom prenasledo
vaní chytili a odovzdali HOPZ. 
Popoludní oznámil občan z 
Podhorskej, že ktosi vyhodil vrak 
motorového vozidla. Prípad do
riešia na MÚ DNY. 

V sobotu 29.3.97 dve maloleté 
dievčatá priniesli l)a stanicu MsP 
psa, ktorý sa valne 
pohyboval po verej
nom priestranstve. 
Podl'a identifikačného 
čísla na známke zistili 
majitel~ a psa mu 
odovzdali. 

Vážení spoluobčania 

vykonávaf príslušníci mestskej i 
hraničnej polície v DNY pravidel
né kontroly najmä na frekventova
ných prechodoch ulíc Eisnerova, 
M. Marečka, P. Horova, J. 
Poničana, Š. Králika v čase 7.30 -
9.00 hod. 14.00- 16.00 hod. 
Prirodzene ani dalšie prechody, v 
inom čase a ostatné dodržiavanie 
noriem spolunažívania nezostanú 
pre pracovníkov MsP bez povšim
nutia. 

JUDr. F. Baňas 

Dňom 1.4.97 na
dobudol účinnost' zá
kon NR SR o premáv
ke na pozemných ko
munikáciách č. 
315/97 Zb. Dôležitá 
je právna úprava 
vztahu vodič - chodec 
na prechode. Vodič 
nesmie ohroziť ani 
obmedzií chodca 
prechádzajúceho cez 
priechod pre chod
cov, je povinný zasta
vit a chodcovi daí 
prednost'. Pre do
držiavanie novej zó- Tvrdo skúšaná stena na Novoveskej ul. l O. Kto 
konnej normy budú sa podpísal pod olupovanú kvalitu? 

6/ Odyseova vlast - činím.- 7/ 
Druh vodnej rastliny - prírodný jav 
pri búrke.- 8/ Plod obilovín, zrno 
- ohúr, unav.- 9/ Banícke praco
visko - kedy po chorvátsky 

l 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

-súhlas.- l 0/ Praskala -nie je.-
11 / Ubúda po česky - lenivel.
l 2/ Milosrdný človek.-

Pomôcky: 3/ Korp.- 4/ Ant.-
- d-

6 7 8 9 10 11 12 

-Oco, je mi zima! 
- Postav sa do kúta, tam je 90# 

stupňov. 

• Tak čo, ako sa ti páči v meste 
v novom byte? 

• Celkom by to ušlo, ale keby ste 
vedeli ako sa z tých radiátorov 

zle vyberá popol. 

- Čakáte dieía? - pýta sa učitel'ka 
muža, čo postáva pre materskou 

školou. 
Nie, to som tak pribral cez sviat-

ky. 

Pánovi Komárovi ušla manželka. 
Na tretí deň niekto zvoní. 
Ten otvorí a začudovane, 

zbadajúc manželku, zvolá: 
·To si ty? 

• No a koho si čakal? 
• Ja som myslel, že je to další 

gratulant. 

Dedo sa vybral do lesa a dlho sa 
nevracal. Už sa zotmelo, keď ho 

vnuk našiel v húštine. 
- Dedo, je čas večeraí. 

- Áno. - Si hladný? 
- Áno. - Pôjdeš domov? 

- Nie. - Prečo? 

-Neviem. 
- Prečo nemôžeš? 

- Stojím v pasci na medvede. 

... 
Otec, kedy ženy klamú? 

·To sa dá lahko poznať. Keď sa 
táhajú za ušný lalok, tak nekla· 

mú. Keď si šúchajú nos, tak 
neklamú. Keď si prehrabávajú 

vlasy, tiež neklamú. Klamú, 
len čo otvoria ústa. 

... 
Pýta sa policajt známeho 

alkoholika: 
- Tak, čo ta k nám zasa priviedlo? 

- Dvaja policajti šéfe. 
-Zasa pod parou, že? 

-Áno, šéfe, obaja. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákla-
dov hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 

Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · R. tel./fax: 775 275 

DEVEX8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti 
Deví:nsl~o:novovesl~ého 

.. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Hoci nám zuby drkocú zi

mou jar je neodvratná, je tu. 
Zákonitosti prírody akosi ne

chcú rešpektova( vôl'u l'udí. 

A pritom, takmer každý človek 
je presvedčený o svojej výni

močnosti. Čím menší, tým 

viac ..... slov. Človek často žas

ne, kol'ko l'udí chudobných du

chom sa potlka, oj v našich ko
nčinách. Ako málo im stačí 

ku št'ostiu. Kus mäsa, cigareta, 

pivo ... alebo pokoj od všet

kého, pokojné hnitie vo vzdu
choprázdne. 

Možno je jednoduché, otrá
vený vzruchmi reality, vrhnú!' 

sa na drogy, alebo oddat sa 

nejakej sekte necha( sa od

osobnit', necha( si popremývat' 

mozog a hlása( to, čo mi naor

dinujú. Načo hladaí sám, po

rovnáva( vyvíja( nejakú ná
mahu? 

Prečo najlepšie chutí chlieb, 
ktorý som si sám dorobil, naj

väčšiu radost' prináša dielo, 

ktoré som zmajstroval vlastný
mi rukami? 

Nemudrujeme, aby sme iba 
mudrovali. Ukázaí cesty, mož

nosti, spôsoby hl'adat výcho

diská sú iste tažké. Ale odhad

lat' sa k nim, musíme sami. 
Nuž .... 

Váš vydavatel' 

Sponzoruie 

25.4. 1997 

DfJ Dni Európy aj v D 
Ku skládkam; 

l. Plešková v redakcii; 
Pozvánky na kultúru; Drogy? 

v Bratislave 1997 

Myšlienka európskej integrácie v priamej kontinuite so Slovenskom, ktoré svojou polohou predstavu
je geografický stred Európy a predovšetkým súvislos( Európa - Bratislava viedla k idei vzniku pro
jektu Dní Európy v Bratislave. Tento medzinárodný kultúrny "festival", ako ho organizátori nazvali, 
evokuje v sebe túžbu po zjednotení, snaha zviditeľnil' Slovensko a jeho hlavné mesto, predstavi( nás 
ako európanov s vlastnou históriou, živými tradíciami, ktorí sa hlásia k spoločnému pokladu európ
skej a svetovej kultúry. 
Hlavný organizátor a koordinátor Dni Európy 
pán L Snopko vyjadril podstatu festivalu slova
mi: "Kultúra v minulosti vždy bola o v súčas
nosti ešte o čosi viac je mostom pre spoluprácu 
o vzájomnú informovanost' medzi l'uďmi, ná
rodmi, štátmi." Snahou a cielom iniciátorov a 
spoluorganizátorov projektu je sústrediť pozor
nosť občanov Bratislavy, Slovenska, strednej 
Európy na naše mesto, ktoré sa s plnou hrdo
sťou hlási k tradícii Európy a jej kultúry. 

Spoluorganizátorom projektu sa stola aj 
naša mestská časť zastúpená kultúrnym zoria-

dením lstracenlrum. Využili sme možnosť vstu
pu do programových blokov "Oslava Európy" a 
"Pokojná Európa", v ktorých sa našo mestská 
časť predstavuje oko mimoriadne zaujímavá a 
unikátná oblasť, ako jedno z častí hlavného 
mesta, ktorá nikdy nestratí určitú samostatnos!' 
z hladiska svojho priestoru, či polohy. Devínska 
Nová Ves leží v priestore, ktorý z celoeurópske
ho hladiska má jedny z najlepších predpokla
dov rozvoja. 

{pokračovanie na str. 2} 

Uzávierka dnešného čísla bola 17.4. 1997. Uzávierka nasfe
duiúceho čísla bude 2.5. 1997, číslo vyide 9.5. 1997. 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Programová ponuka rozhlasových staníc 
v televíznom káblovom rozvode. 

Od 16.4.1997 majú účastníci TKB v Devín
skej Novej Vsi možnosť prijímať no svojich ró
diách prostredniclvom tel. káblového rozvodu 
nasledovné rozhlasové stanice: 

STANICA 
l.BBC 
2. FUN RÁDIO 
3. RMC RÁDIO 
4. RÁDIO KOLIBA 
5. DEVÍN 
6.TWIST 

FREKVENCIA 
105,4 MHz. 

103 MHz. 
98 MHz. 

96,7 MHz 
94,8 MHz. 
93,1 MHz. 

Rozhlasová stanica ROCK FM RÁDIO sa do 
programovej ponuky nedá zarodiť, nakol'ko 
podla informácie firmy SATRO v mieste hlavnej 
prijímacej stanice TKR nemá dostatočne silný 
signál na príjem. Alojz Morave( 

Ves 
Dňa 2. apríla v kultúrnom stredisku 

na Vajnorskej ulici zneli lomlóry na počesť no· 
vého Król'o detských čitalel'ov pre rok 1997, 
ktorým so stal práve malý obyvatel' našej 
mestskej časti, žiak piateho ročníka Základnej 
školy na ul. P. Horova Janko Rábek. 

Všetci môžeme byľ právom hrdí, že žezlo o 
koruna patrí práve novovešťonovi. 

Ďakujeme zo príkladnú reprezentáciu 
a blahoželáme Dana Tóthová 

Rozhovor s finalistkou Miss Slo
vensko 97/vanou Pieskovou str.3 



® robničky 
1l radnice 
15.4.1997 rokovalo 

miestne zastupitelstvo 

Miestne zastupiteľstvo so zaoberalo 
hlavne záverečnými úCtami mestskej časti o 
prispevkových organizácií lstrocentrum, 
Denovo o Verelný dobrovolhý poflarny zbor 
a 1prôvy bytového ho!podllrítvo 10 rok 
l 996. Sprllva auditora k ~~tovnel!llvlorko 
kon!totovala 1ólod Oťtovnlilvo 1 právnymi 
normami. Vlotky íllvoro~n6 ó{ty boli 
schválené. 

Schválilo úhradu zbytku dlžnej čiastky 
mestskej časti ONV voči školskej správe 
Bratislava IV. vo výške 800.000,- Sk z re
zmného fondu mestskej časti. Tento dlh 
vznikol ešte v roku 1993 preplotkom škol
skej správy zo dodávku teplo do škôl o škol
ských zariadení. 

Schválilo prvé prevody obecných bytov 
do vlastníctvo ich nájomcov. Bolo odpreda
ných 26 bytov no ul. M. Morečka 9, 20 bytov 
no ul. l. Bukovčono 13 o 27 bytov no ul. š. 
Králika 18,20. Takmer všetci kupujúci si 
uplatnili nárok no zl'ovu z ceny vo výške 
50% pri jednorázovej úhrade kúpnej ceny. 
tla ďalšom rokovani miestneho zostupitel'
stva o 2 mesiace so bude v odpredaji po
kracovat'. 

Schválilo harmonogram dopracovania 
územnoplánovacej dokumentácie mestskej 
časti. Podla tohto harmonogramu so predpo
kladá do 2 mesiacov vypísal' užšiu sút'ož na 
spracovanie urbanistickej štúdie ONV. Túto 
štúdiu by malo prerokoval' miestne zostupi
telstvo v decembri tohto roku o do konco 
septembra budúceho roka by miestne zastu
pitefstvo malo prerokovať územný plán zóny 
MČ OMV. 

Mestská cast' Devínska Nová Ves pred 
niekol'kými mesiacmi zakúpilo schátralý ob
jekt .,Koštälky" no Novoveskej ulici. No tom
to rokovani poslanci schv.álili využitie objek
tu po rekonštrukcii no samosprávne účely. 
Ráta so s tým, že v objekte budú prebiehať 
rokovania orgánov samosprávy, stretnutia 
miestnych spolkov, mola by so tom vybudo
vať sobášno o koncertná miestnost'. 

Miestne zostupitel'stvo schválilo zmenu 
všeobecne záväzného nariadenia o poplat
koch. Znížilo poplatok zo psa ož o 50% v prí-

Skládky v Devínskej Novej Vsi 

V posledných číslach Devexu so objavili ne
nápadné príspevky na tému (nepovolené) 
skládky v rôznych kútoch Devínskej Novej Vsi. 

Ubezpečujem čitotefov Devexu, že nechodí
me so zatvorenými očami. Tí čo majú možnosť 
sledoval' nošu novoveskú televíziu sú možno 
informovanejší. Miestne zastupitefstvo dňo 
15.4.97 prerokovalo harmonogram likvidó-

DIEVEX 2 

pode, že ide o psa, ktorý absolvoval výcvik 
ovlódotel'nosli psa. Poslanci so snažia týmto 
opatrením prispieť k zvýšenej bezpečnosti 
delí no verejných priestranstvách. Zároveň 
so umožnilo znížiť poplatok z alkoholu v prí
pade reštourocného stravovania sociálneho 
charakteru. 

Miestne zostupitelstvo sa zaoberalo ne
legálnymi skládkami odpadu no území ONV. 
Poslanci prijali rod opatrení. ich plnením by 
so neúnosný stav do konco tohto roko mol 
zlepšiť. Je no to však potrebná oj spolupráca 
obyvotel'ov ONV, pretože prevažnú väčšinu 
odpadu no nelegálnych skládkach zanechá· 
val~ pnlv11 obyvotíilio DNV. 

Schvilllo uu!iinlii nálomnel 1mluvy no 
pronólom pmmku na vý1tovbu hromad· 
ných goróll na ul, J Ponltona 1llrmou M· 
Stovoservls. Zóroveň schválilo odpustenie 
pohladávky tejto firmy za neuhradené ná
jomné. V najbližšom case so miestne návrhmi 
na využitie priestoru bývalých zberných su
rovín na ul. J. Ponicona. 

Schválilo trvalé zníženie príspevku za re
prezentačnú publikáciu o Devínskej Novej Vsi 
no 250,- Sk. Publikáciu môžete dostat' v 
lstracentre na lstrijskej 2, alebo 6. 

Schválilo vypísanie verejnej súťaže na 
výstavbu nových parkovacích plôch na sídlis
kách Kostolné o Podhorské. V tomto roku by 
so no nové parkoviská malo preinvestovať 
niekolko miliónov korún o malo by to aspoň 
ciostocne zlepšiť krolickú situáciu s parkovo
ním. Zároveň prebiehajú rokovania s poten
cionálnymi investormi o možnostiach výstav
by garáží. 

Prerokovalo informáciu o stave pohla
dávok mestskej casti. Dlžné sumy u naj
väčších naplatičov presahujú äostky l OO tisíc 
korún o mestská [osť je nútená podniknúť 
voči neplatičom energetické kroky o vy
máhať dlžné čiastky súdnou cestou, alebo 
prostredníctvom exekútora. 

Prerokovalo informáciu o stave prípravy 
o realizácie investičných akcií. V súčasnosti 
bolo ukončená prvá etapa úprav Kostolného 
kopca o ukončuje so povrchová úprava ulíc, 
kde uložili kanalizáciu. Najväčšie akcie, kto
ré so rozbehnú v najbližšom case budú: 
výstavba televízneho káblového rozvodu, 
parkovísk o kanalizácie no Slovnci. 

Prerokovalo informáciu o priprove refe
rendo. V mestskej časti bude 6 volebných 
okrskov. Voliť sa bude v kine Devín o no zá
kladných školách Charkovská, l. Bukovcano 
3 a P. Horovo 6. Podrobné informácie o refe
rende so dozviete v dalších vydania Devexu 
a v Devínskonovoveskej Televízii. 

tie nelegálnyth skládok v našom katastrál
nom území. Aj tento materiál by mol prispie!' k 
zlepšeniu situácie so živelne so tvoriacim nepo
riodkom v Devínskej Novej Vsi. Harmonogram 
predpokladá likvidáciu skládok (nie však len 
s prostriedkov Devínskej Novej Vsi) v priebehu 
tohto roku. Okrem už "známych" skládok 
(Opletalova, cesto do lamača ...... .), eco do 
konco mája so má zoznam doplnil' o ďalšie o 
ktorých oko predstavitelia mestskej casti dnes 

Program "Ysielania 
®ewfrruslkorruowowe~k@j ile~ewí~i@ 

pondelok 28.4.97 18:30- 19:00 Spravodajstvo DTV (reprízo) 
utorok 29.4.97 18:30- 19:00 Spravodajstvo DTV (reprízo) 
štvrtok 1.5.97 18:30 -19:00 mimoriadne vysielanie (premiéra) 
piatok 2.5.97 9:30- 10:00 mimoriadne vysielanie (reprízo) 
pondelok 5.5.97 18:30- 19:00 mimoriadne vysielanie (reprízo) 
utorok 6.5.97 18:30 -19:00 momiriadne vysielanie (reprízo) 
štvrtok 3.5.97 18:30- 19:00 Spravodajstvo DTV (premiéra) 
piatok 9.5.97 9:30- 10:00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

Mod~l iednotllvýml vy~lelonloml so okrem lochnologltkol pre5lôvky od 7:00 do 14:00 
vy~lelo opokujlid so polhodinový blok lexlovýth lnlormôdl. 

V dlhodobo! ~liťotl ~áklodnýeh Sk&l budu lenlokrôt obhoiovoť farby svoileh 5k61 druha· 
ci. Spolužiaci, nezabudnite ich povzbudiť a poslat' telefonický hlas počas vysielania na 
tel.č. 770 066. 

Dni Európy 
v Bratislave 1997 

(pokračovanie z 1 strany J 

Oficiálny program Dní Európy predsta
vujú nasledujúce programové bloky s ich 
časovým rozvrhnutím: 

4. • 1. májo -úvodné podujatia 

8. - 9. mája - pokračujú programy pod 
spoločným názvom "Deň víťazstvo, kedy 
si pripomenieme významnú spoločenskú 
udalosť oslobodenia od fašizmu 

9. Béthovenovou symfóniou na Pri
maciálnom námestí 

9.- IO. májo- sa uskutočnia tiež prog
ramy pod názvom ,,oslava Európy" 

1 O. máj -vyvrcholí programami v bloku 
,.Európsky deň radosti" s jazdou koliesko
vých korčuliarov mestom do Petržalky 

-p

rou podiel'ola no vzniku tohto výnimoč
ného a jediného svojho druhu náučného 
chodníka na Slovensku. Výstava Vám rov
nako priblíži Devínsku Novú Ves o jej oko
lie z hladiska historicko-geografického i 
súčasného s perspektívami a východisko
mi do budúcnosti. 

Výstava bude sprístupnená v dňoch l O. 
a ll. mája od 14. do 18. hod. 

ll. mája Vás srdečne pozývame no kon
cert speváckeho zboru lúčnice, diriguje 
Pavol Hradil. Koncert so začne o 17. hodi
ne v priestoroch Chrómu Sv. Ducha. 

Druhý májový víkend patrí už tradične 
vel'kému detskému programu pri príleži
tosti Dňa matiek. Vel'ký program našich 
detí venovaný mamičkám, storkóm a ba
bičkám sa uskutoční dňa ll. mája 1997 
vo vel'kej sóle lstracentro o 18.30 hod. 
Réžia p. Július Ferov pod záštitou ZŠ l. 
Bukovčona l o jej riaditel'a ladislava 

ll.- 12. máj- .,Pokojná Európa" s ot- Jaško. K. Bergerová 
Riaditel'ka IC mosférou koncertov, stretnutia intelek

tuálov no sympóziu 
Európska idea v stredoeurópskom kontex
te v Mozartovej sieni Rakúskeho veiV)'sla
neclvo. 

lstracentrum Vás srdečne pozýva do 
priestorov vel'kej sály dňa 9. máj o o 
18. hodine, kedy bude otvorená 
výstavo .,Náučný chodník nivou rieky 
Moravy". Odborným garantom výstavy je 
Nadácia Daphne, ktorá sa výraznou mie-

nevieme. lu je príležitosť oj pre občanov, aby 
pomohli vytipovať miesta, ktoré treba vy
čistiť. Môžu tok eco do konca mája urobiť ozná
mením no Miestny úrod, cez Devex, alebo no 
komisiu životného prostredia. tento príspevok 
je písaný pred prerokovaním o schválením 
Harmonogramu likvidácie skládok. Po jeho 
schválení bude komisia životného prostredia o 
Miestny úrod podrobnejšie informovať ako 
chceme naložiť so skládkami v Devínskej Hovej 

Vsi o oko obmedziť možnosť vzniku nových. 
No lo však nestačí úsilie dvadsaťdeväť poslan
cov, niekol'ko desiatok zamestnancov mestskej 
časti o pár členov komisií. Devínska má eco 17 
000 obyvotefov a niekolko stoviek záhradká
rov, z ktorých mnohí úspešne rozširujú kolek
ciu neporiadku v katastri Devínskej Novej Vsi. 

Ing. Miloš Encinger 
predsedo komisie 

životného prostredia MZ 

... ale s 
srdcom 

Nadchádzajúce ročné obdobie 
nás už začína vábií na vychádzky 
do prírody. Hoci bývame v 
Bratislave, bývame aj uprostred 
prekrásnej prírody. Pár minút chô
dze od chránenej krajinnej oblasti 
Devínska Kobyla, Sandberg, či 
ríeky Moravy. Zalial' nás nebude 
obľažovať nepríjemný hmyz ani 
flóra siahajúca vyše kolien. 
Načo vlastne chodíme do prírody? 
Duševne si oddýchnuť, pookriať i 
na tele a ... to by malo stačit'. V 
materskej škole učíme deti ako sa 
správať v prírode. Vedia, že vy
chádzkou do prírody ideme "na 
návštevu". A ak sme niekde na 
návšteve, nebudeme trhaf, ničiť 
alebo krikom vyrušovať "domá
cich". 

Učíme deti, že krása okolo nás 
v podobe živej, či neživej prírody 
je tu pre všetkých. Nemôže si ju 
privlastniť jednotlivec. Veď odtrh
núť kvietok je vermi jednoduché. 

Stalo sa už dobrým zvykom, 
tradíciou, každoročne si pozýval' 
do našej MŠ M. Marečka 16 
príslušníkov MsP na Kosalcovej ul. 

9. apríla 1997 sme naše vzá
jomné stretnutie zrealizovali na lú
ke pri Morave. 

Okrem príslušníkov Stanice MsP 
v Devínskej Novej Vsi, ktorí umož
nili deťom manipulovaľ s vysielač
kou a dalšími policajnými pomôc
kami sa stretnutia zúčastnili aj za
mestnanci ODDIELU KYNOLÓGIE 
ktorého veliteiOm je p. JUDr. PavoÍ 
Stolári k. 

letiaci _papier sa zastavuje na lrse 
trávy. Ciasi usilovná ruka sa nača
huje ... Čiesi ústa významne rea
gujú: - ~echaj veď Denova to 
uprace. Cloveku je do plaču. Vidí 
ako lá útla partia zbiera papierik 
po papieriku, zanechá čistý plac ... 
a o niekol'ko minút letí z balkóna 
kt~réhosi bytu všehochuí. A sused, 
prave pod spŕškou odpadov si za
nadáva. Na Denovu. Kol'ko tisíc 
pracovníkov, len na zbieranie od
P?d_k~v, by musela maľ táto orga
n~za~la? Stačí o neporiadníkoch 
Plsat? Kompletnú výchovu detí 
presunieme do škôl? Vybudujeme 
~ ~ašich daní predovšetkým zbe-
ocov odpadov? Na nekultúrnych -

Ale prečo ho trhať? Aby sme si ho 
nachvíl'u podržali v ruke a po pár 
krokoch ho odhodili, lebo sa nám 
zunoval? Predstavte si ako sa naj
väčší nespratník z triedy plazí po 
trávniku, aby privoňal k ružičke, 
lebo vie, že po trávniku v pred
záhradke sa šliapať nesmie. A 
keď si v nedelu s rodičmi vyjde na 
Sandberg je schopný "zrovnať ho 
so zemou". Je na nás dospelých, 
aby sme išli deťom príkladom, aby 
rozvíjajúce sa kvety rakyty, či vŕby 
zostali tam, kde patria a olámané 
konáre nežalovali, aby chodníky 
neboli lemované odtrhnutými sne
žienkami. Skúste sa zamyslief, či 
vám ku št'astiu chýba už iba plná 
hrsť snežienok, či neskôr nedajbo
že hlaváčika, kosatca alebo po
nikleca. "To sú chránené kvety? 
Ani som nevedel." Je absurdné, 
keď to povie dospelý človek. A ke
by aj neboli. Je nutné odniesť si 
ich domov? Skúste sa z prechádz
ky jarnou prí radou vrátiť s prázd
nymi rukami ale s plným srdcom. 

Kornélia ludvigová 

Deti jasali nad ukážkami výcvi
ku psíka, nad jeho schopnosťou 
správne reagovať na povely "psa
voda". 

Vrcholom detského šťastia bola 
možnost' pohladkať šteniatka, kto
rých "tvrdá" služba u polície ešte 
len čaká. 

Na záver stretnutia deti odo
vzdali policajtom kvetinky a roz
lúčili sa s nimi mnohým "HURÁ"!!! 

Za vydarenú akciu dakuje ko
lektív učiteliek p. JUDr. Františkovi 
BAŇASOVI, jeho zástupcovi 
Ernestovi KOVARÍKOVI, ako aj 
všetkým zamestnancom MsP DNY. 

E.G. 

budeme pôsobiť iba kultúrne? 
Prasaťu darmo vykachličkujete 
a vytapetujete chliev. Budeme bu
dovať kdesi na okrajoch civilizá
cie chlieviky pre tých, ktorí sa cítia 
najlepšie v chlievoch? Poraďte! 

Vetrisko 11.4. 97 odtrhol kus strechy 
na Kališnei 9. SBD doteraz nezare
gistrovala potrebu opravy 

o Dosta( sa na súlož o Miss Sloven
sko už čosi znamená. Stači mat' ... ? 
- V tretej triede som začala navš
tevovať základnú školu zameranú 
na výuku jazykov. Popri škole som 
vždy mala záujem venovať sa 
využitiu vol'ného času nejak užito
čne. Doma sme mali vytvorené 
dobré podmienky. Prvú podporu 
a vedenie som, ja i súrodenci, 
dostali od mami. Vzťah k hudbe 
ma priviedol od hry na akoredon 
k spevu v detskom speváckom 
zbore Slniečko. Kurz maneký
nok v PKO, mala som vtedy štr
násť, bol začiatkom, ktorý mi 

otvoril brány do sveta modelingu. 
Všimli si ma. Najskôr boli fotografie 
v časopise Dievča, neskôr konkurz v 
agentúre propagujúce módu. 
Pôsobením v tejto oblasti som získala 
prehlad, kontakty, hlodala som mož
nosti zdokonali( sa. Nielen v pohy
bovej kultúre, spoločenskom vnímaní 
prostredia, v kultúre prejavu .... 

Potom prišla ponuka a realizácia 
zábavnej relácie pre televíziu BUD 
BI NDI s M. Nogom a S. Dančiakom. 
A to už bol krôčik k súÍaži o miss. 
Medzitým som spolupracovala pre 
reklamné účely firiem Slovenská spo
ritel~a, Admirál, Figaro, Eurotel. .. 

Po regionálnych kolách som sa 
ako prvá vicemiss Bratislavy dostala 
do finále. A lo ste už videli v televízii. 

sútaže o Miss .:oR"'"'"~" 
Vsi 

bolo v príprave najtažšie? 
- Zosúladi( školské povinnosti -
sMaž prebiehala týždeň pred pí
somnými maturitnými skúškami 
na Obchodnej akadémii a prí
pravu na Prešov. 
e Divákovi sa zdalo, že dievčatá 
mali málo priestoru predstavi( 
svoje ja. 
- Už na sústredení sme písali 
vlastný životopis rukou a posu
dzoval ho grafológ. Porotcovia vy
užili vari každú minútu dlho pred, 
každú súťažiacu si testovali 
v osobných rozhovoroch, sledovali 
naše správanie pri skúškach, 
pri stolovaní a vôbec stále sme bo
li pod drobnohl'adom porotcov. 
Preto hádam tol'ko .,skromnosti" 
v možnostiach prejaviť sa pred ka
merami. 

ll Ako reagovali na tvoju účasť 
vo finále rodičia, spolužiaci, spolu
občania z Devínskej? 
- Doma fajn, plná podpora. 
Spolužiaci pred maturitou po
máhali všetkým desiatimi. 
Spoluobčania? Reagovali pohlad
mi, najsponlánnejšie deti: aha 
mami, to je tá jednotka ..... ", suse
da mi priniesla kozmetiku, aby 
pomohla aj tá ... 
e Kde povedú tvoje kroky v naj
bližšom čase? 
- Čakajú ma ešte ústne maturitné 
skúšky a prijímacie pohovory na 
vysokú školu ekonomickú. 

Modelingu sa budem venovať 
vo svojom valnom čase. 

Za rozhovor da kuje pk 

DEVEX3 



(NAŠl JUBILANTI) 
v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Ján FACUNA 

75 rokov , 
Božena VARGOVA 

80 rokov 
Andrej NAGY 

85 rokov 
Štefan ŠUBÍN 

91 rokov 
Rudolf MARTANOVIČ 

blahoželáme 

Okrúhleho životného jubilea sa 

v týchto dňoch dožila 

Betka KAVANOVÁ 

Do dalších rokov vela zdravia, 
šťastia a pohody želajú 

manžel, sestra 
a krstné dcéry s rodinami 

Jozef BALÁŽ 

Anna KOLÁRIKOVÁ 

Anna RÁBEKOVÁ 

Z ISTRACENTRA 
ll. mája Vás srdečne pozýva

me na koncert speváckeho zboru 
Lúčnice, diriguje Pavol Hradil. 
Koncert sa začne o 17. hodine 
v priestoroch Chrámu Sv. Ducha. 

Druhý májový víkend patrí už 
tradične vel'kému detskému prog
ramu pri príležitosti Dňa matiek. 
Vel'ký program našich detí veno
vaný mamičkám, starkám a ba
bičkám sa uskutoční dňa ll . mája 
l 997 vo vel'kej sále lstracentra 
o 18.30 hod. Réžia p. Július Ferov 
pod záštitou ZŠ l. Bukovčana l 
a jej riaditela Ladislava Jaška. 

K. Bergerová 
Riaditel'ka IC 

Dňa 13.3.97 sa na ZŠ Pekníková 
uskutočnilo okresné kolo Pyta· 
goriády. Žiaci zo ZŠ P. Horova 16 
sa umiestnili takto: 

4. ročník 
l . miesto: Denis Donauer 
7. miesto: Juraj Sabela 
l O. miesto: Jakub Parák 
l 2. miesto: Jakvb Budinský 

DEVEX4 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

9 .S. - 11.5.1997 -DNI EURÓPY V BRATISLAVE 
9 .S. o 18.00 hod. -"NÁUČNÝ CHODNÍK NIVOU MORAVY" otvorenie výstavy Devínskej 

Hovej Vsi o jej chránenej krajinnej oblasti. 
Výstavo bude otvorená v dňoch l O. o 11.5. 97 v čose 14.00 -18.00 hod. 

11.5. o 17.00 hod.- "SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICE" diriguje P. Hradil 
-chróm Sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi 

11.5. o 18.30 hod. -Slávnostný program škôl ku Dňu matiek v réžii p. J. FEROVA 
-vel'ká sólo IC 
l 5.5. o 17.30 hod.- Koncert žiakov Základnej umeleckej školy v ONV (účinkujú žiaci 
-vel'ká sálo IC hudobného, tanečného o lilerárno-dromolického odboru) 
17.5. o 16.30 hod.- "DETI Z KLUBOVNE" zábavný detský program umeleckého 
vstupné l 0,- Sk štúdio 

pri lstrocenlre pod vedením M. REHOVIČOVEJ o D. SPITZEROVEJ - HOLANOVEJ 
13.5.1997 -ZÁBAVNÉ PROGRAMY NOVOVESKÝCH HODOV: 

otvorená scéno pred lslrocenlrom: 15.30 hod.- STREET GIRLS 
16.30 hod. - ŠOU KÚZELNÍKA M. HRAŠKU 
17 .OO hod. -DFS LÚČKA, DFS KLNKA 

záhradná reštaurácia No štadióne 
záhradné pódium 18.00 hod.- LOJZO /vstupné 30,- Sk 

19.00 hod.- HODOV Á ZÁBAVA 
l organizuje reštaurácia/ 

20.5. o 14.00 hod. -LENS -prírodovedné srrernulie 
25.5.1997 -FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE /organizátor MO MS v ONV/ 
27. • 29.5. o 14.00 hod.- LENS- prírodovedné stretnutie 

Pravidelné aktivity, kluby, krúžky, prenájmy ... , 

pozýva 
~h.~Pfíl~ ~[:lsí.[iiská 4- o]5.0Q hod 

Tel: 77 OO 33 

9d~~~~e~ie·.~k~ ••. ieden z •.. hlov~ýc~·problémov sú(aŠ~~. rodiny.i 
?•téme .. ·.a·.jej··. súvislosHa<h· {p?rtnerstvo •.. v.·.r.odine, rodiCo~sk.ó •. · ouforita .• .} 
o diskutuje PhDth\oriónKošč, ·.··.· . .. ·•••• . ....... ... . · ···• 

.·•·.. •·· ·· < -svíi!lÍ omša v.kostóle Ducha svätého 
~-\folkový koncerfvkos!óle Ducha Syatélio 

pozýva 

. ŠTÚROV DEVÍtf 
odchod o 14.30 lpredls!rricenlra . .·.•··· .. ···. 
ú(inkuju aj spevócky o la~e(ný súbor Moli.ôndk 

Autobušový. zájazd na. BRADLO 
odchod ol. OO hod. od lstrocenlrri 
Cena: 100 Sk 

Prihlásiť sn možno u•pani•Grófävej, ls!rijska ll 
olebä nn teli: 778 353 

Dňa 29.4.97 o 11.00 hod. pripravilo 
miestno knižnica v spolupráci v vydovo
terstvom Príroda vo Vel'kej sál~ 
lstrocentra prezentáciu tohto vydavatel
stvo spojenú s besedou o knihách Medzi 
nami dievčatami a Sladké údolie, na 

ktorej so zúčastní šéfredaktorka a pre
kladatel'ka vydavatelstvo Príroda. 
Beseda je určená dievčatám 5. o 6-tych roč
níkov základných škôl z Devínskej Novej Vsi. 

Dona Tóthová 
vedúca knižnice 

oo~u~~~ruu~ 
meniny v nasledujúcic~ dvocn 

t~ždňoc~ oslávia: 

26.4. -Jaroslava, 
27.4. -Jaroslav, 

28.4. -Jarmila, 29.4. -lea, 
30.4. - Anastázia, 

l .5. - Sviatok práce, 
2.5. -Žigmund, 3.5. -Galina, 

4.5. - Florián, 
5.5. - Lesia, Lesana, 

6.5. - Hermína, 7.5. -
Monika, 8.5. - Ingrida, 

9.5. - Roland 

blahoželáme 

Program 
kina 

@rnwiT[ľ!] 
Celovečerné predstavenia: str., 

štr., so. a ne. o 19,45 hod. 

25.4. · EVITA 20.30 hod. 
USA-MP 1246,-

filmový muzikál s Madonnou v 
hl. úlohe 

26.4. 27.4. · HVIEZDNE VOJNY 
USA- MP 12- s.t. - 34,-

30.4. · 1.5. • IMPÉRIUM 
VRACIA ÚDER 

USA -MP 12 - s.t. - 34,-

3. · 4.5. · WD, VERSUS 
LARRY FUNT 

USA - MP 15 - s.t. 

a Najnovší film M. Formana 

7 .. 8.5 

Predstavenie pre deti a mlá
dež: so a ne o 17.15 hod. 

26. · 27.4. · HVIEZDNE 
VOJNY 

USA- s.t. 

30.4. · 1.5. • IMPÉRIUM 
VRACIA ÚDER 

USA- s.t. 

poznámky: s.l. - slovenské 
titulky 

tel: 775 104 

~ 

Pozvánka na FUTBALOVY TURNAJ 
o pohár Matice Slovenskej 

1. mája 199 7 sa uskutoční ll·ro<n!k 
žiackeho futbalového turnaja o POHAR 
MATICE SLOVENSKEJ. Turnaj so odohrá na što· 
dióne FC ONV na Vápencovej ulici. Začiatok 
turnaja je o 9.00 hod. Hlavnými sponzormi a 
ogranizálormi turnaja sú MO SNS, MO HZDS o 
MO MS. Spoluorganizátorom je FC Devínska 
Nová Ves. SMažiť budú medzi sebou družstvá 
žiakov zo ZŠ P. Horova, l. Bukovčana l, l. 

FUTBAL 
seniori -20. kolo 

Pezinok- D.N.Ves 4: l (Purikl 
starší doros! -18. kolo 
Modra -D.N. Ves 3:2 
mladší dorast - 18. kolo 

D.N. Ves- Petržalka 0:8 
starší žiaci - 18. kolo 

D.N. Ves- Petržalka 0:8 
mladší žiaci A - 16.kolo 
Slovan- D.N.Ves 4:0 
mladší žiaci B - 16.kolo 

Slovan- D.N. V 8:2 (Benhauer 2) 
prípravka 

Petržalka - D.N. Ves 4:0 

HOKEJBAL 
6. ročník hokejbalového turna· 
ja "PRESTIGE j97 • DEV.N.VES" 

V dňoch 5. - 6. a 12. - 13. apríla 1997 sa 
uskutočnil už po šiesty král populárny a tradič
ný hokejbalový turnaj registrovaných i neregis
trovaných hráčov hokejbalu, o ro za účasti 9 
družstiev s týmito výsledkami: 

5.- 6.4.97- základná časť, 
skupina "A" 

1./ SKLENÁRI ONV- SZTS ROYAL DÚBRAVKA 
2:4 /1 :0, l :4/ 

2./ ŠK YMCA ONV "B" - HBK DEVILS 
PETRŽALKA 1:11/1:5,0:6/ 

3./ HBK DEVILS PETRŽALKA -SKLENÁRI ONV 
3:3 /1 :2,2:1/ 

4./ HBK DEVILS PETRŽALKA - SZTS ROYAL 
DÚBRAVKA l 0:5 /5:3,5:2/ 

5./ SZTS ROYAL DÚBRAVKA- ŠK YMCA ONV 
"B" 5:5/2:2,3:3/ 

6./ ŠK YMCA ONV "B" - SKLE
NÁRI DNV l :6/0:3, l :3/ 

Tobul'ka po základnej časti -
skupina "A" 

l. HBK DEVILS PETRŽALKA 3 2 l o 
24:9 5b. 

2. SKLENÁRI DEV.N.VES 3 2 l o 
13:6 5b. 

3. SZTS ROYAL DÚBRAVKA 3 o l 2 
12:19 lb. 

4. ŠK YMCA DEV.N.VES "B" 3 o l 2 
7:22 lb. 

5.- 6.4.97- základná časť, 
skupina "B" 

7./ BATMANI DNV - KOBRA ONV 
6:6/2:2,4:4/ 

8./ KOBRA ONV- RKS SOKOL ZÁVOD 17:1 
/9:0,8:1/ 

9./ RKS SOKOL ZÁVOD - ŠK ONV 

Bukovčana 3 a výber žiakov hrajúcich za FC 
ONV. Víťazom l. ročníka sa stalo družstvo žia
kov zo ZŠ P. Hor ovo pred ZŠ l. Bukovčana 3, ZŠ 
Bukovčona l a žiackym družstvom FC ONV. 

Súložiť budú chlapci vo vekovej kategórii 7 -
8 ročník ZŠ. 

Predpokladané ukončenie futbalového tur-
naja je o 16.00 hod. Alojz Moravec 

člen organizačného výboru 

seniori -22. kolo 
V. Biel- D.N.Ves l :l (Ležákl 

starší doros!- 22. kolo 
Čuňovo - D.N. Ves 3: l 
mladší dorast -22. kolo 

D.N. Ves- Malacky 1:3 (Spišiak) 
starší žiaci - 22. kolo 

D.N. Ves- Malacky l :S (Ščepón) 
mladší žiaci A -20. kolo 

Petržalka- D.N. Ves 4:0 
mladší žiaci B -20. kolo 

Petržalka- D.N. Ves 3:1 (lizák) 
príprovka - 22. kolo 

Trnávka - D.N. Ves l :7 
(Grec 2, Hudec2, Kirínovič, Juska, Královič poll 

mv 

3:27/2:14,1:13/ 
l 0./ ŠK ONV- SLÁVIA PRÁVNIK BRATISLAVA 

8:4 /1:3,7:1/ 
ll./ SLÁVIA PRÁVNIK BRATISLAVA- BATMANI 

ONV 6:6/3:5,3:1/ 
12./ SLÁVIA PRÁVNIK BRATISLAVA- KOBRA 

ONV 2:5 /0:3,2:2/ 
13./ KOBRA ONV - ŠK ONV 

6:9/2:4,4:5/ 
14./ ŠK ONV - BATMANI ONV 

6:6 /3:3,3:3/ 
15./ BATMANI ONV - RKS SOKOL ZÁVOD 

18:4/8:1,10:3/ 
16./ RKS SOKOL ZÁVOD - SLÁVIA PRÁVNIK 

BRATISLAVA l :20/1:10,0:10/ 

Tabul'ka po záklodnje časti -
skupina "B" 

l. ŠK DEV.N.VES 4 3 l O 
50:19 7b. 

2. KOBRA DEV.N.VES 4 2 l l 
34:18 5b. 

3. BATMANI DEV.N.VES 4 l 3 O 
36:22 5b. 

4. SlÁVIA PRÁVNIK BRATISLAWA 4 l l 2 
32:20 3b. 

5. RKS SOKOL ZÁVOD 4 O O 4 
9:82 Ob. 

12.4.97- zápasy "PLAY -OFF"medzi 
skupinami "A" a "B" 

17. / BATMANI ONV- SKLENÁRI ONV 5:4 
/3:2,2:2/ 

18./ HBK DEVILS PETRŽALKA - SLÁVIA 
PRÁVNIK BA 5:2/4:0,1:2/ 

19./ ŠK ONV- ŠK YMCA ONV "B" 12:1 
/5:0,7:1/ 

20./ KOBRA ONV- SZTS ROYAL DÚBRAVKA 
6:3 /3:1,3:2/ 

21./ SKLENÁRI ONV- ŠK ONV l :3 /0:2, l: 1/ 
22./ HBK DEVILS PETRŽALKA- KOBRA ONV 

3:6 /2:3, l :3/23./ BAT MANI ONV- ŠK YMCA 
ONV "B" 5:3/2:3,3:1/ 

Výsledky Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov, 
ktoré sa uskutočnili v Žiline: 

Kategórie chlapci do 12 rokov: 

l. Ján MARK OŠ Faust Brolsilovo 8 
2. Peter KA LATA BSC Jas Bardejov 7 
3. Imro KUKEl KŠC Komárno 7 
20. Miroslav JURČÁK STRELEC ONV 4 

Turistika 
Turistický klub YMCA DEV.N.VES hlodá záujem
cov vo veku od 16 rokov pre prácu s deťmi pri 

24./ SZTS ROYAL DÚBRAVKA - SLÁVIA 
PRÁVNIK BA 4:3 /2:2,2:1/ 

13.4.97- zápasy o celkové umiestnenie, 
7.- 8. miesto 

25./ ŠK YMCA "B" -SLÁVIA PRÁVNIK BA 5:6 
/3:3,2:3,0:0/ 
Góly YMCA: 2-leszko, l-lisol, Lipko, Oroš 
Góly Slávia: 4-Dóvid, 2-Šimovič 
Rozhodca: Encinger Marek 
26./ O celkové 5.- 6. miesto 

BARMANI ONV - SZTS ROYAL DÚBRAVKA 
13:4/3:1,8:1,2:2/ 
Góly Barmani: 4-Runák, 2-Jeck, J.Šošík, 
Encinger, l-Martinkovič, Chondogo, R.Nemec 
Góly SZTS: 2-M.Dávid, 1-M.Rejžek, Krajčír 
Rozhodca: Roman Sokol 
27./ O celkové 3.- 4. miesto 
HBK DEVILS PETRŽALKA- SKLENÁRI ONV 5:3 
/2:2,1:0,2:1/ 
Góly Devils: l-Molnár, Pinkava, Balažovič, 

Kováč, Kerdo 
Góly Sklenári: l-Fekete, Viglaš, Oravec 
Rozhodca: Karol Chmelo 
28./ Finále o celkové l. -2. miesto na turnaji 
ŠK ONV- KOBRA ONV 12:2/2:1,3:0,7:1/ 
Góly ŠK: 4-Kadlečík, 2-Kulcsár, Kollár, Padour, 
l-Vrábel, Križáni 
Góly Kobra: 1-R.Srrnád, P.Sirh 
Rozhodca: Karol Chmelo 

Celkové umiestnenie družstiev Najlepší strelci 
turnaja 

l. ŠK DEV.N.VES l. R.STRNÁD /Kobra/- 26g. 
2.KOBRA DEV.N.VES 2. D.KRIŽÁNI /ŠK ONV/ 

27. Miroslav BABICKÝ STRELEC ONV 3 
30. Metód GLATZ STRELEC ONV 2,5 

Kategória chlapci do 16 rokov: 

l. Peter VAVRÁK Slovan Bratisla-
vo 7 
2. Zsólr RIGO ŠK Dunajská Stredo 7 
3. Michal KUJOVIČ Doprastav Bratislava 7 
46. Kristián URBAN STRELEC ONV 0,5 

mj 

organizovaní turistických podujatí a pobytov v 
prírode -možnosť zaškolenia domo i v zohra
ničí. Bližšie informácie no tel. 07 l 775 985, 
778 230. 

. 25g. 
3. HBK DEVILS PETRŽALKA 3. M. KULCSÁR 

/ŠK ONV/- 15g. 
4. SKLENÁRI ONV 
5. BATMANI ONV Najlepší nohrávači turnaja 
6. SZTS ROYAL DÚBRAVKA l. D. KRIŽÁNI/ŠK 

ONV/ -17n. 
7. SLÁVIA PRÁVNIK BRATISLAVA 2. l. CHAN

DOGA /Barmani/- 16n. 
8. ŠK YMCA ONV "B" 3. D. KOLLÁR 

/Botmani/- 12n. 
9. RKS SOKOL ZÁVOD 

Najlepší hráči turnaja Najproduktívnejší hráči 
turnaja 

Martin PINKA VA /Devils/l: D. KRIŽÁNI /ŠK 
ONV/- 42b. 

2. R. STRNÁD /Kobra/- 33b. 
3. l. CHANDOGA -25b. 

Najlepší brankár turnaja 
František SEBESTYÉN /Devils/ 

Rozhodcovia turnaja 
K. CHMELA, M. HÝLEK, SCHWARZ, R.SOKOL, 

Cena "fair-play" no turnaji M. ENCINGER, M. 
RUNÁK, P. LUNZER, O. PROKOP, Radoslav 
BEĎAČ /Kobra/ M.DÁVID 

YMCA DEV.N.VES ako organizátor turnaja, 
ako oj jeho účastníci, týmto zároveň ďakujú 
sponzorom turnaja, a ro: VITÁLOŠ DNY, MODOS 
Bratislava, FEVRA Bratislava, WALTER SPORT 
Bratislava, COCA-COLA AMATil Bratislava, ZEVA 
Bratislava o ROSI-DISKONT POTRAVÍN ONV. 

Oto PROKOP 
predsedo YMCA ONV 

DEVEXS 



Zvol'te si lo, čo no"'''"nc'm"" 

vhodná pre učenie". Je lo dobou
môžete mimochodom zo

rozhovor na alkohol a iné 
formálneho rozhovoru/. Dobrou 

ndl,>7iíncfnc~ môže keď sa v televízií 
alebo situácia s keď 
v reštaurácii alebo keď sa u 
alkohol súčosľ svio!oč-

- zalial', čo mosmédió niekedy popisu-
jú ludí ako atraktívnych 
o nefajčiarov a abslinen-
lov. 

je zóležitostou dospelých, ale pi-
nerobí z dieťaťa dospelého. Z dieťaťa 

so sláva dospelý len časom a skúsenosťa-
mi. je detí nezá-
konné o tok aj Pre 
nie zákona sa v USA môžu deti dostal' 

zvláštne súdy pre mladistvých. V USA 
je povolené podávanie alkoholických ná
pojov mladým ľuďom od 21 rokov. U nás 
bolo táto zákonná hranico stanovená na 
18 rokov. 

- Aby dieťa vyrástlo na zdatného do
spelého, musí sa naučiť sociálnym zruč
nostiam, ktoré sú potrebné k získaniu 
priolelov a nebyt' pritom závislé na alko
hole a iných drogách. 

nepije, nefajčí a nezneužíva 
V USA len l O zo l OO ludí ochutna

lo alkohol alebo skúsilo drogy v dobe, 
keď boli v šiestej triede. V USA obstinuje 
mnoho l'udí zo zásady. Abstinencia je tam 
nnun7mrnnó za normálny vzťah človeka k 

Výmena nábytku nie je záležitost' kaž
dodenmí, ale ok už k takému kroku pri
stúpime, dostane sa každý z mís k otázke 
- "čo so starým nábytkom?". Ponúkneme 
ho no odpredaj, ktorý so nezrealizuje, lok 
nábytok zložíme nelegálne ku kontoine
rovému stojisku. Žiaľ, toká je prax. 

Odvoz o likvidácia odpadu, a.s. (OlO, 
a.s.) ponúka pre právnické, ale i fyzické 
osoby, zaujímavú službu -spalovanie vel'
koobjemného odpadu. Konkrétne sa jed-

ná o spalovanie starého nepotrebného ná
bytku. Túto službu môžu využiť najmä tí, 
ktorí realizujú rekonštrukcie administra
tívnych priestorov či budov, ale i tí, ktorí 
so rozhodli starý nábytok nahradiť novým 
vo svojich bytoch, alebo rodinných do
moch a nemajú možnosť jeho ďalšieho 
zhotovenia. 

Stočí, ak nábytok priveziete do spal'ov
ne o za symbolické ceny (napr. stolička -
7,- Sk, stôl l 0,- Sk, kreslo 20,- Sk, vólan
do 25,- Sk, dvojdverová skriňa 40,- Sk, 
sedačka 50,- Sk atď) bude spálený. V prí
pade záujmu môžete vytočiť telefónne 
číslo 248 868, kde Vám pracovníci spalov
ne podajú podrobnejšie informácie. 

NEBYTOVÉ 
PRIESTORY 

Mestská čosľ DNV prenajme dvo 
nebytové priestory pod terasou no ul. 
M. Marečko o výmere cco 2 x 25 m2• 

Podmienkou je odkúpenie investícií 
vynaložených predchádzajúcim ná
jomníkom. 

Bližšie informácie no miestnom 
úrade. 

:Kieopatra 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02 Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hladá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

* Dámsky o dievčenský bicykel o obývoč
kové dvere. Tel: 776 955 

* Rohovú kuchyňu CARMEN locno. 
Tel: 777 272 

MUDr. Iva CIKRAIOVÁ 
otvorilo 

novú zubnú ambulanciu 
Bilíkovo 14 - Dúbravka 

tel: 7 65411 obj: 117 811 

MASÁŽE chrbta o celého telo, 
no špeciálnom kufríkovom stole 

UVÁS DOMA. 

Tel. mobil: 0905 617 350 
a 776 714 

* AnJ + NJ doučujem: A.Š., No kaštieli 12. 

*TV servis Baláž -Oprava televízorov. No 
grbe 43. Tel./zózn.: 77 6 963 

* Mol'ujeme, notierame, strierkujeme. Tel: 
777 902 (po 19.00 hod.) 
Tel: mobil: 0905 617 350 o 776 714 -

DENOV A- príspevková or-

ganizácia, Eisnerovo 25, Devínska Nová 
Ves, prijme do zamestnania: 
*vodičov motorových vozidiel /8,(/ 
* pracovníkov no verejno-prospešné práce 
pre MČ ONV /oj brigádnici, príp. dôchodcovia/ 
* úrdžbáro-vodo, elektro, zámočník 
* stavebných robotníkov no jednoduché 
stavby pre MČ ONV 

Bližšie informácie poskytneme no tel.č. 
778 692, 77 4 170, alebo osobne priamo 
v sldle firmy na Eisnerovel č. 25. 

llfrlJIIi.d 'fŕJJ IJrdsg lfl Of 

prtdaj 

Jmýcli a strieburnýdi lper&v 
liodiny * a/palia * urimt 

tel: 07/770 !JI 

* Kúpim okýkol'vek byt, alebo garsónku 
vo IV. obvode. Prípadne dóm no výmenu 
menší + doplatok. 
Tel: 531 22 43 

* Kúpim garsónku pri VW. 
Tel: 779 016 

* Vymením 1-izb. byt v DNV zo 2-izb. 
Tel:779 016 

* Vymením 2izb. byt zo 1-izb. v DNV 
+ gors. 
Tel: 776 962 

* Vym. 3-izb. byl zo byl v DNV. 
Tel: 843 739 

* Vym. 1-izb. uprav. byt v DNV zo 2-izb. 
+ dopi. Tel: 779 045 

*Vymením 4-izb. DB zo väčší. len DNV. 
Tel: 777 819 

* Predám 7 árovú záhradu s murovanou 
16m2 podpivničenou chatou, s podkro
vím, v peknom lesnom prostredí DNV. Pre 
náročného možnosť výslavby RD. 
Tel: 391 288 (po 18.00 hod.) 
v prac. čase lei: 431 22 18. 

. l 
STAVEBNÉ A INŠTALAČNÉ PRÁCE 
FIRMA ÚSPEŠNE REALIZUJÚCA STAVBY V ONV 

- MURÁRSKE PRÁCE 
-OBKLADACIE PRÁCE 
- MALIARSKE PRÁCE 
- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE 
- ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE 
- ZEMNÉ A BETONÁRSKE PRÁCE 
• ŽELEZIARSKE PRÁCE 
= ZAL~POVACI~ PRÁC~ 
= IZOLÁCIA STRI~CH 
= DODÁVKA A MONTÁŽ TeSÁRSKYCH 
KONŠTRUKCIÍ- KROVY 
+ STREŠNÉ KRYTINY 

(ŠKRIDLA, ŠINDEL) 

VŠETKY PRÁCE PREVÁDZAME KVALITNE A POSKYTUJEME 
ZÁRUČNÚ DOBU PODLA DOHODY 

JAROSLAV KRCHLÍK 
MOBIL: 0901/72 32 47 

Inzerciu: Cenník: l znak= l Sk, l /8 st1. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, 1/2 str. = 21 08 Sk, l stmno = 4216 Sk. K cenám treba pripočíta( 23 o/o DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou S%, p1i S a viacnásobnom uve1ejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 
hľadám -50 %. Príplatky: l. stmna + l OO%, posledná stmno + 50 %. 

Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00 

DIEVEX 7 



V piatok 4.4.97 telefonicky 
oznámili, že na Lamačskej ceste 
sypú autá stavebnú su( a vytvárajú 
nepovolenú skládku. Pri prevero
vaní sa zistilo, že vývoz je v súla
de so zmluvou s firmou Dúbravák. 

V pondelok 7.4.97 z vchodu č 
18 na ulici P. Horova odprevadila 
hliadka MsP opitého muža. 

Aby lesy nehoreli 
Nepriaznivú situáciu zaznamenávame kaž

doročne v jarnom období v lesnom hospodár
stve. Plamene pohltia stovky až tisícky hektá
rov lesných porastov. Požiare často zavinia 
blesky, no väčšinu prípadov má na svedomí 
človek - jeho nepozornosť, l'ahostajnosť a ne
disciplinovanosť. Vznikajú najmä následkom 
vypalovania suchej trávy nesvedomitými 
občanmi, alebo zakladaním ohnísk turistami. 

To co zhorí nepredtavuje celkovú škodu, ak 
si uvedomíme, že lesný požiar nepredstavuje 
len poškodenie ci zničenie lesných kultúr, ale 
značné škody napácha aj na lesnej faune a 
flóre, na životnom prostredí v jeho širokom 
okolí. 

Do lesov chodíme radi. Poskytujú nám po
koj, pohodu, radosť. Čo berieme a prijímame, 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Začiatok tajničky.- B/ 
Hôrny kurovilý vták - náčelník kozákov.- U 
Preber sa k životu - oplodním kvet pelom -
k ;· d l ráčo.- D Sumivé víno - je ovatá rast ino -
lámaním poškoď.- El Odstránilo prach z po-
vrchu teleso - druh ondulácie.- F l S l red 
tajničky.- G/ Olympijské hry- polynézsky 
nápoj - domácky Kornélia - predložko 
/?.pád/.- H/ Vtáčia potrava - odloží no 
vešiak - prikozuj. -l/ Prístav v Alžírsku - si-
bírsky veltok - vlastnili.- J/ Vrchná č osť ko-
šele - vložil no miesto.- K/ Koniec 
tajničky.-

Zvisle: 1/ Japonské mesto- rozum, súdno-
st'.- 2/ ležot' po česky- slovenský básnik.-
3/ Mravouk - hrdina - opatruje obalom.- 4/ 
Česká predložko - v lom čase - vlákno no ši-
tie.- 5/ Kôlňa, prístrešok no náradie- švéd-
sky vynálezca - cudzia dvojhláska.- 6/ Malý 
íver - predná strano, líce.- 7 l Plo no - ne-
znášaj.- 8/ Uhlovodík s trojitou väzbou -

V stredu 9.4.97 oznámil občan 
z ulice J. Jonáša, že pri prechádz
ke v poliach našiel pravdepodob
ne nevybuchnulý granát. Privolaný 
pyrotechnik ročný granát zabez
pečil a odstránil z miesta nálezu. 

V sobotu 12.4.97 telefonicky 
oznámili občania z l. Bukovčana 
24, že v ich vchode prespávajú 
dvaja bezdomovci. Hliadka MsP 
predviedla oboch mladistvých na 
hraničné oddelenie polície. 

V ten islý deň zistila hliadka 
MsP na zastávke MHD dve ženy, 
ktoré javili známky opilosti a po
užitia omamných látok. Po jednej 
z kontrolovaných bolo o hodinu 
vyhlásené pátranie. V tom čase sa 
však už v DNV nenachádzalo. 
rovnakou mierou by sme mali vrátiť. Nie, 
predpisy nerobia človeka. Jeho postoj a kona
nie vytvára osobnosti. Iste, zákon zakazuje 
vypalovať suché porasty, burinu, lístie, zakla
dať ohne, táboriť mimo vyhradených miest. 
Kde sa cítim dobre vlastné svedomie mi káže 
zachovať a chrániť túto pohodu. Veď sa tam 
chcem vrátiť a opäť užívať. A tých, bezohlad-

V nedel'u 13.4.97, na základe 
upozornenia občanmi, zadržali 
hliadky MsP a HOPZ DNV na ulici 
J. Poničana troch občanov, u kto
rých po prehliadke našli lyžičku, 
kyselinu citrónovú a injekčnú strie
kačku, teda veci, ktoré používajú 
osoby užívajúce heroín. Predviedli 
ich na stanicu hraničnej polície. 

V stredu 9.4.97 predviedli pra
covníci MsP spolu s pracovníkmi 
kynológie ukážku výcviku služob
ných psov, výstroje a výzbroje za
mestnancov mestskej polície de
ťom z materskej školy na ulici M. 
Marečka 16. 

E. Kovarík 
zástupca vel i tela MsP DNV 

ných, co chcú mne a mojim kamarátom, kaziť 
radosť z pobytu v prírode, v lesoch ... nuž tých 
ženiem pre(. 

Žiaden predpis ani pokuta nedokáže na
hradiť stratené. Pamätám, pri prechádzkach a 
návštevách prírody, lesa, na lo, čo chceme a 
očakávame. Rovnakou mierou sa k nim za
chovajme. 

Obchodno technické služby, s.r.o. so sídlom v Devínskej Novej Vsi, zamerané no predaj, 
servis o požičiavanie stavebnej mechanizácie 

prijmú s nástupom od l.júno 1997 
sekretárku generálneho riadilela • personolistku 

Podmienky: SŠvzdelonie, prax, vodič. preukaz, znalosť NJ alebo AJ vítaná. 
Ďalej prijmú, s nástupom podla dohody 

pokladníčku • účtovníčku 
Podmienky: SŠ vzdelanie, prax v podvojnom účtovníctve. 

Informácie: no tel. č.: 775 375, 776 631 

čiernomorský prístav- skratka sloršieho.-
9 l Skratka nemeckého vojenského muzeo -
oznámi, dá no vedomie- máj po nemecky.
] 0/ Mužské meno - blonokrídly hmyz - vel'
ké drevené nádoby hore otvorené.- ll/ 

Hreší - časť moro siahajúca do pevniny.-
12/ Nevlastní- dobýval uhlie.-

Pomôcky: 1/Tosu.- 5/ lovol.- 9/ DAM.-
d 
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Bezdomovec prosí lekára, 
aby mu pichol injekciu. 

- A akú injekciu vám dám, proti 
chrípke? 

- Nie, finančnú. 

••• 
- Až sa nás leto opýta, čo sme 
robili v zime, treba otvorene 
poveda(, že prd ako vlani! 

- Tri vel'ké podniky ma nútia, 
aby ste mi zvýšili plat, - vysvetfu

je zamestnanec. 
- Zaujímavé, - odvetí šéf, - a aké 

podniky sú to? 
- Plynárne, elektrárne a vodárne. ... 

Vlk príde do obchodu 
so zbraňami a pýta sa predavača 

-zajaca: 
- Máte samopaly? Máte granáty? 

Máte dynamit? 
-Áno máme. 

- Tak mi dajte z každého po dva 
kusy. 

-Ale mi vlkom nepredávame. 
- A čo máte proti vlkom? 

-Všetko, čo tu vidíte. 

- Linka dôvery? Musíte mi 
pomôct'! Ja mám v živote samú 

smolu. Vybral som si zlé povola
nie, zmýlil som sa v priatelovi, 

sklamal som sa vo vlastnej žene 
... , iba smola, smola a smola! 

- Skutočne, priate(u, máte smolu. 
Aj teraz ste vytočlili číslo zelovocu. ... 

Mladý pár sa bozkáva. Slečna 
sa roztúzene pýta: 

- Chcel by si vidiet' to miesto, kde 
mi operovali slepé črevo? 

-Áno velmi. 
-Tak zdvihni hlavu. V tej vel'kej 
budove za parkom, na štvrtom 

poschodí, tretie okno zlava. 

••• 
*Mnohí politici prešli od slov 

k dalším slovám. 

• Naša životná úroveň stúpa. 
To iba my nestačíme. ... 

- Načo máme chrbtovú kost? 
- Aby sme nemuseli nosi( zadok 

na trakoch. 
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(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny lýždeň v mesiaci. Cena 2,50 Sk. 
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Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Nikoho neznásilňujem, aby 

čítal šport, ak k nemu nemá 
vzťah, nikoho neznásilňujem, 
aby čítal príhovory vydavatela 
ak mu nič nehovoria, alebo ak 
im nerozumie. Sme rôzni. Nie 
každému vyhovuje šlýl toho dru
hého. Štylistika je veda a ani 
naslovovzalý odborník nemôže 
vyhoviet' všetkým čitatelom. 
V štylistike vela záleží od inte
lektuálnej úrovne podávatel'a, 
pripúšta používa( abstraktnejšie 
pojmy, nefrekventuje zámená, 
obsahové častice, využíva syno
nýmiu. Text člení podl'a úmyslu 
zapôsobiť. .. Nie nechcem una
vovať teoretizovaním. Stretávam 
sa s ohlasmi. S pochopením i 
s údivom ako som si dovolil to, 
či ono. Súdny čitatel' iste pocho
pí úmysel i ciel' skôr ako netra
fenie klinca po hlavičke. Sme 
rôzni. Murárovi možno v prího
voroch chýbajú tehly, narkoma
novi hašiš, športovcovi ... Už 
ma( ochotu nájs( "čo chcel bás
nik poveda(" je úspechom kon
zumenta, čitatel'a. Možno nájde 
a pochopí výkričník, čiarku, či 
úvodzovky tam, kde sa mu na 
prvý pohl'ad nezdajú. A je to 
potom aj úspech pisatela, že ne
píše pre papier. 

Vel'a chápavosti čitatelom, 
trpezlivosti a možno menej po
užívania subjektívnych šlýlotvor
ných činitelov vydavateiOvi želá 

Váš vydavatel' 

v ves 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

9.5. 1997 Ročník: VII. Číslo: 9 bezplatne 

nikatel'om; 
K referendu 

Aj poniektorí prejaviť svoju inteligenciu, svoj svoj prac; 

3. MEDZINÁRODNÁ TRILATERÁRNA KONFERENCIA 

TlUlRITZJ1Mf1US ru JR(l)ZVOJ 
Dňa l 8. apríla 1997 sa v lovia a primátori obcí. Gestorstva 

Rakúskej obci Deutsch Wagram na organizovaní podujatia niesli 
uskutočnila 3. trilaterálna konferen- mimovládne organizácie WWF 
cia venovaná turizmu a územnému (Svetový fond pre ochranu prírody) 
rozvoju oblasti nivy Moravy a Dyje. Rakúsko, Nadácia DAPHNE -SR, 
Konferencie sa zúčastnili zástupco- Únia pre rieku Moravu - ČR, a DIS-
via Slovenskej republiky, Českej re- TELVEREIN DEUTSCH WAGRAM -
publiky a Rakúska. Rakúsko. 

Štátne orgány reprezentovali zá- Mestkú čas( Devínska Nová Ves 
stupcovia Dolnorakúskej vlády, mi- zastupoval starosta mestskej časti 
nisterstva životného prostredia SR, Ing. Vladimír Mráz, ktorý na konfe-
ministerstva pre miestny rozvoj ČR. rencii predniesol referát na tému 

Samosprávy zastupovali staros- (Pokračovanie na 2. strane) 

-----------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 24.4. l 997. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 15.5. 7 997 číslo vyjde 23.5. 7 997. 

Krátke správy 
OZNAM MIESTNEHO 

ÚRADU 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vyzýva všetkých záujemcov o ná
vratný príspevok z Fondu pre pod
poru podnikatel'ských aktivít, aby 
svoje žiadosti doručili na Miestny 
úrad Devínska l':!ová Ves najneskôr 
do 31.5.1997. Ziados( musí obsa
hovor presný názov právnickej ale
bo fyzickej osoby, kópiu živnosten
ského listu, koncesnej listiny a výpi
su z obchodného registra, podnika
tel'ský zámer s uvedením všetkých 
skutočností potrebných na vyhoto
venie nižšie uvedených kritérií, 
peňažný ústav a číslo účtu, na kto
rý možno v prípade prizna!lia prí
spevku tento poukáza( Ziadost' 
musí by( podpísaná oprávnenou 
osobou. Žiadosti na poskytnutie ná
vratných príspevkov sa posudzujú 
v komisii obchodu, podnikania a 
služieb. Komisia posudzuje žiadosti 
na základe nasledujúcich kritérií: 

a) celkový podnikatelský zámer 
b) začínajúci podnikatel' 
c) nedostatkové druhy služieb 
d) počet vytvorených pracovných 

miest 
e) vplyv na životné prostredie 
f) doba návratnosti príspevku 
g) podiel na tvorbe fondu 

l. Z. 

Už sú tu. Bociany biele nezabudli 
na Devínsku. 



® bnič 
1l radnice 

Dňa 15.4. 97 rokovalo miestne 
zastupitelstvo. 

Vyberáme z uznesení: 
Miestne zastupietlstvo : 
žiada firmu Slovnaft o okamži

té zaslanie zámeru a správy o 
hodnotení realizácie eliminova
nia vplyvov skládky nebezpeč
ného odpadu v kameňolome Srd
cevDNV. 

schválilo záverečné účty DE
NOVY, ISTRACENTRA a Verej
ného dobrovol'ného požiarneho 
zboru. 

schvaluje záverečný účet mest
skej časti DNY za rok 1996, pre
vod z výsledku hospodárenia za 
rok 1996 a) vo výške l 0% do re
zervného fondu mestskej časti 
DNY, b) vo výške 50 000,- Sk do 
sociálneho fondu, c) vo výške 200 
000,- Sk do fondu sociálnej sta
rostlivosti a humanity účelovo via
zaných na podporu stravovania 
prestárlych občanov a sociálne 
slabých mladých rodín, d) vo výš
ke ll l 397 - Sk do fondu pre 
podporu podnikatel'ských aktivít, 
e) zostatku cestnej dane k 
31.12.1997 do cestného fondu, 

účelové viazanie úhrady myl
ných platieb v prospech bežného 
účtu mestskej časti DNY (Magi
strát, C-term vo výške 115 735,
Sk z rezervného fondu mestskej 
časti. 

Schval'uje prevod vlastníctva 
bytov v ol:íytnom dome na ulici 
Milana Marečka, orientačné číslo 
9, súpisné číslo 6106 a pozemku 
parcelné číslo 2565/24, zastava
ná plocha s výmerou 371 m2, ka-

Dni 
bratislavskej 
kultúry 
v J e:ruzaleme 

V dňoch 6. - ll .apríla sa v 
hlavnom meste Izraela konali Dni 
bratislavskej kultúry. Delegáciu za 
hlavné mesto SR Bratislavu viedol 
primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Peter KRESÁNEK. 
Delegácia bola rozdlená do troch 
skupín. Prvú viedol primátor hl. 
m. SR a jeho námestníci, pričom 
táto skupina viedla oficiálne roz
hovory s predstavitel'mi samo
správy Izraela. Druhú skupinu 
tvorili umelecké kolektívy zastúpe
né M. LABUDOM, prezentujúcim 
slovenský film "ZÁHRADA", ďalej 
"DIVADLO STOKA", M. SLÁDEK 
s pantomímou, ACADEMIA IS
TROPOLITANA, JAZZ-BAND, 
Slovenskí gajdoši a další. Túto 
skupinu doprevádzali zástupcovia 
slovenských masmédií. Tretiu sku
pinu tvorili poslanci mestského 

DEVEX2 

!astrálne územie Devínska Nová 
Ves z vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy do vlastníctva právoplat
ným nájomcom, 

prevod vlastníctva bytov v obyt
nom dome na ulici Ivana Bukovča
na, orientačné číslo 13, súpisné čís
lo 6129 a pozemku parcelné číslo 
2565/16, zastavaná plocha s vý
merou 479 m2, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves z vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy do 
vlastníctva právoplatným nájom
com, 

prevod vlastníctv_5l bytov v obyt
nom dome na ulici Stefana Králika, 
orientačné číslo 18,20, súpisné čís
lo 6175 a pozemku parcelné číslo 
2878/8 a 2878/7 zastavaná plo
cha s výmerou 386 m2 a 47 6 m2, 
katastrálne územie Devínska Nová 
Ves z vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratsilavy do vlastníctva právoplat
ným nájomcom, 

schval'uje harmonogram dopra
covania územnoplánovacej doku
mentácie mestskej časti DNY, 

žiada starostu mestskej časti o vy
písanie užšej súťaže na spracova
tela urbanistickej štúdie, 

schval'uje využitie objektu "Koš
tálová" na samosprávne funkcie 
(zasadnutia orgánov samosprávy, 
sobášna miestnos(, kultúrne aktivi
ty, činnost miestnych spolkov), 
ukladá architektovi mestskej časti 
DNY pripravit vypísanie užšej sú
t'aže na spracovanie projektu reko
nštrukcie objektu "Koštálová" a pri
pravit informáciu na najbližšie ro
kovanie miestneho zastupitelstva, 

schval'uje všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1997 mestskej 
časti DNY o chove zvierat na území 
mestskej časti DNY, 

schvalu[e harmonogram likvidá
cie nelegálnych skládok tuhého od
padu na území mestskej časti DNY, 
zriaduje Fond reprodukcie investič-

zastupitel'stva, ktorí, v rámci dovo
lenky, mali pripravený osobitný 
program určený prehliadke najza
ujímavejších miest Izraela. Táto sku
pina navštívila chrámy, baziliky, 
kostoly a tie miesta, kde sa narodil, 
pôsobil a bol ukrižovaný Ježiš. 
Navštívila mesto Jeruzalem, 
Betlehem, Nazaret, Kafarnaum, 
Galilejské jazero, Jericho a mnohé 
dalšie významné biblické miesta. 
Súčast'ou programu tejto skupiny 
bolo i miesto krstu - rieka Jordán, 
dalej Judejská púšt' s jej pevnosíou 
Massada a Mŕtve more. Za mestskú 
časf Devínska Nová Ves sa zúčas
tnili návštevy zastupujúci poslanci, 
Ing. Richard RUŽOVIČ, Ing. Vladi
mír MRÁZ a Miroslav ENCINGER. 

Celá delegácia mala možnost' vi
dief biblickú tzv. Svätú zem so všet
kými jej krásami, krajiny, ktorá vž
dy bola miestom stretávania sa 
mnohých národov, ale i miestom 
mnohých svárov. 

Ing. Vladimír Mráz 

ného maj'etku lstracentra, 
schva 'uje zásady pre tvorbu a 

použitie Fondu reprodukcie inves
tičného majetku lstracentra, 

schvaluje sadzbu za prenájom 
pozemkov pod garážami neslúžia
dmi na podnikanie na území mest
skej časti na 5,- Sk/m2/rok, 

zriaďuje komisiu miestneho 
zastupitelstva pre veci mandátové, 

zvolilo JUDr. Editu Loučimovú za 
predsedníčku komisie pre veci 
mandátové v Jajných vol'bách, 
JUDr. Dušana Stupického a Ing. 
Jozefa Glatza za členov komisie 
pre veci mandátové, 

schvaluje poplatok za monogra
fiu Devínska Nová Ves ako príspe
vok do Fondu kultúry vo výške 
250,- Sk na dobu neurčitú s platne
stou od l .4.1997, 

schval'uje vypísanie verejnej 
sút'aže na investičnú akciu "Nové 
parkovacie plochy sídlisk Kostolné 
a Podhorské" v Obchodnom vestní
ku, berie na vedomie informáciu 
o stave prípravy a realizácii inves
tičných akcií mestskej časti DNY na 
rok 1997, odporúča starostovi mes
tskej časti zabezpečit dofinancova
nie úprav Kostolného kopca do výš
ky rozpočtových nákladov v kapito
le ",nvestičné akcie", ukladá pred
nostovi miestneho úradu obozná
mi( obyvatelov Kremencovej a Me
číkovej ulice o ukončení výstavby 
kanalizácie v tejto lokalite a mož
nosti pripojenia individuálnych 
záujemcov, 

ruší: redakčnú radu pre vysiela
nie na inform. kanály TKR, zásady 
spôsobu používania informačného 
kanála TKR v skúšobnom vysielaní, 

žiada predsedov komisií miest
neho zastupitel'stva o predkladanie 
námetov na vysielanie DTV, 

ukladá predsedovi Rady samo
správy mestskej časti DNY pre ve
rejnú informovanost predkložit na 

1ľUIRJIZlMrUS 
®. 

JROZV({))J 
(Dokončenie z l. strany) 
Rozvoj cestovného ruchu, turizmu a 
cykloturistiky v aluviálnom území 
katastra našej mestskej časti. 

Vo svojom referáte sa mimo 
predstavenia mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves, je
ho zvláštností, programu rozvoja 
venoval i myšlienke podpory cykle
turistiky, turizmu a možným kontak
tom v oblasti podnikania, zaujíma
vými pre všetky zúčastnené strany. 
Starosta mestskej časti zdôraznil je
dinečnost' aluviálneho územia, 
Sandbergu ako súčasti CHKO Malé 
karpaty, ako i historickým stavbám 
v našej mestskej časti. Zúčastneným 
členom konferencie predstavil našu 
mestskú časí i s pohladom na histó
riu, geológiu, faunu, a súčasnú 
podnikatel'skú sféru. Účastníkom 
konferencie predostrel záujem 

rokovanie miestneho zastupitelstva 
v druhom polroku 1997 informá
ciu o analýze časopisu Devex a 
zhodnotenie prvého roka vysiela
nia DTV, 

žiada starostu mestskej časti 
prerokova( v orgánoch samosprá
vy hl. m. SR Bratislavy možnost 
zverenia verejných priestranstiev v 
správe hl. m. SR Bratislavy do 
správy mestskej časti DNY vrátane 
finančného krytia. 

Dňa 29.4.1997 rokovala miest
na rada. 

Vyberáme z uznesení: 
Miestna rada odporúča staros

tovi rokovaí o možnosti opravy 
miestneho rozhlasu v rámci údrž
by, s firmami oprávnenými na túto 
činnost', a o výsledku rokovaní 
žiada podat' informáciu na prvom 
zasadnutí MR v mesiaci júni 1997, 

súhlasí s uvol'nením finančného 
príspevku vo výške 4 000,- Sk z 
Fondu mládeže, vzdelávania a 
športu na organizovanie volejba
lového turnaja zmiešaných družs
tiev mládeže a dospelých, ktorý 
bude dňa 30.5.1997, 

schval'uje_ dotácie na činnost' z 
rozpočtu MC DNY na rak 1997, 

ukladá prednostovi miestneho 
úradu predložiť na rokovanie 
miestneho zastupitel'stva v júni 
1997 návrh na odporučenie zá
stupcov samosprávy na zvolenie 
za členov riadiacich orgánov po
beratelov dotácií na činnost' vy
šších ako 20 000,- Sk, 

predložil' na rokovanie miestnej 
rady vo februári 1998 informáciu 
o ročnom zúčtovaní dotácií na 
činnos(, 

poveruje koordináciou prípra-:: 
Chorvátskeho festivalu za MC 
DNY Miroslava Encingera. 

mestskej časti na vybudovaní ma
lého príhraničného prechodu pre 
cykloturistov a pešich s prezentova
ním už spracovanej štúdie smerujú
cej k realizácií tohoto prvku rozvo
ja turizmu a cykloturistiky. 

Pozornos( účastníkov konferen
cie, podla referátu starostu mestskej 
časti, vzbudilo všeobecne záväzné 
nariadenie MČ DNV týkajúce sa 
ochrany aluviálneho územia. 

Rovnako dôležitým prvkom boli 
projekt a jeho realizácia - náučný 
chodník nivou Moravy v dlžke cca 
23 km, ako i medzinárodný projekt 
signovaný v r. l 996 MČ DNV, ob
cou ENGELHARTSTETTEN, Chor
vátskym kultúrnym zväzom na 
Slovensku - projekt "Kultúra bez 
hraníc". Na záver referátu požia
dal starosta MČ DNV Ing. V. Mráz 
zúčastnené orgány Rakúska o pod
poru realizácie projektu prepojenia 
SR a Rakúska už spomínaným 
príhraničným prepojením. 

v ms 

Zamýšl'al som sa nad odpo
vedou, čí je Devex, čia je DTV? 
Polovicu nákladov Devexu hradí 
mestská časí, celé náklady DTV tiež 
mestská čast'. Nie je mi jasné, či aj 
rozhoduje o tom čo bude tých 50% 
priestoru v Devexe ovplyvňovať, o 
>-om, či je l ooro DTV pod vplyvom 
vodníkov (MU, MZ a MR DNY) 
ní"lt pochybností. Hoci rozhodujú 
poslanci, teda zástupcovia obča
nov. Aj keď demokracia znamená 
vláda ludu, nie som celkom presve
dčený, že v našej súčasnej spoloč
nosti platí rovnítko medzi týmito 
dvoma pojmami (nielen v 
Devínskej). Poslanci by mali vítat' 
kritiku, dokonca aj kritiku na vlast
nú prácu. V skutočnosti by nemalo 
záleža( na vôli dvadsiatich - trid
siatich l'udí, či podporil' vychádza
nie novín, či podpori( vysielanie 
miestnej televízie. To má byt' vôla 
občanov. Chceme, alebo nechce
me. Iste je dnes náročné dostat' od 
občana (väčšiny občanov) hlas. K 
čomukolvek. Ono to však je len vec 
organizácie. Prečo sa vôbec nad 

V čom je 
problém? 

Používanie drog je nesmierny 
problém. Dnes ponúkame 3. časí: 

Ako povzbudzovať svoje dielá 
k tomu, aby sa ku mne obracalo 

po radu? 
Deti každého veku budú skôr ho

vori( s rodičmi, ktorí vedia pečú
vd-nech sa to už týka alkoholu, 
iných drog, alebo iných dôležitých 
záležitosti. Existujú ale určité spô
soby reagovania rodičov, ako na
príklad prílišné poskytovanie rád, 
alebo predstieranie znalostí odpo
vedí na všetko, ktoré blokujú doro
:~mie~a~ie ~ diefaÍom. Účinné po
cuvame 1e vtac než prosto neho
vori(". Vyžaduje sústred:nie a 
p_rax. Jestvuje 5 schopností súvisia
ctc_h s eočúvaním, ktoré môžu i tým 
na1leps1~ rodič?m pomôCÍ priblíži( 
s_a k svo11m detom. Mimochodom, 
heto schopnosti môžu tiež pomôcf 
dorozumie( sa s inými dospelými. 

S,ch_o~n~st' č.l: Formulujte výpo-
vec! dt~lala svojimi slovami, aby ste 
u~azalt, že mu rozumiete. To sa 
nte~e~y nazýva "reflektujúce počú-
vanre · Reflektu~úce počúvanie slúži 
~om účelom: u ezpečí Vaše diefa 
ze "' ' hocuvate to, čo Vám hovorí po-
má · '' , ' , a dtetatu znovu počul a uvažo-
vot o sv .. h · h k · V' . 01'C pOCIŤOC a pos ytu1e 

am Istotu, že ste svojmu diefafu 
správne porozumel /a/. 

~chopnost' č.2: Pozorujte tvár 
svo1h d' ' ' t l 0 ~ telata a to, čo Vám hovorí 
e om Cast v· d' ' b • · - · o as teta u ezpecuhe 

ze sa ·r . l . , ch . . nect 1 smutne, a e 1e o 
ve1~ca sa brada alebo oči Vám 

povedta n· • . . Ak l k _ teco me. s ová a jazy 

tým zamýšlam? Miestne televízie vo 
vyspelých krajinách, ale už aj na 
Slovensku sú obyčajne spoločnosti 
súkromných osôb. Predstavte si, že 
miestne noviny, miestna televízia, 
miestny rozhlas riadi miestny úrad! 
Aké možnosti má občan, ktorý po
cituje krivdu? Obrátiť sa na médi
um, ktoré je v rukách oponenta? Je 
bez šancí. Naši poslanci (nie iba v 
Devínskej) si vôbec ešte neuvedo
mujú, čo to slovo znamená! Akosi 
automaticky, po vol'bách, hrajú do 
karát menšine. Záujmovej menšine. 
Prirodzene, že nie stále. To by bolo 
príliš okaté. O tom, že psi cikajú, 
kde nemajú, alebo či papiere nie 
sú vyzbierané na tej alebo onej uli
ci, to sú, a prirodzene, na strane 
l'udí -občanov. Ale, či v devínskej 
firma XY vybuduje vel'maštal', obyt
nú zónu, alebo fabriku na neviem 
čo ... , či sa má občan orientovať 
vl'avo, vpravo, íst' stredom ... to sú 
už iné "hry". J::. médium je formo
tvorným činitelom verejnej mienky. 
Nenadarmo sa hovorí o siedmej 
vel'moci. Podaktorí si to vel'mi dobre 

tela hovoria niečo iné, verte jazyku 
tela. 

Schopnost' č.3: Poskytujte dieíat'u 
podporu a povzbudenie aj inak 
ako slovami. To môže zahrnú!' ús
mev, objatie, mrknutie, poplácanie 
po chrbte, pokývanie hlavou, po
hlad alebo chytenie za ruku. 

CHRÁŇME! 

vedia spočítal. A prirodzene počí
tajú aj s nevedomostou a neocho
tou občanov. Verte, či neverte, ale 
čas ukáže, že ani miestna televízia 
nebude môCÍ byt úradným médi
om. Je to proti logike. Som však 
zvedavý, či občania dopadnú pri 
rozhodovaní ako DIKovia, či 
MlKovia. Občan-občania majú 
skutočne vel'kú silu. Len im musí 
ktosi poveda( aké sú k nej cesty. 

pat 

Poznámka vydavatela: Priestor 
v Devínskonovoveskom Exprese je 
určený všetkým občanom Devínskej 
Novej Vsi. Aj keď ekonomika má 
tvrdé a neúprosné pravidlá, mohli 
by sme poveda(, kto si kol'ko pries
toru zaplatí, tol'ko dostane. 
Päťdesiat percent nákladov hrade
ných mestskou častou sú peniaze 
občanov, preto majú predovšetkým 
právo by( informovaní ale aj infor
mova( (upozorňovať, poukazova(, 
chváli( či kritizovaí) zato do tohoto 
priestoru okrem informácii z radni
ce- MÚ, MZ, MR- patrí aj priestor 
pre deti a školy, pre športovcov, 
záujmové spolky a združenia, 
programy podujatí ale i inzercia o 
službách, vol'ných miestach, bytoch 
a pod. Priestor v rubrike Slovo 

Schopnost' č.4: Pri odpovedaní 
diet'at'u používajte správny tón hla
su. Pamätajte si, že správny tón 
hlasu je rovnako dôležitý ako slo
vá. Dajte si pozor, aby Váš tón ne
bol úzkostný alebo vševedúci. 

Schopnost' č.5: Používajte po
vzbudzujúce slovíčka, aby ste zdô-

majú Novovešíania nie je ohraniče
ný. Je pre občanov. Ze volia iné 
formy komunikácie, nie je chybou 
vydavatel'a. Inteligentní poslanci -
zástupcovia l'udu - by mali vždy 
pochopi( zámery kritikov, frflošov ... 
a vždy by mali daí inteligentné od
povede. 

Dialóg pomáha. 
Takže, ak nie je vaším záujmom 

zlos( invektíva, osočovanie, oho
váranie ... využitie možnosti Devexu 
či DTV 

Vydavatel' 

Aj tak sa dá?! 
Vel'mi nemilú príhodu sme zažili 

pred dvoma týždňami. V potravi
nách na Bridlicovej, len vdaka os
tražitosti predavačiek, prichytili 
staršiu pani, ako si vedome vložila 
do tašky vegetu, tovar, ktorý nemie
nila zaplati(. Krádeží pribúda, šo
kujú však, že občianka v dôchod
kovom veku nedokáže pochopi(, 
kol'ko úsilia vyžaduje takáto drob
ná živnosía vlastne okrádanie dnes 
znamená poškodenie spoluobčana 
a jeho rodiny. Pritom práve potravi
ny na Bridlicovej patria medzi spo
l'ahlivých pomocníkov rodín nielen 
blízkeho okolia tejto ulice. 

r 

raznili svoj záujem a aby ste 
udržali konverzáciu. Nasledujúce 
užitočné slovíčka a frázy vhodne 
používané v medzerách pri rozho
vore môžu Vášmu dieMu úkázal 
aký vel'ký máte záujem: 
"Skutočne?" "Fakt?" "Povedz mi o 
tom." "Čo sa stalo potom?" 

Upozorňujeme na nebezpečie 
vypalovania trávy, ktoré každoroč-

S príchodom jarných dní sa kaž- ne spôsobuje vela požiarov hospo-
de ročne v prírode vytvárajú pod- dárskych budov, stohov slamy a 

pozornos( pobytu detí v prírode, 
pamätajte na to, že odhodená ne
uhasená cigareta i zápalka sú čas
tou príčinou požiarou. 

mienky pre zvýšené nebezpečie lesných porastov. 
vzniku požiarov. Z týchto dôvodov Jarné mesiace predstavujú obdo-

Upozorňujeme i turistov, že oheň 
možno klásÍ len na určených mies
tach a zvýšenú pozornos( treba ve
nova( jeho uhaseniu a uloženiu po
pola pri chatách. 

sa k Vám touto formou hlásia opät' bie, kedy sa nová vegetácia len za-
požiarníci s ciel'om upozorni( Vás čína rozvíjal' a zostatky minuloroč-
ne typické príčiny vzniku požiarov nej suchej trávy, lístia a ihličia 
a poskytnút' Vám rady, ako tieto ri- preds~~vujú vel'k~ n:bez~;či~ vzni-
ziká podstatne obmedzi( ku poztarov a na1ma rozstrenta po-

Toto obdobie je typické ako "jar- žiarov. Ešte máme v živej pamäti 

Lesy sú našim bohatstvom, upe
vňul'ú a vracajú nám zdravie a z 
eko ogického hl'adiska plnia nena
hraditelnú funkciu. né upratovanie", kedy čistíme vše!- nedávne rozsiahle lesné požiare na 

ky obytné a hospodárske budovy, Záhorí a strednom Slovensku, ktoré 
odstraňujeme nepotrebné predmety spôsobili nielen vel'ké finančné, ale 
a horlavý materiál. i ekologické škody. Preto venujte 

Požiarníci hl. m. SR 
Bratislava 

Rozdelenie okrskov na referendum- 23 a 24 máj 1997 
Hl. okrsok Hlasovacia Ulice patriace do hlasovacieho okrsku 

tel. č. miestnost 

l Kino Devín Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecova, Bystrická, ílová, Kremencová, 
775 104 Opletalova Tehel'ňa, Tehliarska, Mečíková, Jána Jonáša, Janšáková, Záhradná 

2 Základná škola 
Na vyhliadke, Samova, Spádová, ul. l. mája, Vápenka, Novoveská, Delená, 

776 691 Chakovská l 
Kosatcová, Magnezitová, No Grbe, Mlynská, Brežná, Bridlicová, Vápencová, 

Záveterná, Charkovská, lstrijská 2-18, Kalištná, Uhrovecká, Hradištná 
lstrijská - rodinné domy, Na Kaštieli, Na Mýte, Eisnerova l, Pod Lipovým, 

3 Kultúrne stredisko Prímoravská, Železiarska, Na Hriadkach, 
770 033 Istro Centrum, lstrijská 2 No Skale, Slovinec, Podhorská, Nám. 6 apríla, Pieskovcová, l. Bukovčana 1·30 

4 Základná škola 
Eisnerova 3, 5,7, 9, ll, 13, 15, 17, 19, 21, 

M. Marečka l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
778 338 l. Bukovčana 3 J. Poničana l, 3, 5, 7, 9, ll, 13,15 

5 Základná škola J Smreka l, 2, 3,4,5, 6,7, 8, 9, 10, ll, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
777 406 Pavla Horova Š. Králika 2, 4, 6, 8, lO, 12, 14, 16, 18,20 

6 Základná škola PHorova l, 5, 7, 9, 10, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 

777 406 Pavla Horova Eisnerova 38, 40, 42, 44, J. Smreka 24, 26 

DEVEX3 



v lýchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Magdaléna MARTIŠOVIČOVÁ 

Leopoldina KRUTKOVÁ 

75 rokov 
Jana SLÁDEČKOVÁ 

92 rokov 
Janka ŠIMONČIČOVÁ 

blahoželáme 

Alžbeta LUKÁČOVÁ 
Pavol PUTIK 

Ludmila MIKLETIČOVÁ 

Z ISTRACENTRA 
ll . mája Vás srdečne pozý

vame na koncert speváckeho 
:zboru Lúčnice, diriguje Peter 
Hradil. Koncert sa začne o 17. 
hodine v priestoroch Chrámu 
Sv. Ducha. 

Druhý májový víkend patrí 
už tradične vel'kému detskému 
programu pri príležitosti Dňa 
matiek. Vel'ký program našich 
detí venovaný mamičkám, star
kám a babičkám sa uskutoční 
dňa 11. mája 1997 vo vel'kej 
sále lstracentra o 18.30 hod. 
Réžia p. Július Ferov pod zášti
tou ZŠ l. Bukovčana l a jej ria
ditela Ladislava Jaška. 

NSKÁ 

centrum pre vol'ný čas, lstrijská 21 6 

9 .S. - 11.5.1997 -DNI EURÓPYV BRATISLAVE 
9.5. o 18.00 hod. -"NÁUČNÝ CHODNÍK NIVOU MORAVY" otvorenie výstavy Devínskej 

Hovej Vsi a jej chránenej krajinnej oblasti. 
Výstava bude otvorená v dňoch 10. o 11.5.97 v čase 14.00- 18.00 hod. 

11.5. o 17.00 hod. - "SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICE" diriguje P. Hradil 
-chróm Sv. Ducha v Devínskej Novej Vsi 

11.5. o 18.30 hod. -Slávnostný program škôl ku Dňu matiek v réžii p. J. FEROVA 
-vel'kó sólo IC 

l 5.5. o 17.30 hod. - Koncert žiakov Základnej umeleckej školy v DNV (účinkujú žiaci 
hudobného, tanečného a literórno-dromotického odboru) 

17.5. o 16.30 hod.- "DETI Z KLUBOVNE" zábavný detský program umeleckého 
vstupné l O,- Sk štúdio 

pri lstracentre pod vedením M. REHOVIČOVEJ oD. SPITZEROVEJ- HOLANOVEJ 
18.5.1997 -ZÁBAVNÉ PROGRAMY NOVOVESKÝCH HODOV: 

otvorená scéna pred lstracentrom: 15.30 hod.- STREET GIRLS 
16.30 hod.- ŠOU KÚZELNÍKA M. HRAŠKU 
17 .OO hod. - DFS LÚČKA, DFS KLNKA 

záhradná reštaurácia Na štadióne 
záhradné pódium 18.00 hod.- LOJZO /vstupné 30,- Sk 

19.00 hod.- HODOV Á ZÁBAVA 
/organizuje reštaurácia/ 

20.5. o 14.00 hod. -LENS -prírodovedné stretnutie 
25.5.1997 -FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE /organizátor MO MS v ONV/ 
27.- 29.5. o 14.00 hod.- LENS- prírodovedné stretnutie 

Pravidelné aktivity, kluby, krúžky, prenájmy ... , 
Tel: 77 OO 33 

Deti z materskej škol~ na ulici J. Smreka 8 

s,a,diU stromček~ ~·· 
"Deň zeme" v materskej škole na 

ulici J. Smreka začali deti spolu s 
pani učitel'kou Holánovou výsad
bou stromčeka, ktorý dostali od ria
ditel'ky lstracentra pani Bergerovej. 
V átriu materskej školy tak pribudol 
deťmi vlastnoručne zasadený stro
mček, o ktorý sa budú môd aj sta
ra( Prvý deň lýždňa pracovnej ak
tivity, vyhlásený riaditel'kou MŠ za
čali deti zbieraním papierov, hra
baním trávnika. S usilovnosťou 

včielok sa snažili skrášli( svoj dvor. 
Popoludní zasa pomohli rodičia. 

l keď neprišli v takom počte ako 
všetci čakali, vdaka patrí lým, ktorí 

DEVEX4 

si našli čas a urobili niečo navyše 
pre svoje deti. 

Súčasťou "lýždňa" bol aj zber 
starého papiera. Deti pomohli oko
liu (3170 kg), ale aj sebe. Veď za 
utŕžené korunky budú môcť dokú
piť hračky na leto. 

Lásku k prírode a k práci je po
trebné deťom vštepovať od malička 
a učitelkám v MŠ sa to darí. Kiežby 
im to zostalo na celý život. 

Materská škola by na letné ho
rúce dni vel'mi potrebovala slneční
ky a preto sa obracia na sponzo
rov, ktorí by mohli darovať nejaké 
deťom. Ivana Obuchová 

MŠ J. Smreka 8 

oo~~~~~~ruu~ 
menin~ v nasledujúcic~ dvoc~ 

týždňoc~ oslávia: 

l 0.5. -Viktória, 
11.5. - Blažena, 
12.5. - Pankrác, 
13.5. - Servác, 

14.5. - Bonifác, 15.5. -Žofia, 
16.5. - Svetozár, 

17.5. - Gizela, 18.5. -Viola, 
19.5.- Gertrúda, 

20.5. -Bernard, 21.5. Zina, 
22.5. -Júlia, Juliana, 

23.5. - Želmíra. 

blahoželáme 

Program 
kina 

OO>rnwrr~ 
Celovečerné predstavenia: str., 

štr., so. a ne. o 19,45 hod. 

10.-11. ROPÚTANÉ PEKLO 

USA MP 12 st 45,

katastrofický film 

14.-15. OD SÚMRAKU 

DO ÚSVITU 

USA MN 18 čt 34,-

keď sa z l'udí stanú úpíri 

17.-18. ANJEL 

S DVOMA TVÁRAMI 

USA MN 15 st 40,-

21.-22. MICHAEL COLUNS 

USA MN 15 st 30,-

Historická dráma 

Mládežnícke predstavenia: 

v SO a NE o 17,15 hod. 

10.-11. ROZPÚTANÉ PEKLO 

USA MP 12 st 30,-

tel.: 775 104 

o pohár Matice Slovenskej 
Už 11. ročník futbalového turnaja 

O POHÁR MATICE SLOVENSKEJ 
odohohrali žiaci základných škôl v 
DNY vo štvrtok l . mája 97 na šta
dióne FCL DNY na Vápencovej uli-

CI-
Tohtoročný, okrem zástupcov 

miestneho odboru fťlatice sloven
skej- predsedu Ing. S. Horníka, A. 
Moravca, člena organizačného vý
boru prišiel otvorit' turnaj aj sláv
nostným výkopom Marián ANDEL, 
podpredseda NR SR a čestný pred
seda SNS. 

Príležitosť sme využili na krátky 
rozhovor. 

• Ako sa Vám darí zosúladiť 
množstvo povinností s návštevou 
miestneho futbalového turnaja. 

-Ako bývalý aktívny športovec
ešte pred pol rokom som chytal v 
IV. lige za Technické sklo - mám 
vzŕah k športu a zvláš( k futbalu. 
Pozvanie do Devínskej na tento tur
naj som rád prijal. Zároveň som 
mal záujem vidief mládež, ako 
účelne využíva vol'ný čas športom. 
Prišiel som pozrieť aj nové talenty. 

*Teda ... 
- Keď budú dobrí, prirodzene je 

seniori - 23.kolo 
D.N.Ves - Rapid 0:0 
starší dorast - 21 . kolo 
D.N.Ves - Polygraf 2:0 
(Czére, Havel) 
Mladší dorast- 2l.kolo 
V. Biel - D.N.Ves 6: l 
(Lieskovský) 
st. žiac;i- 2l.kolo 
V. Biel - D.N.Ves 1 :4 
(Mlynár, Ščepán, Rejžek, Krupči) 
ml. žiaci A- 19.kolo 
D.N.Ves -Vinohrady l :8 
(Benhauer) 
prípravke - 21 .kolo 

Majstrovstvá Slovenska jednotliv
cov v kategóriách dievčat a chlap
cov do l O a 14 rokov sa uskutočnili 
v Komárne. 

Dievčatá do 14 rokov: 
l . Chorvetová Slovakofarma 
Hlohovec 7,5 

2. Konveíková SV Hongeywell 
Suina 7,-

Všeobecne záväzné nariadnie č. 
2/1997 

mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves zo dňa 
1~.4.1997, ktorým sa mení a do
plna. VZN č. 4/1995 mestskej časti 
Brahslava - Devínska Nová Ves zo 
d1ňa 15.12.1995 o miestnych po
p atkoch. 
• 0iestne zastupitel'stvo mestskej 

V
cash Brqtsilava - Devínska Nova 

k 
es podla § 15 ods. 2 písm. a) zó
ona SNR č. 377/1990 Zb. o hlav

nom meste SR Bratislave v znení 
SeNskorších predr:>isov1 § 15 zákona 

R č. 544/1990 Zo. o miestnych 
J!2platkoch v znení neskorsích 

záujem ich podporil' a pomôct' im v 
ich raste. 

Dali sa počut' aj spolužiaci, či 
rodinný príslušníci, čo prišli po
vzbudiť. Pri prvom góle ( ale i pri 
ostatných) tribúna zaburácala ako 
pri súťaži dospelých. 

Výsledky 
ZŠ l. Bukovčana l - ZŠ l. 
Bukovčana 3 l :l 
FCL D.N.Ves -ZŠ P. Horova l :0 
FCL D.N.Ves -ZŠ. l. Bukovčana 3 0:2 
ZŠ P. Horova - ZŠ l. Bukovčana l 4:2 
FCL D.N.Ves- ZŠ l. Bukovčana l 2:2 
ZŠ l. Bukovčana 3 - ZŠ P. Horova 0:2 

Z hry i výsledkov svojich žiakov 
mali radosť aj prítomní riaditelia 
škôl. 
Umiestnenie 

1 . miesto: ZŠ P. Horova 
2. miesto: ZŠ l. Bukovčana 3 
3. miesto: FCL D.N.Ves 
4. miesto: ZŠ l. Bukovčana l 

Najlepší ~trelci: ŠČEPÁN - l. Buk. 3 
(3), VINCEK- P.Horova (3) 
Najlepší hráč: R. ŠVARC - FCL 
D.N.Ves 
Najlepší brankár: J. SEITZ-

pk 

D.N.Ves -Vinohrady 4: l 
(Jusko 3, Kirinovič) 

seniori - 25. kolo 
D.N.Ves - Tomašov 0:1 
starší dorast- 23. kolo 
Senec - D.N.Ves 1 :0 
mladší dorast- 23. kolo 
Lokomotíva- D.N.Ves 4:1 
starší žiaci - 23. kolo 
Lokomotíva - D.N.Ves 8:0 
mladší žiaci A - 21 . kolo 
D.N.Ves - Inter 0:6 
mladší žiaci B- 21. kolo 
D.N.Ves - Inter 0:4 
prípravke - 23. kolo 
D.N.Ves - Inter 0:6 

mv 

3. Kišoňová ŠK Modra 6, -
12.Horváthová STRELEC DNY 2,5 
Chlapci do 14 rokov: 
l. Lednický Softip Rajecké 
Teplice 7,-
2. Svoboda Tatran Prešov 6,5 
3. Szegi Pekáreň Bátorové 
kosí~ 6,5 
20. Simon STRELEC DNY 4,5 
23. Bezuch STRELEC DNY 3, -

mj 

predpisov a čl. 26 ods. 4 písm. a,f) 
Statutu hl. m. SR Bratislavy v plat
nom znení sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/1995 mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nova Ves zo dňa 
15.12.1995 o mie_stnych poplat
koch sa mení a doplňa nasledovne: 

Článok l. 
l. V § 3 sa vkladá nový odsta

vec 7. Doterajšie odstavce 7, 8, 9, 
l O, ll, 12 sa označujú ako 8, 9, 
10, ll, 12 13. 

2. Nový odstavec 7 znie: 
Sadzba poplatku podla ods. 5 
písm. a) a podl'a ods. 6 písm. a) sa 

Akrobatický rock and roll 

V sobotu 19.4.97 boli v Prešove 
Majstrovstvá Slovenska v akrobatic
kom rock and rolle s medzinárod
nou účasťou. Majstrovstiev sa 
zúčastnili aj zástupcovia MČ DNY 
z Hydrorocku Bratislava. V kategó-

rii junior l obsadil J. Rizman s part
nerkou A. Chalasovou 2. miesto. V 
tej istej kategórii P. Valaský a K. 
Trcnová, tiež z Devínskej 3. miesto. 

Majstrami Slovenska v Kategórii 
junior ll sa stali Rasťo Boňos z 
Devínskej s partnerkou Táňou 
Tholtovou. 

Všetci sú reprezentanti Slovenska 
vo svojich kategóriách. 

F.Boňas 

Majster Slovenska Rasto Baňas s Táňou Tholtovou. 

zníži o 50% ak ma[itel' psa 5ceu- né stravovanie sociálneho charakteru 
káže dokladom z M1estneho no- - poplatník svoju žiadosť zdokla-
logického klubu v Devínskei ovej duje zmluvou s právnym subl'ektom, 
Vs1, že pes absolvoval skúsku zó- ktorý finančne dotuje sociá ne od-
kladného výcviku ovládatel'nosti kázaných obyvatelov mestskej časti 
psa /SOP/' pričom tento doklad Bratislava - Devínska Nová Ves." 
nesmie byt starší ako l rok. 

Článok ll. 
§ 5 sa dopl~a o ods. l O, ktorý znie: 

"1 O. Starosta mestskej časti môže 
na základe písomnej žiadosti po
platníka a návrh Miestnej rady 
znížiť sadzbu miestneho pqplatku 
až na 5% ak prevádzka splňa na
sledovné podmienky: 

- prevádzka zabezpečuje rešlaurač-

Článom 111. 
Článok l. tohoto všeobecne zá

väzného nariadenia nadobúda 
účionos( dňom 1 .l .1998. 

Clánok ll. tohoto všeobecne zá
väzného nariadenia nadobúda 
účinnosť dňom l .7.1997. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosto mestskej časti 

llralislava - Devínska Nová Ves 

DEVEX5 



Čo ponúka firma PRESSKAM? 

aby som 
sa práve u vašej firmy? 

Takúto otázku som položil výrob
notechnickému riaditelovi Mariá
novi Haruštiakovi. 

Vymenoval celý rad pozoruhod
ností nad ktorými môžem uvažo
vaf: 

Firma PRESSKAM s.r.o., so síd
lom v Kameňolome č. 4 v Devínskej 
Novej Vsi poskytuje svojím zamest
nancom vela výhod. 

Predovšetkým: stabilnú prácu a 
platovú istotu. 

Ale aj: 
* vlastnú dopravu do zamestna

nia a zo zamestnania z a do 
Devínskej, Dúbravky a od Nového 
Mosta 

* stravovanie vo vlastnom zaria
dení s príspevkom zamestnávatel'a 
a odborov 

* podnikové rekreácie s príspev
kom zamestnávatela a odborov 

* dopravu na spoločenské uda
losti stálym zamestnancom (svadby, 
pohreby, zájazdy, pomoc pri sta
hovaní) 

* koncoročné 

• možnosti využitia telocvične 

DEVEX6 

• ponúka pracovné príležitosti 
200 občanom v Devínskej Novej 
Vsi a 600 v dcérskej spoločnosti 
Strojárne Malacky a. s. 

• vo sviatočné dni (Deň detí, Deň 
matiek, Vianoce ... ) poriadajú pre 
zamestnancov spoločenské posede
nia 

• Viem však1 že ško-
ly v Devínskej, Devex ... 

- Podporujeme materskú školu 
na ulici M. Marečka, Základnú ško
lu l. Bukovčana 3, futbalový oddiel 
FCL DNY má naše dresy a zabez
pečujeme im dopravu, podporuje
me Devex. 

- Patrilo sa vari predstaviť 
vašu firmu. 

- Skupina podnikov PRESSKAM, 
s.r.o. Bratislava, PRESSKAM 
Malacky s.r.o., S.I.C. s.r.o. Brati
slava a STROJÁRNE MALACKY, 
a.s. reprezentuje nový typ združe
nia podnikov na báze kapitálového 
prepojenia s jediným ciel'om: po
skytova( výrobky a služby v dobrej 
kvalite a cene s výhodnými dodací
mi podmienkami. Takmer 80% pro
dukcie je orientovanej na automo-

I 
bilový priemysel. Obrat, vo všet
kých spoločnostiach PRESSKAMU 
je až do výšky 68 mil. Sk/ mesačne. 

• To je na mňa veľa. Nemohli 
ste ... 

-Možno málokto vie, že dielce 
na zadnú nápravu škody Felícia 
pochádzajú z dielní PRESSKAMU 
s.r.o. Bratislava a Strojárni a.s. 
Malacky, v Oktávii je 1 8 prvkov z 
našej firmy. Ale aj náhradné diely 
na škodu Favorit: piate dvere, zad
né blatníky, predné masky ... vyro
bili l'udia v PRESSKAME. Robíme 
na 1400 aut denne! 

·Teda? 
- Prosperujúca firma, akou PRE

SSKAM nesporne je, potrebuje stá
le dalších zamestnancov. Ktorých, 

to sa čitatelia dozvedia z inzerátu 
aj v tomto čísle Devexu. 

Pre budúcnost však uvažujeme 
vytvorit pracovné príležitosti aj pre 
ženy v novej lisovni. Budeme rozši
rova( kapacity - výrobu pre škodu 
Oktávia - a budeme potrebova( asi 
40 pracovníkov pre dvojsmennú 
prevádzku (mužov i žien). 

- Predpoklady uchádzačiek? 
- stačí aj základné vzdelanie, záu-
jemkyne zaškolíme. 

- Možnosti zárobku? 
-Od 31 Sk/hod. plus príplatky 

- Kedy sa môžu uchádzať o za-
meslmmie? 
-V júli, auguste a septembri 97 bu
de prebiehat nábor. Už dnes sa 
však môžu záujemkyne informova( 
na personálnom útvare osobne ale
bo telefonicky: tel: 787 206 

pk 

Obchodno technické služby, s.r.o. so sídlom v Devínskej Novej Vsi, 
zamerané na predaj, servis a požičiavanie stavebnej mechanizácie 

prijmu s nástupom od l. júna 1997 
sekretárku generálneho riaditela • personalistku 
Podmienky: SŠ vzdelanie, prax, vodič. preukaz, 

znalost NJ alebo AJ vítaná 
Ďalej príjmú, s nástupom podla dohody 

pokladničku · účtovníčku 
Podmienky: SŠ vzdelanie, prax v podvojnom účtovníctve. 

Informácie na tel. č.: 775 3751 776 631 

Ol -Kúpa 
02- Predaj , 
03 _ Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Kúpim autosedačku - detskú. Súme. 
Tel: 779 341 

• Sedaciu súpravu 3+2+ l. 
Tel: 778 165 

• Predám jednoradové kolieskové 

korčule č.36. Tel: 778 165 
• Predám trojkolku á 300 Sk, det

skú motorku (4 kolesá) á l OO Sk, 

detský vláčik na vozenie á 
l OO Sk. Tel: 775 347 večer. 
• Predám starožitné hodiny funkčné 
bijúce pondusky 90 ročné. 

Tel: 779 567 

• Zdrav. sestra hlodá prácu. 
Tel: 776 962 

Masáže chrbta 
a celého tela 

na špeciálnom 
kufríkovom stole 
UVÁSDOMA. 

Tel. mobil: 0905 617 350 
a 776 714 

Hl'adáme profesistov pre reali

začnú dokumentáciu v architek

tonickej projektovej kancelárii. 

Živnostenský list, resp. oprávne

nie a 7 ročná prax podmien

kou. 

- ARCHITEKTÚRA A POZEMNÉ 

STAVBY 

- ZDRAVOTECHNIKA (VODA, 

KANÁL, PLYN) - KÚRENIE 

-STATIKA 

-ELEKTRO 

- POŽIARNA OCHRANA 

-ROZPOČET 
-VZDUCHOTECHNIKA 

Tel: 776 641 

Presskam s.r.o., Vápenka č. 4. D.N. Ves, 841 07 Bratislava 

prijme 
vedúceho zásobovania - pracovníka paletového 
vzdelanie: VŠ-stroj., SPŠ-stroj. hospodárstva 

- sekretárku 
vzdelanie: OA, 

SEŠ, znalosť NJ 

- majstra lisovne 
vzdelanie: 

SPŠ-stroj., prax 2 roky v stroj. 

- zvárača C02 
požiadavky štátne skúšky 

- autoelektrikára 
vzdelanie: SOU, po ZVS 

- robotníka do lisovne 
vzdelanie: základné 

vzdelanie: SOU, preukaz na 

vys. vozík 

- nástrojára 
vzdelanie: SOU, 

prax v odbore 

- obrábača kovov 
vzdelanie: 

SOU, prax v odbore 

- mechanik nastavovač 
vzdelanie: SOU, prax 

- vodiča autobusu 
vzdelanie: 

preukaz skup. D 

Bližšie informácie tel. č.: 787 206 

MUDr. Iva CIKRAIOVÁ 
otvorila 

novú zubnú ambulanciu 
Bilíkova 14 - Dúbravka 

tel.: 765 411 obj: 777 811 

zorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

• Mal'ujeme, natierame, stierkuje

me. Tel: 777 902 (po 19.00 hod.) 

• AnJ+NJ doučujem. AŠ., Na kaš

tieli 12. 

• Máte záujem o AVON kozmeti

ku? Tel: 77 4 055 

* STOLÁRSNO - diel'ňa. 

Tel: 794 514,775 554 

* Vymením družst. 2-gars. (Pri trž
nici) za väčší, príp. 2-izbový v 

DNY. Tel: 526 36 56 

* Vymením 3-izb. 

väčší v 4. obv. 

Doplatok. 

byt v DNY za 
okrem DNY. 

Tel: 779604 

• Mladá rodina si prenajme malý 
Rodinný dom. Tel: 375 323 

* Vezmem do prenájmu garáž v 
Devínskej Novej Vsi. 

Tel: 777084 

• Opravy chladničiek, mrazničiek 
(aj v záruke) Tel: 776 954, 

mobil: 0905 615 504 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Inzercia: Cenník: l znak~ l Sk, l /8 str. ~ 527 Sk, l/ 4 str. ~ l 054 Sk, l /2 str. = 21 011 Sk, l strano ~ 4216 Sk. K cenám treba pripočítal 23 % DPH. 

Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 
Tel: 778 362 

• TY-servis Baláž - Oprava televí-
hľadám· 50%. Príploiky: l. st1ono +l OO%, posledná stro no+ 50%. l = l O Sk+ 23% DPH. 

Inzercia tel./fox: 775 27 S, inzertná koncelá1io: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



• V piatok l 8.4. 97 telefoniky ozná
mili no stanicu MsP, že v priestore 
koničkárov, smerom k Dúbravke, 
niekto páli na poli drôty. Hliadka 
zistila porušovatel'a z Repašského 
ulice v Dúbravke a uložila mu blo
kovú pokutu. 

• V nedel'u 20.4.97 zrazil vodič 
motorového vozidla vol'ne pobehu
júceho psa. Poškodená majitel'ka 
psa sa s vodičom dohodli na vy
riešení problému. 

• O deň neskôr na prechode ulíc 
M. Marečka - Eisnerova zrazila vo
dička osobného motorového vozid
la maloletého chlapca. Aj keď 
chlapec nejavil známky zranenia, 
privolali rýchlu zdravotnú pomoc a 
prípad doriešila dopravná polícia. 
Eisnerova ulica, po oboch stranách 
s parkujúcimi autami patrí medzi 
najrizikovejšie úseky v DNY. Vodiči 
by mali po tejto komunikácii jazdi( 
maximálne opatrne. 

• V ten istý deň o l 3.00 hod. ozná
mili na stanici MsP, že pri plote 
skladu telekomunikácií leží chlap 
dolu tvárou a je vyzlečený. Hliadka 
MsP zistila, že občan skonzumoval 
viac alkoholu ako znesie. 

• V stredu 23.4. 97 sa na ulici l. 
Bukovčana prevážali na motorkách 
mladíci a správali sa hlučne. 

MALOKARPATSKÁ ŠTYRIDSIATKA 
XVI. ročník 

Termín konania: 24. máj 1997-
sobota 

Prezentácia a štart: ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, rázcestie žltej a modrej 
značky, 

l 50 m za konečnou autobuso
vej linky č. l 02 

Štart: 07.00 - 8.30 hod. trasa 
l O km od 9.00- l 3.00 hod 

Ciel': do l 8.30 hod. 
Trasa pochodu: 

A) DP 42 km/ 160m -Záhorská 
Bystrica - Pajštúnsky hrad -
Košarisko - Biely Kameň - Biely 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Začiatok tajnič

ky.- B/ Výnos z peňažného vkladu 
- nebdel - francúzsky ostrov.- C/ 
P l t k piny kalcytov u z - neras zo s u . 

skratka atmosféry.· D/ Okraj - etyl-
alkohol.- E/ Pohrebná hostina · 
stovka striel - francúzska skratka 

OSN.- F/ Oslovoval zámenom oni 
· privádzanie · G/ Činí · existovalo 

·tiger po česky.- H/ Zlato po špa-
nielsky · nehreje vel'mi -teda.- 1/ 
Ukazovacie zámeno - metrák hovo-

rove · klesá · povel volovi, aby šiel 
do prava.· J/ Koniec tajničky. 

Zvisle: l l Pocit žia lu · lahká že-

na, neviestka.- 2/ Druh palmy · ko· 
žu ši nové zviera.- 3/ Citoslovce po-

skoku - rieka vo Venezuele.- 4/ 
Yzíahujúca sa na školu - nový po 

nemecky.- 5/ Nepochybnosí- za-
kladatel' automobilky vyrábajúce 

kríž- Tri duby - Cimbal -
Záhorská Bystrica 

B) TP 25km/780m - Záhorská 
Bystrica - Pajštúnsky hrad - Medené 
Hámre - Zbojnícka studňa 

- Pekná cesta - Stánisko -
Marienka - Záhorská Bystrica 

C) 10km/300m pre rodičov 
s deími - Záhorská Bystrica -
Cimbal - Hrubý Drieňovec -
Snežienka 

Vekové obmedzenie: DP sa mož
no zúčastni( po dovŕšení l 5 rokov, 
mladší len v sprievode 

rodičov alebo vedúcich TOM 

autá značky Mercedes.- 6/ Mesto v 
Namíbii - športová potreba.· 7/ 
Skutočne, opravdu /hovor./ - po
môcka včiel z vosku na ukladanie 

medu - 8/ Predstavíte!' elity · sever
ské mužské meno.· 9/ Druh proti

plynovej trhaviny · umelý jazyk.· 

l 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

6 

Prípad riešilo hraničné oddelenie 
policajného zboru. 

• K dalšej dopravnej nehode došlo 
v sobotu 26.4.97 na križovatke ulíc 
Š. Králika aJ. Smreka. Prípad rieši
la dopravná polícia. 

• Všeobecne záväzné nariadenie 
MČ DNY č.4/96 o státi a odsťaho
vaní motorových vozidiel kontrolo
vali hliadky MsP v stredu 23.4.97. 
Štrnás( majitel'ov vrakov, aleboz 
iných dôvodov odstavených vozi
diel, uposlúchlo výzvu a nepojazd
né vozidlá odstranili. Ku dňu kon
troly zistili pracovníci MsP l 5 vozi
diel a do konca apríla pä( vozidiel 
bude odstránených objednanou fir
mou. 

Velitel' stanice MsP DNY 
JUDr. F. Baňas 

Odmena: Každý účastník, ktorý 
prejde všetkými kontrolnými stan i· 
cami, získa diplom. Deti po prejde
ní l O km trasy čaká sladká odme
na. 

Informácie: Ing. Vladimír 
Pukančík, Dopravoprojekt, a.s., 
Kominárska 2, 832 03 Bratislava, 

tel. 5434-285. 

Pochodu sa zúčastňuje každý 
účastník na vlastné nebezpečie. 
Účastníkom doporučujeme lekársku 
prehliadku. Pochod sa koná za 
každého počasia. 

l O/ Má po chorvátsky · žurnalis
ta.· l l/ Americký ekonóm · mesto 
v Japonsku.· l 2/ Minister vnútra 

ČR - stred tajničky.-
Pomôcky: B/ Emou.· C/ Otavit.

E/ ONU.- 6/ Epako.· l l/ Uguči.· 
d 

7 8 9 lO ll 12 

Vybral ste si dobre, · pochval'uje 
ženíchovi nevestu oddávajúci 

úradník, pani je velmi oblubená. 
Už je tu tretí krát. 

Tak pán Komár, konečne ste vplá
val do manželstva. Ako sa cítite? 

Skutočne ako na lodi: je mi 
špatne ... a vystúpiť sa nedá. 

Pane, čo vás vedie k tomu, že ste 
ešte vo svojej štyridsiadke slobodný? 

Pud sebazáchovy. 

Máte pekného manžela. Vyzerá 
celkom zachovalo. 

Vidíte, a to ho mám z druhej ruky. 

V Raji 
Eva: Miluješ ma? 

Adam: A mám na výber? 

Susedovie Maru vraj uniesli 
mimozemškmia. 

Prosím tá, ako si k tomu prišiel? 
Počul som, ako hovoria, že má 

mesačného syna. 

Pane, osloví krehkého starca pred 
erotickým masážnym slónom 

stepujúca dievčina, nešiel 
by ste si za tisíc korún zaš~ásovaf? 

Prečo nie, k môjmu dôc odku 
je každá koruna dobrá. 

... 
Pani Komárová stretáva svojho 

gynekológa. 
Dobrý deň, pán doktor vy ma 

nepoznáte? 
Nehnevajte sa milostivá, osprave-
dlňuje sa údržbár ženských tiel, 

ja nemám na tváre pamät'? 

... 
Minulý týždeň ma manžel pristihol 

inflagranti. 
Je to možné? A čo hovoril? 

Nič, len krútil hlavou. 
Tak to si ešte dobre dopadla. 

Myslíš? Tá hlava bola totiž moja. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
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DEVIEX 8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

22.-23. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Politika je panské huncúctvo, 

či sa to niekomu páči alebo nie. 
A máme tu referendum, kde sa 
môžeme vyjadri( všetci. Jedna z 
mála príležitostí občana ovplyv
nií. Áno, alebo nie - tak málo 
možností. Áno, alebo nie tak 
vel'ký dosah. Maí názor a ešte 
aj šancu vyjadrií sa nebýva čas
to. Preto by som dal ÁNO za to 
zúčastni( sa, či nezúčastnií refe
renda. Už odpovediam áno, či 
nie jednotlivým otázkam by som 
venoval väčšiu pozornosí. 

Alternatívu, ktorú by som vo
lil, možno v referende nie je. 
Chcem, či nechcem, na tomto 
kúsku zeme, musíme brat' do 
úvahy vela, vela dalších okolno
stí od histórie a skúseností de
dov, otcov, vlastných, po pohy
by minulé, dnešné, predpokla
dané ... maí dostatok spolahli
vých informácii, čo vlastne 
predstavuje .... alebo daí sa 
ovplyvni( od a po zet. 

Nuž máme stovky problémov, 
stovky starostí, možno málo mo
žností... využime túto. A pokús
~e sa povedaí si svoje, obetu
túc kúsok času, možno netradič
ne prešlapaí niekol'ko krokov 

d' l v: možno ide aj o nás. Aj 
týmto krokom možno ukáza( 
že viem povedaí za seba nie: 
kol'ko slov, za kto~ými si st~jím. 

Váš vydavatel' 

s n oves ~ y 
informačný 

spravodajca 

občanov 

r s mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

23.5. 1997 Ročník: VII. Číslo: 10 bezplatne 

f)Komu majú patriť miestne médiá? 
~Výročie školy, letné tábory; 
(l festival národnej piesne; 

m Referendum; O šport; [(!]O drogách; 

Aj počasie prialo novoveským hodom. Najmä deti si prišli na svoje. 

Záujemcom o príspevok 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vyzýva všetkých záujemcov o ná
vratný príspevok z Fondu pre pod
poru podnikatelských aktivít, aby 
svoje žiadosti doručili na Miestny 
úrad Devínska Nová Ves najneskôr 
do 31 .5. l 997. Žiadost' musí obsa
hova( presný názov právnickej ale
bo fyzickej osoby, kópiu .živnosten
ského listu, koncesnej listiny a výpi
su z obchodného registra, podnika
tel'ský zámer s uvedením všetkých 
skutočností potrebných na vyhoto
venie nižšie uvedených kritérií, 
peňažný ústav a číslo účtu, na kto
rý možno v prípade priznania prí-

spevku tento poukázaí. Žiados( 
musí byt' podpísaná oprávnenou 
osobou. Žiadosti na poskytnutie ná
vratných príspevkov sa posudzujú 
v komisii obchodu, podnikania a 
služieb. Komisia posudzuje .žiadosti 
na základe nasledujúcich kritérií: 

a) celkový padnikatelský zámer 
b) začínajúci podnikatel' 
c} nedostatkové druhy služieb 
d) počet vytvorených pracovných 

miest 
e) vplyv na životné prostredie 
f) doba návratnosti príspevku 
g) podiel na tvorbe fondu 

I.Z. 

-------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 15.5. 1997. Uzávierka nasledu
júceho čísla bude 29.5. 1997, číslo vyjde 6.6. 1997. 

Krátke správy 
Podujatie Kultúra bez hraníc -

Devínska Nová Ves · Schloshof bu
de v mesiaci september. Program 
včas uverejníme. 

••• 
Majstrovstvá Európy- medziná

rodné preteky automobilov do 
vrchu Slovakia 97 - Matador na 
trati Pezinok - horský hotel Baba 
budú v dňoch 25.- 27.júla 1997. 

• •• 
Obchodníci, pripravujete zatvo

renie predajne počas dovolenky? 
nezabudnite túto skutočnos( ozná
mit občanom aj prostredníctvom 
Devexu. Tí, čo sú v katalógu obcho
dov a služieb 97 - bezplatne. 

••• 
Chorvátska televízia je už v káb

lovom rozvode. Treba ju len nájst' 
a naladií prijímač. 

Vážení obyvatelia 
rodinných domov 

D.N. Vsi. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu 
pri separovanom zbere 

druhotných surovín. 
Nedolej triedime 

papier, sklo a železný šrot, 
ktorých najbližší zber vykonáme 

v sobotu7. júna 1997 
Vytriedené suroviny prosíme vylo
ži( na viditel'né miesto, najneskôr 

do 8.00 hodiny. 

OLOa.s. 

Vážení čitatelia, 
oznamujeme Vám, že Miestna 
knižnica v Devínskej Novej Vsi 
bude v dňoch 23.6. - 8.7.1997 

zatvorená z dôvodov inventarizá
cie, preto Vás prosíme o vrátenie 
kníh v priebehu mesiaca mája. 



® bnič 
1l radnice 

Pán "pat" sa mýli, je to úplne 
naopak. Je pravidlom, že miestne 
noviny v mestách porovnatel'ných z 
Devínskou Novou Vsou vydáva 
priamo mestský úrad. Dokonca v 
Bratislave to tak funguje aj v prípa
de väčších mestských častí. Takmer 
v každej bratislavskej mestskej časti 
vychádzajú vlastné noviny. Všade 
je vytlavatelom mestská čas( s vý
nimkou Devínskej Novej Vsi, kde je 
vydavatel'om Devexu súkromná 
osoba. Je to aj logické. Na vydá
vaní miestnych novín sa totiž nedá 
zarobiť, pre informovanost' obča
nov o miest,ych problémoch sú 
však vel'mi dôležité. Súčasný po
slanecký zbor v Devínskej Novej 
Vsi rozhodol o tom, že dotácia pre 
Devex zo strany mestskej časti sa 
oproti minulému volebnému obdo
biu zvýšila viac ako trojnásobne a 
pokrýva 50% celkových nákladov. 
Podmienkou pre vydavatel'a bolo, 
že zabezpečí bezplatnú distribúciu 
Devexu do všetkých domácností, 
ktoré si ho objednajú. 
Odpoveď na otázku, či miestna 

čas( ovplyvňuje 50% priestoru v 
Devexe, kedze hradí 50% jeho ná
kladov je jednoduchá. Články, kto
ré uverejňujú pracovníci miestneho 
úradu a funkcionári mestskej časti, 
vyjadrujú ich názory. Do ostatných 
príspevkov uverejnených v Devexe 
mestská čast' zásadne nezasahuje 
a rozhodovanie o uverejnení, ale
bo neuverejnení príspevku je vždy 
vecou vydavatel'a. O tom, že v de
vexe sa objavujú často aj kritické 
články, vie každý jeho čitatel'. 
Jedným z pravidelných kritických 
prispievatel'ov je aj pán "pat". 
Myslím si, že práve on je najlepším 
dôkazom toho, že je možné obráti( 
sa aj na médium "oponenta" so 
svojimi krivdami. 

Ešte jednoznačnejšie sa prejavu
je problém financovania v prípade 
DTV. Patril som a patrím do kolektí
vu, ktorý pripravil a realizoval myš
lienku zriadi( vlastné televízne štú
dio. Preto som navštívil vel'a miest
nych televízií na Slovensku a pred 
rokom som sa počas mesačnej 
stáže v USA financovanej americ
kou stranou zaujímal aj o fungova
nie miestnych televízií v USA. Na 
Slovensku funguje asi 50 lokálnych 
televízií. Vzhladom na počet divá
kov, ktoré tieto televízie oslovujú 
nie je reálne dosiahnúť pri ich vy-

DEVEX2 

V minulom čísle Devexu bol uverejnený kritický názor občana pod značkou "pat" 

na ovplyvňovanie Devexu a hlavne DTV zo strany miestneho úradu. Pisatel' tvrdí, že ak 

miestne noviny a miestnu televíziu riadi miestny úrad, občan nemá možnos( poukáza( 

v týchto médiách na krivdu, ktorá sa mu stala. Aj preto sú vraj miestne televízie vo vy

spelých krajinách, ale aj na Slovensku obyčajne spoločnostami súkromných osôb. 

pa 
sielaní zisk. Motívom existencie ta
kýchto televízii nie je preto ich zis
kovosť, ale maximálna informo· 
vanost' divákov o miestnej proble
matike. Takmer nikde až na 2-3 
výnimky ich preto neprevádzkujú 
súkromné spoločnosti ako tvrdí pán 
"pat", ale obce. Robia to buď pria
mo, alebo prostredníctvom obecnej 
organizácie, alebo si obce pre
vádzku zaplatia u súkromnej firmy. 
V USA je situácia presne taká istá. 
Napriek záplave komerčných tele
vízií ani jedna nie je obmedzená 
dosahom na územie mesta porov
natel'ného s Devínskou Novou 
Vsou. Naopak, všetky takéto mestá, 
ktoré som navštívil majú vlastné 
mestské televízie, ktoré prevádzkuje 
samospráva mesta. 

S tým, že miestna televízia ne
moze by( úradným médiom 
súhlasím. Musí to by( televízia 
všetkých občanov. Ja sám, ako člo
vek zodpovedný za vysielaný prog
ram, mám k nemu vel'a kritických 
výhrad a chcem, aby sa vysielanie 
podstatne zlepšilo. Súvisí to okrem 
získania skúseností hlavne s finanč
nými prostriedkami. Poslanci miest
neho zastupitel'stva totiž schválili 
zriadenie miestnej televízie vo fina
nčne výhodnom variante, niekol'ko
násobne lacnejšom ako iné mest
skeé časti Bratislavy. Aj preto vlast
ne DTV nemá ani jedného pracov
níka na plný pracovný úväzok. 
Vysielanie zabezpečujú nadšenci 
vo svojom vol'nom čase popri za
mestnaní, alebo štúdiu. Tieto prob
lémy však nemajú vplyv na objek
tivitu DTV a na možnost' vstupu 
občanov do nej. Snažíme sa im 
dáva( dostatok priestoru napríklad 
formou pravidelných ankiet a bu
deme hl'ada( dalšie možnosti. 
Snažíme sa v DTV uverejňovaí aj 
kritické materiály a občania majú 
možnost' dáva( na takéto príspevky 
podnety. Stačí keď zavolajú na te
lefónne číslo 770 066, kde môžu 
necha( odkaz. 

Pán "pat" tvrdí, že poslanci v 
DNY akosi automaticky po vol'bách 
hrajú do karát záujmovej menšine. 
Sú to silné nekonkrétne slová vyslo
vené do vetra. Myslím si, že práve 
financovanie vydávania Devexu a 
vysielania DTV mestskou čast'ou, čo 
pán "pat" kritizuje, vyvracia toto 
jeho tvrdenie. Poslanci súčasného 
miestneho zastupilel'stva sa snažia 

hraí s občanmi Devínskej Novej Vsi 
s otvorenými kartami. Aj preto 
zvýšili dotáciu na vydávanie 
Devexu viac ako trojnásobne, aby 
sa Devex dostal do každej domác
nosti, ktorá o lo prejaví záujem. Aj 
preto schválili zriadenie miestnej 
televízie a vybudovanie televízneho 
káblového rozvodu v celej starej 
časti DNY. Aj preto sa v Devexe a 
DTV uverejňujú uznesenia miestne
ho zastupitel'stva a miestnej rady a 
všetky podstatné skutočnosti odo
hrávajúce sa na radnici. Poslanci 
miestneho zaslupitelstva nerozho
dujú za chrbtami občanov, ale 
pred ich tvárou. Preto musia roz-

Iste prebieha vel'a diskusií i na 
aktuálne témy v rôznych prostre
diach, na ulici, v domácnostiach, v 
reštauráciách, na spoločenských 
podujatiach. Iste mnohí frfl'ú, že to, 
či ono sa neobjavilo v Devexe ale
bo v DTV. Prečo však nevyskúšajú 
objektivitu oboch médií. Redakcie 
sú povinné zachoval ich anonymitu 
a isto uverejnia ich názor, pripo
mienku, príspevok, pokia!' dodržia 
zákon - normy spoločenskej komu
nikácie, fakty budú podložené a 
overené, v príspevkoch nebude zlo
s( invektíva, osočovanie, ohovára
nie ... bez podkladov a dôkazov a 
skryté v anonymite. Redakcia po
trebuje vedieí meno a adresu {resp. 
tel. č.) prispievalela. Nie preto, aby 
sa "revanšovala" ale pre možnost', 

hodovaí tak, aby sa za svoje roz
hodnutia nemuseli hanbií. 

Pán "pat" tvrdí, že nie je možné 
obráti( sa na médium "oponenta" s 
kritickým názorom. Môžem ho 
ubezpeči( že v prípade DTV to ne
platí a uvádzam na to konkrétny 
dôkaz. Pánovi "pat" ponúkam mo
žnost' vystúpiť so svojimi názormi 
na fungovanie a ovplyvňovanie 
miestnych médií v pravidelnej re
lácii DTV "Horúce kreslá" dňa 
26.6.1997. V priamom prenose 
bude mat' možnost' oslovil' divákov 
DTV aj so svojimi kritickými pripo
mienkami na túto tému. Prosím pre· 
to pána "pat", aby sa so mnou 
osobne spojil do l 0.6.1997 kôli 
príprave relácie. Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

niekedy nutnost' konzultácie, dopl
nenia, či overenia informácie. 
Takže ... zahoďte zbytočné obavy, 
diskusie po kútoch. Pomôžete sebe, 
spoluobčanom i voleným zástup

com. 
A dovol'te mi ešte k tzv. cenzúre. 

Pracovníci MÚ, MR a MZ v tomto 
volebnom období ani jediný raz 
nezasiahli do obsahovej časti 

Devexu. Nakoniec súdny čitatel' to 
mal a má možnos( posúdií z kritic

kých poznámok, či článkov najmä 
v rubrike Slovo majú Novovešíania. 
len v minulom ročníku sme napočí
tali 34 kritických materiálov od 
občanov. Prečítali sme iba konkrét
ne a adresné. Nakoniec aj tie, uve
rejnené pod značkou, svedčia o 
dobrej vôli redakcie daí priestor 

všetkým občanom. 
Vydavatel' 

g vysielania 
@ewf!1ils~ol1ilowowe~k@j ~e~ewí~i@ 

pondelok 
utorok 
štvrtok 
piatok 
pondelok 
utorok 
štvrtok 
piatok 

26.5.97 od 18:30 do 19:00 
27.5.97 od 18:30 do 19:00 
29.5.97 od 18:30 do 19:00 
30.5.97 od 9:30 do l 0:00 
2.6.97 od 18:30 do 19:00 
3.6.97 od 18:30 do 19:00 
5.6.97 od 18:30 do 19:00 
6.6.97 od 9:30 do 10:00 

Spravodajstvo DTV (repríza) 
Spravodajstvo DTV (repríza) 
Horúce kreslá (premiéra) 
Horúce kreslá (repríza) 
Horúce kreslá (repríza) 
Horúce kreslá (repríza) 
Spravodajstvo DTV (premiéra) 
Spravodajstvo DTV {repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 
7:00 do 14:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

V dlhodobej sMaži základných škôl budú tentokrát obhajoval' farby svo
jich škôl druháci. Spolužiaci, nezabudnite ich povzbudzovať a poslat' tele

fonický hlas počas vysielania na tel. č. 770 066. -p-

ZÁPACH SPLAŠKOV 
O nevyhovujúcej kc:nalizácii na 

rohu ulíc J. Smreka a S. Králika ste 
už v Devexe písali. Stav sa však k 
lepšiemu nemení a nik nepovie, čo 
bude dalej. 

y čom je problém? Odvádzacie 
potrubie kanalizácie zrejme nestačí 
na prepravu množstva odpadovej 
vody a tá potom, v nepravidel'ných 
intervaloch, vyráža na povrch. So 
všetkým čo takáto "voda" obsahu
je. Nielenže na ulici cítil zápach zo 
splaškov, dokonca v nižšie polože
ných bytoch pri spláchnutí WC vo
da aj s obsahom vyráža spät'! 

Kto vyrieši tento problém v časti 
DNY? lmh 

Nevydržali ani rok 

Lužné lesy rieky Moravy a jej 
mokré lúky sú základom bohatstva 
rastlinných a živočíšnych druhov. 

Ale aj Devínska Kobyla poskytuje 
potravinovú základňu a životný 

priestor viacerým druhom rastlín a 
živočíchov. Nezriedka sa stane, že 
vodiča motorového vozidla vyplaší 
letiaci bažant, utekajúci zajac, ba 
pri ceste cez Devín nie je zriedkavo
stou stretnút' diviaka, či srnčiu zver. 

Kto sa o toto prírodné bohatstvo 
stará, kto dbá aby naše deti nevideli 
zvieratá iba na obrázkoch? 

Polovník v dnešných časoch už nie 

je iba lovec. Polovníctvo v súčasnosti 
možno charakterizova( ako chov a 

ochrana polovnej zveri. lov je možný 
len pri dodržiavaní všetkých chovatel'
ských podmienok. 

Polovnícke združenie Morava ob· 

hospodaruje polovný revír o rozlohe 
l 380 hektárov v prevažnej miere po

l'nej pôdy v katastri mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Najrozšírenej

šími druhmi zvreri sú zver srnčia, za
jac, bažant, kačica divá. Združenie 

má dnes 17 členov a 7 čakatel'ov na 
členstvo. 

Letné denné tábory 
pre deti 
ZUŠ E. Suchoňa a kultúrne zaria

denie lstracentrum Devínska 
Nová Ves. 

poriadajú počas letných prázdnin 
denné 

a Vá .ime • Sl 
V podmienkach prímestského re

víru je úbytok zveri velmi znatel'ný. 
Čo najlepšie podmienky pre zver 
sa snažia vytváral pravidel'nými 
pochôdzkami, výsadbou stromov, 
vytváraním nových remízok, likvi
dáciou túlavých psov mačiek {ktoré 
sú náchylné na rôzne choroby a te
da sú nebezpečné aj pre človeka). 

Dôležitou úlohou je zabezpeče
nie dostatočného krmiva na zimné 
prikrmovanie zveri. Preto vybudo
vali množstvo zariadení: krmelce, 
zásypy a posedy. Žial', tu sa často 
stretávajú s nepochopením verej
nosti. Mnohé tieto zariadenia van
dali úplne zničili. 

Vel'ký význam má aj ochrana ja
rabice pol'nej. Aj vdaka starostli
vosti polovníkov sa jej stavy viditel'
ne zlepšujú. 

- zamerané: hudobno -tanečné 
a divadelné 

· odborné vedenie: 
p. uč. Hasbachová 

p. uč. Špačková 
odborné pedagogické pracovníčky 

základnej umeleckej školy 
- celkový poplatok za turnus: 

300,- Sk/kurz 
(v sume je zahrnutá strava - teplý 

obed, prípadná doprava a poistenie) 

chráňme l 
Nenahraditel'nými pomocníkmi 

poiOvníkov sú pol'ovnícke psy. Ich 
dôsledná výchova, skúšky {memo
riál J. Kadleca, Field Trials · s me
dzinárodnou účasíou) dokumentujú 
významnú starostlivos( aj v tejto 
oblasti. 

Mrzí preto,najmä v tieto jarné 
mesiace, množstvo vol'ne pobehujú
ci ch psov, najmä v okolí rieky 
Moravy, ktoré zbytočne rušia a 
plašia hniezdiace vtáky, či rodiny 
zajacov a inej zvery čakajúce prí
rastky. 

Ako vlastne deti dokážu brán if 
a chráni(? 

Pokúsme sa i prírode ulahčit' tak, 
aby sme vlastným det'om nemuseli 
ukazovať iba obrázky. 

PZ 
(pokračovanie v budúcom čísle) 

ll.turnus: 18.8. • 22.8.1997 
od 8.00 do 16.00 

-zameranie hudobno - tanečné 
a divadelné 

- odborné vedenie ako v l. turnuse 

- poplatok: 300,- Sk za kurz 
Bližšie informácie, ako aj režim 

jednotlivých dní získate 
v lstracentre osobne alebo 

telefonicky. {770 033) 

Orientačné a náučné tabule na 
náučnom cyklistickom chodníku od 
Devínskeho hradu do Vysokej pri 
Morave. Všetkým návštevníkom za
čali slúži( v polovici minulého roku. 
Ich vybudovanie stálo nemálo úsilia 
aj peňazí, dokonca aj z prostried
kov Európskej únie. Na čo nestačí 
mozog niektorých l'udí na to stačí 
sekera alebo podobný nástroj a 
niektoré z nich sú, ani nie po roku, 
poškodené. V katastri Devínskej 
Novej Vsi je minimálne jedna 
zničená celkom. V katastri Zohoru 
nás "predstihli" a rozrúbané sú 
hneď dve. Zdravým rozumom ne
možno pochopi( čo mal ktokolvek z 
toho že porozbíjal plexisklové výpl
ne s kresbami o rybách, rastlinstve, 
histórii. Ani len drevo na oheň ne
získal. Možnože si vybíjal zlost' že 
nechytil nič v Morave. Napriek to
mu, že hraničné pásmo padlo pred 
7 a pol rokom sú medzi nami !'u
dia, ktorí najlepšie rozumeli okolo 
Moravy ostnatým drôtom, samopa
lom a vlčiakom. Bez týchto názor
ných" pomôcok sa nevedia'~ tomto 

"Tvorivé umelecké dielne" 
pre deti základných škôl v DNY 

l. turnus: 7.7.- 11.7.1997 r------------------------l 
O otvorení prvého školského ro

ku sa v kronike píše: území orientovaf. v čase od 8.00 do 16.00 

Čím krajším ak - · rnin d • . 0 poez1ou, spevom a tancom mohli deti pozdravi( svoje ma· 
sál Y

1
v en Ich sviatku v nedelu ll. mája. V deň matiek opät' pukala vel'ká 

J Fo slracentra (aj pre neodložené panely výstavy) a malé talenty v réžii 
. erova ro ti• k' j· k "d' ' ' z les ava 1 oz ym vystúpením. 

Výročie školy 
V tomto školskom roku oslavuje 

škola v Devíne 75. výročie svojho 
vzniku. V Devíne bola škola od 
stredoveku, ale nie slovenská. Keď 
v roku 1921 sčítací komisár pán 
Oderský zistil, že niektorí rodičia 
nie sú radi, že ich deti musia navš
tevova( nemeckú školu, začal cho
di( po úradoch a domáhal sa otvo
renia slovenskej školy. Dôvodil tým, 
že nútenou návštevou nemeckej 
školy sa deti odcudzujú rodičom i 
národu. 

Od roku 1921 sa zachovala 
školská kronika, v ktorej sú uvede
né mená statočných občanov, ktorí 
zapísali svoje deti do uvedenej ško
ly a vystavili sa tak útokom zo stra
ny nemeckých spoluobčanov. 

"4. september zostane v trvalej 
pamäti devínskych Slovákov. Prišli 
oj priatelia a členovia Sokola z 
Devínskej Novej Vsi s hudbou a 
zástavou. Vel'ký sprievod zo zvukov 
hudby a sokolských piesní uberal 
sa na dvor nemeckej školy, kde je 
umiestnená i naša slovenská po
bočka." 

Aj v tomto roku škola pozývala 
rodičov žiakov na slávnos( v Dome 
kultúry v Devíne 15. mája 1997. 
Slávnost'ou vzdali úctu všetkým, kto
rí stáli pri zrode školy, podakovali 
sa bývalým i súčasným učitelom za 
ich podiel na histórii školy. 

Mgr. ladislav JAŠKO 
riaditel' školy 

DEVEX3 



v týchto dňoch oslávia 

70 rokov 

Blažena LINHOVÁ 

Jozef POLÁŠ 

Martina POKORNÁ 

85 rokov 

Ján KOSTOLANSKÝ 

Karolína ORTHOVÁ 

90 rokov 

Bernardína PREISINGEROVÁ 

Blahoželáme! 

Úspech škôlkarov 
Deti Filip Baláži a Mirka Černá

ková, ktoré navštevujú MŠ J. 
Smreka č.B, sa podvedením tried
nej učitel'ky zúčastnili so svojími vý
lvarnými prácami "Výstavy det
ských kresieb". Vernisáž bola 
15.5.1997 o 1500 hod v budove 
Ministerslva práce, soc. vecí a rodi
ny SR. 

Pri vyjadrení témy: "Mesto, kde 
žije maja rodina", zobrazili život v 
Bratislave ako ho vidia oni. 

Zo svoje výlvarné dielko získali 
1. miesto a knihu, ktorá im bude 
pripomínať ich prvý vstup do sveta 
umenia. 

l. Obuchová 

Vdáka lúčnici 
Mimoriadnym kultúrnym zážitkom, 

v nedel'u ll . mája, bolo vystúpenie 

speváckeho zboru Lúčnica v kostole 

Ducha svätého v Devínskej Novej 

Vsi. Keď sa rozozvučali najdoko

nalejšie hudobné "nástroje", hlasy 

spevákov súboru, vyspelou spevác

kou technikou a hlasovou kultúrou 
l 

zazneli chrámové i svetské piesne, 

poslucháči vnímali v nemom úžase 

ich výkon ako vrcholné umelecké 

dielo. Pod taktovkou dirigenta a 

umeleckého šéfa zboru Petra 

Hradila, profesora dirigovania na 

VŠMU, zanechali v poslucháčoch 
vDevínskej Novej Vsi hlboký ume
lecký zážitok. 

pk 

DEVEX4 

" DETSKÁ NOVÁ VES. 10.00 -12.00 
zá~avn.é programové dopoludnie < i 
s divadielkom DUNAJKA no malom nádvorí: . 
fstracentra, lstrijská 6. 
Súčasne bude vyhlásenie ví(azov detskéhO: i 

kresl!!né~o h~moru 'IPrírodu mám rád" 
DNESNY DEN JE NAŠ .·l 
koncertný program, ktorý venujú ,,-,r;~i'lo•nr.: 
Jendruchovci deŕom a ich rodičom 

POZVÁNKA 
Miestneho odboru Matice Slovenskej 

Vás pozýva na 

IV. FESTIVAL 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 

v nedelil 25. mája 1997 
od: 14.00 hod. 

v: záhrade lstrijská 6, Devínska Nová Ves 
~ programe_ vystúpia: detský spevácky súbor MATIČIARI K, detský tanečný 
subor MATICIARIK, detský folklórny súbor ČEČINKA 0 ludová hudba det
ský f~lklórny ,súbo~ KOBYlKA, F + F folklórno folkový súbor, tanečno ~ spe-

vacko o ludova hudba GYMNIK a tanečný o folklórny súbor SWK. 

oo~~~llioo~oou~ 
menin~ v nasledujúcich dvoc~ 

týždňoch oslávia: 

24.5. - Ela, 25.5. - Urban 
26.5. · Dušan, ' 

27.5.- Iveta, 28.5.-Villiam 
29.5. - Vilma, ' 

30.5. - Ferdinand, 
31..:5.- Petronela, 

1.6. - Zan eta, 2.6. -Xénia 
3.6. - Karolína, ' 

4.6. - Lenka, 5.6. - Laura 
6.6. - Norbert. 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

@rnwiT~ 

l 

Celovečerné predstavenia: 
str., štr., so. a ne. o 19,45 hod. 

24. · 25.5. LOVCI LEVOV 
USA MP 12 s.t. 30,- Sk 

Film podla skutočnej udalosti 

28.5. EVITA 
USA MP 12 s.t. 46,- Sk 

Muzikál s Madonou 
a Banderosom 

29.5. KINGPIN 
USA MP 12 č.t. 34,- Sk 

Bláznivá komédia 

31. a 1 .6. ROMEO A JÚLIA 
USA MP 12 s.t. 34,- Sk 

4. • 5.6. KRÁ[ UBU Čes. 
hrajú: labuda, Bílo, Polívka 

Mládežnícke predstavenia: 
v so a neo 17.15 hod. 

25.5. LOVCI LEVOV 

28.5. EVITA 

31. a l .6. ROMEO A JÚLIA 

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

Tel.: 775 104 

Tok oko bolo avizované už v pred
hódzojúcich číslach DEVEXU zoslupilelslvo 
~estskej časti so zaoberalo harmonogra· 

1110111 11dstroiíovunia skládok v katastrál
nom území Devínskej Novej Vsi. V celom ka
tastri vytipovali divoké skládky zmiešaného 
odpadu, ktorých odstránenie je žiadúce o v 
tomto roku oj reálne. No upresnenie polohy 
dalších, prípadne funkcionárom o pracovní
kom mestskej časti neznámych skládok, boli 
občania vyzvaní už v predminulom čísle DE
VEXU o vyzývam ich týmto znovu. Je našou 
snahou zmapovať jestvujúci slov čo najpres
nejšie. Takéto zisťovanie musí všok mat' oj 
svoj záver. Ten sme stanovili orientačne no 
koniec mája. O pomoc pri takomto zist'ovoní 
sme požiadali oj inštitúcie o právnické osoby 

pôsobiace alebo zainteresované no území 
mestskej časti (Okresný úrad, železnice, pol'
nohospodórske družstvo o pod.) Po tomto 
termíne so začne priamo odstraňovanie nie
ktorých skládok no náklady mestskej časti si
lami Denovy. Napriek lomu, že nie všetky z 
nich sú no pozemkoch mestkej časti Devínska 
Nová Ves. Denovo dokonca nebude v niekto
rých prípadoch čokot' no kompletizovanie zo
znamu. Vel'ké skládky budú musie!' likvido
vať vlkoslníci resp. užívatelia pozemkov. 
Mestská čast' prejavuje určitú vel'korysost' v 
záujme urýchleného postupu v odstránení 
tohto negatívneho javu. Je nutné si uvedo
miť,že iokálo vel'korysosľ stojí nemalé penia
ze, ktoré so dajú vyčísliť no desiatky ož stov
ky tisíc korún z rozpočtu mestskej časti. 
Likvidácio smetisko No skole, len v nojnulne
jš.ej miere o pri výraznej zlove správcu orgo
n~zovonej skládky v Zohore stálo mestskú ča
s~ okolo 300 000 Sk, pričom navyše prispel 
OJ vlastník susedného pozemku. Ďalšie vý-

dovky no likvidáciu iných vznikajúcich sme
iísk nám všetkým spôsobia finančné zaťaže
nie v tomto roku v celkovej výške možno 
500 000 Sk. Každý čitolel' Devexu iste dobre 
chápe, že je lo pol milióno korún vyhode
ných no smetisko. Zo pol milióno korún so 
dá vybudovať mnoho metrov chodníkov. por
kovacích plôch na sídliskách, nakúpiť o zosa
diť množstvo väčších stromov, vybudoval' 
množstvo kanalizačných prípojok, podporiť 
stravovanie mnohých dôchodcov alebo sociál
ne slabých rodín, podporil' športovú alebo 
kultúrnu činnost' o ďalšie desiatky aktivít. 
Možno smetiská v tomto čase nelikvidovoť o 
ušetril'. Potom celkom iste bude pokračovať 
činnost', ktorú možno pomenovať "moló kopa 
vel'kú pýta" o smetiská o divoké skládky bu
dú nielen rás!' ole oj pribúda!'. Ai keď si nikto 
z predstovilelov o zamestnancov Devínskej 
Novej Vsi naivne nemyslí, že v budúcnosti ne-

budú vznikoľ nové skládky, je tu rozhodnutie 
zočoľ s tvrdším postupom proti takejto čin
nosti o mať ju čo najviac pod kontrolou. Nie 
je únosné oby so z peňazí daňových poplatní
kov trvale uvolnovoli stotisícové sumy no lik
vidáciu neporiadku konkrétnych subjektov o 
následne so tieto čiastky prakticky vyhadzo
vali no smetisko v tehelni, Zohore atď. 
Mestská čosi' ONV, v súlade so schváleným 
harmonogramom poskytne občanom, lok 
oko po minulé roky, v spolupráci s firmou 
Odvoz o likvidácio odpadu (bývalé Technické 
služby) možnosť zbaviť so nepotrebných 
vecí najrozličnejšieho chrokleru prostred
níctvom vel'kokopocitných kon
tajnerov. Predpokladané termíny no začiat
ku leto o no jeseň. Jedno tokólo akcia už bo
lo v apríli z iniciólívy o zo peniaze Denovy o 
mestskej časti. Je nutné uviesť, že takáto ok
cia stojí no víkend alebo týždeň v celej 
Devínskej niekol'ko desiatok tisíc korún. Je lo 
však lepšie oko likvidoval' smetiská. Od bu-

dúceho roku, podla technických o finančných 
možností, chce mestská časť prostredníctvom 
Denovy, rozmiestňoval' providel'ne na kon
krétnych stabilných miestach v ONV vel'koko
pocilné kontajnery. Obyvatelia okolia takého
lo stanovisko budú mať možnost' napr. roz zo 
dva mesiace, v priebehu napr. jedného alebo 
dvoch týždňov využil' tieto kontajnery no lik
vidáciu nepotrebných vecí. kto bude len trochu 
disciplinovaný vydrží no zaručené pristavenie 
konloinero napr. 3 týždne o nemusí v Ime hla
dol' najbližšiu jamu, priekopu, prípadne záku
tie zo plotom suseda. Hl'odáme oj iné formy 
oko doť možnosť obyvotelom Devínskej Novej 
Vsi zbovit' so nepotrebných vecí. Nie sme uza
vretí žiadnemu nápadu. O intenzívnejšiu po
moc pri dozore nad poriadkom v DNV sme po
žiadali mestskú políciu. Samozrejme bude no
sledovať oj represia zo strany mestskej časti. 

Predstavitelia DNVprerokujú likvidáciu, finan
covanie o časový rozvrh priebežnej likvidácie 
odpadov oj v záhradkových oblastiach s funk
cionármi zvozu záhradkárov. Tom so však už 
jednoducho nemôže počítať s masívnym využi
tím peňazí rozpočtu alebo fondov mestskej 
časti. Záverom treba uviesť, že so strany vole
ných predstovitelov Devínskej Novej Vsi, funk
cionárov o zamestnancov úrodu o Denovy je 
snaha navodiť o udržoval' lepší poriadok v 
našej špecifickej, husto obývanej mestskej čos
li. Táto úloho nie je však len pre týchto niekol'
ko desiatok l'udi. Ak so nepričiníme všetci so
mi, aspoň elementárnou disciplínou, tak civi
lizácia bude končil' no rieke Morave. Avšak nie 
z našej strany. 

Ing. Miloš Endnger 
predsedo komisie životného prostredia 

miestneho zostupitelltvo 

Sanácia skládky gudrónov v kameňolome srdce - Devínska 
Nová Ves. 

a.s. 
Bratislava, predložil Ministerslvu ži
votného prestredio SR podl'a § 7 
zákono NR SR č. 127/1994 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie zámer sanácia skládky 
gudrónov v kameňolome Srdce -
Devínska Nová Ves. 

Zámer je k dispozícii verejnosti 
k nahliadnutiu na Miestnom úrade 
- odd. výstavby o životného pro
stredia, lstrijská ul. 49, Bratislava -
Devínska Nová Ves do 2. júna 
1997. 

Verejnosť môže doruči( svoje pí· 
somné stanovisko k zámeru najne
skôr v termíne do 13.6.1997 
na adresu: 

Ministerslvo životného prostredia 
SR, 
- Odbor posudzovania vpyvov na 
životné prostedie a medziodvetvo
vých vzťahov 
Nám. L Štúra l 
812 35 Bratislava. 

Podrobnejšie informácie Vám 
v prípade potreby poskytne 
Dr. Hrušková, pracovníčka Odboru 
posudzovania vplyvov na ŽP a me
dziodvelvových vzťahov, MŽP SR, 
tel. č. 516 24 93. 

Ing. Ján Žatko 
Prednosta MÚ 

DEVEX5 



Re n:dum 
Prezident Slovenskej republiky 

Význam členstva v NATO 
. pre Slovensko 

Dňa 23. a 24. mája 1997 bu
dú občania Slovenskej republiky 
hlasoval' v refende o členstve 
Slovenska v Severoatlantickej alian
cii (NATO}. Je všeobecne známe, 
že podporujem myšlienku nášho 
členstva v NATO, ktorá je súčasíou 
Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskek· republiky. Skúsenosti a 
poznatky, toré som získal ako pre
zident slovenskej republiky ma pri
viedli k záveru, že Slovensko skuto
čne potrebuje byí v NATO. 

Dnešné NATO a Slovensko 

Severoatlantická aliancia bola 
založená v roku 1949 ako politic
kobezpečnosté obranné spoločen
stvo desiatich európskych demokra
tických štátov, Kanady a USA. V 
dalšom období sa rozšírila o 4 no
vých členov, takže dnes pozostáva 
zo 16 suverénnych štátov. Má vel'
kú zásluhu na odvrátení tretej sve
tovej vojny a na tom, že sme získali 
slobodu a šancu sta( sa ako su
verénny štát integrálnou súčasíou 
vyspelej demokratickej Európy. Po 
páde komunizmu v strednej a vý
chodnej Európe, po rozpade 
Sovietskeho zväzu a znovuzjedno
tení Nemecka sa NATO začalo za
obera( aj novými úlohami v zmene
ných podmienkach. Odpovedou na 
zmeny v politických pomeroch 
Európy je rozhodnutie o rozšírení 
aliancie, ktoré v súčasnej dobe na
dobúda už konkrétnejšie obrysy. V 
Mardide sa v dňoch 8. - 9. júla 
1997 stretnú najvyšší predstavitelia 
členských krajín aliancie. Očakáva 
sa, že na tomto summite pozvú na 
začatie rozhovorov o členstve v 
NATO niektoré krajiny strednej 
Európy, ktoré najlepšie plnia stano
vené kritériá a získali si dôveru 
vlád členských štátov NATO. 

Vláda Slovenskej republiky po
važuje začlenenie Slovenska do eu
rópskych a transatlantických štruk
túr za jednu zo svojich základných 

Redakcia dostala v týchto dňoch z kancelárie prezidenta SR dva obsiahle listy: Význam členstva v NATO pre l 
Slovensko a Priama vol'ba prezidenta SR-prejav slobodnej vôle. Z priestorových dôvodov uvere[ňujeme Význam člen- ilf 

stva v NATO pre Slovensko. Oba listy dostal aj miestny úrad a sú k nahliadnutiu na úradnej tabuli miestneho úradu. l 

zahraničnopolitických priorít. Z 
obranného a politickobezpečnost
ného hl'adiska je to plnohodnotné 
členstvo v NATO. Vo/' enský odbor
níci i zodpovední po itici jasne de
klarujú, že členstvo Slovenska v 
tomto zoskupení najlepšie rieši zá
kladný problém dlhodobých záruk 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti 
našej krajiny. Táto orientácia patrí 
medzi naše najdôležitejšie národné 
záujmy. Nám všetkým musí záleža( 
na tom, aby sa naša krajina stala 
čo najskôr členom NATO spolu s 
dalšími stredoeurópskymi krajina
mi. Neviem si predstavi( nič horšie 
z hladiska našich dlhodobých ná
rodných záujmov ako to, že by sme 
ostali mimo rozšíreného NATO, za
tial' čo naši susedia by sa stali člen
mi tejto aliancie. 

Členstvo v NATO je pre Slovensko 
výhodné 

Rozhodnutia NATO sa prijí
ma'\ú na základe jednomysel'ného 
súh osu členských krajín. Ako plno
právny člen budeme mat' možnos( 
podielo( sa na rozhodovaní o spo
ločnej budúcnosti v rovnakej miere 
ako všetky ostatné členské krajiny. 
Z našej nedávnej histórie vieme, 
aké tragické je pre krajinu, ak sa 
rozhoduje o nej bez nej. Slovenská 
republika ako suverénny štát má 
šancu prostredníctvom členstva 
v NATO nielen spolurozhodovaí o 
bezpečnostných otázkach, ale zá
roveň preberie svoj podiel zodpo
vednosti za bezpečnost' celého eu
roatlantického priestoru. Pod 
ochranným pláštom NATO povsta
la vojnou zničená západná Európa 
z ruín do dnešnej podoby slobod
nej, demokratickej a blahobytnej 
spoločnosti. Aj my si želáme, aby 
Slovensko bolo takouto vlastou pre 
všetkých občanov. 

Ako člen aliancie bude ma( ar
máda Slovenskej republiky prístup 
k vysoko rozvinutým vojenským 
technológiám a cvičeniam aliancie 
a bude sa zúčastňova( na misiách 

NATO ako plnoprávny partner. 
A čo je najdôležite'\šie, členstvo 
v NATO poskytne S ovenskej re
publike možnosti obrany štátnej 
zvrchovanosti a územnej celistvosti, 
ktoré nemôže získa( vlastnými sila
mi, ani z iných zdrojov. Záleží na 
našich politických predstavitel'och, 
ale aj na Vás, vážení občania, či 
premeníme túto historickú šancu na 
skutočnosí. 

Neutralita nám nezaručí slobodu 
a nezávislost' 

Na Slovensku občas zaznievajú 
hlasy, že geografická poloha 
Slovenska predurčuje našej krajine 
skôr neutrálne postavenie mosta 
medzi východom a západom. Je 
lepšie byí súčasíou pevnej zeme, 
než preklenovaí dva brehy. 
Historicky však bolo Slovensko vž
dy súčasíou západoeurópskej kul
túrnej, náboženskej a historickej 
tradície. Hoci naše väzby na 
Západ boli prerušené počas šty
roch desaíročí totalitného režimu, 
za čo dodnes draho platíme nízkou 
životnou úrovňou, po roku 1989 sa 
opä( obnovili a dnes sú silnejšie 
ako v minulosti. Neutralita je len 
velmi drahou ilúziou slobody a ne
závislosti. Podl'a všetkých doteraz 
dostupných prepočtov a realistic
kých prognóz by nás neutralita stá
la dlhodobo omnoho viac peňazí 
ako členstvo v severoatlantickej 
aliancii a znížila by váhu našej 
krajiny v európe. A to predsa ne
chceme. 

Neobstojí ani argument, že 
členstvo v NATO bude vyžadova( 
umiestnenie jadrových zbraní ale
bo cudzích vojenských [ednotiek na 
území Slovenskej republiky. Sama 
aliancia vyhlásila, že nemieni roz
miestni( jadrové zbrane v nových 
členských krajinách, čomu nako
niec bránia aj medzinárodné zmlu
vy. Rozhodnutia NATO sa prijímajú 
jednomysel'ne všetkými členskými 
krajinami. Nie je možné umiestni( 
jadrové sily alebo cudzie jednotky 

i 
l 

v ktorejkolvek kra/'ine bez jej súhla- ll 
su, a teda nebo o by možné ani il 
proti vôli Slovenska, ako jednej z J 
členských krajín, prijaí podobné J 
rozhodnutie. J 

Občas zaznie, že Slovensko by ~ 

mk al~ ~raí de;> úvC:~Y náz~rNRAus1ka, 1.~ 
Iore 1e proh rozs1rovamu O, ! 

pretože je naším významným ob- 1 
chodným partnerom a zdrojom ži- 11! 

votne dôležitých energetických zá- J 
sob a surovín. Všetci vieme, že 
Rusko je vel'moc, ktorá je schopná 
rieši( otázky vlastnej bezpečnosti a 
nepotrebuje členstvo v NATO. 
Dôležité pre nás je, že Rusko reš
pektuje právo každej krajiny na 
riešenie bezpečnostných otázok a 
že je pripravené rozvíja( hospo
dársku a obchodnú spoluprácu aj s 
tými krajinami, ktoré vstúpia do 
NATO. Som presvedčený, že 
Slovensko, pevne zakotvené v NA
TO ako jeho člen, bude demokra
tickému Rusku dôveryhodným a 
stabilným partnerom. 

Vaše rozhodnutie bude dôležitým 
signálom 

V referende sa občania majú 
vyjadri( k členstvu Slovenska v NA
TO. Pozitívny výsledok referenda 
nebude automaticky rozhodnutím o 
pozvaní k rozhovorom o začlenení 
do NATO. Toto môžu urobi( iba 
vlády členských štátov NATO. 
Rozhodnutie občanov však vyšle 
mimoriadne jasný signál o tom, čo 
si väčšina z nás želá a čo očakáva.!·. 
od svojej vlády. A to je pre naše pl-
né začlenenie do vyspelých európ
skych štruktúr velmi dôležité. 

Vážení občania, ako prezident 
republiky a ako Váš spoluobčan 
Vás vyzývam zúčastni( sa referen
da a s pocitom zodpovednosti za 
našu spoločnú demokratickú bu
dúcnos( v slobodnej a nezávislej 
Slovenskej republike vyjadri( svoje 
"áno" členstvu v NATO. 

Bratislava máj 1997 Michal Kováč 

Rozdelenie okrskov na referendum 23. a 24 máj 1997 
Hl. okrsok Hlasovacia Ulice patriace do hlasovacieho okrsku tel. č. miestnos( 

l Kino Devín Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecova, Bystrická, ílová, Kremencová, TeheiÍ'ía, 
775 104 Opletal ovo Tehliarska, Mečíková, Jána Jonáša, Janšáková, Záhradná 

2 Základná škola Na vyhliadke, Samova, Spádová, ul. l. mája, Vápenka, Novoveská, Delená, Kosatcová, Magnezitová, Na Grbe, 
776 691 Charkovská 1 Mlynská, Brežná, Bridlicová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, lstrijská 2-18, Kalištná, Uhrovecká, Hradištná 

3 Kultúrne stredisko lstrijská - rodinné domy, Na Kaštieli, Na Mýte, Eisnerova l, Pod lipovým, Prímoravská, Železiarska, 
770 033 Istro Centrum, lstrijská 2 Na Hriadkach, Na Skale, Slovinec, Podhorská, Nám. 6 apríla, Pieskovcová, l. Bukovčana 1-30 

4 Základná škola Eisnerova 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15, 17, 19, 21, M. Marečka l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l O, 12, 14, 
778 338 l. Bukovčana 3 16, 18, 20, 22; J. Poničana l, 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15 

5 Základná škola J Smreka l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, ll, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
777 406 Pavla Horova Š.Králika2,4,6,8, 10, 12, 14, 16,18,20 

6 Základná škola PHoroval,5,7,9, 10, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,26,28, 
777 406 Pavla Horova Eisnerova 38, 40, 42, 44, J. Smreka 24, 26 -

DIEVEX 6 

SPLAV MORAVY 
Vysoká pri Morave - Devín 

Organizuje: Slovenská jogová spo
ločnos( a Matica Slovenská v DNY. 

Termín: l. júna 1997 

Stretnutie o 9.00 hod. na stanici v 
DNY. /vlak/ 
Odjazd vlaku približne o 9.12 
hod .. 

Cena: Deti od 2- l O rokov 130,
Sk, deti od ll - l OO rokov 150,
Sk. Ceny určuje majitel' člnov TJ 
Moravan. Zlava je možná. V cene 
je započítané: Dovoz člnov ich pre
nájom s príslušenstvom a čast' ná
kladov na propagáciu. /záchranné 
vesty, veslá a pod./ 

Čo treba: Mince do automatu na 

V minulom čísle sme uverejnili 
správu o ll. ročníku futbalového tur
naja O POHÁR MATICE SLOVEN
SKEJ. Nedopatrením vypadla foto
grafia žiakov a niekol'ko údajov. 

Hlavnými organizátormi turnaja 
boli MO HZDS - na turnaji zastu
poval člen organizačného výboru 
turnaja Rudolf Mičura, MO SNS -

oblečenie v 

na celý deň, niečo na opekanie 
k ohníku, svetlú prikrývku na hlavu, 
dobrú náladu a pekné počasie. 

Poznámka: Splav sa odkladá len v 
prípade mimoriadne zlého poča
sia. Mierne mrholenie nie je na zá
vadu! 

Ukončenie splavu: Okolo 15 až 17 
hodiny pod hradom Devín, prípad
ne splav Dunaja podla chuti a 
zdatnosti účastníkov. 

Nedovol'uje sa: Alkohol a iné dro
gy. Prípadné použitie sa popiera! 

Prihlásiť sa môžete do 25.5.1997. 
Skôr prihlásení majú poradnú 
prednosí. Počet účastníkov je limi
tovaný únosnost'ou člnov. 

Telefón: 778 489, 778 269, 
526 9620. 

A. Moravec, MOMS - Š. Horník. 
Podakovanie, okrem organizátorov 
patrí aj futbalovému klubu FCl 
DNY, ktorý poskytol štadión a M. 
Glosíkovi, ten okrem sponzorstva 
(dresy} poskytol občerstvenie. 

Vífazné družstvo chlapcov zo ZŠ 
P. Horova postúpilo do okresného 
kola. 

seniori • 24.kolo 

lamač - D. N. Ves 4:2 
góly: Madar, Horváth 

26.kolo 
Svätý Jur- D.N.Ves 0:1 
g. Kadlec 

starší dorast - 24.kolo 
D.N.Ves - Matador 2:4 
g. Šašik, Havel 

mladší dorast - 24.kolo 
D.N.Ves - Devín 0:4 

starší žiaci - 24.kolo 
D.N.Ves- Devín 6:1 
g. Ščepán 3, Bachna 2, Kolenič 

mladší žiaci A - 22.kolo 
Matador- D.N. Ves 2:2 
g. Švarc, Sabela 

mladší žiaci B-22.kolo 
Matador- D.N.Ves 7:1 
g. Bernhauer 

Boduje aj na okruhoch. 
Pre Andreja Studeniča z Motor

spartu Racingteam OMV STUAD 
začala sezóna pretekov v polovici 
apríla a do uzávierky našich novín 
absolvoval štyri preteky. 

Na okruhu v Brne 19. - 20.4. 97 
obsadil dvakrát 5. miesto. 

V pretekoch do vrchu v rakús
kom Rechbergu 26. - 27.4.97 v 
rámci majstrovstiev Európy i maj
strovstiev Slovenska získal l . miesto 
v kategórii l (bez rozdielu triedy a 
skupiny}, v rámci majstrovstiev 
Slovenska obsadil 2. miesto v abso
lútnom poradí a l. miesto vo svojej 
kategórii. 

Na okruhu v madarskom 
Hungaroringu v dňoch 3.- 4.5.97 
získal v sobotu 3. miesto a v nedelu 
obsadil 4. miesto. V dalších prete
koch A l - RING na okruhu v rakús
kom lelf Wegu v dňoch l O. -
11.5.97 obsadil miesto. 

Všetky preteky absolvoval na vo
zidle AUDI 80 Competition. 

Na Andreja Studeniča sme boli 
zvyknutí ako na pretekoch automo-

prípravke 
Vrakuňa - D.N. Ves 1:6 
g. Nettich 4, Petriska, Jusko 

seniori - 27 kolo 
Slovan jun. - D.N.Ves 2:0 

starší dorast - 25 kolo 
Malacky - D.N.Ves 2:2 
góly: Šášik 2 

mladší dorast - 25 kolo 
Inter- D.N. Ves 3:0 

starší žiaci - 23 kolo 
Inter- D.N. Ves 4:0 

mladší žiaci A - 23 kolo 
D.N. Ves- ŠKP 0:2 

mladší žiaci B - 23 kolo 
D.N.Ves- ŠKP 2:2 
góly: Bernhauer, Slezák 

prípravke - 25 kolo 
Senec - D.N.Ves 2:1 
góly: Rischer 

mv 

Andrej Studenič celkom vpravo. 

bilov do vrchu žne vífazstvá. 
V ostatnom čase delí svoj pretekár
sky čas medzi preteky do vrchu i 
okruhy. Že by príprava na prvé 
jazdy na národnom autodrome 
v Piešt'anoch? pk 

Majstrovstvá Slovenska jednotliv
cov do 8 rokov sa uskutočnili 15. 
marca 1997 v Zlatých Moravciach. 
Celkové poradie: 

l. HASPEllukáš Bratislava 7,5 
2. BRUDŇÁK Peter 

Svidník - Stropkov 7,5 
3. PO PO VEC Bardejov 7,-

21. TONKO VIČ D.N.Ves 4,-
31. GNIP D.N.Ves l'-

mj 

DEVEX 7 



Centrum valného času Pekníková 2, 
Bratislava Dúbravka 

TÁBORY V MIESTE BYDLISKA 
l. turnus - 1.- 4. júla 97 
ll.turnus - 7.-ll.júla 97 
111. turnus - 14.-18. júla 97 
Denný prázdninový p9byt detí 
od 6 - 13 rokov v CVC Klokan, 
spojený s hrami, výletmi, športom. 
Poplatok: 50,- Sk na deň /vrátane 
obeda/ 

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

e Kúpim detskú autosedačku súrne. 
Tel: 779 341 

e Obkladačky 15x 15 cm bledohnedé -
4m2. Tel: 775 490 

e Predám na turistiku do prírody pekné 
chicco - detské nosítkona chrbát a detské 
oblečenie od 0,5-5r. Lacno. Tel: 775 490 

o Predám detský bicykel na 3 - 4 roky 
(cca 650 Sk) vysokú detskú stoličku (skla
daciu) (cca 150 Sk). Tel: 778 083 

DEVEX8 

ZAHRANIČNÉ TÁBORY 
Klokan v Londýne 
Poznávací zájazd detí a mládeže 
vo veku 12- 18 rokov do Londýna. 
Termín: 1.- 8. júla 1997 
Cena: 7 130,- Sk /spolupráca s CK 
Peggy/ 

Buď fit 
Rekreačno-ozdravovací pobyt detí 
vo veku 7 - 1 3 rokov 
Miesto: DUGA UVALA pri PULE 

e Turistické kotlíky, turistické flaše 
v Devexe - Novoveská 14 (z dvora) po
pia: 15.30- 18.00 so: 8.00- 11.00. 

e Predám šport. kočík Colcra&. Cena do
hodou. Tel: 778 221 

e Predám bicykel pre 5 -l O ročné die(a 
vo výbornom stave za 2 000 Sk. 
Tel: 775 960 

Hotel MORAVA 
Opletolovo ul. 

prijme 
s nástupom ihneď 

* recepčný (á) * výčapník (čka) 2x 
* kuchár (ko} 2x * čašník (čko) 2x 

Od l. júla brigádnikov 
do snack-boru, do reštaurácie. 
Hlásiť so osobne u p. Galovej, 

p. Balogu. 

na ISTRIJSKOM poloostrove. 
Termín: 22. - 31. júla 1997 /spo
lupráca s CK/ 

TÁBORY NA SLOVENSKU 
Stonožka 
Ekologicko-výtvarný tábor pre dti 
vo veku 8 - 1 2 rokov. 
Miesto: Rekreačné zariadenie 
ŠKUTOVKY - Liptovská Osada 
Termín: 7.- 16. júla 1997 
Cena: 1 950,- Sk 

Kloki tábor 
Športovo-turistický tábor pre deti 

Hlodáme profesistov pre reali
začnú dokumentáciu v architek
tonickej projektovej kancelárii. 
Živnostenský list, resp. opráv
nenie a 7 ročná prax pod
mienkou. 

- ARCHITEKTÚRA A POZEMNÉ 

STAVBY 
- ZDRAVOTECHNIKA (VODA, 

KANÁL, PLYN) - KÚRENIE 

-STATIKA 

-ELEKTRO 

- POŽIARNA OCHRANA 

-ROZPOČET 

- VZDUCHOTECHNIKA 

Tel: 776 641 

vo veku od 1 O - 14 rokov 
Miesto: rekreačné zariadenie 
ŠKUTOVKY - Liptovská Osada 
Termín: 16. - 24. júla 1997 
Cena: 1 750,- Sk 

Jantár 
Rekreačný pobyt v prírode pre deti 
vo veku od 6 - 1 2 rokov 
Miesto: rekreačné zariadenie 
JANTÁR, Plavecký Mikuláš 
Termín: 13.- 22. augusta 1997 
Cena: 1 750,- Sk 
Informácie na č.t. 765 193 

MUDr. Iva CIKRAIOVÁ 
otvorila 

novú zubnú ambulanciu 
Bilíkova 14 - Dúbravka 

tel.: 765 411 obj: 777 811 

e Opravy chladničiek, mrazničiek (aj v 
záruke). Tel: 766 954, mobil: 0905 615 
504 

e Výhodné skladanie počítačov, oprava 
rádií, ... 
Tel./fax.: 777 696 

e Spol'ahlivo opatrím die(a od 2 rokov, 
t.č. som na MD s dvojročným dievčatkom. 
Tel: 776 481 

e Výuka, douč. NJ - Tel: 770 094 

Masáže chrbta 
a celého tela 

na špeciálnom 
kufríkovom stole 
UVÁSDOMA. 

Tel. mobil: 0905 617 350 
a 776 714 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel: 778 362 

e Nezávislý distribútor HERBALIFE 
ponúk~ 1 OO% kvalitný výrobok 
za sprgvnu cenu + ponúka prácu 
na vedlajšiu alebo hlavnú činnos( 

Tel: 777 456 

• Tv- servis Baláž- Oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

~ Mal
1
'ujeme, natierame, stierkuje

-!· le: 777 902 (po 19.00 hod.) 

e Vym. velk:ý upr. 3.izb. št. byt 
v DNV za väčší. 

Tel: 774 080 

e Vym. 3.izb. byt v os.vl. v Ruži
nove za 4.izb. alebo vel'ký 3.izb. 
v DNV. 

Tel: 775 694 

e Vym. 4.izb. š.b. za gars. a 2. 
izb. dopi. v IV. Obv. okrem Lama-
ča. 

Tel: 777 145 

Inzerciu: Cenník: l znok; l Sk, l /8 str.; 527 Sk, 

e Kúpim RD (stav. poz.). 
Tel: 775 694 Tel: 778 252 

VYPISUJETE A ODOSIELATE(A 
NA KOREŠPONDENCIU PEROM? 

ŠETRITE SEBA l ČAS PEČIATKA VÁM UI.ÄHČÍ PRÁCU 

Klasické drevené 37 x 1 O mm 52 Sk už aj s DPH 
Samonamáčacie 38 x 14 mm 249 Sk už aj s DPH 

ponúka: DEVEX, lnz. kancelária Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30- 18.00 sobota: 8.00- 11.00 hod 

obj. tel./fax: 775 275 

l /4 str. = 1054 Sk, 1/2 srr.= 2108 Sk, l srrono = 4216 Sk. K cenóm trebo pripočítať 23 % DPH. 
Zl'avy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viocnósobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zomestnonie 

hfodóm- SO%. Príplatky: l. srrono t 100%, poslednó srrono +50%. l cm2 = IO Sk+ 23% DPH. 
Inzercie tel./fox: 775 275, inzertnó koncelório: Novoveskó 14 z dvore (ned poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, sobote 8.00 · 11.00 

DEVIEX 9 



o Vo štvrtok 1.5.97 zistila hliad
ka MsP pri rybníku ako občan I.J. 
vyváža do týchto priestorov odpad. 
Hoci tvrdil, že má povolenie, nebo
la to pravda. Prípad bude riešený v 
zmysle zákona 372/90 Z.z. o prie
stupkoch. 
€ll V sobotu 3.5.97 o 7.45 hod. 
telefonicky oznámili občania na 

Včomje 
problém? 

4. pokračovanie 
Ako môže zlepšené sebavedomie pomôcť 

môjmu diet'at'u hovoril' "NIE" alkoholu o iným 
drogám? 

Niekomu sa môže zdat' divné, že sebave
domie priamo súvisí so zneužívaním alkoholu 
o iných drog. Odborné štúdie však ukazujú, že 
l'udio, ktorí majú s pitím alebo zneužívaním 
drog problémy, mávajú väčšinou nízke seba
vedomie. Dieťa, ktoré má k sebe dobrý vzťah, 
bude moľ skôr sebaúctu potrebnú k lomu, oby 
povedalo "nie" alkoholu alebo iným drogám. 
Tok oko je 5 schopností súvisiacich s počúva
ním, ktoré môžu pomôc!' rodičom, aby so z 
nich stali lepší poslucháči, je oj 5 schopností 
zvyšujúcich sebavedomie, ktoré môžu rodičia 
používa(, oby zvýšili sebavedomie diet'ot'a. 

a 
Vdorovne: A/ Miláčik žien /z franc./- chlo-
pčenské meno- dávali zo vinu.- B/ Iracká plošná 
miero - Začiatok lajnicky - existujete.- C/ 
Prenóšajte - predfženó slon io hlavo /mn. č./-
hynul.- O/Netvor- chlapčenské meno- svadobná 
kvetina /po česky/- náradie no osievanie.- El 
Kočico po nemecky- snovol-lroncovko- merica.-
F l Zámery - stlačilo - bývalý sovietsky politik.-
G/ Vo vode udus - švédske mesto - prežúvoli -
česká televízno slonica.- H/ Vzťahujúca sa no juh 
-severské porohóče- oslovoval zámenom oni. 

Zvisle: 1/ Druh snímacej elektrónky- koniec 
tajničky.- 2/ Citoslovce lopnutio - unavte so -
kríženec leoparda o levice.- 3/ Mužské meno-
prostriedky zamerané no zvýšenie účinnosti -
usmievavá, veselá.- 4/ Hroznovité kvetenstvo-
zoral dookola- syn Penelopy.- 5/ Zušlochtené že-
lezo- milostne túžilo - slred tajničky.- 6/ kré-
my no obuv /zostor./- vysoká čopico s kožušinou 
-chlapčenské meno.- 7 l Druhé- spasením spo-

stanicu MsP, že v priestore školy na 
ul. P. Horova venčia psov. Hliadka 
priestupok riešila na mieste. 
o V nedel'u riešilo hliadka MsP o 
0.15 hod. rušenie nočného kl'udu 
pred reštauráciou Pumpa no 
Eisnerovej . 
e V pondelok 5.5.97 odovzdala 
hliadka MsP no dalšie riešenie 
muža, ktorý so nachádzal v pries
toroch Jonšákovej ulice. Po "nezná
mom" mužovi bolo vyhlásené pá
tranie o bol považovaný za ne
zvestného. Ďalší postup zabezpeči
lo HOPZ DNY. 
Cll V nedel'u ll .5. 97 na detskom 
ihrisku na ul. l. Bukovčona volne 
pobehovala doga. Na základe te
lefonického oznámenia občanov 

Schopnost' č. l: Nešelrite chválou -o lo oko 
zo výsledky, tok oj zo úsilie. Hladujte úspechy 
už pri plnení malých úloh o čoslo svoje diet'o 
chvól'le. Dávajte diet'oľu nojovo, že poriadne 
so snažiť je ešte dôležitejšie než vyhroť. 

Schopnost' č. 2: Pomáhajte svojmu dieľot'u, 
oby si dávalo realistické ciele. Ak dieťa alebo 
rodič chcú príliš mnoho, zlyhanie, ktoré z toho 
vyplynulo môže byľ drtivým úderom. Vaše 
diet'o by malo vedieť, že jeho úprimnú snaha 
Vás naplní rovnakou pýchou oko keby získalo 
nejakú významnú cenu. 

Schopnosť č. 3: Keď diet'o nopomínote, kri
tizujete to, čo urobilo, nie diet'o samotné. 
Dobrý príklad: "liezť cez len plot bolo nebez
pečné. Mohol si si ublížiť, preto lo nabudúce 
nerob!" Zlý príklad: "No ten plot si nemal lie
zť! Čo nemáš rozum?" 

Schopnosť č. 4: Ponechajte svojmu diet'oťu 
skutočnú zodpovednosť. Deti, ktoré majú 

trebujem -štiplavo so vysmievojúci človek.- 8/ 
pohyboval sa vo vzduchu- znepríjemňovalo.-

Pomôcky: A/ Belami.- f/ Kirov.- G/ Amal.- 1/ 

A B c D 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

nápravu urobila hliadka MsP 
DNY. 
• V stredu 14.5.97 sa telefo-
nicky sfažoval občan na ul. P. 
Horovo no odstavené nákladné ou
to, z ktorého predávajú ovocie o 
zeleninu. Hliadka MsP zistila, že 
mojitel' má riadne povolenie o zo
polatené miesto na predaj. 
Vážení spoluobčania! 
Dňom 31.5.97 odchádzam od 
Mestskej polície o prechádzam na 
inú prácu. Dovol'te mi pri tejto 
príležitosti, Vám podakovaí za pre
važne bezkonfliktné riešenie úloh 
MsP v DNY no úseku verejného po
riadku. 

Velitel' stanice MsP DNY 
JUDr. F. Boňas 

v domácnosti pravidelné povinnosti so učia 
vnímať seba oko cenného členo rodiny. 
Plnenie ich povinností v nich vyvoláva pocit 
zadosťučinenia. 

Schopnost' č. 5: Dávajte svojim deťom naja
vo, že ich móle rodi. Objatie, bozk, alebo to, 
že diet'ot'u poviete, že ho máte rodi mu po
máha, aby si k sebe vytváralo dobrý vzťah. 
Žiadne diet'a nie je príliš staré no lo, aby ste 
mu povedali, že ho móle rodi o že si ho skuto
čne vóžile. Na rozdiel od laických názorov bo
lo zistené, že i diet'o vyrastajúce s jedným ro
dičom môže mat' rovnako dobrý základ pre 
svoje sebavedomie oko v úplnej rodine. 
Podmienkou je však silný o milujúci vzt'oh k 
diet'ot'u. Niektoré americké štúdie ukazujú, že 
deti z rozvedených rodín nie sú viac ohrozené 
zneužívaním alkoholu o iných drog než deti z 
úplných rodín. 

Ebikon.- 2/ leopon.- 6/ Kolpak.- d 
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Jarné 
- Bol to šikovný záhradkár. 

Dokázal 
vysadif aj dvere. 

••• 

Jarné prekvapenie 
- Zlato, čo hovoríš na môj nový 

účes? 

- Účes? Ja som myslel, že si prele
tela na bicykli živým plotom. 

- No dovolenku ideme do Baden
Bodenu.A vy? 

- My do Piešťan-Piešťan. ... 
- V učení som až na poslednom 
mieste v triede, pretože všetky 
ostalné miesta sú už obsadené. 

••• 

- Už dvadsať rokov som stavbyve
dúcim o ešte mi žiadna stavba 

nespadlo. 
-A čo staviaš? 

-Cesty. 

Starý lord rozpráva príbehy 
z Afriky: 

- Vybehol na mňa lev. Zamieril 
som, ale puška nič, zasekla so. 

Páni ja som sa pokakal! 
- To nič, veď to by sme sa boli aj 

my, - utešujú ho poslucháči. 
Lord odpovie: 

- Ale ja som sa pokakal teraz. ... 
-Mami, Jožo zjedol živú muchu. 

Ale buď pokojná, nič so mu 
nestalo, lebo som mu dal hneď 
dve lyžičky toho prášku proti 

hmyzu! 

••• 

Ide vojak po púšti a naraz natrafí 
no kameň, na ktorom bolo 

napísané: 
- Odval' a nájdeš vodu! 

Vojak sa trápi s kameňom tri dni 
a keď ho odvalí, vidí nápis: 
- Zaval' naspäť oklameme 

druhého! 
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DEVEX 10 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

24.-25. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

V týždni po "referende" 
som robil nákup komponentov 
do počítačov. Cena zo dňa no 
deň stúpla o desof percent. 
Napriek mnohým ubezpeče
niam v médiách sa obchodníci 
poisťovali. Možno neprávom. 
Ale ... Môže občan ignorovať 
politiku ok nie je podla jeho 
vôle? 

Môže. Ale dopady znáša( 
musí. 

Malý a ekonomicky nie 
vel'mi silný štát si musí nájs( 
sám miesto v nie vel'kom výbe
re možností. Bo dá so pove
dal', že musí vyberať menšie 
zlo. Ale musí! To žiada vysokú 
inteligenciu. Pri všetkých kro
koch. Ak chce ísf hore (dole, 
vlavo, vpravo), nemôže loví ro
var hore-vlavo-vprovo. Taká je 
realita. 

Boli sme zvyknutí buď áno, 
alebo hej. Nič iné nemôžme 
čaka( oni dnes. Posúdi( roz
diely môže i l'ud. Ak dostane 
možnos( o využije ju vo vo
l'bách, referendách, v možnos
tiach vyjadri( svoju vôl'u. Že 
t~eba, o tom svedčia pohyby 
Cien tovarov v čase nie jasných 
postojov, jasných vyjadrení. 

Keby sme boli Amerikou, 
možno by sme mohli hra( inú 
hru. Zatial' nás politika musí 
zaujíma( 

Váš vydovatel' 

s on v es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

6.6. 1997 Ročník: VII. Číslo: 11 bezplatne 

~Referendum v ONV; HSiovo občanov; 
HAbsolventi ZŠU·ponuka na prázdniny; 

D Festival národnej piesne•šport; 
m Vel'vyslanec USA v ONV·Volkswagen 

predstavil nové auto 
lf rámci dna otvorených dverí; 

Nový PASSAT B5 predstavili v bratislavskej 
l. 6. 1997 (str. 6) 

Uzávierka dnešného čísla bola 29.5. 1 997. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 12.6. 1997, číslo vyjde 20.6. 1997. 

Krátke správy 
• V nedel'u 1.6.97 Volkswagen 
Bratislava s.r.o. usporiadal už tra
dične Deň otvorených dverí '97 
pre všetkých svojich pracovníkov a 
ich rodinných príslušníkov. 
*Odvoz o likvidácia odpadu usku
toční zberový deň v DNY 7.6.1997. 
" Majstrovstvá Európy- medziná
rodné automobilové preteky auto
mobilov do vrchu Slovakia j97 -
Matador budú 25. - 27. -júla 97 
no trati Pezinok - horský hotel 
Bobo. 
• DOVOLENKY V OBCHODOCH 
Ovce ie-zelen i na- potraví ny 
Boronovičová, Mlynská 24 bude 
mat zatvorené 23.6. - 9.7.97. 
Otvorí vo štvrtok l O .7. 97. 
• Monitor je názov časopisu pre 
zamestnancov o priaznivcov VW 
Bratislava. Monitor vydáva 
Volkswagen Bratislava s.r.o. o od 
čísla 5/97 tlač zabezpečuje vyda
votel'stvo Devex. 

Odstávky vody 
Letná odstávka vody v súvislosti s 
údržbou vodovodných potrubí bu
de: 
Eisnerová - 9.6. a 16.6., 26.6., 
26.6., 
l. Bukovčono - 12.6., 23.6., 24.6. 
M. Marečka- 13.6., 27.6. 
Š. Králika- 19.6., 20.6. 
J. Poničono - 20.6, 30.6 
podla Večerníka 

Vlaďko Stonková predspeváčkou 
na Festivale národnej piesne (str. 5) 



® bnic 
11 radnice 

20.5.1997 rokovala miestna rada 

Miestna rada: 
- schválila vypísanie užšej súíaže a 
súÍažné podmienky na spracovanie 
urbanistickej štúdie mestskej časti 
Devínska Nová Ves a na spracova
nie projektu rekonštrukcie schá
tralého objektu "Košíálky" na 
Novoveskej ulici, 
- schválila členov výberových komi
sií na výber vííaza rokovacích ko
naní na výstavbu podkrovných by-

Referendum v 
Devínskej Novej Vsi 

Prológ 

Čl. 95 Ústavy Sloveksej repuliky 
Referendum vyhlasuje prezident 
SR, ak o to petíciou požiada aspoň 
350 000 občanov, alebo ak sa na 
tom uznesie NR SR, a to do 30 dní 
od prijatia petície občanov alebo 
uznesenia NR SR. 

13.3.1997 
V zbierke zákonov vychádza v 
čiastke 76 rozhodnutie prezidenta 
SR o vyhlásení referenda so štyrmi 
otázkami o vstupe do NATO 
a priamej vol'be prezidenta. 

IJlái 1997 
Ustredná komisia pre referendum, 
ako jediný oprávnený orgán podla 
zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o 
spôsobe vykonania referenda, 
schválila vzor hlasovacieho lístka 
so štyrmi otázkami. V záväznom 
pokyne č. l uviedla, že inú písem
nosí okrsková komisia voličov vy· 
daí nesmie. 

19.5.1997 o 12:00 
Prostredníctvom TASR oznámila 
a.s. Perex, že uskutočnila distribú
ciu hlasovacích lístkov so štyrmi 
otázkami na všetky okresné úrady. 

19.5.1997 o 12:30 
Okresný úrad Bratislava IV. telefo
nicky avizoval na Miestny úrad 
Devínska Nová Ves, že v priebehu 
niekol'ko hodín budú k dispozícii 
hlasovacie lístky so štyrmi otázka
mi. Do konca pracovenj doby, ani 
neskôr, sa tak nestalo. 

21.5.1997 
Ústavný súd SR rozhodol, že pred
metom reterenda môže byí otázka 
o zmene Ustavy SR. 

21.5.1997 
Minister vnútra SR Gustáv Krajči 
dal pokyn na tlač hlasovacích líst
kov s tromi otázkami. 

22.5.1997 o 9:00 

DEVEX 2 

lov na Novoveskej ulici a na ulici l . 
mája, na odvlhčenie múrov radnice 
a budov na lstrijskej 68 a na do
dávku projektovej dokumentácie na 
lstrijskej 68, 
• prerokovala informáciu prednos· 
tu miestneho úradu o neúspechu 
užších súÍaží na výtvarné riešenie a 
realizáciu pamätníka Rudolfa 
Slobodu a M.R.Štefánika a v súlade 
so zákonom o verejnom obstaráva
ní schválila vypísanie rokovacích 
konaní na tieto akcie, 
• prerokovala informáciu starostu 
mestskej časti o príprave 2. ročníka 
festivalu "Kultúra bez franíc", ktorý 
sa uskutoční koncom septembra v 
rakúskom Schloshoffe a požiadala 
predsedu kultúrnej komisie o dopo· 

Pracovníci miestneho úradu 
Devínska Nová Ves prevzali na 
Okresnom úrade Bratislava IV. hla
sovacie lístky s tromi otázkami. 

22.6.1997 o 12:00 
Starosta mestskej časti Devínska 
Nová Ves Vladimír Mráz odoslal 
faxom list prednostke Okresného 
úradu Bratislava IV., v ktorom ju 
upozornil, že hlasovacie lístky do
dané okresným úradom, nie sú v 
súlade s rozhodnutím pr~zidneta 
SR a záväzným pokynom Ustrednej 
komisie pre referendum a žiadal o 
okamžité doručenie platných hlaso· 
vacích lístkov. 

22.5.1997 o 16:00 
Vzhl'adom na vzniknutú situáciu, 
starosta mestskej časti rozhodol o 
predčasnom zvolaní predsedov 
okrskových komisií pre referendum 
nasledujúci deň už o 9.30. 

22.5.1997 o 19:00 
Prezident vyhlásil referendum po· 
dia ústavy. Otázky, ktoré boli polo
žené v referende, nemôže zmeniť 
ani sám prezident, ani Ústavný súd 
SR, ani Ustredná komisia pre refe
rendum. S<;;mozrejme, ani_ nikto da
lší. Milan Cič, predseda Ustavného 
súdu SR. 

23.5.1997 o 9:00 
Okresný úrad Bratislava IV. zaslal 
na Miestny úrad Devínska Nová 
Ves faxom uznesenie Ústrednej ko
misie pre referendum zo dňa 
22.5.1997, ktorým komisia opä· 
lovne ukladá ministrovi vnútra do
ručiÍ obciam hlasovacie lístky so 
štyrmi otázkami a okrskovým komi
siám pre referendum vyvesií v hla
sovacej miestnosti vzor hlasovacie
ho lístka so štyrmi otázkami. 

23.5.1997 o 9:30 
Straosta mestsekj časti informoval 
všetkých 6 predsedov okrskových 
komisií o vzniknutej situácii a o 
tom, že má k dispozícií hlasovacie 
lístky iba s tromi otázkami. Všetci 
predsedovia odmietli neplatné hla-

ručenie komisie na zástupcov ume
leckých kolektívov zastupujúcich 
mestskú časí Devínska Nová Ves, 
• požiadala starostu mestskej časti 
predložiÍ na rokovanie miestnej ra
dy informáciu o počte neplatičov 
obecných bytov a výškach nedo
platkov na nájomnom, o úspešnosti 
vymáhania nedoplatkov, o úspeš
nosti súdnych sporov na ukončenie 
nájmu u neplatičov a o počte pride
lených bytov v rokoch 1996 a 
1997, 
- nesúhlasila so zriadením letného 
sedenia na obslužnej komunikácii 
vedl'a Eisnerovej ulice za bistrom 
Adnan, vzhl'adom k tomu, že by to 
malo negatívny vplyv na bezpečnosí 
občanov, 

sovacie lístky prevziaí.23.5.1997 o 
11:30 
Starosta a predsedovia komisií in· 
formovali členov okrskových komi
sií o vzniknutej situácii. 

23.5.1997 o 12:12 
Strosta mestskej časti zaslal faxom 
list prednostke Okresného úradu 
Bratsialava IV., ktorým ju informo
val o skutočnosti, že predsedovia 
okrskových komisiií odmietli pre
vziaí hlasovacie lístky s tromi otáz
kami a žiadal opakovane o oka
mžité dozučenie platných hlasova
cích lístkov so štyrmi otázkami. 

23.5.1997 o 13:00 
Všetky okrskové komisie sa stotžnili 
so stanoviskom svojich presdedov a 
odmietli prebraí a vydávaí obča
nom neplatné hlasovacie lístky. Vo 
väčšine komisií bolo toto rozhodnu
tie jednomysel'né, teda s ním súhla
sili aj členovia komisie nominovaní 
za HZDS A SNS. 

23.5.1997 o 14:00 
Otvorili sa dvere hlasovacích miest
ností, platné hlasovacie líst~ defi
nitívne neboli k dispozícií. Clenom 
okrskových komisií nezostalo nič 
iné, iba vysvetlovaí občanom, pre
čo nemajú možnosí vyjadriÍ svoj 
názor v referende. 

24.5.1997 o 14:00 
Dvere hlasovacích miestností sa za
tvorili. Referendum v Devínskej 
Novej Vsi prebehlo pokojne. 
Nezúčastnil sa ho ani jeden občan, 
vzhladom k tomu, že okresný úrad 
Bratislava IV. nedoručil okrskovým 
~emisiám platné hlasovacie lístky. 
Clenovia okrskových komisií zare
gistrovali a odstúpili na Okresnú 
komisiu pre referendum celkom 84 
písomných sÍažností, pod ktorými 
bolo podpísaných viac ako l 30 
sÍažovatelov. Z nich sa šiesti obča
nia sťažovali na to, že im okrsková 
komisia nevydala hlasovacie lístky 
s tromi otázkami, viac ako ll O 
občanov sa sÍažovalo na nemožno
sí hlasovania hlasovacím lístkom so 
štyrmi otázkami. Okrem toho bolo 
podaných vel'ké množstvo ústnych 

• schválila poskytnutie finančného 
príspevku v celkovej výške 26 700 
korún z fondu mládeže, vzdeláva
nia a športu pre deti základných a 
materských škôl v Devínskej Novej 
Vsi pri prípežitosti medzinárod
ného dňa detí na odmenenie a po· 
hostenie detí priamo na akciách 
usporiadaných pri príležitosti MDD, 
- schválila finančný príspevok vo 
výške 9 000 korýn z Fondu mláde
že, vzdelávania a športu pre komi
siu športu a vol'ného času na orga· 
nizovanie Vl. športovej olympiády 
detí základných škôl v Devínskej 

Novej Vsi. 

- p-

sÍažností tiež v tom istom zmysle. 
26.5.1997 
Ústredná komisia pre referendum 
konštatovala v záverečnej zápisni
ci, že referendum bolo zmarené a 
celkový počet oprávnených obča
nov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 
je nula, pretože neboli doručené 
hlasovacie lístky. 

26.5.1997 
Minister zahraničných vecí Pavol 
Hamžík podal demisiu. 

28.5.1997 
USA považujú konanie vlády SR 
počas víkendového referenda za 
krok späf od demokratického 
chrakteru slobodných a spravodli
vých volieb. 
John Dinger, hovorca ministerstva 
zahraničných vecí USA. 

29.5.1997 
Všetkých 15 členov Európskej únie 
bolo hlboko sklamaných okolnosfa· 
mi, ktoré sprevádzali zmarenie re· 
ferenda, keď nález Ustavného súdu 
a stanovisko Ústrednej komisie pre 
referendum vláda ignorovala. 
Demokraciu nemožno pokladat' za 
stabilnú, keď príslušné práva a po· 
vinnosti t9kých inštitúcií, ak_o je pre
zident, Ustavný súd, či Ustredná 
komisia pre referendum môže vlá
da spochybni( _ 
Hans van den Broek, komisár EU 
pre vzfahy so strednou a východ
nou Európou. 

29.5.1997 
Minulotýždňové referendum je po
rážkou všetkých v Slovenskej re
publike. 
Vladimír Mečiar a Hans van den 
Broek 

~ilóg 
Cl. 2 ods. l. Ústavy Slovenskej re
publiky: 
Státna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. 

J. Žatko 
prednosta miestneho úradu 

Kto odpovie? 

Ako niekol'koročná obyvatel'ka 

ul. P.Horova som privítala likvidáciu 

rôznych stánkov /zmrzlina, kvety, 
zelovoc a ich lokalizáciu do ",ínio

vého centra"/. 
Už niekol'ko mesiacov však prá

ve na tejto ulici stáva nákladné au

to, ktoré nekultúrnym spôsobom 

predáva južné ovocie a zeleninu. 
Chcela by som sa touto cestou 

opýtat' kompetentných, prečo dovo
lia takýmto spôsobom zanešvaro
vaf vzhlad ulice, blokoval' parkova

cie miesta a dokonca blokovať po
merne frekventovanú komunikáciu, 
keď v okolí sú tri predajne ovocia

zeleniny a na ambulantný spôsom 

Odpoveď do rubriky Slovo 

majú Novovešfania 

O predaji zeleniny a ovocia z 
nákladných automobilov na verej· 
ných priestranstvách v Devínskej 
Novej Vsi rokovali neraz orgány 
samosprávy a to komisia obchodu, 
služieb a podnikania, miestna rada 
aj miestne zastupitel'stvo. Pri rozho

dovaní o tom či povoli(, alebo ne

povoliť takýto spôsob predaja 
zvažovali rôzne okolnosti. 

Nakoniec prevládol názor, že je v 
záujme zákazníkov takýto predaj 
povolií. Predaj sa však nepovol'uje 

na komunikácii ale na parkovisku a 

to v priebehu dňa, kedy je dostatok 
vol'ných parkovacích miest. V prí

pade, že by sa vyskytlo viacero 
sťažností občanov na takýto spôsob 
predaja, je možné, že orgány sa

mosprávy toto rozhodnutie prehod
notia. 

predaja máme vyhradené trhovisko 
na terase ulice M. Marečka. 

Druhý problém, ktorý ma trápi 

je objekt na ul. M. Marečka /vedia 
cintorína/. Počula som, že pôvod
ne mal slúži( ako tržnica, je však v 

čím dalej dezolátnejšom stave, ne
oplotený, s rozbitými oknami a 

zdevastovaným okolím. 

Chcela by som vedie(, kto je 
majitelom tohto objektu a teda zod
povedným za tento stav a aký je 

další osud budovy. 

Prosila by som prostredníctvom 

Vášho časopisu vyjadrenie kom
pletných pracovníkov MÚ. 

D.l. P.Horova 

Objekt nákupného strediska na 
ulici M. Marečka bol rozostavaný 
do dnešného stavu ešte v rámci 

komplexnej bytovej výstavby. 
Majitel' mesto Bratislava objekt od
predalo v roku 1991 súkromnej fir

me so sídlom v Devínskej Novej 
Vsi. Podnikatel'ský plán, ktorý rátal 
so sprevádzkovaním objektu sa fir
me z finančných dôvodov nepoda

rilo zrealizovaí. Vzhladom k tomu, 
že ide o súkromný majetok, mest
ská časí má velmi obmedzené mo

žnosti prispie( na zlepšenie dlhoro
čného neúnosného stavu objektu. 
Niekol'kokrát prebehlo správne ko

nanie s majitelom kôli ohrozovaniu 

občanov a nárušaniu vhl'adu mest
skej časti. Výsledkom bolo uloženie 
vysokej pokuty, ale okrem čiastoč
ného upratania terénu v okolí ob
jektu a zabezpečeniu strážnej služ

by podstatná zmena nenastala. 
Ján Žatko 

prednosta MÚ 

Vyslovenie uznania 
P~:~.sedníctvo Kresťanskodemokratického klubu v DNV vyjadruje uznanie 
vac_srne tých členov okrskových komisií pre referendum, ktorí bez chladu na 
:rolu stranícku príslušnost' prejavili občiansku odvahu a statočnosť tým, že 

?jledne dodržiavali platné zákony pri výkone svojej funkcie, a to napriek 
h0~?ku, ktorý bol na nich vyvíjaný zo strany orgánov štátu. Zvlášť si zaslu

UfU uzanie členovia komisií s takýmto postojom, ktorých do komisií nomi
!lP.Y.9l<?__HZDS a SNS. ---------------------------------------------------------

Viac ako l 30 občanov vyhlásenom prezidentom SR 
Deví k'N · · · , ~s. e1 ove1 Vs1 podalo písom- Neboli distribuované lístky so štyr-
nu staznosť voči priebehu referen- mi referendovými otázkami. Akým 

da. Z nich viac ako ll O sa sfažo- právom niekto manipuluje s verej-
valo na nemožnost' hlasova( s hla- nosfou? Chceme vedie(, kto je zod-
sovacími lístkami so štyrmi otázka- povedný za mrhanie peniazmi 
mi. Sťažnosti sa velmi podobali na- daňových poplatníkov, za mrhanie 
sledujúcej: ludským potenciálom. Komu sme 

Podávam sťažnost' na zmarenie dali právo, aby nás diskreditoval 
možnosť · d · ' f • - 1 VYfa nt sa v re erende, pred svetom? Cakáme, že sa to do-

zvieme a vinníci budú potrestaní. 

Vyjadrujem spokojnosť nad ko
naním okrskovej komisie, ktorá ne-

Vážení majitelia psov, o proble

matike súvisiacej s chovom psíkov 
sa už vel'a písalo. Boli to pravdy i 

nepravdy, podl'a toho ako bol kon
krétny pisatel' do problematiky za

interesovaný, s ňou oboznámený, 
prípadne akým stupňom alergie na 
psov postihnutý. Napriek rôznym 

názorom jedno je isté: pes patrí do 

spoločnosti človeka. Skutočnosťou 
je i to, že sa naša technokratická 
spoločnost' natol'ko odcudzila prí

rode, že niektoré deti nevideli ku
rča inak ako na pekáči. Budíne te

da príkladom pre naše deti citlivým 

vnímaním prírody a správnym spo
lužitím so všetkými živými tvormi, 
teda aj psami, ku ktorým má človek 

od pradávna vzťah najbližší. 
Vedme deti k tomu, aby sa ich ne
báli, správne s nimi zaobchádzali 
a od malička sa učili zodpovedné

mu prístupu k nim. Bohužial', často 
vidíme, ako malé diet'a venčí vel'
kého psa, ako niektoré deti doslova 
vláčia za sebou malé šteniatko a 

často sa stretávame na uliciach s 
neovládatel'nými psami nielen v 

sprievode detí, ale i dospelých, čo 
je podl'a môjho názoru najzávaž
nejší problém. Ak ide napr. o ma

lého pudlíka, človek sa nad jeho 

prejavmi neposlušnosti pousmeje, 
ale v prípade očitej neovládatelrlOs
ti psa vel'kého plemena nám nasko

čí husia koža, lebo nevieme, čo sa 
môže prihodit'. Problém vzíahu ma

jitelia psov versus odporcovia je 
vel'mi starý a zostáva stále otvore

ný. K jeho vyriešeniu by sme mali 
prispieí aj my kynológovia. 

(pokračovanie z mi 1 
V minulom čísle sme písali o prí
rodnom bohatstve rastlinných a ži
vočíšnych druhov v našom chotári i 
o úlohe polovníckeho združenia 
zabezpečova( chov a ochranu po· 
lovnej zveri. 
Streleckej činnosti sa polovníci ve
nujú aj v súčasnosti, nie v takej 
miere ako v minulosti. Iste si vel'a 
občanov spomína na strelecké po· 
dujatia v "Srdci", ktoré polovníci 
každoročne usporadúvali. Areál, 
ktorý v tomto peknom prírodnom 
prostredí vybudovali, slúžil rekreač
J)ým účelom všetkým občanom. 
Zial', neznámi vandali ho celý úpl-

prebrala neprávoplatné hlasovacie 

lístky a tým nepokračovalo v zavá
dzaní verejnosti. D.S. 

Som členom Miestneho kynolo

gického klubu v Devínskej Novej 

Vsi, ktorý začal po dohode s 

Miestnym úradom v D.N.V. organi

zovať dvojmesačné 

psov v základnej poslušnosti. 

Takouto formou chceme prispiet' k 

tomu, aby bolo menej nedorozu

mení a konfliktov medzi nami-psíč

kármi a ostatnými obyvatel'mi. 

Výcviku sa môžu zúčastniť záujem

ci s l'ubovol'nými plemenami psov, 

čistokrvnými i krížencami. Naučíme 

Vás, ako správnymi metódami 

cvičiť psa k poslušnosti a ovládatel'

nosti pri plnom zohl'adnení jeho 

špecifických vlastností a poradíme 

Vám pri riešení problémov vo vý

chove a výcviku. Po ukončení kurzu 
ziska účastník ,.,.,,".,,,..,ni<> 
ktoré bude 

zľavu z za psa na zákla

de uznesenia MZ DNV zo dňa 

15.4.97. V prípade záujmu o účasí 

v kurze, alebo bližšie informácie, 

zavolajte na lel.č. 779 577, prí

padne nás navštívte na cvičisku 'ky

nologického klubu. 

Záverom by som chcel pouká

zať na to, že zákazom chovu urči

tých plemien problémy nevyrieši

me. Dokážeme to jedine budova

ním právneho vedomia majitelov 

psov, aby poznali svoje práva a 

povinnosti a mali pocit zodpoved

nosti za svojich štvornohých pria

telov. 

Tibor 

ne zmc1 1 zdemolovali muro
vanú podpivničenú chatu i drevený 
altánok. (Ten pamätajú ešte obča
nia, ktorí sa prist'ahovali do DNV 
po roku 1980). 
Obnovenie streleckej činnosti, ktorú 
by určite široká verejnost' privítala, 
v súčasných legislatívnych pod
mienkach nie je možné. 
V rámci dobrých vzťahov udržuje 
polovnícke združenie v DNV kon
takty so susednými združeniami, 
ale aj s pol'ovníkmi z rakúskeho 
Marcheggu. Stretávajú sa a vy
mieňajú si skúsenosti na rozličných 
podujatiach na Slovensku i v 
Rakúsku. pz 

Výstava vín 
V nedel'u 25. máju 97 muli možnosť občuniu i návštevníci Devínskej nuvštíviť výstuvu vín i ochutnávku v pivnici 
nu lstrijskej 4. Hoci zlaté muduily získuli produkty Jón a leopold, Besedoví, E. Juraďču, Vinkovu ·Modra, 
umbušské VD, Š. Dubného z ONV, VSVV zo Šenkvíc u MVP z Pezinku, štyridsaťtri pestovutel'ov u výrobcov vín 
ponúkli skutočne bohatý sortiment a návštevník si mohol vybmť. Devínsku Novú Ves reprezentovali: Ján a 
leopold Besedoví, františek Valkovič, Vendelín Martunovič, Štefun Krojčír, štefan Dubný. 

DEVEX 3 



v týchto dňoch oslávia 

70 rokov 

Ľudmila ŠTVERÁKOVÁ 

Ján SÝKORA 

Štefan VALÚCH 

85 rokov 

Katarína OSZTRACZKÁ 

Blahoželáme! 

Zosobášili sa 
Zdenka ŠVAJDOVÁ 

a 
Igor MEŇHART 

. Alena BOSSÁNYOVÁ 
a 

Štefan HUBINÁK 

Blahoželáme! 

Absolventi ZUŠ 
E. Suchoňa 1996/ 97 
Hudobný odbor 
klavír pedagóg Literárno • 
dramatický odbor 
V. Dokičová, K. Fraitová, 
ped. Z. Špačková ped. M. Rovderová, 
K. Blesáková, K. Fridnerová, 
Jana Belohoubková, Hana Michenková, 
A. Božiková, K. Fraitová, Tomáš Dubecký, 
Boris Schusnix, M. Bočkayová, 
K. Frailová, Mária Grunská, 
K. Buranskó, K. Fraitová, 
Kristina Podlucká, ped. H. Kucharíková 
,A. Fulopová, G. lexmanová, 
Andrea Richmanová, Martin Fratrič, 
A. Gerliciová, A. Klallová, 
Dávid Toman, linda Gilichová, 
L Horňáková, D. Nemčoková, 
Mária Tomanyová, R. Kopčovó, 
M. Šujonská, Veronika Špačková, 

M. Kardoš, M. Šútorová, 
K. Kováčová, D. Nemčoková, 

Prázdninová tanečná škola 

ELASTIC 
Vám ponúka 
prázninové kurzy moderného lanca 
(Rap, Hip-Hop, House Dance, Disco 
Dance) 
v detských táboroch na Skalke pri 
Kremnici vlennínoch: 12.8.- 21.8.1997 
cena tábora: 2 790,- Sk l O dní pobytu 
V cene je zahrnuté ubytovanie, stra-

DEVEX4 

Tanečný odbor 
M. lachkovič, K. Fraitová, 
ped. r. Hosbachová, ped. L Šelinová, 
B. lexmanová, K. Fraitová, Jano Čierna, 
Petra Černáková, V. Macholík, 
D. Nemčoková, Božena Kolomazníková, 
Barbora Ondrejková, V. Prevrátilová, 
M. Slováková, Monika langová, 
l. Sameková, O. Žibrunová, 
Veronika Novosadová, A. Stanková, 
M. Slováková, Vera Ňuňuková, 
M. Špačková, D. Nemčoková, 
Jana Tóthová, K. Štefíková, K. Fraitová, 
Katarína Quillnerová, M. Turzová, 
D. Nemčoková, husle pedagóg 
T. Dávid, R. Hrdina 

Výtvarný odbor 
P. Jendruchová, B. Magdolenová, 
ped. Z. šteisová, ped. A. Vrbová, 
R. Jendruchová, B. Magdolenová, 

vovanie, doprava, tanečný kurz, 
zdravotný a pedagogický dozor, po
istné, lieky a všetky náklady spojené s 
programom (športové potreby, ceny, 
vstupenky) 
Tanečným a pohybovým aktivitám sa 
budete venova( cca 2 hod. denne, 
počas celého pobytu v detskom tábo
re. Výcvik bude prebieha( pod profe
sionálnym vedením lrenérov lanca a 
tanečníkov známych skupín, zamera· 
ný bude na rozvíjanie rytmického cí· 

Daniela Kolárová, Andrej Bizík, 
P. Rýdza, M. Schmidtová, 
Eva lišková, Miroslav Franc, 
flauta pedagóg Ján Nechyba, 
Stanislava Homolová, S. Bollová, 
A. (oudtová, Petra Škovránkovó, 
Dušan Király, Vladimír Machalík, 
alt.zobc. flauta pedagóg Lucia 
Matalová, M. Kubička, A. (oudtová, 
Mário Matrková,J. Zálesňóková, 
M. Kolková, Zuzana Prieložná, 
klarinet pedagóg J. Kubovčák, 
G. Beseda, F. Sond, K. Wagnerová, 
akordeón pedagóg M. Hurný, 
E. Greždová, l. Staňa, š. Skalovó, 
gitara pedagóg M. švec, B. Trefný, 
bicie pedagóg S. Forró, K. Svitek, 
B. Piliš K. Svitek, 
spev pedagóg P. Helemenský, 
J. Neščáková, 
E. Stranovská, M. Fratričová, 

lenia s charakteristickými prvkami 
Hip· Hop, na vytváranie hudobno-po
hybových celkov, variácií a choreo
grafie lanca. 

Informácie: 
ELASTIC 

prevádzkovanie verejných telový
chovných a tanečných škôl, 

P.O.Box 6. 821 07 Bratislava, Tel.: 
07/522 7937 

oo~~~~w~oou~ 
meniny v nasledujúcic~ dvoc~ 

t~ždnoc~ oslávia: 

7.6.- Róbert, 8.6. -Medard, 
9.6. -Stanislava, 

l 0.6. -Magdaléna, 
11.6. - Dobroslav, 

12.6. - Zlatko, 13.6. -Anton, 
14.6.- Vasil, 15.6.- Vít, 

16.6. - Blanka, 17.6. -Adolf, 
18.6. -Vratislav, 
19.6. -Alfréd, 
20.6. -Valéria 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

[WrnwiTrNl 
Celovečerné predstavenia: 

str., štr., so. a ne. o 19,45 hod. 

7.- 8.- DRAČIE SRDCE USA 

MP 12 s.t. Sk 

Dej sa odohráva v l O. stor. a 

rozpráva príbeh rytiera Bowena 

11.- 12.- MŇAGA 

ČRMP 12 Sk 

14.- 15.- MICHAL USA 

MP 12 s.t. 32 Sk 

Lepšie je by( anjelom v nebi ako 

v americkom love. John Travolta 

18.- 19.- JERRY MAGUIRE 

USA MP 12 s.t. 

Film nominovaný na 

5 OSCAROV. V hlavnej 

úlohe Tom Cruis 

21.- 22.- POLICAJT ZO SAN 

FRANCISCA USA 

MP 12 40 Sk 

Jeho najväčšou zbraňou sú ústa. 

V hlavnej úlohe Edie Murphy 

Upozornenie: v mesiaci JÚL 97 

sú filmové prázdniny! 

NEPREMIETA SA! 

Na IV. ročník FESTIVALU SLO
VENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 
1997 do kultúrnej záhrady na nád
vorí knižnice, v nedel'u 25. mája 
1997, práve láska k piesni privied
la folklórne spevácke a tanečné sú
bory z Bratislavy vzácnych hostí 
i vdočných divákov. 

Organizátori Matica Slovenská 
v Martine, Dom MS v Bratislave, 
starosta MČ DNY a Miestny odbor 
MS v DNY privítali Dr. P. Števčeka, 
zástupcu Ministerstva kultúry SR a 
doterajšieho predsedu spolku slo
venských spisovatelov, !!enerála T. 
Obucha, predsedu a S. Valenta 
člena rady Leteckého zväzu gen. 
M.R.Štefánika a dalších hostí. Po 
uvítacom prejave predsedu MOMS 
Š. Horníka sa prítomným prihovoril 

Seniori: 28.kolo 

D.N.Ves - Matador 2:2 
góly Kadlec 
st. dorast 26. kolo 
D.N.Ves - Trnávka 3:2 
góly Polák, Krištofi č, Šašík 
Ml. dorast 26.kolo 
D.N.Ves- Slovan 0:10 
St. žiaci - 26.kolo 
D.N.Ves- Slovan 1:6 
gól Kolenič 
Ml. žiaci "A" 14.kolo 
Sezec - D.N.Ves 2:0 
Ml.žiaci "B" 14.kolo 
Sezec - D.N.Ves 9:0 
Prípravka 
D.N.Ves- Bernolákovo 4·1 
2ž.kolo · 

góly Nettich 2, Gréc, Kirinovič 
mv 

LÁSKA K 
PhDr. S. Bajaník, prvý podpredse
da Matice Slovenskej. Zdôraznil, 
že aj slovenská l'udová pieseň v 
dnešných časoch by mala pomôcf 
nachádzaí cesty k spoločnému hlo
daniu východísk v zložitých domá
cich i medzinárodných vzíahoch 
medzi l'udíni a národmi. 

Festival otvoril domáci súbor 
MATIČIARI K pod umeleckým vede
ním J. Zúbkovej. 

B. Čečková, organizačná vedú
ca súboru, priviedla na pódium v 
Devínskej niekol'ko krát, aj v zahra
ničí, ocenený súbor ČEČINKU. 
Nový program v podaní mladých 
hudobníkov a niekol'ko generač
ných podsúborov roztlieskávali po-

Na šachovom turnaji žiackych dru
žstiev v Budmericiach sa zúčastnilo 
22 družstiev. 

Poradie najlepších: 
!.Slovan Bratislava 25,5 
2. ŠK Modra 19,-
3. Domino Nitra 17,5 
4. Dunajská streda 17,-
5. TJ ZŠ Budmerice 17,-
6. Kúpele Pieš(any 16,5 
7. ŠK Trenčín 16,5 
8. Šachová škola Bratislava 16,5 
9. STRELEC Devínska Nová Ves 16,-

Výsledky nášho družstva: 
Dunajská Streda - D.N.Ves 2:2 
D.N. Ves- Radegast Bratislava 

3,5:0,5 
Slovan Modra - D.N.Ves 1:3 
D.N.Ves - Šachová škola Bratsilava A 

0,5:3:5 

čelné obecenstvo. 
Už sedem rokov oživuje tradície 

a zvyky našich dedín detský folklór
ny domáci súbor KOBYLKA. 
Umelecký vedúci M. Rusko i riadi
tella súboru E. Bodová môžu byŕ 
spokojní. Presvedčili aj na IV. festi
vale. 

K tradičným interpretom festiva
lu patrí folková skupina F + F {um. 
ved. D. Szeczenyiová). Aj napriek 
horúcemu slnečnému dňu zaujali 
poslucháčov l'úbivými melódiami. 
Umelecký vedúci a choreograf J. 
Blako a riaditel'ka E. Bodová pred
stavili iskrivé tance a spevy 
Slovenska so súborom GYMNIK, 
dlhodobo vyhodnocovaný ako naj-

Šachová škola Bratisava C - D.N.Ves 
0,5:3:5 

D.N.Ves - ŠK Trenčín 2:2 
D.N.Ves - Domino Nitra 1,5 :2,5 

Výsledok našich hráčov: HORVÁTH 
Karol4 body 
ŠIMON Lukáš 4 
JURČÁK Miro 5 
HORVÁTHOVÁ Zuzka 3 

mi 
Reprezsntant hľadá 

sponzorov 
Vážený pán starosta, vážená miestna rada, 

dovol'te, aby som prostredníctvom DEVEXU Vám 
poďakoval za podporu reprezentácie Slovenska 
aj mestskej časti Devínska Nová Ves v športovom 
odvetví vodný motorizmus. 

----------------

lepší amatérsky folklórny súboru na 
Slovensku. Máme že to bohatstvo 
folklóru a šikovných interpretov. 
Vari tol'ko mohol povedaí divák 
poslucháč počas vystúpenia tohto 
temperamentného súboru. Špička 
folklórnej interpretácie ludovej pies
ne a tradícií na Slovensku majstrov
sky prezentuje l'udovú kultúru a 
umenie po celom svete SĽUK. 
Presvedčil o svojich kvalitách aj na 
festivale v Devínskej Novej Vsi. Pod 
vedením umeleckého vedúceho a 
dirigenta B. Kostku spevácky zbor 
SĽUK zanechal v posl'ucháčoch hl
boký a nezabudnutel'ný umelecký 
zážitok. 

Už dnes sa tešíme na malé jubi
leum festivalu na jeho piaty ročník 
v roku 1998. 

V súčasnej dobe prebieha dlhodobá súťaž 
Slovenský pohár športový<h plavieb, kde sa 
uskutočnili 3. preteky. V dvo<h z ni<h som sa 
umiestnil na l. miesle. Ďalšie preteky sa usku
točnia 7.-8.6.97 a 14.-15.6.97. Ako vicemaj
ster Európy 1996 a 2x bronzový medailista z 
ME 1994,95 som dostal pozvánku na ME 1997 
do Ríma, ktoré budú 29.6.1997 v Os!ii lido 
{Taliansko). Bohužial' zatial' športový zväz nepo
trvrdil finančné prostriedky na tieto preteky vo 
výške <<a 30 000,- Sk. Dovol'ujem si prostrední<
tvam DEVEXU osloviť podnikatel\ké firmy z ONV, 
predovšetkým Volkswagen a Presskam aj iné o 
poskytnutie sponzorského príspevku na tieto 
Majstrovstvá Európy s tým, že umiestnim no pla
vidle logo i<h firmy. 

Kontakt je možný na tel. č. 775 160 prípad
ne na adrese, ktorá je známa v redakdi DEVE
XU.Ďakujem za po<hopenie. 

Rastislav Palkovič 

poribda pre všetkých záujemcov MOMS v bNV 
8.6.; redela -pNV- Vysoká pri Morave- DNV Cykloturistický výlet 

22;6. ~ PNYc Koliba ~Lamač - DNV!nformácie tel: 77$. 269 

DEVEX 5 



Zámerom programu Good 
sports - amerického a kanadského 
neziskového programu- je poskyt
núť zdravé mimoškolské a letné ak

tivity de(om. V Devínskej Novej Vsi 
predstavil už v minulom roku base
ball a pripravil deti v tomto zaují
mavom športe. 

Na otvorení nového baseballo
vého ihriska (výstavbu urobila 
Denova) a otvorení sezóny prvým 

medzinárodným turnajom v 

,;Buď má Volkswagen viac za

mestancov, alebo prišli aj zvedav

ci", konštatoval som v nedelu 1. jú

na pri príchode do závodu v 

Bratislave - Devínskej Novej Vsi pri 

príležitosti Dňa otvorených dverí 

'97 VW Bratislava. Pravda je, že 

má viac zamestnancov, vyrobili 

viac vozidiel, prišlo aj niekol'ko 

zvedavcov naviac. Volkswagen je 

v1ac ako iba výroba áut. 

Zamestnanci to vedia, rodinní 

príslušníci sa prišli presvedči( A 

detí čo prišlo ... Veď mali svoj svia

tok a firma zamestnávajúca ich ot

cov a maminy pripravila pre ne 

prebohatý program. 

Najskôr všetkých privítali zástup

covia VW Bratislava, personálny 

riaditel' Ing. J. HOLEČEK, technický 

riaditel' Karl WILHELM, predstavil 

firmu a podakoval zamestancom. 

DIEVEX 6 

Devínskej Novej Vsi v dňoch 24.-
25. mája 1997 sa okrem troch dru
žstiev, hostí z Devínskej, Bratislavy 

a zahraničia zúčastnil aj velrysla

nec USA na Slovensku pán Ralph 
Johnson. 

Programový riaditel' Good sports 
Terry Slobodian predstavil okrem 
domácich družstiev aj hostí: WHE
ATON COLLEGE ILLINOIS Z USA, 
ktorí prišli pretrénova( deti z 

Devínskej, družstvo VICENZA YO-

UTH SERVICES -američanov žijú
cich v Taliansku, OSI - medzinárod
nú školu YUVENTY. 

Vo vel'mi dobrom svetle, svedčia-

Deň otvorených dverí '97 VW Bratislava 

Predstavili nový 

Zvláš( uvítal deti, pre ktoré dnes 

VW Bratislava znamená istotu v 

zamestnaní rodičov, v budúcnosti 

pacovnú príležitost'. 

Potom sa rozkrútil kolotoč zába

vy. Po mažoretkách sa na javisku 

predstavili súbory Prvosienka, 

dubléri, tanečníci skupiny Niagara, 

ASSOS, deti P. Nagya. Deti načú

vali, šantili a spievali umne zapoje

né do programu. Ponúk bolo však 

viac. Ukážka drezúry psov, pestrá 

prezentácia požiarnej techniky, 

rozdávanie darčekov, stôl šikov

ných detí, Pipi Dlhá Pančucha, vo

zenie vo vozidlách z VW 

com o svedomitej príprave, sa 

predstavili hráči z Devínskej, ktorí 
turnaj vyhrali. 

pk 

Bratislava ... prehliadka výrobných 

prevádzok. "Veď v tejto fabrike vo

nia", konštatoval ktorýsi návštevník. 

Nuž exkurzia po prevádzkach by 

bolo možno poslúžila aj mnohým 

pracovníkom iných firiem. 

Zlatým klincom, a nielen pre do

spelých návštevníkov, bola chvíl'a, 

keď novinárom predstavili najno

všie die(a firmy, nový PASSAT B5, 

prvý vyhotovený v bratislavskom 

závode. Prvých 4000 vozidiel, kto

ré vyrobia ešte v tomto roku pôjde 

do Nemecka, každé nad túto hra

nicu sa dostane na slovenský trh. 

Dostane? "Budeme sa snažiť, vraví 

s úsmevom technický riaditel' K. 

Wilhelm. O tom, ale aj o novom 

vozidle prinesieme informácie v 

niektorom z budúcich čísel Devexu. 

P. Krug 

v jedPro~lém?. 
Používanie rog , le nesfl:!ler~y 
problém. Dnes ponul<ame 5. cast. 

P a, ha že sa diefa naučí doma 
om l' d , 2 

určitým no notam .. , . " b. k 
Bude potom hovont "n1~ ta 9 l!•. 
alkoholu 0 iným d~ogom o cel11 
zlému vplyyu vrst~vn1koy? . 
Hodno!Y sú to, v c<: v.enme a ment; 
kom tolío čo P.ovozu1eme za cenne; 
a dôležiÍé. Aj malé. deti sú dos! 
staré na to, aby mal1 predstavu o 
dobrom a zlom a aby sa rozhodo
vali oodl'a merítok, ktoré sú pre ne 
dôle~ité. Sil rý s isté~ hocjnôt _mô~e 
Pomôcf delo~, odf!11e!al, fa1ceme, 

itie a zneuz1van1~ m>:ch drog, 
bretože im Roskytu1e zaklad pre 
hodnotenie faktov. 
Každý r?di_č ~á iné hod':oty a n_e;
exí,stu1e 1edm~ cesta ;?ko !ch P.OUZI· 
val v prevencii znf7U71van1a alk?h'?
lu a iných drog. D1ela bude na1skor 
pozorovaf ako rodinné hodnoty 

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

*Ručnú kosačku. Tel: 775 221 
• El. dvojplatničku, novú. 

Tel: 776 465 

• Bicykel BMX 16, málo použ. 
Tel: 778 507 

• Predám detskú sedačku na chr
bát, cena dohodou. Tel: 778 083 
• Predám dets. kočík MARCO 
KING, modrý s pásikom. Cena: l 
500,- Tel: 770 324 
• Turistické kotlíky, turistické flaše, 
obedové súpravy, stany, rybárske 
stoličky, slnečníky, 
kempingové súpravy - vyberiete si v 
inz. kane. DEVEXu - Novoveská 14 
-z dvora. Po-pia: 
15.30- 18.00, so: 8.00- ll .OO. 
* Predám detský kočiar STEGGI 3E, 
trojkombináciu, s kompletnou výba
vou vo výb. stave. 

Tel:775 616 
• Predám CHICO buginu + slnečník 
+ pršiplášt'. Cena dohodou. 

Tel: 778 298 
• Predám detské bicykle - dievčen
ský na 5-8r. (l 000 Sk) a chlapčen
ský na l O r. (500 Sk). 

Tel: 777 559 
* Exkluzívna súprava - popolník, 
kazeta, zapalovač, svietnik, dusítko 
· mramor- v Devexe. 

Masáže chrbta 
a celého tela 

na špeciálnom 
kufríkovom stole 

UVÁSDOMA 
Tel. mobil: 0905 617 350 

a 776 714 

ovplyvňujú Vaše vlastné SP.rávanie 
a pravdepodobne bude Vaše po
stoje a názory preberat'. Niektoré z 
rodinných hodnôt, ktoré sa týkajú 
prevencie zneužívania alkofiolu a 
mých drog u detí: 
- osobné alebo náboženské presve
dčenie odmietajúce alkohol, alebo 

drogy_' · · l b d b·t' - cemt s1 svoLu s o o u a ro 1 
vlastné rozhodnutia nezávisle na 
tom "čo robí dav" 
- vážiť si !'udské telo a chcieť ži( 
zdrayým spôsobom 
-veril, že je dôležité ovláda( svoje 
správanie za každých okolností. 
Nech sú Vaše hodnoty akékolvek, 
dôležité je pomáhať svojmu dieťaťu 
vytvori( si merítka, v ktoré bude ve
nf ako v dobré a dôležité. A keď 
sa potom dieťa dostane do situácie, 
že na neho bude vytváraný nát
klak, aby zneužívalo alkohol, alebo 
iné drogy, bude mať silné rodinné 
hodnoty, ktoré ovplyvnia jeho konanie. 

• Požičovňa tepovača KARCHER. 
Tel. 778 362 

* Mal'ujeme, natierame, stierkuje
me. Tel: 777 902 (po 19.00 hod.) 
* Doučím AnJ + NJ. Tel: 778 835 
* Opravy chladničiek, mrazničiek 
{aj vzáruke). Tel: 766 954 
• Nezávislý distribútor HERBALIFE 
ponúka l OO% kvalitný výrobok za 
správnu cenu +ponúka prácu na 
vedlajšiu alebo hlavnú činnost'. 

Tel./fax.: 777 456 
• TV servis Baláž- Oprava televí
zorov, Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 
na úpätí Dev. Kobyly smerom na 
Devín. Tel: 776 716 

• Vymením l .izb. byt v DNV za 2-
1 izb. byty. Tel: 779 016 

@: 06;;;NéHNI$f!!fND$TJ'.9 
• Kúpim záhradu alebo vinohrad 
na úpätí Dev. Kobyly smerom na 
Devín. Tel: 776 716 
* Predám 7á záhradu s mur. 16m2 
podpivničenou chatou, s podkro
vým, v peknom lesnomprostredí 
DNV. Tel: 397 288 (P.o 18.00 hod., 
8.00- 14.00 hod. Tel: 431 22 78). 

Hlodáme profesistov pre 
realizačnú dokumentáciu 

v architektonickej projektovej 
kancelárii. Živnostenský list, 
resp. oprávnenie a 7 ročná 

prax podmienkou. 

ARCHITEKTÚRA A POZEMNÉ 
STAVBY 
ZDRAVOTECHNIKA (VODA, 
KANÁL, PLYN) - KÚRENIE 
STATIKA 
ELEKTRO 
POŽIARNA OCHRANA 
ROZPOČET 
VZDUCHOTECHNIKA 

Tel.: 776 641 

pondelok 

utorok 
štvrtok 

piatok 
pondelok 

utorok 
štvrtok 
piatok 

9.6.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 
l 0.6.97 od 18:30 do 19:00- Spravodajstvo DTV {repríza) 

12.6.97 od 18:30 do 19:00- Súfaž ZŠ (premiéra) 

13.6.97 od 9:30 do l 0:00 - Súfaž ZŠ {repríza) 
16.6.97 od 18:30 do 19:00- SMaž ZŠ (repríza) 
17.6.97 od 18:30 do 19:00- Súťaž ZŠ {repríza) 
19.6.97 od 18:30 do 19:00 - Spravodajstvo DTV (premiéra) 
20.6.97 od 9:30 do l 0:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 
7:00 do 14:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

Pripomienky k vysielaniu môžete adresoval' na miestny úrad alebo na tel.č. 
DTV 770 066. 

-p-

Presskam s.r.o., Vápenka č. 4. D.N. Ves, 841 07 Bratislava 

prijme 
vedúceho zásobovania 
vzdelanie: VŠ-stroj., SPŠ-stroj. 

- sekretárku 
vzdelanie: OA, 

SEŠ, znalosť NJ 

- majstra lisovne 
vzdelanie: 

SPŠ-stroj., prax 2 roky v stroj. 

zváračaCOZ 

požiadavky - štátne skúšky 

- autoelektrikára 
vzdelanie: SOU, po ZVS 

robotníka do lisovne 
vzdelanie: základné 

- pracovníka paletového 
hospodárstva 
vzdelanie: SOU, preukaz na 

vys. vozík 

- nástrojára 
vzdelanie: SOU, 
prax v odbore 

- obrábača kovov 
vzdelanie: 
SOU, prax v odbore 

- mechanik nastavovač 
vzdelanie: SOU, prax 

- vodiča autobusu 
vzdelanie: 
preukaz skup. D 

- vedúciekonom.odboru 
vzdelanie: VŠE, (SEŠ), prax 

- účtovníčku 

vzdelanie: SEŠ, podvoj. účt., 
prax 

- vedúci údržby 
vzdelanie: SPŠ-stroj., prax 

- elektrikár 

vzdelanie: SOU, prax 

Bližšie informácie tel. č.: 787 206 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str.= 527 Sk, 
1/4 str.= 1054Sk, l/2str.=2108Sk, l strana=4216Sk.Kcenómtmbaplipočítať23% DPH. 
Zlo vy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 o viocnósobnom uverejnení l O%, celo10čné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie 

hlodóm- 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, poslednó strano+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 775 275, inzertnó koncelório: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00- ll. OO 
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Dňa 15.5. 97 na základe tel. 
oznamu od jedného občana bola 
hliadka stanice MsP D.N.Ves vysla
ná do priestoru záhradkárskej osa
dy "Múrnica", kde malo dochádzal 
zo strany mladistvých osôb k rozo
beraniu motorového vozidla. 
Hliadka na mieste zistila, že ide o 
motorové vozidlo LADA 1200 bie
lej farby. Na mieste boli zistení 5 
mladiství. Vykonanou lustráciou sa 
zistilo, že vozidlo je v pátraní od 
l 0.5.97. Bol spísaný úradný 
záznam a prípad bol odstúpený 
kriminálnej polícii Bratislava IV. 

~~ÍŽO Vb 
Vodorovne: A/ Koniec tajničky.
B/ Korálový ostrov - zberatel' ne-

k'h f lkl' l'v . mec e o o aru - z ucen1na arno-
niaku s kyselinou.- C/ Strana -lúč-
na rastlina kyslej chuti - turecké 
meno.- D/ Rímska štvorka -oblast-
né mesto v Rusku - potom.- E/ 
Ukazovacie zámeno - kyselina vín-
na- druh korenia.- F/ Plat- adobe-
raj - ruský revolucionár.- GI 
Starogrécky boh vetrov - vojenský 
povel- umelý jazyk.- H/ Nepohy-
boval sa - skratka dinitrotoluénu -
poukladaj.- 1/ Germánsky boh búr-
ky - mesiac Uránu - meno spisova-
tela Bohúňa.- J/ Začiatok tajničky.-
Zvisle: l/ Rúcho- väčšie sídlisko.-
2/ Patriaci Otovi - atóm istého prv-
ku.- 3/ Prúd- výrobcovia sediel.-

Dňa 16.5.97 o 17.45 hod. bolo 
telefonicky oznámené na stanicu 
MsP D.N. Ves, že v chodbe reštau
rácie U Michala sa nachádza bez 
kontroly pes - vlčiak. Skutočnosť 
bola oznámená na slobodu zvierat 
a zabezpečený odvoz zisteného 
psa na slobodu zvierat. 

Dňa 20.5.97 o 10.40 hod. bol 
hliadkou MsP D.N.Ves zistený po
žiar na skládke "Múrnice". Z dôvo
du rozšírenia sa požiaru na okolie 
bol privolaný požiarny zbor, ktorý 
požiar lokalizoval. 

Dňa 20.5.97 o 12.00 hod. bola 
hliadka MsP D.N.Ves požiadaná 
riaditel'kou MŠ na ul. Pieskovcová 
č. 19 o prevoz chlapca na ošetre
nie, ktorý si pri hre rozbil hlavu. 
Hliadka MsP odviezla chlapca na 
ošetrenie do Karlovej Vsi. 

Dňa 20.5.97 o 23.20 hod. bolo 
telefonicky oznámené na stanicu 
MsP D.N.Ves pani O.M. bytom 
J.Jonáša č. ll, že sa 

4/ Slovenská i česká rieka- mzda.-
5/ Čuchom pátra- čulý, živý.- 6/ 
Pieseň z opery - nepriveď navni
voč.- 7/ Majúca vel'ké oči - ubyto
vňa na vode.- 8/ Talianska speváč
ka - ručalo /zastar./.- 9/ Má po 

l 2 3 4 5 
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hráža fyzickým napadnutím. Po 
príchode hliadky na určené miesto 
sa v byte syn menovanej pani už 
nenachádzal. 

Dňa 26.5.97 o 21.15 hod. 
hliadka MsP D.N.Ves počas výkonu 
služby na križovatke ulíc lstrijská a 
Vápencová našla na zemi opitého 
človeka. Nakol'ko sa nevládal ani 
postaviť, ani komunikoval s hliad
kou, bola požiadaná o pomoc HO 
PZ DNY. Po príchode hliadky HO 
PZ sa zistilo, že ide o občana ukra
jinskej národnosti. Menovaného si 
prevzala hliadka HO PZ. 

Dňa 27.5.97 oznámil na stani
cu MsP D.N.Ves pán V.E. bytom J. 
Poničana č. 5, že pravdepodobne 
v noci sa mu niekto vlámal do mo
torového vozidla Š - 125L, čím mu 
spôsobil škodu asi 500.- Sk. 

Zást. vel'. stanice MsP 
D.N.Ves 

Ernest Kovarík 

Pred záhradku nemusia mat 

len rodinné domy. 

Na Kalištnej perd panelákom 

na nikoho nečakali a ... 

Budú to mat pekné. 

Veď vzťah je prvým 

predpokladom. 

chorvátsky- bulharský spisovatel'.-
1 O/ Dievčenské meno - s plnou ve
domost'ou.- ll/ Rieka v Taliansku -
druh podlhovastého pečiva.
Pomôcky: B/ Erk.- 2/ Izotop.- 9/ 
Vasilev.- ll/ Adiža.- d 

7 8 9 lO ll 

Mladík príde požiadcií rodičov 
o ruku idi dcéry. Otec sa ho P.Ýta: 
- Nemám námietok, ale zau1íma 
ma, či ste schopný uživi( rodinu? 

Mladý muž sa zarazí: 
- A kol'ko Vás je? 

• lvetkar v tom šaláte ie slimák. 
Umývala si ho vôbec? 

• Prosím fa, načo by som umývala 
slimáKa 

- Pani Vierka, zobrala by ste si 
ma? 

- Rada Pal'ko, ale mám obavy, že 
sa nedá prehliadnút skutočnos(, 

že m1 už šlyria manželia 
zomreli. 

-Tak to skúsime ešte raz, možno 
sa šťastie obráti. 

Majakovského posledné slová1 

predtým než spráchal samovraž· 
du boli: "Súdruhovia, 

nesfriel'ajte! 11 

- Ocko, čo je to demokracia? 
-Vieš Miško, to je ohromná vec, 
robíš, čo chceš, ideš, kam chceš, 

hovoríš, čo chceš, len na 
jazyk si musíš dáva( pozor. 

- My už máme komunizmus. 
·Ako to? 

• Každý má už všetkého dosf. 

Dedko príde do ľredajne obuvi 
a ako sa zoho k topánkam 

nechtiac si zvučne ulovil. 
- Prepáčte1 - ospravedluje sa. 

-To nič dedko, keď vám poviem, 
kol'ko stoja, tak to skončí možno 

ešte horšie. ... 
• Čo stojí ten pes? 

-Ako pre vos, 200 korún. 
- To ma nezaujíma, ja chcem 

vediet'1 prečo si nesadne. ... 
Pôrodná asistentka upozorňuje 

malého Jožka: 
- Do spálne nemôžeš ísf, lebo ma-
mičku uštipol bocian a le nemocná. 

- Do čerta. Taký Íaž f pôrod 
a ešte aj toto. ... 

Študent nič nevie, ale osmelí sa: 
- Nemohli by ste mi dať lahšiu 

otázku? 
- No dobre. Tak ako sa majú 

vaši doma? 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských nákladov 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275 
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Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

26.-27. týždeň 

&i':\ ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Umorení teplom i únavou 
čakajú nedočkavo, žiaci i uči
telia, koniec školského roka a 
vytúžené prázdniny. Budeme 
žat, čo sme zasiali a opatro
vali. 

V čase dovoleniek možno 
ustane aj politických škriepok, 
nielen preto, že budú prázdni
ny. Naše verbálne záujmy o 
vstup do Európskej únie a 
Nato ešte nepresvedčili. 
Odlišnosti od západného mo
delu Západoeurópania toleru
jú, ale neakceptujú. Nuž má
me čo robil. A cez letné ho
rúčavy sa mnohým aj tak ne
bude chciet'. Nechajú na 
iných. Tých potom budú môct' 
posudzoval. 

Potácat' sa od mantinelu k 
mantinelu znamená stratu ča
su a vybíjanie energie. Treba 
pripustil, že Západ je v súčas
nosti najmienkotvornejším cen
trom. Nie to, že kým v minu
losti v našich kinách bol tak
mer každý film sovietsky, dnes 
každý americký, nás posúva 
?apr~du. Hľadanie vlastnej 
•~enhty len cez iné produkcie 
~as môže zavádzal. Pritom je 
~<? preberal, je čím sa pochvá
(,t · Veru aj pochvál it'. 

V bratislavskom Volkswage
ne nerobia Turci ... 

Vieme? Pravdaže vieme! 
Máme? Máme! 

Len v pravú chvílu na správ
~om m_ieste akosi nevieme vy
hahnút správny tromf. 

Váš vydavatel' 

s onovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

20.6. 1997 Ročník: VII. 

OPredaj obecných bytov, Bezúročné 
pôžičky; H Ešte o referende; U Aktivity 

Denovy, Rybník, Prípojky TKR; 
9 Festival Chorvátskej kultúry, 

Pozvánky do Marcheggu a Marianky; 
Hletné tábory; f!1 Ponuka sporitel'ne 

Prir·hn.~7n čas prázdnin, čas dovoleniek ... 

Číslo: 

Rozšíre!lie spolupráce 
Na pozvanie starostu MC DNY Zároveň sa obaja starostovia 

navštívil radnicu v Devínskej Novej dohodli, že v septembri 1997 
Vsi pán Rudolf PATAKl, starosta pristúpi obec Marchegg do projek-
rakúskej obce Marchegg. Rokovali tu "Kultúra bez hraníc" podpisom 
o možnosti vybudoval lahký most, dohody o spoločenskej a kultúrnej 
pre peších a cyklistov, v blízkosti výmene uzatvorenej v minulom 
marcheggských mostov. Starosta roku medzi Devínskou Novou 
Marcheggu vyjadril podporu tomuto Vsou, Bratislavou, Engehartsttete-
zámeru, prislubil prerokoval otázku nom a Chorvátskym kultúrnym zvä-
v orgánoch samosprávy ako aj zreali- zom na Slovensku. 
zovať referendum občanov Marcheggu 
k tejto otázke. Referendum by malo 
byt v septembri tohoto roku. 

V. Mráz 
Starosta MČ DNY 

Uzávierka dnešného čísla bola 7 2.6. 7 997. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 26.6. 7 997, číslo vyide 4.7. 7 997. 

12 bezplatne 

Krátke správy 
Upozornenie 

Miestny úrad upozorňuje nájom
cov obecných bytov, že realizáciou 
odpredaja obecných bytov v De
vínskej Novej Vsi bola poverená 
firma Kontrakting. Žiadne iné oso
by okrem poverených zástupcov 
uvedenej firmy nemajú zmocnenie 
na rokovanie ; nájomcami obec
ných bytov o ich odpredaji. 

Bezúročné pôžičky 

na výstavbu bytu 
Jednou z ciest, ktorými chcú po

slanci miestneho zastupiteľstva po
môcf mladým rodinám získal stre
chu nad hlavou, je aj poskytovanie 
vel'mi výhodných bezúročných 
pôžičiek na výstavbu bytu. Pôžička 
môže byt' poskytnutá až do výšky 
300 tisíc korún, doba splatnosti je 
12 rokov a môžu ju dostat' občania 
Devínskej Novej Vsi bez vlastného 
bytu. Doteraz boli poskytnuté dve 
pôžičky na výstavbu rodinného do
mu v Maximálnej výške 300 tisíc 
korún pre žiadatelov, ktorí splnili 
všetky potrebné podmienky. 

Pre podnikatelóv 
Väčšina návštevníkov pohostin

stiev v Devínskej Novej Vsi asi ne
vie, že čast' miestneho poplatku za 
predaj alkoholu a tabaku, ktorí pla
tia mestskej časti podnikatelia pre
vádzkujúci reštauračné zariadenia, 
poskytujú poslanci miestneho zastu
pitel'stva drobným podnikatelom 
v Devínskej Novej Vsi vo forme be
zúročných pôžičiek na vznik nových 
a rozvoj súčasných podnikatelských 
aktivít. 

Na poslednom rokovaní miestnej 
rady boli schválené na návrh komi
sie obchodu, služieb a podnikania 
bezúročné pôžičky v celkovej sume 
l 20 tisíc korún a dobou návratnosti 
l rok pre štyroch podnikatelov 

{pokračovanie na 2 strane) 



® robničky 
1l radnice 

Uznesenia z rokovania miestnej 
rady zo dňa 3.6. 1997 

Miestna rada sa zaoberala prí
pravou rokovania miestneho za
stupitel'stva. Okrem zaujatia sta
novísk k materiálom predloženým 
na rokovanie miestneho zastupi
telstva: 

- uložila miestnemu kontrolórovi 
začat' priestupkové konanie voči 
obyvatetelom ulice Na Skale, kto
rí nemajú zabezpečený odvoz ko
munálneho odpadu a predloži( 
informáciu o výsledku na najb
ližšie rokovanie miestnej rady, 

- schválila poskytnutie bezúroč
ných pôžičiek s dobou návratnosti 
l rok štyrom podnikatelom v cel
kovej výške 120 tisíc korún, 

- schválila vypísanie užšej sút'aže 
na realizáciu 2. etapy úprav kos
tolného kopca, 

- schválila členov výberovej komi
sie na vyhodnotenie užšej sút'aže 
na realizáciu úprav okolia radni
ce, 

- prerokovala dve protichodné 
žiadosti obyvatelov Hradištnej uli
ce o likvidáciu, alebo obnovenie 
pieskoviska na tejto ulici a požia
dala o stanovisko komisiu výstav
by. 

- p-

Z uznesení miestneho 
zastupitelstva z 10.6.1997 

Poslanci sa na úvod rokovania 
oboznámili s rozhodnutím ich ko
legu Igora Duffeka, ktorý kandito
val za koalíciu SDĽ, SDSS, sa z 
osobných dôvodov vzdal funkcie 
poslanca za sídlisko Podhorské a 
na jeho miesto nastúpil doc. PhDr. 
Ľudovít Garaj, CSc. z tej istej koa
lície. 

Zároveň starosta mestskej časti 
predstavil poslancom pána l. 
Hricko 
- nového velitel'a stanice mestskej 
polície v Devínskej Novej Vsi 

Miestne zastupitelstvo: 

- schválilo odpredaj dalších l 08 
obecných bytov ich doterajším 
nájomc?m, tentoraz v objektoch 
na ul. S. Králik 2,4, 18,20 a J. 
Smreka 3, 

- zvolilo za prísediacich Krajs-

DEVEX2 

kého súdu Bratislava Ing. Jarmilu 
Dobríkovú, Zitu Ševčíkovú a 
Vladimíra Vyhlídala, 

- schválilo bezúročnú pôžičku vo 
výške 300 tisíc korún s návratno
st'ou l 2 rokov na výstavbu novej 
bytovej jednotky pre manželov 
Veberových na ul. Pod Lipovým, 

- schválilo udelenie mimoriad
nych odmien členom odborných 
komisií miestneho zastupitelstva -
neposlancom, 

- schválilo plán rekonštrukcie a 
modernizácie kotolní na sídlis
kách Kostolné, Podhorské a Stred 
vo výške nákladov 2,3 milióna 
korún, 

- schválilo využitie pozemku pod 
objektom bývalých zberných su
rovín na ul. J. Poničana, ktorý je 
už takmer l O rokov v stave ohro
zujúcom okolie, na výstavbu ob
chodného centra s garážami, 

·zoznámilo sa so stavom prípra
vy a realizácie investičných akcií 
mestskej časti, 

- zaujalo stanovisko k alternatív
nemu návrhu predloženému a.s. 
Slovnaft na riešenie skládky gu
drónov v kameňolome "Srdce" a 
žiada realizova( sanáciu gudró
nov ich vyt'ažením s následným 
uložením na skládke, prípadne 
spálením mimo územia DNV, 

- prerokovalo stav rozpočtového 
hospodárenia mestskej časti a jej 
príspevkových organizácií bez 
pripomienok, 

- prerokovalo žiadost' nájomní
kov z domu J. Poničana l, ktorí 
protestovali proti povinnosti ne
cháva( otvorené únikové cesty na 
chodbách a konštatovali, že 
súčasná legislatíva týkajúca sa 
požiarnej ochrany neumožňuje 
iné riešenie, 

- vyslovilo podakovanie členom 
okrskových komisií pre referen
dum za ich principiálny a občian
sky zodpovedný prístup k plneniu 
povinností pri referende, 

- schválilo realizáciu drobných 
investičných akcií mestskej časti 
prostredníctvom príspevkovej or
ganizácie Denova, 

- nesúhlasilo s požiadavkou 
Záhorskej Bystrice na zmenu ka
tastrálnych hraníc v neprospech 
Devínskej Novej Vsi. 

- p-

Bezúročné pôžičky 
pre podnikatelbv 
(pokračovanie z l strany} 

v Devínskej Novej Vsi. Ing. Petrovi 
Ebringerovi bola pôžička poskytnu
tá na zriadenie diskontnej predajne 
na Mlynskej ulici, Edite Ridzoňovej 
na rozšírenie prevádzky kaderníc-

tva na ul. M. Marečka, Štefanovi 
Zemanovi na zariadenie stolárskej 
dielne na Slovinci a Jozefovi 
~ašekovi _na rozšírenie stavebnej 
farmy. Dalšie pôžičky budú 
schvalované na jeseň. - p -

Ešte raz o referende 
O najvýznamnejšej vnútropolitic

kej udalosti posledných dní v SR -

zmarenom referende, sa hovorilo 

aj na rokovaní miestneho zastupi

tel'stva. Starosta mestskej časti in

formoval poslancov o priebehu 

referenda v Devínskej Novej Vsi. 

Z jeho správy vyplynulo, že organi

začne bolo referendum zo strany 

miestneho úradu zvládnuté dobre a 

svojej úlohy sa velmi dobre zhostili 

aj členovia okrskových komisií, kto

rí v súlade so zákonom nevydávali 

voličom neplatné referendové lístky 

dodané z okresného úradu 

Bratislava IV. 

Poslanci miestneho zastupitel'stva 

si zo záznamu prezerali aj vysiela

nie DTV venované problematike re

ferenda. Pri prijímaní záverov k to

muto bodu sa vyvinula zaujímavá 

situácia. Prevažná väčšina členov 

okrskových komisií pri svojej práci 

v komisiách nebrala ohlad na svoju 

politickú príslušnost' a odsúdila po

čínanie štátnej správy pri zmarení 

referenda. 

V miestnom zastupitelstve to však 

bolo trochu inak. Uznesenie, kto

rým vzali poslanci na vedomie in

formáciu o priebehu referenda bo

lo prijaté jednomysel'ne. S uznese

ním, ktorým poslanci vyjadrili po

dokovanie členom okrskových ko

misií za ich zodpovedný prístup k 

plneniu povinností, vyjadrilo súhlas 

Pán "pat" 
o diskusiu 
nemá záujem 
V 9. čísle Devexu čitatel' pod znač

kou "pat" uverejnil rozsiahly kritic
ký článok o neobjektivite DTV a ne

možnosti uverejniť v DTV kritické 

názory. Keďže nepoznám meno 

ani adresu uvedeného čitatele, po

núkol som mu prostredníctvom 

Devexu možnost' vystúpit' v pria-

iba l 3 z l 9 prítomných poslancov. 

Najviac sa diskutovalo o návrhu 

uznesenia, ktorým by poslanci 

miestneho zastupitel'stva vyjadrili 

protest proti zmareniu referenda zo 

strany štátnej správy, čím bolo zne

možnené občanom Devínskej 

Novej Vsi uplatni( svoje ústavné 

práva. Viacerí poslanci protestovali 

proti tomuto návrhu s odôvodne

ním. že je to vecou vel'kej politiky a 

poslanci miestneho zastupitel'stva 

by sa k tomu nemali vyjadrovaí. 

Nakoniec sa o tomto návrhu hlaso

valo menovite. Z 20 prítomných 

poslancov podporili protest proti 

zmareniu referenda iba poslanci 

kandidujúci za Novú koalíciu - z 

toho všetci piati prítomní poslanci 

za KDH, obaja poslanci za DÚ, je

den z poslancov za Nové 

Slovensko a dvaja nezávislí poslan

ci. Proti návrhu uznesenia hlasovali 

obaja prítomní poslanci kandidujú

ci za koalíciu SD(, SDSS a nezávis

lý poslanec kandidujúci za HZDS. 

Zdržali sa dvaja nezávislí poslanci 

kandidujúci za Novú koalíciu, je

den poslanec za SPaŽSP a po jed

nom nezávislom poslancovi kandi

dujúcom za HZDS, a za DS, za 

SPaŽSP a za Nové Slovensko. 

Na prijatie protestu proti zmare

niu referenda zo strany štátnej 

správy chýbal jeden hlas. 

J. Žalko 

mom prenose dňa 26.6.1997 v re

lácii DTV "Horúce kreslá" a pred
niesť divákom svoje kritické názory. 
Žial', do určeného termínu 

l 0.6.1997 a ani dodnes sa pán 

"pat" neozval. Prečo, to nechám 
na posúdenie čitatelom. Takže avi

zovaná beseda o ovplyvňovaní 
miestnych médií dňa 26.6.1997 
žial' pre nezáujem zo strany kriti

kov nebude. 
J. žatko 

Občan (na mene nezáleží} sa pýta: Dopočul som sa, že na sídlisku Stred sa 
plánuje v štátnych bytoch robi( nadstavby. Zaujíma ma, či je potrebný aj 
súhlas dotknutých nájomníkov ostatných bytov, alebo sa bude nadstavovat' 
bez ich vyjadrenia a tiež ma zaujíma, kto bude mat' prednostné právo na 
kúpu takéhoto bytu, či deti funkcionárov z DNV, Bratislavy a okolia, alebo 

tí občania DNV, ktorí už roky na byty čakajú? 

DENOV A 
Poslanci mestskej časti Devínska 

Nová Ves napriek nepriaznivej fi
nančnej situácii obcí, ktorá vyplýva 
z nespravodlivého rozdelenia daní 
medzi štát a obce, vyčlenili v roz
počte mestskej časti až 34 miliónov 
korún na stavebné investície. Pre
važná časí z nich zostane nevidi
tel'ne zakopaná v zemi - vo forme 
kanalizácie a televízneho káblo
vého rozvodu v starej časti 
Devínskej Novej Vsi. Okrem týchto 
investícií sa však ráta aj s menšími, 
ale rovnako potrebnými investícia
mi do drobnej architektúry, bezba
riérových úprav, chodníkov, zelene 
a pod. Pri získaní dodávatelov na 
tekéto drobné akcie sa stretávajú 
pracovníci miestneho úradu s vel'
kými problémami. Kedže musia do
drža( všetky postupy podla zákona 
o verejnom obstarávaní, velakrát 
sa stane, že sa akcia nezrealizuje 
iba pre malý počet záujemcov, kto
rý zákon nepripúšt'a. 

Nový riaditel' príspevkovej orga
nizácie mestskej časti Denova Ing. 
Peter Melku s vyhral konkurz na to
to miesto návrhom na rozvíjanie 
drobnej stavebnej činnosti. Prvé vý
sledky jeho koncepcie sa už začí
najú črtat'. V areáli školy l. 
Bukovčana l vybudovala Denova z 
prostriedkov mestskej časti baseba-

~w~~a~ 
V súčasnosti sa dostáva 

do popredia otázka, čo da
lej s vodnou nádržou (su
chou?} - bývalým chovným 
rybníkom o rozlohe 2 ha vlavo od 
križovatky Mlynská- ' lstrijská. 
Terajšie zastupitel'stvo sa snaží a 
d' ' z 0 sa, že úspešne, vyrieši( vzhlad 

0 využitie tohoto priestoru. 
• Hoc.i v ~inulom roku bolo prija-
;ch.nlek?lk~ uznesení.ako sa vy
ponadat s týmto problemom aké-

kolvek pr' b 1· d · '. . ace o 1 po m1enene ma-
retko-právnym usporiadaním. Až 
ter?z (jún 97} sa podarilo podpi
set zmluvu o desaťročnom prenájm: tak, aby neboli vylúčené 
~~lpadné reštitučné nároky Urba
netu v ob · hl k. • , 
k 

, Cl, a mo a mests a cast 
on at. 

Získali sme podporné stanovisko 

pri "pol'udštení" 
intravilánu? 
lové ihrisko v hodnote 250 tisíc ko
rún, ktorého kvalitu pochválil aj 
velvyslanec USA na Slovensku 
Ralph Johnson. V súčasnosti pra
covníci Denovy budujú chodník 
pred poštou na lstrijskej ulici. 

Na rokovaní miestneho zastupi
tel'stva riaditel' Denovy predložil 
konkrétny návrh na realizáciu 
drobných investičných akcií mest
skej časti Denovou počas roka 
1997. K tomuto návrhu prebehla 
vel'mi živá diskusia vzhladom k to
mu, že niektorí poslanci vyjadrili 
pochybnosti, či je Denova schopná 
zrealizova( navrhované akcie v ce
lom objeme. Proti navrhovanému 
riešeniu sa postavil aj miestny kon
trolór, ktorý vyjadril názor, že 
Denova nemôže realizova( investič
né akcie mestskej časti bez verejnej 
súfaže, aj keď je príspevkovou or
ganizáciou mestskej časti zriade
nou aj na stavebnú činnost. 
Nakoniec riaditel' Denovy presve
dčil poslancov o svojom zámere a 
vel'kou väčšinou hlasov, keď bol 
proti iba jeden poslanec, zámer 
schválili. Občania Devínskej Novej 
Vsi môžu na zmenách vo svojom 
najbližšom okolí sledova(, či sa 
Denove darí tento zámer pln it'. 

J. Žatko 

SA ŽP ako prvé podklady k 
revitalizácii rybníka, účinnú 
pomoc Povodia Duna-ja š.p. 
Bratislava i prevádzky v 
Malackách, ponuka Pol'no
hospodárskeho družstva k 

· zeminy i technickú pomoc, 
Denova vyčlenila pracovníka k zá
kladnej údržbe zdevastovaných 
hrádzí, dna, opráv výpustného ob
jektu, v štádiu riešenia je mechanic
ký nápust z prostriedkov š.p. 
Povodie Dunaja. 

Tieto všetky opatrenia smerovali 
k podstatnému - k súhlasu orgánov 
štátnej správy k úpravám. 

Takže, v tomto roku zrejme voda 
v rybníku bude. A tam, kde je vo
da, vracia sa i život. 

O dalšom využití (a nielen špor
tovom} rozhodnú samotní občania. 

Vl. Baranovič 
zástupca starostu MČ DNV 

Prihlášky na prípojku 
televízneho kábloveho rozvo 

Najväčšou investičnou akciou fi- káblového rozvodu je 45 korún 
nancovanou mestskou čas(ou mesačne, čo je menej ako polovica 
Devínska Nová Ves je v tomto roku oproti poplatku v iných mestských 
dobudovanie televízneho kábla- častiach Bratislavy. 
vého rozvodu v rodinnej zástavbe. Práce na výstavbe káblového 
Celá stavba bude stát' viac ako 13 rozvodu by sa mali zača( koncom 
miliónov korún. Väčšina týchto pro- júna a skonči( do konca októbra. V 
striedkov bude hradená z rozpočtu najbližších dňoch dostanú všetci 
mestskej časti. Výšku príspevku obyvatelia rodinných domov na uli-
občanov za jednu prípojku schválili ciach, kde sa bude káblový rozvod 
poslanci miestneho zastupitel'stva budova(, ponukový list a v prípade 
na 7 tisíc korún, čo je menej ako záujmu sa s nimi podpíše zmluva o 
polovica reálnej hodnoty prípojky a realizácii a prevádzke káblovej te-
menej ako bola výška príspevku v levízie. Je dôležité, aby záujemci 
roku 1993 na uliciach Na grbe 0 podpísali zmluvu ešte pred, alebo 
Na Vyhliadke. Príspevok bude mo- počas prác, pretože cenu za doda-
žné uhradí( v tisíckorunových 0 v lačné pripojenie schválili poslanci 
odôvodnených prípadoch aj v miestneho zastupitelstva až na 12 
nižších splátkach. Televízny káblový tisíc korún. Kvôli bližším podrob-
rozvod umožní občanom príjem nostiam sa môžu záujemci obráti( 
všetkých televíznych staníc dostup- osobne, alebo telefonicky na pred-
ných bežnou anténou, satelitných nostu miestneho úradu (776 250, 

programov a Devínskonovoveskej 
777 250

}. J. žatko 
televízie. Poplatok za prevádzku Prednosta miestneho úradu 

Najlepší s najlepšími 
V tomto duchu, ale aj so sloganom Volkswagen Bratislava - viac ako autá, 
organizoval VW Ba ll .6.1997 v športovej hale na Pasienkoch koncert pre 
svojich pracovníkov, priaznivcov a hostí. Vystúpili v ňom dve skupiny-

objav roka 196 IMT SMILE, ako predskupina a populárny ELÁN. 

Obe skupiny predstavili svoje najväčšie hity. 

Progra vysielania 
OO>ewfl1ilslkol1ilowowe~k@j \ke~ewí~i@ 

pondelok 
utorok 
štvrtok 
piatok 
pondelok 
utorok 
štvrtok 
piatok 

23.6.97 od 18:30 do 19:00- Spravodajstvo DTV (repríza} 
24.6.97 od 18:30 do 19:00 - Spravodajstvo DTV (repríza} 
26.6.97 od 18:30 do 19:00- Horúce kreslá (premiéra} 
27.6.97 od 9:30 do 10:00 -Horúce kreslá (repríza} 
30.6.97 od 18:30 do 19:00- Horúce kreslá (repríza} 
l. 7.97 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (repríza} 
3. 7.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DTV (premiéra} 
4. 7.97 od 9:30 do l 0:00 -Spravodajstvo DTV (repríza} 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 
do 14:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

- p-

DEVEX3 



(NAŠl JUBilANTI) 
v týchto dňoch oslávia 

ll*:.: PEKARO\O:JÁ*II 
BAKEROVA 

~~ Ján UHRÍN ~~ 

~TOrrD~ 
Mari anka 
620. výročie prvej 
písomnej zmienky 

o obci 

Program osláv 

20.6.1997 /piatok/ 
18.00 OTVORENIE VÝSTAVY 

"Z BABIČKiNEJ IZBY" V SOBÁSNEJ 
MIESTNOSTI 

20.00 VECER TRAMPSKÝCH PIESNÍ 

21.6.1997 /sobota/ 
8.00 JARMOK 
15.30 VYSTúPENIE DETÍ Z MARIANKY 
16.00 PRÍHOVOR STAROSTKY 
16.30 VYSTúPENIE SPEVOKOLU MATICE 

SLOVENSKEJ ZO ZÁHORSKEJ 
BYSTRICE 

18.00 ESTRÁDNY PROGRAM- VESELÁ 
MUZIKA ZO STUPAVY, VYSTúPENIE 
HUMORISTU STANISLAVA VITÁLOŠA 

20.30 HUDOBNÁ SKUPINA DUO SYLVIA 
A OTTO - VOťNÁ ZÁBAVA 

22.6.1997 l nedeľa/ 
9.30 STRETNUTIE OBCANOV NA 

NÁMESTÍ 
10.30 SLÁVNOSTNÁ SVATA OMŠA 

S POSVETENíM SYMBOLOV OBCE 
14.00 KONCERT SÚRODENCOV 

}ENÍJRUCHOVÝCH 
15.30 UKÁŽKA HISTORICKÝCH 

VOZIDIEL -]AZDA VETERÁNOV 
KUIJÚRNE PODUJATIA BUDÚ NA TRIBÚNE 

NA NÁMESTÍ 

Všetkých Vás srdečne 
pozývame! 

DEVEX4 

Pozvánka 

Miestne zastupitel'stvo D. N. Ves 
horvátsky kutúrny zväz na Slovensk 

Vás pozývajú na 

9. Jestival chorvátskej kultúry 
Devínska Nová Ves 28. - 29. 1997 

PROGRAM 

Sobota 28. 6. 1997 

16.00- Vernisáž výstavy Odkazy minulosti 

v priestoroch radnice 

17.30- Zasa spolu doma • stretnutie odsťahovaných 
Novovešťanov • lstracentrum, vel'ká sála 

19.00- Chorvátska veselica • športový štadión 

Nedel'a 29. 6. 1997 

10.30- Chorvátska svätá omša • pred kostolom 
sv. Ducha 

14.00- Prijatie oficiálnych hostí festivalu na radnici 

15.00- Festivalový sprievod ulicami Devínskej 

16.00- Spomíname na pradomovinu • športový 
štadión 

19.00- Chorvátska zábava 

oo~~~~~~oou~ 
men in~ v nasledujúcich dvoc~ 

t~ždňoc~ oslávia: 

·Blahoželáme 

Program 
kina 

@~wiT[M 
Celovečerné predstavenia: 

str., štr., so. a ne. o 19,45 hod. 

21.- 22.- POI.ICAJT ZO SAN 

FRANCISCA USA 

MP 12 40 Sk 

Jeho najväčšou zbraňou sú ústa. 

V hlavnej úlohe Edie Murphy 

25. - 26. - DIVOKÉ STVORENIA 

USA MP l 2 34 Sk 

28.-29.- VTÁK OHNIVÁK 

ČES.·NEM.- MP 12 30 Sk 

Klas. rozprávka bratov 

Gitmmovcov 

Upozornenie: v mesiaci JÚL 97 

sú filmové prázdniny! 

Slávnosť 
bocianov 

Mestská rada v Marcheggu a spo· 
luorganizátori pozývajú na slávno· 
st' bocianov 
21. - 22. júna 1997 
v Marcheggu v zámku a zámockej 
záhrade 
Program: 14.00 - otvorenie 
sobota 21.6. plnenie horkovzduš
ných balónov 
15.00 -Western rodeo 
17.00- hudobné pásmo 
21.00- faklový sprievod 
nedele 22.6. 
l 0.00 - 15.00 -vystúpenie hudob· 
ných skupín 
14.00 - konferencia o zvieratách 
15.00 -country vystúpenie 
SúčastOu slávností sú: 
- možnost' jazdy na kočoch 
- výstava o živote bocianov 

• šport • šport • šport • šport • šport • šport •šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • 

2.B 09.55 Grba- Výber BFR 

Seniori· 29.kolo 
Bernolákovo- D.N.Ves 
gól šubín 

0:1 

1:1 
St. dorast- 19.kolo 
o.N.Ves - Baník Pezinok 
gól Krištofovič 
Prípravke· 19.kolo 
o.N.Ves - Rapid_ 7:0 
góly Kiss, Jurík, Stiglic, Kirinovič, 
Jusko, Nettich 2, 
ostatné mužstvá v tomto kole 
nehrali. mv 

Vylosovanie dedinského turnaja 
1997 

Zúčastnené mužstvá: Kolónia, By· 
tovky, Arabi, Grba, Volkswagen, 
Výber bratislavských futbalových 
rozhodcov. 
Pri losovaní boli nasadení 
minuloroční finanlisti - Kolónia 
a Bytovky. 
Do skupiny A - Kolónia 
Do skupiny B - Bytovky 
Otvárací zápas sa začne o 9.00 hod. 
l.A 09.00 Arabi - Kolónia 

MOTOSPORT 
Na prelome mája a júna 31.5. -

1.6.97 boli v Ústi n. Orlicí v ČR au

tomobilové preteky do vrchu zara

dené do majstrovstiev zóny strednej 

Európy, majstrovstiev ČR a SR. 

3.A l 0.50 Volkswagen -Arabi 
4.B ll .45 bytovky - Výber BFR 
5.A 12.40 Kolónia -Volkswagen 
6.B 13.25 Grba - Bytovky 

15.30 o 4. miesto 
16.25 Finále 
17.30 Vyhodnotenie 

Turnaj 21.6.1997 v sobotu 
mv 

Konečná tobul'ka 4.ligy: 

1. D.N.Ves A 16 
2. Slovan F 15 
3. Dérerova A 14 
4. Krasňany B 13 
5. Pezinok ll 
6. Slovnaft A ll 
7. DoprastavE 9 
8. Dunaj D 7 
9. Modra B 7 
10. Spoje C 5 
ll. GaKU 2 
12. Svätý Jur B O 

mj 

Andrej STUDENIČ vo svojej triede: 

super turismo obsadil l. miesto. 

V celkovom poradí obsadil 3. mies

to za Petrom RUISLOM (Motorsport 

racing team STUAD) a Jarom 

Krajčím. pk 

V Partizánskom bola 30. mája 97 l. celoštátna olympiáda detí z MŠ. 
Zúčastnili sa jej i tri deti vybraté z MŠ na ulici J. Smreka v DNV. Privítal ich 
medvedík- maskot Čokolíno. Po slávnostnom nástupe 700 súťažiacich detí 
z celého Slovenska, zložili sl'ub čestného boja, pri olympijskej zástave v 
ohni. 
Devínsku reprezentovali: Mirka Bortliková - súťažila v behu na 30m a v 
skoku do dial'ky, Kristínka Boršová -v hode kriketovou loptičkou a v skoku 
do dial'ky a Marián Brázdovič- v behu cez prekážky na 30 m a v jazde na 
bicykli l OO m. 
Tento rok sme vybojovali "len" dve zemiakové medaily ale nevadí, veď my 
im to ukážeme na budúci rok, akí športovci rastú pod Pieskovcom v DNV. 

D.Gádošiová 
---------------------------------------------------
Letné aktivity v Devínskej Novej Vsi ISTRACENTRUM 

Letné denné 
tábory pre deti 

Letné denné tábory pre deti sa 
uskutočnia v termínoch: 

od 7.7. do 11.7.1997 
od 18.8. do 22.8.1997 
podl'a harmonogramu, ktorý si 

rodičia môžu prečítat' a oboznámi( 
sa s činnost'ou detí počas tábora od 

v čase od 8.30 do 13.00 a od 
16.00 do 17.30 hod. do 
lstracentra a zároveň si vyzdvihnúť 
prihlášky a pokyny. 

Pobytový letný tábor deti v re
kreačnom zariadení Javorinka 
Stará Turá (Dubník) zacma 
30.6.1997 podl'a presných poky
nov vedúcej tábora Ing. Pilchovej. 
Autobus s det'mi odchádza o 8.00 

Automobilové preteky trati Pezinok kameňolom- horský 18.6.1997 v informačnej tabuli 
Majstrovstvá Európy - medziná- hotel Baba. kultúrneho domu lstracentra na 

spred l stra centra. 
Rodičia prihlásených detí sa 

môžu informoval' o pobytovom tá
bore priamo u vedúcej. 

rodné automobilové preteky do vr· Nenechajte si ujsť príležitost' vi- lstrijskej ul. č.2. 
chu SLOVAKIA '97 • MATADOR diet' špičkových automobilových Žiadame rodičov prihlásených 
ako majstrovstvá SR a Rakúska bu- pretekárov. Hlavné preteky budú detí, aby v dňoch 16.6. a 18.6 
~ú v dňoch 25.- 27. júla 1997 na 27.júla 97 od 9.00 hod. prišli uhradiť cenu pobytu za dieťa Telefón: 770 033 

\lčom-J"e--------------t~~~-~;i:~~~-~~:~~-~~j~~:~-~~~~---~~:h:~~;;;:~~~:::-:cii~~:~~~:-----;~i~k-t~:~::~~:~~~~:~~~:~~;~.-
fajčíte, kedy pijete a či pod vply- lého na alkohole, aj reakcie jeho - Spojte sa s l'uďmi v podobnej 

P
roblém? vom alkoholu riadite motorové vo- nepijúceho partnera poskytujú de- situácii a pomôžte svojim det'om 

zidlo, plávate, alebo sa zaoberáte ťom často negatívne príklady. nájsť podobnú skupinu detí z ro· 
inou činnost'ou, ktorá je pod_ vply- Existuje ale niekol'ko spôsobov, ako dín, kde sa vyskytuje alkoholizmus. Používanie drog je nesmierny 

problém. Dnes ponúkame 6 čas(. 

Ako moje vlastné postoje 
k alkoholu a môj spôsob pitia 

a fajčenia ovplyvňujú moje dieťa 

Odborné štúdie ukazujú, že vela 
~?spelých sa v pití a fajčení podo
~ na svojich rodičov. To, kol'ko vy

PI tete, alebo vyfajčíte nie je jediná 
vec, ktorú det'om ukazujete. Deti si 

vom alkoholu nebezpečná. Dalšie pomôd deťom vyrovnat' sa s alko- V USA i dalších štátoch pracuje or-
štúdie ukazujú, že deti, ktorých ro- holizmom v rodine. ganizácia AI-Anon pre nepijúce 
dičia fajčia budú pravdepodobne Niektoré z týchto spôsobov sú: manželky a manželov alkoholikov 
fajčiť tiež. Rodičia, ktorí nepijú, - Nepokúšajte sa problém taj it'. a organizácia Aleteen pre dospie-
alebo nefajčia robia niekedy chybu Deti sa s ním vyrovnajú lepšie, keď vajúce deti z rodín , kde sa vyskytu-
v tom, že s det'mi o zneužívaní al- priznáte, že druhý rodič je na alko- je závislost' na alkohole. 
koholu, alebo tabaku nehovoria. hole závislý.. - Snažte sa v rodine vytvorit' 
Títo rodičia by si mali uvedomi(, že - Zaistite, aby deti chápali závis- určitú súdržnosť a opakujúce sa ro-
sú pre svoje dieťa jediným vzorom. lost' na alkohole ako chorobu tak, dinné rituály. Ukazuje svojim de-

Rodič, ktorý má partnera závis· ako rakovinu alebo cukrovku. Takto ťom, že sú určité veci, na ktoré sa 
lého na alkohole má osobitne t'ažkú môžu nenávidieí chorobu a na- môžu spoliehal'. 

DEVEX 5 



Výhodné využitie kariet 
na pohodlné a bezstarostné 

cestovanie. Slovenská sporite/na, 
a.s. v ústrety mladým. Seifová 

a depozitná služba slúži pre vaše 
bezpečie a pohodlie. 

Blíži sa obdobie, ktoré z vás už 

mnohí dlhšie túžobne očakávájú, 

obdobie dovoleniek a prázdnin. 

Niektorí sa chystáme navštívi( krás

ne zákutia Slovenska, iný by zase 
radi cestovali za slniečkom k moru. 

Všetci však máme tak trochu obavy 

~·~ 
~-·~ 

z odcudzenia, či straty peňažných 

prostriedkov. Nikomu nie je !'oho

stojné, čo bude s jeho cennosíami v 

byte, prípadne v rodinnom dome. 

Vlámania a krádeže majú práve v 

dovolenkovom období zelenú. Pre 

našu spokojPosÍ a príjemný pobyt 

na dovolenke je tu práve Slovenska 

sporitel'ňa, a.s., ktorá ponúka velmi 

výhodné a bezpečné služby pre ši

rokú klientelu. Na túto tému sme sa 

porozprávali s Janou Štepánkovou, 

vedúcou oddelenia marketingu 

Mestskej pobočky Bratislava 
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

Mohli by ste priblížiť čitatelóm 
tieto služby? 

Najprv by som rada spomenula 

väčšine čilatel'ov známu bankoma

tovú kartu k sporožírovému účtu. S 

ňou máte peniaze vždy poruke a 

možnost v ktoromkolvek bankoma

te Slovenskej sporitel'ne, a.s. na ce

lom území Slovenska nepretržite. V 

marci tohto roku naša banka zača
la vydáva( platobnú kartu VISA 

ELECTRON, ktorá postupne nahra

dí spomínanú platobnú kartu. 

Karta VISA ELECTRON vám okrem 

možnosti výberu hotovosti v banko

matoch, otvára nové služby bezho

tovostného platenia v sieti elektro

nických terminálov Slovenskej spo

ritelne, a.s. V prípade, že ste moji

telom sporožírového účtu a nevlast

níte Vy alebo Váš spoludisponujúci 

platobnú kartu SLSP, máte jedineč
nú možnost získa( ju v čase od 

15.6. do 15.7.1997 bezplatne. 

Pripravili ste niečo zaujímavé 
a výhodné pre študentov 

a vôbec pre mládež? 

Samozrejme, že Slovenská spo

ritel'ňa, a.s. nezabúda ani na mia-

DEVEX6 

dú generáciu. Využitím našich slu

žieb bude môcf mládež výhodne 

cestova( doma i v zahraničí. K lo

mu poslúži študentom Študentská 

karta vydaná k študentskému spo

rožírovému účtu, s ktorou môžu vy

beraí peniažky v bankomatoch 

Slovenskej sporitelne, a.s. 

Pre všetkých mladých ludí, vo ve

ku do 26 rokov, je vel'mi zaujíma

vou a lákavou Karta EUR0>26, 

ktorá je súčasne členským preuka

zom Karty mládeže Slovenska. 
Môžu ňou využíva( zlavy na cesto-

vanie, vzdelávanie, ubytovanie, 

stravovanie, kultúru, zábavu, šport 

a nakupovanie v 26 krajinách 

Európy. Na Slovensku je tiež široká 

siet jej využitia v takmer tisícke 

miest. S Karlou EUR0>26 môžu 

mladí l'udia vyberaí hotovosí v 

bankomatoch Slovenskej sporitel'ne, 

a.s. a využíva( možnosti lacnejších 

služieb vo vybraných zariadeniach 

a obchodoch. Poplatok za jej vyda

nie je v našej banke 235 Sk. 

O kompletnom zozname adries 

a názvov obchodov, kín, múzeí a 

iných inštitúcií s opisom poskytova

ných zliav sa dozvedia všetci drži

telia karty z informačného Sprie

vodcu Karty mládeže, ak požia

dajú listom na adrese národného 

centra Karty mládeže pôsobiaceho 

na území krajiny, o ktorú majú záu

jem. Raz za Iri mesiace doručí 

Karta mládeže Slovenska každému 

držitelovi Karty EUR0>26 časopis 
BIG NEWS, v ktorom sú informácie 

o nových zlavách a dalších atrak

tívnych ponukách. 

Aké druhy kariet ponúka 
Slovenská sporite/na, a.s. 

ostatným klientom? 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. je pr

vou z bánk na slovenskom trhu, 

ktorá sa stala členom medzinárod

nej bankovej asociácie VISA 

International. Prijatím za člena 

umožnila svojim klientom prostred

níctvom platobných kariet využíva( 

komfort najväčšej siete na svete. 

Pre klientov, ktorí necestujú do 

zahraničia, ponúkame platobnú 

kartu VISA DOMESTIC, určenú pre 

domáci trh, ktorá je viazaná na 

špeciálny sporožírový kartový účet 

v slovenských korunách. Môžu ňou 

využit podstatne vyšší denný limit 

čerpania v bankomatoch Sloven

skej sporitel'ne, platit' účty v hote

loch, reštauráciách, leteckých spo

ločnostiach, cestovných kancelá

riách, čerpacích staniciach, po

žičovniach automobilov a vo vy

branej sieti obchodov. Organizá

cie, ktoré prijímajú platobné karty 

VISA, sú zretel'ne označené 

ochrannou známkou VISA 

A na čo sa môžu tešiť klienti, ktorí 
cestujú aj do zahraničia? 

Pre nich máme k dispozícii pla

tobnú kartu VISA Classic. Je to kar

ta určená pre domáci, ale i medzi

národný trh. Prostredníctvom tejto 

karty môžu jej držitelia využit nie

len celú siet členských bánk spoloč
nosti VISA, ale aj siet obchodov a 

organizácií poskytujúcich služby na 

celom svete a navyše umožňuje 
výhodné poistenie na cesty do za

hraničia. Kartu VISA Classic je mo

žné vydaí ku korunovému alebo 

devízovému kartovému účtu. 
Bezpečným finančným vybavením 

na cestu do zahraničia sú cestovné 

šeky VISA a American Expres, kto

ré plne nahradzujú peniaze v hoto

vosti. V navštívenej krajine ich mo

žno zamenií za miestnu menu ale

bo priamo nimi platií za tovar a 

služby. 

Máte niečo špeciálne aj 
pre podnikatelóv? 

Podnikatelia a manažéri firiem 

môžu využit vel'mi výhodnú platob

nú kartu VISA Business, ktorá je vy

dávaná ku špeciálnemu kartovému 

účtu. Držitel' karty ju môže využit 
pri pracovných cestách do zahra

ničia i v tuzemsku so zaúčtovaním 

na kartovom účte v slovenských ko

runách .. Umožňuje disponovanie 
prostriedkami na kartovom účte do

ma i v zahraničí. Okrem bežných 

výhod platobných kariet táto posky

tuje pre svojich držitelov doplnkové 

služby v podobe zliav v sieti hote

lov a autopožičovní, telefonovanie 

za zvýhodnené sadzby a v nepo

slednom rade poistenie na cestu, 

ak je časí nákladov na vycestova
nie hradená kartou. 

Pre náročnejších klientov ponú

kame platobnú kartu VISA Gold, 

ktorá je vydávaná k špeciálnemu 

kartovému účtu. Držitelom tejto kar

ty môžu byt fyzické i právnické 

osoby. Má rovnaké použitie ako Vl

SA Classic a VISA Business a mož

no ju používa( doma i v zahraničí. 

Držitel' karty ňou môže naviac vy

užit i dalšie atraktívne doplnkové 
služby. 

Je možnosť úschovy šperkov 
a iných cenných vecí počas 
dovolenkového obdobia? 

Nielen počas dovoleniek. Naša 

banka ponúka možnost využitia 

sejfovej služby v priebehu celého 

roka. Je to vlastne prenájom bez

pečnostných schránok na úschovu 

cenností a listín. V Bratislave môžu 

klienti využit túto službu v budove 

Mestskej pobočky Slovenskej spori

tel'ne na Námestí SNP 18 a vo fi

liálke na Záhradníckej ulici 95 v 

stanovenej prevádzkovej dobe. Pri 

manipulácii s predmetmi uloženými 

v schránke sporitel'ňa zaručuje kli

entom absolútnu diskrétnosí. 

Ďalšou možnosíou na úschovu 

predmetov a listín v zapečatených 

balíčkoch je depozitná služba. Jej 

využitie spočíva v tom, že klienti 

(fyzické alebo právnické osoby) 

odovzdajú pracovníkovi sporitel'ne 

zapečatený balíček na úschovu do 

trezorových priestorov. Balíčky na

dštandardných rozmerov je potreb

né konzultova( vopred s pracovník

mi sporitelne. Slovenská sporitelna 

klientom ručí, že im po ukončení 

úschovy odovzdá zapečatený ba

líček v neporušenom stave. 

Depozitnú službu môžu klienti vy

užit v budove Mestskej pobočky 
SLSP na Námestí SNP l 8 v pre

vádzkovej dobe. 

Ak sa rozhodnete využit z ponú

kaných služieb, navštívte ktorékol'

vek pracovisko Slovenskej sporitel'

ne, a.s. v Bratislave (možnost zís

kaí informácie vo filiálke na 

lstrijskej 6 v DNY), kde vám jej 

pracovníci poskytnú ochotne a 

podrobné informácie o spomína· 

ných produktoch. Na dovolenke sa 

budete cítií ovel'a príjemnejšie a 

bezpečnejšie. K tomu vám 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. želá 

krásne slnečné dni a radost z nád

herne prežitej a ničím nerušenej 

dovolenky. 

deň 
Chodník prechádzal tŕstím, 

občas sa v ňom ukázali priechodné 
tunely vytvorené človekom. Na kon
ci každého sedel alebo stál rybár. 
O chvíl'u tŕstie na celej ploche ko
nčilo a po oboch stranách hrádze 
sa odkryli ramená rieky. V týchto 
miestach bola lichá, nehýbala sa. 
ramená boli slepé. Zasvietilo slnko 

0 odrážalo sa od tichej hladiny rie
ky Moravy. Takmer celá bola v tých 
miestach posiata vel'kými srdcovitý
mi, tmavozelenými kožovitými lista
mi lekna bieleho. Medzi nimi živo 
pobehovali "vodné komáre." Ak by 
ste sa náhodou pozreli do tieňa 
pod ktorýkolvek list, pod hladinou 

INZERTNÉ RUBRIKY 
01 -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• Vaňa, umývadlo, batérie, okno. 
Darujem kameň do základov. 

Tel: 776 050 po 18.00 hod. 
* Predám Š. FAVORIT 136 L, r.v. 

1991, 68 000 km (ll O 000,- Sk). 
Tel: 775 544 

* Exkluzívne výrobky z mramoru -

poplník, kazeta, zapalovač, sviet
nik dostanete v Devexe - inz. kan
celárii na Novoveskej 14. 

*Prijmeme predavačku do novín. 
stánku v DNY. Tel: 779 411 

rieky by ste zbadali plávat mihot 
sa potápnikov. Nad hladinou vy
tŕčali ako golfové loptičky zo zele
ného trávnika puky- rozvinuté lo
dyhy lekna bieleho. Voda bola ze
lená, na mnohých miestach prie
svitná. 

-Berú? 
- Starú belu, povedal chlapík. 
- Čo sa lu dá chytit? Žaby? opý-

tal som sa. 
Chlap sa na mňa úkosom pozrel. 
- Sú tu pekné karosy, povedal. 
Plavák na hladine sa neustále 

jemne pohyboval. Hrádza a voda 
preskakovali v smere toku rieky, 
ktorá bola v tých miestach niekol'ko 
desiatok, možno stoviek metrov od 
ramien rieky Moravy. Náhle sa pla-

• Spolahlivo opatrím diera od 2 ro
kov, t.č. som na MD s 2 ročným 

dievčatkom. 
Tel: 776 481 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel: 778 362 
* Malujeme, natierame, stierkujeme. 

Tel: 777 902 (po 19.00 hod.) 
* Opravy chladničiek, mrazničiek. 

(aj v záruke). 
Tel: 766 954, 

mobil: 0905 615 504 

• Doučím AnJ + Nj. 
Tel: 778 835 

* TV servis Baláž - Opravy televízo
rov, Na grbe 43. 

Tel./zázn.:776 963 

• Mladá rodina vezme do prenáj
mu 1-izb. byt do 5000 Sk od sep
tembra 97. Tel: 775 644 

vák na hladine zastavil. "Dočerta", 
povedal chlapík a prudko trhol udi
cou. Na breh vyletel kus lekna bie
leho a dopadol až za chlapíka na 
trávnatý breh. Navijákom si ho pri
tiahol a odhodil opäť za seba. 
"Dočerta, povedal znovu, navliekol 
návnadu na udicu a pustil ju opät' 
do prázdneho priestoru medzi vod-

nými rastlinami, takmer až k brehu 
rieky Moravy. 
Keď som sa vracal trávnatou 

hrádzou, jemný vetrík od Moravy 
zaševelil v hustých a vysokých 
steblách rákosia po oboch stranách 
chodníka. Bol to pekný, horúci letný 
deň v chránenej krajinnej oblasti. 

rp 

VOLKSWAGEN BRATISlAVA 
• V roku 1996 vyrobila automobil
ka VW Ba: 30147 vozidiel, 
259646 prevodoviek a 5,8 mil. 
komponentov. V máji 97 vyrobili 
3081 automobilov- Golf. 
• Prvého júna predstavila špoločno
sí VW prvý Passat 85 zmontovaný 
v bratislavskom Volkswagene. 

kov v bratislavskom Volkswagene 
je nasmerovaná k zamestnancom 
svedčí aj starostlivost' o stravovanie 
zamestnancov. Hoci stravná jednot
ka je v hodnote 47 Sk, zamestanec 
ju dostane za 1 O Sk. (Pre porovna
nie Hydrostav a.s. = 41,80/10.
VSŽ Košice= 40,00/12,00 ... ) 

• O tom, že sústavo sociálnych kro-

a drobných kancelárskych potrieb 
Potrebujete: tlačivá: Skladové karty, faktúry, mzdové listy, 

evidencia dochádzky, objednávky, mzdové listy, príkaz na úhradu, 

priepustky, prijmový, výdavkový pok!. dok!., výplatná listina, 

stravné lístky, príjemky, žiadanky ... 

Potrebujete: drobné kancelárske potreby: dierovač, atramenty, 

dymokliešte, etikety, farbu na pečiatky, fax. papier, fixy, gumy, 

lepiace pásky, korekčné papieriky, kroniky, magnety, 

obaly papierové i PVC, obálky, pásky do pokladníc, pripínačky, 

šanóny, špagáty, stojany na perá, xerox papier, zoraďovače, 

zošívačky, zvýrazňovače ... 

Pošlite požiadavku (aj faxom), pošleme Vám cenovú ponuku. 

DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 tel./fax.: 07/775 275 

dm 

Vol'né miesta 
Výberové konanie -vedúca knižnice 

lstracentrum, centrum pre volný čas a kultúrne zariadenie Devínska Nová Ves prijme do pracovného pomeru vedúcu knižnice s nástupom od 1.8.1997. 
Termín odovzdania prihlášok: 14.7.1997 

Kvalifik. predpoklady: SŠ, VŠ knihovníctvo.Prihlášky odovzdáva( priamo riaditel'ke lstracentra 
"..,.,,..,...,.,,."."..."_,..,....,.,..,,..... 

• Kúpim stav. poz., záhradu v 
DNY. 

Tel: 775 807 

Inzerciu: Cenník: l znok = l Sk, l /8 sir. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 sir. = 2108 Sk, l slrono = 4216 Sk. K cenóm lrebo pripočítať 23 % DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viocnósobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zomestnonie 

hl'odúm- 50 %. Príplatky: l. slrono + l OO %, poslednú slrono + 50%. l cm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel./fox: 775 275, inzertnú koncelório: Novoveskó 14 z dvom (nod poštou). Po·pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DIEVEX 7 



Vážení občania! 

Dňom l. júna 1997 som bol po
verený vykonávaním činnosti veli
teľa stanice MsP v Devínskej Novej 
Vsi. Doteraz som pôsobil vo funkcii 
zástupcu velitela v Lamači. 

Postupne sa zoznamujem so špe
cifickými problémami MČ D.N.Ves 
na úseku priestupkovosti a krimina
lity vôbec. Nakol'ko priestupkovos(, 
porušovanie zákonov a VZN v 
Bratislave (a D.N.Ves nie je výnim
kou) neklesá, práve naopak, budú i 
pracovníci Mestskej polície vystu
pova( proti porušovatelom právne 
záväzných predpisov tvrdšie. 

Našim cielom je, aby sa bezpeč
nos( obyvatelov a návštevníkov 
Devínskej Novej Vsi zvýšila a tak
tiež, aby nedochádzalo k znečis(o
vaniu a poškodzovaniu životného 
prostredia. K dosiahnutiu tohoto 
ci ela chceme dospie( i užšou spolu-

~~ÍŽO V~ a 
Dodržte dfžne! 
Vodorovne: A/ Stred tajničky.
B/ Mužské meno - zabalili do 

plienok - niečo zvinuté.- C/ 
Vlastnili - konzumujeme potra-

h D/ R v ík VU- ne OVOriOCI." ecn -
prísediaci člen súdu.- E/ Vnútri 

prázdny - býk po španielsky -

čast koruny stromu.- F/ Žrď na 

voze - nastupujú vojenskú služ-

bu- patriaci levovi.- G/ Horná 

čast paže- pustovník, askéta.-

H/ Mesto v Somálsku - Hlad po 

chorvátsky - cudzie mužské 

meno.- 1/ Solmizačná slabika -

španielsky futbalista - jeden po 

nemecky.- J/ Koniec tajničky.-
Zvisle: l/ Človek po taliansky -

dorastajúca mládež.- 2/ 
Japonské mesto - listnatý 

strom.- 3/ Pozývate - štát v 

prácou s Miestnym úradom v 
Devínskej Novej Vsi, s HO PZ DNV, 
Okresným dopravným inšpektorá
tom BA IV a koordináciou činnosti 
jednotlivých staníc MsP v okrese 
Brali sl ava IV. 

Velitel' stanice D.N.Ves 
Ivan Hricko 

Dňa 3.6.1997 o 17.30 hod. bo
lo na stanicu MsP D.N.Ves telefo
nicky oznámené, že na ulici 
Eisnerova č.l3 fetujú traja mláden
ci. Hliadka po príchode na miesto 
vykázala osoby z priestoru a nako
l'ko sa u nich nenašli veci, ktoré by 
dokazovali, že fetujú, prípad vy
riešila pokarhaním. 
Dňa 4.6.1997 o 03.05 hod. 

hliadka MsP D.N.Ves spozorovala 
pred stanicou MsP požiar osob
ného vozidla š-Favorit od ktorého 
sa vznietilo i vedia stojace vozidlo 
Š-1203. Hliadka MsP okamžite za
bezpečila privolania požiarnikov a 
zabezpečovala miesto do príchodu 
polície. 
Dňa 4.6.1997 o 21.15 hod. 

hliadka MsP D.N.Ves spolu s hliad
kou HO PZ DNV zabezpečovala 
premávku na Eisnerovej ulici kde 

Afrike.- 4/ Začiatok tajničky
cesta po nemecky.- 5/ Mexický 

mys /ostrov lobos/ - kmeň 

Even kov v Rusku /príslušník/.-

6/ Malý íver - severské mužské 

meno.- 7/ Mesto v Novom 

Zelande - podarúnky.- 8/ 
Meno Hončara - ojazdíme po 

česky.- 9/ Druh bicieho nástro-

1 2 3 4 5 

A 

8 

c 
D 

E 

f 

G 

H 

l 

J 

došlo k dopravnej nehode moto
cyklistu s dopravným vozidlom. 
Dňa 5.6.1997 v čase 01.00 

hod. vypomáhala hliadka MsP 
D.N.Ves hliadke HO PZ DNV pri 
vykázaní 4 osôb z Rumunska, ktorí 
sa zdržiavali vo vestibule železnič
nej stanice D.N.Ves. 
Dňa 7.6.1997 v čase 23.45.

hod. bolo na linku 159 oznámené, 
že na Devínskej ceste sa nachádza 
muž, ktorý bol zrejme zrazený vo
zidlom. Hliadka MsP po príchode 
na miesto zistila, že uvedený muž 
nebol zrazený, ale bol značne pod 
vplyvom alkoholu . Hliadka MsP ho 
usmernila na cestu domov. 
Dňa 11.6.1997 o 12.30 hod. na 

Opletalovej ulici hliadka MsP v 
súčinnosti s hliadkou Dopravného 
inšpektorátu BA IV kontrolovala vo
zidlo A VIA, ktoré porušilo značku 
zákaz vjazdu nákladných vozidiel. 
Pri kontrole bolo zistené, že vodič 
použil na jazdu falošný vodičský 
preukaz. Vodič bol predvedený k 
dolšiemu riešeniu na HO PZ DNV. 

Velitel' stanice MsP D.N.Ves 
Ivan Hricko 

ja - poranenia.- l 0/ Zavesil -

Metlovitý krí čok, šedivník.- ll/ 

Grécky ostrov- dával príčinu, 

obviňoval.- 12/ Príslušník 

starého indoeurópskeho kmeňa 
/Juhoslávia/ - utišovaní.

Pomôcky: R/ Toro.- H/ Avai.-

1/ Suarez.- 7/ Timoru.- 10/ 
Vres.- -d-

6 7 8 9 10 11 12 

Dvaja Škóti kráčajú po lese. Zrazu 
to na jedného príde a uteká za 

strom. Po niekol'kých minútách 
kričí na priatela: 

- John, nemáš kúsok papiera? 
- Prosím tá, nebuď Škót,- odpovie 

priatel' - nechaj to tam! 

Pýta sa starček Antona: 
- Vy ste pánem v temto domje? 
- Veru já, žena mi pred rokem 

umreua ... 

- Chaim, v tvojom byte je s tvojou 
ženou váš domovník. 

Pribehnú do domu k Chaimovi, 
Chaim pozerá cez klíJčovú dierku 

a ulahčene si vydýchne: 
- Abrahám, ale si ma vylákal! 
To vôbec nie je náš domovník. 

Upokojuje psychiater pacienta: 
- Vy vôbec netrpíte komplexom 
menejcennosti! Vy iba správne 

hodnotíte svoje schopnosti! 

Do lekárne vojde chlapík a pýta 
sa niečo radikálne proti čkaniu. 

Lekárnik neváha a strelí 
mu jednu po papuli. Mladík 

sa zarazí a vraví: 
- No dobre, ale to sa čká našej 

babke! 

* Ozajstnými ludomilmi sú kaniba
li. Vedia, že ludia sú dobrí. 

• Som pre každú psinu, ale upred
nostním b ravčovmu. ... 

Pán Komár potreboval opraviť 
strechu na chate. 

Konečne sa mu podarilo zohnať 
pokrývača a keď boloa robota 

hotová pýta sa: 
- Tak, čo budem dlžný? 

- Nič. Všetko zaplatíte a hneď 
teraz na ruku. ... 

- Čo robí Anča? 
-Živí sa ako príživníčka. ... 

Dobre upravenú ženu 
si inak predstavuje milenec, 

inak kanibal. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestké časť Devínska Nová 'Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý nepárny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné čísla: 103/90- R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903- 429 485 

DEVEX 8 

Mestsli.á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsli.o:novovesli.ého Expresu 

28.-29. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

V školách odzvonili konečne 
prázdniny a aj my dospelí má
me až dos( toho zhonu, tešíme 
sa na dovolenky, na chvíle od
dychu. 

Nepodceňujme svoje sily, 
utečme od každodenného ste
reotypu, telefónov, televízie, 
novín .... politikárčenia, hašte-
renia ... Až zistíme, že svet ide 
dolej, aj bez zhonu, bez 
stresov, dokonca aj bez našej 
účasti. 

Je čas dovoleniek a vypína
ní, regenerácie, oddychu. Tým, 
čo predsa potrebujú pohyb, 
vzduch ... zostáva cestovanie, 
turistika, šport, kultúrne letá ... 

Veď jeseň mnohí predpove
dajú "horúcu". Už dnes, naje 
mä ceny, naznačujú. Kilo čere
šní, ktorých vždy bolo a málo
kto ich kupoval, stoja 40 ko
rún, viazanička petržlenu l O 
korún, cesnak od 80 do 90 
korún a je už mizerný. A ku
chyňa fungova( musí. A čo 
všetko ostatné. 

Nuž oddychujme a čerpaj
me sily. Bude nám ich treba. 

Deťom pokojné prázdniny a 
pohodu, dovolenkárom slneč
né dni želá 

Váš vydavatel' 

s n v vesk~ 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti res DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

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

4. 7. 1997 Ročník: VII. Číslo: 13 bezplatne 

fJ Možnosť získať príspevok 
Dnes predstavujeme ocenených 

verejným uznaním 
DSiovo Novovešťanov 

UNie požiarom • Šport 
~Úspechy žiakov ZŠ 

V dňoch 28.-29. 6. 1997 bol Festival Chorvátskej kultúry. (V budúcom čísle.} 

Kam s recyklovatelným 
a nebezpečným odpadom 

vDNV 
SKLO, PAPIER, ŠROT- na tento a kombinované tabul'ové sklo, 

účel slúžia zrkadlá, plastové PET a PE fl'aše, 
na sídlisku špeciálne kontajnery varné sklo a mliečne sklo. V indivi-

{s modrým a zeleným príklopom). duálnej výstavbe prvú sobotu 
Do kontajnerov na sklo nevhadzuj- v mesiaci je zabezpečený odvoz 
te silne znečistené flaše a sklenné papiera, skla a kovového šrotu. 
obaly, porcelán, keramiku, TV Stačí, ak tento druh odpadu vylo-
obrazovky, žiarovky o žiarivky, žíte pred svoj dom. 

sklobetónové tvárnice, mliečne (pokračovanie na str. 4) 

-------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 26.6. 1997. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 1 0.7. 1 997, číslo vyide 18.7. 1997. 

Krátke správy 
Obchodníci, pripravujete zatvore

nie predajne počas dovolenky? 

Nezabudnite túto skutočnos( ozná

mit' občanom aj prostredníctvom 

Devexu. Tí, čo sú v katalógu obcho

dov a služieb 97 - bezplatne. 

••• 
Družstvo podielnikov Devín 

Vás pozýva 

Oberať ríbezle na Devín Lomnícka 

ul., tel. 4730169, Vinohradnícke 

stredisko. 

Začiatok zberu: l. júl 1997 

Doba zberu asi l mesiac. 

••• 
Koleso štástia 

Slovenská televízia 

Bratislava 

Hlavná redakcia zábavy a hudby 

Dovol'ujeme si osloviť a zároveň 

pozvať do publika zástupcov 

Vášho regiónu, ktorí sa budú po

diela( na úspešnej a divácky sledo

vanej relácii Koleso šťastia. 

Na základe konkurzu jeden z 

účastníkov Vášho kolektívu má mo

žnost' súťažiť o atraktívne ceny v 

uvedenom programe. 

Upozorňujeme Vás, že diváci v 

publiku nie sú honorovaní. 

V prípade Vášho záujmu nám 

obratom zašlite Vaše kladné stano

visko. Presný termín výroby relácie 

Vám včas oznámime. 

Kolektív Kolesa štástia 

Tel: 07/ 728 448 

p. Galvánková 



® robnicky 
11 ra dn ice 
Možnost' získať 

príspevok 

Okresný úrad Bratislava IV. 

odbor školstva a kultúry, ako 

príslušný orgn štátnej správy na 
úseku štátnej pamiatkovej starost
livosti, podl'a zákona NR SR č. 
222/1996 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a 

zákona SNR č. 27/1987 Zb. o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti 
Vás oboznamuje s možnostou 

Na slávnostnej časti rokova
nia miestneho zastupitel'stva 
4.2.97 boli ocenení Verejným 
uznaním za zásluhy o rozvoj a 
propagáciu mestskej časti 
ONV v roku 1996 s ohl'adom 
na celoživotný prínos: 

Mária HANNYOVÁ 
Rodáčka z Devínskej Novej 

Vsi, pracovala ako zdravotná ses
tra v detskej fakultnej nemocnici na 
Duklianskej ul. a od r. 1969 ako 
zdravotná sestra u obv. lekárky v 
DNV. V roku 1948 sa stala členkou 
ZO ČSČK, teraz SčK. Túto funkciu 
vykonáva 18 rokov. Je členka so
ciálno-zdravotnej komisie pri 
miestnom zastupitel'stve MČ DNV. 
Toho času ako dôchodkyňa po
máha pri vykonávaní geriatrickej 
služby v DNV, v okolí svojho bydlis
ka poskytuje prvú lekársku pomoc, 
vykonáva nákupy základných po
travín a zabezpečuje podávanie 
liekov starým obyvatel'om našej 
mestskej časti. Pani Hanyová vy
konáva zdravotnú službu pri ak
ciách poriadaných našou mest
skou časťou, základnými školami, 
pri poriadaní požiarnickych súťaží 
a počas Kultúrneho leta. V spolu
práci so základnými školami robí 
žiakom prednášky a praktické 
cvičenia poskytnutia prvej pomoci. 

Mária a 

Milan JENDRUCHOVCI 
Do DNV sa nasťahovali v roku 

1981 . Otec Milan Jendruch je 
umeleckým vedúcim vokálno-inš
trumentálneho súboru súrodencov 
Jendruchovcov, ktorý tvorí ich de
vať detí-šesť dcér a traja synovia. 

DEVEX 2 

poskytnutia finančného príspevku -
dotácia - na obnovu kultúrnych pa

miatok. 
Podl'a zákona SNR č. 27/1987 

Zb. o ŠPS, § 16 ods. l: -vlastníko

vi kultúrnej pamiatky moze 

Okresný úrad na jeho žiadost, ak 

ide o osobitne odôvodnený prípad, 

poskytnúť príspevok na zvýšené 

náklady spojené so zachovaním 

alebo obnovou kultúrnej pamiatky. 

Príspevok môže poskytnúť aj vtedy, 

ak nemôže vlastník kultúrnej pa

miatky uhradit z vlastných pro

striedkov náklady spojené so za

chovaním alebo obnovou kultúrnej 

pamiatky. Žiadatelom o poskytnutie 

finančného príspevku - dotácie -

môže byt: 

Najstarší sa narodil v roku 1977 a 
najmladší v roku 1992. 

Súbor vznikol v roku 1994, a po
čas svojho doterajšieho pôsobenia 
sa predstavil na stovkách podujatí 
ako sú sväté omše, samostatné 
koncerty, vystúpenia v STV, ako aj 
na benefičných koncertoch. 
Rodičia, Mária a Milan 
Jendruchoví, vedú deti tak, že do
kážu zahrať skladby klasikov, hud
bu z muzikálov, l'udové a country 
pesničky i chrámové skladby. Deti 
spievajú aj po anglicky, po talian
sky a po polsky. 

Nikoleta KRAJČÍROVÁ 
Rodáčka z ONV. Na jej podnet v 

roku 1987 vznikol detský folklórny 
súbor Grbarčieta. Vtedy študentka 
strednej školy, dnes vychovávatel'
ka na Základnej škole P.Horova v 
ONV. Pod jej vedením má súbor 60 
stálych členov vo veku od 5 do 15 
rokov. Súbor prezantuje pôvodný 
chorvátsky folklór obyvatelbv DNV. 
Počas 1 0-tich rokov svojej existen
cie súbor Grbarčieta účinkoval 

pravidel'ne na Chorvátskych sláv
nostiach a rôznych podujatiach or
ganizovaných Chorvátskym spol
kom, účinkoval na množstve bene
fičných koncertov, vystúpeniach v 
Chorvátsku a Rakúsku. 

Karol MORAVČÍK 
Rímsko-katolícky farár, pôsobí v 

ONV od r. 1990. Výrazne prispel k 

a) vlastník kultúrnej pamiatky 

b) správca kultúrnej pamiatky 

c) užívate!' kultúrnej pamiatky 

d) nájomca kultúrnej pamiatky 

Okresný úrad Bratislava IV. Vás 
týmto žiada o oznámenie tejto veci 
/formou oznámenia/ občanom 
mestských častí. V prípade záujmu 
o poskytnutie finančného príspevku 
treba formou žiadosti oznámit OÚ 
Bratislava IV., odb. školstva a kultú
ry do dňa 30.6.1997 prípadný 
záujem a približnú sumu, ktorú by 
mal OÚ vyčlení( na tento účel zo 
svojho finančného rozpočtu pre da

nú obec. 

zvyseniu úrovne a vzájomnému 
zžitiu sa obyvatel'ov starej a novej 
časti ONV. Za jeho pôsobenia sa 
zrealizovala oprava kostola svä
tého Ducha-historickej dominanty 
ONV a vzniklo združenie Votum
Spoločenské centrum a Dom du
chovnej obnovy, ktoré okrem iného 
prispieva k rozvoju ekumenického 
hnutia v našej obci. 

PhDr. Viliam POKORNÝ 
Rodák z ONV, novinár , publicis

ta, kultúrny pracovník. V rokoch 
1971-1990 šéfredaktor dvojtýž
denníka pre teóriu a prax kultúry, 
výchovy a vzdelávania-Osvetová 
práca. Autor viacerých publikácií, 
medzi nimi Chorváti v ONV a Slovo 
a drevo. Autor dramatických pred
svadobných a svadobných zvykov 
z ONV Novoveské obrázky a sce
nárov rôznych kultúrnych podujatí. 
Od r.1992 predseda Chorvátskeho 
kultúrneho spolku v ONV, kde 
príležitostne vydáva noviny 
Novosielsky glas. Je kronikárom 
mestskej časti. Viliam Pokorný je 
zostavovatel' a spoluautor vlasti
vednej publikácie Devínska Nová 
Ves. Je členom kultúrnej komisie 
pri MZ Mč ONV. 

Ing. Milan RUSKO 
Do ONV sa prisťahoval v roku 

1988. V roku 1990, na podnet nie
ktorých obyvatel'ov mestskej časti 
inklinujúcich k folklóru, bol založe
ný detský folklórny súbor Kobylka 
pánom Ruskom a jeho priatel'mi. 
Po krátkom čase existencie je sú
bor hlboko zainteresovaný na folk-

Bližšie informácie /podmienky 

dotácie/ si môže žiadate!' vyžia
dar na OÚ Bratislava IV, odb. 
školstva a kultúry, úsek ochrany 

kult. pamiatok, Fedákova č. 3, 

Bratislava, alebo na tel. č. 767 

103. 

Okresný úrad Bratislava 

Poznámka 
Článok uverejňujeme aj na

priek tomu, že termín odovzdania 
žiadosti bol 30.6.97. Dostali sme 

ho v 26. týždni a Devex vychá
dza v 27. týždni. Informujte sa te

lefonicky o možnosti posunu ter

mínu. 

- r-

lórnom dianí v SR. Pod jeho vede
ním súbor reprezentoval našu 
mestskú časť na Celoslovenskej 
prehliadke detských folklórnych 
súborov v Prešove, na stretnutí 
slovenských gajdošov v Malej 
Lehote, opakovane na medziná
rodných folklórnych festivaloch vo 
Východnej a v Detve, na 
Vianočných trhoch vo Viedni, na 
folklórnom festivale v častej-Ptle a 
mnohých ďalších vystúpeniach v 
rámci kultúrnych podujatí v 
Bratislave. Súbor čerpá z tradič
ného slovenského folklóru ale má v 
repertoári aj pôvodný folklór chor
vátsky z DNV. Ing. Milan Rusko je 
vedúcim folklórneho súboru a zá
roveň aj vedúcim l'udovej hudby 
tohto súboru. 

Jozef ŠT ANS KÝ 
Do ONV sa prisťahoval v roku 

1951. Je vel'kým milovmíkom fut
balového športu a skalný fanúšik 
futbalového klubu Lokomotíva 
ONV. Sám aktívne tento šport v 
50-tych rokoch vykonával. Od ro
ku 1954 do roku 1962 pôsobil v 
Telovýchovnej jednote Lokomotíva 
vo funkcii vedúceho mužstva fut
balistov a· následne až do roku 
1990 vo funkcii predsedu 
Telovýchovnej jednoty Lokomotíva 
ONV. Zároveň v tomto čase viedol 
a vedie doteraz kroniku klubu. 
Počas jeho pôsobenia vo funkcii 
predsedu sa vybudoval futbalový 
areál na Vápencovej ulici a muž
stvo postúpilo z nižšej súťaže do 
111. bratislavskej ligy. 

Som tiež jeden z tých nežiadú-
ich _ ako nás pred nedávnom 

~značil starosta a bohužial' aj jeho 
zástupca. Aj keď si myslím, že 
majú z toho viac výhod ako ne
výhod. Určite dodnes by nemala 
Devínska Nová Ves samostatnú ka
nalizáciu, nemali by v poriadku 
príjazdové cesty atď. prečo potom 
takéto štvavé slová výjdu z úst zá
stupcu, ktorého sme si zvolili. 
Myslím si, že dané osoby si asi ne
zvážili, čo vyslovili. Verím, že pri 
vol'bách si na tieto slová voliči spo
menú. Najviac ma však trápi v 
súčasnosti, kde pôjde do školy 
naša dcéra. Možno by sme si mali 
da( všetci ktorí chceme mat deti vy
veští(, či bude vhodný rok pre naše 
ratolesti. lebo aj keď sa to zdá a 
mnohí poslanci to vyhlasujú, pánmi 
nad svojimi osudmi nie sme my. Do 
dnešného dňa čakáme na vyjadre
nie, či naše di eta pôjde do základ
nej školy. Bolo jedno z tých, ktoré 
síce majú školu na dosah ruky, ale 
pre nedbalosť a neschopnos( na
šich rozhodovatelov sa nedostalo. 

Určite jeden z nich po prečítaní 
tohto článku odpovie: však sa sta
rajte o seba sami. Viete prispie( 
podnikatelom, viete prispie( veria
cim, ale postara( sa o to aby mali 
kde chodi( deti do základnej školy 

w~~® ®W [p ~[fu 
Napriek tomu, že neviem kto ste, 

vaše oslovenie mňa i môjho zástupcu 
vel'mi pobúrilo. Zatial' sa nevyjadrím 
ku obsahu vášho príspevku, skôr k 
spôsobu jeho podania. 

Krédom mojej predvolebnej kam
pane bola ",'udskos( a tolerancia". 
Nie som si vedomí toho, že by som sa 
tomuto môjmu krédu spreneveril, či 
akýmkolvek spôsobom ho dehonestoval. 

Výraz "nežiadúci" by som ako sta
rosta nikdy nepoužil, a verím, že tí 
voliči či občania DNY ktorí ma osobne 
poznajú vášmu osočovaniu neuveria. 

Tol'ko na úvod. 
Myslím si, že postavenie starostu 

obce vyžaduje od neho maximálne 
~pr_avodlivý prístup vo veciach týka
fUCtch sa riešenia sporov. Ktokolvek 
~u~e starostom, musí pochopi( že pri 
rtesení sporov musí zauja( k problé
mom občanov zásadné stanovisko a 
vz~~ado~ nC! to, že je tiež človeka'm, 
moze pr~ svo1om r?znodnu~ pochyb i( 
, V kazdom prtpade vsak, počet 

týc~, .v neprospech ktorých v rámci 
s:_der práyomoci rozhodne, napodiv 
vkzl 1Y ;astte priamo neúmerne voči 

adnym rozhodnutiam. 
. ť'-k ~~ mám vyjadri( k obsahu 

~asha clanku, nehanbím sa a verím, 
:ze;~ nehanbia za svoje rozhodnutia 
1 _suc~sní poslanci zastupitel'stva, ak 
nte v tnom tak v tom že sa snažia vy
~~ori( v Devínskej Novej Vsi rovnaký 
l~~tný št'!n~a;d, čo ~':1 týka ochrany 
b. kanaltzacte ako t mformovaností 

0 cenov o dianí sa v tomto regióne. 
t' Osobne považujem toto rozhodnu-
1'; za plnenie volebných programov 
~"vyvolených" zástupcov občanov. 

a aby nemuseli chodi( cez hlavnú 
frekventovanú cestu na to nemáte? 
Veď kol'ko detí už zrazilo auto a 

kol'ko ich ešte zrazí len preto, že 
niekto vedel o tom aká situácia na
stane a napriek tomu je dôležitejšia 
kanalizácia, dôležitejšie kábelové 
rozvody. Myslím si, že niečo po
riadne zaškrípalo, lebo toto nie je 
jediná vec, ktorá volá aby sa niekto 
zodpovedal. Darmo sa bude niekto 
vyhovára( na iných, pred rokom 
1989 boli vyčlenené peniaze na 
dve školy. Jedna bola postavená a 
kde je druhá. Jedno poschodová 
budova na ulici Š. Králika chátrala 
skoro rok a čo tam je teraz. Robí sa 
vela, ale myslím si, že len pre urči
tých l'udí. 

Nič iné ma nenapadá len to, že 
niekto by bol najradšej, aby nás 
všetkých vystahovali, ale až potom, 
keď využijú všetky výhody? 

Sme všetci občania tejto republi
ky a môžem býva( tam, kde sa roz
hodnem, pravdaže s tým, že do
držiavam všetky zákony. Táto doba 
a hlavne l'udia, ktorých sme si zá
konne zvolili, nám neustále opaku
jú, aby sme sa už konečne starali 
sami o seba. Ale to predsa zname
ná. že platí zákon silnejšieho - zá
kon vlčej svorky. 

Za toto by nikto nikdy voli( ne-
šiel... lk 

Myslím si, že sa nehanbím, rovnako 
ako i poslanci zastupitel'stva, za pod
poru podnikatelov,veriacich, či akej
kolvek občianskej aktivity smerujúcej 
v prospech našej mestskej časti. 

Naopak, som hrdý na to, že nám 
voleným zástupcom tejto mestskej 
časti nie je lahostajná životaschopno
s( týchto aktivít, navyše verím, že to
mu tak bude vždy. 

Vo svojom príspevku hovoríte o 
problematike školstva a bezpečnosti. 
Toto zastupitel'stvo venovalo a venuje 
nemálo úsilia zlepšeniu situácie v týchto 
dvoch oblastiach. Vytvorilo a realizo
valo podmienky v majetku obce pre 
vybudovanie školy na lstrijskej ul. č. 22, 
schválilo dlhodobý, takmer 30-ročný 
bezplatný prenájom pre naše deti. 
Podporuje rovnako bezplatný prená
jom v týchto priestoroch pre vybudo
vanie školskej jedálne. Navyše ne
ustále oslovuje štátne orgány, ktoré sú 
za to zodpovedné, aby uspokojili 
potreby Devínskonovoveš(anov a ich 
deti. 

Verte, že napriek tomu , že tieto 
kompetentné orgány sú zatial' voči 
nášmu volaniu "liluclié", nie je nám to 
lahostajné. 

Na záver len tol'ko: 
Áno, dávam vám za pravdu, všetci 

tu žijúci občania sme občanmi SR. 
Súhlasím, že všetci sme povinní do
držiavať zákon a legislatívu. Nezna
mená to však, že pokia!' táto legislatí
va nevyhovuje životu občanov ktorí 
náš štát tvoria, že sa táto nedá zmeni( 
Meňme sa, avšak demokraticky a 

zákonne. Ing. Vladimír Mráz 
starosta 

Detský folklórny súbor GRBARČIETA 

V srdci Podraviny 
V dňoch 6. - 8. júna 1997 sa DFS Grbarčieta zúčastnil 9. Medzinárod

ného folklórneho festivalu v obci Pitomača, ktorú chorváti nazývajú srdcom 
Podraviny. O tom ako reprezentovali Devínsku vám napísali členky súboru. 

len čo sme dostali od Niky sprá- Privítaním v Pitomači sme boli 
vu, že cestujeme do Chorvátska, všetci príjemne prekvapení. Milí a 
hneď nám všetkým stúpla nálada. pohostinní lúdia si nás rozobrali do 
Vôbec nám nevadilo, že pred festi- rodín, starosta obce prijal našich 

valom sme tvrdo trénovali. Veď od- zástupcov Mirku Maderovú, 
menou pre nás je každé vystúpe- Tomáša Fronca, Niku a ujo Jožka 
nie. Na cestu nám pršalo ako z spolu s predsedom chorvátskeho 

krhly. Po nočnom spánku v autobu- spolku v D.N.Vsi ?Viliamom 

se a "raňajkách v tráve" sme, už v Pokorným. 
Chorvátsku, navštívili mestečko Úvodné vystúpenie sme absolvo-
Džurdževac. Tu naša vedúca Nika voli spolu so súbormi z Kalí a 

a náš manžér ujo Jožko nahrali Brinje na otvorení výstavy. 
rozhovor pre Chorvátske rádio. Burácajúci potlesk prítomných divá-

kov odrážal naše uvedenie. 
V nedel'u 8. júna, oblečení v kro

joch, sme sa zúčastnili svätej omše 

v kostole sv. Vida. Po nej nasledo

val dlhý sprievod dedinou, počas 
ktorého sme spievali naše obl'úbené 
pesničky: Marica moja, Veselo je 
selo naše, Veselo je šokadija, Čo
bega a mnoho dalších. 

Napokon nás čakalo prekrásne 
vystúpenie, na ktorom sme to po
riadne roztočili. Tancovali sme tie 
najkrajšie tance a spievali tie naj
krajšie pesničky. Všetci sme mali z 

vystúpenia super pocit za ktoré sme 
dostali vel'ké červené srdce s nápi
som GRBARČIETA - REPUBLIKA 

SLOVAČKA. Všetci hovorili, že ta

kýto súbor ešte v Pitomači nemali a 
velmi radi by nás opä( privítali. 

Po výbornom obede sme sa roz
lúčili s rodinami a organizátormi 

festivalu, nastúpili do autobusu a 
hybaj domov. Cesta bola plná 
smiechu a ubehla nám velmi rých
lo. Hoci unavení, ale štastní sme sa 
vrátili domov kde budeme na rôz
nych podujatiach svojim tancom a 

spevom aj nadalej rozdáva( radost 
všetkým, ktorí sa na naše vystúpe

nia prídu pozrieť. 
Ďalší zájazd bohatý na nové 

zážitky sa Detskému folklórnemu 

súboru Grbarčieta vydaril. 
Že sa nám darí realizova( takéto 

krásne zájazdy a akcie dakujeme 
najmä našej vedúcej Nike a ma
nažérovi ujovi Jožkovi Krajčírovi, 

p. Turanskej, p. Jeckovej, p. 
Moderovej, p. Hujsovej, p. 
Adamovej za to, že sa vždy snažia 
o to, aby sme sa všetkým páčili, 
Chorvátskému zväzu, Riaditel'stvu 
ZŠ l. Bukovčana l, pánu starostovi 

Vladimírovi Mrázovi, sponzorom a 
všetkým obetavým rodičom i ostat

ným priaznivcom nášho folklóru. 
Ani sme sa nenazdali a prázdni

ny sú tu. Ako ich prežijú deti z 
Detského folklórneho súboru 
Grbarčieta sa dozviete v dalších 
číslach Devexu. 

členky DFS GRBARČIETA 
Zuzka Gajdošová 

Darinka Morgensteinová 

DEVEX3 



(NAŠl JUBILANTI) 
v lýchto dňoch oslávia 

70 rokov 
Štefán PREISINGER 

·.:.· .. :· .. ··:.:-::. 

!~\~okov 
·.JánBRNA 

Já~~.A.w 

SS rokov 
FrantiškaKi.fPOCHOVÁ 

Blahoželáme 

V klube 
L_ dôchodcov 

oslávili narodeniny 

Hana BELEŠOVÁ 

Mária STACHOVIČOVÁ 

Mária KOVAČIČOVÁ 

Monika KOŠTRNOVÁ 

Terka MADEROVÁ 

Klára ŽIŠKOVÁ 

Mária POLLACZVKOVÁ 

Greta KLASOVÁ 

••• 
Blahoželáme! 

BLAHOŽELÁME 

Dňa 15.7.1997 sa dožíva naša 
mamička, babička a prababička 
Mária HAVLOVÁ pekného výročia 
85 rokov. 
Všetko najlepšie k narodeninám, 
vela zdravia a rodinnej pohody jej 
prajú: dcéra Gizela s manželom, 
vnúčatá Jana, Ľubica, Eva, Milan a 
Fridrich s manželkami a 13 prav
núčat. 

DEVEX4 

"VŠETKY ŽILKY V TELE" 
účinkuje ludová hudba In. P. Kuštára a 

"FERMÁTA" 
koncertný program hudobnej 
z tvorby gitaristu a skladatela 

(pokračovanie z l strany) 

Kam s recyklovatefným a 
nebezpečným odpadom v DNV 

Kontajnery a oznámený mesačný 
zvoz zabezpečuje firma O.l.O. 
a.s. 
STARÉ LIEKY · ak už vaše lieky pre
kročili záručnú dobu, odovzdajte 
ich p~osím v lekárni pri okienku 
"NADA" - ul. Pavla Horova 
"PRI RADNICI" - lstrijská 20 
"PRI STANICI" - Ople~ak:v9 12 
SUCHE GALVANICKE CLANKY A 
BATÉRIE - na zber batérií slúžia 
modré umelohmotné nádoby 
umiestnené: 

"PRIEMYSEL KATKA" - lstrijská 49 
"TAO"- pod terasou, M. Marečka 8 
"AVET"- ul. Štefana Králika l O 
"MIESTNY .Ú~D" - lstrijská. 49 
VYRADENE ZIARIVKY A VYBOJKY 
- zaťial' len od právnických osôb 
vykupuje firma ARGUSS 
Blumentálska č. 19, t. č. 211 624, 
214 321 kl. 277 
OPOTREBOVANÉ AKU BATÉRIE -
zber zabezpečuje O.L.O. a.s., t. č. 
235 101 
MOTOROVÉ OLEJE - na čerpacej 

Pohoda v uliciach Devínskei v nedeJú 29. 6. 1997 

oo~~~~~~m~h 
men in~ v nasledujúcic~ dvoc~ 

t1ždňocn oslávia: 
5.7. - Cyril a Metod, 

6.7.- Patrik; Patrícia, 

7.7. ~Oliver; $.!• ·Ivan; 

9.7. -Juei~, lO].>Amáliq; 

ll .7.-Milota,l2.7, :Nina, 

3.7. -Márgitct; ... , 
14.7. c Kamil; 15.7. ·~ 

Henrich;l6.7.: prcihbrnír, 

17.7. ~.Bohv~láv, 
18.7. 'Kamila. 

Blahoželáme! 

stanici Slovnaft a.s. v ONV sa 
môžete zbaviť olejových filtrov, od
padových olejov, obalov a nádob z 
plastov so zvyškami škodlivín, kalu 
z nádrží a sudov, ... 
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY Z 
OSOBNÝCH AUTOMOBILOV -
Autoservis R. Machánek, Lamač
Polianky. 
Dial'ničná čerpacia stanica 101 76 
Lamač 1., pneuservis 
ODPADOVÉ RASTLINNÉ OLEJE -
zberné miesto je v reštaurácii "U 
Michala", l~trijská 2 
OBNOSENE VECI -zberné suroviny 
Agátová ul. pri Skloteli • 
Dúbravka a stála zberňa šatstva 
organizovaná Červeným krížom na 
ul. kpt. Rašu č. 2, t. č. 767 648 

Program športovo - rekreač
ných poduiatí pre občanov MČ 

DNV 
na rok 1997 
Február Turnaj vo volejbale 

zmiešaných družstiev 

Marec Majstrovstvo DNY 

Aprí 

Máj 

Jún 

Jarný beh detí 
a dospelých 
Turnaj v hokejbale 
mládeže 
Turnaj vo futbale 
Turnaj vo volejbale 
občanov DNY 
Športová olympiáda 
detí ZŠ 
Splavovanie rieky 
Moravy poslanci, 
zamestanci MÚ 

Október Šachový turnaj detí 
a dospelých 

November Stolnotenisový turnaj 
detí a dospelých 
Armwres~ing
pretláčanie rukou 

Komisia športu a valného času pri 

MZMČDNV 

1. 
Majstrovstvá Bratislavy dospelých 
sa konali za účasti 52 hráčov. ŠK 
STRELEC Devínska Nová Ves repre
zentovali Marián JURČÁK a Ivan 
SYROVÝ. 
Konečné poradie: 
l. Vlček Spoje 
2. Turňa Podbrezová 
3. Kujovič Doprastav 
4. Novák Hydrostav 
5. Jánoško VÚZ 
6. Oprea Slovan 
7. Breja Slovan 
8. Luther Doprastav 
9. Schwarz Doprastav 
l O. JURČÁK D.N.Ves 
37. SYROVÝ D.N.Ves 

8 
7,5 

7 
6,5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 

m.j. 

3. VOLKSWAGEN - ARABI 3:04. 
BYTOVKY ? - VÝBER BFR 0:0 
5. KOLÓNIA- VOLKSWAGEN l :0 
6. GRBA- BYTOVKY 3:1 
o 3. miesto: VOLKSWAGEN -
VÝBER BFR 2:0FINÁLE: KOLÓNIA 
- GRBA 0:0 /pokutové kopy- 5:4/ 
PORADIE: 
l. KOLÓNIA 
2. GRBA 

~ MOTOSPORT 
Výsledky 6. ročníka dedinského 

turnaja o putovný pohár 
FCL DNY 1997 

l. ARABI - KOLÓNIA l :6 
2. GRBA - VÝBER BFR 0:0 

Automobilové preteky 

Majstrovstvá Európy - medzinárod
né automobilové preteky do vrchu 
SLOVAKIA'97-MATADOR ako maj
strovstvá SR a Rakúska budú v 

----------------------------------------------------------------
Nie požiarom! 

V súvislosti so zberom obilia a 
uskladnením objemových krmo
vín vzniklo na Slovensku v roku 
1996 vel'ké množstvo požiarov, 
ich počet je 178 s priamou ško
dou 8 miliónov 390 tisíc ku rún. V 
súvislosti so zberom krmovín 
vzniklo 113 požiarov s priamou 
škodou 4 milióny 507 tis., pri 
zbere a usklanení krmovín 
vzniklo 65 požiarov s priamou 
škodou 3 milióny 883 tis. korún. 
Škody, ktoré označujeme ako 
nepriame sú nevyčíslitel'né, na
kol'ko ide v mnohých prípadoch 
o stratu zdravia, života, alebo 
nenahraditel'né ujmy na majetku 
fyzických i právnických osôb. 
Najčastejšími príčinami všet

kých požiarov, ktorých počty sú 
vyššie uvedené, bolo zakladanie 
ohňov v prírode, fajčenie, deti 
bez dozoru zodpovedných osôb 
vo veku od 6 do 15 rokov vnik
~utie cudzieho predmetu do po
lnohospodárskeho stroja, ne
predpokladané zmeny prevádz
kových parametrov, samovznie
tenie uskladnených krmovín. 

Ako je zrejmé z uvedených 
n~~-astejšie sa vyskytujúcich 
e~·:~~ vz~iku požiaru, má naj-
acsl POdiel na požiarovosti l'ud
~ký činitel'. Konanie človeka mo
zno ovplyvniť ak je on ochotný 
spolupracovať a v určitých čin
nostiach zachovať disciplínu 
av· k . ' sa v pnpade nepodriadenia 
sa u .. • rcltým opatreniam nastávaJ"ú 
repre • Slvne sankcie za porušova-

nie všeobecne záväzných pred
pisov ukladajúcich povinnosti, 
opatrenie, zákazy, príkazy a na
riadenia 

Aj keď v roku 1996 nevznikol 
na území okresu Ba IV pri zbere 
a skladovaní objemových krmo
vín žiaden požiar, nemôžeme 
byť k zabezpečovaniu protipo
žiarnych opatrení l'ahostajní. 
Súkromne hospodáriaci rol'níci, 

ako aj ďalšie osoby hospodária
cena pol'nohospodárskej pôde, 
si pri zbere a uskladnení krmo
vín a obilnín musia počínať tak, 
aby nezavdali príčinu vzniku po
žiaru, dodržiavať zásady bez
pečnej manipulácie s technický
mi prostriedkami zberových pol'
nohospodárskych mechanizmov 
a pozberovými mechanizovými 
technologickými zariadeniami. 

Najproblémovejším z hl'adiska 
počtu požiarov je zber a usklad-

nenie slamy a suchých objemo
vých krmovín. Pri tejto činnosti 
je potrebé venovať pozornosť 
nielen stavu technických pro
striedkov zabezpečujúcich 

uskladnenie týchto produktov, 
ale najmä umiestnenie stohov 
vol'ne stojacich v intravilánoch a 
extravilánoch obcí. Je potrebné, 
aby boli medzi jednotlivými 
stohmidodržané bezpečné od-

stupové zdialenosti. Ciel' do
siahnutia tohto opatrenia je ich 
vzájomné sa neohrozovanie v 
prípade zapálenia sa niektorého 
zo stohov. Nemenej dôležité je 
aj dodržanie bezpečných od
stupových vzdialeností stohova
ných krmovín a slamy od verej
ných komunikácií, okrajovej 
zástavby obcí, priemyselných 
závodov a prevádzok, železnič
ných tratí, tuhého komunálneho 
odpadu a elektrického vedenia 

3. VOLKSWAGEN 
4. VÝBER BFR 
5. BYTOVKY 
6. ARABI 
Najlepší strelec: Peter VALLO 
Kolónia 
Najlepší hráč: Daniel ŠUBÍN 
Grba 
Najlepší brankár: Gabriel 
CHLÁDEK - Výber BFR mv 

dňoch 25.-27.7.1997 na trati 
Pezinok kameňolom • horský hotel 
Baba. 

Nenechajte si ujsť príležitosť vidiet 
špičkových automobilových prete
károv. Hlavné preteky budú 27. 
júla 1997 od 9.00 hod. 

vysokého napätia. Osobitnú po
zornosť treba venovať, zo strany 
pol'nohospodárov, krmovinám 
uskladneným v stavaných sen
níkoch, kde je potrebné neustá
le sledovanie, meranie teplôt a 
bezporuchovosti strojných za
riadení v mechanizovaných sen
níkoch. 
Ďalším dôležitým opatrením z 

hl'adiska predchádzania požia
rov je predpoklad, že pol'nohos
padárstvom sa zaoberajúce 
subjekty budú udržiavať v dob
rom technickom stave nielen 
technické prostriedky zberovej a 
pozberovej úpravy obilnín a kr
movín, dodržiavať technologic
kú disciplínu, ale musia mať v 
akcieschopnom stave aj pro
striedky na zamedzenie, rozšíre
nie a uhasenie vzniknutého po
žiaru. 

Žatevné práce a ostatné čin
nosti vykonávané v súvislosti so 
zberom a s uskladnením krmo
vín, sú záležitosťu všetkých nás, 
pretože produkty práce pol'no
hospadárov sú využívané a kon
zumované celou spoločnosťou. 
Preto je nutné, aby sme svojim 
nedbanlivým konaním nespôso
bili škody, neohrozili životy, 
zdravie a majetok, upozorňujte 
sa navzájom dobremienenými 
poučeniami a radami, ktoré za
väzujú každého občana k ich 
dodržiavaniu. 

Z dobrých výsledkov môžeme 
mať spoločnú radosť a skvelú 
budúcnosť spoločnosti 

DEVEXS 



Os pechy 
žiakov 

Zš Pavla H01·ova 16 

Zaznelo posledné zvonenie zvonče· 
ka v školskom roku 1996/97. Žiaci a 
žiačky sa s výsledkami svojej práce v 
podobe vysvedčení v rukách rozbehnú 
v ústrety vytúženým prázdninám. 

V histórii Zš na Ulici Pavla Horova 
16 končí další už šiesty školský rok. 
Aký bol? Pre mnohých žiakov vel'mi 
úspešný, pre niektorých menej · čo 
pravda závisí od ich snahy, vôle, záuj· 
mu a vytrvalosti, od školskej práce a 
domácej prípravy. 

V našej škole máme vela múdrych, 
inteligentných, šikovných, aj pohybovo 
zdatných detí. Dôkazom toho sú aj vý
borné výsledky, ktoré získali v rôznych 
súťažiach a olympiádach aj v tomto 
školskom roku. Dovol'te mi malé poob· 
hliadnutie sa späť. 

V škole prebiehali školské kolá 
predmetových olympiád a súťaží. Ich 
víťazi postúpili do okresných kôl, kde 
sa držali vel'mi statočne a dosiahli 
krásne výsledky. 

Ako v minulom roku tak aj teraz 
našim žiakom neušlo prvenstvo v bio· 
logickej olympiáde. V okresnom kole v 
kategórii D (5. a 6. roč.) zvíťazila 

Deniska Nagyová zo 6.A a druhé 
miesto obsadila Martinka Bizubová, 
tiež zo 6.A triedy. 

V kategórii C (7. · 8. roč.) sa na pr· 
vom mieste v okrese umiestnila žiačka 
Vil. C Katarína Scherhauferová, druhé 
miesto patrilo tiež žiakovi našej školy 
Andrejovi Kovaríkovi zo Vil. Ba piate 
miesto Lenke Frohlichovej zo Vil. C. 
Andrej a Katka postúpili do krajského 
kola, kde si svoje vedomosti zmerali s 
ôsmakmi z celej Bratislavy a jej okolia. 
Z celkového počtu 22 súťažiacich sa 
na krásnom 3. mieste umiestnil Andrej 
Kovarík so svojou prácou na tému 
Vodné vtáctvo Gabčíkova. 

Katka Scherhauferová spracovala 
vel'mi aktuálnu tému · Drogy a ich 
účinky na psychiku a zdravie človeka a 
obsadila celkove pekné 8. miesto. 
Všetkých súťažiacich vel'mi svedomite 
a erudovane pripravovala pani zástup· 
kyňa Piatriková a žiaci sa jej za vynalo· 
žené úsilie, čas a námahu odmenili 
krásnymi výsledkami. 

Pekné umiestnenie sme získali aj v 
okresnom kole geografickej olympiády. 
Prvé miesto s postupom do krajského 
kola obsadil Róbert Kardáč zo 6.A, 
piate miesto štefan Šajban zo 6.0 a 
deviate miesto Michal Sabela (6.0). 

Zo starších žiakov 6. miesto obsadí· 
la Martina Cukovičová, 8. miesto 
Veronika Novosadová a 1 O. miesto 
Vladimír Pánik - všetci z 8.A triedy. 

Úspešných riešitel'ov sme mali aj v 
okresnom kole fyzikálnej olympiády. 
Martina Cukovičová (8.A) obsadila 8. 
miesto a Veronika Novosadová (8.A) 
12. miesto. 

Ani naši matematici sa nedali zahn
biť. V okresnom kole matematickej 
olympiády piatak Marek Kosegi skončil 
na 5. mieste. 

Šiestak Róbert Bardač obsadil vo 
svojej kategórii 2. miesto, Michal Halás 
zo 6.0 3. miesto a Michal Grožaj 5. 
miesto. Vel'ký úspech v matematickej 
olympiáde získali aj naši najmladší žia
ci. Prvé miesto obsadili Palkovič zo 4.E 
a šobeková zo 4.F, tretie miesto žiač-

DEVEX 6 

ka 4.G Horňáková a na piatom mieste 
skončili Donauer zo 4.B a Sabela zo 
4.C triedy. 

Naši žiaci z l.aj ll. stupňa ?Zš sa 
zúčastnili ak okresného kola matema
tickej súťaže Pytagoriáda. Tu bolo 10 
úspešných riešitel'ov, pričom kategóriu 
3. roč. vyhral náš žiak Martin hrušov
ský a kategóriu 4. roč. tiež náš žiak 
Dušan Donauer. 

Žiaci Zš P. Horova 16 súťažili aj v 
prednese poézie a prózy. V okresnom 
kole recitačnej súťaže Hviezdolavov 
Kubín v l. kategórii vybojovala vel'mi 
krásne 2. miesto Gabika Stanková zo 
4.E v prednese prózy. 
V kategórii najstarších žiakov našu 
školu úspešne reprezentovala ôsmač
ka Janka Tóthová, ktorá obsadila tiež 
krásne 2. miesto v prednese poézie a 
to v silnej konkurencii recitátorov 4. 
bratislavského okresu. 

V Zš P.horova 16 sa snáď ako na 
jedinej Zš v IV. bratislavskom okrese 
konala aj škoská súťaž v rétorike t.j. 
improvizovanom ústnom prejave žia
kov. Mala vysokú úroveň, žiaci aj učite
lia spolu strávili krásne júnové popo
ludnie. V l. kategórii zvíťazila Martina 
Vincencová z 5.A, v ll. kategórii Petra 
Cernová zo 6.C a v 111. kategórii 
Martina Cukovičová z 8. A. 

To, že naši žiaci sú aj výborní spevá
ci, dokazujú výsledky, ktoré získali v 
speváckej súťaži Slovenský slávik. V l. 
kategórii okresného kola si prvé miesto 
vyspieval Marek Šotík z 3.G, druhé 
miesto obsadila Koleničová z 3.F a tre
tie miesto Mikéczová (1 .B) a 
Okasová(2.C) 
Prvé miesto nám patrilo aj v ll. kategó
rii. Zvíťazila Gabika Stanková zo 4.E, 
druhá bola Pokorná zo 6.B a tretia 
Bartoňová zo 4.F. 

Zš P. Horova sa môže pochváliť aj 

král'om. Janko Rábek z 5.B triedy sa 
stal víťazom celomestského kola čita
tel'skej súťaže - Král' detských čitatel'ov 

Aj naši športovci nelenili a získali pre 
školu niekol'ko krásnych víťazstiev. Do 
školskej zbierky pribudol ďalší putovný 
pohár, ktorý získali naši futbalisti pod 
vedením p. uč. Kohúta v súťaži o 
Putovný pohár prednostky okresu 
Bratislava IV. zúčastnili sme sa aj 
okresného kola v l'ahkej atletiky, kde 
najmä družstvo mladších žiakov poda
lo vel'mi dobré výkony a po tvrdom boji 
sa stalo víťazom celej súťaže. O ús
pech a putovný pohár sa najviac priči-
nili Monika Runáková, Milan 
Letovanec, Ľ_ubo Dianiš, Silvia 
Mešťanková, Nikola Petráková a štafe
ty chlapcov a dievčat v behu. Družstvá 
starších žiakov a žiačok obsadili spolu 
s ďalšími dvoma školami rovnakým po
čtom bodov 3.- 5. miesto. Tu prispeli 
k peknému umiestneniu školy najmä 
Tomáš Brida, Katka Vilková, Richard 
Krupčík, Saša Štefanovičová a štafeta 
chlapcov. 
Koncom mája sa na ihriskách Zš v 
ONV konal už Vl. ročník Olympiády Zš 
v ONV. Najmladší, mladší a starší žiaci 
a žiačky súťažili v l'ahkej atletike, vybija
nej, futbale a pretláčaní rukou - armw
restlingu. Väčšina reprezentantov našej 
školy podala maximálne osobné výko
ny. Mnohé disciplíny sme vyhrali napr. 
Petra Čukanová- beh na 60 m, Peter 
Malý a Daniel Fajčík - skok do dial'ky, 
K. švarbová, S. Turanská, Z. 
Kruppová (2.,3.,4., miesto v dial'ke). 
Marek Paulech, Martin Szarka a 
Roman švarc (1.,2.,3. v behu na 800 
m). Alena Mužiková (3. - hod kriketo
vou loptičkou). Šikovných športovcov 
máme aj na l. stupni našej ZŠ, čo do
kazujú aj dosiahnuté výsledky v olym
piáde. V behu na 500 m získal 1 . mies-

to Andrej Horný z I.A, 2. miesto v behu 
na 50 m Révay z II.B a Bédi zo IV.F. v 
behu na 500 m druhé miesto získal 
Németh zo IV.D a Košíková zo IV.B. 
Obsadili sme aj niekolko tretích miest a 
to Vladárová z II.A v behu na 50 m 
Belovičová z I.A v hode kriketovou lap: 
tičkou a Holaňová z III.B v behu na 50 
m. Futbalové družstvá z ll. stupňa Zš 
P. Horova 16 sa stali víťazmi súťaže v 
rámci troch Zš v ONV. 

Súboje v pretláčaní rukou sa stali 
záležitosťou žiakov našej školy, z 
chlapcov vyhral Tomáš Brida z 8.A a z 
dievčat Katka Vilková z 8.B. 

To, že na našej škole sú múdri a ši
kovní žiaci a výborní pedagógovia, do
kazuje aj celkové víťazstvo Zš P. 
Horova 16 vo vedomostnej súťaži Zš v 
ONV, ktorí organizovala a každý me
siac vysielala DTV. 

Ako pri vyhodnotení celej súťaže 
povedala pani riaditel'ka Harnošová, 
víťazstvo všetkých žiakov aj pedagó
gov školy vel'mi teší ale zároveň aj za
väzuje do dalšieho školského roku. Za 
všetky dosiahnuté výsledky, ktorými 
žiaci vzorne reprezentovali Zš P. 
Horova 16, patrí velká vdaka práve im 
a tiež skúseným a trpezlivým pedagó
gom, ktorí ich pripravovali. 

Co dodať na záver? 
Prajem všetkým žiačkam, žiakom, 

vedeniu školy, všetkým pedagógom, 
vychovávatel'kám a ostatným zames
tancom školy krásne prázdniny plné 
pohody. Deti, oddýchnite si v lone 
našej krásnej prírody, načerpajte nové 
sily, aby sme sa všetci obohatení o no
vé zážitky, skúsenosti, poznatky stretli 
opäť v septembri v ďalšom školskom 
roku. 

Zdena Balajová 
učite/'ka ZS P Horova 16 

Riaditeľstvo ZŠ 1 .. Bukovčana č .. 1 informuje .... 
Vzhladom k tomu, že existuje povinná deväťročná školská dochádzka a podl'a smerníc má jedna tretina žiakov 

v budúcom školskom roku postúpiť do deviateho ročníka, sme dosiahli v rozmiestnení našich žiakov vef'nlÍ dobré 
výsledky v školskom roku 199619 7. 

V ôsmom ročníku ZS l. Bukovčana 1 končilo povinnú školskú dochádzku 56 žiakov. Z nich len 1 O žiakov pôjde 
do deviateho ročmka ZS a 69% žiakov našej školy bolo prijatých na štúdium v stredných školách s maturitou. O 
dobrých výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy svedčí, že žiačky Lucia Cvečková, Ivana Martanovičová a 
Zuzana Chovanová sa umiestnili na l. mieste v prijímacom konaní. Na týchto úspešných výsledkoch má zásluhu 
celý pedagogický zbor, ale najmä triedne učitelky, 0/'ga Janigová, Božena Hánová a 0/'ga Rusnáková. 

Sme presvedčení, že títo žiaci nás budú úspešne reprezentovať v d'alšom štúdiu na stredných školách. 
Riaditel'stvo ZS želá príjemné prežitie letných prázdnin všetkým žiakom našej školy, budúcim stredoškolákom a 

pracovmkom celého pedagogického zboru. 

Pa ed. Dr. Stanislav Stefanov 

PilEJIC/10 ilOlMIEfTNEIIII/1 iiiiKOII KOIIItlllťlťll tKOlfKÚ 
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INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

o Moto - Simson. 
Tel: 776 155 po 19.00 hod. 

• Dvoikrídl. dvere + zárubňu. 
Tel: 770 042 

•Predám králikáreň- 6 dverovú. 
Tel: 775 108 

• Predám 3-kombináciu - kočík. 
Tel: 777 825 

• Opatrím diela. Od leta. 
Tel: 777 825 

• Doučím Ani+Ni ai individ. 
Tel: 778 835 

• Zapožičiam ozvuč. aparatúru 
Mixpult FBT- 6 vstup. 3 pásm. 
repr. skrine. Tel: 775 878 

• Spracuiem KOMPLET účtovníctvo. 
Tel: 775 226 

.., .. ,/~~?~ťRiH~nt§ ~ip~iste(ll~····· 
. . 'Ýp~ n~kladoy y z:ahr5miqí 

tei:F~ns~oruqením 
d~·Yá~fio.bytu: 

.. i .Tel: 777 327 

• Požičovňa tepovača KARCHER. 
Tel: 778 362 

• Malúieme, natierame, slierkuieme. 
Tel: 777 902 {po 19.00 hod.) 

• Opravy chladničiek, mrazničiek 
(ai v záruke}. 

Tel: 766 954, 
mobil: 0905 - 615 504 

• 1Y servis Baláž opravy televízorov. 
Na grbe 43. Tel./zázn.:/776 963 

• (ahôdky A+B, P.Horova 12 
Pozývame Vás na nákup v našej 
predajni. Všetok tovar v rámci al

koholu na gastroservis. 
Tel.: 779468 

• VŠ hlodá podnájom v DNV na 
3-4 dni v týždni. 

Tel: 775 318,5634075 

• Vym. 3-izb. DB za 1-izb DB v 

DNV +dopi. 
Tel: 778 911, 777 966 

• Mladá rodina kúpi pozemok. 
Tel: 775 807 

• PRENAJMEME výrobno - sklado
vací priestor o rozlohe 2x31 ,5 m. 
Informácie na: 

tel. č. 0905 · 60 l 825 
alebo 0901-711 861 

• Daruiem plynový sporák. 
Tel: 776 963 

• Daruiem kočík na balkón. 
Tel: 776 107 

PONUKA TlAČÍV 

a drobných kancelárskych potrieb 
Potrebujete: tlačivá: Skladové karty, faktúry, mzdové listy, 

evidencia dochádzky, objednávky, mzdové listy, príkaz na úhr.tdu, 

priepustky, prijmový, výdavkový pok!. dok!., výplatná listina, 

stravné lístky, príjemky, Žiadanky ... 

Potrebujete: drobné kancelárske potreby: dierovač, atramenty, 

dymokliešte, etikety, farbu na pečiatky, fax. papier, fixy, gumy, 

lepiace pásky, korekčné papieriky, kroniky, magnety, 

obaly papierové i PVC, obálky, pásky do pokladníc, pripúučky, 

šanóny, špagáty, stojany na perá, xerox papier, zoraďovače, 

zošívačky, zvýrazňovače ... 

Pošlite požiadavku (aj faxom), pošleme Vám cenovú ponuku. 

DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 tel./fax.: 07/775 275 

Inzercia: Cenník: l znok= l Sk, 1/8 str.= 527 Sk, 1/4 str. = 1054 Sk, 1/2 str.= 2108 Sk, l strono =4216 Sk. K cenám trebo pripocítoť 23 o/o DPH. 
Zla vy: pri troch uverejneniach zo sebou S%, pri S o viacnásobnom uverejnení l O%, celorocné uverejňovanie 2S %. Ponuk o detských vecí· bezplatne. Zomestnonie 
hľodám ·SO %. Príplatky: l. strono + l OO %, posledná struna+ SO %. l cm2 = l O Sk+ 23 %DPH. 
lnzerdo tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvom (nod poštou). Po·pio: l S.30 · 18.00, sobolo 8.00 · 11.00 

DEVIEX 7 



Od 13.6.1997 do 26.6.1997 

V piatok 13.6.97 o 20.30 hod. na 
stanicu MsP D.N.Ves telefonicky ozná
mili, že na ulici M. Marečka č.9 na det
skom ihrisku sa pohybuje pes. Hliadka 
MsP po príchode na miesto zistila, že 
psa venčil maloletý chlapec. Prípad 
hliadka vyriešila dohovorom. 

W ~®IIDJJ® 

I])Iľ®[bil~IID ~ 
Používanie drog je nesmierny problém. Dnes ponú
kame 7 časť: 

Čo sú schopnosti užitočné proti tlaku vrs· 
lovníkov. 

Schopnosti užitočné proti nepriaznivému vplyvu vrs
tovníkov sú techniky alebo činnosti, ktoré môžu ro
dičia používať, o by pripravili deti na situácie, kedy 
bude treba odmietnúť cigoretu, alkohol o iné drogy. 
Päť to kých to schopností nasleduje: 

Schopnost' C. l: Učte svoje deti ocenovoť osobi
tosť. Pri vhodnej pruežitosti povedzte dieťoťu čo po
važujete u Vás za jedinečné a osobité. Hovorte o 
l'uďoch, ktorých má Vaše dieťa rodo o pýtajte so ho, 

~~ÍŽO Vb 
Láska je dostupná všetkým, 
ale ......... . 
dokončenie v tajničke.-

Vodorovne: Al Opravovať po čes
ky.- B/ Začiatok tajničky.

C/ Citoslovce zvuku pri driapaní -
epocha- živočích.- Dl Dievčenské 
meno -koniec tajničky - španielska 
vychovávatel'ka.- El Ostrov i rieka 
v Austrálii - plietol - nie po nemec
ky.- F/ Osobné zámeno /mn. č./
vzťahujúce sa na laň - chlap.
G/ Vlastníte - ženské meno - list
natý strom.- H/ Brazflsky futbalista 
- mesto v Ugande - skratka výrazu 
lodiarstvo.- 1/ Neprehovorila. -
J/ Stred tajničky.-

Zvisle: 1/ Predmeno /z lat./.-
2/ Kyprili pôdu pluhom - dúfanie, 
očakávanie.- 3/ Druh žaby- tepa-

V ten istý deň o 24.00 hod. na 
základe telefonického oznamu na linku 
159 riešila hliadka MsP D.N.Ves na ulici 
M. Marečka č.9 troch občanov, ktorí 
rušili nočný kľud. V dvoch prípadoch 
bola priestupcom uložená bloková 
pokuta 200.- Sk a v jednom prípade 
bolo spísané oznámenie na okresný 
úrad.V nedeľu 15.6.97 hliadka MsP 
D.N.Ves pri výkone služby zistila rušenie 
nočného kľudu podnapitými vojakmi 
základnej služby. Hliadka priestupok 
vyriešila dohovorom. 

Dňa 16.6.97 o 21.00 hod. na stanicu 
MsP D.N.Ves telefonicky oznámila 
občianka z t.Jk:e P. ~-~<:rokl, že ju manže riD1ce 
pustiť do bytu. Po príchode hliadky MsP 
ju pustil dnu. Prípad vyriešili dohovorom. 

čo robí týchto ludí zvláštnymi. Pýtajte sa dieťaťa, čo 
sa mu páči no jeho vlastnej osobnosti a pripojte nie
ktoré ďalšie pozitívne rysy, ktoré mohlo dieťa vyne
chať. 

Schopnosť c. 2: Skúmajte so svojím dieťaťom 
zmysel priotel'stva. Požiadajte dieťa, aby urobilo zo
znam toho, "Čo je priatel"' a toho "Čo priotel' nie 
je". Zatiol' čo sa bude dieťa zooberoť svojím zozna
mom Vy vypracujte svoj vlastný. Urobte si hru z to
ho, kol'ko spoločných charakteristík sa nájde vo 
vašich zoznamoch. 

Schopnost' c. 3: Poskytnite dieťaťu potrebnú opo
ru k tomu, oby dokázalo odmietať. 
Väčšina rodičov učí svoje deti, aby boli zdvorilé, po
slušné a úctivé. Tieto rysy sú vhodné vo väčšine si
tuácii, ale nepripravia dieťo no to, aby vedelo obhá
jiť svoje záujmy. Povedzte svojmu dieťaťu, že sú si
tuácie, keď musí trvoť no tom, aby bolo rešpektova
né. Toké chvue nastávajú, keď so vrstovníci snožio 

ním vytvorí.- 4/ Hračka po nemec
ky - uši po anglicky.- 51 Staro
grécka bohyňa vášne -trhal, ničil -
obranca vo futbale.- 6/ Svetozná
my hudobný skladatel' /Aida/- ne
kypria pôdu pluhom.- 7/ Dievčen
ské meno - preclievajú - malý po 
maďarsky.- 8/ Postaví sa- liečivý 

prostriedok.- 9/ Oáza v Saudskej 

A 
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Dňa 19.6.97 o 22.45 hod. hliadka 
MsP D.N.Ves v priestore železničnej 
stanice zadržala a zároveň predviedla 
na HOPZ D.N.Ves mladistvého občana 
podozrivého zo znásilnenia. 

Dňa 23.6.97 o 21.40 hod. na stanicu 
MsP D.N.Ves telefonicky oznámila 
občianka,že má problémy s bývalým 
manželom, ktorý sa jej vyhráža. Hliadka 
MsP po príchode na miesto uvedeného 
pristupcu nezistila. 

Veliteľ stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

Ivan Hricko 

dieťa prehovoriť k zneužívaniu alkoholu alebo iných 
drog. 

Schopnost' č. 4: Buďte informovaný/á/ o skuto
čnostiach súvisiacich so zneužívaním alkoholu o 
iných drog mládežou. Sú situácie, v ktorých ná~ok k 
pitiu alkoholu olebo zneužívaniu drog zo strany mla
distvých vrstovníkov je vel'mi silný. Môžete pomôcť 
dieťaťu vyhnúť so nebezpečným situáciám zavede
ním pravidlo, že so vaše dieťa nebude hrať v bytoch 
kamorátov, ak nie sú rodičia domo, alebo že nebude 
novštevovoť večierky kde nie je dohlod dospelých. 

Schopnosť č. 5: Využívajte nátlak vrstovníkov. 
Mnoho spoločenstiev zistilo, že nátlak vrstovníkov 
môže byť aj pozitívnou silou. Niektoré školské systé
my a skupiny mládeže v USA podporujú "program 
vrstovníkov", kde deti navzájom posilňujú svoje po
zitívne hodnoty. Moli by ste sa zoujímať o to ako za
bezpečiť deťom vhodnú spoločnosť. 

Arábii - Emil /zdrobnene/.- 1 O Tebe 
patriaci - mys USA l Havajské 
súostrovie/.- 11/ Osviežujúci nápoj 
z pomarančovej šťavy.-

Pomôcky: H/ Ede.- Aboki.- 4/ 
Rassel.- 9/ Atva.- 10/ Upolu.-

6 7 8 

- d -

9 10 11 

- Nikdy som nemal šťastie na ženy. 

Tá prvá mi utiekla .... 

-A tá druhá? 

-Druhá nie. ... 
- Pán doktor, moja žena noc, čo 

noc vykrikuje" "Daj mi peniaze, 

daj mi peniaze!" 

- Viete čo? Vždy ju jemne zo

buďte. 

- Ale ona je pri tom hore! 

••• 
- Drahý, ty si fantastický, poznáme 

sa iba dva mesiace a už o ďalšie 

dva budeme mať 

bábätko! ... 
- Co robil Miško u vás včera 

večer? 

czlýdojem. 

••• 
- Ste obžalovaný, že ste menova

nému dali zaucho. Lutujete to? 

- Áno velmi. Chcel som mu vylepiť 

ešte tri, ale zdúchol. ... 
- Pán Komár, ste ženatý? 

- Nie, ja len tak hlúpo vyzerám. ... 
Syn sa nám vrátil z basy. 

Dva roky mu odpustili za dobré 

chovanie. 

- Viem si predstaviť, aká ste 

na neho pyšná. 

••• 
- Akú krvnú skupinu má ten 

Jano? 

- RH primitív. ... 
-Aké máte zamestnanie? 

- Som pouličný predavač. 

- A ko/ko stojí taká jedna ulica? 

••• 
preklep 

• Po smrti manžela preflákala 

celú noc. 

••• 
Z krajiny ktorýchsi susedov: 

- Môžete mi odvážiť pol kila mäsa? 

- Môžem, len si ho k/'udne 

doneste. 
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Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom. 

30.-31. týždeň 

~ ... a teraz máš šancu! w Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Aj nopriek prázdninovému 
a dovolenkovému obdobiu sa 
dejú veci vážne, prevážne. 
Podaktorých prekvapil neús
P.ech našej krajiny pri vstupe 
do NATO, avizovaný neús
pech vstupu do Európskej 
únie, ole aj prívaly vôd v 
našich tokoch a potokoch. Ako 
občan si nemyslím, že som 
menej schopný ako tí občania, 
ktorých krajiny uspeli. Ako 
starý otec vravievol, chyba je v 
elektrine, vedenie nefunguje 
podl'a požiadaviek rozhodo
vatelov. Ej môd sa tak pripoji( 
k Japoncom, to by bolo pros
P.erita. Len, či by srn~ sa vedeli 
dC)hovorif. A hoci Svédi by z 
EU najradšej vystúpili, také 
Grécko tam už je, o stále je 
chudobné. Ale s japonskými 
výrobkami so stretnete hádam 
v každej krajine. Ono to 
vzrušuje ale ... Ešte si nedelia 
svet podl'a zaužívaných krité
rií. Presadzujú sa svojim spô
sobom. Tvrdo však najskôr 
pracovali. Predovšetkým na 
sebe. A to nám vel'mi chýba. 
Dokážeme sa popudi ivo vybí
ja( uráža( ukazujúc svoje ne
dokonalosti, svoje nedostatky. 
Mrháme čas .... Foscinuje ma 
príroda. Svojou pestrosfou, 
funkčnosfou, pokojom, svojim 
temperamentom, svojími záko
nitosfami... Tam, do srdca 
Európy, do ticha lesov a lúk, 
sa vyberiem dovolenkovaf. 
Bez meditácie či som, či nie 
som v Európe, budem zbiera( 
huby a trochu liečivých rastlín 
si nasuším. Rozčulova( sa zač
nem až v septembri. 

Váš vydavatel' 

Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

~ 
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Dlikvidácia škôd zatečením 
f)Majitel'om pozemkov • TKRfJ Byty 

v nadstavbách v DNV 9Vylet za krásami 
Slovenska • Revitalizácia detských 

ihrísk • Neodviezli Vám odpad? 
~Príležitosť pre ženy z DNV 

Pozvánka na preteky automobilov do 
vrchu Pezinok-Baba~ Festival 

chorvátskej kultúry 

LIKVIDÁCIA 
ŠKÔD 

Slovenská sporiteliía, a.s., odštepný závod 
pre hl. mesto Bratislovu, zastupitelstvo BA IV, ozno· 
muje svojím klientom, u ktorých došlo k zuteleniu 
bytu v rámci nepriaznivého počasia, aby vzniknutú 
škodu hlásili na tlačive, ktoré obdržio o vyplnia na 
zastupitel'stve v Karlovej Vsi, no ul. Karloveská 

32, prípadne v sídle odštepného závodu na 
Ročionskej ul. č. 62. 

Slovenská poisťovna, a.s. zabezpečí po obdržaní vy
písaného tlačiva urýchlenú obhliadku bytu a 
následnú likvidádu škody. 

Stránkové hodiny: 
pondelok • piatok 8.00 • 18.00 hod. 

Dodržaním uvedeného postupu urýchlite likvidáciu 
Vašej škody. 

Uzávierka dnešného čísla bola 70.7. 1997. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 28.8. 1997, číslo vyjde 5. 9. 1997. 

Krátke správy 
Najbližšie číslo Devexu 

V mesioci august bude v Devexe 
dovolenka. Naibližšie číslo vyide 
5. septembra 1997. Uzávierka 
materiálov do tohoto čísla bude 

28. augusta 1997. 

* • .. 

V sobotu 7 9.7. 97 od 9. OO 
do 13.00 bude zber odpadových 

olovených akumulátorov na 
čerpacei stanici pohonných hmôt 
Slovnaft na Eisnerovei ul. v ONV. 

••• 

Prívalová voda rieky Morovy 
a potoka Mláka zabrzdila stavebné 

práce na rybníku. Dokonco iúla 
mal byf vyložený a v tomto termíne 
sa mal začať napúštat' pre športové 

využitie. Na druhei strane však 
pomohol, keď zadržal cca 7 OO tis. 

m3 vody 

* ... 

Firma Stammus ponúkla MČ ONV 
zabezpečenie dopravy pre prípad 

evokuácie, ak by vody Moravy 
ohrozili obydlia občanov ONV. 

POZOR NA LIŠTY 
Kovový odpad je predsa len akým takým príj
mom ak ho odovzdáte zberným surovinám. O 
tom, že je to aj výhodný džob nás presviedčajú 
"tiež spoluobčania", ktorí navštevujú, najmä či
nžiaky, odmontovávajú hliníkové lišty vo vcho
doch a bezproblémovo ich odovzdávajú v tzv. 
zberných surovinách. V 28. týždni počerný občan 
(pravdepodobne zo Záhoria), dokonca niektoré 
dni so spolukumpánmi, sliedil, odmontovávol a 
odnášal (nahlásené policii) hliníkové lišty, tie ši
roké, z vchodov na Kalištnej. 
Nebudeme navrhovať čo by bolo najvhodnejšie a 
najúčinnejšie. Ale zamykať vchody a všímať si 
obsmŕdač ov, by malo byť samozrejmou povinno
sťou obyvatelov činžiakov. 

ms 



® robničky 
1l radnice 

Bezbarierové 
úpravy 

postupujú 
Na minulom rokovaní miestneho 
zastupitel'stva sa podarilo riadi
teloví Denovy Ing. Petrovi 
Melkusovi presvedči( poslancov 
miestneho zastupitelstva o pros
pešnosti svojho programu drob-

nej stavebnej činnosti Denovy pre 
ovyvatelov D.N.Vsi. Nebolo to Ich
ké, pretože návrh sa stretol s po
chybnosíami, ba priam nesúhlasom 
niektorých predstavitelov samo
správy. Nakoniec bol program 
schválený hlavne zásluhou podpo
ry poslancov Novej koalície. 

Prešiel mesiac a obyvatelia D.N.Vsi 
môžu vidiet' prvé výsledky realizá
cie tejto myšlienky na vlastné oči. 
Pred budovou pošty a zdravotného 
strediska na lstrijskej ulici sa v re
kordnom čase zrealizovali nové a 
upravil starý chodník. Ďalšie práce 

Tele.vizny káblový 
r"Q.ZVQ,.d. omotáva Devínsku Novú Ves 

V 12. čísle Devexu uvedená 
informácia o najväčšej investičnej 
akcii, ktorú schválili poslanci 
miestneho zastupitel'stva na rok 
l 997 - dobudovaní televízneho 
káblového rozvodu v rodinnej 
zástavbe. Na túto stavbu bude 
uvol'nených z rozpočtu mestskej 
časti viac ako 13 miliónov korún. 

Prešiel necelý mesiac a práce 
sa vel'mi intenzívne rozbehli. 
Počas tohto krátkeho obdobia bo
la rozkopaná celá Grba a v mo
mente, keď budete čítať tieto 
riadky, už určite mnohé dalšie uli
ce. Je to kôli tomu, že dodávate!', 
firma Satro garantuje ukončenie 
zakáblovania všetkých rodinných 
domov do konca novembra tohto 
roku. Preto musia práce prebie
hat vel'mi intenzívne. 

V týchto dňoch našli, alebo 
nachádzajú všetci obyvatelia ulíc, 
na ktorých sa buduje káblová te
levízia vo svojich poštových 
schránkach návrhy zmúv na zria
denie prípojky televízneho káblo
vého rozvodu. Pracovnícu miest
neho úradu si tak isto zobrali za 
svoje prejs( jednotlivé domácnosti 
a vysvetliť obyvatelom podmienky 
zriadenia káblovej televízie. 

Za zriadenie prípojky si 
občan zaplatí príspevok 7 tisíc 
korún. Treba povedat', že je to 
menej ako polovica skutočných 
nákladov. Väčšia časí sa hradí z 
finančných prostriedkov mestskej 
časti. Tento príspevok je možné 
zaplatil naraz, alebo v tisíckoru
nových splátkach. V sociálne 
odôvodnených prípadoch je mož
né splátky zníži( až na 500 korún 
mesačne. Dôležité však je uza
vrie( zmluvu ešte teraz, počas 
výstavby! Ak totiž bude niekto 
žiadat' o dodatočné pripojenie ku 

DEVEX2 

kábelovému rozvodu v budúcnosti, 
bude musie( uhradil skutočné ná
klady vychádzajúce na jednu prí
pojku. Mestská časí však ráta aj s 
možnosíou takéhoto dodatočného 
pripojenia a preto budú zrealizo
vané prípojky na verejnej časti aj k 
tým nehnutelr10stiam, ktorých maji
telia dnes káblovú televíziu nechcú. 

Pomocou káblového rozvodu 
budú môct obyvatelia DNY sledo
val takmer 30 televíznych progra
mov. Samozrejme všetky slovenské 
vrátane vysielania miestnej 
Devínskonovoveskej televízie a bra
tislavskej City TV, 3 české, vela ne
meckých, anglické a po jednom ka
náli francúzskom, španielskom, po
l'skom, talianskom a chorvátskom. 
Okrem toho v oblasti so zlým príj
mom rozhlasu privítajú občania 
možnost' príjmu v pásme Vl0/. 

Obyvatelia DNY majú niekol'ko 
dní, možno až mesiacov na roz
hodnutie. Ak sa však nerozhodnú 
pre káblovú televíziu teraz, v bu
dúcnosti bude to rozhodovanie 
ovela (ažšie. Podpísal zmluvu o 
zriadení káblovej televízie môžu na 
miestnom úrade každý deň v pra
covnom čase aj mimo úradných dní 
u Ing. Šillera. Tam môžu dostat aj 
presnejšie informácie, prípadne sa 
môžu obráti( priamo na prednostu 
miestneho úradu. 

Na záver ospravedlnenie tým 
majitelom rodinných domov, kto
rým výkopové práce zničili časí 
kvetinovej výzdoby v predzáhrad
kách. Snažíme sa s dodávatelom o 
minimalizovanie takýchto zásahov 
a veríme, že zvýšenie štandardu 
bývania o káblovú televíziu preváži 
tieto prípadné nepríjemnosti. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

budú pokračoval hlavne na rea
lizácii bezbariérových úprav. 
Hotové sú úpravy chodníkov na 
križovatke ulíc Eisnerova, J. 
Poničana a Š. Králika a postupne 
budú realizované dalšie. Mali by 
ich ocenit' nielen telesne postihnutí, 
ale aj mamičky s kočíkmi a starší 
l'udia. 

Oznámenie 
O začatí konania o obnovení 

evidencie niektorých pozemkov a 
právnych vzíahov k nim 

Okresný úrad Bratislava IV -
odbor katastrálny, ako príslušný or
gán v zmysle§ 3 ods. 2 písm. a/ a 
písm. b/ zák. NR SR č. 180/1995 
Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozem
kom /dalej len "zákon"/ 

začína 

v zmysle § 5 zákona dňom vy
vesenia tohto oznámenia konanie o 
obnove evidencie niektorých po
zemkov a právnych vzt'ahov k nim 
v katastrálnom území: Devínska 
Nová Ves určeným operátorom po
zemkového katastra do ktorého 
možno nahliadnút' na Obecnom 
úrade v D.N. Vsi. 

a 
Vyzýva nájomcov pozemkov a 

dalšie oprávnené osoby, aby po
skytli údaje o pozemkoch v ich uží
vaní a o právnych vzíahoch k nim, 
ktoré sú im známe z doterajšieho 
vysporiadania právnych vzíahov k 
týmt_!) pozemkom. 

Udaje budú poskytoval komisii 
na obnovu evidencie pozemkov a 

Progra 

Okrem bezbariérových úprav bu
de v najbližšom období Denova 
osádza( kovové zábrany proti 
vjazdu osobných automobilov na 
chodníky a začne s prebudová
vaním detských ihrísk. Všetky tieto 
úpravy sú financované z pro
striedkov mestskej časti. 

- p-

právnych vzt'ahov k nim /Ďalej 
len "komisia"/ zriadene/· pre 
obec Devínska Nová Ves v ehote 
do 30.9.1997 a to v pracovných 
dňoch okrem pondelka od 8.00 
hod. do 12.00 hod. 

Poučuje účastníkov konania o 
možnosti podal návrh na vydanie 
rozhodnutia o nadobudnutí vlast
níctva k pozemkom vydržaním 
podla § ll ods. l tohto zákona a 
to aj dedičom oprávneného drži
tel'a. Návrh možno podal len na 
účely tohto konania a najneskôr s 
podaním námietok proti výpisu z 
návrhu registra obnovenej evi
densie pozemkov. 

Casový postup konania: 
Každý utorok v čase od 8.00 

do 12.00 do 30.9.1997 bude 
člen komisie - zhotovitel' registra 
firma GEOMETER na Obecnom 
úrade v D.N.Vsi od dotknutých 
stránok zbiera( všetky listy preu
kazujúce vlastnícke právo k ne
hnutel'nostiam /dedičské rozhod
nutia, kúpnopredajné zmluvy, da
rovacie zmluvy a iné./, ako aj 
osobné údaje. 

Okresný úrad Bratislava IV. 
Odbor katastrálny ? 

ielania 
OO>ewrrrus~orruowowe~k@j ~eOewí~i@ 

pondelok 21.7.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
utorok 22.7. 97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
štvrtok 24.7.97 odl8:30 do 19:00 -Horúce kreslá (premiéra) 
piatok 25.7. 97 od 9:30 do 10:00 - Horúce kreslá (repríza) 
pondelok 28.7. 97 od 18:30 ?do 19:00 - Horúce kreslá ?(repríza) 
utorok 29.7.97 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá ?(repríza) 
štvrtok 31.7.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (premiéra) 
piatok 1.8.97 od 9:30 do 10:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
pondelok 4.8.97 od 18:30 ?do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
utorok 5.8.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
štvrtok 7 .8. 97 od 18:30 do 19:00 - Dedinský turnaj vo futbale (záznam) 
piatak 8.8. 97 od 9:30 do 10:00 - Dedinský turnaj vo futbale (záznam) 
pondelok . 11.8.97 od 18:30 ?do 19:00 -Dedinský turnaj vo futbale (záznam) 
utorok 12.8. 97 od 18:30 ?do 19:00 - Dedinský turnaj vo futbale (záznam) 
štvrtok 14.8.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (premiéra) 
piatok 15.8. 97 od 9:30 do 10:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
pondelok 18.8. 97 od 18:30 ?do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
utorok 19.8.97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (repríza) 
štvrtok 21.8.97 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (premiéra) 
piatok 22.8.97 od 9:30 do 10:00 -Horúce kreslá (reprízo) 
pondelok 25.8.97 od 18:30 ?do 19:00 -Horúce kreslá (repríza) 
utorok 26.8.97 od 18:30 do 19:00 -Horúce kreslá (repríza) 
štvrtok 28.8. 97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (premiéra) 
piatok 29.8.97 od 9:30 do 10:00 -Spravodajstvo DlV (reprízo) 
pondelok 1. 9. 97 od 18:30 ?do 19:00 -Spravodajstvo DlV (reprízo) 
utorok 2. 9. 97 od 18:30 do 19:00 -Spravodajstvo DlV (reprízo) 
Medzí jednotlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vysiela opakujúc 
so polhodinový blok textových informácií. 

pes postrach 
Už po tretí krát v krátkom čase 

sa mi stalo, že pri prechádzke so 
svojím psom, ktorého mám riadne 
na vodítku, nás napadol pes. 
zhodou okolností šlo o ten istý druh 
psa - pitsbulteriér, či staford. l sma
vá farba a žíhaná/ 

Po prvý krát to bolo pri radnici 
ešte v máji, kedy sa môj pes za
chránil vyvlečením z obojku a úte
kom medzi autá. 30. júna tohto ro
ku, večer o 21.30 hod. len čo sme 
vyšli z domu a prešli cez cestu, vyš
tartoval z tmy pes od domu M. 
Marečka 3 a napadol nás. Takisto 
útekom sa zachránil môj pes a vy
vlečením obojkom, ktorý mi zostal v 
ruke som spadla na zem. Dievčatá, 
ktoré sedeli na lavičke pred do
mom, volali ho "Becky" 

''POĎAKOVANIE" 

Vyslovujeme týmto vrelé poda kova

nie zlodejovi, ktorý mi pred pár 

dňami ukradol pred pohostinstvom 

U MICHALA dámsky tmavomodrý 

bicykel. Nakol'ko som mal okrúhle 

výročie narodenín, zložili sa mi 

. detí a vnúčatá na tento jazdný pro-

striedok, aby som mal na čom cho

dit' na záhradku, ktorú mám až pri 

železničnej stanici. Navečer, vra

cajúc sa domov, žašiel som si pre 

pivo, čo netrvalo viac ako 4-5 min. 

pokým som si ho vyniesol von. 

Motal som sa lesom v chránenej 
krajinnej oblasti pri Morave niekol'
ko desiatok, možno stoviek metrov 
od D.N.vsi. Proti prúdu - všímal 
som si les v okolí, väčšina stromov 
bola napadnutá akousi hnilobnou 
hubou, v dôsledku čoho krajina v 
oblasti pripomína odvrátenú stranu 
Mesiaca. 

Všade je hustá, na niektorých 
miestach až do dvoch mestrov vy
soká žihlava. Podarilo sa mi dostať 
na breh. Opierajúc sa o strom vo 
vidlici kmeňa som zbadal rieku. O 
chvíl'u s rachotom, pripomínajúcim 
~leskot mokrého prádla vo vetre a s 
r~adnym člapotom na druhú stranu 
neky pristála volavka. Ak by ste to 
nasnímali videokamerou a sekven
ciu zastavili v okamihu, kedy má 

Dňa 5. júla o l 0.30 hod. medzi 
rohom Delenou a Kosatcovou uli
cou sa to stalo tretí krát. Pani, ktorá 
s ním šla, mala v rukách nákup a 
pes bol dokonca bez obojku. Moja 
dcéra duchaprítomne, keď sa chcel 
zahryznuí do boka nášmu psovi 
pustila vodítko a tak zas útekom sa 
zachránil. V každom prípade psi 
boli bez košíka, bez vodítka a v 
poslednom prípade ako som uvied
la aj bez obojku. Neviem kto povo
lil choval túto rasu psov a keď už 
povolil, prečo nedal aj príkaz mat' 
košík a vodítko. A prečo sa to aj 
nekontroluje. Zatial' sme vyviazli 
iba so šokom a pes s vytrhnutou sr
stou. Ale čo nabudúce? 
Čo ak napadne raz takýto pes 

diet'a? Potom bude neskoro. 

ZŠ 

A bicykel bol fuč! Tak teda da kujem 

pekne, - pretože ma prešiel aj 

smäd.- za takúto pohotovosí. 

Pretože mi tažku aj s obsahom zlo

žil, aby moholl'ahšie ubziknú!', tak 

zato pekne dakujem. Samotný bi

cykel mal hodnotu 4 000,- Sk. 

Dotyčnému prajem pohodlnú jazdu 

a ak ho netrápi svedomie tak nech 

nemá viac len to, čo si ukradne. 

Lovu zdar! 

-AB-

volavka krídla pred sebou a vyzerá 
ako tanečnica spoločenských tan
cov keď končí svoje číslo, do kon
cov prstov vezme svoje bohato na
riasené šaty a mierne sa ukloní, 

zdalo by sa vám, že tlieska. 
Lenže tá volavka skutočne, s ra

chotom pripomínajúcim pleskot 
mokrého prádla vo vetre a s riad
nym čl'apotom, dopadla na druhú 
stranu rieky Moravy. 

Nechcelo sa mi tam pridlho ča
kat', pomaly som sa obracal, že 
zmiznem, keď som zbadal, že vo
lavka so zobákom ako vystreleným 
šípom trafila do obrovskej ryby. Bol 

Tie Šaštínske zvony 

a nie nadarmo, lebo členovia 

Cirkevného spevokolu "Nádej" so 
spoluveriacimi občanmi z Dev. 
N.Vsi uskutočnili 6. júla 97 svoju 
preddovolenkovú misiu - marian
skú pút' k Sedembolestnej Panne 
Márii, patrónke Slovenska, kde v 
mohutnej a krásnej šaštínskej bazi
like pri svätej omši spoluúčinkovali. 
Spevokol, okrem sakrálnych, du
chovných a mariánskych piesní 
uviedol starosloviensky "Otče náš" 
a "Biagosloví duše moja Gospoda" 
k úcte našich slovanských vie
rozvestov Cyrila a Metoda, ktorých 
sviatok bol 5. júla. 

Miestny pán farár slúžil svätú 
omšu, nás osobitne privítal a v zá
vere sa pochvalne vyjadril o našom 
spoluúčinkovaní. Po spievaných 
mariánskych litániách a modlil-

k sebe nás 

bách, nám udelil svoje kňazské po
žehnanie a dodal "silná je vaša 
viera v ktorej zotrvajte". Vašim ro
dinkám, všetkým priatelom a obča
nom odovzdajte môj úprimný po
zdrav. Okrem vzácnej Piety a bo
hato zdobenému interiéru chrámu, 
patril náš obdiv kvalitnému organu, 
pät' manuálový král'ovský nástroj, 
na ktorom naše skladby sprevádza
la N. Habudová a piesne z JKS od 
M. Schn. Trnavského sprevádzal 
organista S. Stanek. Všetci sme si 
uvedomili, aké vzácne monumen
tálne sakrálne stavby máme i u nás 
doma, na Slovensku. Našu vďaku 
vyslovujeme Miestnemu zastupitel's
tvu v D.N.Vsi, že nám finančne za
bezpečil cestu požehnanej marian
skej púti. 

J.Zúbková 

Byty v nadstavbách 
, v • • • aj v Devínskej Novej Vsi 

V sucasnost1 sa pnpravu1e 
zmluva medzi mestskou častou níkov. Okrem zlepšenia vzhl'a-

a dodávatelom na realizáciu du objektov je hlavnou výho-

nadstavbových bytov na obyt- dou pre nájomníkov odstráne-

ných domoch na Novoveskej nie problémov so zatekaním 

ulici a ulici 1. mája. Práce bu- strechy. Výstavbou nových by-

de realizova( firma Baumida, tov budú hradi( ich budúci uží-

ktorá vyhrala konkurzné kona- vatelia. Pri ich výbere budú 

nie na túto akciu. Do konca ro- uprednostnení súčasní nájomní-

ka 1998 by malo byt' odovzda- ci a obyvatelia D.N. vsi. Pri 

ných asi l O nových bytov. úhrade ceny bytu bude možné 

Presný počet bude závisieť od okrem pôžičiek zo štátneho 

požiadaviek záujemcov na vel'- fondu rozvoja bývania a zo 

kosí bytov. V stredu 16.7.1997 stavebnej sporitel'ne využiÍ aj 

po uzávierke Devexu sa uskuto- bezúročnú pôžičku poskytova-

čnilo na radnici stretnutie s ná- nú z prostriedkov mestskej časti 
jomníkmi uvedených objektov, D.N. Ves až do výšky 300 tisíc 

na ktorom sa s nimi prerokoval korún. 

spôsob výstavby a dopad 

výstavby na súčasných nájom- • P • 

to jelec hlavatý. Zo vzdialenosti pri
bližne 40 metrov od brehu som 
zbadal, že ryba nie je zdravá. Bola 
fl'akatá, takéto ryby možno chytat' 
na Dunaji a choroba, ktorou trpia 
(nemal som dalekohl'ad, mám ale 
dobré oči), je vodnatielka. Náš ka
marát bol ale aj zle vyvinutý. 
Približne v oblasti chrbtovej plutvy 
bol esovito prehnutý do strany. To 
všetko som samozrejme, nespozo
roval hneď. Videl som len, že ryba 
má inú farbu. Aj vcelku bola iná. 
Volavka pristála ako bombardér a 
to sa stalo nášmu jalcovi osudným. 
Riečne ryby, zvlášÍ jalce sa vel'mi 
radi vyhrievajú na slniečku. Ny ply
tčinách, pod koreňmi stromov, na 
piesčitých plážach a to dokonca až 
v tak malej hlbke, že často musia 

ležať na boku (spôsob uviaznutá 
ponorka), aby boli vôbec ponorené 
vo vode. Z vody im vytŕčajú len 
tmavočervené, oranžové prsné 
plutvy, prípadne čierna plutva chrb
tová. Nášmu kamarátovi sa stalo 
osudným, že vyplával z hlbočiny a 
práve vtedy na brehu stála volavka 
popolavá. Okamžite ho prepichla, 
obila o kamene a prehltla. Ak ide o 
snenie na plytčinách, takýto spôsob 
",enošenia" obl'ubujú ako jalce, tak 
aj iné druhy rýb - napríklad hrča 
obyčajná. Raz som zažil zvláštnu 
príhodu. S istým chlapíkom sme 
chytili obrovského jalca. Bol zale
zený medzi balvanmi na brehu rie
ky. Chytili sme ho podberákom. 
Tiež nám pri tom pomáhalo slnko. 

rp 

DEVEX3 



Už je veru tam 

Skončil so školský rok 1996/97, kedy treba bi
lancoval' činnos!' žiackého speváckeho zboru 
__ 1\il,rnliíiírnrill" ZŠ Horova a Bukovčana v DNV. V 

priebehu tohoto školského roku sme absolvovali 
26 verejných vystúpení, napríklad no jubilejných 
oslavách 75 výročia ZŠ v D.N.Vsi o v Devíne Štú

rov Devín, Vianoce, Vel'kú noc, Deň Matiek o no 
festivale národnej piesne Matice slovenskej v 
DNV. Osobitným zážitkom bolo účasť no tohtoro
čnej Bratislavskej lýre, kde sólistka Brigita 
Selidovó kultivovaným prednesom interpretova
lo krásnu pieseň "Modlidba za matku" o v záve
re tejto spevokol spoluúčinkoval. Dúfame, že tá
to naša činnost' bolo dosť obsiahlo a záslužná, čo 
sa zaiste prejaví oj v budúcom školskom roku. 
Ďakujeme rodičom o priznivcom za spoluprácu. 

J.lúbkovli 

''FERMÁTA" 
koncertný program hudobnej skupiny zostavený 
z tvorby gitaristu a skladatela F. Grigláka 

-KONCERT RÓBERTA OPATOVSKÉHO 
hudobný pesničkový program populárnej hudb{ 

, "OD LEHÁRA PO ZÁHORIE" 
koncertný program dychovej kapely Záho_ ra_._rlk_ o 
s Gi tou Sebovou a Petrom šubertom .... , •. ' 

Revitalizácia detských 
Obytné súbory v D.N.Vsi sú 

mladé a plné detí. V rámci kom

plexnej bytovej výstavby zároveň s 

panelákmi vyrástlo množstvo det

ských ihrísk. Ich stav je neutešený. 

Poslanci Novej koalície navrhujú 

projekt revitalizácie týchto ihrísk. 

Chceme prebudovaf železobetóno

vé monštrá na príťažlivé a bezpeč

né miesta pre deti. Chceme zabez

pečiť aby pieskoviská slúžili detom 

a nie psom. 

Chceme sa pritom poradi( aj Iý

mi, ktorým ihriská slúžia a preto 

1"hrt~sk 
poslanci Novej koalície pozývajú 

všetkých občanov, ktorých zaujíma 

tento problém v stredu dňa 

23.7.1997 o 19:00 hod. na stret

nutie na detskom ihrisku pred obyt

ným domom J. Smreka 9 a ll . Na 

tomto stretnutí s poslancami sa 

môžete na nás obráti( aj s dalšími 

Vašimi problémami. 

Na stretnutie pozveme aj ďa

lších kompetentných zástupcov sa

mosprávy mestskej časti a to staros

tu, zástupcu starostu, miestneho 

kontrolóra, architekta mestskej čas

ti, riaditela Denovy a prednostu 

miestneho úradu. Verím, že napriek 

dovolenkovému obdobiu využijete 

túto možnost' predniesť nám svoje 

názory a požiadavky. 

Ing. Martin lacko 

predseda poslaneckého klubu KDH 

OO®~~~~~w~h 
men in~ v nasledujúcich dvoch 

t~ždňoch oslávia: 
19.7. -Dušan, 20.7. - Ilja, 

Eliáš, 21.7. - Daniel, 

22.7. ~ Mogdaléna, 

23,7. -Oiga, 

~4:7 •. -VIadimír, 

25:7, -Jakub, 26.7. é Anna, 

Hariói 27.h: Božena, 

28I·' Krištof, 29.7. -Marta, 

30.7. J Libuša, 31].- Ignác, 

l .8; c Božidara 

Blahoželáme! 

NeodviezU Uám 
odPad? 

V ranných hodinách 6.00 - 9.00 
vykonáva firma OLO- (odvoz a lik

vidácia odpadu) odvoz odpadu 
(smetí) aj v Devínskej Novej Vsi. 
Zistili ste, že kontainer, či nádoba 

na odpadky vo vašom okolí nebola 
odvezená? Hromžili ste na firmu, 

ktorá odvoz zabezpečuje? V me
siaci jún prišlo oznámenie miestne
mu úradu, kde sú vymenované uli

ce: ? ? P. Horova l 0,22,23, Š. 
Králika 14, 16, J. Smreka 2, Eisne
rova 19 a ŠPZ-ky vozidiel, ktoré 
parkovali tak nezodpovedne, že 
firme OLO zabraňovali prístupu 
ku kontajnerom. V budúcnosti zve

rejníme aj ŠPZ vozidiel, ak dovtedy 
nebude zabezpečená náprava 

iným spôsobom. 
iK·OLO 

NovÝ traktor na 
trávnikoch 

Minulý mesiac mohli obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi vidieť no vel'kých trávnatých plochách no
vého výkonného pomocníka. Mestská časť zakú
pilo pre potreby Denovy molotraktor v hodnote 
viac oko 600 tisíc korún. Využitím tohto traktora 
by so malo cit eine zlepšiť kosenie trávnikov v in
traviláne. V zime bude malotroktor nepostrádo
telný pri zimnej údržbe ciest, hlavne v kopcoví
tom teréne. 

.. 
l 

ešte pred dovolenkou! 

• Chcem 
: stabilnú prácu ? 
: platobnú istotu ? 
: istotu sociálneho zabezpečenia ? 
:áno, aj rekreáciu pre rodinu, pre 
deti 
: áno, aj týždeň dovolenky naviac 
: áno, aj vernostné, aj odmenu pri 
jubileu, aj trinásty plat 

stravu - za 15 korún. To tu dám za Úplne spokojný človek je predsa 
kompletný obed. Partia sme zohra- neperspektívny, človek musí chcie( 
tá, ba aj vo vedení cítim serióznych stále viac. A dostatok? 
partnerov. Tu človek nemá obavu, Firma sústavne rastie, zvyšuje pro-
že firma zanikne, človek zostane dukciu. Veď viete, že začínala s 
na ulici a bude musieť hladat novú dvesto l'udíni a dnes vo firmách 
robotu, alebo nebude na výplaty. Presskamu robí 800 ludí. 
Veď robíme výrobky pre autá. Aj A rozširovanie výroby žiada ďa-
do zahraničia. lších. 
* Vyslovujete spokojnosť, nemáte PRÍLEŽITOSŤ PRE ŽENY 
obavy, že vám kolegovia vyhubu- -Áno, aj pre ženy. Firma rozširuje 
jú, že iba chválite, nekritizujete? výrobu, okruh svojich odberatelov. 
- Nemám obavu. Na kritiku, ak je Už dnes výrobky firmy Presskam 
treba, je miesta dosť. putujú do Nemecka a rozšírenie 

ZATEPLENIE 
štítovej steny na ulici 

Novoveske1w 

Zateplenie štítovej steny na ulici 

Novoveská l O vykonala firma IN-

TERIM s.r.o. v roku 1993. Po zistení 

porušenia povrchu štítovej steny v 

roku 1 996 sa v zmysle Zmluvy o 

dielo uplatnila reklamá~ia. 
• nechcem: komplikovane cestovať 
do práce a spoliehať sa na MHD 
: maf obavu, či dostanem výplatu 
včas 

Keď treba povieme si v partii, na bude znamena( nové krajiny: Špa-

poradách. Problémy sa majú riešiť nielsko a Mexiko, všetko do výrob- vad po spracovaní expertízneho 
na domácom ihrisku. Ale ja vám ných závodov koncernu 

Dodávate!' prisl'úbil odstránenie zó-

: spolieha( že deti mi vychová uli
ca, keď prídem neskoro z práce 
• kde mi ponúkajú možnost' roz· 
hodnút' sa správne? 
vo firme PRESSKAM s.r.o. Bratislava 

hovorím predovšetkým za seba. Volkswagen. škoda Felícia, 
Istoty v sociálnom zabezpečení Oktávia, VW Golf, VW Passat, to 
pracovníkov potvrdil aj predseda sú automobily, do ktorých ide naša 
odborovej organizácie. produkcia. 
- O dopravu do zamestnania, stra- • Ale hovoríme o ženách. 
vovaní vo vlastných zariadeniach, - Uvažujeme vytvorit pracovné 
odmenách ste už písali. Ale nie príležitosti práve im. V mesiacoch 
všetko. júl - september bude prebiehať ná-
Firma prispeva aj na letné tábory bor. Práve ženám z Devínskej 
detí, na rodinné rekreácie domáce Novej Vsi a najbližšieho okolia 

posudku výrobcom komponentov 

použitých pri zateplovaní steny. V 

mesiaci jún 1997 bola firma INTE-

RIM opätovne vyzvaná k nástupu 

na odstránenie závad v lehote do 

30 dní. Po uvedenom termíne sa s 

nárokom na náhradu škody obráti-i zahraničné, máme týždeň dava- chceme ul'ahčif rozhodovanie tak, 
lenky naviac, dostávame vernostné, aby na otázky "chceme" v úvode me na príslušný súd a oprava bude 
odmeny pri jubileách zamestnan- článku našli odpoveď _ príležitosť 
cov, rokujeme o dôchodkovom pri- vykonaná inou firmou. 

práve v Presskame. Mať stabilnú 
poistení... , b'l , d · "1 
• Takže firma má dostatok a spo· pracu, sta 1 nu mz u, 1stoty soc1a-
kojných zamestnancov? neho zabezpečenia, aby nemuseli 

l' b l' b · k •· Najskôr sa vyjadrím k spokojnosti. do práce dlho a daleko cestova( 
S ub y ska s u Ul Ú a pracovní ' Cl Kto chce robi( pracovny' ch príleži- aby mali čas na deti a pre rodinu, ro otní .... b 
Zastavili sme sa v lisovni. Jozef !oslí je vo firme dosť. 0 Y.--
Valner, tridsafsedem ročný lisár za- Prvé záujemkyne sa už dostali do 
stavil stroj, odložil rukavice, vyšiel s zoznamu uchádzačok tak, aby v 
nami na dvor: septembri mohli povedať chcem -
- Robota ma baví a priťahuje k fir- mám. Ďalším poskytneme informá-
me najmä stála robota, stály plat. cie v sídle závodu v Devínskej 
A vždy načas. Dostal som vernos!- Novej Vsi, Vápenka 4 - osobne, 
né, príspevok na dovolenku... alebo telefonicky na personálnom 
Vidím, že hoci je to mladá firma, útvare: tel: 787 206. 
investuje do novej výroby, vidím tu • Takže ... 
perspektívu. A kto robí, zarobí. - Rozhodni sa už dnes, ešte pred 
Starostlivosť o robotníkov je, cítim dovolenkou! 
to. Pozrite sa, kde sa najete- teplú pk 

ved. PD 

C - Realitná agentúra s.r.o. 

správa domového a byt. fondu 

• šport • .~port • šport • šport • ~port • šport •šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • 

Voda odtrhla časť trate 
Nezvyčajný prídel vody v ostat

ných dňoch, narobil starostí nielen 
v okolí vodných tokov. 
Nepríjemnosti spôsobila daždová 
voda aj organizátorom maj
strovstiev Európy v pretekoch auto
mobilov do vrchu na Pezinskej 
Babe, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
26. - 27. júla. Miesto pri trati, na 
ktorom inokedy netečie ani potôčik, 
daždová voda podomlela a časf 
vozovky sa zrútila. Na mieste, kde 
čo nevidief majú prechádza( prete-

ViťazfVO 
A. Studeniča 
Yítazom medinárodných pretekov 
automobilov do vrchu Dobšinský 
kopec, ktoré patria do seriálu maj
strovstiev zóny strednej Európy, sa 
stal v kategórii majstrovstiev SR 

~tislavčan Andrej Studenič na 

kárske automobily rýchlosťou do 
200 km/hod., vznikol poriadny 
kráter. Úsek ostal neprejazdný. 

Už počas tohoto víkendu majú 
byť na Babe majstrovstvá Európy 
detí na bezmotorových minikárach. 
Príde okolo tristo malŕ,ch preteká
rov. Budú teda obe vel ké podujatia 
ohrozené? Šéf organizačného vý
boru automobilových pretekov do 
vrchu a Motorsport Racing STUAD 
teamu Jozef Studenič je optimista. 
Tvrdí, že všetko bude v poriadku už 

vozidle Audi 80 Competition pred 
Petrom Ruislom na formule Estonia 
a Rastislavom Aschmannom na 

BMW MW Sport. V medzinárod

ných pretekoch bol najrýchlejší 
Madar L Szász na F Zytek F3000 
pred českým jazdcom J. Mičánkom 
na Luchini P3-95 M a A Stude
ničom. 

na detské preteky cez tento víkend 
(19. - 20.7.97). Na mieste nehody 
pracuje denne 20 až 50 l'udí, po
moc prislubila Slovenská správa 
ciest a Slovasfalt. Tí istotne odože-

nú mrak neistoty nad najvýznam
nejším automobilovým podujatím 
na území Slovenska. A tu je po
zvánka pre všetkých priaznivcov 
motorizmu 

Majstrovstvá EURÓPY 
medzinárodné preteky automobilov do vrchu 

SLOVAKIA '97 - MATADOR 
Majstrovstvá Slovenskej republiky a Majstrovstvá Rakúska 

na trati Pezinok kameňolom - horský hotel Baba 25. · 27. júla 1997 
Hlavné preteky začínajú v nede1u 27. júla 1997 o 9.00 hod. 

1 
Majstrovstvá Bratislavy v Rapid ša
chu (30 minút na partiu) sa uskuto
čnili na Slovane za účasti 58 
hráčov. 
Poradie nalepších: 
l. JÁNOŠ 6,5 
2. VLČEK 6,-
3.KASANICKÝ 5,5 
4. KUJOVIČ 5,-

DEVEXS 



28. a 29. júna 1997 sa v Devínskej 
Novej Vsi uskutočnil už jeho 9. roč
ník, ktorý nám trocha vynahradil 
predchádzajúce dva, bolestne po
značené nepriazňou pocas1a. 
Tohtoročný festival sa niesol v du
chu spomienok na rodisko, rodný 
kraj, a cez tieto spomienky na 
miesta, kde sa narodili naši praro
dičia, na miesta, kde vyrástli aj 
naše korene. 
Naše spomínanie začalo prvým 
dňom vernisážou výstavy ODKAZY 
MINULOSTI, ktorej komisárom a 
autorom scenára bol Dr. Viliam 
Pokorný. 
Zachovávanie kontinuity s vlast'ou 
našich predkov je pre nás vel'kou 
ct'ou a vážnym odkazom pre budú
ce generácie. Týmto odkazom nech 
sa stanú aj všetky tie originálne 

predmety, písomnosti a fotografie, 
na ktorých sme mali možnost' po
kochal' sa na výstave. Zásluhou 
mnohých z Vás, ktorí ste boli ochot
ní vzdat' sa ich, sa stali súčast'ou 
zbierok Dokumentačného centra 
chorvátskej kultúry na Slovensku. 
Toto sa má onedlho pretvorit' na 
Múzeum chorvátskej kultúry so síd
lom v Devínskej Novej Vsi. 
Odbornou i organizačnou prípra
vou tohto múzea je poverené odde
lenie chorvátskej kultúry 
Historického múzea Slovenského 
národného múzea v Bratislave. 
Odkazy minulosti, a to nielen v po
dobe týchto vzácnych exponátov, 
nech sa stanú odkazmi pre budúc
nost', nech sa stanú výzvou pre 
naše budúce generácie. 
Jazykovedný krúžok pri 
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Festival chorvátskej kultúry sa stal neodmyslite/T10u súčaslou kultúrneho života obyvatelov Devínskej Novej Vsi. 

Každým rokom sa dostáva stále viac do povedomia slovenskej kultúrnej verejnosti, čoho dôkazom je aj narastajúci 

záujem Ministerstva kultúry SR o život a dianie Chorvátskeho etnika na Slovensku. Pre nás je potešitelné, že medzi 

divákmi je stále viac aj našich slovenských spoluobčanov z Devínskej Novej Vsi, ale aj z iných miest na Slovensku. 

estival c 

Chorvátskom kultúrnom spolku v 
Devínskej Novej vsi mal obrovskú 
zásluhu na tom, že na tohtoročný 
festival prišli naši rodáci, roztrúsení 
v rôznych kútoch našej vlasti, ale aj 
v zahraničí. Spoločne s nami si za
spomínali na svoje detstvo, na svo
je rodisko. Navzájom sme sa ubez
pečili, kam siahajú naše korene a 
že sú doopravdy silné a hlboké a 
láskou a znojom chránené, tak ako 
to výstižne vo svojej básni vyjadril 
náš chorvátsky básnik Viliam 
Pokorný. 
Úprimné a milé bolo sobotňajšie 
stretnutie novoveských Chorvátov -
rodákov z Devínskej Novej Vsi, kto
ré zinscenoval Dr. Viliam Pokorný. 
Festivalová nedele sa začala svä
tou omšou pred kostol sv. Ducha a 
za prítomnosti velvyslanca 
Chorvátskej republiky na Slovensku 
Dr. Dure Deželiča s manželkou. 
Omšu v chorvátčine celebroval Dr. 
Takáč z Chorvátskeho Grobu, kon
celebroval Dr. Moravčík. Dojímavá 
bola kázeň dôstojného pána 
Takáča. Máloktoré oko zostalo pri 
nej suché. Rovnako krásne boli 
sprievodné liturgické spevy v poda
ní speváckeho zboru INDUSTRO
GRADNJA zo Zágrebu, ako aj 
našich mladých spevákov pod ve
dením Ivice Encingerovej. 
Poobede prijal oficiálnych hostí 

rvátskej k 

festivalu na radnici novoveský sta
rosta Ing. Vladimír Mráz. Medzi 
n1m1 nechýbali: velvyslanec 
Chorvátskej republiky na Slovensku 
Dr. Dure Deželič, zástupcovia 
Ministerstva kultúry, Ministerstva 
školstva, Ministerstva zahraničných 
vecí SR, predsedovia Spolku slo
vensko-chorvátskeho priatel'stva na 
Slovensku, Spolku chorvátsko-slo
venského priatel'stva v Chorvátsku, 
starostovia susedných obcí a mnohí 
iní. 
Festivalovým sprievodom ulicami 
Devínskej Novej Vsi sa začal hlav
ný festivalový program, ktorý vyvr
cholil vystúpením domácich i za
hraničných súborov na športovom 
štadióne v programe SPOMÍNAME 
NA PRADOMOVINU. Scenár tohto 
programu, ktorého autorkou bola 
Ing. Jozefína Čorejová, umocnil 
hlavnú myšlienku tohtoročného fes
tivalu. Chorvátskymi pesničkami a 
tancami sme si všetci spoločne pri
pomenuli svoje korene, ktoré si hl
boko ctíme. Avšak hlboko si vážime 
aj našu vlast', krajinu, kde sme sa 
narodili a vyrastali my a naše deti. 
Slovensko je krajina s bohatou his
tóriou, kultúrou i folklórom. Preto 
sme s radost'ou privítali medzi nami 
slovenský folklórny súbor Ekonóm z 
Bratislavy. 
Oživením programu bolo premié-

/tú y 
rové vystúpenie mladých novoves
kých Ruožíc a pašákov so svojím 
rytmickým paličkovým tancom bez 
sprievodnej hudby. 
Nezabudnutel'ným zážitkom pre 
nás všetkých bola pieseň v podaní 
speváckeho zboru INDUSTRO
GRADNJA zo Zágrebu "Aká si mi 
krásna", ty rodná zem moja. Naše 
festivalové spomínanie ukončilo 
spoločné vystúpenie tohto súboru s 
hudobno-speváckym súborom RO
SICA z Devínskej Novej Vsi. 
Chorvátsku pieseň dirigoval Toma 
Živkovič zo Zágrebu a slovenskú 
pieseň Štefan Beseda z Devínskej 
Novej Vsi. 
Festivalová znelka, ktorej autorom 
je Gustáv Beseda a hudobne ju 
upravil a nahral Martin Čorej, uko
nčila galaprogram 9. Festivalu 
chorvátskej kultúry v Devínskej 
Novej Vsi. 
Na záver hádam len tol'ko, že toh
toročný počet návštevníkov spolu s 
účinkujúcimi vysoko prekročil hra
nicu 2 000. Z toho bolo 300 účin
kujúcich. A to je na zamyslenie. Iste 
si zasluhuje obdiv úsilie a práca or
ganizátorov, ktorými boli 
Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku a Miestne zastupitel'stvo 
v Devínskej Novej. Na organizač
nom zvládnutí tejto obrovskej akcie 
mal vel'kú zásluhu organizačný 

štáb festivalu pod vedením Ing. P. 
Čoreja. Bez nezištnej pomoci sta
rostu našej mestskej časti Ing. V. 
Mráza, ako aj ostatných zamest
nancov zastupitel'stva si úspešné 
uskutočnenie takejto akcie nevieme 
predstavi( 
Nech žije výročný l O. Festival 
chorvátskej kultúry 1998. 

Jozefína Čorejová 

Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

• Kúpim staré mince. Kontakt na 
vás nechajte v zalepenej obálke v 
inz. kancelárii Devexu. 
Zn: Aj jednotlivo. 

* Doučím Anj a Nj aj i 
Tel: 778 835 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel: 778 362 

* Mal'ujeme, natierame, stierkuje
me. Tel: 777 902 (po 19.00 hod.) 

* Opravy chladničiek, mrazničiek 
(aj v záruke). Tel: 766 954, 

mobil: 0905 - 615 504 
* TV servis Baláž - oparvy televízo
rov. Na grbe 43 

Tel./zázn.: 776 963 

Marianum - pohrebníctvo 
v Bratislave 

prijme 

-denní a noční vrátnici /môžu 

byŕ aj dôchodcovia/ 

- údržbári / vyučení v odbore 

inštalatér, zámočník, murár/ 

- sadoví robotníci 

-upratovačky v krematóriu 

- referent starosti ivo s ti o ZF 

- referent na technický úsek 

Potrebujete na leto 

VODOTESNÉ HODINKY? 

Ponúkame široký výber 
v hodinárstve Denisa ŕ_j 1'1) 

·~ 
~" ~o ~ 

"~~ ~-i>~ Q 

P.Horova 12 
Po- pia: 9.00- 12.00 -12.30- 17.00 

• Prenajmem si byt, alebo malý 
RO. 

Tel: 774 077 

Potraviny P.Horova l 0-12 
široký výber potravín, ktoré 
potrebujete 
po-pia: 6.3o-18.3o 
so: 6.3o-12.oo Tel.: 770 505 

ln~ercia: Cenník: l znok = .1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenám trebo pripočítať 23 % DPH. 
~la_vy: pn troch ~vere1nemoch zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zomestnonie 

hladom· 50%. Pnplolky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvom (nod poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00- 11.00 
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V piatok 27.6.97 v čase 22.15 
hod. bolo na linku 159 oznámené, 
že na ulici Š. Králika sa pohybujú 
traja mladíci, ktorí ničia verejné 
osvetlenie. Hliadka MsP po P.rícho
de na miesto podozrivé osoby za
držala a vykonala ich lustráciu. 
Jeden z mladíkov bol zadržaný na 
základe požiadania policajného 
zboru. 

W ct®IID JJ® 
IPiľ®[bll~liD ~ 

Používanie drog je nesmierny 
problém. Dnes ponúkame 8. časť: 

Aké dôležité sú rodinné pravid
lá týkajúce sa alkoholu a iných 

drog? 
Rodinné pravidlá sú vel'mi dôle

žité. Odborné štúdie na rozdiel od 
laických názorov preukázali, že 
deti chcú vo svojom živote určitý 
poriadok. Správajú sa zodpoved
nejšie, ak rodičia stanovia určité 

medze. 
Rodičia tu môžu pomôcť tým, že 

budú predvídať dôsledky určitého 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Háj pri vode - pri
kovala - starý po anglicky.- B/ 
Rieka v Nemecku - jazero v Etiópii 
-živočích.- C/ Hlavná zložka ter-
pentínového oleja - klamy - japon-
ské mesto.- D/ Pôvab- pochmúrny 

po chorvátsky - mohamedánsky 

boh.- E/ Europánia- neuvádzajú 
do omylu- nie ten.- F/ Malé oči-
hlavné mesto Saudskej Arábie.-
štýl.- G/ Diabol- zvučala- napo-
ly.- H/ Dookola - mŕtvy po nemec-
ky- príbuzná.-!/ Uchopila, pojala 
- doštička na úli - rieka v 

Rumunsku.- J/ Meno Romančíka-
obal minerálu -druhí.-
Zvisle: l/ Stred tajničky.- 2/ Ten 
kto údi mäso- čakal po česky.- 3/ 
Cudzie mužské meno roleta /ho-
vor./.- 4/ Mesto v SRN- nútenie, 
nápor.- 5/ Majitel' ranču -Zoltán 
domácky.- 6/ Mohamedánske ná-
boženstvo - bratislavský futbalový 
klub.- 7/ Začiatok tajničky.- 8/ 

Dňa 29.6.97 o 02.30 hod. 
hliadka MsP v spoluP.ráci s HO PZ 
DNY zadržala a predviedla osobu, 
na ktorú bol vydaný zatykač. 

V utorok 1.7.97 o 11.20 hod. 
bolo na stanicu MsP D.N.Ves tele
fonicky oznámené, že na ulici J. 
Smreka sa vo vchode zdržujú dva
ja mladíci, ktorí sa chystajú vyko
nal' nejakú nekalú činnost'. Hliadka 
MsP po príchode na miesto uvede
né osoby vykázala. 
Dňa 2.7.97 v priestore pred via

duktom smerom na DNY hliadka 
MsP riešila priestupok občana za 
nedovolené založenie skládky. 
Priestupok vyriešili v blokovom ko
naní. 

konania. Diskutujte s diet'at'om vo
pred ako očakávate, že sa bude 
správať, čo malo robiť, aby sa tak 
správalo a aké budú logické dô
sledky toho, keď sa tak bude alebo 

nebude správať. 
Zariaďte, aby Vaše diet'a vedelo, 

že za nijakých okolností nesmie po
žívať alkohol alebo iné drogy. 
Podrobne mu vysvetlite vážne dô
sledky, ktoré by nasledovali. 
Slovné, alebo aj písané rodinné 
pravidlá môžu pomôcť diet'at'u po
veda( "nie" alkoholu a iným dro
gám a napomáhať rozvoju jeho 
zodpovednosti. 

Rodinné pravidlá poskytujú tiež 
Vášmu diet'at'u jednoduchý spôsob 
ako odmietnúť zvádzanie vrstovní
kov: "Nie dakujem. Rodičia mi mi-

liatim vyhotovil -záhradná besied
ka.- 9/ Meno Brežneva- domácky 
Anna.- l O/ Druh tropického mrav
ca- stanovisko /z lat./.- ll/ Silno 
udrel, praštil - utri na povrchu.-
12/ Sústava hyperbolickej navigá-

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

V piatok 4.7.97 o 02.50 hod. 
bolo zaznamenané rušenie noč
ného kl'udu na ulici J. Smreka vo 
vchode č. 24. Hliadka MsP urobila 
na mieste okamžitú nápravu. 
Dňa 7.7.97 bolo zistených l O 

prípadov porušenia VZN 4/96 
(vraky). V jednom prípade bola 
uložená bloková pokuta, v dalšom 
stanovená doba na odtiahnutie vo
zidla. Ostatné prípady objasňujú. 
Dňa 11.7.97 o 01.30 bola po

skytnutá výpomoc HO PZ v DNY 
hliadkou MsP a to pri prevoze 
občanov ukrajiny, ktorí boli za
držaní v priestoroch železničnej 
stanice v D.N.Vsi a boli bez dokla
dov. Zást. vel'. stanice MsP 

D.N.Ves E. Kovarík 

Rozliata Morava potešila iba deti 

nulý týždeň hovorili, že by som mu
sel ča kat' celý rok naviac, aby som 
si mohol urobiť vodičák, keby ma 
chytili flákať sa opitého alebo pod 
drogami." 

{Ukončenie v najbližšom čísle v 

septembri) 

cie- kyselina olejová.- 13/ Koniec 

tajničky.-
Pomôcky: B/ Eder- Asale.- D/ Ča
dan.- J/ Kriš.- 4/ Prem.- 10/ 

Aspekt 
- d-

7 8 9 10 11 12 13 

- Nech sa páči do obývačky,- po
zýva suseda susedu. 

- Radšej nie, mám špinavé nohy. 
- To nič, veď sa nemusíte vyzúvaf. 

- Predstav si, čo sa mi stalo: 
dostal som pozvánku na večierok 

a bolo na nej napísané 
"Vstup iba s bielou viazankou!" 

- No a? Vari si nemal 
bielu viazanku? 

- Mal, ale ostatní prišli oblečení. 

Známy cestovatel' sa chváli 
na večierku: 

- Plných šes( rokov som žil 
medzi l'udožrútmi. 

-Oh! -zvolala hostitel'ka,- to 
budete určite u nás sklamaný. 

My máme pre pohostenie iba bra
včové mäso. 

- Musíte nás prísť navštíviť! My 
sme vás otravovali už tri razy a vy 

nás ešte ani raz. 

- Detičky, keď sa všetci naučíte ská
kať pekne do bazéna, tak vám na

pustíme aj vodičku! 

- Tá pollitrovka borovičky, čo som 
včera u vás kúpil, bola čerstvá? 

-Pravdaže! Prečo? 

-Ál k ď 'lb l e, e som JU vyp• oo m1 po 
nej špatne. ... 

Host' sa pýta v reštaurácii: 
- Prečo sú tie zemiaky 

také studené? 
-To je, prosím, taký druh ... ... 

- Máte nejaké červené líca, pán 
kolega, čože sa stalo? 

- Ani sa nepýtajte! Podviedol som 
manželku a dodnes ma hanba 

fackuje. ... 
Muž predal dogu. Po niekol'kých 
dňoch mu volá nový majitel': 

- Zabudol som sa vás opýta( má 
ten pes rád deti? 

- Vel'mi,- hovorí bývalý majitel',- ale 
doporučujem vám radšej psie kon-

zervy, je to lacnejšie. 
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Mestsk.á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Dev:Ínsk.onovoveského Expresu 

37.-38. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Začiatok i koniec tohtoročných 

prázdnin a dovoleniek bol daž
divý, medzi tým riadne horúco. 
Počasie, to nikdy nesklame. 
Vždy je nevyspytatelné. 
Pripomenuli sme si výročie prí

chodu sovietov na naše územie, 
raz ako osloboditelov, druhý 
krát ako okupantov, spory na 
našej politickej scéne neutíchli 
ani cez prázdniny, l'udia majú 
čo robiť, aby sa zorientovali. 
len zlodeji nechceli dovolenko
vať, veselo kradli a vykrádali 
práve počas neprítomnosti do
volenkárov. Tu auto, tam ob
chod, inde byt... V pondelok 
26.8. hádam poldruha hodiny 
po polnoci odvážali policajti 
dvoch zlodejov. Mladých a vô
bec nikomu doma nechýbali. 
Možno rodičia dovolenkovali. 
Kol'ko rodičov ako keby dovo
lenkovalo celý rok. Už 
Konfucius povedal: "Urobte, 
aby sa statočnosí vyplácala le
pšie než krádeže, a nebude 
zlodejov." Nuž, problémy boli 
už dávno a skúsenosti, hoci 
akosi vel'mi pomaly, zbierame 
stále. "Nezáleží len ?na ro
dičoch a vychovávatel'och, ale 
na celej obci, ako sa diet'a vyví
ja". To zasa povedal Platón. My 
sa tvárime, že všetky tieto múd
rosti poznáme. Často sa však 
iba tvárime ako by sa nás netý
kali. 

Váš vydavatel' 

s v s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

5.9. 1997 Ročník: VIl. 

f) leto bolo horúce ... 
l]Siovo majú Novovešťania 

9V. Hulfk - z Devínskej v Bratislave 
~Automob i ly do vrchu [lJ Aj pre ženy 
• Požiarnickych 120 rokovf)lnzercia 

Číslo: 

Cez dovolenky hlodáme vo svete, pritom malebné kúty Slovenska ponúkajú 
tol'ko príležitostí. 

Príspevok na stravovanie detí 
V apríli tohto roku sa, ako reakcia samosprávy mestskej časti D.N.Ves na 

zhoršenú sociálnu situáciu mladých rodín, skúšobne rozbehol projekt po
moci samosprávy rodinám so školopovinnými deími s nízkymi prijímami. 
Na základe odporúčania sociálno-zdravotnej komisie miestneho zastupitel'
stva hradí mestská časí 50 až 90% z ceny stravných lístkov v základných 
školách pre deti z rodín s prijímam do l ,5 násobku životného minima. Za 
posledné tri mesiace minulého školského roka túto možnost využilo celkom 
22 detí z 12 rodín. 

O príspevok na stravovanie detí môžu požiadal aj v tomto školskom roku 
a bude im poskytnutý v prípade, že celkový príjem rodiny je nižší ako l ,5 
násobok životného minima. Príspevok je možné poskytnút det'om z 
Dt;vínskej Novej Vsi navštevujúcim základnú školu v D.N.Vsi, ale aj inde. 

Ziadosti s potrebnými dokladmi je potrebné doručil na miestny úrad, 
lstrijská 49. Tu sa žiadatelia dozvedia aj dalšie podrobnosti. Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

u;6;;~~ra-dn~~~ih-o-~í;l~-b""'ai;28~s~-~-9-97~u;6;;~~ra-;;~Te-: 
dujúceho čísla bude 11. 9. 1997, číslo vyjde 19. 9. 1997. 

15 bezplatne 

Krátke správy 
Vyhradené 

parkovacie miesta 
Miestny úrad mestskej časti 

Devínska Nová Ves vyhlasuje sút'až 
na obsadenie 5 vyhradených par
kovacích miest na Eisnerovej 38 od 
1.10.97 do 30.9.98. 

Podmienky súťaže je možné si 
vyzdvihnúť na miestnom úrade, 
lstrijská 49. Uzávierka prihlášok 
v zalepených obálkach a ich ofi
ciálne otvorenie bude 25.9.97 
o 14.00 hod. 

Rybník 
"staveniskom" 

Na mimoriadnom zasadaní MZ 
(miestneho zastupitel'stva) 1.7.97 
poslanci rozhodli definitívne o za
čatí prác na revitalizácii rybníka 
priamym zadaním. Nasledujúce 
dni potvrdili správnos( rozhodnu

tia, keď dvojtýždňové záplavy na 
dlhší čas podmočili plochu rybníka. 

Poslanci, v záujme urýchlenia 
prác, na zasadnutí 26.8.97 od
súhlasili další postup prác formou 
etapizácie prác a starosta MČ 
DNY svojim príkazom stanovil 
Denove síce nie lahkú, ale o to po
trebnejšiu úlohu - vyt'ažit' do 
15.9.97 nánosy z dna vodnej plo
chy a dalšie úpravy v hodnote l ,3 
mil. Sk v tomto roku. 

O tom, že l. etapa realizácie 

týchto prác je reálna svedčí záujem 
všetkých zainteresovaných: MÚ, 
Mé, Denovy, stavebného dozoru i 
poslancov (prejavili ho na porade 
pred začiatkom prác), ktorým osud 
tejto slovenskej rarity (suchého ryb
níka) nie je lahostajný. 

Odovzdanie staveniska bude 

2.9.97. 
V. Baranovič 



® robnicky 
11 radnice 

V utorok 26.8.97 zasadalo 
miestne zastupitel'stvo. 

Z uznesení vyberáme. 

Miestne zastupitelstvo: 
• Schválilo funkčné využitie po

zemkov v správe MČ DNY pre 
výstavbu rodinných domov na íle
vej ulici. 

• Neschválilo zámer výstavby 

nadzemných hromadných garáží 
firmou Stavoprojekt s.r.o. na ul. Š. 

Králika. 
• Schválilo vypísanie verejno 

obchodnej Súfaže na výstvabu 
polyfunkčného súboru budov na 

Znovu ich čaká každodenné pu
tovanie do práce a z práce mest
skou hromadnou dopravou. Podarí 
sa novému generálnemu riaditelovi 
Dopravného podniku zlepši( pod
mienky cestovania bratislavskej ve
rejnosti aj napriek znižujúcej sa 
dotácie zo strany štátu? 

Deti zase začínajú dra( školské 
lavice. Až príliš vel'a detí z 
Devínskej Novej Vsi ich derie v 
iných mestských častiach. Výstavbu 
novej školskej budovy štátna sprá
va zavrhla, aj dostavba aspoň nie
kol'kých tried je v nedohl'adne. 
Mestská časf ponúka na školské 
účely vol'né priestory na lstrijskej 
22. V podkroví môžu za minimál
nych nákladov vzniknú( dalšie tri 
triedy. Zatial' nevznikli. Azda o 
rok? Zatial' sa aspoň rekonštruuje 
bývalá kuchyňa a práčovňa na je
dáleň. 

Z masmédií sa denne dozvedáme 
o "špeciálnom" slovenskom spôso
be privatizácie. Takmer všetko už 
bolo rozdané. Zostáva ešte naprí
klad zdravotníctvo. V D.N.Vsi sú 
dve zdravotné strediská. 
Samospráva mestskej časti prejavi
la o obe záujem. Chce zabráni( to
mu, aby zdravotnícke služby v nich 
nenahradili iné lukratívne aktivity. 
Podlo rozhodnutia vlády však obce 
budú pri privatizácii zdravotníc
kych zariadení brané do úvahy až 
ako posledné. Uvidíme, či to po
môže zabezpečeniu zdravotníc
kych služieb v D.N.Vsi. 

Makroekonomické výsledky 
Slovenska sú obdivuhodné. Tieto 
slová v poslednom čase počúvame 
už menej. Aj keď sme ich však po
čúvali denne, akosi sme to na svo
jej životnej úrovni nepocifovali. Ani 
dôchodci sa zatial' nedočkali slubo
vaného vyrovnania dôchodkov s 
platmi. Peniaze z druhej vlny kupó
novej privatizácie sú v nedohlodne. 
A tak i tá troška, ktorou prispieva 
samospráva na teplý obed dôchod
com, príde vhod. A opatrovatelská 
starostlivos( pre tých, ktorí nikoho 
nemajú, tak isto. Rodiny s malými 
defmi na tom nie sú ovel'a lepšie. 

DEVEX 2 

lstrijskej ulici a schválilo súfažné 
podklady tejto súťaže. 

• Schválilo a súhlasí so znením 

dohody o vzájomnej spolupráci a 

priatelstve medzi MČ DNY a obcou 
Sv. Ilja a so znením Pamätnej listiny 

podpísanej medzi MČ DNY a ob
cou Sv. ilja. Zároveň schválilo do 
spoločnej komisie zástupcov DNY. 

• Schválilo etapizáciu realizácie 
revitalizácie rybníka a finančné 
prostriedky podlo vydaného roz

hodnutia stavebného úradu OÚ Ba IV. 
• Zobralo na vedomie informácie 

o príprave ll. ročníka festivalu 
Kultúra bez hraníc, uložilo riaditel'
ke lstracentra zabezpeči( organi

začnú prípravu za MČ DNY 
a schválilo ako zastupujúce ume
lecké kolektívy za SR v tomto pro
jekte súbory Lúčnica a Kobylka. 

• Schválilo prevody vlastníctva 
bytov v obytných domoch právo
platným nájomcom na ul. l. 

Bukovčana 13, J. Smreka l, 5, 24, 
26, Š. Králika 2, 4, 6, 8, 18, 20. 

• Žiada prerokova( koncepciu 
komplexného systému odstavných a 

parkovacích garáži v MČ DNY v 
komisii dopravy pri MČ DNY a 
materiál predloži( do najbližšieho 

zasadnutia MZ MČ DNY. 
• Schválilo odpredaj časti pozem

ku p.č. 2565/7 na Kosatcovej ulici 

združeniu Klub garážnici na rea
lizáciu parkovacích garáži. 

• Schválilo odškodnenie pre 

občanov MČ DNY postihnutých 

škodami na majetku povodňou v 
júni 1997 priemernú čiastku vo 

výške 1500 SK. Schválilo aj spôsob 
výpočtu odškodnenia jednotlivého 

Leto 
aka 

olo horúce. 
e Je8 nf 

Dovolenková sezóna je za nami. Máme za sebou zvláštne leto. Najskôr 
daždivé s prívalmi vody, ktoré zaliali až na niekol'ko týždňov okolie rieky 
Moravy Príroda nás zase upozornila na fo, že napriek naše~· pýche na 

vymoženosti vedy a techniky, nás vie niekedy pokorit'. Potom elo horúce, 
také aké má byt'. [udia ešte stále spomínajú na zážitky z dovolenkových 

ciest, ale doma ich už čaká každodenná realita. 

Aj tu prichádza samospráva s po
mocnou rukou v rámci svojich mož
ností. Defom z rodín s nízkymi príj
mami začala plati( podstatnú časf 
stravného v školách. Zmyslom v 
oboch prípadoch je, aby bola so
ciálna pomoc pre tých, čo ju potre
bujú, cielená. 

V poslednom čase sa v masmé
diách objavil "obrovský" problém. 
Samosprávy na celom Slovensku 
porušujú zákon, keď neodpredali 
nájomníkom obecné byty do dvoch 

rokov. A hneď sa ponúka riešenie. 
Pokutova( samosprávy za nedo
držanie lehoty a skomplikovaf celý 
už tak vel'mi komplikovaný proces 
uzatváraním zmlúv o budúcich 
zmluvách. Zvláštne, že o nedo
držiavaní zákonov hovoria tí, ktorí 
nerešp~ktujú základný zákon tohto 
štátu - Ustavu Slovenskej republiky. 
Zvláštne, že o nedodržiavaní zá-

konnej lehoty hovoria tí, ktorí sú 
zodpovední za neschopnos( katas
trálnych úradov zapísa( zmluvu o 
prevode vlastníctva bytu do katas
tra nehnutel'ností ani za 6 mesia
cov, hoci zákon hovorí o lehote 30 
dní. Problém v skutočnosti problé
mom nie je. To, že sa nesplnila zá
konná lehota na odpredaj bytov 
nesúvisí s neochotou samosprávy 
byty odpredáva(, ale s probléma
mi, ktoré v tomto procese vznikli. Aj 
v D.N.vsi bude nájomník, ktorý po-

žiada o odkúpenie svojho bytu 
uspokojený, aj bez uzavretia zmlu
vy o budúcej zmluve. 

S bytmi súvisí aj další problém 
dnešných dní. Poradovníky žiada
telov o byt sa na obecných úradoch 
z roka na rok predlžujú. Bytová 
výstavba stojí. Miliardy korún sl'u
bované v tomto roku na tento účel 
akosi nevidno. Počet šfstlivcov, ktorí 

vlastníctva nehnutel'nosti v závis
losti na výmere zaplavenej plochy 
nehnutel'nosti. 

• Schválilo obsahové znenie 
návrhu zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy o nájme pozemku k.ú. 
DNY p.č. 2776 medzi MČ DNY 
a Slovenským odpadovým prie
myslom a.s. Bratislava. 

(Ide o skládku ekologicky nezá
vadného odpadu - šít, betónu, 
nepoužitel'ný stavebný materiáL

vo vol'nej jame Západosloven
ských tehelní v DNY, vstup na 
skládku bude mimo intravilánu 
obce (cez ul. J. Jonáša). Podmien

kou je uzatvorenie zmluvy o bez
platnom, resp. podstatne lacne

jšom skladovaní pre občanov 
DNY). 

dostali pôžičku zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, je mizivý. A tak 
šancu má len ten, kto je schopný 
gyt si zaplati( sám, aj za cenu zad
lženia. Po niekol'koročnej stagnácii 
sa už konečne aj v D.N.'{si začína 
situácia hýba( Na ulici S. Králika 
je pred odovzdaním prvá čas( z 
plánovaných 42 rodinných domov. 
Rozbieha sa príprava dalšej výstav
by hneď v niekol'kých lokalitách, 
kde by malo vzniknú( až 300 bytov 
v rodinných domoch, nízkopodlaž
ných obytných domoch a nadstav
bách bytových domov. 
Nezanedbatelná je aj možnos( in
tenzifikácie súčasnej rodinnej 
zástavby. A kto to všetko zaplatí? 
Budúci vlastník bytu. K iestvujúcim 
možnostiam získania tinančných 
prostriedkov na získanie bytu pri
dáva samospráva v D.N.Vsi jeden 
špecifický. Je to bezúročná pôžička 
do výšky 300 tisíc korún splatná do 
l 2 rokov. Zatial' schválilo miestne 
zastupitel'stvo poskytnutie tejto 
pôžičky v sume 300 tisíc korún 
všetkým trom žiadatelom, ktorí spl
nili stanovené podmienky. V jed
nom prípade na výstavbu rodin
ného domu, v dvoch vzniknuté no
vé bytové jednotky nadstavbou jest
vujúcich rodinných domov. 

Leto je za nami. Sme už múdrejší 
o poznatok, že nás v Európe ne
chcú. Ktovie, či nás budú chcie( as
poň v susedných rakúskych ob
ciach. Na jar budúceho roka sa na 
rakúskej strane uskutoční referen
dum o tom, či bude stM v katastri 
D.N.Vsi lávka cez rieku Moravu 
pre peších a cyklistov. Bude 
D.N.Ves úspešnejšia ako Slovenská 
republika? Môžu pre to urobi( velo 
aj jej obyvatelia počas 2. ročníka 
festivalu "Kultúra bez hraníc", ktorý 
sa uskutoční 28.9.1997 v rakús
kom Schlosshoffe. 

Leto je za nami. 
Tentoraz bolo horúce. 

Aká bude jeseň? 

Ján Žatko 

Ospravedlnenie 
y 13. čísle Devex,u, v rubrike 

Slovo majú Novoveštania, som sa 
zamýšlol nad koncepčn~sfo~. práce 
pre občano~ v_ DNY, .týka1u;u sa 
zabezpečenia skolske1 dochadzky 
detí z rôznych sídlisk. 

Nemal som v úmysle dotknú( sa 
osôb. Nežiadúcimi sme boli nazva
ní niekedy v polovici minulého roka 
(a nie terajším zástupcom starostu 
pánom Baranovičom, ktorému sa 

Sťažnosť 
Chcela by som pokritizoval', 

vašim prostredníctvom reštauráciu 
Na štadióne. Na dvore majú vel'mi 

Odpoveď 
Vážená pani, dovol'te mi odpove

dal' na vašu sfažnosf. 
V našich zariadeniach máme, na 

viditel'nom mieste, umiestnený cen
ník, kde sú uvedené predávané vý
robky s cenou a gramážou. 
Konkrénte 90 gr. zemiaková placka 
stojí 8 Sk. (Nie lokša za 14. Tie 
sme my nepredávali). Kupujúci za
platením za tovar, uznáva našu ce
nu. V prípade podozrenia z malej 
gramáže, nekvalitnej prípravy ale
bo nadsadenej ceny má kupujúci 
nárok na preváženie, vrátenie a 
doúčtovanie peňazí za tovar. Za 
účelom našej kontroly, je na praca-

K povodni 
V súvislosti s dvoma povodňami v 

júli tohoto roku sa už popísalo velo, 
ale nedá mi, aby som za seba a 
svoju najbližšiu rodinu k tomu 
niečo nepovedal. 

V roku 1991 bola tiež povodeň, 
horšia, a tiež pri našej evakuácii 
pomáhali ako teraz pracovníci 
miestneho úradu, Denovy a dobro
vol'ného požiarneho zboru. Ale vte-

Ceny 
Dovolenka je dobrá nielen na od

dych ale aj zbieranie skúseností. 
Kým v iných krajinách je v obcho
doch a centre miest drahšia ponu

ka ovocia a zeleniny u nás sme 
špecifickí aj v tejto oblasti. 

V meste ponúkali lahôdkovú 
kukuricu po 5 Sk za kus, v prvom 
stánku na terase ul. M. Marečka 

touto cestou ospravedlňujem). Šlo 
mi o problém dochádzky detí do 
škôl. K tomuto problému sa však 
f}ik konkrétne nevyjadril. Iste práca 
Uradu i poslancov je náročná, za 
volebné obdobie sa vela urobí, do
mnievam sa však, že môžu byt' nie
ktorí l'udia i nespokojní a kritika ne
slúži k žiadnemu podnecovaniu, 
ale tiež k pokroku vo vybavovaní 
vecí verejných, vecí občanov. 

Ing. J. Kolesár 

premrštené ceny. Lokše stoja okolo 
14 korún, čo je hamba, cigánska je 

vel'mi drahá. Na Zlatých pieskoch a 
na Kuchajde majú nižšie ceny ako 
sú v Devínskej. 

visku kniha prianí a st'ažností, kde 
po zápise, s uvedením mena a ad
resy, bude sfažovatel' písomne obo
známený s výsledkom riešenia sfaž
nosti. 

Pre vašu informáciu uvádzam ce
ny výrobkov našich s cenami na tr
hovisku v meste {v zátvorke) 

90 gr. zemiaková placka 8 Sk 
(9,-), l OO gr. cigánska bez kosti 34 
Sk (33,-), l kg grilované kurča 160 
Sk (180,-). Cigánsku pečienku 
u nás pripravujeme z vykostenej kr
kovičky a podávame v žemle na 
papierovej tácke (nie v papieri). 

Bori s Fratrič 
ved. reštaurácie Na štadióne 

dy voda rýchlo prišla, rýchlo odiš
la, nie ako teraz, keď prakticky dva 
týždne sme nespávali a podlo toho 
nespávali ani starosta, ani jeho zá
stupca a mnohí další, ktorí neustále 
sledovali vodu,pomohli nám s vy
st'ahovaním domácich zvierat a pri 
odvodňovaní záhrady. Preto by 
som chcel všetkým, prostredníctvom 
Devexu, podakova( 

Jozef Hanuliak s rodinou 

(Od l. Bukovčana) ju ponúkali po 

7,50 SK za kus. Rovnako aj melóny 
boli drahšie v Devínskej ako v mes
te (už len dúbravke). Nečudo, že 

l'udia dávajú prednos( úplne čer
stvej zelenine a lacnejšiemu nákupu 
z auta na ul. P. Horova. pritom na 
terase M. Narečka som kúpila 
uhorky po 8 Sk cca 8 cm a zavarila 

som desat' pohárov) 
mb 

Doolnenie lakovne karosérií 
Navrhovate!' VOLKSWAGEN MČ DNY- odd. výstavby a život-

Bratislava, spol. s.r.o., predložil ného prostredia, lstrijská ul. 49, 
Ministerstvu životného prostredia Bratislava - D.N.Ves v termíne do 
SR podl'a § 15 ods. l zákona NR 15. augusta 1997. 
SR č. 127/1994 Z.z. o posudzova- Verejnost' môže doruči( svoje pí-
ní vplyvov na životné prostredie somné stanovisko k zámeru naj ne-
správu o hodnotení činnosti skôr do 14. septembra 1997 na 
"Doplnenie lakovne karosérií". adresu: 

Správa je dostupná pre verejnos( Ministerstvo životného prostredia SR 
k nahliadnutiu na Miestnom úrade - Odbor posudzovania vplyvov 

Skúsenosti 
Pred dovolenkou sme navštívili 

predajňu potravín v Devínskej. 
Jeden zo zákazníkov si dovolil v 
nedelu ráno žiadat', aby mu preda
vačka šunku narezala a nárez bol 
poukladaný. Predávajúca rezala a 
"zgrmlané" plátky "švacla" na 
váhu. Zákazník zopakoval požia
davku, ale predavačka vyskočila 
a ... zákazníka doslova zahnala na 
ústup. Ba, st'ažovala sa kolegyni na 

"bezočivého" zákazníka. 
Boli sme na dovolenke a prechá

dzali sme mnohými tzv. západnými 
krajinami. Predávajúci nás úctivo 
pozývali, úctivo "obskakovali", 
úctivo plnili naše želania. Pretože 
sme neplatili iba za tovar, ale aj ich 
mzdu. 

Ak si tieto skúsenosti porovnávajú 
aj podaktorí naši predávajúci, istot
ne pochopia rozdiely. Nie v mieste 
pobytu či polohy, ale v prosperite. 

sd 

Zachráňme Podhorské! 
Správa o stave lokality Podhorská 

lúka za uplynulé odbobie 
Pôdy pomaly ubúda, jamy sa 

zväčšujú a rozširujú, na niektorých 
miestach erózia tvorí výmoly po ce
lej šírke chodníka, smetí pribúda. 

Kvitnú vstavače {vstavač vojenský, 
vstavač obyčajný), veternica lesná. 

Na jeseň plánujeme brigádu: 
5. septembra 1997 od 9.00 hod. 
19. septembra l 997 od 9. 00 hod. 
26. septembra 1997 od 9.00 hod. 

V čom je 
problém? 

V niekol'kých číslach sme sa za

oberali problémom drog ako ju po

núka Príručka pre rodičov, ktorú 

pripravila kancelária pre prevenciu 

zneužívania návykových látok v 

USA. Št'astný je človek, ktorý túto 

pliagu - drogovú závislosť nepo

zná. Tí, čo prešli liečbou, tvrdia, že 

človek, čo neskúsil, nemá ani len 

potuchy ako nesmierne (ažké je 

presta(, odučit sa, absentovaf. V 

mnohých zložitých oblastiach živo

ta záleží, aby človek prejavil vlast

nú vôl'u pre zmeny, pri drogových 

závislostiach je nesmierne dôležité 

práve najbližšie okolie, ktoré môže 

drogovo závislému pomôcf. Sám 

má vôl'u tak silne oslabenú, že nie 

je schopný si pomôc( poradi( 

odolaf. Preto ten apel na najb

ližších - na rodičov. Ale treba pre 

pomoc pozva( aj súrodencov, pria

telov, kamarátov, susedov, učiteiOv, 

spolupracovníkov ... 

Dnes prinášame záverečnú časf: 

Kto je ohrozený? Prakticky všetci! 

Väčšie riziko je však u detí z rodín, 

Kosci a hrabáčky vítané!!! 
Spoje: Autobus č. 121 z autobu

sovej stanice SAD Mlynské Nivy 
Autobusy č. 61, 63 z Dúbravky 

(Dom kultúry) 
Výstup: druhá zastávka v 

Devínskej Novej Vsi, zastávka 
Milana Marečka. Potom popri ro
dinných domoch. 

Prajem Vám príjemnú dovolenku. 
S pozdravom Prežije Podhorská 

Lúka rok 2000? Fero Pollák 

kde sa závislos( na alkohole alebo 

iných drogách vyskytuje, u detí a 

mladistvých, ktorí zlyhávajú v ško

le, alebo u tých, ktorí majú psychic

ké problémy. Ohrozené sú i deti z 

vel'kých miest, hlavne ak sa dostali 

do nevhodnej spoločnosti. 

V rozhovore s defmi pri vhodných 

príležitostiach zdôrazňuje nepriaz

nivé dôsledky alkoholizmu, fajčenia 

a užívania drog hlavne u rastúceho 

organizmu a vysvetl'uje prečo je ne

bezpečné, aby deti pili, fajčili a 

zneužívali iné derogy. 

Vážení rodičia, so svojími problé

mami vo výchove detí sa môžete 

obráti( na pracovníkov Obvodnej 

pedagogicko-psychologickej po

radne Fadruszova l O, el. č. 720 

547. Ak však máte podozrenie, že 

Vaše diefa už začalo drogy zneuží

va(, je nevyhnutné ihneď sa spoji( s 

Centrom protidrogovej prevencie! 

Neuspokojte sa so slzavými 

príslubmi, že diefa to zvládne samo 

a prestane. Diefa(u musí pomôCÍ 

odborník! Kontaktujte sa s MUDr. 

Coufalovou (MUDr. Babjakovou) 

z Centra pre liečbu drogovej 

závislosti, Jaskový rad 159, tel. č. 

376 379. 

správa o hodnotení - verejné pripomienkovanie 
na životné prostredie a medziod- tknutých, obcí: Devínska. Nová Ves, 
vetových vztahov Mag1strat hl. m. SR Brahslavy. 
Nám. (. Štúra l Podrobnejšie informácie Vám v 
812 35 Bratislava prípade potreby poskytne PhDr. 

Hrušková,CSc., pracovníčka o9bo
ru posudzovania vplyvov na ZP a 
medziodvetvových vzfahov, tel. č. 
516 2129. 

Dňa 12. augusta 1997 o 15.00 

hod. sa na miestnom úrade 
D.N.Vsi /v sobášnej miestnosti/ 
uskutoční spoločné verejné prero
kovanie správy o hodnotení do-

Ing. Ján Žatk<_? 
prednosta MU 

DEVEX3 



v týchto dňoch oslávia 

70 rokov 
Katarína KRČf...\ÁROVÁ 

Ratibor ZEMAN 
Helena útBRICHTOVÁ 

75 rókov 

Te<:Jdor PEI(ÄRÓVIČ 
František POLÁK 

Barbora REHÁKÓVÁ 

MargitóHOZÁK()YÁ 

SO rokov 
šldóníaVERŇERÔVÁ 

i85 rokov 

AnnôMURÁNYIOVÁ 

· 90 rokov 

MárkdíALOGOVÁ 

Blahoželáme 

Zosobášili sa 
ng. Zitka ZDENOVCOVÁ 

a 
Ing. Martin VAŇO 

,. A~gustín STREDŇAN:js·1 
Mário BALÁŽOVÁ 

l ~~dislav HETFELEJ~ l 
~ožena VARGovL_j 

SPOMIENKA 

Dňa 30.8.1997 uplynul jeden rok 
čo nás opustil môj milovaný syn 

Ladislav HATAŠ 
Ďakujem všetkým kamarátom, 
priateiOm a známym za tichú 

spomienku, ktorú mu venujú. 

Mama 

Svätá omša bude 15.9.97 
o 19.00 hod. 

DEVEX 4 

". 

NSKA oo~~~~oo~oou~ 
men in~ v nasledujúcic~ dvocn 

t~ždňocn oslávia: 
6.9.- Alica, 7.9. -Marianna, 

8.,9, ' tylitiorn(J'. . 

9:9: ..• ~. ~artin?l 1.9·?.· .+pl~g, 
11,9. ~ Bystrík, l ~.9. ~]\'\ária, 

-ZÁPIS do pravidelných 
<·•1.3,~·b9ibor, 
.1~.9. -{udovil; 

-<PRINCEZNÁ PILULIENKA .•···.:·.> 1.5.9.:~?lcl~q, 

16.30 hod. 
VYČISTÍME DEVÍNSKU 

• J.6.Q.;.Ľu.?mH(J, 
J7,9, ~olympia,··.··· 
18.9.\~Ugei'lia, 
19.9:~ Konštatnín 

Preditavil i8. 

Dovolenkové a prázdninové ob

dobie pripravilo nemálo príležitostí 

potúlaf sa aj ulicami Bratislavy. 

Veď koľkokrát iba "preletím" ulica
mi ženúc sa za ... Staré mesto tento
krát ožilo tromi novými atrakciami -

postavami v pešej zóne historic
kého jadra Bratislavy. Turistické 
lákadlá, a nielen pre cudzincov, 
predstavili starosta MČ staré mesto 

Ing. Ďurkovský za účasti prezidenta 
SR M. Kováča, primátora Bratislavy 

Ust prezidenta SR 
Prezident Michal Kováč poslal 

prostredníctvom tlačových médií 

všetkým občanom Slovenska otvo
rený list, v ktorom upozorňuje na 
vzrastajúcu zločinnosť, korupciu a 

Kultúra 
bez hraníc 

Druhý ročník festivalu 
Kultúra bez hraníc 

bude 28.9.97 v rakúskom 
Schlosshoffe. 

Bližšie informácie 
v budúcom čísle. 

v hiatorick:om 
jadre Bratialavy 

P. Kresánka a dalších hostí 26.7.97 

pri príležitosti otvorenia Cafe 

Mayer a dobudovania časti pešej 
zóny. 

Schčner Nacy, Napoleon a Čumil 
takto dennodenne spríjemňujú a 
robia milú spoločnos( návštevníkom 
Brali slavy. 

Autorom sochy Čumil je akade
mický maliar Viktor HULÍK. Býva a 
tvorí v Devínskej Novej Vsi od roku 

1975. pk 

porušovanie zásad právneho štátu. 
Nechceme nahrádzal média s ce

loštátnou pôsobnosfou. Text listu bol 

zverejnený v denníkoch a umiest
nený na vývesných tabuliach aj 
v mestských častiach Bratislavy. 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

@~wiT[M 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.75 hod. 

6.-7.9.- TURBULENCIA 
USA- MP 12- č.t.- 49,-

Strach na palube Boeningu 7 47 

10.-11.9.- ONA, JEDINE ONA 
USA- MN 15- č.t.- 39,-

Romantický príbeh dvoch bratov 

13.-15.9.- KLAMÁR, KLAMÁR 
USA- MP 12- č.d.- 40,· 

Bláznivá komédia 

17.-.18.9.- VRAŽDA V DOME 
č. 1600 

USA- MN 15- s.t.- 32,-

Vražda v bielom dome 

Poznámka: č.t. - české titulky, 
č.d. - český dabin~, 
s.t. - slovenské titulky 

Tel: 775 104 

Program vysielania 
©ewf~srkol1ilowowe~k@j '\!eOewígi@ 

štvrtok 11.9. -Spravodajstvo DTV -premiéra 18.30- 19.00 
piatok 12.9.- Spravodajstvo DTV -repríza 9.30- 10.00 
pondelok 15.9. -Spravodajstvo DTV - ll - 18.30- 19.00 

utorok 16.9. -Spravodajstvo DTV - ll - 18.30- 19.00 
štvrtok 18.9.- Horúce kreslá -premiéra 18.30- 19.00 
piatok 19.9.- Horúce kreslá -repríza 9.30- l 0.00 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 
7.00 do 14.00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

Majstrovstvá EURÓPY - SLOVAKIA '97 MATADOR - medzinárodné preteky do vrchu 

O 
8 0 t' b Andreja Studeniča, Petra Ruisla a 1600 na formuly Estonia 25 LR 1. 

Pa Z a O Ladislava Hlúbika z Motorsportu miesto 
Racing Teamu OMV Stuad, Igora N~jtisp~šnejším p~etekárom ~z 

Každý fanúšik musí by( trochu fa
natik. Každý koníček žiada človeka 
celého, stojí vel'a, vel'a času a hra· 
madu peňazí. Dokázali to aj fan
devio motoristického športu fandia
ci konkrétne pretekom automobilov 
do vrchu na medzinárodných pre
tekoch automobilov na Pezínskej 
Babe v sobotu a nedel'u 26.-27.júla 
97. 

Neutíchajúce dažde vážne poš
kodili tra( To však zmobilizovalo 
všetkých "okolo" pretekov a prob
lém vyriešili obchádzkou poškode
ného miesta. Obchádzkou?! 
Vlastne vybudovaním nového kúsku 
(cca 200 m) trate. Všetky ostatné 
prípravy pre skúsený tím 
Motorsportu a ostatných organizá
torov, sa zdajú rutinnou prácou. 
Kol'ko však "zožerie" času, nervov 
a peňazí!! Vďaka sponzorom: 
Matadoru Púchov, OMV Slovensko, 
Slovenskej poisfovni, Volkswagenu 
Bratsilava, Presskamu Bratislava, 
Škoda auto Slovakia, a mnoho, 
mnoh~o dalším sa korunky pozbie
rali. Cas, ten nedovolil váhat' a ner
vy, tie museli byt' pevné. A tak pre
teky boli včas a spol'ahlivo pri pra-

Chorvátska 0 Švajčiarska tisícky Šimkoviča, Žarko Šimkoviča aj Devmske1 bol Andrei STUDENIC, 
divákov 0 hostí. Všetkým ~odoka- Martina Vlacha, Michala Glatza, ktorý v absolútnom poradí obsadil 
val riaditel' pretekov, Motorsportu i Milana Bartoša, všetkých z 14. miesto, akoKdr~ti na Slovensku 
Záchranného systému Slovak' a Devínskej Novej Vsi. za Jaroslavom ra1c1m. 
duša pretekov dipl. lech. Jo~ef Ab~olút,nym_vít'azom p;etekov s~ 
Studenič Ako sa im darilo? stal Laszlo SZASZ z Madarsko. Trat 

Takéto.podujatia úspešne repre- Ladislav HLÚBIK v triede N-2000 5500m absolvoval_ v l. jazde za 
zentujú Slovensko na medzinárod- obsadil l. miesto,Martin VLACH v 02:08,709, v druhe1 za 02:04,828 

nom fóre. A takmer každý z účast
níkov vie, že na Slovensku existuje 
aj Devínska Nová Ves. Nielen pre 
bydlisko Jozefa Studeniča, halu v 
ktorej sa pripravuje Andrej 
Studenič - popredný pretekár na 
pretekoch do vrchov i okruhov, ús-

triede N 2000 6. miesto, Milan 
BARTOŠ z Lugas teamu DNV, inak 
generálny riaditel' firmy Landis a 
Gyr ll. miesto v triede N-3000. V 
triede A-1300 Igor ŠIMKOVIČ na 
Š-Felícia l. miesto, Žarko 
ŠIMKOVIČ na Š-felicia 4. miesto, 

min. priemernou rýchlost'ou 156,19 
km/hod. 

Skvele pripravené podujatie pre
tekov, samotné preteky i sprievodné 
akcie, množstvo zahraničných pre
tekárov, funkcionárov i hostí 
významnou mierou prispeli k pro-

vené. Ohodnotila to nielen takmer pešný pokračovatel' tradície načatej 
stovka špičkových pretekárov zo otcom, ale Devínsku vnímajú aj ako 

Andrej STUDENIČ v triede ST na 
Audi 80 Competition l. miesto, v 
triede H+2000 Michal GLATZ 8. 
miesto a Peter RUISL v triede E 

pagácii Slovenska, jeho schopných 
l'udí i prekrásneho prostredia. 
Organizátori opät' zabodovali. Slovenska, Česka, Madarsko, kolísku motoristického športu. 

Rakúska, Nemecka, Talianska, Na štarte sme videli okrem p.k {snímky autor) 

• šport • šport • šport • šport • šport • šport •šport • .port • 

F 111. liga 4. kolo 
ONV - Rapid 2:2 

DEVEX5 



Pracovné príležitosti ...., 
zeny 

Aká je to výhoda, chodi( do za· 

mestnania na krátku vzdialenos(, 
vedia posúdi( tí, čo to skúsili. Robi( 
v blízkosti bydliska, netlačil sa v 

dopravných prostriedkoch, ma( 

viac času pre deti a rodinu ... Práve 
tu, renomovaná firma PRESSKAM 
s.r.o. ponúka pracovné príležitosti. 

Dôvodom je rozširovanie výroby a 
okruhu svojich odberatelov. Už 

dnes výrobky firmy putujú do Čes· 
ka, Nemecka a rozšírenie bude 
znamena( cesty pre výrobky do 

Španielska a Mexika, všetky do vý· 
robných závodov koncernov 

Volkswagen, Škoda Felícia, 
Oktávia, VW Golf, Passat · to sú 

automobily do ktorých ide produk
cia firmy. 

Výrobný program skupiny podni· 
kov PRESSKAM {v Bratislave 

Devínskej Novej Vsi a Malackách) 
pozostáva z výroby výliskov, zva· 
rencov a technologických činností 
spojených s touto výrobou. 

Čím však firma presviedča, aby 
mal človek záujem v nej pracova(? 
Predovšetkým ponúka stabilnú prá
cu a platobnú istotu. Ale aj ... do
pravu do a zo zamestatnania {aj z 

a do Dúbravky}, stravovanie vo 
vlastných zariadeniach, podnikové 

rekreácie, dopravu na spoločenské 
udalosti (svatby, zájazdy, sfahova· 
nie ... ), poskytuje vernostné ... 

V titulku spomínam príležitost aj 
pre ženy. Strojárska firma, v rámci 

Požiarníci v DNV oslávili 120. výročie od vzniku Dobrovol'ného požiarneho zboru 

Tak sa píše v kronikách. V 

roku 1877 vznikol v Devínskej 

Novej Vsi hasičský zbor · po 

Malackách najstarší na Záhorí. 

Na oslavách 120-ročnice 

privítali požiarnikov z Leopol

dsdorfu, Bergu, Neudorfu, Sv. 

Ilju i dalších hostí, na Vl.roční· 

ku súťaže požiarníkov o pohár 

starostu MČ ONV predviedli 

svoje odborné zdatnosti po· 

žiarníci šiestich zborov · domá

ci i hostia, na slávnostnej schô

dzi ocenili zaslúžilých členov a 

večer zaŕvšili požiarníckou zá

bavou. 

Začiatok osláv patril pietnej 

spomienke. Na miestnom cinto· 

ríne položili kytice kvetov pr· 

vým velitelom požiarnych zbo

rov v ONV T. Šimkovičovi, 
J. Klasovi a V. Hojzákovi. 

Požiarnici v akcii 

Základy súčasného, vel'mi ak

tívneho zboru, položil práve 

Viliam Hojzák. 

Zakladajúcimi členmi zboru 

v DNV boli Tomáš Šimkovič, 
Tomáš Ján Martanovič 

DEVEX 6 

Po Malackách 

ajstarší na á horí 
a další občania ONV. 

Posledných 20 rokov života a 

práce zboru odviedli vel'ký po· 

diel práce na činnosti Dagmar 

Dudeková, Gustáv Dudek, ich 

dcéra Viera Dudeková 

Gašparíková i súčasný velitel' 

Slávnostný nástup 

mách, ale i výchova mladých 

požiarníkov. 

Súčasťou osláv bol aj Vl. 

ročník súťaže o pohár starostu 

MČ ONV. Prvé družstvo požiar· 

níkov ONV obsadilo druhé 

miesto za víťazným družstvom z 

Ocenení 

Jozef Dzurilla. 

Základ súčasného zboru 

tvorí profesionálny prístup k 

cvičeniam, k zdolávaniu požia· 

rov, ochrana pred požiarmi, 

pomoc pri živelných pohro· 

Na slávnostnej schôdzi oce· 

nili, okrem pamätnej medaily k 

130 výročiu DPZ Bratislavy, 

ktorú prevzali Gustáv Dudek a 

Ing. Vladimír Mráz, dalších za· 

slúžilých členov požiarneho 

rozširovania výroby, potrebuje stro
járov. Uvažujú však vytvori( špecia
lizovanú prevádzku lisovne práve 
pre ženy. Vyučené ale aj nevyuče
né (zaučia}, dostávajú príležitost 
získa( stabilnú prácu, stabilnú 
mzdu, istoty sociálneho zabezpeče· 
nia, získa( čas pre deti a rodinu 
(krátkym cestovaním do a zo za
mestnania. 

Podrobnejšie informácie získajú 
záujemcovia v sídle závodu: PRE
SSKAM s.r.o., Vápenka 4, Bratis
lava 841 07, alebo telefonicky na per· 
sonálnom útvare: tel.č.: 787 206 

pk 

zboru. Zároveň povýšili do 

hodnosti starší požiarník: 

J. Guttmana, M. Jecka, 

J. Gašparíkovú, M. Krajčíra, 

OV DPO priznal hodnosti: mla

dší zbrojmajster · M. Gašparí· 

kovi, zbrojmajster · M. Stred

ňanskému, P. Gašparíkovi, 

nadzbrojmajster D. Stredňan· 

skému, M. Rodomovi a prezídi

um DPO SR priznalo hodnosti: 

mladší technik · D. Dudekovej, 

vrchný technik · V. Gašparíko· 

vej aJ. Dzurillovi, J. Dzurilovi 

prepožičalo OV DPO hodnosť 

mladší inšpektor, podporedse· 

da OV pre mládež. 

Na tom, že dobrovolný po· 

žiarný zbor v Devínskej Novej 

Vsi, prezentuje vysokú odbornú 

úroveň vedomostí, jeho činnost' 

v požiarnej ochrane ale i pri 

zásahoch dosahuje požadova· 

Ocenení 

nu uroveň, ma1u nepochybne 

zásluhu aj predstavitelia MČ 
ONV. Požiarníci im nezabudli 

na závere slávnostnej schôdze 

poda kovať. 
r 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02 ·Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

==== 
* Pračku TATRAMAT 245. 

Tel: 778 914 
* Sadenice liečivých rastlín · vel'ký 

výber, poradenstvo. Na hriadkach 41 . 

Tel: 770 180 

Prijmeme do pracovného pomeru 
v DNY 

* kaderníčku 
• pedikérku 
• holičku 

• Spracujem komplet účtovníctvo. 
Tel: 775 226 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel: 778 362 
• lndiv. doučím A/N. 

Tel: 778 835 
• Mal'ujeme, natierame, stierkuje
me. 

Tel: 777 902 (po 19.00 hod.) -

* Opravy chladničiek, mrazničiek 
(aj v záruke), Tel: 766 954, 

mobil: 0905 · 615 504 
• TV servis Baláž · opravy televízo· 

rov. Na grbe 43, 

Tel./zázn.: 776 963 

• Mladá rodina vezme do prenáj
mu 1-izb. byt do 5000 Sk., 

Tel.: 775 644 
• Mladý pár hl'adá prenájom 2-iz
bového bytu v DNY alebo v Lamači 

Tel: 775 826 
• Vymením 1-izb. ŠB za 3-izb. v 

DNY. Tel: 778 669 

• Mladá rodina kúpi pozemok. 

Tel: 775 807 

• Odstúpim nebyt. priestory na 
sídl. Kostolné. 

Tel: 777 875 

tel./fax: 775 275 

Mimobratislavským uchódzočom 

poskytneme ubytovanie 

Tel. 0903/439 086, 07n79 779 
09011715 711 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str.= 527 Sk, 1/4 str. = l 054 Sk, l /2 str.= 21 08 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenóm treba pripočítať 23 o/o DPH. 
ZJavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hl'adóm ·50 %. Príplatky: l. strona + 100 %, posledná strana+ 50 %. l (m2 = 1 O Sk+ 23 %DPH. 
Inzercia tel./fax: 775 275, inzertnú kancelária: Navoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



od 10.7.1997 do 28.8.1997 

V sobotu 12.7. 97 v čase o 8.50 hod. hliadka 
vykonávalo kontrolu predajo na trhovisku 
M. Morečko. Zo neoprávnený predaj jednému 
predávajúcemu uložilo maximálnu blokovú pokutu. 

V ten istý deň o 2.00 hod. zadržali v alúviu 
Moravy pri pokuse o ilegálny prechod štátnej 
hranice v súčinnosti s HO PZ štyroch rumunských 
občanov. Boli predvedení k dalšiemu riešeniu no 
oddelenie hraničnej polície. 

Vo štvrtok 17.7.97 o 10.35 hod. hliadka 
riešilo no ul. Mečikovo znečisťovanie verejného 
priestranstvo. Hliodko ihneď zjednala nápravu. 

Toho istého dňo v súčinnosti s ostatnými zlož· 
komi sme zabezpečovali verejný poriadok no ul. 
J. Smreka 14, kde vo vchode vznikol požiar by
tu o hrozilo nebezpečenstvo úrazu osôb. 

Dňa 18.7.97 o 0.40 hod. bolo zaznamenané 
rušenie nočného kl'udu no ulici J. Poničono, 
vchod č. 9. Hliadka zjednalo nápravu o uložilo 
blokovú pokutu zo tento priestupok. 

Dňo 20.7.97 v čase o 22.45 hod. hliadka 
spolu s HO PZ zaisťovalo cestu v Alúviu Moravy 
smerom no Devínske jazero z dôvodu povodne. 
Pri kontrole vodiča no tomto mieste bolo preve
renim zistené, že jeho vozidlo je v pátraní, 
záležitosť prevzalo HO PZ. 

~~ÍŽO V~ a 
Dodržte dlžne! 

Vodorovne: A/ Stred tajničky -
český básnik /Kytice/.- B/ Vylieva 
/slzy/- lekárskoposudková komi-
sia - jeden po nemecky.-
C/ Oddelenie v nemocnici - získaj 
peniaze prácou- obec na Záhorí.-
D/ Oroč -oznámite úradom - alko-
holic ko toxikomanické oddelenie.-
E/ Osobné zámeno - kapal, tratil 
sa- vlastnil.- F/ Osamotení- Nex 
demokrotic Party/ skratka konad. 
strany/ - jednoduchí, prostí.- G/ 
Strop, povala,- v hudbe vol'ne, zdl: 
havo - základná číslovka.- H/ 
Plošná miera vo V. Británii /mn. č./ 
- ná syp - kŕmna ošípaná.- 1/ 
Bitúnok -línia.-
Zvisle: l/ Zviera podobné kune.-
2/ Sústava hyperbolickej navigácie 
-severský vták.- 3/ Tropický plod-
český sochár.- 4/ Povolenie vstupu 
do cudzej krajiny.- mesto i rieka v 
Rusku.- 5/ Postava z orientálnych 

V utorok 26.7.97 o 13.30 hod. na stanicu 
MsP D.N.Ves tel. oznámili, že v hoteli Morovo so 
nachádza host', ktorý nechce opustiť izbu o má 
u seba priotel'ku, ktorá nie je prihlásená no re
cepcii. Hliodko MsP predviedla obidve osoby no 
HO PZ v ONV k dalšiemu riešeniu. 

Dňo 28.7.97 o 16.00 hod. hliadka MsP 
D.N.Ves no ?Vápencovej ulici zadržalo občano 
pri krádeži zemiakov. Zemiaky vrátili mojitelo
vi a priestupcovi uložili blokovú pokutu. 

Dňo 1.8.97 o 00.45 hod. hliadka MsP 
D.N.Ves v súčinnosti s hliadkou HO PZ DNV 
predviedla na HO PZ dve osoby rumunskej 
národnosti, ktoré moli no území SR zákaz 
pobytu. 

Dňo 5.8.97 o 00.40 no linku 158 tel. ozná
mili, že no ulici J. Jonáša č. 17 dochádza k 
rušeniu nočného kludu. Hliadka MsP po pri
chode na miesto zistila v pivničných priestoroch 
tri osoby, ktoré so hlučne správali. Osoby vyká
zoli z priestorov budovy o vyriešili pohovorom. 

Dňo 14.8.97 o 21.30 hod. hliadka MsP 
D.N.Ves zabezpečovalo miesto nehody no ul. 
M. Marečka do príchodu dopravnej polície. 

Dňo 18.8. 97 o 03.50 hod. no základe ozna
mu od občano riešila hliadka MsP D.N.Ves ruše
nie nočného kludu no ulici P.Horova č. 13. No 
mieste bolo zjednaná náprava o priestupok 
vyriešilo blokovou pokutou. 

MsP DNV 

Vrtulník a lietadlo na parkovisku pri veži Motorsportu (niekol'ko metrov za 
výjazdom na dialnicu) iste láka pozornosť okoloidúcich motoristov. Vidief 
lietadlá zo vzdialenosti niekol'kých krokov oceňujú najmä deti. Využite pre
to ponúkanú príležitos( A či bude v lietadle aj reštaurácia? O tom možno 
nabudúce. 

rozprávok - ženské meno.- 6/ 
Začiatok tajničky.- 7/ Okolie ži
vých organizmov - roztlkaj.- 8/ 
Burič - porozbíjoj.- 9/ Udierala -
opak hlúpej.- 10/ Starogrécko po-

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

hrebná obeŕ- chorvátsky ostrov.-
11 l Koniec tajničky.-
Pomôcky: D/ Nan.- G/ Lonto,-
4/ liek.-

-d-

6 7 8 9 10 11 

- Ppppán dddoktor, kokokcem. 
-Stále? 

- Nnie, len kekekeď, rozpráprávom. 

- Čo je optimizmus? 
- Kúpiť si za posledné peniaze 

peňaženku. 

Režisér prikazuje herečke, 
aby sa zavesilo na lano. 

-A čo, ak sa lano pretrhne? 
-Tiež dobrý nápad. 

Pri neustálom zvyšovaní svetelnej 
energie bude našou svetlou 

budúcnost-Ou zrejme tma. 

Povzdych geografa nad našou 
politickou scénou: 

- Tol'ko strán, a ani jedna svetová. 

U nás vraj všetci tOhajú za jeden 
povraz. Polovica na jednu a 

druhá polovica na druhú stranu. 

- Čo si tak obzeráte moju bielizeň? 
Chcete poveda( že vy ju nevešiote 
von, keď tak pekne svieti slniečko? 
- Vešiam ale predtým ju vyperiem 

' ... 
- Čože? Pät'krát tO prosil, aby si 

sa vydala? To je úžasné, 
kto to bol? - Môj otec. ... 

- Haló, je tom poradňa pre alkoho-
Iikov? Poraďte mi, prosím, čo so 

pije k pečenej husi - biele, 
či červené víno? ... 

- Tu orol, tu orol, aký máte príjem? 
- Tu breza, tu breza! Dvanást' tisíc 

plus prémie a prídavky na deti. ... 
Niektorí hlupáci sa tvária tak 

povýšenecky, ako keby boli jediní 
hlupáci na svete. ... 

Čas všetky krivdy zahojí. Príde 
skleróza, zabudneme ... 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kolištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora l. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903-429 485 

DEVEX 8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

. .. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Od polovice júla prebieha 

Svetový rok Slovákov, len akosi 
slobo rezonuje, hoci podujatí je 
neúrekom. Tento mesiac sme 
začínali sviatkom, pripomenuli 
sme si výročie prijatia Ústavy 
SR, v pondelok sme si sviatkom 
uctili Sedembolestnú Pannu 
Máriu - patrónku Slovenska o 
hoci iba nedávno sme sa vrátili 
z dovoleniek, školáci začali 
školský rok, budúce číslo 
Devexu už vyjde v októbri. 

Čas, ten neúprosne letí o 
každé zaváhanie znamená 
straty. Odkladanie začiatkov 
popiera starú l'udovú múdrosf 
"čo môžeš urobiŕ dnes, neod
kladaj na zajtra". Na opatrnosť 
pritom zabúdaŕ netreba. Na 
jednej' strane je pozoruhodné 
percento nezamestnanosti, na 
druhej prebohatá ponuka prá
ce so zárobkom od 20 tisíc me
sačne vyššie. Zväčša treba za
plati( vklad, ktorý sa "možno" 
vráti. To "možno" je, aj s istotou 
získaŕ prácu pričasto diskutabil
né. Nenoletief, overi( poradi( 
sa so skúsenejšími. A tých mi
lióných výhier čo je. Tiež iba 
treba zaplati( kúpiŕ... trojcifer
nou sumou končiacou obyčajne 
deviatkou. 

Nedávno som počítal. Ak 
tisíc l'udí kdesi pošle 40 Sk ... 
A ak pošle viac ... Počítajme, 
rátajme. 

Váš vydavatela 

s n vo es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruje PR.ESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

19.9. 1997 Ročník: VII. Číslo: 16 bezplatne 

f)Skúšobná prevádzka KT 
Neúcta k histórii? • Odťahovanie 

vozidiel Kultúra bez hraníc 28. 9. 97 
Svetový rok Slovákov m Poupratujme 

Devínsku • Ako zlepšiť Deve x ~Casti ng 

u;ó~;~~ra-Jn~~~;h-o-tí;l;-b""o7;11~i.-,-9-97.u;6~;~~{;-;~ie-_ 
duiúceho čísla bude 25. 9. 7 997, číslo vyide 3. 1 O. 1 997. 

Krátke správy 
Príspevok 

na stravovanie detí 
Rodičia detí, ktoré navšetvujú 

základnú školu a ich príjem 
nepresahuje l ,5-násobok 

životného minima, môžu požiadať 
miestny úrad o príspevok 

no úhradu stravného v školských 
jedálňach. Príspevok so poskytuje 

z prostriedkov mestskej časti 
vo výške 50 ož 90% z ceny 

stravného lístka. 
- p

Vyhradené parkovacie 

miesta 
Miestny úrod mestskej časti 

Devínska Nová Ves vyhlasuje súfaž 
na obsadenie 5 vyhradených 

parkovacích miest na Eisnerovej 38 
od 1.10.1997 do 30.9.1998. 
Podmienky súfaže je možné si 
vyzdvihnúť no miestnom úrade, 

lstrijská 49. Uzávierka prihlášok 
v zalepených obálkach o ich 

oficiálne otvorenie bude 
25.9.1997 o 14:00 hod. 

- p-

Prenájom nebytových 
priestorov 

Mestská časf DNY prenajme 
od l .ll .1997 nebytové priestory 

na ul. M. Morečka 6 (pod tersoou) 
o výmere 250 m2, vhodné 

na skladové účely, min. cena 
prenájmu 900 Sk/m2/rok +médiá. 

Informácie: prednosta miestneho 
úrodu, 776 250. 

- p-

Koncom augusta na lstrijskej 
ul. č. 14-1 6 sa našli dámske 

náramkové hodinky 
zo žltého kovu. 

Voloŕ tel.č. 777 704 



® robničky 
(l radnice 

Z rokovania miestneho zastupi· 

tel'stva 
Vraciam sa ešte niekol'kými 

podrobnejšími informáciami k ro

kovaniu miestneho zastupitel'stva 

dňa 26.8.1997: 

1. Dohoda o vzájomnej spolu· 

práci a priatel'stve medzi mest

skou časťou Devínska Nová Ves 

a chorvátskou obcou Sveli ilja. 

Ešte koncom júla sa zúčastnili 
zástupcovia mestskej časti DNY 

na pozvanie samosprávy chorvát

skej obce Sveli Ilja. Oslavám a aj 

prítomnosti zástupcov z DNY sa 

na chorvátskej strane venovala 

vel'ká pozornos( Zúčastnili sa ich 

chorvátsky velvyslanec na 

Slovensku a slovenský vel\yslanec 

v Chornátsku, tak isto mnoho 

významných predstavitelov chor

vátskeho politického života vráta

ne podpredsedu parlamentu. 

Súčasťou osláv bol aj futbalový 

zápas, v ktorom po vel'kom boji 

zvíťazili tesne futbalisti FCL DNY 

nad výberom Sveli Ilija. Na záver 

osláv slávnostnú svätú omšu ce

lebrovanú kardinálom Kuharičom 
vysielala v priamom prenose 

chorvátska televízia. 

Počas návštevy podpísali sta

rostovia mestskej časti DNY 

Vladimír Mráz a obce Sveli Ilja 

Davor Krznar Dohodu o vzájom

nej spolupráci a priatel'stve. 

Poslanci miestneho zastupitel'stva 

DNY na rokovaní miestneho za

stupitel'stva dohodu ratifikovali. 

Zároveň schválili zástupcov DNY 

do spoločnej komisie, ktorá má 

rozpracovať podpísanú dohodu 

na konkrétne spoločenské akcie. 

Predpokladá sa rozvoj spoluprá

ce hlavne v oblasti kultúry, osvety, 

športu a aj v hospodárskej oblas

ti. Predsedom komisie sa stal zá-

stupca starostu Vladimír 

Baranovič, členmi poslanci 

Miroslav Encinger a Ladislav 

Jaško a prednosta miestneho úra· 

du Ján Žatko. 

2. Odpredaj obecných bytov. 

V poslednom čase sme sa z te

levíznych obrazoviek aj zo strá· 

nok tlače mohli dozvedieť o di s-

DEVEX 2 

kusii medzi podpredsedníčkou 
vlády Katarínou Tóthovou a 

Združením miest a obcí Slovenska 

na tému odpredaja obecných by

tov. Pani podpredsedníčka vlády 

obvinila mestá a obce z poruše· 

nia zákona, pretože prakticky ni

kde sa nedodržala lehota, v kto· 

rej sa mal odpredaj uskutočniť a 

to l .8.1997. Zástupcovia ZMOS 

reagovali tým, ža stav dokumen

tácie bytov, ktorú zdedili od štátu 

a nedokonalosť zákona spôsobu

jú, že sa proces odpredaja vel'mi 

zdržuje. Napriek tomu prakticky 

všetky obce a mestá prejavujú 

ochotu v odpredajoch pokračovať 
a nie je potrebné proces ešte viac 

zdržovať uzatváraním zmlúv o 

budúcich zmluvách, ako navrhuje 

podpredsedníčka vlády. 

A aká je situácia v DNY? 

Odpredaj bytov sa rozbehol na

plno koncom minulého roka, po 

uzavretí zmluvy na základe víťaz
stva vo verejnej obchodnej súťaži 
s firmou Kontrakting. Prvé odpre

daje schvalovali poslanci miestne· 

ho zastupitelstva v apríli tohto ro

ka. Odvtedy prebieha schvalova

nie odpredajov 'na každom roko

vaní miestneho zastupitel'stva. 

Zatial' bol schválený odpredaj 

315 bytov v objektoch M. 

Marečka 9, l. Bukovčana 13, Š. 

Králika 2,4,6,8, 18,20 a J. 
Smreka l ,3,5,24 a 26. Je to 61% 

z celkového počtu bytov v uvede

ných domoch. Tým bol ukončený 
odpredaj na sídlisku Podhorské a 

bude sa pokračovať v odpredaji 

na sídlisku Stred a Kostolné. 
Treba však zdôrazni(, že kupu

júci sa stávajú vlastníkmi nie 

schválením odpredaja v miestnom 

zastupitel'stve, ani podpisom kúp· 

nej zmluvy, ale až zápisom do 

katastra nehnutel'ností na okres· 

nom úrade. Práve tu nastáva naj

väčšie časové zdržanie v procese 

odpredaja. Hoci zápis má byť 
podl'a zákona vykonaný do 30 

dní, z prvých 70 kúpnych zmlúv 

vložených do katastra ešte v máji, 

boli zatial' zapísané iba dve. 

Iróniou je skutočnost, že za toto 

nedodržiavanie zákona zodpove· 

dá vláda, ktorá na druhej strane 

kritizuje obce z nedodržiavania 

dvojročnej lehoty na odpredaj. ? 

J. Žatko 

prednosta MÚ 

Opatrenia na prednostné riešenie občanov 
postihnutých povodňami. 

Na základe uznesenia vlády č. 562 z 22.7.1997 
ministerstvo výstavby a verejných prác prijalo 

tieto opatrenia: 
- v rámci urýchlenia rekonštrukč

ných prác na povodňou postihnu
tých bytových objektoch, rodinných 
domoch možno ?požiadať o pred
nostnú podporu zo Štátneho fondu 

rozvoja? 
bývania, pričom netreba predlo

žiť stavebné povolenie- iba ohláse
nie stavby v súlade so stavebným 
zákonom. Ukončenie prác ohlási 

žiadate!' príslušnému odboru život
ného prostredia, ktorý urobí kon
trolu a písomne potvrdí ukončenie 
týchto prác. 

- treba doložiť potvrdenie okres
nej povodňovej komisie, 

- Štátny fond rozvoja bývania 
prednostne najneskôr do 14 dní 
otvorí účet v pobočke IRB. 

Okresný úrad Bratislava IV 

Júlové záplavy 
V mesiaci júli 1997 došlo ná

sledkom nadmerných zrážok v kat. 
ú. MČ Devínska Nová Ves k zapla
veniu záhradných pozemkov, 
pričom ich vlastníci a užívatelia utr· 
peli škodu na pol'nohospodórskych 
plodinách. Keďže na niektorých 
pozemkoch následkom 2. povo
dňovej vlny voda stála až 3 týždne, 
dochádza na niektorých parcelách 
aj k postupnému odumieraniu 

ovocných stromov. 
Pri riešení spôsobu čiastočného 

odškodnenia postihnutých vlastní
kov a užívatelov sa postupovalo 
nasledovne: 

* uskutočnili sa viaceré obhliad

ky zaplaveného terénu 
* zakreslila sa mapová situácia 

zaplavených parciel 
• zostavil sa zoznam vlastníkov a 

užívatelov 
* listom starostu MČ DNY vyzve-

li vlastníkov a užívatelov postihnu
tých parciel na vyčíslenie svojich 

vzniknutých škôd 
Výsledok prieskumu: 
* 87 parciel v intraviláne MČ 

DNY bolo zaplvených, z toho: 
l O parciel bolo zaplavených úplne 
68 parciel bolo zaplavených do 

polovice 
9 parciel bolo zaplavených do 

tretiny 
Nakol'ko MČ D.N .Ves nedostala 

zo štátnych zdrojov financie na 
odškodnenie postihnutých vlastní
kov zaplavených pozemkov, 
Miestne zastupitelstvo MČ DNY od
súhlasilo uvol'nenie určitej finančnej 
čiastky na tieto účely. Vlastníci za
plavených pozemkov na základe 
čestného vyhlásenia budú v najb
ližšom čase čiastočne finančne odš

kodnení. 
MÚ 

Skúšobná prevádzka 
káblovej televízie 

Práce na výstavbe televízneho 
káblového rozvodu v rodinnej 
zástavbe pokračujú dobrým tem
pom. Začiatok septembra bolo uko
nčených 30% prípojok vo verejnej 
časti a začala sa skúšobná pre
vádzka na prvých ukončených prí
pojkóch na ulici Slovinec a v oblasti 
na Grbe. Termín ukončenia zakób
lovania celej DNY ešte v tomto roku 
je zatial' reálny. Mestská časf vy
užila práce na rozvode káblovej te
levízie aj na rekonštrukciu obec
ného rozhlasu. Hlavné trasy roz· 
hlasového rozvodu sa uložila do 

zeme, aby sa zabránilo ich možné· 
mu odcudzeniu v budúcnosti. 

Záujem o zriadenie prípojky je 
zatial' viac ako 50 percentrný. 
Obyvatelia, ktorí o zriadenie prí· 
pojky ešte nepožiadali, majú stále 
možnosť mat zavedenú prípojku 
za príspevok 7 000,- Sk. Po uko
nčení výstavby bude možné aj do
datočné zapojenie, ale iba za prí
spevok 12 000,- Sk. Vóhajúci majú 
preto už iba mólo času na r-ozhod
nutie. J. Žatko 

prednosta MÚ 

Znovu sa rozbieha sútaž medzi základnými školami 
Vo štvrtok 2.1 0.1997 sa rozbehne 2. ročník televíznej súÍaže medzi zó· 
kladnými školami v Devínskej Novej Vsi. V l. ročníku predviedli všetci 
súÍažiaci výborné výkony. Palmu víťazstva si nakoniec odniesli žiaci zo 
Základnej školy na ul. P. Horova. V 2. ročníku pripravili organizátori súťaže 
pre divákov niekol'ko prekvapení. Nezabudnite vo štvrtok 2.10.1997 
o 18.30 hod. sledovať DTV a povzbudiť svojich kamarátov. - p · 
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Publikácia o Devínskej Novej Vsi, okrem iných faktov o histórii a 

súčasnosti našej mestskej časti nám na fotografiách predstavuje 

novoveské mosty. Napospol mosty pod vysokým železničným násy

pom, mosty aj železnica samotná slúži už 149 rokov od roku 

1848. Teda na budúci rok sa dožije dos( významného jubilea. 

čo nedokáže čas za 149 rokov nemožno sa od nich poučiť nielen 

konštrukčným ale aj estetickým zó
sadám. Mladším pamätníkom sa 
ponúka spomienka na obdobný 
zásah na vedlajšom cestnom moste 
začiatkom sedemdesiatych rokov. 
Vzhl'ad cestného mosta nám na· 
značuje ako dopadne vedl'ajší, vy
šší a krajší nad potokom. Našťastie, 
alebo na smolu, po takmer dvojroč
nom úsilí "záchrancov" zostalo ne
dotknuté už len murivo na západ

nom portóli.Čo dalej? 

Možno najkrajší z týchto mostov 
je most nad potokom Mláka, po
merne vel'kej výšky a zaujímavej 
murovanej klenbovej konštrukcie, 
ktorá robí česť jej stavitelom nielen 
svojou konštrukciou ale aj architek
tonickým vzhl'adom. Že je,si naši 
prapredkovia iste dali záležať na 

svojej práci svedčí, že most vydržal 
premávku parných vláčikov z ob
dobia svojho vzniku ale aj desiatky 
tisíc vagónov a lokomotív, predo
všetkým v tomto storočí. 

Zdá sa, že nevydrží potemkinov
ské úsilie firmy zabezpečujúcej je
ho "okožovanie" v posledných 
dvoch rokoch. Už takmer dva roky 
sa na ňom, bez nejakej logiky, rea
lizuje nepomenovatel'ný technický 
zásah, zrejme na podnet jeho maji
tel'a Železníc Slovenskej republiky 

"POKLADY" 
Dnes by som sa chcela vyjadriť k 

životnému prostrediu, ktoré pripra
vujeme našim deťom my, ich najb
ližší. Škôlkári trávia denne cca 2 
hodiny vonku, kde by sa mali nie
len nadýchať čerstvého vzduchu, 
ale aj získať nové poznatky pria
mym pozorovaním. Aby sme spojili 
príjemné s užitočným chodievame 
často na prechádzky. Najčastejšie 
je to v starej časti DNY, kde nie je 
ani taká hustá premávka a relatív-

ne čistý vzduch. Aj chodníky sú 
pekné, vyzametané, starí Novoveš
t'ania si dajú záležať na prostredí 
pred svojimi domami. Nechýbajú 
ani starostlivo udržiavané pred
záhradky. Horšie je v ulici Na vy
hliadke. Hoci obyvatelia tejto ulice 
majú svojich psov vo vlastných dvo
roch, predsa ich ulicu "zdobí" to, 

dokážu Slovenské železnice za dva. 
resp. ich organizačnej zložky. Tento 
nedefinovaný technický zásah by 
iste nevyvolal pozornosť okoloidú

ceho, keby bol vykonaný rýchlo a s 
citom. Ani jedno však neplatí a to 
spochybňuje aj u neodborníka logi
ku prác na tomto moste. Na "sená
eiu" nastúpila nedefinovaná firma s 
prvými mrazmi v roku 1995 a za
čala v smere od bývalej textilany. 
Už termín začiatku prác vyvoláva 
pochybnosti aj u nestavbárov. V 
priebehu zimy 95/96, roka 1996 
a zimy 96/97 sa na moste náhodi
lo omietalo hrubou vrstvou cemen
tovej omietky. Stavba je, na rozdiel 
od daleko väčších diel, celý čas tr
vale strážená strážnikom a vel'kým 
vlčiakom. Zrejme aby nikto ne
prišiel na tajomstvo a logiku tohto 

čo tam nepatrí. Zrejme v rámci pre
chádzky si majitelia štvornohých 
miláčikov zájdu aj do reštaurácie v 
spomenutej ulici. Naša prechádzka 
po tejto ulici vdaka nim spočíva iba 
v tom, že deti upozorňujeme, aby 

do niečoho nestúpili. 
Raz naša cesta viedla cez sídlis

ko "Stred". Išli sme za kultúrou. 
Môžem sa Vám zaručiÍ, že cesta, 
ktorú sme absolvovali nemala s kul
túrou nič spoločné. Vlastne mala k 
nej vel'mi daleko. 

"Tu je ale pokladov" zahlásil 
Filip, keď už toho bolo aj na neho 
moc. Absolvuje túto cestu každo
denne a tak je asi patrične poučený. 

" ... aké poklady, "ohlásil sa 
Mato nepochopiac priam rozpráv-
kové prirovnanie, veď sú to ...... " 
vyjadril sa jasne a pre všetkých 
zrozumitelne. 

Hovorí sa, že človek, ktorý nemá 
rád zvieratá nemá rád ani l'udí. 
Viem však, že človek, ktorý svojim 
spoluobčanom takto znepríjemňuje 
život je v prvom rade vel'ký sebec. 

Ráno, cestou do práce prechá
dzam okolo cintorína. Ako je zná
me, miesto medzi ním a škôlkou je 
určené pre psov. Prozaické, že? Dá 

obnovitel'ného diela. Do dnešných 
dní "záchranári" mosta stihli omiet
núÍ východný portál mosta od bý

valej Textilanky a spodný oblúk. Na 
jar tohto roku sa ?pustili do jed
ného z oporných múrov v smere od 
samotnej D.N.Vsi. Našťastie zatial 
zastali. Ich pomalým , ale dlhodo
bím úsilím zmizlo pod hrubou vrs

tvou cementovej omietky elegantné 
kamenné murivo vybudované naši· 
mi predkami a talianskymi stavitel'
mi ktorí sa na stavbe železnice v 
minulom storočí intenzívne podiela
li. Títo starí stavitelia zrejme svojmu 
remeslu rozumeli. Dnešným, úpor
ne vytvorená omietka už po pár 
mesiacoch úspešne vlhne a plesni· 
vie. Zrejme zabudli niečo vyriešiť. 
škoda, že starí majstri už pomreli a 

sa povedať, že pán i pes po svojom 
znečisťujú prostredie. Pes trávu, kde 
by sa mohli hrať deti a pán 
vzduch, aby sa náhodou nejaký 
nefajčiar nepriotrávil, keď chce dý
chať iba kyslík. 

Nedávno sa ku mne s vrtiacim sa 
chvostom rozbehol jazvečík. Pri 
väčšej rase by som sa snažila ne-

Zmizne, na večné veky, do 150 

výročia železnice Bratislava -
Viedeň pod hrubou vrstvou omietky 
a plesne aj elegantné kamenné mu
rivo na západnom portáli mosta? 
Bude mať Devínska Nová Ves pri
najmenej architektonicky, znehod
notenú aj dalšiu technickú a už aj 
historickú pamiatku? Komu adreso· 
voť tieto otázky pokia l' je čas. EM 

nápadne sa vzdialiť a hoci tento 
nemal ani náhubok, dovolila som si 
na neho dupnúť. "Pani, vy nemáte 
rada psov?" ozvala sa majitel'ka. 

"Nie ja som vegetariánka" znela 
moja odpoveď. 

Vaša odpoveď by bola aká? 
Kornélia Ludvigová 

Odpadové koše ---------...., 
V parčíku za panelákmi na ul. Š. Králika chýbajú odpadové koše. Ale 
nechýbajú iba tam. Aj keď idete na poštu cez park sídliska Stred nena
razíte na odpadový kôš. Jeden je vidieť, ale je "od ruky". Aj na ostat· 
ných sídliskových častiach by bolo vhodné posilniť priestory odpadový
mi košmi. Ak je to investícia náročná tak aspoň po etapách, ale odpa· 

dových košov je v Devínskej málo. ek 

ODŤAHOVANIE VOZIDIEL 

straňovanie cestneJ n•~·~nvb> 
ných na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané. Vozidlá sú nMinhr.vnr>.ó 

do areálu na Čiernom lese pri Slovnafte. Základná sadzba odťahuje 1.45,- Sk 
+parkovné 123,- Sk/deň. 

DEVEX3 



v týchto dň()ch oslávia 

. .ro ró~e>v 
.·· Ján SKOKAN 

Mái-iOKoetšóvA 

75rokQv 
tudmila 'TÄMEROVÁ 

Blah()ž~láme 

SPOMIENKA 
Dňa 27.7.1997 vo veku 68 r. nás 

náhle opustil náš dobrý priatel' 

LADISLAV HETFLEJŠ 

"Zavrel si oči, srdce prestalo bit, 
aj keď sa Ti chcelo velmi ži( 

Smútok a ticho dolieha do našich 
domovov, chýbaš nám priatel' náš. 

Len ten kto má rád, pochopí 
čo je boles( a žial'". 

Zostaneš stále v našich 
spomienkách. 

Smútiace rodiny: Ivanová, 
Besedová, Štanská a L Beseda. 

Záverečná detská diskotéková šou v maskách 
kukončeniu týždňa "Vyčistíme Devínsku" 
16.30 hod., vstupné maska, l 0,- bez 

Istro Centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2 oznamuje, že aj tento školský rok 
budú pracova( nasledovné 

záuimové útvary: 
• Štúdio baletnej prípravy 

- vedúca p. Petrovičová 
• Štúdio hereckej prípravy 

- vedúca p. Spitzerová 
• Detský klub ·prírodovedné 

zameranie 
- vedúci p. Noga 

• Detský klub • esteticko 
· výtvarného zamerania 

- vedúca p. Ovečková 

• Tvorivá dielňa pre dievčatá • 

Ako využi( textil a vlnu 

- vedúca p. Hronská 

• Detský folklórny súbor 

"Kobylka" 

-vedúci p. Ing. M. Rusko 

Zápis do záujmových útvarov 

je od 16.00 · 18.00 hod. 

v dňoch od J.septembra. 

KULTÚRA BEZ HRANÍC 

Devfn~ka Nová Ve~ - ~chlo~~hoff 
Susediace obce Devínska Nová Ves a Engel

hardsteffen sa dohodli na priatelskej kultúrnej 
výmene predstaviť a ponúknuť kúsok svojeho 
národného dedičstva ?prostredníctvom dní na
zvaných Kultúra bez hraníc. 

Tento rok pozývajú nás z Devínskej Novej Vsi 
na jesenné slávnosti do susedného Rakúska -
Schlosshoff -Marchfeld, V nedeľu 28. septembra 
1997, Od 14.00 hod. ponúkajú program: 

• DYCHOVÁ HUDBA - dobrá nálada pri 
Prešporskej kapele s našimi hosťami z Bratislavy 

• SEDLIACKY TRH - majstrovské výrobky 
učňov, Blunzn, Grammeln, velb domácich zákuskov 

DEVEX4 

• STRETNUTIE TROCH KRÁ[OVIEN- s králov
nami jesenného zberu šparglí, zemiakov a vino
brania. 

• WDOVÝ TANEC- s detskou folklórnou sku
pinou Kobylka (ONV) 

• PREHliADKA PRE DETI -V Národnom parku 
Donau -Aven no zámku Niederweiden 

• OCENENIE VÍŤAZOV- viedenských krajin
ských majstrovstiev v jazde záprahov 

• STÁLA SKUPINA TRETIEHO JAZDECKÉHO 
PLUKU - ukážky nácvikového programu pre tra
dičné regimenty 

• TOMBOLA Priatelia zo susedného Rakúska 

Vás všetkých, prostedníclvom starostu Dr. 
Wernera Fosslabendo, pozývajú a tešia so na 
Vašu návštevu. 

Doprava: vzhľadom na uzávierku Devexu so 
nám nepodarilo zistiť presný harmonogram. 
Podlo prísľubu starostu ONV prepravu z ONV bu
de zabezpečovať vlak od l 0.00 hod., pravdepo
dobne v poldruha hodinových intervaloch. 
Dopravu z Marcheggu zabezpečujú hostitelia au
tobusmi. Doprava z DNY a do Schlosshoffu bude 
podla dostupných informácii bezplatne. 

VSTUPNÉ: no program je 30 Sk (alebo IO ATS) 
Bližšie informácie poskytne lstracentrum: Tel: 

770 033. 
SPRIEVODNÉ PODUJATIA pre návštevníkov 

Schlosshoffu 

oo~~~~~~oou~ 
men in~ v nasle~ujúcic~ dvoc~ 

tjždňoc~ oslávia: 
20.9. - (uboslav, (uboslava, 

21.9. ~ Jv\dl0š:.W·9: -Mqric, 
2~ .. 9. ,Zdep~o, .. 

. ~4-9.: (ub()š,Jub?~ 
25;9, ~VIadislqv; ·. 

•·•·· 2§.9:- EC]ifq; 
37'· 9, - Cypri<Jn, ··•···· :s .9. ~.václav, •••..• 

29.9. ~ N\17h?I;N\icho~la, 
30.9. - Jarolíf)'l;l.1 O. -Arnold, 
2.1 O. -Levoslav, 3.1 O. -Stela 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

@~wiT[ľ{] 
Celovečerné predstavenia 

od 7 9.45 hod. v so. 
a ne. aj o 77.15 hod. 

20. • 21.9. ·CON AIR? 
USA· MP 12 · s.t. · 42,
Akčný thriller o chystanom 

únose lietadla 

24. · 25. 9. • ABSOLÚTNA MOC :' 
USA· MN 75 • s.t. • 34,
Vykrádač sejfov sa stane 

svedkom vraždy ... 

27. · 28. 9. • AL PAC/NO · 
RICHARD 111. 

USA· MP 12 • č.t. • 34,· 
Vášeň, moc a zrada 

po 400 rokoch 

Poznámka: č.t. - české titulky, 
č.d. - český dabing, 
s.t. - slovenské titulky 

Tel: 775 104 

• Možnosť prehliadky zámku -stálo výstavo 
"Moria Theresia und der imperiole Bo rock", vstup-
né 30 ATS . 

" Po prvý krát v Schlosshoffe: Viedenské kra
jinské majstrovstvá v jazde záprahov pre jedno
záprahy a dvojzáprahy Sobota 27.9. od l 0.00 
jazda terénom Nedel'o 28.9. od 9.00 drezúra 
od 13.00 jazdy zručnosti 

Po skončeni vyhlásenie víťazov za účasti 
stálej skupiny tretieho jazdeckého pluku - no 
lúke vedia zámku.(bezplotne) 

• DONAU AVEN -výstavo v Národnom parku 
no zámku Niederweiden - prehliadka rastlinstvo, 
živočíchov, staré ramená Dunaja ... Prehliadka 
vhodná pre deti: Začiatky o 15.00, 16.00 
a 17.00hod. 

Vstup a prehliadky: bezplatne. 
Veríme, že počasie bude štedrejšie ako vlani, 

hoci usporiadatelia pozývajú no program o po
dujatia zo každého počasia. 

Takže, kam v nedel'u 28. septembra 1997? 
Samozrejme do Schloshoffu. 

Svet rok Slovákov 
Upevnenie svetovej slovenskej 

spolupatričnosti, súdržnosti a svor· 
nosti - jednoty v základných a štát
nych otázkach pri rozdielnosti v 
mnohých iných otázkach · to je zó-

kladné poslanie Svetového roka 
Slovákov. Jeho zmysel spočíva v 
tom, aby sme získali svet pre 
Slovensko, aby sme ukázali svetu 
slovenské hodnoty a zároveň budo-

Detské leto 1997 
Po prvý krát sa naše deti zúčast

nili Detského leta poriadaného 
lstracentrom, počas letných prázd
nin. Časf detí strávilo vol'ný čas v 
letnom tábore v rekreačnej oblasti 
Dubník- detská ubytovňa Javorinka 
od 30.6. do 9.7.97. Zúčastnilo sa 
ho 40 detí. Tábor bol turisticko - re
kreačného zamerania, spoločenské 
hry, športové podujatia, turistické 
vychádzky a rôzne zaujímavé 
sútaže. Vedúcou tábora bola pani 
Pi !chová. 

Ďalšie dva denné tábory od 7.7. 

SENIORI - 8. kolo 
D.N.Ves- Bernolákovo 1:1 
gól: Šubín 
STARŠÍ DORAST - 7. kolo 
Zohor· D.N.Ves 2:1 
gól: Šašík 
ML. DORAST- 5. kolo 
Hamuliakovo - D.N.Ves 
ST. ŽIACI- 5. kolo 
D.N.Ves - Danubius 1 :3 
gól: Malý 
ML. ŽIACI -A - 5. kolo 
D.N.Ves · Inter 0:4 
ML. ŽIACI- B 5. kolo 
D.N.Ves - Inter 0:6 
PRÍPRAVKA - l . kolo 
VW- VINOHRADY 5:1 
VOLKSWAGEN - muži - 5. kolo 
Polygraf - VW 0:2 

RISTICKE.Wt.ETV.· 
, .•...•••....•.•...••. ~reiš~tkých· zóÔjern~o~ 

•· } .PC>.ri?da MOMSvDNM 
14:]0. nedele: DNV- Zóhqr~k6 

Bystrica · Lamač - DNY 
Stretnutie o 9.00 hod. 

no ~uto~usovej zastávke 

. Ei~~l'lrova ~P. Hor?'l? 
lnfqrmácie tel: 778 26CJ 

do 2.7.97 a od 18.8. do 22.8.97, 
boli zamerané na hudobno- tane<:
nú a divadelnú činnos( Tu sa deti 
naučili základné choreografie mo
derných, súčasných tancov 
Lambada, Hafanana, Hip-hop, 
Makarena, výrobe bábok z vare· 
chy a handričiek, ktoré oživili v jed
noduchých scénkach. 

Vedenie lstracentra da kuje ZUŠ 
E. Suchoňa p. Špačkovej, p. 
Hasbachovej, ktoré viedli denný tá
bor a p. Pilchovej za organizáciu 
rekreácie na Dubníku. 

XIV. ročník turistického 
podujatia 

S BEZKOU 
DO KARPÁT 

4. - 5. 10.1997 
SMOlENICE SlOVENSKÁ REPUBliKA 

Podujatie zoradené už po tretí krát oj do 
kalendára IVV (lnternotionoler Volks-spor
tverbond - medzinárodná organizácia pre 
ludový šport) usporiada odbor Klubu sloven
ských turistov SPARTAK BEZ Bratislava. 

PEŠIE TRASY: 
Sobota 4.10.97 
ŠTART: Smolenice - športový areál 
7.00- 8.00 ...... trosa A 
7.00- 9.00 ...... troso B,C 
7.00- 12.00 .... troso D 
Cl Et: Smolenice - športový areál do 

17.00 hod. 
Nedele S. l 0.1997 
ŠTART: Smolenice - športový areál 
7.00- lO.OO .......... troso D 
CIH: Smolenice - športový areál do 

13.00 hod. 
TRASA A: Smolenice športový areál - DRI

NY -Jahodník- Lošonec - Zabité - Klokoč
Mon Repos - Bezinky - Ostrý kameň (zrúca
nino hradu)- Záruby 768 m.n.m (najvyšší 
vrchol Malých Karpát) - Nad Čertovým žia
bom - Smolenický zámok - Smolenice špor
tový areál 42 km/1500m 

TRASA B: Smolenice športový areál -
Driny -Jahodník- Čierno skola 622 m n.m. 

valí žičlivé slovenské zázemie vo 
svete. 

Celý rad podujatí od 17.7.1997 
do 19.9.1998 slúži k oživeniu a 
sprítomneniu myšlienky spolupatrič
nosti na kultúrnej a duchovnej bá
ze. Má za ciel' prebudi( i umocnif 
slovenské slovo, slovenskú pieseň, 
slovenskú modlitbu a povzbudi( 

Osem detí z 
prírodovedec
kého klubu Istro
centra sa zúčast
nilo tábora od 
23.7. do 30.7.97, 
ktorý poriadala 
skupina pre ochra
nu a výskum dra- · 
vcov a psov pri 
SZOPK. Vedúcim 
bol M. Noga. 

Činnost bola zameraná na mapo
vanie syslovísk, pozorovanie orlov 
královských, pozorovanie vzácnych 
druhov dravcov. M. Noga vedie ús-

- Bezinky - Buková - Horné Mlyny -
Hovronico- Záruby 768 m.n.m (nojväšší vr
chol Malých Karpát)- nad Čertovým žlabom 
- Smolenický zámok - Smolenice športový 
areál 33 km/1300 m 

TRASA (: Smolenice športový areál -
Driny-jahodník - Čierno skola 662 m n.m. -
Brezinky - Ostrý kameň (zrúcanina hradu) -
Záruby 768 m.n.m (najvyšší vrchol Malých 
karpát) - nad Čertovým žl'obom -
Smolenický zámok - Smolenice športový areál 
22 km/1200 m 

TRASA D: Smolenice športový areál -
Molpír - Vlčioreň - rekreačné zariadenie BEZ 
Jahodník - Driny (prehliadka jaskyne) -
Smolenický zámok - Smolenice športový 
areál ? l O km/ 400 m 

CYKLISTICKÉ TRASY: 
Sobota 4.10.1997 
ŠTART: Smolenice športový areál 
9 .OO hod ............ trosa E 
9.00 hod ............ troso F 
l 0.00 hod .......... trasa G 
TRASA E: Smolenice športový areál -

Smolenická Nová Ves - Lošonec - Zabité -
Dol'ony - Častá - Červený kameň (hrad) -
Pílo - Dubová -Králová - Zachova chata -
Hubolová - Vývrat - Kuchyňa - Rohožník -
Sološnica - Plavecký Mikuláš - Plavecký 
Peter- Buková (vodná nádrž)· Brezinky
reštaurácia Jahodník- Smolenice športový 
areál l OO km 

Trasa F: Smolenice športový areál -
Smolenická Nová Ves - Lošonec - Zabitá -

slovenské komunity v krojinách, 
kde ich zahnal historický osud. 

V zahraničí žije dnes 2 761 500 
slovákov a práve Matica Slovenská 
sporestredkuje s nimi kultúrny, du
chovný i l'udský kontakt. Miestne 
odbory v domovine rozvíjajú tradí
ciu slovenského národa, ponúkajú 
ich dalším pokoleniam. MOMS 

pešne už druhý rok prírodovedecký 
klub a veríme, že i v tomto škol
skom roku bude spolupráca vel'mi 
dobrá. 

Z. Ovečková 

Sklená huta - Sološnica - Plavecké Podhradie 
- Plavecký Mikuláš - Plavecký Peter -
Buková- Brezinky - reštaurácia Jahodník -
Smolenice športový areál vhodné len pre 
horské bicykle 55 km 

TRASA G: Smolenice športový areál - vod
ná nádrž Boleráz - Bíňovce -Trstín- Buková 
- Buková (vodná nádrž) - Brezinky - reštau
rácia Jahodník- Smolenice športový areál 
30 km 

PREZENTÁCIA UBYTOVANIA: 
3.10.1997 od 16.00 do 22.00 hod. 
Smolenice Základná škola 
Komenského 3 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE: 
Ing. Ján Spevák - vedúci akcie 
Suchohrodská 4 
841 04 Bratislava, Slovenská Republiko 
Tel: 00421 - 7 - 720 070 
Fox: 00421 -7- 287 188 

ŠTARTOVACÍ POPLATOK: 
20 Sk 

TERMÍN UKONČENIA PRIHLÁŠOK: 
30.9.1997 

DODATOČNÉ PRIHLÁŠKY: 
priamo no štarte 

ŠTARTOVACIE KARTY: 
Počas túry so musia nosil' so sebou 

o predložiť no kontrolných miestach. len 
karty s kontrolnými rozítkomi oprávňujú 
k obdržaniu diplomu a razítko IW. 

Turistické podujatie so koná zo každého 
počasia. Právo no účasť má každý, detí do 
14 rokov len ?v sprievode dospelých. 

DEVIEX S 



Clean up the world - Celosvetové dni čistenia Zeme 

Poupratujme si našu Devínsku! 
Chcete sa zbavil' nepotrebných 

vecí a pritom nezaÍažiÍ Devínsku 
dalšími skládkami? V rámci celo
svetového čistenia Zeme Vám 
O.l.O a.s. dáva k dispozícii vel'ko
kapacitné kontajnery na vel'koroz
merný odpad. Kontajnery budú 
pristavené dňa 19.9.97 pred poš
tou na lstrijskej ul., v časti Kolónia 
za hotelom Morava, na sídlisku 
Kostolne- Eisnerova ul./pri scho· 
doch na terasu M. Marečka/ a na 
sídlisku Podhorské na ul. J. Smreka 
/p~i materskej škôlke/ 

Skodliviny, ktoré nepatria do ko
munálneho odpadu, budú odobe
rať pracovníci fy EPSOL s.r.o. v ča
se od 9.00 do 12.00 hod. na tých
to miestach: 

ISTRA CENTRUM 
centrum pre vol'ný čas 

Vyčistime 

Devínsku! 
Mestská časí - Devínska Nová 

Ves sa zapojí od 22.9.- 26.9.97 
už po tretí krát do celosvetovej 
kampane Cien up the World -
Vyčistime svet -Vyčistime Devínsku, 
ktorá je riadená z austrálskeho 
mesta Sydney. 

Už po tretí krát sa l'udia /i deti /, 
ktorím leží na srdci osud a čistota 
svojho bydliska vyberú do okolia, 
aby vyzbierali odpadky pokosili lú
ky, vyčistili potoky, zasadili stromy 
a zamysleli sa nad zdravým život
ným prostredím. Veríme, že i medzi 
vami sa nájdu, takí ktorí prídu a 
pomôžu čím sa priamo zapojíte do 
tejto celosvetovej akcie. 

Pri tejto príležitosti Istro -
Centrum vyhlasuje súťaž o naj· 
krajšiu nástenku a výzdobu na 
školách na tému "Vyčistime Devín
sku", ako aj maskota pre túto ak
CIU. 

Celé podujatie "Vyčistime 
Devínsku" zakončíme Detskou dis· 
kašou 26.9. o 16.30 hod. vo vel'
kej sále lstracentra. 

Ako zlepšiť? 
V to dňoch sa nám dostali 

do hodnotiace 

telov. 
Vaše názory nás zaujímajú pre

dovšetkým. Preto Vás prosíme, pre
konajte možno aj nechut' k písaniu, 

DEVEX 6 

l. Čast' kolónia: parkovisko pri odpadové olejové filtre 
hoteli MORAVA odpadový motorový olej 

2. lstrijská ul. - pred poštou Podnikatelské subjekty mozu 
3. Eisnerová ul. - pod terasou odovzdat' uvedené škodliviny v pre-

M. Marečka vádzke firmy EPSOl s.r.o. na 
Odovzdat' možno tieto problé- Technickej č. 7 v pracovných dňoch 

mové látky: od 7.00 do 14.30 hod. Informácie 
staré náterové hmoty o podmienkach na tel.č. 236 648. 
odpadové rozpúštádlá DENOV A pri staví ešte dalšie 
nepotrebné látky na ochranu kontajnery: 

ras~ín a ostatné chemikálie V Kolónii na 

22.-26.9.1997 
Týždeň podujatí venovaných 

ochrane prírody a čistenia okolia 
Devínskej Novej Vsi 

22.9.97 Vyčistime rozprávku 
9.00 - 11.30 - premiéra det

ského naučno-zábavného progra
mu pre deti MS o l. ročníkov ZŠ v 
DNY, vel'ká sála 

8.00- 12.30 Naučný chodník 
- vychádzka na bicykloch spoje

ná s úpravou naučného chodníka 
nivou Moravy 

žiaci 7.-8. ročníkov, trasa 
23.9.97. Vyčistime rozprávku 
9.00- 11.30- repríza detského 

naučno-zábavného programu pre 
deti MS a l. ročníkov ZŠ v DNY, 
vel'ká sála 

8.00- 12.30 Naučný chodník 
- vychádzka na bicykloch spoje

ná s úpravou naučného chodníka 
nivou Moravy 

žiaci 7. - 8 .. ročníkov, trasa 
24.9. 97 Vyčíslime rozprávku 

a odpovedzte nám na niekol'ko 
otázok. 

Vášho názoru na Devíns 
veský Expres, aj tú radi privítame. 

Grafická stránka Devexu: vyho
vuje, nevyhovuje, Váš návrh. 

9.00 - 11.30- repríza detského 
naučno-zábavného programu pre 
deti MS a l . ročníkov ZŠ v DNY, 
vel'ká sála 

8.00 - 12.30 Náučný chodník 
- vychádzka na bicykloch spoje

ná s úpravou naučného chodníka 
nivou Moravy 

žiaci 7. - 8 .. ročníkov, trasa 
25.9.97 Výchovný koncert 
9.30- l 0.30- pre žiakov 2. - 4. 

ročníkov ZŠ P. Horova, vel'ká sála 
26.9.97 Ako sa nezasypaí 

odpadkami a chrániť si zdravie 
8.00 - 8.45 - beseda pre žiakov 

5. - 6. ročníkov ZŠ Devín 
9.15 - l 0.00- beseda pre žia

kov 5. - 6 .. ročníkov ZŠ P. Horova, 
vel'ká sála 

10.15.-11.00- beseda pre 
žiakov 5. - 6. ročníkov ZŠ Bukov
čana 3, vel'ká sála 

26.9.97 Detská diskošou 
16.30 - 18.30 -diskotéka s mas

kami, vel'ká sála 

Obsahová náplň: vyhovuje, ne
vyhovuje, čoho je vela, čo chýba, 
Váš návrh. 

19.9. - 21.9.1997 
Bridlicovej, na Slovinci na Križo
vatke Slovinec - Prímoravská a na 
Kostolnom na parkovisku ul. J. 
Poničana. 

Milí priatelia, nebudme l'ahostaj
ný k svojmu okoliu a snažme sa ho 
skultúrnil' aj vlastným pričinením
zdvihnutím papiera, poliatím mla
dého stromčeka, vytrhnutím buriny, 
výsadbou okrasných kvetov a krí
kov - či už na vlastnom balkóne, 
alebo pred domom, bytovkou. 
Uvedomme si, že to robíme v pr
vom rade pre seba - pre vlastný 
pocit uspokojenia. Poupratujme a 
skrášlime si našu Devínsku, aby 
sme sa v nej všetci cítili ako doma! 

Tých, ktorým leží na srdci krásne 
okolie mestskej časti, pozývame na 
kosenie a čistenie lúky Podhorské 
/zraz 19.9.97 a 26.9.1997/ 

Vstupné: s maskou bezplatne, 
bez masky l 0,- Sk 

22.9.97 Ekovýstava 
13.30 - 15.00 -výstava kníh o 

prírode a ekológii pre žiakov SK, 
učebňa IC 

25.9.97 Ekovýstava 
13.30- 15.00- výstava kníh o 

prírode a ekológii pre žiakov SK, 
učebňa IC 

Sút'aže o najkrajšiu výzdobu a 
nástenku, 

Sút'až o maskota podujatia. 

Clean up the world 
Vyčistime svet Vyčistime Devínsku 

DETSKÁ DISKOŠOU 
"Vyčistime Devínsku" 

Dňa 26.9.1997 o 16.30 hod. 
vo vel'kej sále lstraCentra 

Program: 
- Privítanie účastníkov 
- Disko s pozvaným host'om 
- Vyhlásenie vííazov ZŠ a MŠ 
- Pesničky na prianieä 
- vyhlásenie víÍazov o MASKOTA 

a najkrajšiu masku 
Vstupné: v maskách-bezplatne 

bez masiek l 0,- Sk 

Ktoré témy sú, podl'a Vášho ná
zoru, v Devexe preferované, ktoré 
chýbajú? 

Váš n 
vate la 
vujú, nevvnc>VUI 
ako 

Na Váše názory sa teší vydava
tel' a redakcia. 

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

e Predám HOBBY lOCK PFAFF 
7 44- 4. nitkový a šteňa 3. mes. -
SHIH-TZU. Tel: 779 834 
e Predám lacno detský šport. kočík 
a dervenú stoličku. Tel: 777 784 
• Predám kočík - 4-kombimáciu. 
Cena 1300.- alebo dohodou. 

Tel: 777 825 
• Predám vypletanú detskú postiel'
ku na kolieskach pre dielO do l roka. 

Mimobratislavským uchódzočom 

poskytneme ubytovanie 

Tel. 0903/439 086, 07n79 779 
090lnl5 711 

Istracentrum, 
Istrijská 2-6, 

Devínska Nová Ves 

·lJil~ rnll.&<cll! ~ Wilull.11~ 
poriada casting do kurzu 

manekýnov, manekýnok 
a hostesiek. 

Casting pre záujemcov od 
14 do 25 rokov 

sa uskutoční dňa 30.9.97 
od 17.00 hod. a pre deti 

od 5 do 13 rokov 
dňa 22.9.97 od 16.00 hod. 

Agentúra Black a White 
Vám umožní kontakt 

so zahraničnými módnymi 
agentúrami s TV a taktiež 
predvádzanie modelov na 
módnych prehliadkach. 

" Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel: 778 362 

• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 
• Opravy chladničiek, mrazničiek 
(aj v záruke). Tel: 766 954, mobil: 
0905. 615 504 
• lndiv. doučím A/N. Tel: 778 835 
• Opatrím dieía doma. 

Tel: 777 825 
• Opatrím dieía doma. 

Tel: 776 481 
• Od l .l .1998 spracujem na počí
tači: • jednoduché a podvojné 
účtovníctvo * saldokonto • eviden
cia IM. Tel: 776 922 
• Čistenie interiérov a leštenie ka
rosérií. Tel: 0905 • 623 935, 0905 
-617 540 
• Účtovníctvo, mzdy a dane. 

Tel.:770 303, 775 420 

• Vymením 3-izbový družstevný 
byt (75m2) v DNY (murované jad
ro a dalšie úpravy) za 4-izbový v 
DNY+ doplatím. Tel: 776 970 
• Kúpim l-izbový družstevný byt v 
DNY. Tel: 776 970 

• Mladá rodina kúpi pozemok. 
Tel: 775 807 

• Dám do prenájmu garáž. 
Tel: 776 597 

• STOlOVÉ KAlENDÁRE l 998 už 

v Devexe. Novoveská 14. 

• Hlodám podnájom v DNY. po.-pia.: 15.3o-18.oo, 
Tel: 5327 113 so.: 8.oo-ll .oo 

Kurz obsahuje: prednášku 

s fotografom, prednášku s 

kozmetičkou, kaderníčkou 

a vizážistkou. 

Najlepší absolventi kurzu 

podpíšu zmluvu s našou 

agentúrou, ktorá im poskyt

ne prácu manekýnov, 
manekýnok a hostesiek. 

Prihlásiť sa môžu deti 
od 5 do 13 rokov 

a starší záujemci 
od 14 do 25 rokov. 

Každý absolvent 
kurzu 

obdrží platné 
osvedčenie. 

Bližšie informácie Vám 
poskytne naša agentúra: 

llill!!(!!il! ~ WThllit!~ 

Tel: 07/533 40 13 
mobil: 0903 461 439 

lnzertia: Cenník: l znok = 1 Sk, l /8 str. 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strono = 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuko detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľodám ·50%. Príplatky: l. strano+ 100%, posledná strano+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná koncelário: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobolo 8.00- 11.00 

DEVEX 7 



za obdobie od 18.8.1997 do 

10.9.1997 

Dňa 21.8.1997 p 22.40 hod. 
bolo telefonicky oznámené na linku 
159 rušenie nočného kľudu na ulici 
M. Marečka. Hliadka po príchode 
na miesto priestupcu vyriešila do

hovorom. 
Dňa 22.8.1997 o 23.55 hod. 

zistila hliadka MsP D.N.Ves na ulici 
J. Poničana rušenie nočného kľudu 

V čom je problém? 
Vždy som si myslel, že je to 

liečenie, kde sa robí - je daný re
žim a hlavne, som čistý. Vždy som 
si myslel, že stačí nebrat' heroín, a 
to je všetko. Inak môže byt' všetko 
po starom. Všetko rovnako, len he
roín nie. Sem-tam nejaký alkohol, 
sem-tam niečo ukradnú!', nejaká 
mariška atď ... štrnást' mesiacov mi 
to nerobilo problémy. Bol som rád, 
že som vypadol od mamy, od zná
mych, z ulice ... Vedel som, že keby 
som ďalej bral, žil by som len na 
ulici, sám, špinavý, hladný!!! 

Vždy som vedel, že v Bratislave 
by som s heroínom nikdy neskončil. 
Snažil som sa byt' čistý, ale vždy 
som utiekol za drogou. Niekde 
vnútri som vedel, že každé ďalšie 
šla hnutie ma môže zabi( ale vtedy 
mi to nevadilo. Nevidel som realitu 
takú, aká je. Nevedel som, ako da-

~~ÍŽO V~ a 
Príslovie: "Bez práce nie sú ko-
láče ............ " dokončenie v tajničke. 

Vodorovne: A/ Poplatky štátu -
monopolistické združenie 

dvomi osobami, ktoré vyriešila do

hovorom. 
Dňa 27.8.1997 o 10.20 hod. 

riešila hliadka MsP D.N.Ves v po
hostinstve "U Michala" jedného z 
hostí, ktorí sa hrubo správal. 
Priestupcu hliadka vyriešila v blo
kovom konaní 200,- Sk. 
Dňa 27.8.1997 o 14.00 hod. 

riešila hliadka MsP D.N .Ves vodiča 
polnohospodárskeho stroja za zne
čisíovanie verejného priestranstva 
motorovým olejom vytekajúcim z 
uvedeného stroja. Priestupca dostal 

blokovú pokutu 300,- Sk. 
Dňa 1.9.1997 o 22.45 hod. 

riešila hliadka MsP D.N.Ves na ul. 
lstrijská priestupcu za znečisťovanie 

verejného priestranstva. Priestupca 

dostal blokovú pokutu l oo'- sk. 
Dňa 5.9.1997 prišla oznámit na 

stanicu MsP D.N.Yes občianka 
Devínskej N. Vsi, že neznámy muž 
ad nej podvodom vylákal 300,- Sk. 
Neznámy muž sa predstavil ako 
pracovník elektrární. Týmto chceme 
požiadal obyvateľov Devínskej N. 
Vsi (hlavne starších), ak by sa v bu
dúcnosti stretli s podobným prípa
dom, aby sa okamžite skontaktova
li s MsP v Devínskej N. Vsi, alebo 
s Hraničným oddelením PZ v Devín

skej N. Vsi. 
Velitel' stanice MsP 

D.N.Ves 
Hricko Ivan 

Prečo resocializácia? 
lej. Bolo to celé na hovno - bez he
roínu, aj s ním. 

Do resocializácie som išiel hlav
"le kôli mame, aby bola spokojená. 
Co je to ale za blbost'? Prečo kôli 
mame? 

Ona bola ako handra, ona 
kradla, ona bývala v pivnici? 

Toto všetko mi trvalo veľmi dlho -
kým soUl pochopil, prečo som vlast
ne tu? Zít normálne, ako normálny 
človek ... zarad it' sa. 

Všetky tieto veci by som však ne
dosiahol, keby som nezmenil svoj 
život a spôsob, ako som dovtedy 
žil. Viem, že život, ktorý som žil 
pred drogovím, ma priviedol k dro
ge. Učím sa tu znova žít' ako člo
vek. Začínam vlastne všetko odzno
va. Vždy to prirovnávam k malým 
det'om alebo k abecede. Písmo po 
písmene. Abecedu sa však musíme 

po nemecky - japonská lovkyňa 
perál.- 7/ Jediná- organizácia za

hraničného obchodu pletená 

1 2 3 

A 

B 

c 

D 

4 

učit' poctivo, aby sme pri písmene F 
nezistili, že vôbec nevieme B. 

Resocializácia mi pomáha pri 
hladaní môjho ja. Vlastne len tu vi
dím, aký som. Len tu sa dozviem 
všetky chyby, ktoré mám. A vel'mi 
sa mi páči, že naša komunita je ro
dinného typu. Cítim tu vel'a lásky, 
spol'ahnutie sa jeden na druhého, 
porozumenie. 

Som presvedčený, že bez reso
cializácie by som nebol pol roka 
čistý! 

To je výpoveď jedného z klien
tov resocializačného zariadenia 
ROAD. Poslaním združenia ROAD 
je resocializačná ochrana a pomoc 
občanom, ktorí sa stali drogovo závislí. 

Kontakt: OZ ROAD, 
Brornsonova 13, 
811 05, Bratislava. 
Tel: 777 477, 5217 464 

ohrada na voze.- 8/ Nepochytali.

Pomôcky: D/ Estakáda.-
d 

5 6 7 8 

"Pán doktor?, pýta sa neveriac 
Brigita, "sú tie propagované 

tabletky na schudnutie 
naozaj účinné?" 

- A ako," usmieva sa údržbár 
luských tiel",musíte ich najmenej 
desa( krát rosypat' po koberci ... , 

a pekne svižne pozbierať." 

"Pán vedúci", žiada pani 
v obchode, "mohli by ste 
mi hod it' na váhu tri kilá 
panenskej sviečkovej?" 
"Prepána, mladá pani," 
čuduje sa mäsový vrah. 

"Viete, zhodila som tri kilá ... , a tak 
chcem vidiet', kol'ko toho asi je." 

Dieťa potrebuje oboje: 
matku aj alimenty. 

- Stačí len chciet' a potom všetko 
ide! -vraví otec synovi. 
- Áno? Tak skús buchnúť 

otáčacími dverami. 

- Manželka je už dva dni 
nezvestná, dokázali by ste 

ju nájst'? - Samozrejme! 
- Tak vás pekne prosím, 

nehlodajte ju! 

- Dežo, rozumieš sa hokeju? 
-Trochu áno. 

- Tak mi povedz, či mám dobré 
puky na nohaviciach. 

Ženy si vybojovali emancipáciu. 
Na rade sú muži. 

Spoločnost sa delí na dve skupiny: 
riadiacu a doriadenú. 

- V čakárni u ušného volá sestra: 
- Ďalší ! Zo zadu sa vyrúti mužík. 
-Vy ste na rade?, pýta sa sestra. 

- Nie, ale som jediný, 
čo vás počul. 

Mohamedov radca.- B/ Pila- ko
niec tajničky - koniec modlitby.- C/ 
Dnešného dňa - povraz po nemec
ky - oblial po česky - jednoduchý 
kryt.- D/ Ochranná stavba z pilót
zriekol sa, daroval.- E/ Mučí, trápi 
- polial si niekoho - odkvap po čes
ky.- F / Dymia - samica losa - utišo-
val.- G/ Malý užitočný chrobák- E Z dovolenky 
príslušník germánskeho kmeňa.- Trosečník pristane na pustom 
Zvisle: 1/ Začiatok tajničky.- 2/ ostrove a pri prieskume narazí F na dalších trosečníkov. 
Darovala - Estera po domácky - S obavou sa ich pýta: 

"Sú tu l'udožrúti?" dávali radu.- 3/ Neporúbe- oba'1a 
- Stred tajničky.- existovala - G "Nie, posledného sme 
Cecília domácky.- 6/ Nakloníte- je zjedli včera." 
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DEVEX 8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

. .. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Režisér Jakubisko pri návšteve 

Slovenska si posťažoval na pria
telov, pre ktorých sa politika stala 
náplňou ich života, a preto nemá 
s kým viest dialóg. K pochopeniu 
čo znamená politika (alebo, aj čo 
znamená) nezaškodí nazrie( aj 
do tej "vel'kej". Čo zarezonovalo 
v ostatnom čase? V Česku majú 

"problémy" pre vel'ký záujem o 
ich tanky. Na Slovensku sa zbro
jársky priemysel nevie spamätať 
z ešte fenerálnych rozhodnutí o 
útlme. Až desat' rokov po uzatvo
rení medzištátnej zmluvy o 

výstavbe vodného diela v 
Gabčíkove, ktosi iný, rozumnejší, 

musí rozhodnú!' o strate času (a 
peňazí) vedením zbytočných spo
rov. 

Život je príliš krátky na to, aby 
sme ho vyplnili riešením nespo
četných konfliktov. 

Ako blahodárne pôsobia akti
vity v oblasti kultúry, športu, vy
užívania vol'ného času. Nestačí 
apelovať na lásku, toleranciu, 

spolužitie ... Výsledky nášho ko
nania majú presviedčal. Žabo
myšie vojny, na ktorejkolvek 
úrovni, len a len ochudobňujú. 

Prirodzene zásadné problémy, 
treba riešit' zásadne. Nuž, ako 
ten krátky čas života využit'? 
Otázku si treba klást' na začiatku 
rozhodovaní. 

Váš vydavatel' 

s ov ves 

r 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

3.10. 1997 Ročník: VII. 

~Pomoc občanom • Odpredaj pozemkov 
• Narodeniny DTV OV akom prostredí 
chceme žiť • Rybník O Pozvánka~ Ako 

zlepšiť DEV EX - Anketa s výhrou m Katalóg 
98 O Kalendáre na rok 1998 • Husacina 

Prišiel čas dozrievania, vynobrania, burčiaku. 

Číslo: 

Bude ešte matrika v DNV? kurovanie, elektrina, voda, upratovanie. 

Miestny úrad mestskej časti DNY Napriek ústretovému postoju 
upozorňuje obyvatelov, že pre- funkcionárov mestskej časti je mat-
'd k t 'ky b d · 1 rika už niekol'ko mesiacov zatvore-va z a ma n v u ove m1es ne-

ho úradu na lstrijskej 49 nie je v ná a Okresný úrad nevie zabez-
kompetencii mestskej časti, ale v pečif jej fungovanie v Devínskej 
pôsobnosti štátnej správy, 0 to Novej Vsi aspoň v určité dni, hoci 
Okresného úradu Bratislava IV. občania DNY by si zaslúžili jej 

M l k
, • t' h 'd 1 Ok , každodenné fungovanie. Občania 

es s a cas vyc a zo o resne-
d l 

DNY sa na túto skutočnost' opráv-
mu úra u maximá ne v ústrety. V 
b d 

nene st'ažujú, pretože im spôsobu'1e 
u ove miestneho úradu poskytuje 

mestská čast' Okresnému úradu ~el'ké časové, ale aj finančné straty. 

b 
Zial', nie je v právomoci samosprá-

ezplatne jednu miestnost a hradí vy túto neúnosnú situáciu zmenit'. 
aj všetky prevádzkové náklady sú- Môže to urobit' len 0 len Okresný 
visiace s fungovaním matriky - vy- úrad Bratislava JV. - p-

Lizó~;~~k""a-J;e~~'iho-~í;l~-b-;i;2š~i.-7_9_97~u-;6~;~~r;;;sie~ 
duiúceho čísla bude 9. 1 O. 1997, číslo vyide 17. 1 O. 1997. 

17 bezplatne 

Krátke správy 
* V nedelÍ! 28. 9. 97 boli občania 

DNV hostami na jesenných 
slávnostiach v Schlosshofe 

v susednom Rakúsku v rámci 
kultúrnej výmeny pod názvom 

Kultúra bez hraníc. Bližšie 
informácie a dojmy občanov 
prinesieme v budúcom čísle. 

• Návod, ako vyhral publikáciu 
Devínska Nová Ves ponúka 
anketa Devexu na 5. strane. 

• Ešte v januári tohoto roku vydalo 
SBD Bratislava časopis Magazín 
s príslúbom, že bude pravidelne 
informova( o činnosti a aktivitách 

SBD. Po prvom čísle dalšie 
dodnes nevyšlo. 

KATALÓG 
Vydavatelstvo Devex pripravuje už 
šieste vydanie katalógu obchodov 

a služieb pre občanov 
DNV. Uzávierka inzercie je 

30. 7 O. 97. Podrobnosti nájdete 
v dnešnom čísle. 

Prenájom nebytových 
priestorov 

Mestská časť DNV prenajme 
nebytové priestory so sociálnym 

zariadením na ul. M. Marečka 20 
o výmere 7 7 m2

• Priestory nie sú 
vhodné na obchodnú prevádzku. 

------------------------------
Vážení obyvatelia D.N.Vsi 
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri se

-parovanom zbere druhotných surovín. 
Nedolej triedime papier, sklo 
a železný šrot. Najbližší zber 

vykonáme ll .l 0.1997. 
Vytriedené suroviny prosíme 
vyloži( na viditel'né miesto, 

najneskôr do 8.00 hod. 
Ďakujeme OLO a.s. 

Tel: 235 022, 235 088 



® robnicky 
!l radnice 

l 6. 9 .l 997 rokovala 
Mieslna rada: 

• uložila prednostovi miestne
ho úradu vypísal ponuku na od

predaj stavebných pozemkov na 
ílovej ulici. Bližšie informácie sú 
uvedené na inom mieste Devexu, 

• schválila členov výberových 
komisií na vyhodnotenie sút'až
ných návrhov na vyhotovenie 

urbanisticekj štúdie DNY a rea

lizátora investičnej akcie 

"Kostolný kopec- ll. etapa", 
• schválila návrh na čiastočné 

odškodnenie vlastníkov pozem
kov v intraviláne postihnutých 

záplavami z prostriedkov mest

skej časti vo výške l 500, l 000 
a 600 korún podľa veľkosti za

plavenej plochy, 
• schválila vypísanie rokova

cieho konania na zabezpečenie 

dodávatela opráv miestnych ko
munikácií a na zabezpečenie re
štaurovania a premiestnenia 

kríža na Mlynskej ulici, 
• prerokovala za účasti firmy 

o vykonanie konkrétnych opatre

ní na zlepšenie celého procesu, 
vyslovila nespokojnosť 

s tým, že okresný úrad Bratislava 

IV. už niekoľko mesiacov nie je 
schopný zabezpečit' fungovanie 
matriky v DNY a požiadala sta

rostu mestskej časti, aby sa ob
rátil so žiadosťou o nápravu na 

prednostu krajského úradu. 

-p. 

Odpredaj stavebných 
Metská čast' D.N.Ves odpredá 

5 pozemkov vhodných na 
výstavbu rodinného domu na íle
vej ulici. Na ulici sú všetky inži
nierske siete. Výmera pozemkov: 
293 m', 336 m', 325 m', 334 
m' a 760m2

• Na pozemkoch o 
výmere 293 + 336 m2 a 325 + 
334 m' je možné realizovať aj 
výstavbu dvojdomu. Minimálna 
cena pozemku je 1000,- SK/m'. 

Ponuky s návrhom kúpnej ce· 
ny za m2 doručte na miestny 

pozemkov 
úrad v zalepených obálkach 
s heslom: "Íiová - neotváral" 
najneskôr do 31.10.1997. 
Jeden uchádzač môže poskytnút' 
ponuku aj na viacej pozemkov, 
vhľadom k tomu, že predaj kaž
dého pozemku sa bude vyhod
nocoval samostatne. 

Bližšie informácie: 
prednosta miestneho úradu 

Devínska Nová Ves 

Pomoc obyvateľom 
Už v minulo~ čísle Devexu 

sme Vás informovali o rozhodnu
tí poslancov miestneho zastupi
tel'stva pomôct' finančným prí
spevkom z prostriedkov mestskej 
časti občanom, ktorým povodeň 
v lete spôsobila škody na úrode. 
Poslanci sa tak rozhodli aj preto, 
že v tomto roku vláda SR nebude 
poskytoval týmto občanom žiad
ne odškodnenie, na rozdiel od fi
nančnej pomoci vlády pri zápla
vách v roku 1991. 

Miestna rada na svojom zasa
daní rozhodla o výške pomoci 

poškodených povodňou 

pre jednotlivých občanov. Bude 
sa im vyplácal čiastka l 500, l 
000 alebo 600 korún, podl'a 
vel'kosti zaplavenej plochy. 
Nutnou podmienkou na vyplate
nie odškodnenia je písomná žia
dost' poškodeného doručená na 
miestny úrad najneskôr do 
10.10.1997. Odškodnenie bude 
vyplatené v priebehu mesiaca 
októbra. · 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

Program vysielania 
@ewfl1ils~ol1\lowowe~k@j ~e~ewífli@ 

pondelok 6.1 O. 97 - 18:30 - 19:00 - SúlOž základných škôl (repríza) 
utorok 7.10.97 - 18:30- 19:00 -SúlOž základných škôl (reprízo) 
štvrtok 9.10.97 - 18:30- 19:00 -Spravodajstvo DTV (premiéra) 
piatok l 0.1 O. 97 - 9:30 - l 0:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 
pondelok 13.10.97-18:30- 19:00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 
utorok 14.10.97- 18:30- 19:00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 
štvrtok 16.10.97- 18:30- 19:00 -Horúce kreslá (premiéra) 
piatok 17.10.97- 9:30- l 0:00 -Horúce kreslá (repríza) 
Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 
vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. Vysielanie DTV môžete 
sledoval' na kanále S 9. 

DIEVEX 2 

"Pomoc občanom~~ 
MČ DNY, v rámci pomoci svojim 

občanom, uzatvorila so Slovenskou 
odpadovou spoločnost'ou, ktorá 
prevádzkuje skládku inertného od
padu na vyložených pozemkoch 
ZST zmluvu na zlavnené uloženie 
odpadu vybraných kategórii. Ide 
všeobecne o odpad, ktorý je z eko
logického hľadiska nezávadný, 
hlavne zemina a materiál z rekonš
trukcií rodinných domov a pri uza
tváraní zmluvy sa prihliadalo hlav
ne na fakt, že akákolvek skládka 
čiastočne zat'ažuje počas prevádz
ky dané územie i keď pri jej pova-

lovaní sa príslušné inštitúcie štátnej 
správy riadia velmi prísnymi krité

riami. 
Pre zlavnené uloženie odpadov 

zmluva počas dočasného režimu, 
do 31.12.97, umožňuje občanom 
na základe ohlásenia drobnej stav
by alebo stav. úprav zdarma uložil 
odpad uvedený v cenníku do l O 
m3 a na základe stav. povolenia 
do 40 m3. Nad tieto množstvá pla
tia sadzby cenníka SOP a pri po
užití v prepravných - platených slu
žieb Denovy pre občanov DNY. 

V.Mráz, starosta MČ DNY 

Cenník 
názov 
Hlušina o kamenivo 
Keramický odpad zneCistený škodlivinami 
Stavebná suť o iný stoveb. odpad nezneč. škodlivinami 
Odpad z demolácií vozoviek neznečistený škodlivinami 
Odpadový šamot 
Odpadová lormovocio hlina 
Úlomky betónu neznečistené škodlivinami 
Odpad z minerál. vlákien neznečistený škodlivinami 
Odpadová sádro 
Odpad z výroby stav. hmôt 
Odpad z rekonštrukcií opráv o modernizácií objektov 

Sk/m2 

138,99,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-
263,15,-

úložisko 
ONV 
OMV 
ONV 
OMV 
ONV 
OMV 
ONV 
OMV 
DNV 
OMV 
ONV 

Prvé narodeniny 
Devínskonovoveskej televízie 
Vo štvrtok 25. 9. 1997 oslávila Devínskonovoveská televízia prvé výročie 

od začatia vysielania. DN má možnosť príiímať viac ako 4 tisíc 
domácností v Devínskei Novei Vsi a do konca tohto roka pribudnú dálšie 

stovky v starei časti. Za prvý rok svoiei existencie sa DN rozbehla po 
opatrne vyznačenei trase, dostala sa do povedomia /údí v ONV a snaží 

sa z mesiaca na mesiac prichádzať stále s novou a novou kvalitou. 

Programová ponuka zostala za pretržite okrem dopoludňajších 
prvý rok nezmenená. Nosným prv- hodín sa tu môžu obyvatelia DNY 
kom vysielania je "Spravodajstvo dozvedie! aktuálne informácie z 
DTV", ktoré prináša v dvojtýždňo- radnice, ale nielen z nej, formou 
vých intervaloch obrazové informá- polhodinového textového bloku. 
cie o dianí v DNY. Ďalším progra- V druhom roku svojej existencie 
mam je diskusná relácia "Horúce chce DTV poskytnút' svojim divá-
kreslá", kde mohli diváci v pria- kom viac kvality a aj viac kvantity. 
mam prenose vidiet' diskutoval už Pripravuje ?rozšírenie programovej 
značný počet osobností - od staros- štruktúry, s ktorým by sme chceli 
tu terajšieho a bývalého, cez futba- prísť začiatkom budúceho roka. Pri 
lového experta Karola Polláka, ria- zlepšení vysielania DTV by sme 
diteľa dopravného podniku chceli využit' aj pomoc našich divá-
Bratislavy, až po členov vlády a ho- kov. Preto už v najbližšom čase 
st'a najvzácnejšieho - prezidenta oslovíme obyvateľov DNY aj pre-
SR. Pre školskú mládež je určená ostredníctvom Devexu s anketou, 
súťažná relácia "Kto vyhrá -vyhrá, kde budú môct' vyjadril svoje názo-
kto nevyhrá - neprehrá". Zápolili v ry na doterajšie vysielanie DTV 
nej tiež v priamom prenose počas predložil návrhy na zlepšenie vy-

celého školského roka družstvá z sielania. 
jednotlivých základných škôl v Ak je pre vás DTV zatiaľ nezná-
DNV. Palmu víťazstva si nakoniec mou televíznou stanicou, nezabud-
odniesli žiaci zo ZŠ P. Horova. nite si na svojom televíznom prijí-
Uvidíme, ako sa im bude darit' da- moči naladit' kanál S 9. Devínska-
lej. Posledným typom programu je novoveská televízia vysiela aj pre 
"Kolotoč informácií". Prakticky ne- vás. - p -

V akom Prostredí 
Devínska Nová Ves je malé mes

to s krásnym okolím a už s menej 
krásnym prostredím v zastavanej 
časti. Aké to prostredie bude dalej, 
to závisí hlavne od ludí, ktorí tu bý
vajú. Môže sa z neho stat' zelený 
ostrov v zelenom mori, ale môže sa 
z neho stat' aj púšť, akú po~náme z 
filmov o určitých štvrtiach americ

kých veľkomiest. 
Samospráva v Devínskej Novej 

Vsi, táto aj tá minulá,zdedila po 
komunistickom režime betónové 

chceme žiť? 
geto. Geto, v ktorom okrem bytov v 
domoch natlačených jeden vedia 
druhého, nebolo nič. Geto, ktoré 
vzniklo na mieste, kde chceli mat' 
starousadlíci štvrt' rodinných do
mov. Geto, kde sa nast'ahovali lu
dia, ktorí chodili do Devínskej 
Novej Vsi iba spával. 

Je veľkou snahou samosprávy, 
tejto aj tej minulej, urobil z tohto 
geta pre jeho obyvatelov skutočný 

domov. Preto investovali státisíce Pracovníci Denovy, ktorí dávajú 
korún do terénnych úprav, do vý- detskému ihrisku na ulici J. Smreka 
sadby stromov, do nových parka- nový vzhlad, sú zúfalí. Práca, ktorú 
ví sk, aj do obchodných prevádzok. tu odvedú cez deň je na druhý deň 
Ale o tom, či sa tieto peniaze zúro- zničená. Najhoršie na tom je, že ju 
čia a či nevyjdú navnivoč, o tom ničia deti priamo pred očami ro-

rozhodnú iba ľudia, ktt;>rí v dičov. 
Devínskej Novej Vsi žijú. Susedia! Mám pre vás odkaz! 

Vysadené stromky, ktoré by o Tie stromy, tie koše, to ihrisko tu ro-
niekoľko rokov dávali vytúžený bio kôli vám a vašim det'om. Ale ak 
tieň, pohlcovali by prach a produ- si ich sami nebudete schopní 
kovali kyslík, tie nepolámal nikto z ustrážil pred zničením, tak nás ča-
Dúbravky, ani z Lamača. Nové ká naozaj iba púšt'. Pretože nie je 
basketbalové koše na ihrisku na na Slovensku toľko policajtov, aby 
základnej škole l. Bukovčana l, sa mohli postavil ku každému stro-
ktoré stáli mestskú čast' niekoľko mu na sídlisku, ku každej lavičke, 
desiatok tisíc korún, nevydržali ani ku každému basketbalovému košu. 

týždeň. Zničili ich tí, ktorí teraz ne- Ján Žatko 
majú kde hrot' basketbal? prednosta miestneho úradu 

-----------------------
ryby aj Aj člny, 

.. 
3J korčule. Môžem však spomenúť, že má 

pribudnúť malý detský bazén, pies
kovisko, WC, plocha pre plážový 
volejbal, prírodný krb, zopár lo
dičiek, či vodných bicyklov. Všetko 
je podmienené rokovaním a súhla
som vlastníkov pôdy a dalších do
tknutých občanov. Samozrejme, vy
užívanie vodnej plochy musí byt' 
riadené tak, aby čo najmenej za
ťažovalo obyvatelov tejto časti DNY. 

Práce na obnovu rybníka riadne 
pokročili. Aký je vlastne celkový 
zámer s rybníkom? Otázky na túto 
tému sme položili zástupcovi sta· 
rastu V. Baranovičovi. 

• Z čoho vychádza zámer 
obnovy rybníka? 

- Nie najvodnejší spôsob využí
vania pôvodnej vodnej plochy 

viedlo k jeho devastácii. Neskôr k 
tomu prispeli aj zhoršujúca sa voda 
potoka Mláka, nevhodný režim na
púšt'ania a odpúšt'ania vody, zane
senie dna a dalšie dôvody. Toto 
všetko viedlo k zadaniu a vypraco
vaniu projektu revitalizácie v roku 
1990. Miestne zastupitel'stvo však 
až v roku 1996 rozhodlo definitív
ne o realizácii. Použila sa čast' už 

Vraciame sa ešte niekol'kými 
podrobnejšími informáciami k ro
kovaniu miestneho zastupitel'stva 
dňa 26.8.1997: 

1. Protest prokuratúry proti 
yzN o chove zvierat, pretože nie 
Je v súlade s platnými zákonmi. 
Prednedávnom ústavný súd zrušil 
takmer totožné VZN o chove zvie
rat, schválené poslancami mest
kého zastupitel'stva Bratislavy. 
Napadnuté nariadenie upravuje 
podmienky chovu zvierat a ich po
hybu na vol'nom priestranstve a 
Vzniklo ako reakcia na obrovské 

vypracovanej dokum~ntácie a MZ 
uložilo predsedovi MU zapracoval 
do finančného plánu na r. l 997 
potrebné finančné prostriedky. 

• Na aké účely bude vodná 
plocha určená? 

- Prokjekt z roku l 990 uvažoval 
so športovým rybolovom a využitím 
pre letné a zimné športy. 

Miestne zastupitel'stvo postavilo 
zámer opačne. Najskôr šport, po
tom ryby. Dôvodom je dosial preži
tý zákon č. l 02/1963, ktorým sa 
chov rýb riadi a tento zákon nebol 
zatial' novelizovaný. Pre upokoje
nie občanov - rybárov však môžem 
povedať, že už v ll. štvrťroku 1998 
budú môct', za zvláštneho režimu a 
príspevku do príslušného fondu 

problémy, ktoré Bratislava s cho
vom zvierat a zvlášt' psov má. 
Najviac kritizované články naria
denia zakazujú chov utočných rás 
psov, zakazujú chov viac ako 
dvoch psov v jednom byte a pod
mieňujú možnost' chovu psov v pa
neláku súhlasom susedov. 
Nariadenie tak isto ukladá povin
nost' majitel'om psov vodil svojich 
miláčikov na vodítku a založiť im 
náhubok a dôležitou častou je i po
vinnost' majitela zvierata odstránil 
jeho výkaly z verejných priestran
stiev. 

obce, v rybníku chytal ryby. 
V rámci športového využitia, ak 

bude priaznivé počasie, zabez
pečíme pre korčuliarov zodpove
dajúcu ladovú plochu a dostali sme 
ponuku generálneho riaditeľa 
Záchranného systému Slovakia 
Jezefa Studeniča predviest' školy 
šmyku na ladovej ploche. 

Chceme osadil lavičky a pantá
nové mólo. 

Na l. etape revitalizácie bolo 
vyčlenených l ,4 mil. Sk. 

Práce zabezpečuje Denova. 
• Perspektívne vybavenie 

rybníka? 
- Túto otázku by vám mal zodpo

vedal Ing. arch. Beláček, ktorý na 
tomto zámere pracuje. 

Jeden z argumentov prokuratú
ry,ktorým odôvodňovala nezákon
nosí nariadenia bola skutočnost', 
že podla zákona o ochrane zvierat 
malo takúto normu vydal minister
stvo pôdohospodárstva. Minister
stvo však ani po viac ako dvoch ro
koch vyhlášku nevydalo a tak sa 
narastajúce problémy rozhodli 
riešil poslanci mestskeho aj miest
neho zastupitel'stva vydaním vlast
ného VZN. 

Poslanci miestneho zastupitelstva 
sa rozhodli protestu prokuratúry 
nevyhovieť a VZN nezrušili. Chcú 

• A čo ponúka rok 1998? 

- Je pochopitel'né, že obecná 
kasa nie je mešcom "potras sa". 
Verím však, že pri rokovaní o roz
počte na rok l 998 poslanci miest
neho zastupitel'stva nebudú mat' 
v rukách kŕče a opät' nejakú čiastku 
na tento účel odsúhlasia. 

zabrániť úplnej anarchi, ktorá by v 
prípade neexistencie žiadnej nor
my upravujúcej chov a pohyb zvie
rat hrozila. Je preto možné, že 
onedlho sa ja týmto nariadením 
bude zaoberal ústavný súd. 
Zároveň poslanci požiadali staros
tu, aby v NR inicioval zmenu záko~ 
na o ochrane zvierat so zvýšením 
kompetencií obcí v oblasti úpravy 
podmienok chovu zvierat. Je na 
poslancoch Národnej rady, či si pri 
riešení všetkých politických káuz 
nájdu čas aj na problémy obyčaj
ných l'udí. Aby sa nestala pravid
lom skutočnost', že pes bude mat' 
väčšie práva ako človek. • p • 

DIEVEX 3 



v týchto dňoch oslávia 

!O rokov 
M&ia TAKÁČOVÁ 

Martina MARTANOVIČOVÁ 

Blahoželáme 

ISTRACENTRUM PRE VO(NÝ ČAS 

Pravidelné detské aktivity: 
l. Detský folklórny súbor Kobylka 
nácvik každý Po a St od 17.00 do 

19.00 hod. 
odborné vedenie: 

Ing. Milan Rusko 
Mgr. Nora Bodová 

Ing. (ubomír Kochan 

2. Detský výtvarno-estetický klub 
stretnutie každý Uta Štv. od 15.00 
do 16.00 hod. 

odborné vedenie: 
Zuzana Ovečková 

3. Detský prírodovedný klub 
stretnutia každý Pia od 16.00 

odborné vedenie: 
Michal Noga 

4. Štúdio divadelnej prípravy 
každá streda od 14.30 do 17.00 

odb. vedenie: 

Dalma Spitzerová - Holanová 

5. Štúdio baletnej prípravy 
každý Po a St od 14.30 do 17.00 

odb. vedenie: 
Marta Petrovičová 

6. Výtvarná a praktická dielňa pre 
dievčatá 

každý Pia od 14.00 do 15.00 hod. 
odb. vedenie: 

Marta Hronská 

DEVEX4 

lstracentrum oznamuje ďalej záu
jemcom: od októbra budú s urče
nou pravidelnosfou pracova( novo
vytvorené kurzy pre deti a dospe

lých: 
1. Škola moderného tanca pre deti 
každý Štv od 16.30 do 18.30 
každý Pia od 16.30 do 17.30 

odb. vedenie: 
p. Kulhánková 

2. Joga v dennom živote 
-celovečerný kurz pre začiatoční

kov 
stretnutia každý Po od 18.00 v 
učebni IC na lstrijskej ul. 6 

odb. vedenie: 

akad. soch. L. Šandorová 

3. Kurz pre mladé modelky 
a hostesky 
prvé stretnutie po zap1se 
4.1 0.1997 o 15.00 vo vel'kej sále IC 
- kurz vedie a garantuje agentúra 
Black and white 

riaditel'ka agentúry: 
Katarína Ficelová 

Pozvánka 
na stretnutie s Poslancami 

Ďalej oznamujeme, že vo SVOiel 
činnosti pokračuje Klub práce na 
lstrijskej ul. 6, s pravidelnými stret
nutiami každý štvrtok od 9.00 do 

12.00 hod. 

Tanečná skupina Pašáci 

- mládež stredoškolského veku má 
opä( príležitos( trénovaf a nacvičo
va( l'udový tanec z oblasti Záhoria 
ako aj chorvátsky tanečný folklór 
každý Pia od 17.30 do 18.30 vo 

vel'kej sále IC 
-vedúci: Ing. Richard Ružovič, ta
nečný pedagóg: Peter Kollárik. 

Klub dôchodcov v Devínskej Novej 
Vsi sa stretáva pravidelne každý 
Po, St a pia na lstrijskej ul. 6, ved. 
klubu: Jitka Milošovičová 

Podrobnejšie informácie u progra
movej pracovníčky Zuzany 

Ovečkovej. 

Tel: 770 033 

~~~~~~~wH~ 
menin1 v nasle~ujúcicn dvocn 

t~ždňocn oslávia: 
4.1 O. - František, 

5.1 o, :Yi~f~' lO>Natália, 
7.1 O ~.Eliška, rít:Jita, 

9:10:< 
)1),10 
TlllO .!'ltfpo~ 

.... ~f·)o;~<~~ximiliáfi(•·•· 
· l3.11:J •• -~?I<?~g~n, · 

1.4.ro .. , ~eri:1 .•. · 
l5:l0.•7Jerézia, 

16.10; éVIadimíra, 
17.1 O. ~Hedviga 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

rw~wiT[N] 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17. 15 hod. 

1. - 2. 1 O SÚKROMNÉ NERSTI 
USA MP 12, 38,-

4. - 5. 1 O STRATENÝ SVET: 
JURSKÝ PARK, USA MP 12, 38,-

8. - 9.1 O LEN BLÁZNI SA 
PONÁHťAJÚ, USA MP 12, 40,-

11. - 12. 1 O ZDVOJENÝ ÚDER 
USA MP 12, 40,-

15.- 16.10MENINBLACK· 
MUŽI V ČIERNOM 
USA MP 12, 50,· 

18. - 79. 1 O TVÁR TOHO 
DRUHÉHO, USA MP 12, 42,-

Tel: 775 104 

PELLE 
Predaj: obuví, koženej galantérie, 

ponožiek 
Predajne: 

Nákupné stredisko 
SARATOV - Dúbravka 
Páričkova 24 (Dullovo nám.) 
Kraskova 2 (Račianske mýto) 
Cyprickova 18 (Krasňany) 
Záhradnícka 43 

Od 5.10.1997 VÝPREDAJ vybraných 
vzorcu obuví v NS SARATOV- Dúbravka 

Po stretnutí s obyvatelíni ulice J. Smreka, ktoré poslanci miestneho zastupiteiStva za Novú 
koalíciu zvolali v lete, sme sa inšpirovali pri prácach na revitalizácii detského ihriska na tej
to ulici aj ich názormi. Detské ihrisko na ulici J. Smreka sa už ukončuje a my sa chceme 
poradi( s obyvatel'mi o tom, ako vylepšiÍ další nepekný kút v Devínskej Novej Vsi. 

Takýmto kútom je detské ihrisko medzi cintorínom, materskou škôlkou a obytným domom na ulici l. Bukovčana 2-8. Poslanci Novej 

koalície preto pozývajú všetkých občanov, ktorí by chceli poveda( svoj názor na budúci vzhlad tohto ihriska, v pondelok 6.10.1997 

o 18:00 na stretnutie na tomto ihrisku. Na tomto stretnutí s poslancami sa môžete na nás obráti( aj s dalšími Vašimi problémami. 

Na stretnutie pozveme aj dalších kompetentných zástupcov samosprávy mestsekj časti. Verím, že využijete túto možnos( predniesí 

nám svoje názory a požiadavky. Ing. Jozef Dobrík, predseda poslaneckého klubu, nezávislých poslancov 

Ako zlepšiť? 
V týchto dňoch sa nám dostali 

do rúk 

Ste zvedaví, kde boli Grbarčieta 
cez prázdniny? 

Možno neuveríte, ale boli sme v 

škole. 
A čo sme tam robili? 
No čo sa robí v škole - učili sme 

sa. Ale pekne po poriadku. 
Na začiatku bola cestovná ho

rúčka a všetko čo k nej patrí: tašky, 
kufre, ruksaky, natiahnuté tri budí
ky aby sme nezaspali na autobus, 
do ktorého sme nastúpili ráno 25. 
júla. My deti z Grbarčiet sme boli 
prví pasažieri. Postupne sa k nám 
pridali deti z Gorvátskeho Grobu, 
Jaroviec a Čuňova. Keď už bol au
tobus plný, zamierili sme na juh do 
jednej z teplých krajín do 
Chorvátska. 

Na druhý deň sme absolvovali 
prehliadku mesta a po vel'mi chut
nom obede sme si preložili batoži
nu z nášho slovenského autobusu 
do nádherného, luxusného autobu
su, ktorý nás odviezol do ciel'a 
našej cesty, do prímorského mes
tečka Novi Vinodolski. Stretli sme 
sa tu s de(mi zo Záhrebu, Sarajeva, 
Subotice, Vojvodiny, ale i s defmi z 
Paríža, Anglicka a Ameriky. A stre
tli sme sa preto, aby sme chodili 
spolu do školy. A akáže to bola 
škola? Malá letná škola chorvát
skeho jazyka a kultúry, ktorú or
ganizovala Matica chorvátska v re
kreačnom zariadení Červeného 
kríža. Veľký hotel s pekným pro
stredím hneď pri mori. Privítalo nás 
pekné počasie, ktoré nám vydržalo 

l. trieda - 6. kolo 
Volkswagen - Čuňovo B 2:0 
111. Liga - st. dorast - 8. kolo 
D.N.Ves - Modra 2:3 

g. Spišiak, Havel, Lacko 
divízia - ml. dorast - 6. kolo 
D.N.Ves- M. kolónia l :l 
divízia st. žiaci - 6. kolo 
Rapid B - D.N.Ves 3:0 
divízia ml. žiaci - 6. kolo 
Rapid -D.N. Ves 5:0 

111. liga muži - 7 7. kolo 
D. N. Ves - Dúbravka 3:2 

O"o<alht:ntň náplň: vyhovuje, ne
vyhovuje, čoho je veľa, čo chýba, 
Váš návrh. 

PrázdninY 
s DetskÝm folklórnYm 
súborm GRBARČif.TA 

celé dva týždne. Podľa znalosti 
chorvátskeho jazyka sme boli roz
delení do skupín, od začiatočníkov 
až po tých naj. Učili nás mladý uči
telia, ktorí sa nám snažili vtlct' do 
hlavy všetko čo chceli. Veľa nás 
naučili možno aj preto, lebo po slo
vensky vôbec nevedeli a rozprávali 
sme sa iba chorvátsky. A ako taký 

deň v Malej letnej škole vyzeral??? 
?Budíček, raňajky, krátke vyučova
nie a hurá do mora!!! 

Obed, odpočinok po ktorom sme 
sa opät' učili, ale formou hry v 
krúžkoch ako boli: dramatický, vý
tvarný, bábkarský, novinársky a 

Váš názor na vyda-
votela na prvej strane: Vám vyho
vujú, nevyhovujú, unavujú, pôsobia 

potom rýchlo na olovrat a konečne 
zasa k moru, kde sme sa vždy všet
ci vybláznili. Niektorí boli viac pod 
vodou, niektorí dali prednos( slnku, 
vyvalovaním sa na pláži. Po večeri 
sme si pozreli náučný film v chor
vátštine o 21.00 h. začínal večerný 
program, na ktoý sme sa vždy vel'
mi tešili. Zúčastnili sme sa pyžamo
vého bálu, karnevalu, hier bez hra
níc, hier bez hanby, volili sme miss 
a najkrajší účes, pričom sme sa vž
dy dobre zabavili a vela nesmiali. 

Na záver sme robili záverečné tes
ty, kde každý z nás ukázal čo sa 
naučil. A namiesto vysvedčení sme 
dostali spomienkové listy. Domov 
sme odchádzali bohatší o nové ve
domosti, priateľstvá a s množstvom 
zážitkov, ktoré sme ani poriadne 

KLUB REKREAČNÉHO ŠPORTU EKO 

oznamuje 

záujemcom o rytmickú gymnastiku, džezgimnastiku, pohybovú výchovu, 
zdravotnú telesnú výchovu, rekreačný šport, cvičenie 

rodičia a deti, že môžu navštíviť telocvičňu 
od 1. októbra 1997 no ZŠ Bukovčana l. 

Pondelok 17.30 - 18.30- Rekreačná N - Rodičia a deti 
20.00- 21.30- Zdravotná N, Rehabilitačné cviky- ženy, muži 
Streda 16.00- 18.00 - Rytmická gymnastika - pohyb. výchova 

staršie a mladšie žiactvo 
Piatok 17.15- 18.15- tahká atletika- žiactvo 

Nedele 15.00-17.00- Loptové hry, základyN- mládež 

še hod
a pod

' či pro
striedky vložené do tohoto infor
mačného prostriedku pre občanov 
sú účelne využité} 

nestihli doma vyrozprávať, pretože 
16. augusta sme opä( cestovali. Už 
nie tak daleko za hranice, ale na 
Jahodník do Smoleníc. Ako pred 
rokom, tak aj tento rok deti z 
Devínskej, Chorvátskeho Grobu, 
Jaroviec a Čuňova trávili 9 dní v 
rekreačno-jazykovom tábore. V so
botu 30. augusta srne blokom tan
cov a piesní pozdravili 120. výro
čie založenia VDPZ v Devínskej 
Novej Vsi a hneď na druhý deň 
sme cestovali do susedného 
Rakúska do Kittsee, kde sme boli 
účastníkmi benefičného koncertu na 
pomoc nemocnici v Kittsee. 

No toto leto nezabudneme, pre
tože sme odchádzali bohatší o no
vé vedomosti, priateľstvá a samo
zrejme krásne zážitky. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám. umožnili preži( 
dalšie nezabudnutelné teplé leto. 

členky DFS Grbarčieta 
D. Morgensteinová 

A. Turanská 
Chcete, aby aj Vaše deti rozdá

vali krásu chorvátskeho folklóru a 
pritomsa tešili zážitkom a prekva
peniam? 

Dávame možnost všetkým dieča
tám a chlapcom 

od 6 - 8 rokov. 
Kedy? 14. a 16. októbra 1997 

/ uorok a štvrtok/ 
od 17.00 do 19.00 hodiny. 
Kde? V ZŠ l. Bukovčana l 
Prineste si cvičebný úbor a cičky. 

Už sa Vás tešíme! 

DIEVEX 5 



Vydavateľstvo DEVEX pripravuje už 
šieste vydanie osvedčeného 

KATALÓGu obchodov a služieb 

pre obyvatelov DNV 1998 
pre 17 tisíc obyvatelov 

Devínskej Novej Vsi 

FORMÁT: l Ox 15 cm, 
ROZSAH: 84 strán (v r.l997) 

NÁKLAD: 5200 ks 

TERMÍN: 

•odovzdania inzercie 
vydavatelovi: do 30.1 0.1997 

•spracovania podkladov: do 

30.11.1997 
•tlač a knihárske spracovanie: do 

30.12.1997 
•distribúcia do každej domácnosti 
v DNY: do 15.1.1997 

POžADOVANÉ PODKLADY: 
•čitatelný text, uvedenie rozmeru 
•v prípade požiadavky zverejni( 
v inzeráte Vaše logo alebo inú 

špeciálnu požiadavku-doda( 

grafickú predlohu 
•bez dodania vlastnej grafickej 

predlohy spracujeme vlastný návrh 

•v prípade požiadavky dáme 
spracova( grafický návrh za úhradu 

V objednávke nezabudnite uvies(: 

•meno a adresu objednávatela 

KATALÓG 1998 
obchody a služby pre obyvatelov DNY 

•IČO, DIČ, bankové spojenie 
•meno a č.tel.: zodpovedného 
pracovníka s ktorým možno 
konzultoval 

Spôsob podávania inzercie do 
KATALÓGu: 

•osobne: v inzertnej kancelárii 

DEVEXu: Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.3o-18.oo 

sobota: 8.oo-ll .oo 
•listom (poštou) na adresu redak
cie: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 

84107 
•faxom: 07/ 775 275 

rozmery plôch 
( rámček šírka x výška) CENNÍK 
jedna strana hárku l OO x 150 mm 

Ďalšie ponuky služieb DEVEXu: 

•VYDAVATE(STVO: 

Váš projekt (prospekt, časopis, bul
letin, publikáciu, knihu) 
spracujeme, vyhotovíme, doručíme 

až k Vám 

•REKLAMNÁ AGENTÚRA: 
Reklamu Vášho projektu zabez

pečíme kompletne 

•TLAČIARENSKÉ SLUŽBY: 

Tlač prospektov, firemných tlačív, 
propagačných materiálov ... 

bez DPH 

l strana 90xl30 mm l 240.-

625.-
414.-

320.-
165.-

84.-
42.-

l /2 str.: 90x 64 mm 

l /3 str.: 90x42 mm 

l /4 str.: 43x 64 mm 

1/8 str.: 43x 31 mm 

1/16 str.: 43x 14 mm 

1/32 str.: 43x 6 mm 

Pamätajte, Váš text sa musí zmesti( do objednaného rozmeru 

•KNIHÁRSKE SPRACOVANIE: 
Viazanie kníh, brožúr .... 

•DISTRIBÚCIA: 

Roznos Vášho produktu do 

schránok v DNY 

•PEČIATKY: 
Výroba a dodávka všetkých druhov 
pečiatok a príslušenstva 

•KANCELÁRSKE POTREBY: 

dodávka drobných kane. potrieb 
pre firmy 

DEVEX, Kalištná 9, 

Bratislava 841 07 
tel./fax: 07/ 775 275 

DPH 23% celkom 

285,20 525,20 

143,75 768,80 

95,20 509,20 
73,60 393,60 

37,95 203.-

19,30 103,30 

9,66 51,70 

DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 

školy v prírode l15žiarske kur~ branné cvičenia v prírode rekreácie v letnom i zimnom období podnikové školenia 
Chata ZORNIČKA - Uhrovec kapacito 95 lôžok Informácie: DEMEX -tel./fox: 775 275 

A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor 

• Oblasť činností: Zber a zvoz komunálneho odpadu 

• Zber a zvoz priemyselného a živnostenského odpadu 

• Prenájom veľkokapacitných kontajnerov a nádob na odpadky 

• Vývoz nebezpečných odpadov (PCB), ktoré sa nedajú zneškodniť v SR 

• Konzultačná činnosť, projektové riadenie 

Od októbra 1996 je A.S.A: Slovensko aktívna v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu z domácností. Služby 

našej spoločnosti sú prispôsobené rôznym potrebám obyvateľstva. Intervaly zberu v jednotlivých domácnostiach 

sú 2-4 krát mesačne. 

Nízkohlučné auto IVECO s lineárnym lisom, 

ktoré vlastní A.S.A. Slovensko na zber a zvoz 

komunálneho odpadu. Univerzálne vyklápanie umo

žňuje vyprázdňovanie všetkých bežných zberných ná-

dob (llOl, 1201, 2401, 11001). 

V prípade Vášho záujmu podrobnejšie informácie poskytnú naši spolupracovníci. 

Tel: 07/596 18 17 fax: 07/596 18 18 

DEVEX 6 

Firmám i jednotlivcom 

ponúkame: 

nástenné, stolové, 
reklamné kalendáre, 
a množstvo novoročných 
pozdravov s množstvom 
dotlače loga vašej firmy 

Kontakt: 
DEVEX- vydavateľstvo, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava 
Te 1./fax: 07 l 775 275 
WEP-VW, s r.o. 
š. Králika 7, 841 07 Bratislava 
T.C.: 07/779 779, 
mobil: 0901 715 711, 

0903 439 488 

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

• Predám FTVP TESLA COLOR 41 9 

bez diaľkového ovládania vo vý

bornom stave. 

Tel: 778 047 po 17.00. 

• Predám LADU combi 1200 v 

dobrom technickom stave. 

Tel: 775 661 

• Predám chodidlo a hlboký kočiar 

Tel: 777 084 

• Hľadám pani k 5-ročnému diev
čatku. Tel: 779 029 

Hotel MORAVA 
Opletalova ul. ONV 

pri ime 

• kuchára (ku) s praxou 
• pomocného kuchára (ku) 
• pomocnú silu do kuchyne 

nástup možný ihneď 

Hlási( sa osobne u p. Bologa, 

p. Gallovej 

• Vedenie podvojného účtovníctva, 

ekonomické poradenstvo 

Tel./fax./záznamník: 07/ 778 890 

• Požičovňa. tepovača KÄRCHER 

Tel: 778 362 

• TV servis Baláž - opravy televízo

rov. Na grbe 43 

Tel./zázn.: 776 963 

• Opravy chladničiek, mrazničiek 

(aj po záruke) 

Tel: 766 954 

mobil: 0905 • 615 504 

• Účtovníctvo, mzdy a dane. 

Tel: 770 303, 775 420 

• Čistenie inventárov a leštenie ka

rosérií. 

Tel: 0905 623 935,0905 617 540 

• lndiv. doučím A/N. Tel: 778 835 

• Vymením 3-izbový družstevný 
byt v Petržalke (Jasovská ul. blízko 

nemocnice, za podobný, prípadne 
väčší v Devínskej N. Vsi). 

Tel. 582 13 77 · večer. 

• Vezmen do prenájmu alebo kú

pim garáž v DNY. Tel: 770 214 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str.= 527 Sk, l /4 str. = l 054 Sk, l /2 str.= 21 Ol! Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítal23 %DPH. 
Zlavy: pri troch uverejneniach za sebou S%, pri S a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hlodám · 50 %. Príplolky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. 1 cm2 = 1 O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



od 7.9.97 do 25.9.97 
Dňa 7.9.97 hliadka MsP 

D.N.Ves počas výkonu služby zisti
la na ulici J. Jonáša 3 rušenie noč
ného kludu skupinou mladistvých 
občanov. Hliadka MsP osoby z 
priestoru vykázala a priestupok vy
riešila dohovorom. 

V čom je 
problém? 
Pre resocializáciu som sa rozho

dol z hodiny na hodinu. Považoval 
som to za nemocničné liečenie. 
Nemal som predstavu, čo sa tu ro
bí. O čom to vlastne je. Myslel som 
si, že zanechám iba drogu a bu
dem si žiÍ ako doteraz. Do resocia
lizácie som bol vlastne dotlačený. 
Keď som sa rozhodol, či mám ísÍ, 
bol som nafetovaný. Najskôr som 
nastúpil na Jaskov rad. Matka mi 
povedala, že si mám vybra(- buď 
resocializácia, alebo ulica - preto 
som sa rozhodol. Do resocializácie 
som nastúpil 19.11.1996. Až po 
nejakom čase som si uvedomil, že 
keď chcem žiÍ bez drog, musím sa 
celý zmeni( Celý svoj životný štýl. 
Nevedel som, čo sú negatívne spo-

~~ÍŽO V~ a 
Praví spisovatelia sú ........... doko-
nčenie v tajničke. 
Vodorovne: A/ Ubrala si oraním.-
B/ Základná číslovka - mors~ ži-
vočích -obchod.- C/ Alkoho ický 
r:;ápoj - ~ovrchová baňa - hora v 
Spaniels u.- D/ Elektráreň Nováky 
/s kr./ - ustaň, pavol' - staročeské 
zámeno /mn.č./. - E/ Rieka vo 
Francúzsku - omasta - vchod po 
chorvátsky.- F / Chlapčenské meno 
- frygický král' s oslými ušami - od-
porovacia spojka.- G/ Hromada, 
vel'ké množstvo - citoslovce tíšenia -
rybí tuk.- H/ Bylina s drobnými ži-
tými kvetmi - stredoslovenské mesto 
- nedobrí.-1/ Verdiho opera -trhá, 
drása - zárodok, klíček po nemec-
ky.- J/ Druh bubna s hrkálkami.-
Zvisle: 1/ Stred tajničky.- 2/ Obec 
pri Vel'kom Medziríčí - nerast zo 
skupinb kalcidov.- 3/ Darca krvi-
časí o ce.- 4/ kopaním ušetrím-
mužské meno.- 5/ Roleta /hovor./ 
- predpoveď - rodový znak.- 6/ 

Dňa 13.9.97 o 00.45 hod. 
hliadka MsP D.N .Ves počas výkonu 
služby zistila na Eisnerovej ulici 
hlučné a nevhodné správanie sa 
občana. Hliadka MsP na mieste 
zjednala nápravu a priestupok vy
riešila blokovou pokutou 200,- Sk. 
Dňa 20.9.97 o 17.25 hod. 

oznámil občan z ulice P. Horova 
28, že mu vykradli pivnicu. Pri krá
deži zistili dvoch páchatelov. 
Prípad bol postúpený k riešeniu HO 
PZ v D.N.Vsi. 
Dňa 22.9.97 o 20.20 hod. 

mi . resocia mi v tom po
máha. Nevedel som, čo sú to poci
ty, bál som sa zodpovednosti. 
Vlastne som nevedel, čo to zname
ná. Resocializácia mi pomáha náj
s( samého seba. Keď som sem na
stupoval, nevedel som o živote nič. 
Vždy a všade boli len drogy. 
Resocializácia mi okrem strechy 
nad hlavou a jedla pomáha zara
dií sa do normálneho života. Braí 
od života všetko, čo mi ponúka. 
Vedie( sa postavi( proti nástro-

Nemocnočné oddelenie - koniec 
tajničky.- 7 l Bezhrbá Íava - vyko
návate!' trestu smrti -dôveruj.- 8/ 
Mesto vo Fínsku - nie in akí.- 9 l 
Ustielal - striebrobiely kov l chem. 
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súkromnej zubnej O!flbulancie na 
ulici lstrijská 20. Slo o krádež 
firemnej tabule spred uvedenej 
ambulancie. MsP začala objasňo
vanie priestupku. 

Pracovníci MsP D.N.Ves sa tiež 
podielali na akcii "Vyčistime 
Devínsku". V dňoch 23. a 24.9.97 
účastníkom akcie predviedli kyno
logický výcvik služobných psov, po
licajnej výstroje a výzbroje. 

Nn~<tr<,hv to sú 

drogy. Som vel'mi rád, že som do
stal túto možnos( nastúpi( do reso
cializácie. 

To je výpoveď dalšieho z klientov 
resocializačného zariadenia RO
AD. Poslaním združenia ROAD je 
resocializačná ochrana a pomoc 
občanom, ktorí sa stali drogovo zá
vislí. 

Kontakt: OZ ROAD, 
Brornsonova l 3, 
811 05, Bratislava. 
tel: 777 477,5217 464 

zn. As/. - l 0/ Druh ketónu v kosat
covej silici - nemala.- ll/ začiatok 
tajničky.· 
Pomôcky: E/ Dore.- 1/ Keim.- 2/ 
Otavit.- 8/ Alavus.- • d • 
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• Pán doktor, žena mi je neverná! 
·A to s tým idete ku mne? 
• Kecl' ma to pán doktor, 

tok strašne bolí! 

Pán Komár sprevádza obchodného 
partnera zo Žiliny po Bratislave. 

Naraz zostane stM pod 
nápisom: "Zákaz parkovania. 

pokuta desa( korún!" 
-V Žiline to stojí pätélesiat korún,

podotýka hos(. 
- U nás to stálo predtým tiež 

pätélesiat, ale nikto tu neparkoval. 

• Doktor, povedzte mi, ako to so 
mnou vyzerá. Ale pravdu! 

• No, clo smrti nesmiete jesŕ. 
• Čo? Tol'ko nevyclržím. 

- Ale, tých pár hodín vydržíte ... 

- Som buchnutý,- zveruje 
sa Mišo Ferovi. 

- Do koho? - pýta sa Fero. 
- Kladivom do prsta ... 

Príde stolár k lekárovi a hovorí· 
- Pán doktor, nemôžem robit: 

·A čo vám chýba? 
·Dosky. 

... 
Janko sa vráti domov celý 

zablatený. Matka sa zhrozene 
pýta: - To je vonku tol'ko blata? 

- Teraz už nie ... 

... 
Miško sa vracia domov 

s vysvedčením. Pred dverami bytu 
sa zastaví, potom hrdinsky 
stlačí zvonček a zahunclre 

si popod nos: 
• Tak, a teraz sa ukáže, či anjel 

strážny naozaj existuje! 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Meslká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903 - 429 485 

DEVIEX 8 

Mestsl{.á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl{.onovoveského Expresu 

. .. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 

Ak "vyspelým svetom" ponúkaná, 
nami kupovaná a konzumovaná 
"kultúra" v podobe krvákov, ná
silností a receptov na ne má zna
menaí pokrok vo výchove, pýtam 
sa, kde a komu zostala zodpo
vednos( 
Na jednej strane pripustíme 
prílev drog a násilia, na druhej 
horekujeme, že niet dosí l'udí a 
prostriedkov na odstránenie tých
to neduhov tzv. civilizácie. Vari 
sme na hlavu padnutí? 
Vraj to má čosi spoločné s trho
vou ekonomikou, kto chce kúpi, 
kto nechce nekúpi. Ale kto bohat
ne? Iba materiálne. Stačí takáto 
filozofia aj nám? Čo dostaneme? 
A v čom? A čo stratíme? 
Z mesiaca úcty k starším nám 
možno zostane iba spomienkový 
deň, ktorý budeme "slávií'' ako 
pamiatku na časy, kedy úcta člo
veka k človeku bola každoden
ným meradlom jeho kultúry, jeho 
vyspelosti. 
Kol'ko vecí, alebo vlastností sa 
vlastne nedá mera( peniazmi? 

Váš vydavatel' 

POZVÁNKA 

Istracentrum pozýva občanov 

našej mestskej časti na slávnostný 

program venovaný 

Mesiacu úcty k starším. 
Uskutoční sa 26.10.1997 o 15.00 

v kultúrnom dome Istracentrum. 
Po programe bude posedenie 

Členov klubu dôchodcov. 

s onovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti pres DEVÍNSK4 NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Noví Ves 

17.10. 1997 Ročník: VII. Číslo: 18 bezplatne 

f)Pôžicky podnikatel'om ~Besnota v DNV 
9Bude matrika OČistili sme DNV 
m Kalendáre 98 0 Kultúra bez hraníc 

[;)Majster Slovenska z ONV 

Kultúra bez hraníc. Akcia, o ktorej sa dočítate na 8 str. 

Odpredaj 
stavebných pozemkov 
na Ílovej ulici 

Odpredaj stavebných pozemkov na ílovej ulici. 
Samospráva mestskej časti rieši už vioc ako rak 

problematiku usporiadania pozemkov medzi Oplela· 
lovou a Ílovou ulicou, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Bratislavy a už desiatky rakov ich užívajú konkrétni 
ľudia bývajúci v rodinných domoch postavených 
Západoslo-venskými tehelňami. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti sa poslanci miestneho zastupitelstva roz· 
hodli odpredal doterajším užívatelom pozemky pod 
rodinnými domami a v ich bezprostrednej blízkosti 
do výmery SOO m' za symbolickú cenu 250; 

Sk/m'. Zbytok výmeru pozemkov ponúkli tak isto 
ich dotera~ím užívateľom, ale už za cenu l 000,- Sk/m'. 

Časť doterajších užívatel'ov ponuku odkúpenia 
pozemkov za l 000,- Sk/m' nevyužila a preto sa 
miestne zastupiteľstvo rozhodlo ponúknuť uvedené 
pozemky na odpredaj S pozemkov, z nich 4 sú po
merne malé, okolo 300m' a jeden väčší 7 60 m'. 
Pozemky sú orientované na ílovú ulicu, na ktorej sú 
k dispozícii všetky inžinierske siete. Záujemcovia 
môžu požiadal o kúpu pozemku písomne v zalepe
nej obálke s heslom najneskôr do 30.10.1997. Pri 
výbere žiadateľov bude rozhodujúca ponúknutá su
ma za l m'. Minimálna suma je l 000,- Sk/m', 
predpokladá sa však odpredaj za značne vyššiu sumu. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

-------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 9.10. 1997. Uzávierka nasle-
dujúceho čísla bude 23.1 O. 1997, číslo vyjde 31.1 O. 7997. 

Krátke správy 
• Už iba osem dní chýba do 

uzávierky Katalógu obchodov 
a služieb pre obyvatelóv ONV 

• Minulý víkend navštívil ONV 
cirkus. Okrem programu boli 

pozoruhodné ceny vstupeniek: pre 
deti 50 Sk, pre dospelých 70 Sk. 

• Ak chcete vyhra( knihu Devínska 
Nová Ves v ankete Ako zlepšil' 
{uvereinené v číslach 7 6 a 7 7) 

máte poslednú možnosť. 
Uzávierka je 30. 7 O. 7 997. 

• Vo Volkswagene vyrobili prvé 
sériové vozidlo GOLF A4 

s pohonom predných kolies. 
Nosným prvkom vyrobeného 
programu VW BA však bude 

GOLF A4 synchro. Jeho predsériová 
výroba (28 vozidiel) sa uskutočnila 

v 4 7. kalendárnom týždni 
(6. - 7 2. Október). 

Sériová výroba verzie synchro 
sa začne v apríli 7 998. 

Anketa 
V dvoch číslach 16 a l 7 sme uverejnili 
anketu ako zlepšiť Devínsko-novoveský 
Expres. Našim záujmom bolo zistiť, čo 
čitateľom vyhovuje, čo nevyhovuje, zau
jímali nás návrhy na zlepšenie informo
vanosti, obsahu i grafickej úpravy. 
Dostali sme niekoľko odpovedí mnohé 
sú skutočne podnetné, na dhlšie čakáme. 
Názory vyslovené na ulici nám veľa ne
pomôžu. Uzávierku anketových lístkov 
sme určili na 30. oktôbra 1997. Potom 
vylosujeme jedného z pisatelbv o knihu 
Devútska Nová Ves, materiály spracuje
me, výsledky zverejníme a podľa mož
nosti dobré návrhy budeme realizovať. 

Redakcia 

Prenájom 
Prenájom nebytových priestorov 

Mestská časť DNV prenajme 

nebytové priestory so sociálnym 

zariadením na ul. M. Marečka 20 

o výmere ll m'. Priestory nie sú 

vhodné na obchodnú prevádzku. 



® robnicky 
1l radnice 

Z rokovania miestneho 
zaslupitelstva 
Vraciam sa ešte niekol'kými 

podrobnejšími informáciami k 
rokovaniu miestneho zastupitel'
stva dňa 26.8.1997: 

Novela VZN č. 5/1996 o pre· 
vode vlastníctva bytov. 

Privatizácia obecného byto
vého fondu je v DNY v plnom 
prúde. Na sídlisku Podhorské už 
boli uspokojení prakticky všetci 
záujemcovia o kúpu bytu, ktorí 
majú byt doteraz prenajatý od 
mestskej časti. Najneskôr do po
lovice budúceho roka by mal byt' 
odpredaj ukončený v celej DNY. 
Vzhladom k tomu sa poslanci za
oberali dalším postupom v prípa
de uvol'nenia komunálneho bytu 
jeho doterajším nájomníkom. V 
tom prípade sú možné dve rieše
nia. 

Prvé - byt dalej prenajme iné
mu nájomníkovi. Nový nájomník 
si potom môže prakticky na dru
hý deň požiadať o odkúpenie 
bytu za symbolickú cenu vyplý
vajúcu zo zákona - asi 30 tisíc 
korún. Druhé- vol'ný byt odpre
daí za trhovú cenu. Tá sa v prí
pade DNY pohybuje až okolo 
milióna korún. 

Má význam 
prísť medzi l'udí 

V pondelok 6.10.1997 prišli už 

druhýkrát v tomto roku poslanci 

miestneho zastupitelstva zvolení za 

Novú Koalíciu (KDH, DÚ, NS a ne

závislí) priamo do jamy levovej -

medzi svojich voličov (aj nevoličov). 

Predostreli im vždy konkrétne prob

lémy a návrhy na ich riešenie. V 

Bezúročné 

pôžičky 

podnikatelbm 
Poslanci mestskej časti DNY vy· 

tvorili mimorozpočtový Fond mest

skej časti na podporu podnikatel's

kých aktivít. Príjmom tohoto fondu 

je čast' z poplatkov, ktoré platia 

prevádzkovatelia reštauračných 

zariadení za predaj alkoholu. Z 

fondu poskytuje mestská čast' bezú

ročné pôžičky do výšky 50 tisíc ko

rún drobným podnikatelom na za-

DEVEX 2 

Poslanci sa rozhodli pre druhé 
riešenie. Preto schválili novelu VZN 
č. 5/1996 o prevode vlastníctva 
bytov. Podstatou novely je rozhod
nutie, že uvol'nené obecné byty sa 
budú odpredávať za trhové ceny 
obecných bytových domov okrem 
objektu na ul. P. Horova 1-7, ktorý 
už predtým poslanci vyčlenili z od
predaja a preto sa v tomto objekte 
budú uvol'nené byty naďalej pre
najímať. 

Pre druhé riešenie sa poslanci 
rozhodli hlavne z dvoch dôvodov. 
Po prvé nie je spravodlivé, aby pri 
súčasnom nedostatku bytov a pri 
ich vysokých cenách, dostal niekto 
byt do vlastníctva za nízku cenu_iba 
niekol'ko desiatok tisíc korún. Zia
datelov o byt je totiž niekol'ko sto a 
uspokojení môžu byt' iba jednotliv
ci. Na druhej strane v prípade od
predaja bytu za trhovú cenu ide ce
lý príjem do Fondu rozvoja býva
nia mestskej časti DNY a bude po
užitý na další rozvoj bývania v 
DNY. Či už formou poskytova nia 
bezúročnej pôžičky na výstavbu 
bytu, alebo formou investície mest
skej časti do nových bytových ob
jektov určených hlavne pre menej 
solventných mladých l'udí to po
môže získať vlastnú strechu nad 
hlavou. Peniaze získané za odpre· 
daj bytov teda neprejedia úradníci, 
za tieto peniaze budete bývať mož· 
no aj vy. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

prvom prípade išlo o návrh na revi

talizáciu detského ihriska na ulici 

Jána Smreka. Tá je tesne pred uko· 

nčením a pri revitalizácii sa uplat

nili aj návrhy obyvatel'ov, ktoré od

zneli priamo na stretnutí - naprí

klad inštalácia basketb alového koša. 

Na druhom stretnutí sa hovorilo 

o podobnej problematike - revita

lizácii detského ihriska na ul. l. 

čatie, alebo rozšírenie svojich pod

nikatel'ských aktivít. V tomto roku 

boli pridelené pôžičky piatim pod

nikatelom v celkovej výške 170 tisíc 

korún. Posledné tohtoročné pôžičky 

bude miestna rada schval'ovat' 

v decembri. Záujemcovia o pridele

nie tejto pôžičky si môžu podať 

žiadost' spolu s potrebnými doklad

mi najneskôr do konca novembra 

na miestny úrad. Podrobnosti o 

náležitostiach žiadosti sa záujem

covia dozvedia na oddelení všeo

becnej správy miestneho úradu. 

. p. 

Z uznesení miestnej rady 
Miestna rada sa na svol'om roko

vaní 7.10.1997 venova a najmä 
príprave celodenného zasadnutia 
miestneho zastupitel'stva, ktoré sa 
uskutoční 21 .l 0.1997 vo vel'kej sá
le lstracentra. Okrem zaujatia sta
novísk k predpokladaným materiá
lom miestna rada: 

- schválila pridelenie 5 vyhrade
ných parkovacích miest za ročný 
poplatok l 200,- Sk na Eisnerovej 
38-40 

- schválila bezodplatný prevod 
majetku mestskej časti v celkovej 
hodnote ll O tisíc korún pre mater
ské školy Na grbe 35, M. Marečka 
20, P. Horova 3 a Základnú školu P. 
Horova 16, 

- schválila uvol'nenie 67 tisíc ko
rún pre Denovu na krytie nákladov 
v súvislosti s Festivalom chorvátskej 
kultúry, 

- schválila revitalizáciu detského 
ihriska na ul. l. Bukovčana 2-8 a 
dosadbu vzrastlej zelene a kríkov 
hradené z rozpočtu mestskej časti a 
realizované Denovou ešte v tomto 
roku, 

- neodporučila prijat' ponuku na 
odkúpenie rekreačného zariadenia 
v Šajdíkových Humenciach v okrese 
Senica, 

- uložila miestnemu kontrolórovi 
preveriť sťažnost' na prevádzku reš
taurácie Na Vyhliadke a predno
stovi miestneho úradu st'ažnost' na 
nekvalitu prác pri kladení TKR na 
lstrijskej ulici. 

Bukovčana 2-8. Druhé stretnutie 

bolo pomerne búrlivé. Je to pocho

pitelné pre každého kto toto ihrisko 

pozná. Na ihrisku nie je nič iné 

ako piesok a betón. Tento stav pre

trváva už od nast'ahovania nájom

níkov a napriek ich sťažnostiam a 

aj konkrétnym návrhom na rekonš

trukciu ihriska , nič sa za tie roky 

nezmenilo. Preto sa poslanci stretli 

zo značným skepticizmom niekto

rých zúčastnených l'udí, ktorí na

priek svojej snahe a príslubom zod

povedných, nedosiahli nápravu. 

Napriek tomuto neveriacemu po

stoju prijali návrh poslancov na 

zredukovanie pieskovísk a betóne· 

- prerokovala návrh poradov
níka na zakúpenie bytov v nad
stavbe bytového domu na 

Novoveskej ulici, 

Pozvánka na rokovanie 
miestneho zastupitelstva 

·p· 

V utorok 21.10.1997 bude od 
8:00 do večerných hodín prebie
hat' vo vel'kej sále lstracentra ro
kovanie miestneho zastupitel'stva. 
Na programe zastupitelstva bude 
napríklad: 

- investičné akcie mestskej časti, 
-odpredaj pozemkov, 
- dalšie odpredaje obecných 

bytov, 
-schválenie ceny garáží urče

ných na odpredaj na sídlisku 
Stred, 

- finančné ukončenie kanalizá
cie na Mečíkovej a Kremencovej 
ul., 

- koncepcia komplexného sys
tému odstavných plôch a parko
vacích garáží, 

- príprava územno-plánovacej 
dokumentácie, 

- stanovisko k zámeru výstavby 
bytov - severozápad DNY, 

-informácia o priebehu 2.roč
níka festivalu "Kultúra bez hra-
'" n1c l 

- schválenie odmien pre členov 
komisií - neposlancov. 

Rokovanie miestneho zastupi-
telstva je verejné. - p • 

vej dlažby a na vysadenie a vysia

tie zelene kladne. Návrh doplnili aj 

o požiadavku na inštaláciu konš

trukcií, kde by sa mohli realizovať 

väčšie deti - hojdačky, preliezky, 

basketbalové koše. Pracovníci 

miestneho úradu im prisl'úbili zve

rejnenie konkrétneho projektu v 

najbližších dňoch na úradnej tabuli 

pred domom M. Marečka 9. Práce 

by sa mali začat' ešte v tomto roku 

a ukončiť na jar budúceho roka . 

As poň tak to poslanci prisl'úbili. 

Takže sa dá vel'mi l'ahko skontrolo

vat', či ich slovo platí, alebo to bu

de zasa len jeden z mnohých 

prísl'ubov. 
- p-

Program ttysielania DTV 
Pondelok 20.10.97 - 18:30 - 19:00 - Horúce kreslá (repríza) 

Utorok 21.10.97 - 18:30 - 19:00 - Horúce kreslá (repríza) 

Štvrtok 23.10.97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV (premiéra) 

Piatok 24.10.97 -9:30 - l 0:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 

Pondelok 27.10.97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 

Utorok 28.10.97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 

Štvrtok 30.10.97 -18:30 - 19:00 - Súťaž základných škôl (premiéra) 

Piatok 31.1 O. 97 - 9:30 - l 0:00 - Súťaž základných škôl (repríza) 

Medzi jedno~ivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vysiela 

opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. vysielanie DTV zachytíte na kanále S9 . 

RYbník 
Nie som síce odborník na rybníky, rybár, stavbár, ale rovnučké dno rybníka 
sa mi nezdá najideálnejšie riešenie. Jazerá v prírode majú rozličné hlbky a 
iste nie bezdôvodne. Hladina môže z rôznych dôvodov klesat' a ryby potre
bujú uniknú!' do hlbky, v priehlbinách zimujú , nerovné a nerovnaké hlbky 
vytvárajú prírodné prekážky, či skrýše, sem-tam kameň tiež plní pre ryby 
funkciu. Možno sa mýlim, ale pripomínam. vf 

Roznášanie 
DEVEXO 

Vari od samotného začiatku roz
nasania Devínskonovoveského 
Expresu do schránok sa občas ob
javujú sťažnosti na nedoručenie v 
tej, či onej ulici. Vystriedali sme už 
niekol'ko kolportérov, situácia sa 
vždy na nejaký čas zlepší, ale 
chceme odberatelom, najmä po 
ostatných skúsenostiach poradiť. 

• V prípade, že Vám Devex no
sia nepravidel'ne, alebo nenosia, 
potrebujeme o tom vedieť. 

• Nestačí napísa( si na schránku 
D, treba aj záujem o odber nahlá
sit'. Kolportéri majú zoznamy a po
čet kusov musí súhlasi!' s počtom 
záujemcov. (nestačí odlepit' D-éčko 

susedovi a prilepiť sebe - aj to sa 
stáva) 

• Najvhodnejším je označiť 
schránku nezmazatel'nou farbou 
(UNIX) 

• V mnohých vchodoch sú 
schránky bez dvierok, neoznačené 
menom, čo st'ažuje prácu kolporté
rom. 

• Ak si želáte doručovanie 
Devexu bezplatne do schránky, ob
jednajte si ho v inzertnej kancelárii 
alebo v redakcii - nevyberajte ho 
susedom zo schránky. 

• Vel'kým problémom sú 
uzamknuté vchody a neochota oby
vatelov otvára!'. Devex roznášajú v 
piatok popoludní resp. v sobotu do
poludnia. 

vydavatel' 

BES TA U REUIRE 
Okresný úrad Bratislava IV 
Karloveská 2, 842 l O Bratislava 
vydáva mimoriadne veterinárne 

opatrenia 
pre Miestny úrad Devínska Nová 

Ves na tlmenie a zabránenie šíre
nia nebezpečnej nákazy, besnoty, 
prenosnej na l'udí:Za ohnisko náka
zy sa vymedzuje katastrálne úze
mie mestskej časti Devínska Nová 
Ves a Bratislavský lesopark -
Devínska Kobyla. 

Opatrenia vo vymedzenom oh· 
nisku nákazy: 

Zabezpečit', aby prístupové cesty 
na lesné pozemky boli označené 
vystrážnými tabulami "Pozor bes
nota" až do zániku nákazy. 

V ohnisku nákazy sa zakazuje 
vol'né pobehovanie psov a mačiek. 

Pohybujúce sa psy musia byt' ve
dené na vodítku a mat' náhubok. 

Majitelia psov a mačiek sú po
vinní sledova!' ich zdravotný stav a 
podozrivé zmeny v chovaní a zdra
votnom stave okamžite hlási( svoj
mu privátnemu veterinárnemu leká
rovi alebo na odbor štátnej veteri
nárnej starostlivosti Okresného úra
du Bratislava IV /č.t. 376 158/. 

V ohnisku nákazy sa zakazuje 
poriadanie kynologických a felino
logických akcií až do zrušenia 
týchto mimoriadnych veterinárnych 
opatrení. 

Cestou súkromných veterinár
nych lekárov zabezpečit' vo vyme
dzenej oblasti vakcináciu psov a 
mačiek danej oblasti. 

Vhodnou formou oboznámi( 
obyvatel'stvo mestskej časti 
Devínskej Nová Ves o výskyte ná
kazy, o vydaných mimoriadnych 
veterinárnych opatreniach a o po
vinnosti evidencie psov starších, 
ako 6 mesiacov na MÚ. 

Vo vymedzenej oblasti sa na
riaduje podla § 19 písm. c, zákona 
č. 215/1992 Zb. odchyt a zmárne
nie všetkých túlavých psov a 
mačiek, pre ktoré nie sú zabez
pečené mimoriadne veterinárne 
opatrenia. 

Polovné združenia vo svojich re
víroch susediacich s miestnou ča
stou D. N. Ves sú povinné vykoná· 
vot' odstrel vol'ne žijúcich mäsož
ravcov a vol'ne sa pohybujúcich 
psov a mačiek. 

Nález uhynutých zvierat vo vy
medzenej oblasti je potrebné hlásiť 
na OÚ Bratislava IV - odbor štátnej 
veterinárnej starostlivosti, Polianky 
č. 8., alebo Slobode zvierat ako or
ganizácie poverenej na výkon vete
rinárnej asanácie. 

/Ak poraní pes, mačka alebo 
iné vnímavé zviera na besnotu člo
veka alebo iné zviera, musí byt' toto 

STRETNUTIE NA DEVÍNSKEJ KOBYLE 

Okresné koordinačné centrum KDH Bratislava IV srdečne pozývajú deti, 
mladých i tých skôr narodených ,na prechádzku v prírode a 

STRETNUTIE NA DEVINSKEJ KOBYLE 
v sobotu l 8. októbra l 997 

Prechádzkové trasy začínajú z miest 
<· t l,/~~-> 

AltND'evír'l :''lb:OO hod. 
zraz pri kostole, žltá značka 

\.. ~~~Hfl1P~':,•·~:9P hod. 
.,jrq,?:·p{i kbM61&' 'dút8Búsom do Dúbravky 

;~19::lor·~~ct··"· ;/ 
bu Ú·~. 62 a 44, modrá značka 

ínska Nová ~Js · 9:30 hod. 
- Sandberg (ulica SlpVjnec), zelená značka 

·:::~:: \ 

SPOLOČNÉ S 

O 12:00 hod. pri hoteli . i~A 
nad Dúbravkou na žltej značke (býval~liHUBERT) 

PROGRAM 

Hry, hudba, sút'aže a prekvapenia pre deti, srdečné rozhovory s milými 
ludíni a posedenie pri ohnisku s možnost'ou opiecť si domáce produkty. 

KDH • KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉ HNUTIE 

zviera minimálne 5 dní izolované v 
uzavretom priestore a vyšetrené 
privátnym veterinárnym lekárom. 
Izolácia sa týka i poraneného zvie
rata. Osoba poranené zvierat'om 
sa musí bezodkladne dostavil' na 
lekárske ošetrenie k svojmu obvod
nému lekárovi. 

/Manipuláciu s uhynutými vní
mavými zvieratmi je nutné vykoná
vot' len v ochranných rukaviciach, 
zviera vložiť do dvoch igelitových 
vriec, riadne uzatvori!' a opatriť vi
sačkou s udaním adresy nálezcu 
resp. lovca, miestom odstrelu resp. 
nájdenia. len takto zabalené zvie
ra môže byt' prepravované na la
boratórne vyšetrenie na ŠVÚ -
Bratislava, Botanická l 5 alebo do 
kafilérie. Miesto manipulácie je nut
né vydezinfikovať 5% roztokom 
chloraminu, alebo do iného chloro
vého prípravku. 

/Maj i telia /chovatelia/ zvierat, 
ako i ostatní občania sú povinní 
hlásiť privátnym veterinárnym leká
rom, asanačnej službe, alebo od
boru štátnej veterinárnej starostli
vosti OÚ Bratislava IV všetky podo
zrivé zmeny v chovaní psov, 
mačiek, alebo iných vnímavých vo
lne žijúcich zvierat. Ide najmä o 
neklud, zúrivosť, chraptivý brechot, 
zvýšenú hryzavost', požieranie ne
strávitelných predmetov, ochabnutie 
čelustí, zvýšený slinotok a u vol'ne 
žijúcich zvierat strata plachosti. 

/Nesplnenie horeuvených mimo
riadnych veterinárnych opatrení 
bude stíhané podl'a § 13 ods. l 
písm. c, zákona č. l l /92 Zb. O 
organizácii veterinárnej starostli
vosti SR, ktorý sa mení a dopiÍía 
zákonom č. 222/96 Z.z. o orga
nizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých záko
nov. 

Odôvodnenie: 
Na základe pozitívneho lab. vy

šetrenia líšky nájdenej na 
Eisnerovej ulici ktoré vykonal ŠVÚ -
Bratislava, č. nálezu R 213/97 a 
za účelom zamedzenia možnosti 
šírenia nebezpečnej nákazy- bes
noty, bolo rozhodnuté tak, ako je to 
uvedené vo výrokovej časti rozhod
nutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je mož
né pod at' odvolanie do l 5 dní odo 
dňa doručenia na Krajskú úrad 
Bratislave prostredníctvom OÚ 
Bratislava IV. Pretože ide o nalieha
vý všeobecný záujem v zmysle zne
nia § 55 ods. 2 zákona č. 
71 /l 967 Z.b. o správnom konaní, 
odkladný účinok odvolania sa vylu
čuje. Proti rozhodnutiu o vylúčení 
odkladného účinku sa nemožno 
odvol at'. 

Sylvia Čobánova 
Prednostka Okresného úradu 

Bratislava IV 

DEVEX3 



(NAŠl JUBILANTI) 
v týchto dňoch oslávia 

75 ~okov 

Vendel ~f\R!AŇ(Q\fiČ 
Vlqstq 91(3~N<?VA 
. AnnctŽUŽIČOVÁ·· .. 

·•·••···•···~?f~ké>v .... ····.···•···· FrorinšEa B~S~DOVÁ 

~lťo~ov 
Hedviga BeL~ŠOVÁ 

Blahoželáme 

V klube 
L_ dôchodcov ___ ___j 

spoločne oslávili narodeniny 
Alžbeta BELEŠOVÁ 
Júlia DANIHELOVÁ 

Jozefína FABŠIČOVÁ 
Mária GROSCHMIDOVÁ 

Štefan GROŽAJ 
Mária KOČIŠOVÁ 

Fridrich MARTANOVIČ 
Monika MARTANOVIČOVÁ 

Viera SCHREKOVÁ 
Mária ROZKOŠOVÁ 
Antónia TOLLOVÁ 
Kamila POLÁKOVÁ 

A svoje sedemdesiatiny 
Eduard ŽIŠKA 

Srdečne blahoželáme! 
Za sponzorský dar da kujeme 

pani Baranovičovej. 

Pozvánka 

úcta k starším 
Vnedel'u 26.10.1997 

o 15.00 hod. 
Istracentrum a Klub dôchodcov 

Pozýva 
všetkých dôchodcov z Devínskej 

na spoločenské posedenie 
vo velkej sále Istracentra. 

DáždnikY meškali 
V našej zberni na opravu dáždnikov v mesiacoch 
august a september meškali termíny opráv. 
Dôvod? My sme iba zberňou pre, možno jedinú, 
opravovňu dáždnikov v Bratislave. Pani, ktorá 
vykonáva opravy dostala poukaz na liečenie v 
auguste. Avizovali sme trojtýždňovú pauzu. Zo 
zaplavenej liečebne však po týždni poslali pa· 
cientov domov a v septembri pozvali opiiŕ na tri 
týždne, ako náhradu za neuskutočnené liečenie. 
A my sme so dostali opiiŕ do problémov s posu· 
nom opráv. 
Aj keď nie našou vinou, zákazníkom sa za drža· 
nie ospravedlňujeme. Do 16.1 O. 97 by však už 
mali byť všetky opravy hotové. 

Dev ex 

DEVEX 4 

súÍaž spevákov a inštrumentalistov 

Hlavný usporiadate!' krajské centrum 

a Národné osvetové centrum, Bratislava 

začiatok o 15.00 hod., vel'ká sála 

Reakcia na článok "Bude ešte matrika v DNVr uverejnený 
v časopise Devínskonovoveský Expres č. 17. 

Za dlhodobejšie uzatvorenie 
pracoviska matrík sa touto cestou 
obyvatelom mestskej časti Devínska 
Nová Ves ospravedlňujeme. Táto si
tuácia nebola spôsobená neocho
tou ani nezáujmom Okresného úra
du Bratislava IV, odboru všeobecnej 
vnútornej správy, oddelenie matrík, 
ale z úplne l'udských dôvodov. V 
letných mesiacoch júl a august si 
pracovníčky oddelenia čerpali 
riadnu dovolenku a v mesiaci sep
tember bola jedna pracovníčka dl
hodobo práceneschopná. Aj na
priek tejto skutočnosti boli nalieha
vé práce (a ko sú napríklad sobáše) 
vykonávané priebežne, prípadne 
ak_pracovníčka matriky bola na 
MU z iných dôvodov, neodmietla 
vykona( potrebné služby žiadnemu 
obyvatelovi. Žial' chorobu si nikto z 
nás nevyberá a taktiež všetci pra
covníci máme rovnaký nárok na 
čerpanie dovolenky. Uzatvorenie 
matriky v DNV bolo obyvatelom 
oznámené formou oznamu na dve
rách, kde bol vždy uvedený aj dô
vod. 

Pri tejto príležitosti by som rada 
vysvetlila obyvatelom mestskej časti 
DNV úpravu, resp. skorigovanie 
počtu pracovníčok na oddelení 
matrík. K zníženiu pracovníčok o 
jednu prišlo z dôvodov, že po dlho
dobejšom zhodnotení vykonáva
ných prác na úseku matrík v obdo
bí roku 1996 sme prišli ~záveru, 
že matričná činnosí na MU DNV je 
vykonávaná len na l O - 30% s po
rovnaním prác, ktoré vykonávajú 

pracovníčky na matrike Okresného 
úradu Bratislava IV, Z uvedeného 
vyplýva, že od l . l .1997 sa na MÚ 
DNV vykon ávajú činnosti matrič
ného úradu 2-3 dni v priebehu týž
dňa, a to: pondelok a streda podla 
úradných hodín MÚ mestskej časti 
DNV a takmer každý piatok, kedy 
si pripravuje pracovníčka sobáše, 
prípadne iné podujatia. 

Ešte pre informáciu môžem uvie
s( že som porovnávala aj obdobie 
od 1.1.1997 do 30.6.1997 podla 
mesačných výkazov vykonávaných 
činností na spomenutom úseku a si
tu.ácia sa síce zler:šila, ale stále je 
vykon prác na MU v DNV iba na 
18-42%. Porovnávané boli iba naj
frekventovanejšie činnosti matrič
ného úradu, ako sú: overenie pod
eisov a fotokópií, sobáše a úmrtia. 
Dalšie činnosti nie je možné uviesí 
v percentuálnom vyjadrení, pretože 
sú fo iba promile percenta. Takže 
foto boli dôvody, ktoré nás viedl i k 
úprave poskytovania služieb na 
úseku matrík v mestskej časti 
D.N.Ves. Bolo by snáď ešte jedno 
riešenie a síce, že pracovníčka MÚ 
DNV by vykonávala 30-50% prác 
pre matričné činnosti a zbytok by 
bola vyíažená prácou na MÚ DNV. 

Verím, že dočasné problémy, 
ktoré sú snáď už za nami sa nebu
dú opakovaí často a matrika na 
MÚ v DNV bude v prevádzke as
poň na takej úrovni, ako bola v ob
dobí od januára do polovice júla 
1997. Olga Sklenková 

vedúca odboru VVS 

00@u~~~oo~h 
menin1 v nasledujúeicn dvoen 

tŕždnocn oslávia: 
18.1 O. - Lukáš, 

19. l o,, Kristián, 
20.10. cyen.delín; 
21.10 .• -Drš~.lo, 
22.lP<·Sergej, 

. ·. 23.10 - Aloj~ití; 
24JO. • Kvetoslavq, 

}5JQ. ť Aurel, 
26, JO· -D~met~r, 
27.10. -Saqína, 

28.1 O, čDobromila, 
29.1 O. - Klára, 30.1 O. - Šimon, 

31.10. -Aurélia. 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

rn>~wiTlM 
Celovečerné predstavenia 

od 7 9.45 hoci. v so. 
a ne. aj o 17.75 hod. 

17, 18, 19. STRATENÝ SVET USA 

JURSKÝ PARK, MP 45,

Steven Spielberg opäí ponúk a 

fantastickú ukážku s využitím 

najnovších zázrakov 

počítačovej techniky. 

17. o 77,15 a 19,45 h. 
18. o 77,15 h. 

19. o 75,75 a 17,75 h. 

18.- 19. TVÁR TOHO DRUHÉHO 

USA MP 12 Sk 42,-

John Travolta a Nicolas Cage 

len o 19,45 h. 

22. • 23. KRYCIE MENO 

DONNIE BRASKO 

USA MP 12 Sk 42,

Skutočný príbeh tajného agenta 

25. - 26. NEBEZPEČNÁ 
RÝCHLOSŤ: ZÁSAH 

USA MP 12 Sk 42,

Akčný film 

29. - 30. ANAKONDA 

USA MP 12 Sk 42,· 

Príbeh skupiny filmárov 

30. aj o 17,15 h. 

Tel: 775 104 

l CLEAN UP THE WORLD 

~ 
opäÍ sme si poupratovali v De- kladných škôl (ZŠ Bukovčanal, ZŠ 

'ns kej Novej Vsi! V termíne od Bukovčana3 a ZŠ P. Horova v 
9.-26. septembra 1997 sa obyva- DNV). pod vedením učitelov, členov 
lia MČ DNV už po tretíkrát zapo- ob. združenia DAPHNE i pracovní-

.tli svojimi aktivitami do medzi- kov: SAŽP-pobočka Bratislava 
:;árodnej ekologickej kampane (Slovenská agentúra životného pro-
f'clean Up the World 1997", ktorej stred ia). Miestneho úradu MČ DNY 

l
kooordinátom je organizácia Clean a Istro Centra, vyzbierali v nive 
Up Australia, v spolupráci s medzi- Moravy 200 kg odpadu - naplave-
•národnoými organizáciami UNEP ním z tohtoročných júlových zó-
iCl GREENWAY. Za pomoci niekto- plav, pričom spravili aj čiastočnú 
irých už "sklaných" sponzorov: údržbu cyklisticko - náučného 
e.L.O. a.s., Greenplast s.r.o., DE- chodníka Nivou Moravy (odstraňo-
,NOVA m.p., i Magistrátu hl. m. SR vanie naplavených konárov a 
!Bratislavy, ako aj šikovných rúk driev). Čistenie nivy účastníkom 
obyvatel'ov Devínskej a našich ško- spríjemnili príslušníci mestskej polí-
ilákov, všetkým patrí vel'ká vďaka, cie ukážkami z výcviku policajných 
Iso v Devínskej vyzbieralo: psov 
i. v sobotu 20.9.97 asi 720kg ne- • školáci čistili aj lúku pri kameňo-
lbezpečného odpadu (oleje, staré lome Srdce (CHKO Malé Karpaty). 
[farby, rozpúšíadlá, staré postreky) - okolie škôl a verejné priestranstvá 
1za pomoci pracovníkov fy ESPOL na sídliiskách. Čistenia nášho sveta 

VYČISTIME SVET 1997 
roli, ale ja pekne roztriedili do 
označených košíčkov-na papier, 
sklo biele a farebné, bioodpad, 
plasty, nebezpečný odpad, kov a 
handry). Za usilovnosí dostali po
tom od uja horára peknúClfTlO'lovánku. 
Okrem divadiel-ka sa v devínskono
voveskom !STRA CENTRE (IC)-cen
tre pre volný čas, diali aj dalšie za-

ujímavé podu
jatia zamerané 
na environ
mentálnu vý
chovu mláde-
že-téma 
"Odpad": 
• dňa 22. a 
25.9.97 
Ekovýstava v 
knižnici IC pre 
žiakov 
• 26.9.97 

materskej škôlky M. Marečka 16 a 
tento maskot sa doteraz stáva zna
kom každoročnej jesennej akcie 
"CUW - Vyčistime Devínsku". 
Najkrajšieho maskota vybrali za
maskovaní účastníci "Detskej dis
košou", ktorou deti zakončili úspeš
nú celotýždennú ekologickú akciu v 
Devínskej Novej Vsi. 

s.r.o., pričom zber trval iba 3 hodi- sa zúčastnili aj naši najmenší-škôl-
!ny na 3 zberných miestach ká ri a prváci zbierali špinky pri rie- prednášky na tému" Ako sa nezasy- O "sladkú" odmenu pre malých ši-
• počas výkendu 19.9-21.9.97 asi ke Morave, v okolí škôlky a usilov- paí odpadkami a chráni( si zdro- kovných účastníkov sa postarali 
27 ton vei'korozmerného komu· ne pomáhali vyčistií aj rozprávkový vie", ktorú pre žiakov ZČ pripravili naši ďal'ší sponzori: Cukrovinky 
nálneho odpadu les Karkulke a ujovi horárovi v di- pracovníci fy O.L.O. a.s. -Ing. Šte- vel'kosklad - p. Molnár, Potraviny P. 

• pracovníci fy ENZO s.r.o. 20.9.97 vadelnej rozprávke manželov fánek Horova - p. Zimka, F plus-hračky-
šírili v Devínskej osvetu ohl'adom Strinkovcov z Devínskej • v piatok 26.9.97 sa tu uskutočni- p. Slávik a MAD Potraviny - p. 
zberu žiariviek, pričom aj niekol'ko "Vyčistime rozprávku". Odpadky, la výstava maskotov CUW, ktorých Ben i č. 

od obyvatelov "uskorili" ktoré po lese porozhadzoval hlad- z odpadového materiálu vyrobili Srdečná vda ka všetkým! 
• v dňoch 22.9.-24.9.97 cyklistické ný a neporiadny vlk, títo malí po- deti MŠ a ZŠ v DNY. SúÍaž o naj- Dr. Katarína Zlc:chová 

žiakov 7. a 8. ročníkov zó- mocníci nielen s Karkulkou vyzbie- krajšieho maskota vyhrali deti z Miestny úrad MC DNY 

ISTRACENTRUM, centrum pre vofuý čas - VYČISTIME DEVÍNSKU - týždeň podujatí pre deti a mládež. 

Od útleho detstva 
V mesiaci september ožívajú 

školy a škôlky atmosférou začiatku 
školského roka. Učitelia a žiaci 
očakávajú nové stretnutia, navzá
jom rozprávajú zážitky z prázdnin. 

Toto obdobie sa stalo pre naše 
školy a škôlky výnimočným ešte z 
iného dôvodu. Už tretí rok realizu
jeme spoločne myšlienku celosveto
vej kampane zamerané na čisté a 
zdravé životné prostredie v našich 
miestnych podmienkach pod náz· 
vom "Vyčistime Devínsku". Autor
sky a realizačne pripravuje podu
jatie lstracentrum v úzkej spoluprá
ci s riaditel'mi škôl, zástupcami 
zúčastnených firiem, spoločností. 

Tohtoročné podujatie sme vyhlá
sili v týždni od 22. do 26.9. a jeho 
základnou myšlienkou bolo znečis
tenie vlastného prostredia s jeho 
dôsledkami a tiež uvedomenie si 
ro~hodujúcej úlohy človeka vo 
Vz:tahu k tomuto problému. 

• Projekt je zameraný na deti pre
ds kol ského a školského veku a je 
rozdelený na vlastné a sprievodné 
Podujatia. S premiérovým detským 
Programom "Vyčistime rozprávku" 
sk predstavili umelci deíom mater
s Ych škôl a l . ročníkov základ
ných škôl. Žiaci 4. - 6. ročníkov be
sedovali s odborníkmi akciovej 
~lačnosti OLO o triedení odpa-

du, jeho význame a 
nevyhnutnosti. Žiaci 
7. - 8. ročníkov sa vy
brali tento krát na bi
cykloch pod odbor
ným dohl'adom pra
covníkov nadácie DA
PHNE a pedagógov 
po trase náučného 
c hodníka, v súčas
nosti značne znehod-

noteného po povodniach a znečis
teného návštevníkmi. Pracovníci 
Mestskej polície doplnili program 
starších žiakov na Náučnom chod
níku ukážkami výcviku psov z ob
lasti ochrany a bezpečnosti. 

Sprievodnými podujatiami toho
to ročníka boli súÍaže v školách a 
škôlkach o najkrajšiu výzdobu trie
dy, o najkrajšiu nástenku.a "o mas
kota - panáčika". Výtvarne spraco
vané víÍazné panáčiky sa stali sym
bolom dalších ročníkov. 

Počas týždňa podujatí navštívil 
starosta Ing. Vladimír Mráz, spolu 
so zástupcom Vladimírom Barano
vičom a riaditel'kou lstracentra 
PhDr. Katarínou Bergerovou všetky 
základné a materské školy v 
D.N.Vsi. Počas krátkych stretnutí s 
vedením a pedagógmi škôl sa zau
jímali o problémy, s ktorými sa ško-

ly stretávajú, pozrel si 
niektoré triedy a ve
noval každej škole 
monografiu "Devínska 
Nová Ves. 

Týždeň vyvrcholil 
vel'kou detskou disko
šou s vyhodnotením a 
odmenením víÍazov, 
podakovaním všetkým 
aktívnym účastníkom 
a sponzorom, ktorí 
prispeli k úspechu po-

dujatia. 
Do akcie "Maskot- paná§ik" sa 

zapojilo 187 detí zo ZS a MS. 
Na akciách, ktoré poriadalo 

lstracentrum bolo 1400 detí a žia· 
kov mestskej časti DNV. 

Okrem pracovnej atmosféry a 
zábavy, ktorú týždeň prináša, sa 
stretávame každoročne so závaž
ným poznaním, ktoré je pre nás 
akýmsi varovným signálom, a to, 
že naše deti, mnohé nevedia, ako 
sa správaí k svojmu okoliu, sú ne
tolerantné alebo l'ahostajne voči 
akémukolvek podnetu. Tu si treba 
uvedomií mieru zodpovednosti do
spelých, predovšetkým rodičov, za 
výchovu, formovanie povedomia a 
adekvátneho správania sa detí voči 
svojmu okoliu. Treba si uvedomí(, 
že žijeme a bezprostredne vplýva
me na unikátne krajinné územie, 

ktoré ho sme v Devínskej Novej Vsi 
súčasťou, a ktoré je nevyhnutné 
chránií a uchováva( pre budúce 
generácie. 

Veríme, že v budúcnosti bude 
náš projekt nielen čistením, zbera
ním odpadkov, tiež skrášlovoním 
nášho prostredia vhodne doplne
ným umeleckými programami. 

Projekt "Vyčistime Devínsku" za
meraný na deti a mládež je otvore
ný, vítame každý podnet, nápad a 
pomoc pri jeho príprave a realizá
cii. Záujemcovia o spoluprácu sa 
môžu obrátiť priamo na riaditel'ku 
lstracentra. 

Vyhodnotenie 
"Maskot - panáčik" 
l. miesto Strašiak zberko MŠ 

Marečka 16 
ll. miesto Mačka upratovačka 

4.D K. Marošová 
I.Bukovčana l 
111. miesto Ježko Smeíko 3.H M. 

Kalizký 
l. Bukovčana l 
Za peknú výzdobu, nástenky, 

boli odmenené všet~ ZŠ diplomom 
a na všetky MŠ a ZS sa poslali da
kovné listy p. riaditelom a učitelom, 
ktorí sa zapojili do tejto akcie 
"Vyčistime Devínsku" - (Vyčistime 
svet"). 

JSTRA CENTRUM 
centrum pre vol'ný čas 

DEVEXS 



Vydavateľstvo DEVEX pripravuje už 
šieste vydanie osvedčeného 

KATALÓGu obchodov a služieb 
pre obyvatelov DNY 1998 

pre 17 tisíc obyvatelov 
Devínskej Novej Vsi 

FORMÁT: l Ox 15 cm, 
ROZSAH: 84 strán (v r.l 997) 

NÁKLAD: 5200 ks 

TERMÍN: 

•odovzdania inzercie 
vydavatelovi: do 30.10.1997 
•spracovania podkladov: do 

30.11.1997 
•tlač a knihárske spracovanie: do 

30.12.1997 
•distribúcia do každej domácnosti 

v DNY: do 15.1.1997 

POŽADOVANÉ PODKLADY: 

•čitateľný text, uvedenie rozmeru 
•v prípade požiadavky zverejni( 
v inzeráte Vaše logo alebo inú 

špeciálnu požiadavku-dodať 
grafickú predlohu 
•bez dodania vlastnej grafickej 
predlohy spracujeme vlastný návrh 

•v prípade požiadavky dáme 
spracova( grafický návrh za úhradu 

V objednávke nezabudnite uviesť: 
•meno a adresu objednávateľa 

•IČO, DIČ, bankové spojenie 

•meno a č.tel.: zodpovedného 

pracovníka s ktorým možno 
konzultova( 

Spôsob podávania inzercie do 
KATALÓGu: 

•osobne: v inzertnej kancelárii 

DEVEXu: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.3o-18.oo 

sobota: 8.oo-ll.oo 
•listom (poštou) na adresu redak
cie: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 

841 07 
•faxom: 07/ 775 275 

rozmery plôch 
( rámček šírka x výška) CENNÍK 
jedna strana hárku 1 OO x 150 mm 

Ďalšie ponuky služieb DEVEXu: 

•VYDAVATE(STVO: 

Váš projekt (prospekt, časopis, bul
letin, publikáciu, knihu) 
spracujeme, vyhotovíme, doručíme 
až k Vám 

•REKLAMNÁ AGENTÚRA: 

Reklamu Vášho projektu zabez

pečíme kompletne 

•TLAČIARENSKÉ SLUŽBY: 

Tlač prospektov, firemných tlačív, 
propagačných materiálov ... 

bez DPH 

l strana 90xl30 mm l 240.-

l /2 str.: 90x 64 mm 625.-

l /3 str.: 90x42 mm 414.-

l /4 str.: 43x 64 mm 320.-

1/8 str.: 43x 31 mm 165.-

1/16 str.: 43x 14 mm 84.-

l /32 str.: 43x 6 mm 42.-

Pamätajte, Váš text sa musí zmestiť do objednaného rozmeru 

•KNIHÁRSKE SPRACOVANIE: 

Viazanie kníh, brožúr .... 

•DISTRIBÚCIA: 

Roznos Vášho produktu do 

schránok v DNY 

•PEČIATKY: 
Výroba a dodávka všetkých druhov 
pečiatok a príslušenstva 

•KANCELÁRSKE POTREBY: 

dodávka drobných kane. potrieb 

pre firmy 

DEVEX, Kalištná 9 

Bratislava 841 07 

tel./fax: 07/ 775 275 

DPH 23% celkom 

285,20 525,20 

143,75 768,80 

95,20 509,20 

73,60 393,60 

37,95 203.-

19,30 103,30 

9,66 51,70 

DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 

Deti z ONV znovu Firmám i jednotlivcom 

na televíznej obrazovke 
Kto vyhrá ·vyhrá, kto nevyhrá- neprehrá. 
ll. ročník detskej súlože sme odštartovali vo štvr

tok- 2. októbra v štúdiu Devínskonovoveskej televí
zie. Koncepcio súťaže so oproti minulému roku tro
chu zmenilo. Náplňou bude nielen súťaž, ole oj po· 
znávoco- diskusná vložka k danej téme, ktorá je vy
bronó s prihliadnutím no súťažiacu triedu. Témo pr· 
vého kolo bolo Životné prostredie o súložili deti štvr
tých ročníkov. 

Deti k danej téme moli priniesť najoriginálnejší 
odpadok. Okrem biologického odpadu o injekčných 
striekačiek, ktoré so stávajú problémom nielen pet
ržalským, deti priniesli oj odpadok špecifický pre 
Devínsku Novú Ves · odpad, alebo oko so zachrániť 
pred tigrom, mali deti možnosť spýtať sa pozvaných 

Nenič, 
ale chráň! 

Prednedávnom sme so zúčastnili 

akcie zameranej na čistenie 

Devínskej Novej Vsi a jej okolia, 

ktorú vyhlásilo miestne zastupiteľ

stvo. Sadli sme no bicykle o spolu s 

pani učiteľkami sme sa vydali na 

cyklistický chodník popri rieke 

Morave. Nie, naším cielom nebolo 

DEVEX 6 

hostí· Ing. Kataríny Zlochovej o Tomáša Hulíko štu· 
dento ekológie. . 

Školou, ktorá si odnieslo prvé miesto v prvom 
kole, je škola l. Bukovčono l s troma bodmi, no 
druhom mieste so umiestnilo škola P. Horovo 16 s 
dvoma bodmi (minulý rok bolo absolútnym víťazom 
súťaže) o no treťom mieste skončilo škola l. 
Bukovčono 3. GRATULUJEME!Témo nasledujúcej 
súlože, blízko pre piaty ročník, s ktorým so stretne
me v štúdiu 30. októbra o 18 hodine- ŠPORT. 

No toto stretnutie prineste so sebou do štúdio 
jednu športovú trolej, ktorú získalo vašo škola, ktorú 
si najviac ceníte o ktorá vám môže priniesť v budú
cej súťaži bod ! 

obdivova( krásu, ktorú nám rieko 

Morovo ponúka. Naším cielom bo

lo zaplnil niekoľko veľkých igelito

vých vriec odpadkami o špinou, 

ktoré so v tomto nádhernom prírod

nom prostredí nachádzajú vdako 

našej ľahostajnosti. Neverili by ste, 

čo vš elko tvorilo obsah našich 

vriec! Papiere, konzervy, rozbité 

sklo, umelá hmota, železné pred

mety o vlastne všetko to, čo so nám 

ponúkame: 

nástenné, stolové, 
reklamné kalendáre, 
a množstvo novoročných 
pozdravov s množstvom 
dotlače loga vašej firmy 

Kontakt: 
DEVEX -vydavateľstvo, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava 
Tel./fax: 07/775 275 
WEP-VW, s r.o. 
š. Králika 7, 841 07 Bratislava 
T.č.: 07/779 779, 
mobil: 0901 715 711, 

0903 439 488 

Íoží zahodil do koša alebo to už 

nepotrebujeme. Pri napliíaní vriec 

sme si uvedomili, akí sme my - ľu

dia nezodpovední k okoliu, v kto

rom žijeme. Na jednej strane sme 

hrdí, že žijeme no takom krásnom 

území (chodíme na prechádzky, bi

cyklujeme, dýchame čistý vzduch, 

obdivujeme rastlinky i zvieratká), 

na druhej strane je nám úplne jed

no, či zahodíme papier hJm, kde 

patrí alebo le n tak do voľnej príro

dy. Takto to dalej nepôjde. Preto sa 

obraciame no vás, malých aj veľ
kých obyvotelov našej "Devínskej" s 

výzvou - Nenič,ole chráň! Chráň 

tento malý kúsok zeme, ktorý tu nie 

je len pre nás, ale oj pre budúce 

generácie. 

Žiaci 7. A 8. Ročník 

ZŠ. l. BUKOVČANA 3 

KULTÚRA BEZ HRANÍC me dostat' sa domov. 
BR: Ná pekné je to tu, ale tiež 

ešte dorába/' ú. Muzika dobrá, kopa 
známych, a e je to trochu 

V nedeľu 28.9.1997 na pozva
nie, uverejnené aj v Devexe, sme sa 
vybrali do susedného Schlosshofu 
no podujatie Kultúra bez hraníc 
v očakávaní, dňo plného dojmov. 

Prvé nám pripravila doprava. 
V Devínskej sme so o 13.00 hod. 
dostali do motorového vagóna -
vláčika. Dve minúty pred odcho
dom (13.24 h.) nás tam bolo no
tlačených vari sto o rovnaké množ
st-:o postávalo s o~is~utými brada
ml pred redobytnyml dverami va
gónu. Slastne sme však prišli do 
Marcheggu o dostali sme sa ož 
druhým autobusom ' do 
Schlosshofu. ' 

Dychovú hudbu i sedliacky trh 
sme zareeistrovali, tiež snaživého 
k<;nferenc1éro na pódiu na nádvorí 
zom,kukT?mu však väčšina hostí z 
De":'ms e1 nerozumela, pretože 
zre1me zanedbali učenie so cu
dzísh jazykov. Nestihli sme tri 
královné, ale Viedenské krajinské 
majstrovstvá v jazde záprahov nám 
neušli. Boli nádherné. Aj burčiak 
chutil, bo i domáce koláče no sed
liackych trhoch. Podaktorí sme stihli 
navští,vit oj galériu. 

Vela známych tvári nás podnieti
lo popýtat so na dojmy 

.• MP: Sem. sme cestovali jeden a 
tnstvrte hodmy, domov budeme tiež 
osi toľko, tu sme so 
. pom?tali tak dve hodiny, prezreli 

s1 okol1e zámku, je pekné, pozreli 
so no Devínsku, nič nekúpili, vypo
čuli sme s_i troc~u muziky a tak. 

J.P: Dceru m1 vo vlaku nepomač
koh, trochu sme si postáli v 
Marcheggu no stanici -pasová 

kont~ol<;~ a čo~oni~ no druhý au
tobus, cos1 sme v1del1, ole, kto nevie 
jazyk, ten so tom 
. mohol len pozera( Nošt'ostie 

VIE~m ~eme,c_ky l?~ som popýtol. Ale 
ne1oký zvlost zou1em 

DFS Grbariieto 
Ešte oni poriadne nezačal ďalší školský rok o mi 

sme so už chystoli no ďalšiu reprezentáciu do 
Chorvátsko. Vo Voroždíne bol v dňoch 5.- 7. sep· 
tembro 1997 Medzinárodný chorvátsky festival pod 
názvom "Voroždinu s ljubovlju", no ktorý pozvoli i 
náš detský súbor Grborčieto. 

Po príchode do Voroždíno sme so preobliekli do 
kro1ov o zarodili do sprievodu medzi ostatné súbory. 
~estovol s nom1 01 kameraman s DTV, ktorý nás po
cas celého pobytu vo Voroždíne i cestou v outobuse 
snímal, zatiaľ čo pani redaktorka zo Slovenského 
r~zhiosu nahrávalo zaujímavé rozhovory s osobno
stami festivalu o tiež noše zážitky. 

Vynikajúci obed o odpočinok v luxusných izbách 
hotela PARK nám po ceste padol veľmi dobre. 
Oddýchnutý o pripmvený sme so odobrali no večer
ný program. 

alebo 
Deň plný dojmov 

o nás som nezaregistroval. 
Možno, že no začiatku povedali oj 
čosi po slovensky na nosu 

adresu, ole potom už ako by 
sn:e boli povinní - aj keď hostia -
onentovot sa ... 

AT: My sme mali štastie, do vlaku 
sme sa dostali no druhý pokus ale 
niekoľko ľudí zostalo ' 

v Devín,skej, pre tretí pokus. 
Chcem delom ukáza( kus h1stórie 
možno si pozriem o( ' 

program o koníky. Dúfam, že 
domov sa dostaneme. 

AU: Vraj podpísali nejakú zmlu
vu dnes. Ale neviem kto s kým. 
Rozumeli sme akurát 

našim spevákom a hoci sme 
chceli íst s detmi do toho parku 
(Danou Aven) a zámku 

(Niederweiden) nevedeli sme sa 
tam dosta( Najväčšiu starost' má-

iné oko keď u nás čosi podobné 
robíme. Nuž iný kraj, iný mrav. 

TM: Neviem či to, čo sme s rodi
nou absolvovali kQrešr.onduje s 
názvom tejto akcie. Ci zvláš( 

sú oboznamovaní predstavitelia 
obcí, zvlášt radoví občania. 
Náhodou viem nemec~ 

tak som sa tam šiel uprekladot' 

ReprezentOVali v Chorvátsku 
Vystupovali sme oko prvý súbor. Po progmme v 

dobrej nálade ole hladní sme sa odobmli do hotela, 
kde nás čakalo velmi milé prekvapenie. 

Slávnostne pripmvená večeru počas ktorej nám 
vyhrávalo skupino DYNAMIC. Tí čo moli chuť si oj 
zatancovali. No nemohli sme byť dlho, pretoŽe nás 
no druhý deň čokolo dalšie vystúpenie no námestí 
Voroždíno. Tom sme to poriodne roztočili. 
Vystúpenie so nám vydarilo o čom svedčil burácojúci 
poriesk prítomných divákov o pozvanie chorvátske· 
ho sponzora všetkých členov súboru no vynikajúcu 
jodmnskú zmrzlinu. 

Domov sme so vrátili plný nových zážitkov o 
pekných spomienok no prežitý víkend. 

A komu patrí vdoko zo to, že nóš DFS 
"Grborčieto" mol opäť možnosť reprezentovať 

Devínsku Novú Ves v Chorvátsku? 
Y. prvom rode nošej vedúcej Nike, ktorá so vždy 

snoz1 o to, aby sme tancovali o spievoli čo najlepšie 
o noše vystúpenia moli úspech, ujovi Jožkovi 
Krajčírovi, ktorý každú akciu perfektne zabezpečí, 
pánovi šoférovi zo bezpečné dopmvenie no miesto 
reprezentácie o späť domov, Chorvátskemu zväzu 
no Slovensku a Potmviny o zeleninu p. Baronovičvá 
zo sponzorstvo, redaktorke zo Slovenského rozhlo
su o komemmonovi z DTV za reklamu súboru o so
mozrejme všetkým obetavým rodičom -momičkám 
p. Turonskej o Adamov ej, Jeckovej, Moderovej 
Hujsovej, Pechovej. ' 

lienky DSF Grbariiela 
A.Turanskó o Darinku Morgensteinovcí 

známym, ktorí sa mo neustále vy
RYiovali .ale yy~erpávojúce odf?.ove
äe som 1m dat nevedel. Naši ludia 
l<;~m prišli nepriwavení a nemyslím 
s1, že so to nedalo zabezpečit inak 
kultúrnejšie. ' 

To boli dojmx niekoľkých účast
níkov akcie Kultúra bez hraníc z 
DNY. Hoci sused do redagcie pri
niesol noviny z Rakúska (v sol:iotu 
11.10.97 večer po uzávierke stačili 
sme zaregistroval: titulky "Nové 
partn~rstvo:' o niek;>ľko fotografií, 
no /edne1 folklorna skupina 
Koby. ko no, druhej sto~ostovia pri 
podp1s.ovom Rorlnerske1 zmluvy, čo 
potvrdilo preätým počuté, že zmlu
vo bude rozšírená o dalsie teritória 
Devín a Marchegg. 

Takže je za nami deň P.lný doj
mov pod názvom Kultúra bez hra
níc. Možno niektorí očakávali viac 
niektorí menej. Viac Vám poveda( 
nevieme. Niektoré veci sa nám ne
podarilo pochopil, ale možno na 
tom ~~:z:áleží. Sn<:'živí ~ostitelia pri
pravili 1ste to na1lepš1e, čo mohli. 
N_a~oniec, počasie bolo perfektné, 
vyhlad na Devínsku slušný, kto 
chcel vela videl i počul. Domov sme 
so dostali rýchlikom, pretože vláčik 
bol neprekonoteľne plný. Mali sme 
štastie. 

DEVIEX 7 



V Devínskej Novej Vsi 
vyrástol ďal'ší 
Keď ma oslovil v Schlosshofe Ing. 
Aleš Zloc~a , jeden z prvých tréne
rov laca Svarca, či viem, iba som 
pritakal. • 

Ladislav SVARC 
na majstrovstvách Slovenska v teni
se mužov v dňoch 23. - 28.9.1997 
získal titul majster Slovel)ska. 
Na dvorcoch Slávia STU Bratislava 
sa zišla silná konkurencia. Zo 48 
účastníkov, ako jednotka bol nasa
dený Gálik (Právni~), dvojka Matúš 
(Trnava) a lacovi Svarcovi ako je
denástemu veril vari iba otec v kúti
ku duše. 
Pripravoval sa, ako tradične, na 
dvorcoch Slávie Právnik v 
Petržalke. Tréner Emil Miška mu ne
dal vydýchnu(, pridali sa aj kluboví 
spoluhráči, medzi ktorých patrí aj 
nasadená jednotka Gálik. 
Už týždeň vopred, na turnaji 
mužov kategórie B MATCHBAl v 
Petržalke, cítil formu. Začalo sa mu 
darit', turnaj vyhral. Stúpajúcu for
mu využil práve na majstrovstvách. 
Od štvrt'finále, po porážke 
Grolmusa, si začal veri(, že sa mu 
môže podari( husársky kúsok - cel-

Majster 
SLOVENSKA 

kové prvenstvo. Prvé v Lacovej ka
riére. 
Devätnást ročný rodák i občan 
Devínskej sa teda vyšvihol na stu
pienok, v republike, najvyšší. 
Iba tento rok začal hrot na satelit
ných okruhoch ATP. Tu vlastne začí
najú všetci svetový hráči získavať 

Pre šport a vofuý čas 
Činnost' našej komisie aj v tomto 

roku prebiehala vo dvoch súbež

ných líniách, a to - legislatívna a 

organizačná. 

V rámci legislatívy členovia ko

misie riešili problematiku rozvoja 

športových aktivít v DNV- navrhli 

vybudovanie športovej haly, reko

nštrukciu detských ihrísk, rekonš

trukciu športových areálov základ

ných škôl, podiel'ali sa na prípra

vách pre vybudovanie baseballo

vého ihriska (vybudovala Denova v 

apríli tohoto roku). Miestny úrad 

vyčlenil 30 tisíc Sk na opravu a vý

menu basketbalových dosiek na 

ihrisku ZŠ l. Bukovčana l. a 3. 

Žial', v priebehu dvoch dní došlo k 

ich zničeniu. Mnohé návrhy členov 

komisie budú zahrnuté v budúcom 

roku do projektov výstavby športo

vej haly (Št. Králika). Komisie úzko 

spolupracuje v tejto oblasti s archi

tektom našej mestskej časti. 

1. 
Majstrovstvá bratislavského kra

ja družstiev mladšieho dorastu: 
l . Budmerice 
2. Slovan Bratislava 
3. ŠK Strelec D.N 
Devínsku Novú Ves reprezentovali 
Ivan SYROVÝ 
Karol HORVÁTH 
Stanislav JURČÁK 

DEVIEX 8 

Postupne bude prebiehat' rekonš

trukcia basketbalových konštrukcií 

na ihriskách ZŠ l. Bukovčana l. A 

3, P.Horova 16, zabudujú nové ko

nštrukcie na sídlisku Podhorské - ul. 

J. Poničana, na ul. Charkovská, i 

na Kolónii.Záleží od schválenia na

vrhovanej výšky finančnej čiastky 

našej komisie poslancami miestne

ho zastupitelstva. 

Po stránke organizačnej - členo

via komisie organizujú, podla plá

nu pre občanov DNV niekol'ko ak

cií: 

- v marci volejbalový turnaj šies

tich zmiešaných družstiev pre mlá

dež a dospelých, 

- Jarný beh detí a dospelých

zúčastnilo sa 200 detí a 65 dospe

lých, 

- v apríli opät' volejbalový turnaj 

zmiešaných družstiev, 

- v júni sa podielali naši členovia 

komisie na organizovaní športovej 

Zuzana HORVÁTHOVÁ 
Majstrami bratislavského kraja 

družstiev staršieho dorastu sa stalo 
družstvo ŠK Strelec D.N.Ves 

v zložení: Róbert VERNER 
Ivan SYROVÝ 
Karol HORVÁTH 
Stanislav JURČÁK 
Zuzana HORVÁTHOVÁ 

mj 

prvé body do svetového 
rebríčka. 
Prvých 5 bodov je síce 
dobrý začiatok pre da
lšie pokračovanie na 
týchto turnajoch, len 
treba sa "prehupnúť" 
pod tisícku a ... smero
vať pod stovku. 
Ako sa to dá utiahnu( 
finančne? 
Niekoľko korún zarobil 
hraním v rakúskej lige, 
klube (Slávia Právnik) 
vyhral Slovenskú extra
ligu . Nestačí však len 
hrot', musí hladat' a 
hladá sponzorov, ktorí 
by mali záujem prezen
tovat' seba a svoje firmy 
prostredníctvom - zatiaľ 
"iba" majstra Sloven
ska. Hral v Rakú-sku, 
Francúzsku, Turec-ku, 
pripravuje sa na turnaj 
v Grécku, Rakú-sku, 

Tunise. Budú sponzori čakat' na vý
sledky alebo uchytia si talent v pra
vú chvílu? 
semifinále: 
Gálik- Novák- 6:3, 6:3 

olympiády žiakov ZŠ v DNV, deti 

súťažili v ľahkej atletike, vybíjanej, 

futbale - 600 účastníkov, 

- v novembri bude šachový tur

naj pre mládež a dospelých, ako i 

turnaj v pretlačení rukou pre veko

vé kategórie od 15 rokov. 

Do rozpočtu MČ DNY pre rok 

1998 chce naša komisia navrhnúť: 

- vybudovanie beachvolejbalo

vého ihriska na ul. Charkovská 

(starý tenisový kurt), 

- zabudovanie pevných stolnote

nisových stolov v oblasti starej i no

vej DNY, 

- rekonštrukciu a vybudovanie 

basketbalových konštrukcií, 

- vybudovanie nohejbalového 

Švarc- Matúš- 6:2, 6:0 
finále: 
Švarc - Gálik - 7:6, 4:6, 6:4 (za 2 
hod. 45 min.) 

pk, snímky autor 

ihriska nedaleko rybníka, 

- vybudovanie tribúny pre divá

kov v areáli tenisových kurtov (Na 

grbe) a postupné vybudovanie Ich

kej športovej haly, 

- podporíme rekonštrukciu det

ských ihrísk, 

Čo sa podarí z našich návrhov 

realizova( v budúcom roku, závisí 

od finančných prostriedkov našej 

MČ, od dôležitosti potrebného 

zveľadovania života občanov v 

našej MČ, ako i z objektívneho po

stoja a rozhodnutia našich poslan

cov k danej problematike. 

predseda komisie 

pre šport a volný čas 

• 

A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor 

• Oblasť činností: Zber a zvoz komunálneho odpadu 

• Zber a zvoz priemyselného a živnostenského odpadu 

• Prenájom veľkokapacitných kontajnerov a nádob na odpadky 

• Vývoz nebezpečných odpadov (PCB), ktoré sa nedajú zneškodniť v SR 

• Konzultačná činnosť, projektové riadenie 

Od októbra 1996 je A.S.A. Slovensko aktívna v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu z domácností. Služby 

našej spoločnosti sú prispôsobené rôznym potrebám obyvateľstva. Intervaly zberu v jednotlivých domácnostiach 

sú 2 - 4 krát mesačne. 

Nízkohlučné auto IVECO s lineárnym lisom, 

ktoré vlastní A.S.A. Slovensko na zber a zvoz 

komunálneho odpadu. Univerzálne vyklápanie umož-

ňuje vyprázdňovanie všetkých bežných zberných nádob 

(1101, 1201, 2401, 11001). 

V prípade Vášho záujmu podrobnejšie informácie poskytnú naši spolupracovníci. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Valné miesta (ponúka, hlOdá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám škodu 120. Tel: 776 622 

• Predám 2 váľandy s úložným 
priestorom. Tel: 778 165 

• Predám medený kábel 4x4 CIKI -
B, 40 metrov a kúpim cirkulár. 

Tel: 775 643 
• Predám bicykel BMX- detský. 

Tel: 778 165 

• Prijmeme predavačku na 6,5 
hod. do novinového stánku v DNY 

Tel: 779 411 
• Vydavatelstvo DEVEX hlodá mla
dého redaktora na úväzok. 

Tel: 775 275, 
mobil: 0903-429 485 

•Hlodám pani k 5-ročnému diev-
čatku. Tel: 779 029 

• Sekanie a zlatenie písma, oprava 
a čistenie náhrobkov. Tel: 777 830 
" Čistenie interiérov a leštenie karosé
rií. 0905-623 935, 0905-617 540 

Tel: 07/596 1.8 17 fax: 07/596 18 18 

• Účtovníctvo, mzdy a dane. 
Tel: 770 303, 775 420 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel. 778 362 
• Jedn. Účtov. mzdy, DPH. 

Tel: 774 190 

• Výuka a doučovanie NJ. 
Tel: 770 094 

• Kúpim 2-izb. Byt v DNY. 
Tel: 778 803 

• Vymením 3-izb. Družstevný byt 
(74m2

) v DNY (murované jadro + 
dalšie úpravy) za 4-izbový v DNY 
+doplatím. Tel: 776 970 
• Vymením 4-izb. Družstevný byt 
pri zdravotnom stredisku za l-iz

bový družstevný byt - len v DNY. 
Volat' večer po 19.00 hod. 779 100 

• Kúpim v DNY l-izbový byt. 

Tel: 778 803 

• Kto prenajme gars., 1-izb. byt? 
Tel: 821 818 

• MG - Real, lstrijská 114, 

tel: 07/779 569 

sprostredkuje predaj, kúpu, prená

jom nehnutel'ností 

• Prenajmem garáž vRD. 
Tel: 774 146- po 19.00 h. 

• Vezmem do prenájmu alebo 
kúpim garáž v DNY. 

Tel: 770 214 

lnzerda: Cenník: l znak= 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l l 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano= 4 216 Sk. K cenám treba pripočítol23 % DPH. 
Zlavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hl'odám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. 1 cm2 = l O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00- 11.00 
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za obdobie od 25.9.1997 do 

9.10.1997 

Dňa 8.10.1997 o 01.55 hod. 

hliadka MsP D.N.Ves počas výkonu 

V čom je 
problém! 

Keď som drogoval, vždy som si myslel, oj som 
rozprával našim, ze jo to nedokážem, ze jo som nu· 
lo, neverím si, učiť som so nevedel, robiť som neve
del, cit som stratil, prestal som mol rád, nič som si 
neváži l... jedným slovom, ze nič nedokážem, ze iba 
smrť mi pomôže. Tu som zistil a zisťujem práve 
opak. Keď budem chcieť dosiahnuť reálne veci so se
bou o pomôcť druhým, ide to. Určite to pôjde. Že 
smrť nikoho nevykúpi. To je obyčajné zbobelstvo -
egoizmus. Treba sa zdravo nasral na seba o pove
dať s i- "tok dosť. Uz si dlho padal na kolená, topil 
si sa. Keď chceš byť vzpriamený, neplač sám nad se· 
bou a nad okolím! Postav sa a rob. Hneď teraz. 
Začni!!! Povedal som si: viem, že mám na viac v 
živote, než drogovať a plakať nad životom", Toto 
som hovoril niekol'kokrát nahlas aj svojmu druhému 
ja. A hovorím to aj teroz. Keď som si teraz čítal môj 
denník- to je sila. Skoro každý deň som napísal
nemám ziodne problémy, všetko je v pohode ... som 
unavený, nechce so mi písať atď. Hovoril som si, ze 
to n en i toké ťažké abstinovať. Bol to omyl. A vel'ký. 
Stále som myslel na bezproblémovú budúcnosť, keď 
to takto pôjde. Smiech nás neopúšťa! ani pri váž· 

~~ ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Začiatok tajnič-

ky.- B/ odparovacia spojka - rub -
časť tela pod hlavou.- C/ Udiera 
do lopty nohou - dievčenské meno -
pobáda.- D/ Oslovoval zámenom 
oni -ošetril proti burine.- E/ Granit 
- austrálsky ostrov - mesto v 
Nemecku.- F/ Ozvena- nezhoda-
stred tajničky.- G/ Predložka 
/ 6.pád/ - nuž, slovom - mesto v 
Španielsku - skratka dlžkovej mie-
ry.- H/ Afroaziat- priatel' Keta -
značka rastlinného tuku na peče-
nie.-1/ Pohrebná hostina- bohyňa 
rannej zory- umýval.- J/ Koniec 
tajničky.-

Zvisle: l/ Zosilnené ako - vre-
ce.- 2/ Naklonenie- časť hlavy-
poradie.- 3/ Priliepalo- tropická 
rastlina s jedlými hl'uzami.- 4/ 
Druh palmk- starý huslový nástroj.-
5/ Ruvač a - rozlož oheň.- 6/ 
Mesto v Španielsku - oraním za-
pravia.- 7/ Stával sa redším- po-

služby zistila na ulici Eisnerova hluč

né správanie sa dvoch občanov. 

Hliadka MsP na mieste zjednala 

nápravu a priestupcov za rušenie 

nočného kl'udu vyriešila blokovou 

pokutou vo výške l 00,- Sk. 

Na podnet občanov a hlavného 

kontrolóra miestneho úradu 

D.N.Ves sa hliadka MsP DNY za

merali na kontrolu dodržiavania 

nych veciach. Ten bol na dennom poriadku. Ai keď 
nám dohovárali, nebrol som to tak vážne. 
Komunita ... tiez smiech a dá sa povedal, že sa ne
dajú porovnať ani tie, čo sú teraz. Bál som sa nieko· 
mu niečo povedať, aby sa nenahneval, neurazil ne· 
bodaj. A niečo povedal o sebe, o svojich pocitoch · o 
dobrých či zlých -povedal som si: dávoj pozor, čo 
povieš, aby sa nedozvedeli o tebe nič zlého. Aspoň 
to bude bez problémov. Jo som si absolútne neuve
domil, že obrovským problémom je to, že všetko v 
sebe dusím a to ma zožiera. 

Viem, že ten marotón mi dosť pomohol, aby 
som si uvedomil určité veci vážnejšie. Odvtedy som 
zočol viac myslieť no minulosť, keď som robil chyby 
o oj moji rodiďo. A hlovne, čo som prežil zo posled
né štyri roky ešte pred drogovoním . To už zočolo 
dávno predtým. Zistil som, ze to moje vel'ké rozhod· 
nutie podlo vtedy, keď som naposledy býval vonku 
o všetko už záviselo ibo odo mno. To bola jedno z 
rozsvietených hviezd a ja som sa jej chytil. 

A tu tie hviezdy môžem chytať o zväčšovať. 
Neveril som, že niekedy budem ráno skoro vstával 
a budem mol z toho takú menšiu radosť. Aj keď 
máme ešte problémy, dokázal som to. Keby mi nie
kto povedal oj pred fetovoním, že budeme robiť nie
kol'ko hodín denne no stavbe, povedal by som mu, 
ď mu nešibe. Kondičku so mi zvyšuje o ide mi to. 
Pre mno je vel'ký úspech, že som si dokázal uvedo-

nor.- 8/ Oblak- staroveká vojen
ská loď.- 9/ Upoť- grgám.- 10/ 
Zamočím- semeno /zastar./.- ll/ 
Severoeurópanka - predložka /7. 
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VZN č.6/1996 o obmedzení pre

daja a požívanie alkoholických ná

pojov na verejnosti pred potravina

mi - večierkou na ulici J. Jonáša. 

Pracovníci MsP uložili priestupcom 

v 3 prípadoch blokovú pokutu vo 

výške 400,- Sk a v lO prípadoch 

boli priestupcov oznámili miest

nemu úradu v D.N.Vsi na dalšie 

riešenie. 

miť svoje chyby, prijať ich. Z očo l som rozprával o 
svojich pocitoch · zlých oj dobrých -nebál som so, 
viem, že mi to pomôže o toho druhého tým štvrtím. 
Viem, že obstinovol neznamená ibo nebral drogy. 
Že drogy nie sú ibo heroín. Alkohol, cigarety, kávo, 
lieky otď. Že vymeniť drogu zo drogu je l'ohké, ole 
to je o ničom. Závislosť je približne rovnaká u kaž
dého. Tu máme určitý režim. No zoďotku som si ne
lámal hlavu, keď som niečo nedodržal, kývol som 
rukou. Teraz mo to sere, a moc. To nerobím kvôli 
druhým, ole kvôli sebe. Druhý mi dávo pomocnú ru
ku o jo sa jej môžem chytiť, ole ostatné je na mne. 
Tu so učím žil, rie šiť problémy, uvedomovať si svoje 
chyby, prijal veci tok, oko sú ... že toto je fakt, čo 
bolo, že to už nevrátim. Viem, že svoju budúcnosť 
budem mol takú, oko budem chcieť, ako so tu bu· 
dem snažil o podlo toho, či so tu budem brať vážne. 

To je výpoveď ďalšieho z klientov resocializoč· 
ného zariadenia ROAD. Poslaním združenia ROAD je 
resocializačná ochrano o pomoc občanom, ktorí so 
stali drogovo závislí. 

Kontakt: OZ ROAD 
Bjornsonovo 13 

811 OS Bratislava 
Tel. 777 477, 521 74 64 

Pád/ - pracovať s rýlom.- 12/ 
Rúbať- vlastniL-

Pomôcky: E/ Palm.- G/ Onís.-
6/ Ávila.- 8/ Monéra.-

d 

7 8 9 10 11 12 

IX 

IX 

V uplynulých dňoch vykonali 

kontrolu dodržiavania VZN č.4/96 

no opustené vozidlá - vraky. V pia

tich prípadoch bol daný podnet 

miestnemu úradu v D.N.Vsi na od

stránenie vrakov a v troch prípa

doch prebieha objasňovanie prie

stupku. 

Ivan Hricko 

Velitel' stanice MsP ONV 

Nápis v zdravotníckom zariadení: 
- Žiadame pacientov v čakárni 

u lekára, aby sa navzáiom 
zdravili, kým sa neuzdravia! 

- Prečo sa má kat zo všetkých 
manželov nailepšie? 
- Neperie, len vešia. 

Záhorák si kúpi mobil. Ide s ním 

ai do erotického salóna a práve 

keď ie v nai/epšom, 
telefón mu zazvoní. 

Na druhom konci ie manželka. 

Záhorák sa prekvapene pýta: 
- Ako si ma tu našla? 

Osloví žena v strednom veku 
miestneho občana: 

- Prepáčte, ale zdá sa mi, že ste 

otcom iedného z moiich detí. 
- No, dovolie,- iachce muž, 
- veď ia vás ani nepoznám, 
ako by som potom mohol ... 

- Len sa upokoite,- vraví žena, 
- ia som učitel'ka. 

Kričí chalupár cez plot: 
- Pán sused, Cyril chce zase bi( 

svoiu ženu, pod~e rýchlo na 
pomoc!· Už bežím,· odpovedá 

sused,- povedzte Cyrilovi, 
nech začne zatial' sám. 

- Ako idú obchody pán Vogel? 
- Mizerne, môi čistý 
zisk nestoií za nič. 
- A čo ten špinavý? 

-Prepáčte, nie ste vy černoch? 
-Áno, ako ste to zistili? 

- Podlá prízvuku. 
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hradí Mestké časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 OB Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903 - 429 485 

DEVIEX 10 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

45.-46. týždeň 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Vážení 
čitatelia 
Ozaj nezávisle od našej vôle 

prišla jeseň vo svojich prenádher
ných farbách. A november hneď 
od zajtra ponúka niekol'ko príle
žitostí zamyslieť sa. 

Už prvé dni pozývajú navštíviť 
tých, ktorí odišli, potešiť tých, čo 
zostali. 

Dnešné dni, to však nie sú len 
kytice chryzantém, horiace svieč
ky, čistý odev ... 

O niekol'ko dní bude potrebné 
mnohým pripomenúť sedemnásty 
deň v tomto mesiaci. 

Začiatok pádu totality a deň 
boja proti nej. 

V živej pamäti máme strihanie 
drôtov železnej opony. Už ob
schli slzy radosti. Tí, čo prežili 
a pretrpeli päťdesiate roky mož
no chápu. Mladí, zahrnutí množ
stvom najrozličnejších ponúk, sa 
pýtajú? Toto je ono? My chceme, 
vy, čo ste nám vydobili slobodu, 
dajte. 

Ani priatelia z vyspelých tzv. 
"západných" krajín jednoznačne 
nechvália vlastný systém. Celý ži
vot i veky vlastne pozostávajú 
z hladania. 

Pripúšťam, aby spomienkam 
patrili iba dni. Všetky ostatné tre
ba vari venovať hladaniu (a na
chádzaniu), výchove a príprave. 
Mladým pre ich vek, dospelým 
pre ich nezrelosť. 

Váš vydavatel' 

s o o oves 
informačný 

spravodajca 

občanov 

r s mestskej časti 

DEVÍNSI\A NOVÁ VES 

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

31.10. 1997 Ročník: VII. Číslo: 

fJ Z radnice • Jurský park 11 DNV 
J] Petícia pre preložku cesty 

Mlynská- lstrijská~ Memoriál M. Zavarskej 
• Hokejbal~ Petícia - pokračovanie 

a sta novi sko sta ro stuD l nzercia 

1 patria spomienkam. 

Dominanta zo pôvodnú, ktorá musela byť zbúraná. Zároveň sa 
začali práce oj no osveriení priestoru okolo kostola. 
V rámci týchto prác so zabudujú oj reflektory, ktorý· 
mi bude táto dominanta Devínskej Novej Vsi v noci 
osvetlená. Stavebné práce v hodnote osi l milión 
korún hradí mestská čosi ONV, vybudovanie osverie· 
nio hradí hl. mesto Bratislava prostredníctvom firmy 
Siemens. 

Dominanta Devínskej Novej Vsi onedlho aj s osveriením 
Mestská čosi ONV no prelome minulého o tohto ro
ko vybudovalo dláždenú plochu v okolí kostola 
Svätého Ducha v ONV. V týchto dňoch nastúpili na 
kostolný kopec znovu pracovníci firmy Žesta, oby 
dokončili úpravu cesty spájajúcej kostol s Eisnerovou 
ulicou. Vedl'o cesty postavia oj kaplnku ako náhradu 

Urgencia 
Dňo 13.6.1997 sme Vám zoslali list, v ktorom 

sme upozorňovali no platné Všeobecne záväzné no· 
riadenie č. 3/1996 (VZN) o povinnom označení in· 
formačných, reklamných o propagačných zariadení o 
predajných stánkov, ktoré je v platnosti od l. júno 
1996. VZN č.3/1996 so menilo VZN č. 15/1996 
zo dňo 21. novembra 1996. 

. p-

Do dnešného dno nikto z VQšei mestskej čosti 
nevyzdvihol identifikačný list. Ziodome Vás opäť, 
oby ste vyzvali podnikotel'ov no ktorých sa vzťahuje 
§ 2 predmetných VZN, oby so prihlásili no oddelenie 
cestného hospodárstvo Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, Mlynské nivy 37 (Ing. liliana 
Hladicseková, tel. č. 5262374, klapka 301), kde 
im vydáva identifikačný list. 

Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, Oddelenie cestného hospodárstvo 

-------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 23. l O. 1997. Uzávierka nasle-
dujúceho čísla bude 6. 11. 1997, číslo vyjde 14. l J. 1997. 

19 bezplatne 

Krátke správy 
SLOVAKORING - po/yfunkčný 

autodrom bude v Trenčíne. A dá/šie 
zauiímavosti z motoristického 

športu sa dozviete v budúcom čísle. 

V piatok 31. 1 O. 97 bude po prvý 
krát v ONV verejná prísaha 

voiakov zák/. vo( služby v areály 
policainei akadémie v ONV 

o 74°0 hod. 

Mólo v rybníku 
Minulý piatok na suché dno rybníka 
v ONV pribudla hrdzavá opacha. 

Je to budúce mólo, ktoré po oprave 
a napustení vody v rybníku bude 

slúžiť budúcemu zámeru na využitie 
rybníka pre športové účely. - p -

Bezúročné pôžičky podnikatelóm 
Mestská časť Devínska Nová Ves 
poskytuie drobným podnikatelom 
bezúročné pôžičky do výšky 50 

tisíc korún na začatie, alebo 
rozšírenie podnikania. Posledné 
tohtoročné pôžičky bude miestna 

rada schvalovať v decembri. 
Záuiemcovia o pridelenie pôžičky 

si môžu podať žiadosť spolu 
s potrebnými dokladmi naineskôr 
do konca novembra na miestny 

úrad. Podrobnosti o náležitostiach 
žiadosti sa záuiemcovia dozvedia 

na oddelení všeobecnei správy 
miestneho úradu. - p -

MÚDNV 

pripravuje návrh rozpočtu 
na r. 1998. Požiadavky, 

návrhy občanov 
a ob č. združení je možné 

doručiť do 14 dní 
na MÚ DNV- Istrijská 49 

KDO ~B!!!JDO~ Kli!fi€E ZA 
POŠ'FOU NBi EA'li€KB, 

SID M DE\ZBXB 
(NovoveskéJ 14 z dvora) 



® robn ic 
1l radnice 

21 . l O. l 997 rokovalo miestne 
zastupitelstvo 

Miestne zastupítelstvo: 

• prerokovalo informáciu pre
dnostu miestneho úradu o aktuál

nom stave realizácie investičných 
akcií mestskej časti, správu miest

neho kontrolóra o vykonanej 
kontrole investičných akcií a in
formáciu riaditelstva Denovy i fi

nančnom zúčtovaní investičných 

akcií "bezbariérové úpravy", 
ihrisko na ul. J. Smreka" a "rybník" 

• schválilo návrh na mimo

riadne vysporiadanie vzájom

ných záväzkov s podnikatel'kou, 
ktorá má v prenájme nebytové 

priestory pod terasou na ul. M. 
Marečka (už viac ako rok nevy
užívané). Týmto rozhodnutím by 
ešte do Vianoc mala začat' fun

govať pod terasou predajňa zele

niny a predajňa a servis bicyklov. 
" schválilo podnikatel'ský zá

mer spoločnosti EIB s.r.o. na 
výstavbu športovo -relaxačno -

obchodného centra na ul. Š. 

Králika pod hromadnými gará

žami. Okrem novej predajnej 
plochy vznikne v objekte 155 

garážovacích miest, sauna, solá
rium, masáž, posilovňa, telo

cvičňa na kondičnú gymnastiku, 

squash, bowling, biliard, spolo
čenská sála, reštaurácia, kino a 
plaváreň, 

• schválilo uplatnenie sankcií 
voči dodávatelovi vyplývajúcich 
z oneskoreného plnenia termínov 

výstavby kanalizácie na Mečí
kovej a Kremencovej ulici v cel

kovej výške 240 tisíc korún, 
• schválilo cenu pri odpredaji 

garáží na sídlisku Stred do vlast
níctva ich doterajších nájomníkov 
na 5 500,- Sk/m', 

• schválilo odpredaj dalších 
20 bytov na sídlisku Podhorské, 

• schválilo bezhotovostný pre
vod inventáru z majetku mestskej 
častí združeniu Votum v celkovej 

hodnote 55 tisíc korún a 
Základnej škole l, Bukovčana l 
v celkovej hodnote 66 tisíc korún. 

Ide o inventár z bývalých det-

DEVEX2 

ských jaslí, ktorý tieto subjekty 
mali už doteraz v bezplatnom 
užívaní, 

• schválilo nájomnú zmluvu 
s Jednotou SD Bratislava na pre

nájom nebytových priestorov na 
ul. M. Marečka 12 na dobu 
určitú l 3 rokov. Ide o prenájom 
priestorov, v ktorých má Jednota 

umiestnenú predajňu potravín a 

podpísaním tejto zmluvy sa do
rieši jej vzt'ah k týmto priestorom. 

Podpísanie tejto zmluvy jej umo
žní aj dalšie investície do predajne, 

• schválilo udelenie odmien 
členom komisií miestneho zastu

pítel'stva neposlancom za ich 
prácu v komisiách, 

• schválilo odpredaje pozem
kov vo vlastníctve hl. mesta SR 

Bratislavy na Opletalovej ulici ich 
doterajším užívatel'om za 250,

Sk/m' do výmery 500 m' a za 
660,- Sk/m' nad túto výmeru. 

Výškou ceny bola zohl'adnená 
skutočnost', že kupujúci uvedené 

pozemky už desiatky rokov uží
vajú. 

• schválilo odpredaj pozem
kov vo vlastníctve hl. mesta 
Bratislavy pod objektom Línio

vého centra ne Eisnerovej ulici za 
l 500,- Sk/m', 

• schválilo odpredaj časti po

zemku o výmere 140 m' na 
Podhorskej ulici za 500,- Sk/m2

• 

Ide o pozemok vo vlastníctve hl. 
m. SR Bratislavy, ktorý doteraz 

užíval kupujúci, 

• prerokovalo poradovník 
záujemcov o nadstavbové byty 
zostavený bytovou komisiou 
miestneho zastupitelstva. V prvej 
etape sa na bytovom dome na 

Novoveskej ulici postaví 7 bytov. 

S výstavbou by sa malo začat' už 
v marci budúceho roka. 

• schválilo bezúročnú pôžičku 
vo výške 300 tisíc korún a s do
bou splatností l 2 rokov manže
lom Olgyaovým na prístavbu a 
nadstavbu rodinného domu, čím 

vznikne nová bytová jednotka, 
• zvolilo Ing. Petra Rajkoviča 

za člena miestnej rady namiesto 
odstupujúceho člena rady Jozefa 
Žembu. Obaja menovaní poslan

ci kandidovali za Krest'anskode

mokratické hnutie. 

- p-

V pondelok 20.10.1997 sa na 
ulici J. Smreka dialo čosi nevídané. 
Pracovníci Denovy zrenovovali pre 
deti detské ihrisko a popoludní bolo 
všetko pripravené na jeho slávnost
né odovzdanie. Deti viac ako pol 
hodinu pred termínom 
nedočkavo stáli v rade 
venej páske. O pol 
vzrástol aspoň na st 

A potom to za 
deti volili meno, 
ku dajú. Návr 
dvadsaf arozho ov 
ké. Veď rdzho 
vami Dúha, Sm 
Šfatník, Detský 
lších naozaj n 
Nakoniec však 
len jednoznačný .. ~gJv1ac 
zdvihlo pri návrhu Jursk 
Takto sa teda nové ihrisko 
nie detí bude volaí. 

V spolupráci s Magistrátom hl. 
mesta SR Bratislavy a Miestnym 
úradom Devínska Nová Ves sme 
uskutočnili dňa 20.9.97 separova
ný zber nebezpečného odpadu v 
miestnej častí Devínska Nová Ves. 
Akcia bola zameraná na zber 
škodlivín z domácnosti. Boli zriade
né tri zberné miesta, kde mohli 
občania bezplatne odovzdaí na 
zneškodnenie odpadové motorové 
oleje, autobatérie, znehodnotené 
náterové hmoty, prostriedky na 
ochranu rastlín a podobne. 
Pracovníci firmy ESPOL oboznamo
vali obyvatel'ov s problematikou 
zneškodňovania chemických látok. 
Na zberných miestach boli posky
tované brožúrky " Separovaný 
zber problémových látok z komu
nálneho odpadu". Celkom sa vy
zbieralo 720 kg nebezpečného od
padu. 

Autor mena 
a riava detí 
na ihrisko, 

kvality. 
obliehanou 

<trll'rlt"*'"M''" domček 

Akcia bola zo strany MÚ 
Devínska Nová Ves vel'mi dobre 
pripravená, o čom svedčí aj záu
jem občanov a množstvo vyzbiera
ného odpadu. Akcia bola propa
gované v miestnych novinách, v lo
kálnom televíznom okruhu a vo 
Večerníku. Okrem toho boli vyvese
né letáky s uvedením miesta a času 
zberu. Najviac odpadu bolo vy
zbieraného na stanovisku pri pošte 
a na sídlisku na Eisnerovej ul. 
Menej pri hoteli Morava. Pozitívne 
možno hodnotil organizáciu zberu, 
keď MÚ zabezpečil na stanoviská 
kontajnery pre objemný odpad a 
tiež pracovníkov firmy Enzo, ktorí 
zbierali ortuíové žiarivky. Občan 
tak mal možnost' na jednom mieste 
odovzdaí prakticky každý druh od
padu. 

Ing. Ladislav Bobiš 
riaditel' 

Pondelok 3.11.97 - 18:30 -19:00 - Sút'až základných škôl (repríza) 
Utorok 4.11.97 - 18:30 - 19:00 SúÍaž základných škôl (repríza) 
Štvrtok 6.11.97 - 18:30 - 19:00 Spravodajstvo DTV (premiéra) 
Piatok 7.11.97 - 9:30 - 10:00 -Spravodajstvo DTV (repríza) 
Pondelok l 0.11. 97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 
Utorok ll .ll. 97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV (repríza) 
Štvrtok 13.11. 97 - 18:30 - 19:00 - Horúce kreslá (premiéra) 
P1atok 14.11. 97 - 9:30 - 1 0:00 - Horúce kreslá (repríza) 
Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 
do 14:00 vys1ela sa polhodinový blok textových informácií. 

DTV na kanále 59. 

V ostatnom čase sme v Devínskej svedkami premno
hých rozkopávok. V poriadku. Keď treba, tok treba. 
Horšie je to však s ich označovaním o bezpečno· 
sťou. Mnohé sú opatrné akoby provizórnymi zóbro
nomy o hoci sú to stavby, chýbajú údaje o realizáto
rovi o termíny začiatku o ukončenia. Naj ... zaujíma· 
vejšio je no ulici Hradištná. V prostriedku ulice (ve· 
dl'o sú garáže) je rozkopávka bez riadneho označe
nia, osvetlenia, avízo no začiatku jednej o druhej 
strany. Kol'kolen krót sme boli svedkami oko vodič 
automobilu zostavil ož pred kopou zeminy, zonodá· 
vol, hodil spiatočku ... Komu to patrí, kto to reolizu· 
je, komu to nevadí? • g • 

S rastom obyvatel'stva rastú aj ná

roky na riešenie dopravných a pre

pravných otázok. Mnohé komuni

kácie a prepravné trasy zostávajú 

pôvodné, nestačia na zvýšené pre

pravné nároky a tak nastávajú no

vé problémy. Treba ich riešiť. 

Zamýšlajú sa nad tým tímy odbor

níkov a ponúkajú riešenia. Nie 

Odkiaľ prišli naši Chorváti? 
Podl'a jednej z ústnych legiend rozší

rených pred dvoma desoíročiami 
v Devínskej Novej Vsi prišli naši novo· 
veskí Chorváti z mestečka Labin na 
Istrijskom poloostrove v Chorvátsku. Túto 
domnienku možno potvrdzuje aj fakt, že 

v 

najmenej 20 rokov je v devínskej Novej 
Vsi lstrijská (pôvodne Chorvátska( ulica 
a nie napr. Dalmánska. Najviac tomu 
vari nasvedčuje najrukolapnejší dôkaz 
dominánt devínskej Novej Vsi a Labina 
a ich spoločné znaky: 

Dominantou Labina je zvonica nad 
starým mestom vysoko sa vypínajúca na 
Rabackým zálivom Jadranského mora. 
Má prekvapujúco vel'a spoločných zna
kov s vežou kostola Sv. Ducha v D.N .Vsi, 
hlavne po jej oprave v tomto roku keď 
sa dostala, viac menej, do pôvodného 
historického stavu. Aj keď už naša veža 
už nie je najvyšším, zdaleka viditel'ným 
orientačným bodom ako labínska, pô
vodne bola na takmer najvyššom mieste 
v starej obci. 

Labínska veža je naďalej len zvoni
cou bez pristaveného kostola. Naša ma
la pôvodne tiež len túto funkciu. Toto sa 
zretel'ne preukázalo po rozobratí časti 
krovu v tomto roku. Aj labínska aj novo-

PREL ZK CESTY 
Ml YN SKÁ - ISTRIJSKÁ 

vždy a všetci sú spokojní. Tak vzni

kajú protinávrhy, iné návrhy, ale

bo ... petície. 

V Devínskej Novej Vsi je niekol'ko 

problémových úsekov (nedostatoč-

ne riešená príjazdová cesta do 

DNY, premnoženie aut a parkova

nie na sídliskách ... ). V ostatnom ča

se najhorúcejším problémom sa 

stala Mlynská ulica a plánovaná 

veská veža sú pokryté jednoduchou ce
mentovou maltou. Teda žiaden šindel, 
škridla a pod. A najpodstatnejšie je,že 
obidve majú na štvorcovom pôdoryse 
v rohoch štyri malé vežičky. Takýto ar
chitektonický prvok nevidno na okolitých 
záhoráckych alebo bratislavských kosto
loch. Ani na kostoloch za Moravou. 
Porovnajte na fotografiách z tohtoroč
ného leta. 

EM 

preložka Mlynská-lstrijská. 

Dostali sme dve petície i kópiu 

článku uverejneného v Novom čase 

16.10.1997. Uverejňujeme obe 

petície, a kedže Nový čas (do uzá

vierky Devexu) neuverejní! reakciu 

starostu MČ DNY, želá sí, aby jeho 

stanovisko bolo uverejnené v miest

nych novinách. 

PEfí(iA-~---------------------(b;z-;áŠho-sÚhl~s~J,-z~~~i~7ež~-~~dn~Zh~po~---df~~dn~~;;~iÍMiy;;kÚ~VÓpe~Zo~Ú~Ik~~~;o----My:-p~dpf~;~~b~~nio~~;;úh~~í;;~lik~dá~~~ 
• vrchových vôd. Dalšie zvýšenie terénu spôsobí, že osvedčilo počas výstavby kanalizácie no Mlynskej momentálneho bytového fondu rodín no susedných 

PROTI VÝSTAVBE CESTY "PRELOŽKA MLYNSKÁ" (do· 
lej iba preložko). 
Podávajú: obyvatelia mesto Bratislavy- mestskó čo· 
sť Devínska Nová Ves. 
Účel petície: zrušenie plánovanej výstavby preložky. 

Dôvody: 
l l O projekte preložky so majitelia okolitých po
zemkov po prvý raz oficiálne dozvedeli no schôdzi 
s projektom stavby DIC, s.r.o. o predstovitel'mi obce 
priamo no tvári miesto dňo 22.7.1997 (príloha č. 

l). Predstavitelia miestneho zostupitelstvo uviedli, 
že financie, i keď sú potrebné no dobudovanie kona· 
lizácie No Slovinci, uprednostnili no tento projekt. 
Projektant stavby rozdal účastníkom schôdze tlačivo 
(príloha č. 2) o žiadal oby ho ihneď, resp. 
Najneskôr do troch týždňov vyplnili. Protestujeme 
proti tomu aby nám niekto vnucoval súhlas so stav
bou preložky o tok nás nútil konať v rozpore so svo· 
jimi záujmami. 
2/ Navrhovaný projekt počíta s výstavbou cesty vy
soko nad úrovňou súčasného terénu, čím de facto 
likviduje existujúci bytový fond susediacich domov 
no Mlynskej ulici. Po výstavbe preložky so domy, 
dvory o plónovoné novostavby dostanú do jamy me· 
dzi dve komunikácie o iba s enormne vysokými ná
kladmi ich bude možné dostať no úroveň aspoň jed
nej z ciest. Veď napríklad postavenie zrekonštruova· 
ného domu Mlynská SA to nikdy neumožní! Pritom 
nejde o žiadne morálne zastarané stavby, ole domy 
po rekonštrukcii, v rekonštrukcii alebo s vydaným 
stavebným povolením no ich rekonštrukciu, resp. 
stavbu. 
3/ Terénne úpravy, ktoré boli doposia!' urobené 

no noše dvory bude stekať dažďová vodo nielen ulici. Tento voria nt si vyžaduje iba vybudovanie pozemkoch, s porušením ich právo no slušné o ne· 
z Mlynskej ulice ole oj d'olšie nepredvídané zmeny chodníka pre peších no Vápencovej ulici. rušené bývanie v zodpovedajúcom životnom prostredí. 
oko vystupovanie spodnej vody o pod. Domy budú 7/ Projekt je plánovaný no pozemku, ktorý dopo· My, podpísaní občania, nesúhlasíme s výstavbou no-
vlhnúť o pozemky budú podmočené. Nikto nám ne- sial' nie je majetkovo vysporiodoný. Miestny úrod vej cesty o žiadame Miestny úrod v Devínskej Novej 
vedel povedať či bolo táto otázka seriózne preskú- D.N.Ves je iba užívotel'om pozemku. Pozemok má Vsi hl'odoť iné konštruktívne o efektívne riešenie, 
mon á 

0 
oko. konkrétnych mojitel'ov, ktorým majetok vyvlastnilo ktoré bude v prospech všetkých občanov v DNV. 

41 Preložko bude mať negatívny vplyv no životné zo bývalého režimu. Títo si v zákonnej lehote uplot· Petičný výbor+ podpisy 
prostredie. Plánované presmerovanie cesty spôsob· nili reštitučný nárok o v tomto čase so už moli ujať ------------------------------
ní, že ju zočne využívať ťažká doprovo, čím so svojich vlastníckych práv. No Okresnom úrode 
zvýšia nároky no statiku domov. Noše domy so do- Bratislava IV nás informovali, že ok nie sú vysporio· 
stonú medzi dve cesty o zároveň hlboko pod ich úra· doné vlastnícke vzťahy no predmetnej nehnutel'nosti 
veň. Obyvatelia domov budú dennodenne vystavení nie je možné nič stavať. Podlo informácie právneho 
exhalátom, prachu o hluku zo súčasnej 0 oj budúcej zástupcu reštituentov v súčasnosti pôvodných moji· 
preložky Mlynskej ulice. Strotio prakticky okékol'vek tel'ov odopierajú vydať majetok o chcú im ho vy-
súkromie, ktoré moli doteraz aspoň z jednej strony. vlastniť vo verejnoprospešnom záujme · kvôli pláno· 
Netreba pritom zobúdoť no hluk prichádzajúci z pre· vonej stovbe preložky. 
vádzky no železničnej stnnici v Devínskej Novej Vsi. 8 l No schôdzi 22.7.1997 tvrdili, že o realizácii 
5/ No celom svete so snažia 0 vylúčenie tranzitnej projektu rozhoduje mesto, resp. GIB. Myslíme si 
dopravy z obce. Myslíme si, že preložko ju do obce však, že oni mesto oni GIP neiniciovali stovbu ešte 
naopak pritiahne 0 doprava bude pokračovať cez jednej duplicitnej Mlynskej ulice v D.N. Vsi. Projekt 
chránenú pamiatkovú oblosť lstrijskej ulice d'olej no musel byť predsa vypracovaný no niečí podnet. 
Devín. Podl'o nášho názoru by Devínskej Novej Vsi VÝZVA POSLANCOM MESTSKEJ ČASTI DEVÍNSKA 

prospelo ovel'o viac investovať do zvýšenia bezpeč- NOVÁ VES 
nosti o kvality cesty, ktorá vedie od železničnej sto- Vyzývame poslancov Miestneho úrodu D.N. Ves aby 
nice po diaľnicu. podrobne zorgumentovoli o zdôvodnili prečo obec 
6/ Preložko má údojne vyriešiť zlú dopravnú situá· pristúpilo k tomuto riešeniu o nemohlo so realizovať 
eiu no Mlynskej ulici. Dopravnú situáciu je však mož· iné riešenie v prospech všetkých obyvotelbv D.N. Vsi. 
né riešiť okamžite. Navrhujeme: Vyzývame poslancov Miestneho úrodu D.N. Ves aby 
oj vybudovať retardéry no zníženie rýchlosti prechá· hájili noše právo oko ich voličov. 
dzojúcich áut My, podpísaní občania, nesúhlasíme s tým, že verej-
b/ umiestniť dopravnú značku obmedzujúcu rýchlo· noprospešným záujmom je ohrozenie životného pro-
sť stredio, zabetónovanie dolšieho kusu zeme, zvýše-

c/ kontrolovať o reštriktívne si vynútiť dodržiavanie nie prejozdnosti áut cez pamiatkovo chránenú lstrisjkú 
jestvujúceho zákazu vjazdu nákladných vozidiel ulicu o vyvlastnenie pozemku. 

PETÍCIA ll • 
My občania Devínskej Novej Vsi so obraciame no 
starostu mestskej časti D.N. Ves s petíciou tohoto 
obsahu: 
Žiadame Vás pán starosta podniknúť všetky kroky, 
ktorými bude možné dosiahnuť urýchlenie 
výstavby preložky cesty Mlynská ulica tnk 
oko je tn definované v doposia!' platnom územnom pláne. 
Dôvody, ktoré nás vedú súhlasiť o podpísať túto petí· 
eiu sú viac oko jednoznačné. Doterajšia cesto nevy· 
hovuje základným požiadavkám bezpečnosti cestnej 
prevádzky, ohrozuje majetok i životy občanov, úrazy 
o smrtelné zranenia sú bežné, nie sú riešené chodní· 
ky, odvodnenie o mnoho dalších problémov iste 
viedlo mestské zostupitelstvo k tomu, keď rozhodlo 
o zoradení akcie do rozpočtu hl.m. Brostilovy no rok 
1997 i o jej realizácii. Keďže so blíži záver roko o 
s predmetnou akciou so fyzicky nezopočolo, máme 
obavy, že podobná prnežitosť riešiť nevyhovujúcu 
dopravnú situáciu v tejto časti obce so v budúcom ro
ku naskytnú! nemusí. 
Petíciu podávame v zmysle zákono č. 85/1990 Zb. 
O petičnom próve podporenú súhlasom podpísaných 
občanov. 

Petičný výbor+ podpisy 

DEVEX3 



(NAŠl JUBILANTI) 
v týchto dňoch oslávia 

70rokov 
Anna DARÁŽOVÁ 

75 rokov 
Fŕ(Jhtišek ŠKÔDL 

85rokov 
Ladislav MAJERČÁJ( 

94 rokov 
Jolana KRÁLOVIČOVÁ 

Blahoieláme 

OSPRAVEDLNENIE 
Ospravedl

ňujeme sa 

najstaršej 

občianke 

Devínskej 

Novej Vsi 

Františke 

BE SEDOVEJ. 

V minulom 
čísle sme ju riadne 

omladili, ukradli sme jej celých de
sal' rokov. 

Františka Besedová sa narodila 
4.10.1898 a tak sa dožila 

pekných 99 rokov. 
Vela zdravia jej do dalších rokov 

želá 
redakcia 

Zosobášili sa 

Emília MOJŽIŠOVÁ 
a František PALKO 

Andrea GRANCOVÁ 
a Ferdinand CVEČKO 

Slávka ADAMÍKOVÁ 
a Branislav BEZÁK 

Mgr. Agáta MEDOVÁ 
a Mgr. Igor LINTNER 

Mgr. Denisa KONDROVÁ 
a Mgr. Robert MÁTRAY 

Patrícia FULÔPOVÁ 
a Radovan SIVOŇ 

Blahoželáme! 

pre •VQľny ča~1 1!itr!jsk~ .~J 6 
,;f'RINCEZNÁ.PILULIENKA

11

···············\·.··.· .( • detské divadelné predstavenie sprotidrog()~.o.•.••.?.•···. 
térryatikou uvádzame v náhradnom termíne 
16;00h., vel'ká sála, 10,: Sk 
výchovné programy uvedené v informácii 
o detskýchprogramoch 
;,OKUKUČKE, KTORÁ PRESTALA KUKAŤ;' 
detské divadelné predstavenie 
16.00h., vel'ká sála, 10,- Sk 
Klubové stretnutie MO Matice slovenskej 
18.00 h. lstrijská 6 
Stužková, SOU Strojárske vel'ká sála 
JESUS CHRISTUS • SUPERSTAR 
~ 8.00 h. vel'ká sála, Rocková opera. 
Učinkujú žiaci gymnázia Matky Alexie. 
1 O. Výročie založenia detského folklórneho 
Grbarčieta v Devínskej Novej Vsi 
- slávnostný program s host'ami z Chorvátska 
- 17.30 h., vel'ká sála 
Výročie založenia speváckeho zboru Rosica 
v Devínskej Novej Vsi 
- spoločný program jubilujúcich súborov Rosii::9 
a Grbarčieta, 16.0 h., vel'ká sála 

Telefón: 770 033 

Programové oddelenie, oddelenie pre prácu 
s detíni Detské programy novembra 97 

Oddelenie pre prácu s det'mi, tento rok pripra_vilo prírodoved~é 
a kultúrne podujatia pre deti SK ·... > 

4.11.97 od 14.00 do 15.00 hod. súpripravenépríródoved(1é 
stretnutia LENS, ktoré vedie ·. • . 
Tomáš Hulík. Tieto stretnutia sú zamerané. 
na rozprávanie o prírode a ich krásach; 
Na spestrenie používa vedúci diaproje~tor kde .••..•••.•••.•.•••. • 
im ukazuje obrázky zaujímavých rastlín a živo~íchC>Y; 
qd 14.00do 15:15 hod. Divadielkl) Dunajkayréižii 
p. l~ora Strinku pripravilo na podnetl~trac;;rtra pr~ 

·.··•••··. dell 1.- 2. Roč. SK sériu stretnutí Majster~()Ma.li0tko. 
•••·•··•·.· •.•. ·.·.· .· .· ak? vybral Admirál. ..• · .. ·. ··.·•······· · .. ·•... ·. i i i i.~ k() je zam~rané na poznávanie fadebhravou·.f9rmou a. na z:(ly~r 

stavenia!'akr.eslia deti. spoločne·~ "Majsterkom .. rngliatkom'!<:>l:)ťg#;i•>• 
1 O~ U~... 9.0qhod. Keď mamičk(] nÍf:)Í!> d(]O'l9 clj 1 O.l~ l'l9P. 
12.11 •. · 9 •. 0.0. hod.)Lčas( cyklu výcbo~n>:«? rro9(afP'?Y i . 

pret:letiMSv.pNy ,ZQvečk()vÓ····.·······•.·•··· ••·••••·•• .. · iL .. · · 

Vystupoval' v televízii je tajným 
snom nejedného chlapca či die
včaía. Žiakom 8. Ročníka zo ZŠ na 
ulici l. Bukovčana 3 sa tento sen 
splnil. Katarína Galbavá, Juraj 
Kišš, Rudolf Šeliga a Mária Šimun
ková sa stali priamymi účastníkmi 
televízneho kvízu DOKÁŽ ČO 
VIEŠ. Tento kvíz vysiela STV l 
a sút'ažia v ňom žiaci zo základných 
škôl z celého Slovenska. Na začiat
ku súÍaže každé družstvo predsta
vuje mesto alebo obec odkial' do 
súÍaže prichádzajú. Katka to ne
mala vôbec jednoduché. Predstavil' 

"l s. 
počas jednej minúty Devínsku Novú 
Ves, všetky jej krásy a zaujímavosti 
jej dalo poriadne za brat'. Zvládla 
to však výborne a predstavila sku
točne to naj ... naj ... čo tu u nás 
v DNV máme. Jej rozprávanie ilus
trovali obrázky, ktoré namalovali 
deti počas svojich prechádzok po 
DNV. Ďalej súÍažiaci dokazujú svo
je znalosti v rôznych oblastiach ako 
literatúra, ekológia, živá a neživá 
príroda, história, osobnosti a moja 
vlast'. Tentokrát sa deti z našej školy 
stretli v nel'útostnom vedomostnom 
boji s det'mi z Komárna, z Voderad 

oo~u~w~oo~h 
men in~ v nasledujúcicn dvoc~ 

týždňocn oslávia: 
l .ll. - Denisa, sviatok 

všetkých svätých, 
2.11 . - pamiótka .z<:>:rulých, 

3.11. -Hubert, 4.ll. -K~ rol, 
5.11, ~ Imrich, 6.11. ' Renáta, 
7.ll:>René;8.1J:~ Bqhurnír, 
9;ll.-Teodor,<l0.11, -Tibor, 

U .l L - JIAartin; Maroš, 
12. 11. : SÝätapluk, 
13.11 >Stanislav, 

14.11.: Irma. 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

@[§WQ~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. ai o 17.15 hod. 

5. - 6. 11 ANGLICKÝ PACIENT 
začiatok predst. o 19'0 hod., 

pretože dfi:ka filmu ie cca 3 hod. 

8. - 9. 11 ODDANÍ LÁSKE 
začiatok 1945 hod. 

8. - 9. 11 STRATENÝ SVET 
JURSKÝ PARK, zač. o 1 7" h., 

9. 11. 97 aj o 1515 hod. 

12.- 13.11 VRESKOT 
zač. predstavenia o 19'5 hod. 

15. - 16. 11 ZACHRÁŇME 
WILLYHO 111. 

hráme o 1 715 a o 19'5 hod. 

Tel: 775 104 

a z Čierneho Balogu. V tvrdej kon
kurencii dokázali, že skutočne toho 
vela vedia a len tak sa niečoho ne
zlaknú. Po zrátaní všetkých získa
ných bodov obsadili pekné ll. 
Miesto. Dokázali, že sa vyznajú 
v danej problematike a svet okolo 
seba vnímajú otvorenými očami. 
Sút'ažnému družstvu srdečne blaho
želáme za dosiahnutý úspech, da
kujem nielen za peknú reprezentá
ciu našej školy, ale aj celej 
Devínskej Novej Vsi a želáme vela 
dalších úspechov. 

Soňa škulová 
ZŠ l. Bukovčana 3 

A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor 

Oblasť činností: 

• Zber a zvoz komunálneho odpadu 

• Zber a zvoz komunálneho a živnostenského odpadu 

• Export nebezpečných odpadov 

• Konzultačná činnosť, projektové riadenie 

Od októbra 1996 je A.S.A. Slovensko aktívna v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu z domácností. Služby 

spoločnosti A.S.A. Slovensko sú prispôsobené rôznym potrebám obyvateľstva. Intervaly zberu v jednotlivých 

domácnostiach sú 2 - 4 krát mesačne. 

Zberné nádoby, ktoré používa A.S.A. na Slovensku pre komunálny 

odpad z domácností a na separovaný zber skla a papiera: 

110 l nádoby kov 

120 l nádoby umelá hmota 

ll OO l nádoby kov 

V prípade Vášho záujmu podrobnejšie informácie poskytnú naši spolupracovníci. 

I. 
Majstrovské súlože družstiev so zočínojú noplno 

rozbiehal. Vzhl'odom no postup "A" družstiev ŠK 
Strelec D.N.Ves do Ili. ligy so klub výrozne posilnil li· 
cenčnými hráčmi i prestupmi. D.N.Ves budú v sezó· 
ne 1997 ož 1998 reprezentovať: 

A družstvo v 111. lige 
B družstvo v IV. lige 
C družstvo v V. lige 

Predpoklodoné základné zostavy· 

A- družstvo 
Miroslav ROHÁČEK 
Ondrej SZOLLOS 
Ján ANTALA 
Andrej ?TEC 
Peter TOTH - VAŇO 
Andrej LOBQf?ÁŠ 
Marián JURCAK 
Róbert VERNER 
Milan BÓRIK 

B družstvo 
Ivan SYROVÝ 
Veronika ROHÁČKOVÁ 
Ivan KOŠIBA 
Karol HORVÁTH 
Stanislav JURČÁK 
Jozef ZLOCHA 
Branislav JURČÁK 
Kristián URBAN 

C družstvo 
Lukáš ŠIMON 
Zuzana HORVÁTHOVÁ 
Juraj ZAŤKO , 
Miroslav BABICKY 
Miroslav JURČÁK 
Nikoleta JURČÁKOVÁ 
Barbora ZLOCHOVÁ 
Metód GLATZ 
Martin BEZÚCH 
Matúš ZAŤKO 
Július HIPSZKI 
Michal DRUSAN 
Viktor TOMKOVIČ 

vek 
17 
53 
42 
19 
17 
19 
50 
18 
36 

16 
ll 
34 
15 
16 
21 
20 
13 

13 
13 
lO 
ll 
12 
19 
16 
12 
14 
9 
14 
lO 
8 

Tel: 07/596 18 17 fax: 07/596 18 18 

Potešitel'nou skutočnosťou je fokt, že záujem o re
prezentáciu D.N. Vsi prejovili i hráči bývojúci 
v D.N.Vsi o hróvojúci vo vyšších súložiach, oko 
i hráči z iných čostí Brotislovy, reagujúc týmto spôso
bom no úspešný klub ŠK Strelec. Srdečne ich medzi 
nomi vítome o spolu so tešíme no ďolšie spoločné 

úspechy. 
Úspechy klubu nojmä s mládežou so odrazili i v dip
lomatickom poli. Predsedo klubu Ing. Morión Jurčák 

ELO- body nový hráč 
2123 licencie 
2101 prestup 
2013 
1997 licencie 
1954 prestup 
1953 
1942 
1815 
1854 licencie 

1796 
1793 licencie 
1758 prestup 
1750 
1682 
1659 
1553 
1517 

1495 
1416 
1392 
1388 
1386 
1385 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1350 

bol zvolený zo predsedu Bratislavského šachového o dúfome, že i z tejto pozície posilní rozvoj mládež-
zväzu zo ďeno Rody Slovenského šachového zväzu níckeho šachu oko v Brotislove tok i no Slovensku. 

výkonov: 
2. miesto ZŠ l. Bukovcana 3 
3. miesto ZŠ l. Bukovcona 1 

Deti v Devínskej Novej Vsi žijú aktívnym športo
vým životom. Svedčí o tom fokt, že so všetky zó· 
kladné školy v ONV (pridolo so k nim oj ZŠ C. 
Mojerníko z Dlhých Dielov) zapojili do Ili. ročníko 
Memoriálu Márie Zovorskej vo vytrvalostných štafe
tách. Okresné kolo pre nošu lokalitu zorganizovali 
dno l O. októbro učitelia telesnej výchovy spolu s ve· 
dením školy no ulici l. Bukovčono 3. Súfož so usku· 
točnilo v dvoch základných disciplínach: 5 x 800 
metrov pre žiačky o l O x l OO metrov pre žiakov 
základných škôl. Deti zo všetkých škôl preukázali 
svojimi športovými výkonmi, že vytrvalostný štafeto
vý beh nie je pre nich žiadnou neznámou o že mojú 
zmysel pre férové súťaženie. Výsledky vyrovnaných 

dievčatá - l. Miesto ZŠ l. Bukovcona 3 
2. miesto ZŠ P. Horovo 
3. Miesto ZŠ C. Majerníka 

Päl štofiet s najlepšími čosmi v nošom kroji po
stúpi do celoštátneho finále, ktoré so uskutoční 
v Trnove. Veríme, že niektoré z nošich štofiet postú
pio do finále. Všetci budeme drž ol palce. 

HOKEJBAL 

Sono Škulová 
ZŠ l. Bukovčono 3 

Doterajšie výsledky: 

MUŽI- 2. Liga 
l. kolo: ŠK YMCA D.N.Ves- H.O.K. NIVY 5:15 (0:3, 0:5, 5:7) 
Góly YMCA: Oroš, Švajda, Jeck, Ša šík, Chandoga 
2. kolo: HBC HURICANE- ŠK YMCA D.N.Ves 16:3 (5:0, 7:2, 4:1) 
Góly YMCA: Ru ná k, Encinger, Cifra 
3. kolo: ŠK YMCA- HC ROZUM 2:9 (l :3, 0:4, l :2) 
Góly YMCA: Jeck, Šefara 
4. kolo: HANCOP - ŠK YMCA D.N.Ves 14:3 (3: l, 7:0, 4:2) 
Góly YMCA: Šašík, Šefara, Švajda 

ŽIACI - l . Liga 
1. kolo: ŠK YMCA D.N. Ves- ZŠ BATKOV A 5:5 (2:2, l :0, 2:3) 
Góly YMCA: Rejžek 3, Belko, Kečkeš 
2. kolo: ŠK YMCA D.N.Ves- SILVER DOPLHINS 46:0 (14:0, ll :0, 21 :O) 
Góly YMCA: Rejžek 9, Sedlák a Cajchan po 6, Beleš 5, Kečkeš aM. Ďurica 
po 4, Mikuláš a Pollák po 3, Belko a Bábik po 2, Švončinár a Wojčiak po 1. 

M.Runák 

DEVEXS 



Redakcia 
Nového času, 

zvykol som si na "bombastické" 

názvy úvodnej strany Vášho denní

ka, ktorými lákate čitatelov aby si 

kupovali a čítali práve Váš denník. 

Túto charakteristickú črtu však po

nechávam bez dalšieho komentára, 

na úvahu samotných čitatelov 

akéhokolvek denníka v Slovenskej 

republike. 

Zvyčajne práve pre tieto Vaše 

charakteristické črly Váš denník ne

čítam, avšak článok, ktorý sa mi 

dostal do rúk a ktorý ste uverejnili 

prostredníctvom ombudsmanky 

Nataši dňa 16.10.1997, ma už 

jednoznačne utvrdil v tom, že ste 

neseriózne masmediálne periodi

kum. 

Takúto zmes dezinformácií, leží 

a trúfam si poveda( i hlúpostí, tak 

ako v záhlaví uvádza sám článok 
som už dlhšie nemal možnost' čítat'. 

Uverejnil' článok tohoto druhu, 

kde sa obsahovo a účelovo mieša 

zmes lží smerujúcich k hospodár

skej kriminalite, legislatíve, činnosti 
a pôsobnosti štátnej správy a sa

mosprávy, opieranie sa o neexistu

júcich očitých svedkov, v denníku, 

ktorý by mal informovať svojich či
tatelov objektívne je opovrhnutia 

hodné, ak nepoužívam tvrdší výraz 

smerujúci k trestnoprávnej zodpo

vednosti za ohováranie, šírenie ne

pravdivých a poplašných informá

cií ako i urážku na cti. 

Vrátim sa však k podstate prob

lému. 

Dôvodom prečo sa mestská časf 

Devínska Nová Ves snaží presadil' 

vybudovanie novej komunikácie 

tzv. preložky komunikácie Mlynská 

je viacero. Predovšetkým však to, 

že súčasná komunikácia možno vy

hovovala parametrom 60- lych ro

kov, kedy D.N.Ves bola samostat

nou obcou - dedinou s cca 4,5 tis. 

Obyvateľmi. Čitatelom. Ktorí našu 

mestskú časí nepoznajú, chcem pre 

ozrejmenie uviesí, že od tej doby 

prišlo k zlúčeniu obce s hl. m. SR 

Bratislavou, vybudoval sa tu strojá

renský podnik BAZ zamestnávajúci 

eco 4 tis. Zamestnancov /dnes 

Volkswagen/, a počet obyvatelov 

takmer štvornásobne vzrástol. 

Úmerne tomu samozrejme i dopra

va. Jednoducho po ulici Mlynská 

po ktorej dakedy jazdili kone 

s vozmi, dnes jazdí v špičke takmer 

každé dve minúly MHD, t'ažké me

chanizmy obsluhujúce blízky hos

podársky dvor PD Devín, napokon i 

samotné osobné autá občanov. 

Prejazdnosf ulice je katastrofálna, 

na hranici únosnosti, vyvoláva ne

uveriteľný počet kolíznych doprav

ných situácií i pre MHD, každoroč

ne končiace smrtelnými úrazmi. 

Riešenie tohoto kolízneho do

pravného bodu poskytuje vybudo

vanie preložky tejto komunikácie, 

ktoré je riešené a schválené 

v súčasne platnej a prerokovanej 

Aktualizácii UPD hl. m. SR 

Bratislavy a bolo súčasťou voleb

ného programu minulej i súčasnej 
samosprávy v Devínskej Novej Vsi. 

Takže žiadna novinka, či výmysel 

súčasných "paplášov". 

Vaše tvrdenie o prešustrovaní 

peňazí, dokonca ich umiestňovaní 

z inej akcie /kanalizácia Slovinec/ 

bez preverenia si schváleného roz

počtu mestskej časti Devínska Nová 

Ves pre rok 1997, ktorý je napo

kon verejným dokumentom, svedčí 
o úrovni pravdivosti Vami podáva

ných informácií. 

Pre vysvetlenie uvádzam, že ako 

mestský poslanec hl. m. SR 

Bratislavy za mestskú časí Devínsku 

Novú Ves som musel vyvinúť nemá

lo úsilia spolu so svojimi kolegami, 

aby uvedená akcia bola zaradená 

do rozpočtu hl. m. SR Bratislavy 

pre rok 1997, vzhladom na to, že 

uvedená komunikácia patrí do pô

sobnosti hl. m. SR Bratislavy. Teda 

nie že sme prešustrovali financie 

mestskej časti, naopak lobovaním 

sme dosiahli financovanie tejto pre 

Devínskonovovešfanov prepotreb

nej stavby zo zdrojov hl. m. SR 

Bratislavy. 

Vo Vašom článku dalej splietate 

dojmy a pojmy bez znalosti realily. 

Účelovo teda majetkové vzťahy 
obecné, vyvlastňovanie, reštitúcie. 

Pre vysvetlenie v tejto spleti dezin

formácií uvádzam, že mestská čast' 

sa v súvislosti s uvedenou stavbou 

snaží v maximálnej miere vytvárať 

tlak na magistrát hl. m. SR 

Bratislavy, dOlej na katastrálny 

úrad OKÚ Ba IV v tom smere, aby 

sa vlastnícke vzťahy k predmetné

mu územiu vysporiadali. Zámerne 

pri tom uvádzam správny výraz 

"vysporiadali" a nie pojmy vyvlast-

nenie resp. Reštitúcie. Vo Vašom 

článku však uvádzate len zákony 

k vyvlastneniu, pričom tento spôsob 

nie je jediným spôsobom vysporia

dania vlastníctva k pozemku. 

Napokon ešte k uvedenému po

zemku. Nepravdivo tvrdíte, že je 

majetkom obce. Na uvedenom po

zemku bolo dlhodobo umiestnené 

zariadenie staveniska pre výstavbu 

KBV /betonárka, stavebný dvor/, 

pokým v apríli 1997 mestská čast' 
nedosiahla jeho vymiestnenie a lik

vidáciu, pretože bol zdrojom 

narúšania vzhladom mestskej časti, 

miestom vzniku nelegálnych sklá

dok, zlých podmienok ochrany ŽP 

a schádzania sa pochybných indi
víduí. 

K Vami navrhovanému "geniál

nemu" a jednoduchému riešeniu si

tuácie uvádzam, že máte zrejme 

patent na rozum i tam, kde proble

matiku riešenia kompetentní odbor

níci, teda dopravní inžinieri. 

Uvedomte si aspoň ten fakt, že 

každá komunikácia musí spliíat' 

parametre zodpovedajúce účelu 

komunikácie a lypu dopravy ktorú 

obsluhuje. Vaše geniálne nádherné 

riešenie paralelkou /zrejme máte 

na mysli ul. Vápencovu/ je nereál

ne z hľadiska klasifikácie tejto ko

munikácie ako účelovej komuniká

cie IV. Triedy, teda s vylúčením 

MHD, bez zohladnenia technických 

možností, dostupných vzdialeností 

zastávok a prepravných vzdialeno

stí. Zrejme zámerne ste "opomenu

li" vo Vašom článku ul. Mylnskú, a 

táto sa stane pešou zónou slúžia

ecu pre občanov na nej bývajúcich, 

ako i obchodov, ktoré toto územie 

zásobujú. 

A na úplný záver len toľko pre 

autora /ku/ článku, ak by ste pri 

kúpe Vášho rodinného domu navš

tívili miestny úrad a informovali sa 

o investičných zámeroch obce 

v danej lokalite, zrejme by ste po

dľa Vašich predstáv a predstáv sa

mosprávy neboli našimi občanmi. 

A pokračujúc v úvahách podľa 

Vášho názoru kam budú smerovať 

Vami uvádzané kamióny, ktoré bu

dú novú komunikáciu využívať? 

Zrejme do v súčasnosti revitalizova

ného rybníka, pretože v opačnom 

prípade cez dnešnú Mlynskú ulicu 

a smerovať spät' do Stupavy alebo 

Lamača, odkial' prišli. 

Verím, že pre takúto obchádzku 

a vyhliadkovú jazdu kamiónov do 

Devínskej Novej Vsi na Mlynskú a 

spät', bude mat' podla Vašej mienky 

pre jej atraktivitu a výhody záujem 

každý vodič. 

Redakcia Nového času, 

jednoznačne Váš článok považu

jem za zavádzajúci, tendenčný, pl

ný lží a poloprávd uvedený bez 

akejkolvek objektivily, minimálnej 

tolerancie a novinárskej etiky. 

Vzhladom na to, že ste pri uverej

není článku uvedeného ombunds

mankou Natašou nepovažovali za 

potrebné preveriť si skutočné fakly 

nastoleného problému, žiadam Vás 

ako predstaviteľ samosprávy mest

skej časti Devínska Nová Ves o zve

rejnenie úplného znenia tohoto 

môjho stanoviska. 

Ing. Vladimír Mráz 

starosta mestskej časti D.N.Ves 

Kontak!: 
IJEVEX- vydavaieľslvo, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava 
Tel./Ime 07/775 275 
WEP·VW, s r.o. 
š. Králika 7, 841 07 Bratislava 
T.č.: rm 779 779, 
mobil: 0901 715 711, 

0903 439 488 

Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesia (ponúka, hl'adá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byly 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám Š- 120. Tel: 776 622 
• Bichón frisé, predám šteniatka. 
Vzácne plemeno, veselé, biele, 
vhodné k deíom. 0: interšampión 
import Nemecko. M: import CZ. 
Výstavné predpoklady. Odber kon
com Xl. Tel: 07 l 59 33 539 
• Predám trojkombináciu ZEKIWA 
v dobrom stave za l 500 Sk. 

Tel: 776 105 
" Predám FTVP TESLA 4333 A-2 
COLOR ORAVAN 2. 

Tel: 770 293 po 17.00 hod. 
• Predám autosedačku. 

Tel: 770 603 
• Čivava dlhosrstá, predám šteniat
ka - psíkov. 0: šampión SR, M: vý_
borná. Odber pred V1anocam1. 
Cena 7000 Sk. Výstavné predpo
klady. T~l: 07 l 59 33 5_39. 
• Predám auto S - l 000, rok vyro
by 1976. Platné EK a STK. Cena 
dohodou. Tel: 778 441 
• Predám detskú sedačku za 500 
Sk. Tel: 775 494 
• Predám detskú el. Autodráhu, 
detské chlapč. korčule Kanady č. 
33 a baby - buggy. Lacno. 

Tel: 777 731 
• Predám farebný televízor zn.: 
Benjing, priemer obrazovky 37 cm. 
Poniklecova 46 
• predám sedaciu súpravu. Cena 
Dohodou. Tel: 777 331 
• Plynový kotol Junkers 24 kW, no
vý. Teplá voda, kúrenie. 

Tel: 775 928 
• Predám krásnu bielu kolísku s 
madeira baldachínom 

• Vydavatelstvo Devex hlodá: 

• redaktora na úväzok 

" pisárku píšucu doma texly 
na PC 

tel.: 775 275 
mobil: 0903 429 485 

OTS, spol. s r. o. Bratislava 
prijme 

vyučeného elektrikára· vyhl. 74 
nástup možný ihneď 

Záujemcovia, hláste sa v OTS sr. o., 
Opletalova 65, ONV 

u p. šimoniča, alebo na tel.: 775 375 

" Opatrím l - 2 deti. . 
Tel: 07 l 779 793 

• Sekanie a zlatenie písma, oprava 
a čistenie náhrobkov. Tel: 777 820 
• Spolahlivo opatrím dieťa. 

Tel: 776 481 
• Čistenie interiérov a leštenie ka
rosérií. 
0905.623 935,0905.617 540 

• Požičov•a tepovača KÄRCHER. 
Tel: 778 362 

• Účtovníctvo, mzdy a dane. 
Tel: 770 303, 775 420 

• Anj. Jazyk, matematika - doučo
vanie. Tel: 07 l 778 265 
• Individuálne doučovanie Anj/Nj. 

Tel: 778 835 
• Spracujem účtovníctvo. 

Tel: 775 226 
• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel.lzázn.: 776 963 

" Vymením 3-izbový družstevný 
byt (7 4 m2) v DNY (murované jad
ro + dalšie úpravy) za 4-izbový 
v DNY+ doplatím. Tel: 776 970 
• Kúpim 2-izbový byt v DNY. 

Tel: 778 803 
• Kúpim l - 2-izbov. Byt len 
v DNY. Tel: 779 976 večer. 
• Predám 4-izb. Byt. 

Tel: 779 976 večer. 
• Kúpim 1-izb. Byt v DNV. 

Tel: 778 803 

• M6 -Real - istrijská č. 114, 

tel: 07 l 779 569, sprostredkuje 
predaj, kúpu, prenájom nehnutelností 

sprostredkuje fy. Ramadaco 
Knihy, ktoré ste už prečítali a máte záujem o ich predaj, môžete 

priniesť v dňoch pondelok a streda 
14.30- 18.30 

na ul. I. Bukovčana 6 /vchod z dvora/ 

Tel: 775 694 

• Kto prenajme gars., 1-izb. Byt. 
Tel: 821 818 

• Vezmem do prenájmu alebo kú

pim garáž v DNV. 
Tel: 770 214 

Posledná šanca doda( 
podklady do 

KATALÓGU 98• 
obchody a služby v DNY 
1998- do 48 hodín!!! 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1 Sk, 1/8 str.= 527 Sk, 1/4 str. = 1054 Sk, l /2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenóm treba pri~ačítaí ~3 %DPH. 
Zlavy: pri troch uvereineniach za sebou 5 %, pri 5 a viocnósabnam uvereinení lO%, celoročné uvereiňovanie 25 %. Ponuka detskych veo· bezplatne. 

Zamestnanie hľadóm · 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, paslednó strana + 50 %. 1 cm2 = 1 O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel./fax: 775 275, inzertnú kancelária: Novaveskó 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 
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za obdobie od 10.10.1997 do 
23.10.1997 

Dňa 10.10.97 o 17.40 hod. sa 
na stanicu MsP D.N.Ves dostavil 
občan, ktorý oznámil, že na ulici 
Novoveská, pri bývalých zberných 
surovinách, horí vrak vozidla a 
drevená búda. Na uvedené miesto 

bola vyslaná hliadka MsP, ktorá 
zistila, že oznam sa zakladá na 

V čom je 
problém? 
Jeden čas som o sebe počúval 

len to najlepšie a to uspokojovalo. 
Bol som spokojný s tým, čo je a ne
makal som ďalej na sebe. Vtedy 
som vlastne robil všetko, plnil som 
si povinnosti, ale poväčšine som 

mlčal a deň som zhodnotil ako 
dobrý, pričom to tak nebolo. Myslel 
som si, že som v pohode a staral 
som sa o všetko a o všetkých, len 
nie o seba. Mne to pripadá, ako by 
som zaspal na vavrínoch. Tohoto sa 
chcem v budúcnosti vyvarovať, pre
tože by som mohol na to doplatiť. 

~~ÍŽOVb 
Ak by mladí vedeli - starší chceli 

a starí mohli .................. dokonče-
nie v tajničke. 

Vodorovne: A/ Stred tajničky.-
B/ Neprerušila chod. C/ 
Chlapčenské meno - bývalý sloven-
ský boxélj olympionik - podarú-
nok.- D/ Ceský národ /skr./- strá-
vilo nejaký čas čakaním - chemická 
značka striebra.- E/ Nočný zábav-
ný podnik - li naj - chlapčenské me-
no.- F/ Pyskatá liečivá rastlina -
staroarménske mesto - holohumni-
ca.- G/ Pil- na oné miesto /básn./ 
-Imrich domácky.- H/ Štátny maje-
tok - značka prvotriednej kvality -
drása!, trhal.- 1/ Koniec tajničky.-
J/ Pestovatelia.-

Zvisle: 1/ Začiatok tajničky - vi-
dina - 2/ Skratka štátu Nevada -
galilejské mesto.- 3/ Starogrécky 
bárar- jedlo zvinuté do valca.- 4/ 
Za rúť - postupne urob.- 5/ 
Ohovoria -výklenok v stene.- 6/ 

pravde. Na miesto privolali požiar
nikov. Tí požiar lokalizovali. 

Dňa 11.10.97 o 17.50 hod. vy
pomáhala hliadka MsP hliadke 
Obvodného oddelenia PZ v DNY 
pri predvádzaní muža podozrivého 
z okradnutia občana v reštaurácii o 

čiastku 2000.- Sk. Predvedenú oso
bu ako aj celý prípad si prevzalo 
na dalšie riešenie Obvodné odde
lenie PZ v DNY. 

Dňa 18.10.97 o 01.45 hod. na 
základe oznamu bola vyslaná 
hliadka MsP DNY na ulicu Š. 
Králika, kde dochádzalo k rodin

ným sporom. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že v byte napáda 
muž manželku a svoje deti, pričom 
okamžite muža ukludnila a zjedna
la na mieste nápravu. Priestupcu 
vyriešila pohovorom. 

Dňa 21.10.97 o 04.30 hod. 
hliadka MsP D.N.Ves počas výkonu 
služby zistila na ulici lstrijská, že 
pri okraji cesty leží muž pod silným 

Hovorím tu o sebe ako o človeku, vplyvom alkoholu. Muža hliadka 
ktorý sa snaží hovoriť pravdivo a MsP prebrala a odoslala domov. 
pri jednej príležitosti som si uvedo- Vzhl'adom na výskyt besnoty a 

mil, že na tej mojej pravdivosti mimoriadne veterinárne opatrenia 
musím ešte zapracovať. Zmysel bude MsP v Devínskej Novej Vsi 
svojho života ešte len hlodám. prísnejšie postihovať porušenie 
Viem približne, čo by som chcel VZN č. 3/1997 o chove zvierat. 

v živote dosiahnuť, už mi to chýba Velitel' stanice MsP, DNY 
len konečne potvrdenie si - "áno, Ivan Hricko 
toto chcem a za týmto pôjdem". Tie '------------
tri mesiace prešli vel'mi rýchlo a 
myslím, že som ich využil a zapra
coval na sebe. Prechádzam do dru
hej fázy a viem, že musím o chcem 
ešte dlho na sebe pracovať, nájsť si 
svoj životný zmysel. Keď si večer 
líham do postele, teší ma na tom 

dni len to, že to bol deň bez drogy. 

Sáca -zaros.- 7/ Ženské meno
vazali.- 8/ Vrch pri Belehrade -
malý hlodavec.- 9/ Morská pláž
mužské meno.- l 0/ Dievčenské 
meno- kozácki náčelníci.- ll/ Reč 

l 2 3 4 5 

A [X 
B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J V( 

Keď si na ňu spomeniem, zmocní 
sa ma strach a napätie. Aj o tomto 
hovorím len zriedkakedy, a to len 
keď si neviem pomôcť sám. V dru
hej fáze by som chcel mať zodpo
vednosť za autopark. Ak by to bolo 
málo, tak aj za dielničku, kedže to 
má byť niečo, čo neviem. 

nižšej spoločenskej vrstvy - zvola
nie pri býčích zápasoch.-

Pomôcky: F/ Aza.- H/ lma.-

- d-
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Konečne aj 
v našom okrese 

V zdravotnom stredisku na ul. 

Schneidera Trnavského začala 
svoju činnosť Psychiatrická 

ambulancia a ambulancia pre 

liečbu drogovo závislých 

MUDr. Feketeho s celookresnou 

pôsobnosťou. Jej predbežné 

návštevné hodiny sú nasledovné: 

Pondelok: 8.00- 12.00 hod. 

Utorok: 13.00 - 17.00 hod. 

Streda: 8.00- 12.00 hod. 

Štvrtok: 13.00 - 17.00 hod. 

Piatok: 13.00- 17.00 hod. 

Nezameslnaný príde na úrad 
práce a pýta sa: 

-Nemáte pre mňa nejakú 
dobrú správu? 

-Ale áno, 20 000 korún mesačne, 
služobné auto, mobilný telefón .... . 
-Veď vy si zo mňa strielate .... . 

-Áno, ale vy ste začali. 

-Strašná táto Devínska! Dnes ráno 
som chcel rozmeniť sto korún, a vy

svitlo, že nemám ani dvadsiatku. 

V ordinácii zvoní telefón. 
-Pán doktor? -Áno. 

-Mojej manželke vyskočila sánka. 
Nemohli by ste niekedy u nás za-
staviť, keď pôjdete náhodou okolo? 

... 
Učitel'ka vysvetl'uje tajomstvo vzniku 

života. Napokon vyzve žiakov: 
-Pokia!' niečomu nerozumiete, tak 

sa spýtajte! 
Tu sa prihlási malý Ferko: 

-Pani učitel'ka, a ako sa robia tehly? 

... 
Ona: Zajtra odchádzam na 

týždenné školenie. 
Potrebuješ niečo? 

On: Nie. Mne úplne stačí, 
že odídeš. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kolištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903- 429 485 
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Mestsk.á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsk.onovovesk.ého Expresu 

47.-48. týždeň 

. .. a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Príhovor 
vvdavatel'a 
Vážení čitatelia, 

dovol'te mi, dnes zamyslieť sa 
nad nemúdrym konaním. 
Stretávam Petronelu. Aj keď sa 
občas usmeje, kdesi v podvedomí 
mi zvonieva poplašný zvonček. 
Tvár je vraj zrkgdlom duše, zvyk
ne sa vravieť. Clovek stretne člo
veka a ... začíta sa. Možno aj ob
čas dúfa a zapochybuje. Hádam 
príroda skryla in!eligenciu, d?b
rotu, láskavos!, toleranciu .. 
Potom však "čítaný" človek otvorí 
ústa .. a rozpráva. Prúdy svedec
tva [eho ja sa sypú a sypú. 
Tvrdá realita. 
Na[ smutnejšie je, ako vraví jedno 
zrnko múdrosti, či vtip, že múdry 
z neba nepadajú, ale !Vupákov 
ako keby zhadzovali. Co s tým 
človeče?! Zmieriť sa, zúžitkovaf, 
alebo daí sa na sizyfovskú cestu 
pomoci "postihnutým". Aké per
cento úspešnosti ťa čSJká? Viera v 
lepšie káže pomáhal. Aj tým, čo 
za pomoc sa odvdačia pl'uvan
com. Nakoniec aj .,eden zachrá
nený je viac ako nu a. A to poteší. 
Dnes tradične, netradične len na 
jednu tému 

Váš vydavatel' 

RYBA, NAJA 

EiSNEROVA 54 
IM ENA OTVÁRACÍ ef-i f-lodíN 

AŽ do 2J 00 f-I Ryby A RybiE 

VyRobky, MORSkÉ MRAlENÉ 

Ryby , kONZERvy, ŠAlÁTy, 

pOTRAViNy, dESÍATOVÉ. poliEvky. 
Pó-PiA: . 9""-2 l oo k od 

SoboTA: 07°0
- 17"" f-iod 

Id.: 770 760 

dfj 

l s ono v v s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti res DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

14.11. 1997 Ročník: VII. Číslo: 20 bezplatne 

()Vybrali sme z ankety ako zlepšiť Devex 
• Ros i ca jubiluje~ Preložka 

Mlynská- lstrijskáOKultúra (;)Šport 
MOMS za krásami Slovenska • Inzercia 

Deň boja proti totalite. 

Spomenieme si ešte? 
Spomenieme si ešte? Spomenieme si ešte? 
Vládne noviny, rozhlas a televízia Niektoré kriminálne činy nikdy ne-
nás presviedčali o tom, že čierne je boli vyšetrené. Hlavne tie, ktorými 
biele a biele je čierne. Ak sme sa sa likvidovali politickí a ideologickí 
chceli dozvedie( pravdu, museli odporcovia. 
sme po večeroch lovi( rušené vysie- Spomenieme si ešte? 
lania zahraničných vysielačiek. Ak Všetko bolo štátne, všetko bolo "na-
sme sa chceli dozvedie( pravdu, čí- še". Niektorí sa tak aj správali a to 
tali sme na kolene vytlačené a roz- "naše" užívali ako "svoje". 
množené samizdaty. Spomenieme si ešte? 
Spomenieme si ešte? Ty' m "hore" nikdy nešlo o seba, 
Všetci sme si boli rovní, ale niektorí l' d 
boli rovnejší. Tí dostali aj byt bez vždy iba o pracujúci u . Ktovie 

· k l'k • 'h • k · prečo sa potom pracu'1úci lud cítil v n1e o orocne o ca an1a v pora-
dovníku, tí si nakúpili v diplomatic- úlohe žobráka oproti pracujúcemu 
kej predajni, tí nemali problém do- človeku normálnych krajín. 
stať dieťa na školu. Spomenieme si ešte? 
Spomenieme si ešte? Pred ôsmimi rokmi sme si povedali 
Najlepším odporúčaním na prijatie DOSŤ! 
do zamestnania bola stranícka Naozaj sme si povedali dosť? 
knižka. Niekde bola dokonca nut-
nou podmienkou. Ján Žatko 

u;Ó~i;;ra-dn-e~~ih_o_tí;l~-b"""oi;6~r,~-t9-97~u;Ó~i;;ra-;~ie"": 
dujúceho čísla bude 20. 1 J. 1 997, číslo vyjde 28. 11. 1997. 

Krátke správy 
V piatok 31. 1 O. 97 prisaha/o 250 
brancov, ktorí začiatkom októbra 
narukovali k vo;skám Hraničnei 
polície Policainého zboru SR, 

v areáli Stredne; odborne; školy 
Policainého zboru v Devínske; 

Nove; Vsi. Na slávnostnom akte 
sa zúčastnil a; minister vnútro SR 

Gustáv Kroiči a prezident 
Polica iného zboru plk. Peter Nemec. 

Obete komunistickei totality, 
v rámci dňa bo;a proti totalite, 

si pripomenú občania pri pamätníku 
na ružinovskom cintoríne 

v pondelok 7 7. 7 7. o 7 4. OO h. 

Vianočno-silvestrovské číslo 
Devexu vyide 7 2. decembra 97. 

Uzávierka do čísla bude 4. 7 2. 97. 

Rybník, na rohu Mlynská - lstriiská, 
prežil prvú zatažkáva;úcu skúšku. 

Je napustený vodou od 44. týždňa. 

Vlastníkom 
nehnuteľností 
Okresný úrad Bratislava IV, Odbor 
katastrálny a firma GEOMER usku
točnia v mestskej časti Devínska 
Nová Ves v dňoch 24. novembra 
až 28 novembra pripomienko
vé konanie k Registru obnove
nej evidencie nehnuteľností. 
Konanie sa uskutoční na Miest
nom úrade Devínska Nová Ves 
v miestnosti č. 3 v tieto dni: 

Pondelok od 11.00 do 18.00 h 
Utorok od 8.00 do 14.00 h 
Streda od 11.00 do 18.00 h 
Štvrtok od 8.00 do 14.00 h 
Piatok od 11.00 do 18.00 h 

Súčasne vyzývajú vlastníkov ne
hnutelhostí, aby vo vlastnom záuj
me sa konania zúčastnili. 



® robnicky 
1l radnice 

4. 11. 1997 rokovala 
miestna rada. 

Miestna rada: 

- zoznámila sa s 28 ponukami 
na kúpu piatich stavebných po
zemkov na ílovej ulici a rozhodla 
o uprednostnení jednotlivých zá
ujemcov na základe vyššej ceno

vej ponuky, 

- schválila prenájom nebytových 
priestorov pod terasou na ul. M. 
Marečka firme Praliness na skla

dové účely, 

- schválila uvol'nenie čiastky 200 
000,- Sk na pokračovanie prác 
na revitalizácii rybníka, 

- uložila prednostovi miestneho 

úradu oslovil športové oddiely, 

aby predložili návrh na ocenenie 

športovcov, ktorí dosiahli vý

znamné výsledky v roku 1997, 

- schválila výberovú komisiu na 

vyhodnotenie súfažných návrhov 

na rekonštrukciu kríža na 

Mlynskej ulici, 

-schválila uvol'nenie 4999,- Sk 

pre súbor Grbačieta z fondu kul

túry, kultúrnych a historických 

pamiatok účelovo na upomien

kové predmety z príležitosti l O. 
výročia založenia súboru, 

-prerokovala informáciu riadite

la Denovy o pohotovostnom plá

ne zimnej údržby. 

-p-

Z rokovania miestneho 
Vraciame sa ešte niekol'kými 

podrobnejšími informáciami 
k rokovaniu miestneho zastupitel'
stva dňa 21. l O. 1997: 

Bude v Devínskej Novej Vsi 
plaváreň? 

Poslanci miestneho zastupite
l'stva už dávnejšie rezervovali 
plochu pod hsomadnými gará
žami na ulici Stefana Králika pre 
umiestnenie kombinácie obchod
ných a športovo-relaxačných ak
tivít. Vzhl'adom na vel'kú výšku 
októbrových finančných prostri
edkov sa zatial' zámer nezreali
zoval. Na októbrovom zasadnutí 
miestneho zastupitel'stva predsta
vil zástupca súkromnej firmy po
nuku na realizáciu projektu vý
stavby športovo-relaxačno-ob
chodného centra v tejto lokalite z 
vlastných prostriedkov. Tento 
komplex bude slúži( viacerým 
účelom: 

• - športovú funkciu bude na
plňaí hala na kondičnú gymna
stiku, posilovňa, ihriská na 
squash, bowlingové dráhy a 
hlavne bazén s letnou terasou, 

- rehabilitačnú funkciu bude 
plni( sauna a solárium 

- pokrytie vol'ného času bude 
zabezpečova( kino so snack ba
rom, spoločenská sála, biliard a 
reštaurácia, 

- obchodné funkcie budú za
bezpečené v priestoroch na prí
zemí. 

Dôležitou skutočnosíou pre 
okolitých obyvatelov je, že v 
rámci objektu sa vytvorí 150 kry
tých garážovacích boxov a l OO 
parkovacích miest mimo objektu. 

Je záujem zo strany poslan
cov o športové kluby porušením 
demokracie? 

Najviac diskutovanou témou 
na rokovaní miestneho zastupite-

DEVEX 2 

zastupitel'stva 

l'stva bol návrh miestnej rady na 
odporučenie zástupcov samos
právy na zvolenie do výborov 
športových oddielov poberajú
cich finančnú dotáciu od mest
skej časti. Už pred rokom bolo 
prijaté všeobecne záväzné nari
adenie, ktoré podmieňovalo po
skytnutie finančných dotácií nad 
20 tisíc korún z rozpočtu mest
skej časti športovým oddielom 
zvolením zástupcu samosprávy 
do výboru tohto športového od
dielu. Dôvodom tejto požiadavky 
je skutočnos(, aby tento zástupca 
samosprávy mal aspoň čiastočný 
vplyv na to, ako sa poskytnuté fi
nančné prostriedky - a v tomto 
roku je to viac ako l milión ko
rún - využívajú. Zároveň bude 
jeho úlohou prenáša( problémy 
jednotlivých !<lubov na rokovanie 
miestneho zastupitel'stva, aby 
mohli poslanci čo najúčinnejšie 
zasiahnu( v prospech jednotli
vých klubov. 

Proti tomuto návrhu sa ozvali 
hlavne zástupcovia vedenia niek
torých klubov. Nemali námietky 
voči navrhovaným osobám, ale 
tvrdili, že ide o porušenie demo
kracie, keď členov klubov núti 
miestne zastupitel'stvo zvoli( si do 
svojho výboru 11 nadirigovanú" 
osobu. Nakoniec bol návrh 
schválený v pôvodnom znení a 
čas najlepšie ukáže, či odporú
čaní zástupcovia samosprávy 
dokážu pozdvihnúÍ činnost špor
tových klubov na vyššiu úroveň, 
alebo nie. Alebo či členovia jed
notlivých klubov nepripustia do 
svojho vedenia "cudziu osobu" 
aj za cenu zastavenia dotácie z 
obecnej pokladnice. 

Ján Žatko 

Poďakovanie 
Vážený pán starosta 
Ing. Vladimír MRAZ 

V mene členov náliho združe
nia a rodín s postihnutými 
detíni Vám ďakujeme za po
skytnutý prí.1pevok na projekt 
opatrovatel:~kej služby, ktorú 
na.'ie ZPMP realizuje pre rodi
ny z celej Bratislavy. Ubezpe
čujeme Vás, že prí.1pevok vo 
výlike 5000 Sk bude použitý na 
tento projekt. 
Velmi si ceníme Vá.'i ľudský 
prístup k problémom zdravot
ne postihnutých a veríme, že 
aj v budúcnosti budeme môcť 
počítať so .1poluprácou s Va.'iím 

Miestnym úradom. Zárove11 
Vás prosíme o odovzdanie 
ná.'iho poďakovania i členom 
sociálno-zdravotnej službe 
Vám časť z nich za.'ileme a 
prosíme Vás o ich distribúciu 
(cez sociálne oddelenie) do ro
dín, v ktorých žijú mentálne 
postihnutí l'udia. 
NapZ:ňanie ná.'iho ciel'a - za
bezpečiť plnohodnotný život 
pre l'udí s mentálnym postih
nutím, sa nám môže dariť len 
v .1polupráci s l'udíni, ktorí 
môžu a chcú pomôcť. 
Zostávame s pozdravom 

S úctou 
Iveta Míšová 

predsedníčka ZPMP 
v Petržalke 

Týka sa aj Vás 
Asi miliardu korún chce vláda 

ušetri( krátením dotácií na teplo na 

druhý polrok 1997. Toto krátenie 

vyplýva zo smernice ministerstva fi

nancií zo dňa 22. l O. 1997. Toto 

opatrenie nadobudlo účinnos( 

spätne k l. 9. 1997. Vzhladom na 

lo, že cena tepla je regulovaná, 

vláda vlastne priznala, že nemá na 

to, aby hradila rozdiel medzi sku

točnou a regulovanou cenou. 

Výrobcovia tepla a správcovia by

lov si lámu hlavy nad tým, kto vyro

bené teplo zaplatí. Budú to bytové 

podniky napojené na rozpočty ob

cí, respektíve bytové družstvá? Tí 

však nemajú na tento účel v rozpo

čte finančné prostriedky. Na daňo

vých úradoch, ktoré majú na sta

rosti štátne dotácie na teplo, iba kr

čia plecami. Nikto nevie, čo sa bu

de diaí. 

Štát sa chytá slamky a snaží sa 

ušetri( a sanoval katastrofálny vý

voj deficitu štátneho rozpočtu aj na 

úkor nájomníkov a obcí. A tak sú 

po vydaní nezmyselnej smernice 

iba dve možnosti. Buď začnú výro

bu tepla dotoval namiesto štátu ob

ce (ale z čoho a prečo?), alebo bu

dú v prvej fáze nútené obmedzi( 

dodávku teplej vody, neskôr budú 

ma( len na temperovanie bytov, 

finále si nik netrúfa predstavil. 

Vianoce možno budeme trávi( 

v kožuchoch a l. januára budeme 

páli( vatry nielen z príležitosti vzni

ku samostatnej Slovenskej republiky. 

Keď sa tak stane, vedz mrznúci 

nájomník, že na vine nie je C-Term, 

ani Bytové družstvo, ani samosprá

va mestskej časti Devínska Nová 

Ves. Na vine je tá tretina dospelých 

obyvatel'ov Slovenska, ktorá pred 

tromi rokmi urobila osudnú chybu. 

Ján Žatko 

Program ttysielania DTV 
Pondelok 17.11.97 - 18:30 - 19:00 -Horúce kreslá {repríza) 
Utorok 18.11.97 - 18:30 - 19:00 -Horúce kreslá {repríza) 
Štvrtok 20.11.97 - 18:30 - 19:00 -Spravodajstvo DTV {premiéra) 
Piatok 21.11.97 - 9:30 - l 0:00 -Spravodajstvo DTV {repríza) 
Pondelok 24.11. 97 - 18:30 - 19:00 - Spravodajstvo DTV {repríza) 
Utorok 25.11.97 - 18:30 - 19:00 -Spravodajstvo DTV {repríza) 
Štvrtok 27.11. 97 - 18:30 - 19:00 - Súŕaž základných škôl (premiéra) 
Piatok 28.11. 97 - 9:30 - l 0:00 - Súťaž základných škôl {repríza) 
V spravodajskej relácii sa budeme okrem iného venova( "Kauze Mlynská", ktorou zviditelnil 
DNY denník Nový čas, dozviete sa o čom rokovala miestna rada, ako vyzerá kronika mest
skej časti, akým spôsobom môžu podnikatelia požiadať o bezúročnú pôžičku z Fondu pre 
podporu podnikatelských aktivít, predstavíme Vám poslanca za sídlisko Podhorské Jozefa 
Žembu a v športovej časti uvidíte záver jesennej časti futbalovej ligy, priatelský zápas našich 
basketbalových nádejí a mnoho dalších informácií. 
Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 do 14:00 vysiela 
opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. vysielonie DTV zachytíte na kanále 59. 

VYbrali sme 
anketY 
AKO ZLEPŠIŤ OEVEX 

Ako zlepšiť Devex 
. . . chcem vyjadrí( uspokojenie s 

tým, že v našej obci takýto informač
ný spravodajca vychádza. Som pre
svedčený, že aj tento časopis nás ob
čanov starej častí aj nových sídlisk ne
jakým spôsobom spája a vzájomne 
sa viac chápeme pri riešení spoloč
ných problémov. 

Velmi kladne hodnotím úvodné slo
vo redakcie na prvej strane, ktoré je 
vyvážené a aktuálne v danom čase. 
Vlastná obsahová stránka je vyhovuj
úca. K oživeniu by snáď prospelo, ke
by bola rozšírená športová rubrika ... 

Ing. E. S. 
Je pravdupovediac umenie rozmie

stniť tol'ko správ na 8 listov ... nepáči 

R SIC 
Vážení priatelia, milí Novove

šťania. Mnohí z Vás si iste pa

mätajú, že kedysi dávno, pred 45 
rokmi pôsobil v Dev. Novej Vsi hu

dobno-spevácky súbor mladých 

pod vedením Štefana a Gustáva 

Besedových. Boli sme mladí, veselí, 

spievali sme pre radosť seba a 

všetkých, ktorí nás radi počúvali. 
Súbor sa schádzal niekol'ko rokov. 

No život sa nezastavil. Dievčence 
sa povydávali, chlapci narukovali, 

potom sa poženili, súbor sa rozpa

dol a 35 rokov bolo ticho. Až raz 

v lete r. 1987 nás všetkých býva

lých členov súboru, bývajúcich v 

D.N.V. zvolal Ing. Ján Cvečka - vte-

sa mi však tá vaša grafická úprava ... 
rozmiestnenie článkov, ich nadpísov a 
ich poradie. 

u 
Chýba tu fejtón, chýbajú diskusie, 

príhovor V)ldavatela nám vyhovuje, 
nemali by chýba( vtipy. 

MM 
Chýba mi viac informácií z radni

ce, ankety, zaujímavosti, rozhovory s 
funkcionármi mesta (MC), perspektíva 
DN V. 

Chýba mi interview, reportáže pri
amo z akcií v DNV, zaujímavé by boli 
autentické výroky poslancov a pra
covníkov radnice pri ich zasadaní
ach. Grafická stránka mi vyhovuje, 
len občas sú články nelogicky roz
hádzané. Vynechala by som program 
DTV, posilnila rubriku Slovo majú no
vovešťanía. Ak sa píše z radnice -
možno by bolo dobré l'udom pripo
menúť jednotlivé komisie a poslancov 
v nich. Trochu ich aj predstaví(- čo a 
kto sú ... Zdá sa mi, že je v tejto oblas
ti značná anonymita. 

J BIL JE 
dajší predseda MNV a podal nám 

návrh, či by sme nechceli obnoví( 

nás súbor. Nikto vtedy nepovedal 
nie. 11Dobre, ideme na to" povedali 

naši vedúci a založili sme nový sú

bor, ktorý sme pomenovali 11ROSI

CA". Tí istí členovia, až na pár vý

nimiek, tí istí vedúci, len sme boli o 

niekol'ko rokov starší. Oprášili sme 

starý notový materiál a začali cvi

čil. Cvičili sme tak usilovne, že za 3 

mesiace sme už vystúpili vo vel'kej 

sále terajšieho lstracentra. 
Málokedy bolo v tejto sále viac l'u

dí, ako vtedy, keď vystúpila po pr

výkrát naša Rosica. Boli tu všetci, 

naši, vtedy už starí rodičia, naše 

Príhovory vydavatela vyhovujú, ne
unavujú, mohli by byť občas aj 
"agresívnejšie", adresnejšie.Najpríťa
žlivejšie sú pre mňa správy z radnice, 
slová Novoveštanov a spoločenská 
kronika. 

sv 
Občas uverejňujete príliš dlhé ma

teriály ... vaši redaktori by mali byť 
vždy všade, podstatné spracovať a 
priniesť. Ak v jednom čísle je kritika, v 
nasledujúcom má by( odpoveď. Viac 
by sa mal objavova( kontakt volení 
zástupcovia - občania ... Meradlom 
ÚsP.ešnosti musí by( žiadaný náklad ... 
Treba ustráži( gramatické preklepy. 

driv 
Grafická stránka mi vyhovuje, na 

rozdiel od Dúbravských novín, ktoré 
sú fá9ne. Devex sú informačné noviny 
a splňajú svoj účel. Páči sa mi, že sú 
nepolitické ... Nezaškodilo by viac pí
sať o výchove detí a mládeže, viac 
ako o psoch. Vadia mi chyby a pou
žívanie cudzích slov (Diskošou, 
Castíng ... ) Príhovory vydavatela majú 
hlboký zmysel, vystihujú vždy čo 1e 
momentálne najdôležitejšie a zaují
mavé. 

MT 

dospelé deti, i naši vnuci. Bolo to 

velmi dojímavé a nikto sa vtedy ne
hanbil za slzy Ani obecenstvo, ani 

my, ani náš pán dirigent. 

Odvtedy spievame už 1 O rokov. 
Za len čas sme vystupovali na mno
hých koncertoch doma i v zahrani
čí. Boli sme vystupova( niekol'ko

krát v Chorvátsku, spievali sme 
mnohokrát vo Viedni a v 
Burgenlande v Rakúsku, pozvali 

nás Chorváti žijúci v Berlíne, v 
Madarsku, na Morave, no boli sme 
i v dalekom Taliansku. Zo všetkých 
týchto ciest máme neopakovatel'né 
zážitky a krásne spomienky. 

Súbor nám dáva vel'mi vel'a. 

NapiÍía náš život veselosíou, ra
dosťou a optimizmom. Stretávame 
sa každý týždeň, všetko priatelia z 
mladosti. 

na prvej strane ma vždy prvé upútajú 
k č1taniu ... Odoberám Devex od pr
vého čísla, som spokojná ... podajte 
pomocnú ruku, príspíevajte. 

TI 
Grafická stránka mi vyhovuje, ra

da čítam informácie o činnosti miest
neho úradu, mestskei polície. Myslím 
sí, že vtipy a krížovka by v Devexe 
~.ema( i byt. Chýbajú mi tu príspevky 
c1tatelov - obyvatelov DNV, v ktorých 
by vyjadrili, čo ich rozčuluje, trápi, 
prípadne, čo sa im páči. Potom by na 
to mohli kompetentní odpovedať. V 
textoch by sa nemali objavovať hrubé 
grall}atické chyby ... 

AS 
Tol'ko z príspevkov. Sú bez úprav. 

Vydavatel' (možno už v dnešnom čís
le) bude realizovať dobre mienené 
radY, pre zlepšenie kvality. Po čase sí 
opät (anketou, prieskumom) overí, čí 
jeho snaha je primeraná požiadav
kám čitatelov a opä( výsled{(y zverejní. 

Celkom prišlo do redakcie 14 od
povedí na výzvu redakcie. Málo? 
Nuž ... redakcia nevyvíjala mimoriad
ne úsilie, skutočne čakala, kto sa 
ozve. V budúcom čísle uverejníme 
meno vyžrebovaného a_nketára, ktorý 
získa od starostu MC DNV knihu 
Devínska Nová Ves redakcia 

me a zaspievame sí. Keď sa náš 
pán dirigent pred nás postaví, za
smeje sa a zažmurká, vtedy zabud

neme na všetky starosti a spievame 
z plného hrdla a z celého srdca. 

Takto by sme chceli i Vám zaspi
eva( na našom jubilejnom koncer
te, ktorý bude v sobotu 29. ll. 
1997 o 18.00 h vo vel'kej sále 
lstracentra a na ktorý Vás srdečne 
pozývame. 

E. K. 
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Peter RAJTÁK 

~o KRJVOSUDS~ 

SPOMIENKA 
V októbri nás navždy opustil 

rodák z Devínskej Novej Vsi 

Viktor PAYER 
-~,...,.,-." 

bývajúci v Jablonci. 

Kto ste ho poznali a mali radi 

venujte mu tichú spomienku. 

Smútiace rodiny 

V klube 
L_ dôchodcov------' 
V nedelu 26.1 O. 97 usporiadal Klub 
dôchodcov spolu s lstracentrom po
sedenie pre dôchodcov v rámci 
Mesiaca úcty k starším. Okrem čl~
nov klubu, občanov sa _posedenia 
zúčastnil aj starosta MC DNV Ing. 
V. Mráz. lstracentrum pripravilo 
účastníkom program, v ktorom vy
stúpili husiOvý virtuóz P._Michalic~, 
operetná speváčka G. Svercel~va, 
herci J. Husár so synom a V. Polony. 

Po peknom programe si účastníci 
posedeli pri občerstvení, ku ktorému 
prispela ovocím aj pani ~a~anovičo;~~ 
pobesedovali a spoko1n1 sa roz1sl1 
do svojich domovov. 

Z. Malá 

6 KUKUČKE, KTORÁ PRESTALA 
detské divadelné predstavenie 
16.00 h, vel'ká sála, l 0,- Sk , .. 
- od 14.00 do 15.15 h umelecké výtvarne d1elne 

MAJSTERKO MALIARKO" 
~stretnutie detí s umelcom a jeho výtvarným diebm 

Klubové stretnutie MO Matice sbvenskej v DNY, 
18.00 h, lstrijská 6 , . 
od 14.00 - do 15.00 h prírodovedné stretnutie'! 
s prírodovednou organizáciou. LENS.za~erc:n~ 
na besedu o prírode Devínskej Novej Vs1 a hez 
na krásy prírody _navštívených krajín ~·~-~··' ''"'~ 
organizácie pre SK 

Stužková, SOU Strojárske vel'ká sála 
JESUS CHRIST-SUPERSTAR 18.00 h, 
Rocková opera, Účinkujú žiaci N"'"'"'"'71n 

1 O. Výročie založeni? detsk~ho. KIOrnElno suuuo• v 

Grbačieta v Devínskej Nove1 Vs1 
- slávnostný program s hos fa mi z Chorvátska 
•17,30 h., vel'ká ~ála 
·Výročie založenia speváck~ho 
v Devínskej Novej.Ysi 

·~. s.·· .. p.o.lo·c···n· y.' pr·o·gra.m Ít!b·i·l·u.l',ú·c.}ch 
a Grbačieta, 18.00 h,, ve ko 

~amptonáda 
Dňa 30. 1 O. 1997 sa konal 

Lampiónový sprievod, spojený s 
kultúrnym programom. Kúzelník 
Mário nám predviedol šikovnosť 
svojich rúk a deti zaujal kúzlom so 
zvieratkami. Ďalej v programe vy
stupovali deti Petra Nagya, Lucka 
Baráthová a Martin Madej. Naši 
malí umelci zabávali deti svojimi 

pesničkami, ktoré deti poznali. Na 
konci programu bola diskotéka, 
kde predviedli svoju šikovnosť v mi
xovaní piesní dvaja disdžokeji - 2 
M.D.J.s. Potom s lampiónmi a sveti
elkami vytvorili deti sprievod 
o 17.30 h pred lstracentrom. Trasa 
sprievodu viedla po uliciach 
lstrijská, Novoveská,_ Na Grbe 
a sprievod končil pri ZS Bukovčana 
l. Počas sprievodu nám pomáhali 

hliadky polície. 
Obrátili sme sa aj na občanov, 

ktorí bývajú na uliciach kadial' spri
evod prechádzal s prosbou, ak by 
im zostala zo záhrady vel'ká tekvi
ca mohli urobit' svetlonosov a vy
zd~bit' okná a dvory k tejto príleži
tosti. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili do tejto akcie. Deti to velmi 
potešilo, a budú mat' na sprievod 
peknú spomienku. Rodičia a deti, 
ktorí sa zúčastnili na programe 
a lampionáde vytvorili fantastickú 
atmosféru v sále, ale aj v sprievode. 

Veríme, že v budúcnosti bude 
lampionáda zaujímavá, ako bola 
táto. Vítame každý podnet, nápad 
a budeme vel'mi radi, ked' sa ozvete. 

Už o niekol'ko dní si pripomíname pád železnej opony. 

Alebo sme už zabudli? 
Ovečková 

DEVEX: 4 

oo~u~~~oou~ 
men in~ v nasledujúcich dvoch 

týždňoch oslávia: 
l 5.11 . Leopold, 

16, ll' Agnesa, 

17.11. Klaudia, l ájJ. Eugen, 

19, ll, Alžbeta,20.l1.félix, 

21:1.1. Elvíra, 22Ji; Cl')cília, 

23.11: l<.lement,24J 1 ,Jrnília, 

25:1 L Katafí[)o, 

26.11. Kornel, 27.11. Milan, 

28.11. Henrieta 

Blahoželáme! 

Program 
kina 

rn>rnwa[N] 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. ai o 17.15 hod. 

75.- 76.7 7 ZACHRÁŇME 
WILLYHO 111. 

Truimfálny návrat oblubenei 
kosatky. 30,· Sk 

7 9. - 20. 7 7 MIKROKOZMOS 
Fascinuiúce príbehy zo života 

hmyzu. 34,· Sk 

22. - 23. 7 7 GEORGE, KRÁť 
DŽUNGLE 

Komédia z dielne W Dysneyho. 
40,· Sk 

26. - 27. 7 7 5. ELEMENT 
Dei filmu ie od r. 1700 

do r. 2300 36,· Sk 

27. 28. 29. 7 7 BEAN 
Mr. Bean v Amerike 36,· Sk 

Tel: 775 104 

PRELOŽKA CESTY • MLYNSKÁ ISTRIJSKÁ 
Dostali sme dalšie tri príspevky 

k problému preložky cesty Mlynská 
- lstrijská. Uverejňujeme ich. 

Tak, ako sme uverejňovali názo
ry občanov, zástupc;:>v obča!lov v 
miestnom zastup1telstve, nazory 
úradov i odborníkov. Tak, ako uve
rejňujeme názory občanov v rubri
ke Slovo majú Novovešt'ania. 

Noviny uverejňujú názory čítate
lov nie preto, any vzbudzovali roz
ruch, ale preto, aby sa a'i 
"Kope~l)ík" nepochope~ý moho 
vyjadnt, dostat odborn u, zodpo
vednú odpoveď, problém bol vy
svetlený 01 keď nie vždy bude kaž
dý a so všetkým spokojný. 

Nie som presvedčený, že o úspe
chu petície {ani čohokolvek iného) 
rozhoduje počet podpisov. V tomto 
prípade 86 za, 7proti. Rozhoduje 
zál<on a odborné stanoviská (s ove
la menej podpismi ako mávajú 
petície). 

V avíze na l. strane orientujeme 
čitatelov, kde boli umiestnené mate
riály súvisiace s petíciou. Ani to, že 
pet1cia mala pol<račovat ešte sčasti 
na 6. strane a za ňou vyjadrenie 
starostu, nepokladám za bitie hod
nú chybu. 

Za neuveritel'né množstvo chýb 
(päf- vel'ké písmená uprostred yety 
a leží namiesto lží, v prvom stlpci) 
sa starostovi ospravedlňujem. Je 
dosí inteligentný, a verím že aj dr
vivá väčšina čitatelov, pochopila aj 
z kontextu o čo ide. 

Život prirodzene prináša problé
my. Tie treba riešit'. Každý používa 
iné formy. Devex sa vyhýna invektí
vam, osočovaniu {aj skrytému), 
urážaniu. Váži si občana. Ponúka 
iba priestor pre názory občanov, 
ich zástupcov v miestnom zastupite
l'stve, orgánom i organizáciám v 
prospech riešenia problémov. 

Vyd ovo tel' 

= 
Ad: Preložka cesty 
Mlynská • lstrijska 

z čísla 19/97 Devexu 

Devex sa svojrázne zapojil do 
"diskusie" o jednom vážnom tech
nickom probléme v Devínskej Novej 
Vsi. Slovo diskusia dávam do úvod
zoviek preto, lebo jej tón udal 
Nový čas 16. l O. 1997 demago
gickou žurnalistickou zlátaninou 
pod titulkom "Neželaná stavba" a 
pokračoval v štýle najlepších tradí
cií marxisticko-leninskej žurnalisti
!<>'. Takýto postup sa vždy opráši 
keď niekolio cez noviny čo naj
hrubšie osočím a potom mu, ani na 
jeho naliehanie1 nedám možnos( 
sa bránif. Pravda a realita sú ne
podstatné, noviny sú v pravom čase 
nkaplnené a čitatel' je ten posledný 
lo redakciu zaujíma. Nový čas ne

poskytol ani najmenší priestor dru
hkej strane, t. j. predstavitelom mest
s ej časti, či len jej občanom s iným 
názorom. Teda diskusia sa v 
~ovom čase nekonala. Preto je v 
uvodzovkách. 

Devex to predviedol v čísle 

d
l9 /97 len v rednom odtieni ale 
uch podobneho prístupu tu je. 

Neviem či to bol úmysel prevziat' 
aspoň omrvinky zo stýlu Nového 
času, alebo len t'ažkopádnost' vy· 
davateia. Každopádne to celé vy
znelo v Devexe 19/97 podobne. 
Na tretej strane je uvedený v pod
nakdpise problém, a avizovaná re
!L_cio starostu. Samotná reakcia, 

vysvetl'ujúca reálne skutočnosti je 
zastrčená na strane 6, uvedená s 
neuveritelným množstvom chýb me
niacich vecnú náplň samotného 
textu. Príznačné je aj neurčité ukon
čenie obidvoch petícií v Devexe 
podflisom "petičný výbor + podpi
sy". Počet podpisov pod jednotlivý
mi petíciami je pre yydavatela ne
podstatný aby si náfiodou nezain
teresovaný čitatel' Devexu neutvoril 
aspoň čiastočný obraz o názoroch 
tých, ktorí s problémom žijú dane. 

Tieto vety si s plnou vážnostou 
dovol'ujem napísal práve preto, že 
som nepodpísal ani jednu z uverej
nených pellcií. 

Kedže som však, ako poslanec 
oslovený v prvej petícii považujem 
za potrebné reagovať na tam vy
slovené návrhy, pochybnosti a 
otázkv ... 

1. Niečo k financovaniu kanali
zácie na Slovinci: 

Spája( iniciatívu a výdavky mest
skej časti na ceste Mlynská s kana
lizáciou na Slovinci je zásadná 
dezinformácia, alebo prinajmenej 
nevedomosť. Rozdiel medzi výdav
kami na štúdiu preložk~ cesty na 
Mlynskej s potrebnými nakladmi na 
kanalizaciu /'e zhruba stonásobný. 
Kedže kona izácia na Slovinci vy
žaduje minimálne desiatky milió
nov. Kanalizáciu v Devínskej Novej 
Vsi buduje mestská časí aspoň de
sa( rokov. Každému

1 
len trochu po

zornému obyvatelovi Devínskei 
Novei Vsi je jasné, že toky financi l 
do miestneho rozpočtu zo strany 
štátu sa každoročne stenčujú. Náš 
novoveský prítok podielu na dani
ach je navyše intenzívne redukova
nÝ, na úrovni hlavného mesta. Aj z 
tohto dôvodu sme už v roku 1995 
ZOfJojili do budovania kanalizácie 
v Devínskej Novej Vsi podnik 
Vodární a Kanalizácií Bratislava. 
Práve ich niekol'komiliónovým pris
pením bola yybudovaná kanalizá
cia na Mlynskej. Dnes, keď sa chcel 
použit tento istý model aj na 
Slovinci, je predmetom kritiky tých, 
ktorým slúž1 podobne vybudovaná 
kanalizácia viac ako 2 rokx. 
Vodárňam a kanalizáciám, žia!', 
urobil škrt cez rozpočet štát. Ten 
spoplatnil odber p1tnej vodx pre 
podniky vodární. Teda vody, ktorú 
čerpali zo studní ako celonárodné 
boliatstvo zadarmo. Na druhej 
strane ich drží na uzde prísne re
gulovanou cenou vody a stočného. 
Aj táto skutočnos( (okrem iných) 
rozvrátila ekonomiku Vodární v ro
ku 1997 tak, že od stavby kanali
zácie v roku 1997 na Slovinci mu
seli odstúpiť. Náš miestny rozpočet 
nemohol v P,olovici roko 1997 zve
si( z klinca balík desiatok miliónov 

a nahradi( iného investora. Stavba 
však je pripravená, má stavebné 
povoleme a zastupitel'stvo na ňu 
nezabúda. Rozpočet roku 1998 sa 
tvorí v ~chto dňoch. 

Vypfnanie a!cychsi dotazníkov. 
Skutočne nikto nemôže nikoho 

núti(, aby vyslovil súhlas so stav
bou. Ak je účastníkom konania po
dla stavebného zákona sa môže v 
stavebnom konaní k stavbe vyjad
riť. O stavbe rozhodne stavebný 
úrad. 

2. Domy v jame po výstavbe 
preložky 

Techniky považujem argumenty 
za pochybné. Cesta sa musí na 
oboch svojich koncoch napojil na 
jestvujúce Komunikácie. Ich '1.šková 
poloha je daná. Hovoril o alo/chsi 
násypoch znamená vnucovať čita
telovl, že preložka bude vyústená 
do vzduchoprázdna len preto, aby 
bola na násype. 

3. Doterajšie terénne úpravy 
(bez súhlasu pisatelov petície) 

Vodohospodárske stavby 
Malacky si po 20 rokoch upratali 
po sebe stavebný dvor medzi 
Mlynskou ulicou a potokom Mláka. 
Aj s prinútením zo strany mestskej 
časti. PochoP, it protesty proti tejto 
úprave je nad moje sily. Vyslovoval 
lutost' nad touto úpravou znamená 
vyslovovaí l'útost za betonárkou, 
ktorá prášila predchodcom pisale
lov petície cement do dvorov denne 
l O hodín (tá skončila cca pred 5 
rokmi). Ľútos( za areálom plným 
rozbitých barakov. Ľútos( za po
chybnými živlami vykrádajúcimi 
domy autorov petície práve z tejto 
strany. Ľútos( za potkanmi. Ľútos( 
za dílermi drog, používajúcimi are
ál ako prístupovú cestu k svojim ob
chodom. Ľútos( za zdevastovaným 
stavebným materiálom rozhádza
ným po ploche cca 2 hektárov, le
movanej hrdzavým deravým plo
tom. Ľútost' za (ažkÝ,mi stavebnými 
strojmi šlartujúcimi denne o 6 h rá
no a vracajúcimi sa v lete do areá
lu pred zotmením t. j. v hlbokých 
vecerných hodinách. Bývam v bez
prostrednej blízkosti a nezazname
nal som z titulu upratania areálu 
žiadnu viditel'nú zmenu úrovne te
rénu. Ešte aj panelová cesta vedúca 
cez areál zostala na pôvodnom mi
este. Som presvedčený, že technic
ký návrh odvodnenia novej cesty 
môže vel'mi jednoducho eliminoval 
obavy obyvatelov petície. Neviem o 
tom, že by bol yypracovan)(. vyko
návací projekt. Stavba zalial' n1e je 
ani v územnom konaní, takže o jel 
negatívnych vplyyoch možno zatiaf 
len hypotetickY tilozofovat'. Nie dis
kutoval odborne. 

4.+5. Negatívny velyv na život· 
né prostredie a vylúcenie tranzit· 

nej dopravy 
O tom, ze stará Mlynská bude 

bez dopravy na spôsob slepej ulice 
píše už starosta. Z argumentácie 
pisatelov petície vyplŕ':'a, že bolo 
vážnou chybou v Brali slove vylúči( 
dopravu napr. z Michalskej ulice. 
Tá má porovnatel'né parametre s 
Mlynskou. Na Slovensku bY. sa na
šlo neúrekom príkladov poaobných 
vylúčení prepravy a preložiek. Iste 
!}lnohí poznajú slasti prejazdu 
Zarnovicou a preto mi v intenciách 
tejto loeiky je záhadou, prečo sa 
buduje Jei obchvat. V zmysle te/' to 
logiky skodoradostne predpok a
dám, že raz budú protestovať aj 
obyvatelia Hainburgu proti zákazu 
prejazdu stoviek áut z Bratislavy do 
Viedne a vybudovaniu dial'nice. 

Neviem si predstavi( akú dopra
vu pritiahne preložka Mlynskej uli
ce. Zatial' neviem, že ny sa cez 
Devín chystala kamiónovú trasu, 
alebo že by doprava, ktorá ide zo 
Stupavy cez Devín obchádzala 
Mlynskú ulicu a dnes používala inú 
trasu. Napr. Eisnerovu alebo 
Vápencovú ulicu. Takmer všetci po
známe prejazdnost Devína a preto 
kamióny prúdiace cez Dev1n sú 
snom. 

Alebo predsa len jedna výhlado
vá možnos( tu je. Stratégovia 
územného plánovania na úrovni 
"Vel'kého územného celku" t.j. na 
Ministerstve životného prostredia 
SR a v ich závese stratégovia 
územného plánovania na úrovni 
"Sídelného útvaru" t. j. na 
Ma~istráte hl. mesta SR predpokla
daju vo svojich územnoplánovacích 
víziách stavbu prístavu na rieke 
Morave. Prístav by mal začínal ni
ekde v oblasti ulice Na hriadkach a 
končit' pri Marcheggskom moste. V 
prípade jeho VÝ,stavby a prevádzky 
by si iste "prišla na svoje" nielen 
stará ale a·k nová Mlynská ulica. 
Devín, lstrijs ú a Eisnerovu ulici ne
vynímajúc. Jednoducho prístup k 
tpmuto územiu nie je inou cestou. 
~daj ne aj preto zatial' nie je ochot'! 
Investoval do opravy pnstupove1 
cesty od Lamača do Devmske1 
Novej Vsi lebo sa, údajne, predpo
kladá nová cesta aj pre dopravu 
do prístavu. Mestská časí sa týmto 
slaooduchým víziám tvrdo bráni. 
Podporia ju aj pisateliafelície proti 
preložke Mlynskej ulice. 

6. Návrlíy na riešenie dnešnej 
dopravnej situácie na Mlynske1 
ulici 

Zníženie rýchlosti prechádzajú
cich áut nezníži ich počet. Chceme 
snáď obmedziť počet autobusov 
MHD slúžiacicli predovšetkým 
nám? Retardéry, ako ich poznáme 
na sídliskách s1 nechcem ani r.red
slavit'. Už teraz sa hrozím nadska
kovania P,rázdnych vlečiek trakto
rov a poa. na retardéroch aj s prí
slušnými zvukovými efektmi ráno o 
piatej hodine. Vodiči dopravného 
podntku budú zrejme nad retardér
mi výskot od radosti, keď sa budú 
každých 20 m znovu a znovu roz
bieha( Rozbiehajúci sa Ikarus je 
priam bonbónik pre ekológiu. 
Hlukom oj výfukovými plynmi. 

Zjednosmernen1e Mlynskej ulice 
a využitie Vápencovej zdôvodňuje 
starosta v Devexe 19/97. Vari len 
tol'ko, že ide o návrh hodnotovo to
tožný s argumentom, ktorý sa v 
Novom čase použil proti "papalá
šom" bývajúcim na tejto ulic1, t. j. 
poslancom. Tam sú obvinení, že 

(pokračovanie na str. 6) 

DEVEX: 5 



chcú dopravu presunúť pod cudzie 
okná. Pisatelia petície navrhujú po
lovicu dopravy presunúf pod okná 
obyvatelov Vápencovej ulice. 
Dopravne nevyhovujúcej. 

7. Majetková vysporiadanost' 
pozemku (bývalá mlynárova zá
hrada) 

Čitatelia Devexu by mali vedie( 
že aj na podnet nezmyselného 
článku uverejneného v Novom čase 
16. l O. 1997 zvolal starosta vel'ké 
rokovanie na deň 27. l O. 1997 za 
účasti všetkých zainteresovaných, 
teda aj reštituentov tak, aby sa pro
blém po všetkých stránkach pohol 
dopredu. Zúčastnilo sa mesto 
Bratislava, Okresný úrad, mestská 
časf Devínska Nová Ves, GIB. Len 
reštituenti, ich právna zástup~ňa a 
ochrancovia ich práv z Novélío ča
su si nenašli cestu na hladanie rie
šenia zoči-voči. 

8. Podnet na preložku Mlynskej 
ulice 

Nebol som na žiadnej schôdzi 
22. 7. 19976 vo veci Mlynskej uli
ce v novej trase je uvažovaná mini
málne 42 rokov, teda ešte od obdo
bia, keď sa budoval nad potokom 
Mláka cestný most. Preložka je za
znamenaná už v dnes platnom 
územnom pláne hl. mesta SR 
Bratislavy. Sám som inicioval jej re
alizáciu cca pred l O rokmi a to 
som netušil, že budem niekedy po
slanec. Pre upresnenie nie ,som po
slanec Miestneho úradu. Urad má 
len úradníkov, nie poslancov. Aj 
preto

1 
že nehájim v zastupitel'stve 

politiKu žiadnej strany môžem s 
čistým svedomím poveda(, že há
jim predovšetkým záujmy svojich 
volicov. Rovnako s čistým svedomím 
môžem poveda( že P,reložku 
Mlynskej ulice, zároveň ako tech
nik, odmietam chápa( ako dalšie 
"ohrozenie životného prostredia, 
zabetónovania dalšieho kusa ze
me, zvýšenie prejazdnosti áut cez 
pamiatkovo chránenú lstrijskú ulicu 
a vyvlastnenie pozemku". Do r,ro
jektu bude v prvom rade hovonf hl. 
mesto Bratislava svojimi financiami. 
Projekt sa dá ovplyvni( do posled
nej chvíle, príp. ešte aj počas reali
zácie. Len stále necfiapem čo je 
dobré na dnešnej realite aj pre pi
satelov f'elície, keď im vo vzdiale
nosti 2-3 m od skla okna prúdia 
Ikarusy, traktory a pod. V z1me im 
striekajú na fasádu slanú brečku a 
v lete po daždoch blato, príp. kú
doly prachu. O hluku a smogu roz
biehajúceho sa lkarusu nehovoriac. 
Nepochopitel'ný je mi odpor proti 
predpokladaným opatreniam, ktoré 
ma,· ú takéto negatívne vplyvy maxi
má ne eliminovaf. 

A nakoniec: 
Dnes je zvláš( moderné rieši( 

problémy cez masmédiá. Máme 
1ch dostatok. Celoštátnych aj miest
nych. Možno stačilo wejst 20m a 
zazvonif pri bráne tých, na ktorých 
sa útočí t. j. poslancov. Neformálne 
si podiskutova( a vysvetli( plusy a 
mínusy. Som na takéto riešenie pri
pravený aj nadalej. Písanie reakcií 
na neoverené argumenty stojí totiž 
extrémne vel'a, zbytočne minutého 
a vzácneho času. 

A úplne nakoniec: 
Verím, že Devex bude venova( 

aspoň elementárnu pozornos( pra
vopisu a slovosledu pri prepisovaní 
tejto reakcie na svoje stránky. Aby 
nevznikli nelogičnosti v textoch, 
ktoré príliš často menia význam 
článkov v Devexe. 

DEVEX. 6 

Ing. Miloš Encinger 
poslanec miestneho zaslupitel'va 

obyvatel' Mlynskej ulice 

= 
PRELOŽKA MLYNSKEJ UL. 

Stanovisko projektanta k Petícii l. 
uverejnenej v č. 19 časopisu 

DEVE X 

V DEVEX-e č. 19 bolo v súvislosti 
s petičnou akciou občanov 
Devmskej Novej Vsi uvedené, aj 
keď nie celkom správne, meno na
šej projekčnej firmy. Nakol'ko vo 
Vami uverejnenom texte petície je 
priame obvinenie smerujúce na nas 
a ako argumentx sú použité hrubé 
nepravdy a technické nezmysly, 
žiadame o možnos( uverejní( naše 
stanovisko a uvies( informácie na 
pravú mieru. 

Firma DIC Bratislava s.r.o. za
bezpečuje projektovú dokumentá
ciu preložky Mlynske'6 ul. v 
Bratislave mestskej časti evínska 
Nová Ves. Obstarávatel'om doku
mentácie je hl. m. SR Bratislava. 
Súčasfou zmluvy je aj zabezpeče
nie vyjadrení l< aokumentácii od 
presne určených sub[ektov. 

Predmetom projektu je cca 300 
m dlhý úsek, ktorý má nahradi( sú
časný, nevyhovujúci úsek miestnej 
komunikačnej siete. Plánovaná pre
ložka je obsiahnutá v schválenom a 
platnom Smernom územnom pláne 
hl. m. SR Bratislavy, ktorý bol verej
ne prerokovaný a je verejne pn
stupným dokumentom. 

Z doprqvného hl'adiska súčasný 
stav nesplňa podmienky bezpeč
nosti cestnej premávky, jestvujúca 
komunikácia má nedostatočné šír
kové paramE;)Ire a rozhl'adové po
mery a nesplňa aj iné technické po
žiadavky, napríklad odvodnenie. 

O opodstatnení tejto dlhodobo 
presadzovanej a pripravovanej in
vestičnej akcie by mali viac pove
da( predstavitelia obce, ale aj väč
šina obyvateiOv, ktorí na zlú situá
ciu na Mlynskej ul. roky poukazujú. 
Podobne sa na podmienky premav
ky na tomto úseku sfažujú vodiči 
MHD, predovšetkým v zimnom ob
dobí. 

V dalšom svoje stanovisko zame
riame len na niektoré konkrétne bo
dy uverejnenej petície. 

TLACIVO 
Na júlovom rokovaní zvolanom 

k preametnému projektu, podl'a 
svojich záväzkov v zmysle vyššie 
uvedenej zmluvy, projektant požia
dal prítomných majitelov prilahlých 
pozemkov o písomné vyjadrenie 
1ch stanoviska. Pre záujemcov pri
pravil hárky s našou adresou a s 
tým, aby uv1edli svoje pripomien!<J'. 
To sú asi tie "tlačivá", ktoré rozda
val projektant. Ľudom sme len chce
li usetrif robotu, ale kto chcel mohol 
kl'udne napísa( stanovisko na vlast
ný čistý papier a tak ho a( doruči(, 
alebo to "tlačivo" zahodil a nena
písaf nič. Je preto smiešne tvrdi(, 
že niekto niekomu niečo vnucoval a 
uvedenú situáciu prekrúca( vo svoj 
prospech. Stanoviská k projektom 
sa zisfujú preto, aby sa mohli 
opodstatnené pripomienky rieši( V 
prípade rozporu 1e vecou stavebné
ho úradu, aby rozhodol. 

Okrem tolío chceme upozorni( 
autorov petície, že podobné formu
lácie môžu by( posúdené a'\,z hl'a
diska poškodenia obchodné o me
na fi,my. 

NA SYP 
Vozovka navrhovanej komuniká

cie sa výškovo napája na jestvujúce 

úseky komunikácií. Vyrovnaním te
rénnych nerovností vznikol miesta
mi cca metrový násyp. Takéto rieše
nie si vyžaduje aj podmienka sta
novená pri začatí projektových 
prác, aby konštrukcia vozovky oola 
nad úrovňou hladinY, storočnej vo
dy, ktorá je vyššie ako súčasný te
ren. Usek}- v násyP,e nie sú v tesnej 
blí~kQsti ,jestvujúcich do~ov. 

TAZKA A TRANZITNA DOPRAVA 
Komunikácia je šírkovo a smero

vo navrhovaná tak, po nej mohli 
bezpečne a v zmysle našich plat
ných noriem premáva( predovšet
kým autobusy MHD. N1e všetci si 
hneď uvedomia, že klbový autobus 
je určite väčší a plne obsadený aj 
faž~í ako väčšina nákladných áut. 

Ano je pravda, že po novej ceste 
by preš1el aj kamión. Ale prečo by 
to robil? Odkial' a kam by išiel? 
Opakovane uvádzame, že sa jed
ná o krátku miestnu komunikaciu 
uprostred obce, kde je všeobecne 
regulovaný prístup nákladnej do
pravy - stačí si pozrie( dopravné 
značenie na vstupoch do obce. 
Devínska Nová Ves neleží na žiad
nej tranzitnej trase a doprava tu je 
v maximálnej miere len taká, ktorá 
tu má zdroj alebo ciel'. Teda P,re
mávka na novom úseku nemá by( 
prečo iná ako na starej ceste. 

MEDZI DVOMA CESTAMI 
Súčasne so zahá'/ením prípravy 

preložky Mlynskej u . bol prezento
vaný zamer utlmi( dopravu na sta
re\· ulici, zaslepif ju (zo strany od 
že eznice) a prebudovaf na obytnú 
ulicu, slúžiacu prevažne jej obyva
telom a chodcom. Tento zámer jed
noznačne rešpektuje aj spracovaná 
projektová dokumentácia, kde je 
uveäené zqslepeni~ zahrnuté. 

"OKAMZITE RIESENIE" 
Sme presvedčení, že spôsob rie

šenia dopravnej situácie preklád
kou jestvujúcej Mlynskej ul., tak ako 
je uvedené v Smernom územnom 
pláne je výsledkom odborného 
zhodnotenia reálnych možností. To 
bolo predmetom nami spracovanej 
projektovej dokumentácie. 
Dovolíme Sl však reagova( na kon
krétne návrhy na "okamžité rieše
nie". 

a) retardéry na zníženie jazdnej 
rýchlosti nemožno budoval na ko
munikáciách s premávkou MHD 

b) na Mlynskej nie je hlavný do
pravný problém vysoká jazdná 
rýchlost', ale rozhl'ad a stiesnené 
šírkové pomery

1 
kvôli ktorým sa tu 

nedá ani zaparKovaf. 
c) kontrolu zákazu vjazdu ná

kladných vozidiel je nutné vykoná
va( na celom území Devínskej 
Novej Vsi 

d) zjednosmernenie Mlynskej a 
Vápencovej ul. značne skomplikuje 
a zneprehladní dopravnú obslufiu 
prilahlého územia, vyžiada si kom
pletnú rekonštrukciu Vápencovej ul. 
na lstrijskú nevyhovuje bezpečnej 
prevádzke predovšetkým MHD. 
Musíme si uvedomí( že to, čo nám 
môže poslúži( v núdzi, musíme ako 
definitívne riešenie posudzova( 
ovela prísnejšie. 

Ing. Fedor Zverko 
konatel' 

DIC Bratislava s.r.o. 

= 
Vážená pani (slečna) 
Nataša - Ombudsmanka 

Netvrdím, že mám patent na ro
zum a predpokladám, že si to o se-

----------.... --------------------·---------------------------

be nemyslíte ani Vy. Využijem teda 
právo občana bráni( sa spôsobom 
a!W považuje za vhodnÝ,. ' 
Rea~ujem teda na článok uve

rejneny v Novom čase dňa 16. ok
tóbra 1997 ako téma dňa: 
Neželané stavba. 

l . Bývam na predmetnej ulici 
preto Vaše tvrdenie, že z času n~ 
čas po ulici pre[ de autobus, či ná
kladné auto,d'e hlúposf. Dopravný 
podnik Vám á k dispozícii cestov
ný P.oriadok a nákladné autá si 
choďte počíta( predtým, ako také 
tvrdenie zverejmte. 

2. Obec do reštitúcií nezasahuje 
pletiete si pojm)', obcou je hl. mest~ 
S~ B~atisl_ava. Po91'a Vašej otázky 
m1en1 presustroval pen1aze v malej 
časti Bratislavy 80 poslancov mest
ského zastupitel'stva bez toho, aby 
posúdilo opodstatnenosf investície? 

3. Vašim tvrdením, že financie 
na stavbu cesty sú na úkor občanov 
inej časti Devmskej Novej Vsi, kde 
je treba vybudova( kanalizáciu, 
možno nechtiac, ale s plnou zod
povednosfou môže vyvola( nevraži
vos( a vášne dotknutých častí 
Devínskej Novej Vsi, ktorých ná
sledky za nepriaznivých okolností 
môžu by( právne postihnutel'né. 
Preto si zistite všet!<Y spôsoby, aký
mid'e financovaná kanalizačná sie( 
ke ' P.OP.Iatky za stočné občan do
posia!' platí státu. 

4. O tom, či vlastníci domov z 
Mlynskej ul. vedeli, či nevedeli o 
zámere výstavby preložky cesty ne
polemizujem, je to vecou pôvod
ných vlastníkov, resf?. Miestneho 
úradu, či ich o tejto skutočnosti in
formovali. Ale v 20. storočí P,rojekt 
cesty musí s nadhladom rieši( situá
ciu na dlhšiu dobu, pretože na 
cestách nepremávajú dvojkolesové 
vozíky fahané somármi, 1 keď ich 
po svete behá stále dosf. Týmto 
som sa nemieni l dotknúf nikolío zo 
zúčastnených. 

5. Je zaujímavé, že máte infor
mácie o tom, že po novej ceste 
majú jazdi( aj fažké autá, keď je 
všeobecný zákaz vjazdu do intravi
lánu mestskej časti. To zrejme pro
jektant urobil čosi navyše, ale nech 
reaguje ako kompetentný. 

6. Poslancov miestneho zastupi
tel'stva nazývate papalášmi. 
Opaku'/em - nemám patent na ro
zum, a e za normálnych okolností 
pre Vás by mal plati( tak isto jazy
kový zákon, resp. sankcie, ktoré z 
jeho nedodržiavania vyplýyajú. 

Tým, ktorých v úvodzovkách na
zývate ,papalášmi", dali vo vo: 
l'bách dôveru občania Devínskej 
Novej Vsi a nemalým počtom hla
sov, zatial' čo Vám zrejme zopár 
členov konkurznej komisie, ale jo je 
môj súkromnÝ, osobný názor. Ano, 
chcú odklonif cestu a verte mi, že 
podporou mnohých občanov. A že 
z cudzieho krv netečie? Je šfastím, 
alebo nešfastím, že nie som pozo
staiÝ,m tých, ktorí prišli o život, ale
bo k úrazu z toho dôvodu, že 
Mlynská ulica a časf lstrijskej ulict: 
je z hladiska bezpečnosti najmene~ 
vyhovujúca. Moliol by som to brat 
osobne. 

7. Neviem, či ste profesne blízko 
k dopravnému inžinierstvu, ak n!e, 
návrh riešenia teda ponecha1te 
t>ím, ktorí na to rozum majú. A na~ 
Koniec - Mlynská ulica má zostal 
pešou zónou! 

S úctou 

Vladimír Baranovič 
Mlynská č. 24 

Andrew Lloyd Webber .. Tim Rice 
v réžii p.prof. Z.Anettovej1 

dňa 23.11.1997 o 18.00 hodine 
vo verkej sále !STRA CENTRA 

v Devínskej Novej Vsi 
Vstupné dobrovoľné. 

KLNKA ROZTANCOVANÁ 
OD BRATISLAVY PO JOHANNESBURG 
Detský folklórny súbor KLNKA 

netreba čitatelom Devexu osobitne 

predstavova( O jeho aktivitách na 

materskej scéne Domu kultúry 
Dúbravka a mimo nej priaznivcov 
l'udového umenia aspoň sporadicky 
informujeme. Pre našich čitatelov 
bude iste zaujímavá informácia, že 
vedúca súboru Ingrid Saňková spo

lu s manželom a manažérom 
Petrom Saňkom žijú v D.N.Vsi. 
Takisto ako takmer tretina detí 
z KLNKY. 

Aj tento rok stihol súbor absolvo
va( množstvo zaujímavých vystúpe
ní v Bratislave, dalších slovenských 

mestách, aj v zahraničí. Kde všade 
boli, porozprávala vedúca súboru: 

"Prvým tohtoročným zájazdom 
mimo hraníc našej republiky boli 

Slašské hody v blízkosti pol'ských 
Katovíc v máji. Pozval nás družob
ný súbor Mara kasy, ktorý predsta
vil pol'ský folklór v minulom roku 
v Bratislave. My sme mali možnos( 
zauja( početné publikum na vystú
peniach, okrem samotných hodov, 
v Paláci mládeže či prekrásnom 

parku v Katoviciach. Poliaci boli 
naozaj pozornými hostitel'mi a 
oboznámili nás aj so svojím pozo

ruhodným okolím. Najmä návšteva 
Sol'nej bane vo Wieliczke priviedla 
deti do vytrženia. Táto svetová rari

ta, siahajúca až do hlbky 327 m s 

deviatimi poschodiami a 1700 mi
estnosíami, s kostolom vysekaným v 
soli, nenechá lahostajným žiadne
ho návštevníka. 

Ešte nedozneli poriadne dojmy 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 
v podaní O(hotníckeho divadla GMA 

Muzikál (či rocková opera) JCS sme so rozhodli 
robil' osi pred rokom. Účinkujú v ňom väčšinou 
žiaci GMA, ole kedže je dosť ťažké nájsť dosta
tok chlapcov, ktorí vedia spieval' oj tancovať( vy
pomohli sme si oj z iných bratislavských škô . 
Režijne i organizačne to celé viedlo p. prof. 
Zuzana Aneffová. Väčšinu textov preložil Pavol 
Mikula, ďalšie doplnila Z. Aneffová o pomohli 
nám oj niektorí známi. Hudba je vyrábaná na 
počítači, lebo k tomuto muzikálu je potrebný 
closť vel'ký orchester a len nemáme k dispozícii. 
Choreografie vytvorili a nacvičili tiež naše štu
dentky_ Denisa Husárová, Zuzana Sehnolová, 
Yiera Carnogurská, Denisa Hurtíková o Naďa 
Cechovičová. Kostýmy o scéna sú velmi jednodu
ché, v štýle doby, keď JCS vznikol, teda 70. ro
ky. 
12. júna 1997 sme mali premiéru v DK Lúky v 
Petržalke. Bolo skutočne vel'kým úspechom, kto
rý nikto nečakal. Aj poslední skeptici uverili, že 
takí obyčajní študenti dokážu niečo hodnotné 
vytvoriť a nemusia byť ani profesionáli. A pre 
nás lo bol úžasný pocit, ole aj vel'ké zadosťučine
nie o radosť, že naša snaha o tvrdá práca nebolo 
zbytočná. Predstavení bolo spolu osem, pre ve
rejnost' i pre rôzne školy. 
A~y sme našu prácu a náš úspech využili, roz
hodli sme sa pôvodnú verziu nášho predstavenia 
trochu rozšíriť a vylepší( a teraz začíname našu 
jesenno-zimnú sezónu, ktorá, dúfame, bude pre 
nás takou krásnou, ako tá ",etná". 
Ešte niekol'ko slov k podobe muzikálu. Jeho ob
sah sme skrátili a zachovali sme len základnú 
dejovú líniu a postavy, aby bol príbeh ucelený. 
Muzikál rozpráva o poslednej časti života Krista 
a končí jeho ukrižovaním. My sme však nechceli 
takýto záver, o preto sme priclalí na koniec jednu 
pieseň, ktorá naznačuje Ježišovo zmŕtvychvsta
nie o zároveň vyzýva všetkých, aby neboli ne
činní. 

z Polska, už sa mladší Klnkári balili 
na krátky, ale velmi zaujímavý, zá

jazd do Talianska. Na pozvanie 

slovenského zastupitel'ského úradu 
v Padove pricestovali na vystúpenie 
pri príležitosti Medzinárodného 
vzorkového vel'trhu, kde bolo 
Slovensko krajinou roka. 
Temperamentní Taliani boli nadšení 

nemenej temperamentnými tancami 

a piesňami bratislavského "Gruppo 
de Folclorico Bambini", ako ich 
všade ohlasovali. 

Po intenzívnom učive v škole, a u 
mnohých predčasnom uzatváraní 

~ Cill o il on [ľ m 
m ®~We!:ilm 

N~rodné osvetové centrum pripra
VUJe vydanie informačnej príručky 
PoCI~jatia kultúrnej a osvetovej čin
nosil Slovensko 98. Veríme, že prí
prava dalšieho ročníka, tak ako 
predchádzajúcej ročenky, ktorá ob
sahovala l 889 záznamov o kultúr
nych, spoločenských a vzdeláva
Cich aKtivitách na území celého 
Slovenska sa stretne u Vás s pozití
vnou odozvou a zašlete nám infor
mácie najneskôr do 15. novembra 
1997. lntormácie, ktoré boli zara
dené do ročenky sme ponúkli IS 
MK a máte možnost' pozrie( si ich 
na webovskej stránke: 
http:/ /www.culture.gov.sk. 
Napriek tomu, že táto publikácia 
zaznamenala len druhé vydanie, 
jej vznik zaregistrovali aj komerčné 
mštitúcie a začali ju využíva( v 
rámci organizovania vlastných pre
zentačných dní. V porovnaní s iný
mi publikáciami tohto typu je ro
čenka Podujatia kultúrne] a osveto
vej činnosti Slovensko 98 jedinečná 
komplexnosfou zberu a preto verí
me, že sa pre Vás stane vítanou 
formou propagácie Vašich aktivít. 

PhDr. Miroslav Pius 
generálny riaditel' NOC 

Informáciu dostala redakcia nesko
ro. Doporučujeme však záujemcom 
informova( sa o možnosti zarade
nia priamo v NOC, Nám. SNP 12, 
Bratislava 812 34. 

známok, 14. júna vycestovala 
Klnka do Prahy, aby po tri týždne 
oboznamovala so slovenským folk
lórom a potešila srdcia všetkých 
Pražanov a zahraničných turistov 

vystúpeniami na vel'kolepom troj
mesačnom projekte - Pražskom kul

túrnom lete. Pražského kultúrneho 
leta sa zúčastnila Klnka ako jediný 
detský slovenský zástupca. Vel'ké 

ovácie boli adresované defom ve
čer čo večer, aj na nočnom vystúpe
ní pre židovských hostí. Cez deň 
mali deti možnos( ponavštevovaí 
múzeá, zoologickú záhradu či len 
tak sa poprechádzaí a nadýchaf 

historickej atmosféry stovežatej 
Prahy. V polovici júla starší členo
via Klnky vycestovali na 12.tý 
Medzinárodný folklórny festival do 
nemeckého Marburgu. Tu velmi ús
pešne vystúpili spolu so súbormi 

z Belgicka, Škótska, Nórska a 
Holandska. Posledný júlový víkend 
sa presunuli do Duloviec na Festival 
súborov zahraničných Slovákov. 
Tam sa predstavili so súbormi, ktoré 
slovenské l'udové umenie udržia
vajú a rozvíjajú v zahraničí." 

(pokračovanie v budúcom čísle). 
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MOTOSPORT 

HOKEJBAL 
MUŽI 
5. kolo 
Pošeň "B" - ŠK YMCA D.N. V. 11:3 
(4:1' 3:2, 4:0) 
Góly YMCA: Li sal, Šefara, Cifra 
6. kolo 
ŠK YMCA D.N.V. - Slávia Právnik 

12:5 
(3:3, 5:2, 4:2) Góly YMCA: Runák 
3, Chandoga, Šašík a Jeck po 2, 
Encinger, lisol, Cifra 
7. kolo 
HBC Rača- ŠK YMCA D.N.V. 4:13 
(0:1, 1:7, 3:5) 
Góly YMCA: Chandoga a Jeck po 
3, Runák a Oroš po 2, Šefara, 
Švajda, lisol 
8. kolo 
ŠK YMCA D.N. V. - ŠK D.N.V. 7:24 
(0:10, 4:11' ,3:3) 
ŽIACI 
3. kolo 
HC Panthers- ŠK YMCA D.N .V. 1:31 
(0:11,0:8, 1:12) 

Tfideň 
v znamení 

športu 
Deti z prvého stupňa základnej 
školy zväčša trávia poobedia v 
školskom klube, kým si po nich prí
du mamičky a oteckovia po každo
dennom pracovngm zhone. Tu im 
pedagógovia vyplňajú čas rôznymi 
činnosfami, aby sa nielen niečo na
učili, ale v prvom rade, aby si od
dýchli po dni naplnenom školskými 
poviQnosíami. Pani vychovávat~l'ky 
zo Skolského klubu pri ZS l. 
Bukovčana 3 pripravili svojim rato
lestiam dni plné prekvapení a ne
zabudnutel'ných zážitkov. Týždeň 
od 20. 1 O. do 24. l O. sa niesol v 
znamení vynikajúcich športových 
výkonov. Bolo tomu tak preto, lebo 
to neb_ollen_tal_sý obyčajný týždeň, 
ale TYZDEN SPORTU. Nie však 
športu hocijakého! Aj slniečko sa 
umúdrilo a zohrievalo svojimi lúčmi 

DEVEXS 

Posledné tankovanie 
V sobotu 25. 10. 97 na trenčian-

Góly D.N.V: Rejžek 9, Sedlák 5, 
Cajchan 4, M. Ďurica a Beleš po 3, 
Kečkeš a Švončinár po 2, L Ďurica, 
Pollák, Mikušík 
4. kolo 
ŠK YMCA D.N.V. - HBC Slovak Sol 

15:7 
(7:4, 4:2, 4: l) Góly YMCA: Bábik 
4, M. Ďurica 3, Kečkeš a Švončinár 
po 2, Beleš, Cajchan, Sedlák, 
Pollák 
5. kolo 
HC Dlhé Diely- ŠK YMCA D.N.V. 
7:9 
(3:4, 2:2, 2:3) Góly YMCA: Pollák 
3, Sedlák, Bábik a L Ďurica po 2 

TABU(KA PO 5. KOLE (ŽIACI) 
l. ŠK CENTRUM 4 4 O O 53:16 

12 b 
2. ŠK YMCA D.N. V. 4 3 l O 60:20 

lO b 
3. Grey Socks Batkova 3 2 l O 
46:12 

7b 

športoviská, preto nie nestálo v ces
te tomu, aby deti dokázali, čo ve
dia. Šplh na lane bol pre deti hrač
kou. Viac starostí im spôsobila ces
ta bludiskom, na konci ktorej ich 
čakalo gúlonie pneumatík. Hod kri
ketovou loptičkou - maličkos(, skús
te však hádza( mincami na určený 
ciel'! Prechod cez prekážky nebol 
žiadnou prekážkou tomu, aby 
zvládli beh so švihadlom. Zdá sa 
vám to privel'a? Defom veru nie! 
Najradšej by sMažili stále a doka
zovali tým, aké sú šikovné. Všetky 
deti dostali pekne malované diplo
~~ a sladkosti, ktoré si určite zaslú
zili. 
Za túto peknú akciu si zaslúžia po
dokovanie všetky pani vychováva
tel'ky, ktoré ju pripravovali. Môže 
byí však niečo viac, ako rozžiarené 
a spokojné očká detí? Toto poduja
tie určite nebolo posledným a deti v 
školskom klube sa stále majú na čo 
teši( 

Soňa Škulová 
Základná škola l. Bukovčana 3 

skom letisku vyvrcholili na záver sú
fažnej motoristickej sezóny neofici
álne národné preteky automobilov 
- Posledné tankovanie. Vífazom 
dvoch jázd sa stal V. Friedl. Na 
štarte i v cieli sme okrem jazdcov 
Motorsportu Racing Team OMV 
STUAD videli aj dol§ích pretekárov 
z Devínskej l. Simkoviča, J. 
Ludviga, ale aj P.OP.ulárneho spevá
ka Janka Lehotského. 
Pri tejto príležitosti založili na letis
ku v Trenčíne aj celoštátnu tradíciu 
novej motoristi eke·\ disciplíny v ka
tegórii automobi ov - národný 
rýchlostný rekord. Ako prvý ju na
písal majster Eucópy a Slovenska 
Andrej STUDE NIC na vozidle Audi 
80 COMP. 
Traf 400 m absolvoval za 8,45 see. 
priemernou rýchlosfou 170 km/h, 

4.ŠKD.N.V.321033:13 7b 
5. HBC D.N.V.4 2 l l 45:29 7 b 
6. HC Dlhé Diely 4 l l 3 37:37 

4b 
7. HBC Slovak Sol 4 O l 3 27:47 

l b 
8. Fadruszova 4 O O 4 l 0:72 O b 
9. HC Panthers 3 O O 3 4:69 Ob 

STOLNÝ TENIS 
111. LIGA 
l. kolo 
TTC DNV "A" ŠKST KARLOVA 
VES "A" - 1 0:3 
2. kolo 
MKST "A" - TTC DNV "A" - 10:2 
3. kolo 
TTC DNV "A"- LAMAČ "A"- 5:10 

IV. LIGA 
l. kolo 
MKST "B"- DNV "B"- 10:1 
2. kolo 
TTC DNV "B"- LAMAČ "B"- 3:10 
3. kolo 
TRNÁVKA "B"- TTC DNV "B"- 10:8 

G.F. 

Šport ... radosf 
pre každého 

Len nedávno informovala Veronika 
z Devínskonovoveskej televízie, že 
sa prvým kolom opät odštartovalo 
velké sMaženie žiakov základný~h 
škôl na televíznej obrazovke v sula
ži: Kto vyhrá -vyhrá kto nevyhrá
neprehra. Dňa 30. októbra patrila 
televízna obrazovka žiakom r,iate
ho ročníka zo všetkých základných 
škôl v DNV. Vííazom súfažného ko
la o športe sa stalo družstvo zo 
Základnej školy l. Bukovčana 3 v 
zložení Walter Rischer, Andrea 
Ludvigová a náhradník Tomáš 
Gréc. 
Velitel'om vífazného sMažného 
družstva bol Walter Rischer, žiak 5. 
E triedy. Nie náhodou, pretože 
Walter 1e už niekol'ko rokov členom 
futbalového oddielu FC Lokomotíva 
DNV a v súčasnosti reprezentuje 
školu na rôznych podujatiach. 
Jednoznačne vsak futbal je jeho 
najväčšou láskou. Vždy sMaží s ve
l'l~ým zápalom a odhodlaním dosi
alínuf čo najviac, nezabúdajúc pri-

1000 m- 18,9 see. - 190,17 km/h 
a l míl'u za 28,28 see. rýchlosfou 
201,239 km/h. 
Trenčianske letisko nebolo vybraté 
náhodou na zavŕšenie sezóny au
tomobilových pretekárov. Je práve 
miestom, kde po zvážení mnohých 
kritérií, by mal by( vybudovaný ná
rodný autodrom SR - SLOVAKIA
RING. 

Majstrovstvo Bratislavy v bleskovej 
hre sa hralo v 3-och skupinách po 
12 hráčov, pričom z každej postu
povali 4 najlepší do finále. 
Umiestnenie hráčov ŠK strelec 
Devínska Nová Ves v skupinách: 
A: 3. Jurčák Mar. 
9. Bezúch 
C: 8. Šimon 
10. Hipszki 
Finále: l. Kujovič 8,5 
2. Vavrák 7,5 
3. Minár 7,5 
4. Roháček 7,5 
5. Kubovič 7,5 
6. Jánoš 7 
7. Kasanický 7 
8. Súry 4 
9. Oprea 3,5 
10. Hažír 3 
ll . Jurčák l ,5 
12. Sabolík l ,5 

tom na pravidlá fair play. V škole 
sa výborne učí a každý ho pozná 
ako dobrého kamaráta. Kto vie, 
možno raz bude z neho vel'ká fut
balová hviezda a DNV bude na 
neho hrdá. Zdôveril sa nám, že sa 
na súfaž celé družstvo vel'mi tešilo a 
vôbec nemali trému z televíznych 
kamier. SMaž bola pre nich zaují
mavá a zároveň aj poučná. Bola tq 
pre nich nová skúsenosí nahliadnut 
napríklad do práce v televíznom 
štúdiu. So svo1ím sMažným výko
nom boli vel'mi SP.okojní a skutočne 
im chutila sladká čokoláda, ktorú 
dostali ako odmenu. Walter v súfa
ži predstavil cennú trofek· svojej ško
ly - pohár za l. miesto, tare získa
la šl<ola v pomerne silnej konkurenk
cii v hokejbalovej sMaži za ro 
1994. SMaž organizovala Mahca 
slovenská v čase, keď si YMCA p,ri
p~menul9 svoje 50. výročie vz~1k~. 
Dufam, ze to nebola p,osledna su
Íaž o. šp.orte, zd.ôve.nL sa .WaiJ~r, 
pretoze sport to 1e n1eco, co moze 
prinies( radosf každému z nás. 

Soňa Škulová 
Sl Walter Rischer 

ZS l. Bukovčana 3 

Za krásami a pamätihodnosťami: 
Je už tradíciou, že miestny odbor 
Matice slovenskej v Devínskej 
Novej Vsi, každý rok P.ripraví kul
túrno-poznávací zájazd pre svojich 
členov i priaznivcov. Nie náhodne 
sme vybrali tentokrát september. 
Príjemné počasie, prekrásna jesen
ná nálada našich hôr a lúk priali aj 
tohtoročným 40-tim účastníkom 
dvojdňového autobusového zájaz
du v dňoch 20.-21- 9. Cielom náš
ho putovania boli krásy našej vlas
ti, zastavenia sa na historických mi
estach, kde žili už v dávnych ča
soch naši predkovia, Slováci, tvorili 
vlastné dejiny, udržali si svoje zvy
ky a kultúru. 
Potešiteľné bolo, že sa zišli mladí i 
tí skôr narodení. Dobrá nálada a 
pohoda, vypl~aná krásnymi sloven-

skými piesňami, vládla počas celej 
cesty v autobuse. 
Prvou zastávkou, na l 000 km tra
se, bola Banská Bystrica. Tu si 
účastníci P.rezreli vynovené c~ntrum 
a pamätihodnosti mesta. Dalšou 
zastávkou bola Nemecká, kde vo 
vápenke pálili obete povstania. 
Po spoločnom obede sme pokračo
vali popri Hrone do Brezna. Na 
námestí sme sa z.astavili pri pamät
ných tabuliach Stefana Moyzesa, 
prvého predsedu Matice slovenskej 
a Adolfa Petra Zátureckého, pokro
kového pedagóga a zberatel'a !'u
dovej slovesnosti, Jána Chalúpku, 
prvélio slovenského dramatika a 
spisovatelo Martina Rázusa, zná
meho románom Maroško. 
Za Telgártom, pod Královou Holou, 
sme si pozreli pramene Hrona. 

Asociácia 
medicínskych agentúr s.r.o. 

ponúka 

Poradenstvo pre výber školy a povolania 
vychádzajúceho z osobných predpokladov 

pre žiakov základných a stredných škôl 
diagnostika: schopností, inteligencie, nadania, záujmov, osobných vlastností 
Informácie: ASMEA s.r.o .. Račianska 71,832 59 Bratislava, Tel./f<L'C 5046481, 

mobilný telefón: 0903 447 355 

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

• Predám MAZDU 323, l ,6 l, v 
dobrom technickom stave. 

Tel.: 778 445 
• Predám detskú sedačku za 500 Sk. 

Tel.: 775 494 
• Predám detský kočík, štvorkombi
náciu, s doplnkami. K tomu daru
jem detskú drevenú postiel'ku s mat
racom. Tel.: 777 084 

" Sekanie a zlatenie písma, oprava 
a čistenie náhrobkov. 

Tel.: 777 830. 
" Čistenie interiérov a leštenie ka
rosérií. 0905 623 935 

0905 617 540 
• Požičovňa tepovača Kärcher. 

Tel.: 778 362 
• Individuálne doučovanie Anj/Nj. 

Tel.: 778 835 
"TV servis Baláž- opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 
• ZIMNÉ POBYTY s lyžovaním pon
úka CK RIMI TOURS, Eisnerova 46. 

Tel.: 770 788 

" Dve sestry, nefajčiarky, abstinent-

Pokračovaním cez Červenú Skalu, 
Dobšinú a Stratenú, prekrásnym 
údolím sme sa dostali k jedinečnej 
kultúrnej pamiatke, zámku Betliar. 
Druhý deň sme navštívili mauzóle
um Andrássyovcov. Tu neďaleko 
Rožňavy, v kaplnke predstavujúcej 
unikátne dielo zo začiatku 20. sto
ročia sú pochovaní obaja manže
lia. 
Malebnou kotlinou Slovenského 
Rudohoria sme sa dostali až k te
menu homolovitého kopca, kde sa 
vypína hrad Krásna Hôrka. Hrad, 
postavený v 13. storočí, mal viace
ro vlastníkov. Najzaujímavejšie sú 
tie časti hradu, v ktorých zostalo 
pôvodne zariadenie. Od roku 
l 961 je hrad vyhlásený za národ
nú kultúrnu pamiatku. Po P.rehliad
ke hradu poslednou zastávkou bola 
Ochtinská aragonitová jaskyňa. 
Svojou jedinečnosfou sa dostala do 
zoznamu Svetového kultúrneho de
dičstva UNESCO. 

ky1 vezmú do prenájmu 1-2 izb. byt 
v DNV alebo Dúbravke. Seriózne. 

Tel.: 07/3.52 665 v prac. 
dm 9.00-17.00 h. 

• M6-Rea -lstrijská č. 114, 
tel.: 07/779 569 

sprostredkuje P,reda[1 kúpu, 
prenájom nehnutelností 

PREDAJ 

Zaujímavou trasou cez južné 
Slovensko, Rimavskú Sobotu, 
Lučenec, V. Krtíš, Dudince, Levice a 
Vráble, sme sa vrátili domov. Plní 
nezabudnutel'ných zážitkov o do
jmov. 

" Bezplatne zapožičiam PC študen
tovi, Ktorého baví práca s počíta
čom. 

Tel. 0905 620 139 
• Montáž kuchynských pracovných 
dosiek, dresov a batérií. 

Po-Pia: 8.00-17.00. 
Mobil: 0905 259 248 

KNÍH 
sprostredkovanie fy. Ramadaco 

Knihy, ktoré ste už prečítali a máte záujem o ich predaj, môžete priniesť 
v dňoch pondelok a streda: 14.30- 18.30 
na nlici l. Bukovčana 6/ vchod z dvora 

• Hl'adám sympatickú učitel'ku spi
sovnej chorvátčiny z DNV. Písomné 
ponuky nechajte v inz. kancelárii 
Devexu. 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = 1 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenóm treba pripočítať 23 % DPH. 
Zlavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viocnósobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

" Hl'adám učitelo na douč. syna -
šiestaka: nemčina, matematika a 
slov. jazyk. Tel.: 776 733 

Zamestnanie hlodóm ·50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, poslednó strana+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fax: 775 275, inzertnó kancelório: Novoveskó 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 
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od 23. 1 O. 1997 do 6. 11. 1997. 

Dňa 23. 10. 1997 o 23.00 h tele
fonicky oznámil strážnik firmy C
Term na ulici Eisnerovej, že má po
dozrenie z vlámania sa do objektu. 
Hliadka MsP v spolupráci s hliad-

OZ MOST 
VÁS 

POZÝVA 
Občianske združenie MOST sa 
orientuje na pomoc a podporu 
l'udí s dlhodobými poruchami 
psychického zdravia a ich ro
dín. Základom jeho činnosti je 
prevádzka denného sociotera
peutického centra (DC) pre psy
chiatrických pacientov, ktoré 
umožňuje svojim klientom zís
ka( praktické i sociálne zruč
nosti, pomáha im pri zvládaní 
osobných kríz a znovuzačlene
ní sa do spoločenského života. 
V rámci projektu RaP oslovuje 
rodiny a partnerov drogovo 
závislých ludí. Poskytuje indivi
duálne konzultácie, edukačný 
program a prácu v svojpomoc
nej skupine. 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A: Začiatok tajničky. 

- B. Nižší vojenský dôstojník- uspo-
riadane podla rádu. - C. Predpona 
s významom cez - pravidelná umo-
rovacia splátka - severoeurópan. 
D. Rieka v Portugalsku - meno her-
ca Hlaváčka - prvá čas( príslovky 
prjamo oproti. - E. stred tajničky-
stlpcovitý nerast sivej farby. - F. 
Muž - druh premenného odporu, 
helipot. - zlato po španielsky. - G. 
Ohúr - zvlaž rosou - smerom na-
dol. - H. Pracovníci v kaliarni - po-
vedz. - l. Chemická značka oxidu 
hlinitého - zimný mesiac - francúz-
sky department. - J. Koniec tajničky.-

Zvisle: l. Egyptská objemová 
jednotka - skaz, poškoď. - 2. 
Vlákno z kokosového orecha - pre-
lamovali. 3. Opak mladého- nalo-
mené miesto. - 4. Anna po domác-
ky - júdsky král'- rieka v Japonsku. 
- 5. Alkoholický nápoj - stúpanie, 
krok. - 6. Podnik v Nýrsku v 
Čechách - patriace lre. - 7. 

kou policajného zboru DNY objekt 
preverila a zistila, že ide o falošný 
poplach. 
Vo štvrtok 30. l O. vo večerných 
hodinách hliadka MsP v spolupráci 
s hliadkou policajného zboru za· 
bezpečovala verejný poriadok a 
priebeh lampiónového sprievodu, 
ktorý mal trasu od lstra·centra k ZŠ 
na ulici l. Bukovčana 
Dňa 31. 10. 97 počas výkonu služ
by hliadka MsP zistila odcudzenie 
dopravných značiek v priestore 
CHKO - alúvia Moravy, ktoré za-

medzovali prístup motorových vozi
diel do tejto lokality. Je vidie(, že 
stále sa nájdu niektorí občania, 
ktorí sa chcú svojimi vozidlami do
sta( do krásnych kútov prírody. 
Dňa 1. 11. 97 o 20.30 h oznámil 
občan hliadke MsP, že na ulici M. 
Ma rečka mu neznámy vodič, ktorý 
ušiel, narazil s vozidlom VAZ do 
vozidla Š-Felícia. Hliadka po ozna
me začala dôkladne prechádza( 
ulicami sídliska. O 20.45 h na ulici 
Š. Králika uvedené vozidlo aj s vo
dičom našla. Vodič sa k celej zále-

V priebehu novembra a decembra organizuje OZ MOST na 
Záhrebskej ul. č. 9 nasledujúce aktivity: 

- denný program socioterapeutického centra (artterapia, remeselné 
činnosti, komunita, rehabilitácia ... ) prebieha od 9.00 do 13.30 h. 
29. l O. o 18.00- Svojpomocná skupina ludí 
s poruchami duševného zdravia 
október 1997 - pracovná návšteva Projektu Horizont (Ľubietová) 
5. ll . o 17.30 - Svojpomocná skupina RaP - "Sebaúcta - komuni
kácia" 
19. ll. o 17.30 - Svojpomocná skupina RaP - "Riešenie konflik
tov" 
26. ll. o 18.00- Svojpomocná skupina ludí s poruchami dušev
ného zdravia 
ll. 11.-12. ll. -Výcvik pre pracovníkov rezortu kultúry (v spolu
práci s NOC) 
3. 12. o 17.30- Svojpomocná skupina RaP- "Rodinné pravidlá" 
l O. 12. o 18.00 - Svojpomocná skupina ludí s poruchami dušev
ného zdravia 
17. 12. o 17.30- Svojpomocná skupina RaP- "Podpora sebaúcty 
v partnerskom vzfahu" 
Každý záujemca o program OZ MOST je srdečne vítaný. 

Kontakt: OZ MOST, Senior centrum, 
Záhrebská 9, Bratislava 811 O l, tel. č.: 399 116 

Bankrot, konkurz (z lat.) - rúbanie 
lesa. - 8. Nie iná - dokončil siatie. -
9. Väčšia lyrická báseň- názov pís
mena - dôveruje. - l O. Pichol -
správa pre inú osobu. - ll. Bitkár-

1 2 3 4 5 
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štiplavý posmievač. - 12. Vymieňač 
iónov- dievčenské meno.

Pomôcky: C. Anuita. - D. Erra. -
E. Adelit. - l. Ardeb. - 4. Mija.-

d 
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žitosti priznal. Hliadka MsP vyrozu
mela Obvodné oddelenie PZ v 
DNY, ktorá si uvedeného vodiča 
prevzala. 
O deň neskôr 2. 11. 97 zabezpe
čovala hliadka MsP v spolupráci s 
hliadkou policajného zboru DNY 
objekt pošty, kde došlo k vykradnu
tiu stánku PNS. Značnú čas( tovaru 
našiel služobný pes blízko tohto 
objektu na ulici Kalištná. 

Velitel' slonice MsP 
Ernest Kovarík 

- Človeče, ja som ti mal hroznú 
haváriu, auto na šrot, ale za dva 

dni som ho mal v kope! 
- To hádam nie, tak to je zázrak! 
- Aký zázrak? Poď sa na tú kopu 

pozrieť! 

••• 

- Predstav si, že dnes v noci 
vykradli náš obchod. 
• A nočný strážnik? 
• Toho tam nechali. 

••• 

- Dežo, ty si primitív! 
- Pri čom som? 

••• 
Mladík sa dlho uprene pozerá 

do očí svojej vyvolenej, napokon 
sa predsa odhodlá: 

Drahá chcela by si nosi( . , 
moje meno? 

• Neblázni, ja sa predsa 
nemôžem vo/at' Jožo! 

• • • 

- Matka poslala otca jedného 
dňa kúpiť do trafiky cigarety 

a on sa už nevrátil. 
-A čo ste robili potom? 

- Nič, mama prešla na marihuanu 

••• 

• Mladý policajt vyšetroval 
vraždu a po dvoch hodinách 

hovorí šéfovi oddelenia: 
• Mäsiara som okamžite vylúčil 

spomedzi podozrivých na vraha. 
·Prečo?· pýta sa veliteľ. 

• Lebo práve on je ten zavraždený. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestké časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincova 35, 821 08 Bratislava. Registračné číslo: 103/90 • R. tel./fax: 775 275, mobil: 0903-429 485 
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Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesli.ého Expresu 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Príhovor 
vydavateľa 
Ešte stále ma mátožne obchá

dza požiadavka venova( sa v 

príhovore jednej zmysluplnej té

me. Veď v dvojtýždňových inter

valoch sa naskytne tém neúre

kom. Každej teda venovaf pries

tor? Vybra( tú naj ... pálčivejšiu, 

dôležitejšiu, aktuálnejšiu, mimori

adnejšiu ... Alebo predsa využif 

malý priestor na malé kalendári

um istého konkrétneho obdobia, 

vychádza( z konkrétnych udalos

tí, iba poznamenať, podotknúť 

"aj toto si všimnite" ... Alebo dr

ža( sa modelu Jana, Ferka, ktorý 

vstúpil do dejín žurnalistiky svoj

ským prístupom, ktorý sa neskôr 

stal učebnicovým? 

Napriek niekol'kým kritikom, 

niekol'kým fanúšikom a mlčiacej 
väčšine, zostanem už vari pritom 

svojom. Občas možno naruším 

vlastnú "nestálos( a zhluk myšlie

nok a tém" monotematickým ná

zorom, ale verte, že proti svojej 

vôli, nechávajúc sa vyprovokova( 

tak, ako je zámer príhovormi ob

čas provokova( Podaktorým na

servírujem tak ako si želajú, od 

iných budem žiada( aktivitu -

hladat', skúma(, pýta( sa, by( ne

spokojný. Pre posúvanie dopre

du. 

Váš vydavatel' 

s o v ves ký 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

28.11. 1997 Ročník: VII. Číslo: 21 bezplatne 

IRRada riaditel'ov • Je záujem 
o športovékluby ... 

fJ Vylosovanie ankety • vzácne 
jubileá oslavili ... O Kultúra 

m Detí bude viac 

Napustení rybník ponú 

Rada riaditeľov 
Rokovania za podnikatel'ské sub
jekty sa zúčastnili nasledovní riadi
telia podnikatelských subjektov: 
Ing. Uhrík - riaditel' Volkswagenu 
s.r.o., Bratislava, Ing. Liedl - riaditel' 
Presskamu, s. r. o., Ing. Bokroš - ri
aditel' Západoslovenských tehelní 

obojstranne prospešná 
spolupráca 

a. s., p. Vitáloš - majitel' firmy 
Vitálos, s. r. o., Ing. Bokrošová- ria
ditel'ka Slovenského odpadového 
priemyslu, a. s., p. Vitko majitel' fir
my Greenplast s. r. o., a p. Martin
kovič riaditel' polnohospodárskeho 
družstva Devín. 
Riaditelia týchto podnikatel'ských 

subjektov privítali aktivitu starostu viská k rozvojovým zámerom sa-
mestskej časti Ing. Vladimíra mosprávy, v nadväznosti na podni-
Mráza, k vytvoreniu odborného katelské aktivity týchto subjektov na 
pracovného tímu tzv. "Rady riadite- území mestskej časti Devínska 
lov", ktorá by na základe odbor- Nová Ves v dlhoročnom časovom 
ných znalostí a podla oblastí svojej horizonte. 
pôsobnosti poskytovala samosprá- Myšlienka vytvorenia takéhoto sub-

:~~~~:~~~~:~~~~~:~~~~-J:~~~~~~-~~~~2~~~~~~~ 
Uzávierka dnešného čísla bola 20. 1 J. 7 997. Uzávierka nasle-
duiúceho čísla bude 4. 12. 7 997, číslo vyide 12. 12. 7 997. 

Krátke správy 
V stredu 79. 71. 97, krátko po 

7 8.00 h, zostala Devínska {a celá 

Bratislava} takmer 40 minút bez 

elektrického prúdu v tme. Najviac 

stresovaní z výpadku prúdu, 

spôsobeného zmoknutou mačkou, 
boli uviaznutí vo výťahoch. 

Vo štvrtok 20. 11. 97, desať minút 

pred štvrtou, vybuchol na ulici 

M. Marečka nástražný výbušný 

systém pod osobným automobilom 
Škoda Felícia. Prípad je v štádiu 

vyšetrovania. 

V sobotu 22. 11. 1997 bola 
v priestoroch VOTUMu výstava 

skupiny SALÓN REALIZMU 
ZÁHROBNÉHO. Svoje diela 
vystavovali: Tomáš Čapek, 

Juraj Prokop, Katarína Slivková, 
Mária Strinková, Igor Strinka 

a Ondrej Studenec 

Vianočno • silvestrovské číslo 
Devexu vyjde 7 2. Decembra 97. 
Uzávierka čísla bude 4. 12. 97. 

Ak chcete informovať zákazníkov 
o svojich ponukách, zaželať 
im k sviatkom, alebo iným 

spôsobom prispieť do sviatočného 
čísla nepremeškajte uzávierku čísla 

4.12. 1997. 

V pondelok 24. 11.97 prvý krát 
poriadne nasnežilo. A nesnežilo 

len na cestáéh, ktoré začali 
odhŕňať až po rozvidnení. 

V noci začali snežit' aj 
televízne obrazovky. 



® robnič 
11 radnice 

18. 11. 1997 rokovala 

miestna rada: 

- požiadala prednostu miestne
ho úradu o vytypovanie lokalít, v 
ktorých je potrebné osadiť nové 
stožiare verejného osvetlenia, 
- odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schváliť odprecjaj staveb
ných pozemkov na llovej ulici 
uchádzačom vybraným na zá
klade naj'vyššej cenovej ponuky, 
- schváli a uvolnenie 50 tisíc ko
rún na zakúpenie počítača pre 
ZŠ l. Bukovčana l , 
- schválila uvol'nenie 8 tisíc ko
rún na usporiadanie turnajov v 
šachu a v pretláčaní rukou. 
Turnaje bude organizovať špor
tová komisia miestneho zastupi
telstva, 
- schválila uvolnenie ll tisíc ko
rún na zakúpenie reprezentač
ných dresov pre potreby špor-

Rada riaditeľov 
(dokončenie z prvej strany) 

pri príležitosti 5-eho výročia exi
stencie Devínskonovoveského spra
vodajcu - Devex. Vytvorenie sub
jektu podporilo i Miestne zastupite
l'stvo DNV pri schvalovaní Zásad 
tvorby a používania mimorozpo
čtových fondov a konštituovania 
Kontrolnej rady týchto fondov, zlo
ženej z predsedov komisií miestne
ho zastupitelstva. 
Starosta a riaditelia diskutovali o 
problematike rozvojových a kon
cepčných zámerov jednotlivých 
podnikatel'ských subjektov, navzá
jom prezentovali svoje podnikatel's
ké aktivity a predniesli svoje pred
stavy o možnostiach vzájomne pro
spešnej spolupráce týchto subjektov 
a samosprávy v nadväznosti na 
svoje podnikatelské záujmy, avšak i 
v nadväznosti na zlepšenie ich spo
lupráce sa samosprávou vo väzbe 
na veci verejno-prospešné. 
Zloženie osôb pozvaných hostí sta
rostu, teda riaditelov spoločností, 
vychádzalo z pôsobnosti ich vplyvu 
na kompetenčné oblasti samosprá
vy a z pohladu ich podielu na prí[:: 
mových zdrojoch rozpočtu MC 
DNV, ako i ich zastúpenia v jednot
livých rezortoch - priemysel, život
né prostredie, odpady, pol'nohos
podárstvo, výstavba, farmácia, so
ciálna a bytová politika, zamestna
nos(, ekológia, a pod. 
Predmetom rokovania bola i situá
cia s MHD, dopravnými stavbami, 
daňovými a poplatkovými povin
nosťami vo vzíahu k štátu i mestskej 
časti, územné a správne členenia 
SR, možnosti účelového viazaného 
príspevku do fondov MČ, legislatív-

DEVEX2 

lovcov mestskej časti, 
- schválila prenájom ll m' nebyto
vých priestorov na ul. M. Marečka 
20 Záujmovému združeniu mláde
že YMCA - športový klub Devínska 
Nová Ves, 
- schválila zmenu využitia dotácie 
pre Klub dôchodcov pri lstracentre 
na zabezpečenie posedenia pri vi
anočnom stromčeku, 
- schválila pre súbor Rosica a or
ganizáciu slávnostného programu 
z príležitosti l O. výročia vzniku sú
boru. -p-

Pozvánka na slrelnutie 
s poslancami 

Poslanci miestneho zastupitel'stva 
zvolení za Novú koalíciu (KDH, 
DÚ, NS, DS a nezávislí) pozývajú 
svojich spoluobčanov na spoločné 
stretnutie na križovatke ulíc 
Slovinec, Podhorská, Primoravská 
v sobotu 6. 12. 1997 o 11.00. 
O čom sa bude hovoriť? 
O kanalizácii na Slovinci ... 
O budúcom námestí Rudolfa 
Slobodu ... 

ne normy MČ a mnohé dalšie. 
Na záver sa všetci účastníci roko
vania dohodli na vytvorení dobro
vol'ného združenia fyzických osôb 
tzv. "Rady riaditelov", poslaním 
ktorej bude vzájomne prospešná 
spolupráca samosprávy a podnika
tel'ských subjektov na jej území 
pôsobiacich, členmi ktorej budú 
všetci účastníci rokovania. Budúce 
stretnutie sa uskutoční na pôde 
Volkswagenu, pričom účastníci 
združenia prerokujú Štatút Rady ri
aditelov, informáciu starostu o raz
vaLových zámeroch samosprávy 
MC DNV a o rozpočtových záme
roch MČ DNV pre rok 1998, dOlej 
konkretizované zámery členov 
Rady riaditelov, ako i odborné ex
pertízy a stanoviská k stavu rozpra
covanosti spracovávanej urbanistic
kej štúdie MČ DNV ako záväzného 
územno-plánovacieho dokumentu. 
Toto rokovanie bude l O. 12. 1997. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ ONV 

O televíznom káblovom rozvode ... 
O dalších Vašich starostiach. 
Na stretnutie bude pozvaný a[ sta
rosta mestskej časti a další funkcio
nári samosprávy. Organizátori rá
tajú aj so studeným počasím a za
bezpečia, aby ste nezmrzli. 
za poslancov Novej koalície 

Miroslav Encinger 
predseda poslaneckého klubu DU 

Z rokovania miesmeho 
zastupitel'stva 

Vraciame sa ešte niekol'kými po
drobnejšími informáciami k roko
vaniu miestneho zastupitel'stva dňa 
21. 10. 1997: 

Nadstavbové byty na 
Novoveskej ulici. 

Poslanci miestneho zastupitel'stva 
prerokovali poradovník uchádza
čov o nadstavbové byty na 
Novoveskej ulici. Do poradovníka 
boli zaradení iba uchádzači, ktorí 
bývajú v Devínskej Novej Vsi. 
Uprednostnení boli pritom tí, ktorí 
bývajú v objektoch na ktor}?ch sa 
budú nadstavby realizovať. Dalším 

prvoradým kritériom bola sku
točnos( že uchádzači nemajú 
vlastný byt. Pretože plánované 
byty budú odovzdávané do sú
kromného vlastníctva, dôležitý 
pri rozhodovaní o poradovníku 
bol aj spôsob financovania. Z 
celkového počtu 37 žiadatelov 
zaradených do poradovníka bu
de uspokojená asi jedna tretina. 
Byty by mali byť odovzdané už v 
budúcom roku. 
Ďalšia pôžička na výstavbu bytu. 
Miestne zastupitel'stvo schválilo v 
poradí už štvrtú pôžičku vo výš
ke 300 tisíc korún z Fondu roz
voja bývania mestskej časti. 
Pôžička bola poskytnutá na vý
stavbu novej bytovej jednotky 
nadstavbou na jestvujúcom ro
dinnom dome. Pôžičku môžu 
dostaí obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi, ktorí nemajú vlastný 
byt, ani nebývajú v družstevnom 
alebo obecnom byte a je pod
mienená vytvorením novej byto
vej jednotky. 

Ján Žatko 

záchrany 
vzácneho motýľa vlkovcového 

Viete, že v katastrálnom území vlkovci európskom a sú chránené 
Devínskej Novej Vsi sa nachádza toxínmi živnej rastliny pred vtákmi 
vzácny motýl' pestroň vlkovcový a inými predátormi. Húsenice sa 
(Zerynthia polyxena), ktorý je svo- kuklia buď priamo na živnej rastli-
jím životným cyklom viazaný na je- ne, alebo na steblách tráv v blíz-
dinú živnú rastlinu- vlkovec európ- kom okolí. V štádiu kukly prečkajú 
sky (Aristolochia clematitis)? zvyšok roka. Nové motýle sa z ku-
Rozšírený je v najteplejších oblasti- ki el liahnu až po prezimovaní v 
ach južnej Európy na stepných a le- máji v dalšom roku. 
sostepných stanovištiach a najse- Za posledných 30 rokov sa zozna-
vernejšia hranica výskytu tohto menal značný ústup daného vzác-
ohrozeného a zákonom chránené- neho motýla v našej krajine chemi-
ho motýl'a prebieha na niekol'kých záciou polnohospodárstva, rozširo-
miestach južného Slovenska a vaním pol'nohospodárskych plôch a 
Moravy. Tento teplomilný motýl' má najmä pravidelným kosením a spa-
len jednu generáciu v roku a u nás l'ovaním trávnatých plôch. To je aj 
sa vyskytuje len krátku dobu, od prípad lokality medzi Devínom a 
marca do júna, na trávnatých lú- Devínskou Novou Vsou, za bývalé-
kach, pasienkoch, i okrajoch luž- ho režimu chránenej ostnatým 
ných lesov. Jeho húsenice sa hro- drôtom, kde sa zachovala pomerne 
madne vyskytujú na živnej rastline, početná, ale izolovaná a l'ahko 

zranitel'ná populácia pestroňa vl
kovcového. Vdaka pravidelnej kos
by tejto lokality je každoročne zde-
vastovaných množstvo húseníc toh
to zákonom chráneného druhu, pri
čom hodnota jedného dospelého 
jedinca predstavuje 300,- Sk. 
V záujme záchrany populácie pest
roňa vlkovcového v kat. ú. Devínsk~ 
novej Vsi požiadal starosta MC 
ONV Ing. Vladimír Mráz listom sta
rostu Magistrát hl. m. SR Bratislavy, 
Odbor cestného hospodárstva, o 
šetrnejšie a redukovanejšie kosenie 
tejto výnimočnej lokality. 

Podla listu z Ústavu zoológie 
SAV-Ba spracovala 

Dr. K. Zlochová 

Je záujem zo strany poslancov o športové kluby porušením demokracie? 
Je ku cti poslancov minulého, ale 

i terajšieho MZ DNV, ktorým nie je 
l'ahostajné akým smerom sa uberá 
a v budúcnosti 'sa bude dalej ube
rať život našic'h detí a mládeže. 
Využili preto ;~ákonné možnosti, 
ktoré im zákon o obecnom zriadení 
poskytuje a yytvorili priestor i pod
mienky pre finančnú podporu zá
ujmových zdr·užení občanov, do 
ktorých pgtri a i športové kluby 
v našej MC. V nadväznosti DO zá
kon NR SR č .. 303/1995 a Statútu 
hl. m. SR Bmtislavy bolo potrebné 
podmienky poskytovania týchto do
tácií ustanoviť formou VZN. M?. 
preto l!..ložilo prednostovi MU 
p. Ing. Zatkovi úlohu vypracova( 
návrfi VZN o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu MC DNV. Pri preroko
vávaní predmetného VZN na roko
vaní MZ dňa 21. 5. 1996 sa roz
prúdila pomernf~ rozsiahla disku
sia, hlavne kvôlii odst. 5 b, c § 2, 
ktorý podmieňoval poskytnutie do
tácie klubom zvolením zástupcov 
samosprávy doporučených MZ za 
členov rozhodovacích orgánov žia
datel'a. Oponenti argumentovali 
hlavne týmt že ide o nedemokratic
ký zásah do samosprávnych orgá
nov žiadateiOv. Hlasovaním predlo
žený návrh VZIN nebol prijatý 2/3 
väčšinou prítornných poslancov. Za 
hlasovalo 18 poslancov zdržalo sa 
8 a proti boli 2: poslanci. 

Návrh VZN bol opätovne pred
ložený na prerokovanie v MZ 22. 
l O. 96. Návrh bol sčasti upravený 
no problém s bodom 5 b, c para
graf 2. Predkladatel' návrhu Ing. 
Zatko informoval, že v rámci prí
pravného konania oslovil 28 obči
anskych združení. Na oslovenie pí
somne reagovalo 5 športových klu
bov, l ústne na MZ. Zo 6 klubov 
boli 4 proti zástupcom. 23 klubov 
sa nevyjadrila - ich názor = ?. 
Vzhladom k schvalovaniu rozpočtu 
na rok 1997 na plánovanom MZ v 
decembri 96, predkladatel' poprosil 
poslancov o schválenie VZN. VZN 
bolo 2/3 väčšinou prítomných po
slancov prijaté. Hlaso-vanie: za 14, 
zdržalo sa 8, proti Ol nehlasoval. 
Dňa l O. 6. 1997 predložil_ na 

zasadaní MZ DNV starosta MC p. 
Ing. Mráz, návrh zástupcov samos
právy do orgánov klubov_napoje
ných na rozpočet MC DNV. 
Predtým boli požiadaní zástupco
via poslaneck}ích klubov presnejšie 
ich predsedovia o predloženie ná
vrhov na zástupcov do orgánov 
klubov, predsedovia nepredložili ži
adne návrhy. Zo strany športových 
klubov boli predložené 2 návrhy. 
Pri prerokovaní sa znova rozprúdi
la rozsiahla diskusia poslancov. 
Polovica prítomných poslancov bo
la proti delegovaniu zástupcov do 
orgánov _klubov. Nakoniec sa sta
rosta MC rozhodol z rokovania 
predložený návrh stiahnuť. 
Dňa 21. l O. 1997 predložila ra

da MZ znova nezmenený návrh 
zástupcov na rokovania MZ. Po 
pomerne rozsiahlej diskusii bol ten
toraz návrh schválený. 

Hlasovanie: za 17, zdržalo sa 3, 
proti l. 

Týmto som chcel v stručnosti zdo
kumentova( históriu schval'ovania 
potrebného VZN, v ňom však pro
blematického odst. 5 b, c paragraf 2. 

V minulom čísle Devexu som si prečítal podrobnejšie informácie p. Ing. 
Žatku k v názve uvedenej problematike. Článok ma zaujal z dôvodov 
poslaneckých ako i funkcionárskych. Myslím si, že poskytnutím súhrnnej
ších informácií poskytnem čítate/ovi ucelenejší obraz o tejto, v podstate, 
zaujímavej téme. 

Nechcem čitatele unavovať hro
madením faktov, pre ucelenú infor
máciu to však považujem za po
trebné. V celom procese schvalova
nia a prerokovávania VZN sa neu
stále opakovali rovnaké argumenty 
za i proti odst. 5 b, c paragraf 2. 
Zhrniem argumenty predkladatela 
návrhu: 

- do orgánov klubu by mala byt' 
volená osoba - pr;>slaJleC MZ, čo je 
hodná zastupoval MC 

- zabezpečenie vplyvu samos
právy na použitie dotácií v rozho
dovacích orgánoch kluQU 

- v prípade, že MC výrazným 
spôsobom prispieva na činnosť 
združenia alebo klubu, mala by 
mat' možnosť vedieí akým spôso
bom sa tieto použijú a mala by 
mať minimálnu možnosí prostred
níctvom svojho zástupcu navrhovať 
spôsoby použitia týchto prostried
kov. Iba tak sa kedY.kolvek môžu 
poslanci zodpovedať pred voličmi 
za opodstatnenos( použitia finanč
ných prostriedkov. Avšak ani v prí
pade schválenia tohto VZN, však 
nebudú mat' možnosí rozhodovať o 
ich použití vzhladom k nízkemu po
čtu zástupcov v riadiacich orgá
noch žiadatela. Budú mať len mož
nosť povedať svoj názor. Ak takýto 
návrh zo strany združenia nebude 
akceptovaný, čoho sa dotyčný sub
jekt bojí? _ 

- súčasná prax je taká, že MC 
prispieva na činnosť občianskych 
združení a športových klubov su
mou viac ako l milión korún ročne 
a pritom miestni poslanci ani miest
ny kontrolór nemajú žiaden vplyv 
na použitie tejto nemalej sumy a 
nemajú ani prehlad o hospodárení 
jednotlivých podporovaných sub
jektov._ 

- MC nemôže nasilu nanútiť žia
den subjekt, aby z_volil aspoň jed
ného zástupcu MC do riadiaceho 
orgánu klubu a naopak :fiaden 
subjekt nemôže nanútiť MC, aby 
mu poskytovala Finančné prostried
ky nad rámec zákona. Ak dotyčný 
subjekt nie je ochotný daí MC as
poň možnost' vysloviť svoj názor na 
použitie finančných prostriedkov 
prostredníctvom jej zástupcu v ria
diacom orgáne, môže príspevok 
kedykolvek odmietnu( a to je úplne 
v ~úlade s demokratickými princíp
mL 

- ideálne by bolo, keby zastupo
vali samosprávu v riadiacich orgá
noch podporovaných subjektov po
slanci MZ, aby sa viac zžili s pro-

blémami klubu, zároveň by to bolo 
výhodné i pre klub, pretože by kon
krétny poslanec mohol v MZ účin
nejšie lobovať a vysvetiOvaf problé
my klubu. 

- je možné aj to, že sa nenájde 
dostatočný počet záujemcov na 
prácu v podporovaných kluboch. V 
tom prípade MZ nenavrhne nikoho 
na zvolenie za člena riadiaceho or
gánu klubu, a preto klub za MZ ni
koho nezvolí, ale zároveň neporuší 
VZN. 

Teraz zhrniem oponentov po
slancov - ich argumenty pre nepo
trebnosf odst. 5 b, c paragraf 2.: 

- občianske združenia sú zriade
né v zmysle zákona č. 83/1990 
ako samostatné právnické osoby a 
ich činnosť sa riadi schválenými 
stanovami potvrdenými a registro
vanými na Ministerstve vnútra SR 

- občiansise združenia vp,íjajú 
na území MC DNV činnost, ktorá 
má verejnoprospe~ný charakter pre 
občanov našej MC a je y_ súlade so 
zámermi samosprávy MC 

- občianske združenia majú v 
zmysle schválených stanov otvore
no~( pre všetkých občanov našej 
MC zabezpečenú čo (e napokon 
jedna z podmienok poskytnutia do
tácie od MC v zmysle prijatého 
VZN 

- do riadiacich orgánov klubov 
má právo byť volený každý záu
jemca z radov občanov i doporu
čených MZ, ktorý dosiahol vek l 8 
rokov a pritom je riadnym členom 
klubu 

- každý športový klub ako práv
nická osoba, je povinný viesť riad
nu evidenciu dokladov a účtovnú 
evidenciu v zmysle platného záko
na o účtovníctve 

- podporované kluby vykonávajú 
zhodnotenie svojej činnosti, najmä 
prgcu s mládežou, jej prínos pre 
MC, vykazujú čerpania rozpoštu 
ako i čerpanie príspevku gd MC o 
čom písomne in~ormujú MC 

- kontrolu čerpanja poskytnutého 
príspevku môže MC uskutočniť ke
dykolyek prostredníctvom kontroló
ra MC, ktorý o kontrolách podáva 
správy MZ 

- v prípade zisteDých nedostat
kov má starosta MC právo čerpa
nie dotácie okamžite obmedzi( 
resp. pozastaví( 

-zasadania MZ sú verejnosti prí
stupné tak pre občanov ako i pre 
zástupcov klubov 

- rozhodovanie o výške jednotli
vé príspevkov má v právomoci MR, 

Program ttysielania DTV 
Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatak 
Pondelok 
Utorok 
Štvrtok 
Piatok 

1.12.97 
2.12.97 
4. 12.97 
5.12.97 
8. 12.97 
9.12.87 
ll. 12.97 
12. 12.97 

18.30-19.00 
18.30-19.00 
18.30-19.00 
9.30-10.00 
18.30-19.00 
18.30-19.00 
18.30-19.00 
9.30-10.00 

Súťaž ZŠ (repríza) 
Súťaž ZŠ (repríza) 
Spravodajstvo DTV (premiéra) 
Spravodajstvo DTV (repríza) 
Spravodajstvo DTV (repríza) 
Spravodajstvo DTV (repríza) 
Horúce kreslá (premiéra) 
Horúce kreslá (premiéra) 

zasadania ktorej sú neverejné, pre
to lobovanie na MZ sa javí ako má
lo účinné 

- v jednotlivých kluboch pôsobia 
funkcionári, ktorí boli v minulom 
období resp. i v terajšom volebnom 
období sú poslanci MZ vdaka 
dôverehktorú dostali od svojich vo
ličov v ojnom počte 

- v záujme lepšieho poznania 
problémov klubov bol podaný ná
vrh myslím si demokratický..~ aby 
doporučení zástupcovia MC mali 
možnosí ako prizýyaní zúčastňova( 
sa zasadaní riadiacich orgánov 
klubov, návrh žial' neprešiel _ 

- doporučení zástupcovia MC, 
majú možnosí prihlásil sa za člena 
klubu a kandidoval' do riadiacich 
orgánov klubov 

Hádam stačí. 
Nechcem týmito riadkami pres

viedča( čitateľa o tom ktoré dôvody 
sú lepšie alebo dokonalejšie. 
Názor nech si urobí čitatel' sám. Ja 
uznávam, že poslanci svojím hlaso
vaním demokraticky rozhodli ako 
rozhodli. 

Na záver si však dovolím na 
margo informácie pána Ing. Žat'ku 
poznamenať. 

Funkcionárska práca dobrovo
l'ných nie nanútených funkcionárov 
v jednotlivých športových kluboch, 
za podmienok v ktorých sa títo sta
rajú v cca 90 % najmä no školopo
vinné deti a dospievajúcu mládež 
je náročná hlavne po zabezpečo
vacej a organizátorske'l stránke. 
Nepozostáva len z rozde ovonia fi
nančných prostriedkov a z lobova
nia. 

Dovolím si poznamenať i to, že 
funkcionári klubov nepôjdu tak da
leko, aby nepripustili do svojho ve
denia "cudzie osoby" a následne 
by tým zabezpečili finančný kolaps 
svojich klubov, ktoré dlhoročne sa 
snažia vybudovať na dôstojnú úro
veň a v záujme toho obetovali 
množstvo svojho vol'ného času. 
Práve naopak, všetci funkcionári 
vel'mi dobre vedia ako sa dobrovo
l'níci, ktorí sú ochotní skutočne pra
cova( ťažko získavajú i z radov 
vlastných členov klubu. 

Ing. (ubomír Ebsinger 
poslanec MZ MC ONV 

šport • šport • šport • šport 

1. 
l . liga - starší dorast 
V boji o postup do finále Majstrov
stva Slovenska sa stretli víťazi Brati
slavského a Trnavského kraja: 
ŠK Strelec Devínska Nová Ves -
Dunajská Streda l ,5:4,5 
Tóth-Vaňo - Rigo 0: l 
Verner, - Ráchela 0: l 
Syrový - Lehocký 0: l 
Horváth - Bebiak 0:1 
Jurčák S. - Both 0: l 
Horváthová- Neuseh 0,5:0,5 
Na prvých troch šachovniciach na
stúpili za hostí medzinárodne ostri
elaní hráči, čo sa prejavilo ako na 
hre tak i na výsledku. 

mj 

DEVIEX 3 



v týchto dňoch oslávia 

70 rokov 
Miloslav ZAVODNOV 
Berte KARLUBÍKOVÁ 

Blahoželáme 

BLAHOŽELÁME 
Krásna je jeseň, ale krajšia je, keď 
si v nej pripomínajú 

"Zlatú svadbu" 
manželia 

Anna a Štefan Darážový 

V týchto dňoch oslávili 50 rokov spolu
žitia v kruhu svojich detí a rodiny. 
"Žili ste tak, že Vám iní môžu závi
dieÍ." 
Vel'a zdravia, šfastia a porozume
nia do dalších rokov Vám praje 
sestra, brat, švagor a krstné deti. 

V týchto dňoch sa dožila vzá~neho ž_i
votného jubilea pani Júlia ZUBKOVA, 
rodáčka z Devínskej Novej Vsi. 
l keď už po dlhé roky nemá v občian
skom preukaze tunajšiu adresu, zaslúži 
si pozornos( našich občanov, veď po ce
lý život by sa tožko hl'adali dni, kedy tu 
nebola. Svojou pôsobnostou vyorala hl
bokú brázdu na kultúrnom poli svojej 
rodnej obce. Ako absolventka konzerva
tória si ju mnohí môžu pamäta( z javis
ka na bratislavskej Novej scéne, ale aj z 
účinkovania na rôznych podujatioch v 
Devínskej Novej Vsi, či už na javisku 
alebo v kostole. 
Pred rokmi so vel'kou mierou pričinila o 
založenie "Ľudovej školy umenia", kde 
ako riaditel'ka a učitel'ka má vel'kú zá
sluhu na tom, že dala vynikajúci základ 
niekol'kým úspešným speváčkam - teraz 
členkám opery SND a iných význam
ných hudobných telies, ale aj hudobní-

DEVEX4 

V minulom mesiaci sme uverejnili anketu "Ako zlepšif Devínskonovove
ský Expres. Prišlo nám štrnásÍ odpovedí z ktorých sme podnety uverejnili 
v čísle 20. Okrem toho prišlo niekol'ko odpovedí na otázky, vel'mi stručné. 
Tým chýbala myšlienka podnetným návrhom pomôcf zlepšiÍ. Z tých štrná
stich sme za prítomnosti starostu MČ DNY Ing. V. Mráza vyžrebovali výher
cu monografie Devínska Nová Ves, ktorú zároveň starosta venuje výherco
vi. Aby Devex nebol mimo, redakcia venuje dalšiu monografiu, druhému 
vyžrebovanému. 
Výhercovia: Soňa Vrábelová, Bystrická 8, DNY 

Mária Tomanová, P. Horova l , DNY 
Výhercom blahoželáme, výhry si môžu vyzdvihnúť v Devexe, Novoveská 

14 z dvora, po- pia: 15.30- 18.00 so: 8.00- 11.00 h. 
Veríme, že v budúcnosti sa do podobnej ankety zapojí ovela viac čítate

lov. Nie pre výhru v hodnote 250,- Sk. Ale skutočne preto, aby noviny, kto
ré dostávate, boli také aké ich chcete maf. Prirodzene, aj mimo anketových 
dní, redakcia privíta každý dobrý podnet, návrh, radu. 

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých a 
Slovenského zväzu postihnutých ci
vilizačnými chorobami, Vás srdeč
ne pozýva na "Spoločenské stretnu
tie pri vianočnom stromčeku" spo
jené s 2. ročníkom "Výstavy ruč
ných prác" členov ZO dňa 7. de
cembra 1997 o 15.00 h v priesto
roch ISTROCENTRA, 2 

kom, ktorí si hudbu zvolili za povolanie. 
Aj v dôchodkovom veku je príkladná jej 
vitalita a neúnavnosí. Založila spevokoly 
a podnes iniciatívne s láskou a nesmier
nou obetavost'ou prekonáva z domu v 
čose-nečase mnohé kilometre, kde pri 
bohoslužbách v našom kostole hráva na 
organ, vedie detský spevácky zbor 

Združenie VOTUM Vás pozýva 
na adventné popoludnie 
"Začíname spolu advent" 

JO. novembra 1997 
o 14.00 lslrijská 4 

·Výstava- Igor a Eva Minárikovci 
(mal'ba a tapisérie) 

- Umelecká svieca - Aleš Zlocha 
- Stretnutie pri hudbe, 

slove a tichu 
- Predaj vlastnoručne zhotovených 

vianočných predmetov 
·Tvorivé dielničky s deťmi 

Program: 

• Otvorenie 
• Vystúpenie DFS Grbačieta 

• Darčeky Sv. Mikuláša detôm 
• Ocenenie jubilantov 

• Spoločenské posedenie 

Odovzdávanie ručných prác na 
výstavku od 14.00 h. 

"Matičiarik" a chrámový spevokol 
NÁDEJ, ktoré už viackrát účinkovali 
v našej obci i mimo nej. 
Želáme jej, aby jej Pán Boh i v ďalších 
rokoch dal pevné zdravie, spokojnos( 
q odmenil jej obetavosí. 
Clenavia chrámového spevokolu Nádej 

oo~~~~~~mu~ 
menin~ v nasledujúcic~ dvoc~ 

týždňoch oslávia: 
29. ll. -Vratko, 

30. ll.- Andrej, Ondrej, 
l. 12. · Edmond, 
2: 12. -Bibiána, 
3. 12. - Oldrich, 

4. 12. - Barbora 5. 12. -Oto, 
6. 12. - Mikuláš, 
7. 12. -Ambróz, 
8. 12. - Marína, 
9. 12. -Izabela, 
l O. 12.- Radúz, 
ll. 12.- Hilda, 
12. 12. -Otília 
Blahoželáme! 

mladých 
matičiarov 
Členovia Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi 
nedávno pripravili vel'mi milú sláv
nos( V stredu 19. novembra si po· 
zvali do Klubu mladých matičiarov 
tých, ktorí sa rozhoé:lli staf členmi 
MO MS. V klube sa predstavili tre
tiaci a štvrtáci, žiaci zo základnej 
školy l. Bukovčana 3, ktorí slávnost
ne prevzali z rúk starších a skúse
nejších členov členské preukazy. 
Pre deti bolo r,ripravené malé po
hostenie - teplý čaj a chrumkavé 
keksíky, pri ktorom porozprávali o 
svopch záujmoch a zál'ubách. 
Pochválili sa so svojimi úspechmi v 
škole a prezradili svoje tajné via
nočné želania. Spoločne so staršími 
členmi sa dohodli na budúcej spo
lupráci, ktorá so bude realizova( 
prostredníctvom kluboyých stretnutí 
a na ktorých pre nich budú organi
zované rôzne besedy, hry či súfa
že. Klub už v minulosti realizoval 
zaujímavú klubovú činnost naprí
klad vo výtvarnom krúžku. Deti zo 
spomínanej základnej školy sú už 
dlhšiu dobu členmi matičného sú
boru l'udových tancov Matičiorik a 
majú zo sebou už niekol'ko pek
ných vystúpení na rôznych poduja
tiach. Nebolo preto pre nich žiad
nym problémom, any s radosfou 
zaspievali zopár veselých sloven
ských ludovýcli piesní a tým potešili 
všetkých účastníkov tejto malej sláv
nosti. Defom sa toto stretnutie vel'mi 
páčilo a už sa tešia na dalšiJl. 

Soňa Skulová 
ZŠ Ivona Bukovčana 3 

Doc. V. Feráková z PFUK 
a 19 autorov vydali knihu 

Devínska Kobyla 

Kniha o flóre, geológii a paleonto
lógii Devínskej Kobyly vyšla v minu
lých dňoch v Bratislave. Je vhodná 
predovšetkým pre školy, a ja preto 
komisia kultúry pri MZ navrhla za
kúpif niekol'ko výtlačkov práve pre 
účely škôl v DNY. Ako sme sa do
zvedeli, knihu možno kúpif na 
PFUK v Mlynskej doline ale ja na 
Eisnerovej ulici v DNY. (Nepodarilo 
sa nám zisti( v ktorej predajni). 

li 
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"VÝROČNÁ SCHÔDZA" MO Zväzu 
telesne postihnutých v ONV o 15.00 hod. 

"ARANŽOVANIE VIANOČNÝCH SVIETNÍKOV" 
· pre deti školských klubov ZŠ v Devínskej Novej Vsi 
začiatok 14.00 do 15.00 hod., vel'ká sála 

"ViANOCE S KOBYLKOU" 
- program detského folklórneho súboru s vianočným 
posedením rodičov a pozvaných hostí, 
začiatok 18.00 hod. 

"VIANOČNÉ POSEDENIE PRE JUBILANTOV" 
-organizuje Zbor pre občianske záležitosti 
o 14.00 hod., vel'ká sála 

"TURNAJ V PRETLÁČANÍ RUKOU" 
-organizuje Komisia športu DNY o 8.00- 14.00 hod. 

"VIANOČNÉ PREDSTAVENIA ŽIAKOV" 
základných škôl v Devínskej Novej Vsi 
od 9.00- 12.00 hod., vel'ká sálo 

"VIANOČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ" 
-predseda Organizačného výboru 
Ing. Marian Jurčák, od 8.00- 18.00 hod. 

KLNKA ROZTANCOVANÁ 
OD BRATISLAVY PO JOHANNESBURG 

(pokračovanie z min. čísla) 
Koniec prázdnin znamenal nielen návrat 
do školských lavíc, ale tiež intenzívneJ 
takmer dennodenné tréningy na ZS 
Bukovčana 3 a v DK Dúbravka. Vrcholili 
totiž prípravy Klnkárov na 9. 
Medzinárodný kultúrny festival v exotic
kom svetoznámom juhoafrickom meste, 
v Johannesburgu. Na tento festival vyce
stovala KLNKA ako prvý slovenský det-

základe percentuálneho hodnotenia 
svojho vítaza. Má v_šak aj jedného celko
vého vítaza. KLNKARI bodovali trikrát: v 
kategórii l'udový spev bez rozdielu veku 
im patrilo tretie miesto, v kategórii !'udo
vá hudba - Ľudová hudba Petra Kuštára, 
stáleho spoluhráča súboru, získala prvé 
miesto, takisto ako KLNKA v kategórii 
l'udových tancov do 14 rokov. A práve 
mimoriadne úspešné a pôsobivé vystú
penie v tejto súloži im prinieslo aj vítaz
stvo v celkovom hodnotení. A to je, v sil
nej konkurencii 180 súborov z 29 krajín 
z celého sveta, veru úspech nevídaný! Je 
však výsledkom nesmierne húževnatej 
práce celého kolektívu od najmenších 
detúreniec po "velkáčov" pod prísnym 
no láskavým okom vedúcej súboru, jej 
brata aj manžela. Z detí, ich krásnych 
tváričiek a roztomilých úsmevov, vyžaru
je úžasná radost zo spievania o tanco
vania. Ich prejav je maximálne spontán· 
ny, pritom precízny a technicky vyspelý. 
K tomu prekrásne kroje a pestrý pro
gram čerpajúci z rôznorodých oblastí 
Slovenska. To všetko nesmierne zapôso
bilo na úžasnú pestrofareb,nú riavu l'udí 
rôznych národností. KLNKARI však mali 
dostatok času oboznám it sa aj so "sve
tom v jednej krajine" ako Južnú Afriku 
nazývajú. Krásno rozmanitá prírodná 
scenéria, kde juh Afriky obmývajú dva 
oceány, vnútrozemie striedajú stepi a 
púšte, členité horské masívy a plodné 
pol'nohospodárske oblasti. Bohaté ob
chodné centrá s dokonale vybudovanou 
sietou dopravy, obchodov v kontraste s 
neuveritel'ne chudobnými častami luxus
ných miest. Deti vždy inklinujú k zviera
tám a v prípade južnej Afriky ich sym
bolizuje tzv. vel'ká P.ätka - byvol, noso
rožec, slon, leopard a lev, ktoré deti na 
vlastné oči vychutnali v jednom z mno
hých neodolatel'ných národných parkov, 
v Pilansebergskom. Ich záujem prekročil 
otvárací čas a hoci len o dve minúty, deti 
zažili dalšie dobrodružstvo, kým ich z 
fascinujúceho, ale predsa len na noc ne
bezpečného parku "vyslobodili". Leví 
park, to je nezabudnutel'ný zážitok so 
stretnutím s králam zvierat- levom. A ke
by len to! Je to úžasný pocit drža( hoci 
len sedemtýždňové, mládatká v náručí. .. 
Gold Reef City, štýlová chránená oblas( 
zobrazujúca johannesburskú zlatú ho-

ský folklórny súbor, ktorý festivalová ko
misia vybrala na základe konkurzného 
konania. Medzinárodný kultúrny festival 
je zaujímavý svojím zameraním. Jeho 
hlavným cielom je zblíženie rôznoro
dých kultúr, vytvorenie kultúrneho, du
chovného mosta medzi jednotlivými ná
rodmi. Sút'aží sa v rozmanitých disciplí
nach tanečných, hudobných, SP.eváckých 
a inštrumentálnych. Každá súÍaž má na 

rúčku, je plná pre deti neodolotel'ných 
atrakcií, napríklad vol'ný pád. A Sun 
City ... Svetoznáme stredisko zábavného 
priemyslu s fantastickými hotelmi, hrací
mi automatmi, umelým jazerom na vše
možné vodné športy i vel'kolepé varietne 
predstavenia. Nezabudnutel"ná bola aj 
Pretária, hlavné mesto, kde deti vystúpili 
pre Slovákov žijúcich v Afrike. Táto spo· 
mienka no dorl)OV vyvolala hlboké doja
tie. Ale KLNKARI už no Afriku tiež iba 
spomínajú a pripravujú pre svojich pri
aznivcov dalšie prekvapenia. Držíme im 
palce! 

Program 
kina 

@~wiT[M 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 

29.-30. ll - KONTAKT 

3.-4. 12.- NIET ČO STRATIŤ 
USA- M.P. - 42,-

(av) 

6.-7. 12.- 19.45- SPRISAHANIE 
USA- M.P.- 36,-

10.-11. 12. 17.15,19.45 
- AIR FORCE ONE 
USA - M.P. - 42,-

13.-14. 12.- 17.15,19.45 
SOPKA 

USA- M.P. -40,-

Tel: 775 104 

DEVEX5 



Detí bude vždy viac 
Po slávnostnom prestrihnutí pásky pri príležitosti otvorenia nového detského 

ihrisko no ulici J. Smreka no otázku moderátorky Devínskonovoveskei tele

vízie, či v Devínskei Novei Vsi bude viac detí alebo rýb, zástupca starostu, 
p. Baranovič po kratučkom zaváhaní vyslovil pamätnú vetu: "Myslím si, že 

detí bude vždy viac!". 

Kto však sledoval spomínanú relá
ciu, prípadne jej premiéry, mohol si 
všimnú( že lvár pána zástupcu sta
rostu bola vážna. Možno si v tej 
chvíli, obklopený rozšanteným dža
votajúcim kŕdlom detí, spomenul na 
materiál Komisie školslva, vzdelá
vania a mládeže, ktorý bol prero-
kúvaný na májovom zasadnutí níkov školopovinných detí a stúpaj-
Miestneho zastupitel'slva mestskej úci počet mládeže končiacej pavin-

nej školy by ste uprednostnili? 
Otázka č. 8: Myslíte si, že stredná 

um na strednej ekonomickej škole, 
resp. obchodnej akadémii, prečo 
práve tento typ strednej školy na 
ulici J. Jonáša v DNY prestal existo
val. Táto obchodná akadémia bola 
zrušená. Prečo, pre nedostatok zá
ujmu? Iste nie. Ak sa tak stalo, ko
mu budú slúži( v budúcnosti pries
tory tejto školy? Nemohla by byt' v 
priestoroch jej budovy zriadená 

časti DNY ešte v minulom kalen- nú deväťročnú školskú dochádzku, r-------------------------~ stredná škola, ktorej absen-
dárnom roku. Niekol'komesačné zisti( záujem a zároveň prípadnú 
úsilie členov komisie vtedy vyústilo profiláciu strednej školy v našej 
do Správy o analýze demografie- mestskej časti. Vypracovala preto 
kého vývoja školopovinných detí v dotazník, adresovaný rodičom žia-
MČ DNY. kov 4., 5. a 6. ročníkov základných 

Priniesla vyčerpávajúcu štatistickú škôl v Devínskej Novej Vsi, aby 
informáciu o naplnenosti jednotl i- prostredníclvom jeho v)•stupov mo-
vých základných škôl a údaje o po- hla poskytnúť kvalifikované a ove-
čle tried v jednotlivých ročníkoch v rené podklady starostovi, miestne-
časovom horizonte do šk. roku mu zastupitelslvu, miestnemu úradu 
2000/2001. Perspektívu na zlep- či riaditelom všetkých troch základ-
šenie podmienok výučby, predov- ných škôl, ktorí v budúcnosti pri ro-
šetkým z pohlodu priestorového za- kovaniach so štátnymi školskými or-
bezpečenia, skomplikoval postupný gánmi o type strednej školy v našej 
prechod z povinnej osemročnej na mestskej časti budú môd argumen-
povinnú deväťročnú školskú do- lova( vôlou a záujmom občanov. 
chádzku aj nerealizovaná dostav- Dotazník, ktorý obsahoval štrnást' 
ba podkrovných priestorov budovy otázok bol distribuovaný z miestne-

základnej školy na lstrijskej ulici. ho úradu na základné školy a 
Dnes sa opäť hovorí o zmene v prostredníclvom triednych učitelov 
školskom systéme - a to v súvislosti respondentom {rodičia žiakov) v jú-
s desafročnou povinnou školskou ni tohto roku. Výsledky dotazníko-

dochádzkou. Čo to v praxi bude vého prieskumu boli vyhodnotené 
znamena( pre Devínsku Novú Ves? členmi KŠVaM pri MZ MČ DNY 

Podl'a spomínanej analýzy demo- (M. Dobríková, K. Glatzová, S. 
grafického vývoja školopovinných Jurčáková, Z. Piatriková) v sep!em-
detí v školskom roku 1995/96 do- bri 1997. V súvislosti s odpovedo-
chádzalo z Devínskej Novej Vsi do ed k mi na j notlivé an etové otázky sa 
škôl v IV. bratislavskom obvode žiada podčiarknu( že respondenti 
347 detí. Ak k tomuto počtu, ktorý na ne odpo~edali podl'a svojho 
vždy bude kolísa( okolo čísla 300, 

d h d 
uváženia, teda podl'a vlastného 

prirátame v na c á zajúcom ob-
dobí po roku 2000 počet detí kon- presvedčenia a predstavy o dôleži-
čiacich deväfročnú školskú do- tosti a závažnosti anketovej otázky. 
chádzku (ide najmä 0 silné popu- Nie vždy teda odpovedali na všet-

lačné ročníky 1988, 1989, 1990, ky otázky, prípadne k niektorým 
1991 ), ktoré bez možnosti pokra- otázkam uvádzali viaceré odpo•te-
čovaf v štúdiu v DNY budú každo- de. S cielom informovať o výsled-
denne cestovať na strednú školu koch dotazníkového prieskumu o 
{resp. gymnázium, odborné učilište profilácii strednej školy v Devínskej 

a pod.) do niektorej z mestských Novej Vsi vám v prehl'adných gro-
častí, pri predstave o stave, množ- foch ponúkame jeho základné vý-

slve vozidiel a možnostiach MHD i stupy. 
situácii v Dopravnom podniku mes- Základné údaje o ankete: 
ta Bratislavy, nemôžeme ostaí loho- Počet distribuovaných dotazníkov z 

100·" 

ciu pocifujú rodičia našich 
dnešných piatakov, šiesta
kov a siedmakov? Alebo 
myšlienka o existencii osem
ročného gymnázia. Nie je 
to nerealizovatel'ný sen. 
Stačí si predstavi( jeho trie-

gymnázium SOŠ SOU dy ako prirodzene pokra-
L-~--~~~---------------
škola by mala byt': a} štátna čujúce stupne niektorej zo základ-
b) cirkevná ných škôl, samozrejme, po výbere, 
c} súkromná ktorého kl'účom budú prijímacie 

Otázke1 č. 9: Aký typ gymnázia by skúšky. 

~------=:=;;;:;::;;;:===------,V súvislosti s touto témou 

existuje ešte velo nezodpo
vedaných otázok. Ale na 
to, že sa v budúcnosti nad 
stredoškolskou problemati
kou v našej mestskej časti 
bude treba intenzívne za
mýšl'a(, dali odpoveď tí, 

L ____ _:::_::=::.__;~!:Q!J!:!!!fL __ .,- ktorým budúcnos( detí naj-

viac leží na srdci - ich rodičia. Kto 
drží ruku na pulze devínskonovove-

ste uprednostnili? 
Otázka č. l 0: Ak by mala byt' 

348 

6l 

381 

ského školslva, vie, 
že témou dňa sú 
preplnené budovy 
škôl. Prirodzený vý
voj sám ukáže, ke
dy na olvorenie 
otázky o vzniku 

Ovšeobecnovzdel. 11!11 jazykové strednej školy v 

Lll!il=-š~po_r_to_v_é ______ ....:D=· _in_é----,--,---,-J Devínskej Novej Vsi 
DNY zriadená stredná škola, na- nadíde najvhodnejšia doba. Vtedy 
píšte, aké by mala mat' zameranie? - možno o dva alebo tri roky - sa 

189 

122 
O ekonomickéi ll!ilelektrotechnická !§l ostatné 
[;li obch. akademia O strojnícka 

niekto začíta do vý
sledkov ankety, kto
rá sama ponúka 
pre ďalšie vzdelá
vanie našich detí 
niekol'ko zaujíma
vých riešení. Jej vý
sledky treba mat' 
však na zreteli už 
dnes, lebo "čas letí 

stajní k otázke iniciovania v:~niku či MÚ ll OO. Počet dotazníkov rozda-
aspoň skromnej úvahe o možnosti ných na ZŠ l 090. Počet dotazníkov Grafické znázornenia výstupov do-

L_~~~~--------~------------
st'a vtáci nedozerní" - a hoci sme o 

existencie strednej škole priamo v vrátených na i\\Ú 798 lazníka ner;oukozujú iba na skutoč- najžiadanejšom type strednej školy 
informovaní, treba sa na alternatív
ne riešenia tejto otázky nielen teo
reticky, ale aj prakticky pripraviť. 
Už aj preto ,že detí a problémov 
súvisiacich a ich výchovou a vzde
lávaním bude v Devínskej Novej 
Vsi vždy dosf. 

Devínskej Novej Vsi. Otázka č. 6: Myslíte si, že si DNY nos( že drvivá väčšina rodičov ži-
Komisia školslva, vzdelávania a potrebuje strednú školu? okov navšlevujúcich devínskonovo-
mládeže, jedna z dvanástich od- Otázka č. 7: Ak áno, aký typ stred- veské základné školy by privítala, 
berných komisií, ktoré pracujú pri keby ich deti mohli pokračova( v 
MZ MČ v Devínskej Novej Vsi, si 3' stredoškolskom štúdiu v mieste byd-
predsavzala na základe výsledkov li ska. Ale z dotazníka možno vyčí-
analýzy demografického vývinu [;ll taí velo t:aujímavých odpovedí, do-
školopovinných detí v DNY, signali- áno konca aj na tie otázky, ktoré pria-

zujúcich (najmä po roku 2000) po- ~e mo v ňom neboli uvedené. Ak je 
kles populačnej krivky nižších roč- "' napríklarlnajväčší záujem o štúdi-

~~~~--===========-
DEVEX 6 

PhDr. Mária Dobríková, CSc. 
predsedníčka Komisie školslvaJ 

vzdelávania a mládeže pri MZ MC 
DNY 

Asociácia 
medicínskych agentúr s.r.o. 

ponúka 

Poradenstvo pre výber školy a povolania 
vychádzajúceho z osobných predpokladov 

pre žiakov základných a stredných škôl 
diagnostika: schopností, inteligencie, nadania, záujmov, osobných vlastností 
Informácie: ASMEA s.r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, TeL/fax: 5046481, 

mobilný telefón: 0903 447 35) 

SPI RK 
inžiniersko-realitná kancelária 

Telefón: 07/776 728 
Na vyhliadke 23 

841 07 Bratislava 

Na predaj: 

Stavebné pozemky: 

• Bernolákovo, 530 m', á 1500 Sk/m' 

• Devínske Jazero, vhodné na výstavbu chát, 500 Sk/m' 

• Bratislava -Dúbravka, ul. Bezekova, 694m2
, á 2400 Sk/m' 

• Bratislava -Devín, vhodné na tri RD, 3102 m', á 1600 Sk/m' 

• Bratislava- Mariánka, vhodné na komerčné účely, 241 Om', á 300 Sk/m' 

-Zálesie, 600 Sk/m', vel'kosf podlo požiadaviek záujemcu 

Rodinné domy: 

• Zohor, RD + pozemok l 0003 m', 2, 9 mil Sk 

Chaty: 

• Bratislava - Devín, ul. Pod Kobylou, obytná chata 

+pozemok 600m2
, 2,3 mil Sk 

• DNY- Devín, chata + pozemok 842 m2
, 650 tis Sk 

• DNY- Devín, chata+ pozemok+ vinica 647m2
, 650 tis Sk 

• DNY- Devín, chata+ pozemok 857 m', 400 tis Sk 

Záhrady: 

• Bratislava - DNY, 457m2
, 250 tis Sk 

Podnikatelské priestory: 

• Bratislava - DNY, ul. M. Marečka, predajný 

stánok ",angoše", 350 tis Sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby {ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám MAZDU 323, l ,6 l, v dob
rom technickom stave. Tel: 778 445 
• Predám nový zahraničný kočík -
šlvorkombinácia a hrací kolotoč na 
postiel'ku zn. CHICO. Cena dohodou. 

Tel: 770 671 
• Predám dve bugginy CHICO (golfo
vé palice). Cena dohodou. 

Tel: 776 517 
• Predám vel'mi lacno dievč. 
Oblečenie na 7 - 8 rokov. Pi'i dohode 
o celej kúpe cena 800 Sk. Šatsvo je 
nosené, ale stále pekné. (2x zimná 
bunda, 2x jesenná bunda, nohavice, 
blúzky, sukne, šatovky o iné.) 

Tel: 778 955 

ponuke 
• Šikovná mladá žena, organizačné 
schopnosti, priebojné SŠ, hlodá za
mestnanie. 

• Spolahlivo opatrím dieťa, mám 
prax už 3 roky. Tel: 775 552 
• Účtovníclvo, mzdy, dane. 

Tel: 770 303, 775 420 
• Požičovňa tepovače KÄRCHER. 

Tel: 778 362 
• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. Tel./zázn.: 776 963 
• Predaj VIANOČNÝCH KAPROV -
18.-23.12.97- od 9.00 do 17.00 
hod. pred predajňou potraviny no 
Hradištnej ulici. 

• Kúpim byt v osobnom vlastníclve do 
750- 800 tis. Sk (príp. dvojgarzón
ku). Tel: 393 110, 0903- 460 783 
(Nie od RK). 
• Vezmem do prenájmu l - izb. Byt 
v DNY. Tel: 775 684 po 19.00 hod. 

• Predám 6 árovú záhradu v DNY, 
pod Srdcom, so zrubovou podkro
vnou chatou, voda, elektrika. V osob
nom vlastníctve. Tel: 770 884. 
• Kúpim stav. Poz. Cca 5á, príp. Aj 
čas( Tel: 776 168 

• Darujem použitel'nú chladničku 
Calex 170 l. Tel: 779 144 

lo zásob a za bezkonkurenčné ceny 
v čase predvianočnom 

ponúka DEVEX 
• kožené ruksaky • hračky- nákladné autá pre deti 

• výrobky z prírodného mramoru • dáždniky 

Novoveská 14 z dvora • Po-Pia: 15.30 - 18.00 " So: 08.00- 11.00 

predaj 
zlatých a strieborných 

šperkofl 
ňodimJ • alpaka • orient 

Kleopatra 

!P@&fÓ.&@[jJ)(9 !Vil~ d/@ 

[j)(JJ~&J fPiľ&dJťiJ[j[j]& [j)(/J 

fPiľ&il&íJ@[j]@{g[j]fÓ. [j]iJfkiJJ[p 

lstrijská 70 
841 07 Bratislae/a 

office: 
tel.: 071770 831 

PREDAJ VAŠICH KNÍH 

sprostredkuje fy. Ramadaco 
Knihy, ktoré ste už prečítali a máte záujem o ich predaj, môžete 

priniesť v dňoch pondelok a streda 
14.30- 18.30 

na ul. I. Bukovčana 6 /vchod z dvora/ 

Tel: 770 350 Zn: NEO[UTUJETE Inzercia: Cenník: l znak = 1 Sk, l/8 str. =527 Sk, l/4 str. = 1 054 Sk, l/2 str. = 21 08 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuko detských vecí· bezplatne. 

• Sekanie a zlatenie písma, oprava a 
čistenie náhrobkoy Tel; 777 830 

Zamestnanie hlodám· 50%. Príplatky: l. strono +l OO%, posledná strano+ 50%. 1 cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 

1 Inzercia tel./fox: 775 275, inzertná koncelório: Novoveskó 14 z dvoro (nad poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, soboto 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Dňa 7. 11. 1997 o 18.40 h bolo 
telefonicky oznámené no stanicu 
MsP Devínska Nová Ves, že no ulici 
M. Morečko bol zbitý chlapec . 
Hliadka MsP po príchode no miesto 
preverilo s poškodeným blízke oko
lie, ale útočníka nenašla . Nakol'ko 
poškodený bol mladistvý o chcel 
poda( trestné oznámenie, bol hli
adkou prevezený no Obvodné od
delenie PZ v DNY. 

Prídavky 
Mnohí čitatelia so v posledných 
dňoch zaujímali, kedy so prejavia 
vyššie sumy životného minima na 

zvýšení prídavkov na deti o rodi
čovského príspevku. 
Dňo 2. októbra 1997 Národná 

rada Slovenskej republiky schválilo 
zákon č. 278/1997 Z. z., ktorým 
sa mení zákon 463/1991 Zb. 

o životnom minime. 
Tento zákon s účinnosfou od l. no

vembra 1997 upravil sumy na vý
počet životného minima (pozostáva 

zo sumy potrebnej na zabezpeče-

~~ÍŽO V~ a 
Dodržte dlžnel 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky o 
piata čas( tajničky . B. Oblast -
mohutnel - les . C. Polovica - prvá 
časf slov s významom nádor - moč 
(lek.)- výzva. D. Druhá čas( tajničo 
ky - previnenie- štvrtá čas( tajničo 
kr E. Nie vela -podarúnok -v an-
ti e bočná l od . F. Tretia čas( 
tajničky - oko po česky - roztápa -
súvislá plocha slanej vody. G. 
Okutá - koniec tajničky. H. Prichutil 
korením - ochráni o. 
Zvisle: l. Zlaknutie- predložko (7. 
pád) - produkt včiel - časf hlavy. 2 . 
Venoval so hre - poto - š~lhavý 
vták. 3 . Zadná časf h ovy, kr u - ci-
toslovce J:jodrujúce zápor - tries-
ka. 4. Rie o v To iansku - kaz, chy-
ba - Oroč . 5 . Viezol sa po česky -
vlákno z kokosového orecha - vy-
vol'uje oči . 6 . Holandský názov litra 
- z nak najstaršieho písmo nordic-
kých národov - druh tesárskej seke-

Dňa 8. 11. 1997 o 02 .15 h hliad
ka MsP počas výkonu služby na uli
ci Š. Králika č. l zistilo rušenie 
nočného kl'udu hlučným správaním 
so troch občanov. Hliadka MsP no 
mieste zjednala nápravu o prie
stupcov vyriešilo dohovorom. 
Dňa 12. 11. 1997 o 02 .30 h hli
adka MsP počas výkonu služby no 
Eisnerovej ulici zistila občana ako 
močí no zastávke MHD. Hliadka 
vyriešila priestupcu blokovou poku
tou 200,- Sk. 
Dňa 15. 11. 1997 o l 0 .15 h hli
adke MsP oznámili, že no ulici M. 
Morečko - no terase robí podnapitý 
občan výtržnosť, rozbíja pivové fla
še. Hliadka po príchode no miesto 

v novej výšl<e 
už v decembri 

nie výživy a ostatných základných 
osobných potrieb občano a sumy 
potrebnej na zabezpečenie nevy

hnutných nákladov na domácnost). 

ry. 7. Kyselina olejová -cudzí dra
vý vták- bývalé britské platidlo. 8 . 
Citoslovce prekvapenia - prenáša -
prvá časf zložených slov s význa
mom motor. 9 . Vel'ký stepný vták-

1 2 3 4 5 

zjednala okamžite nápravu, prie
stupcu vyriešila blokovou pokutou 
500,- Sk o odoslala domov. 
Dňa 15. 11. 1997 o 19.40 h bolo 
na stanicu MsP v DNY telefonicky 
oznámené, že v reštaurácii 
"Pumpa" no Eisnerovej ulici so vul
gárne správa nejaká žena, ktorá 
nechce opusti( reštauráciu. Hliadka 
MsP po príchode no miesto zistila, 
že v miestnosti sa nachádza pod
napitá žena spolu s manželom, kto
rí so vulgárne správajú. Hliadka 
obidvoch z miestnosti vykázala. 
Nakol'ko nemali u seba doklad to
tožnosti, manželov prevzala hliad
ka MO PZ Dúbravka k zisteniu to
tožnosti . Ing. E. Kovarík 

určite -obdiv. l O. Osobné zámeno 
- pohybuj sa vo vzduchu - predlož
ko (4. pád) - rúbal, sekol. 
Pomôcky: E. Ala. - 4. Esino. - 7. 
O ra. 

6 7 8 9 10 

A / 1/ 1/ ~ l~ l~ 
B 1/ [7 ~ ~ 
c / v [7 ~ l~ l~ 
D / [7 ~ ~ 
E l~ ~ 1/ v 
F ~ ~ ~ l/ v v 
G ~ ~ [7 v 
H ~ ·~ ~ v l/ v 

ŠNAPSER 

Reštaurácia U Michala Devínska 
Nová Ves usporiada 

13. 12. 1997 
XVI. ročník turnaja v šnapseri 
Začiatok turnaja o 1 0.00 h 

Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva 
vyhraté pumle vylučovacím 

spôsobom, na jednu, alebo dve 
prehry, podla počtu štartujúcich. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
G.F. 

Obchodník, ktorý rozváža mlieko 

na sídlisku, nájde pri jedných 

dverách lístok: 

- Buďte taký láskavý a nechajte pri 

dverách dve flaše mlieka o moju 

manželku na pokoji. 

• • • 
... Angličania vravia, že čas sú 

peniaze. Slováci zasa vravia, 

že keby boli peniaze, 

to by boli časy! 

• • • 
Babička vysvetluje turistovi, ako so 

najkratšou cestou dostane na 

zámok. 

- Najprv pôjdete týmto lesíkom 

a potom dalej cez močiar. 

- Cez močiar? A nie je to 

nebezpečné? 

-Nemyslím. Túto skratku som 

už mnohým porodila, a ešte 

ani jeden sa neprišiel stažovof. 

••• 
Kamarát sa stretne s druhým 

a pýta sa ho: 

o Počúvaj, a čo si ty taký strapatý? 

o Ale bol som v Tatrách 

na dovolenke a sneh tam 

zavial všetky hrebene. 

••• 
- Manželka je žena, ktorá stojí 

pri svojom manželovi pri všetkých 

jeho problémoch, ktoré by nemal, 

keby nebol ženatý. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves . Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydovatelských nákladov 
hradí Mestká čas( Devínska Nová Ves. Redakcia : 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) . Uzávierka číslo: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci . 
Vytlačil: ROWACO spol. sr. o., Klincovo 35, 821 08 Bratislava . Registračné číslo : 103/ 90 - R. tel./ fax: 775 275, mobil: 0903- 429 485 
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Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

49.-53. týždeň 

@ ... a teraz máš šancu ! 

~ Volkswagen Bratislava 

Príhovor 
vydavatel'a 

"Len raz do roko sú Vianoce, 

len raz do roko je Silvestra", po

čúvame vravie( podaktorých, 

akoby no ospravedlnenie. 

"Len raz ž ijeme tento život", 

pripomínajú iní. 

Nehladat odpovede no otáz

ky ako ich prežif - Vianoce, 

Silvestra, alebo vlastný život -

musí byt vel'ká bieda . 

Ak náš život je iba zlomkom 

(ako často si spomenieš no svoj

ho pra starého otca, ktorý tu žil , 

dal život tvojmu starému otcovi ... 

zanechal tu kus seba o .. . upadol 

do zabudnutia .. . ), čím sú potom 

sviatky o oslavy? 

Príležitostau. 

Neviazane so zabáva( jes( 

pif, oslavova(, rachotif. .. , alebo 

zomyslief so nad ich podstatou, 

zmyslom, venovaí im náležitý čas 

i priestor, v pokoji ( ak nám ho 

doprajú ) zhodnoti(, zomyslief so 

prijat závery pre čas budúci . Ak 

inak nie , tak aspoň pre deti, či 
pravnúčatá, aby naša existencia 

mola zmysel o zostala aspoň 

pekná spomienka. Nie dvetisíc 

rokov, ale ... 

V zmysluplnom hladaní pod

staty, oj sviatkov, Vám želá všetko 

dobré 

Váš vydovotel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

12.12. 1997 Ročník: VII. Číslo: 22 bezplatne 

HRada riaditel'ov U Samospráva 
v roku 19976Pripomíname si 

WFórum čitatel'ovm!] Kultúra 
W Otvorenie plesovej sezónv 98 

ClPoh§a' 
Cl •ollo§a' 

p~ttjttte 

Cl)Jt&ao&t~el 
!~l&Ulo~ 

~ telil&~( & po~ode 

~ h .. l .. 
~~o§te~ Lf(tia~el 

~letia~• !tt&~fo• •.. , 
hedakcia 

Krátke správy 
Vlastníkom pozemkov 

Oznamujeme Vám, že vlastníci, 

ktorí sa nedostavili 

na Konanie o obnove 

evidencie niektorých 

pozemkov a právnych 

vztahov k ním, môžu 
tok urobit' ešte 

do konco mája r. 1998 . 
Kontaktujte firmu GEOMER, 

o to telefonicky no č. 

5221754, alebo no adrese 
kancelárie no Tomašikovej 

ul. č. 28, v Bratislave . 

Zbierame listiny preukazujúce 

vlastnícke právo 

k nehnutelnostiam 

/dedičské rozhodnutia, 

kúpnopredajné zmluvy, 
darovacie zmluvy o iné/, 

ako oj osobné údaje. 

K VlANOCNYN &VIATKON 
Vážení spoluobčania, 

prihováram so Vám v čose,kedy 
prichádzajú Vianočné sviatky Čas, 
ktorý nás delí od príjemných chvíl', 
chvíl' sviatočných alebo slávnost
ných plynie zvyčajne pomaly. 
Pomaly však pre tých, ktorí ho 
túžobne očakávajú, pre mnohých 
však naopak neuveritelne rýchlo. 

Mnohí z nás ho očakávajú 
túžobne pokial' od nich očakávajú 
rodos( pre mnohých však tieto 
chvíl'e v danom okamihu zname
najú utrpenie. 

Neustále o po tisícročia je ne
zvrátitel'ný a opakovotel'ný proces 
striedania ročných období.Tento 
proces je spojený i so životom nás 
všetkých . Tak oko súčosfou prírody 
je strom ktorý vzrastie, zarodí o 
napokon zahynie je jeho súčasfou 
človek . Tento proces je skutočne ne
zvrátitel'ný. Clovek ho nevie a ne
dokáže zmenif. Dokáže ho však 
ovplyvni( o zmierni(, dokáže po
môcf svojmu blízkemu v jeho trápe
ní, či bôli . Uplynulý rok bol pre 
mnohých rokom utrpenia . Zamysli
me so pri týchto sviatočných 

-------------------------------------------Uzávierka dnešného čísla bola 4. 12. 1997. Uzávierka nasle-

duiúceho čísla bude 8.1. 1998, číslo vyjde 1601. 1998. 

chvíl'ach nad týmto utrpením, nad 
vojnami, povodňami, či inými ka
tastrofami postihnutých lúdí. Zamy
slime so však i nad tým, či sme sku
točne využili to, čo sme ako jediní 
zo živých tvorov tejto planéty mohli 
pre zmiernenie tohto utrpenia vyko
na( 

Vážení spoluobčania, 
Vianočné sviatky majú byt 

sviatkami radosti , štedrosti o poko
jo . Preto Vám všetkým prajem, aby 
ste ich v kruhu svojich rodín, prio
telov a známych i tak prežili. 

lng.VIadimí~ Mráz 
starosta MC DNY 



® robničky 
1l radnice 
2. 12. 1997 rokovala 

miestna rada 

Členovia miestnej rady sa 
na svojom celodennom za
sadnutí zaoberali hlavne prí
pravou posledného tohtoroč
ného rokovania miestneho za
stupitel'stva, ktoré bolo po 
uzávierke Devexu 9.12.1997. 
Najdôležitejším bodom roko
vania poslancov miestneho 
zastupitel'stva bol návrh roz
počtu mestskej časti Devínska 

Účelom spoločného rokovania 
bolo vytvorenie tzv. "Rady riadi
telov", ako poradného a expert
ného orgánu starostu mestskej čas
ti, dotýkajúceho sa riešenia spoloč
ných problémov koncepčného roz
voja mestskej časti z pohl'adu sa
mosprávy ako i z pohladu týchto 
subjektov. 

Rokovania za podnikatel'ské 
subjekty sa zúčastnili nasledovní 
riaditelia podnikatel'ských subjek
tov: 

Ing . Uhrík - riaditel' Volkswage
nu a. s., Bratislava, Ing. liedl - ria
ditel' Presskamu, s. r. o., Ing. Bokroš 
- riaditel' Západoslovenských tehel
ní a. s., p. Vitáloš - majitel' firmy 
Vitálos, s. r. o., Ing . Bokrošová- ria
ditel'ka Slovenského odpadového 
priemyslu, a. s., p. Vitko majitel' fir
my Greenplast s. r. o., a p. 
Martinkovič riaditel' pol'nohospo
dárskeho družstva Devín. 

Riaditelia týchto podnikatel'
ských subjektov privítali aktivitu sta
rostu mestskej časti Ing. Vladimíra 
Mráza, k vytvoreniu odborného 
pracovného tímu tzv. "Rady riadi
telov", ktorá by na základe odbor
ných znalostí a podla oblastí svojej 
pôsobnosti poskytovala samosprá
ve mestskej časti expertízne stano
viská k rozvojovým zámerom sa
mosprávy, v nadväznosti na podni
katel'ské aktivity týchto subjektov na 
území mestskej časti Devínska 
Nová Ves v dlhoročnom časovom 
horizonte. 

Myšlienka vytvorenia takéhoto 
subjektu vznikla takmer pred ro
kom, pri príležitosti 5-eho výročia 
existencie Devínskonovoveského 
spravodajcu - Devex. Vytvorenie 
subjektu podporilo i Miestne zastu-

DEVEX 2 
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Nová Ves na rok 1998 a návrh 
všeobecne záväzného nariade
nia o daniach z nehnutel'ností. 
O výsledku rokovania vás bu
deme informova!' v nasledujú
com čísle. 

Okrem toho miestna rada: 

- schválila bezúročné pôžič
ky trom podnikatel'om z DNV 
vo výške 50, 25 a 25 tisíc ko
rún. Najvyššia z nich bola po
skytnutá na rozšírenie predajne 
na ul. J.Jonáša o predaj mäsa, 
dalšie dve na predajňu potra
vín na Podhorskom a na zria -

denie textilnej galantérie tak is
to na Podhorskom, 

- schválila prenájom neby
tových priestorov na ul. 
Š.Králika l pre Slovenskú poi
st'ovňu, 

- schválila dodatočné dve 
žiadosti o príspevok na odstrá
nenie škôd spôsobených povo
dňou na úrode vo výške 1.000 
korún, 

- schválila účelovú dotáciu 
vo výške 5.000 korún pre cir
kevný zbor Nádej na cestovné 
náklady spojené s účinkovaním 

zboru na slovenskej svätej 
omši vo Viedni, 

- prerokovala informáciu o 
výsledkoch rokovacieho kona
nia na rekonštrukciu svätého 
kríža na Mlynskej ulici. 
Vzhladom na jeho zlý stav bu
de zhotovená jeho kópia z 
prírodného kameňa v hodnote 
230 tisíc korún a kríž bude 
zároveň premiestnený na 
vhodnejšie miesto. Jeho osa
denie na nové miesto sa pred
pokladá v máji budúceho ro
ka. 

- p-

Rada riaditeľov stretnutie sa uskutoční na pôde 
Volkswagenu, pričom účastníci 
združenia prerokujú Štatút Rady 
riaditel'ov, informáciu starostu o 
rozvojových zámeroch samosprávy 
MČ DNY a o rozpočtových záme
roch MČ DNY pre rok 1998, dalej 
konkretizované zámery členov 
Rady riaditelov, ako i odborné ex
pertízy a stanoviská k stavu rozpra
covanosti spracovávanej urbanistic
kej štúdie MČ DNY ako záväzného 
územno-plánovacie dokumentu. 

obojstranne prospešná spolupráca 
V stredu 19. 11 . 1997 zvolal starosta mestskei časti rokovanie riaditelóv 

významných padnikatelských subiektov pôsobiacich na území mestskei čas
ti Bratislava - Devínska Nová Ves. 

pitel'stvo DNY pri schvalovaní 
Zásad tvorby a používania mimo
rozpočtových fondov a konštituova
nia Kontrolnej rady týchto fondov, 
zloženej z predsedov komisií miest
neho zostupitel'stva . 

Starosta a riaditelia diskutovali 
o problematike rozvojových a kon
cepčných zámerov jednotlivých 
podnikatel'ských subjektov, navzá
jom prezentovali svoje podnikatel'
ské aktivity a predniesli svoje pred
stavy o možnostiach vzájomne pro
spešnej spolupráce týchto subjektov 
a samosprávy v nadväznosti na 
svoje podnikatelské záujmy, avšak i 
v nadväznosti na zlepšenie ich spo
lupráce sa samosprávou vo väzbe 
na veci verejno-prospešné. 
Zloženie osôb pozvaných hostí sta
rostu , teda riaditel'ov spoločností, 
vychádzalo z pôsobnosti ich vplyvu 
na kompetenčné oblasti samosprá
vy a z pohl'adu ich podielu na príj
mových zdrojoch rozpočtu MČ 
DNY, ako i ich zastúpenia v jednot
livých rezortoch - priemysel, život
né prostredie, odpady, pol'nohos
podárstvo, výstavba, farmácia, so
ciálna a bytová politika, zamestna
nost', ekológia, a pod. 

Predmetom rokovania bola i si
tuácia s MHD, dopravnými stavba
mi, daňovými a poplatkovými po
vinnosíami vo vzíahu k štátu i mest
skej časti, územné a správne člene
nia SR, možnosti účelového viaza
ného príspevku do fondov MČ, le
gislatívne normy MČ a mnohé da-

lšie. 
Na záver sa všetci účastníci ro

kovania dohodli na vytvorení dob
rovol'ného združenia fyzických 
osôb tzv. "Rady riaditelov", posla
ním ktorej bude vzájomne prospeš
ná spolupráca samosprávy a pod
nikatel'ských subjektov na jej území 
pôsobiacich, členmi ktorej budú 
všetci účastníci rokovania . Budúce 

Toto rokovanie bude ll . 12. 
1997. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ DNY 

Program "Vsielania DTV 
Pondelok 15.12. - 18.30-19.00 Horúce kreslá /repríza/ 
Utorok 16.12. - 18.30-19.00 Horúce kreslá /repríza/ 
Štvrtok 18.12. - 18.30-19.00 Spravodajstvo DTV /premiéra/ 
Piatok 19.12. - 9.30-10.00 Spravodajstvo DTV /repríza/ 
Pondelok 22.12 . - 18.30-19.00 Spravodajstvo DTV /repríza/ 
Utorok 23.12 . - 18.30-19.00 Spravodajstvo DTV /repríza/ 
Štvrtok 25.12. - 18.30-19.00 Vianočné spravodajstvo /premiéra/ 
Piatok 26.12 . - 9.30-10.00 Vianočné spravodajstvo/ repríza/ 
Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej prestávky od 7:00 
do 14:00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 
Vysielanie DTV zachytíte na kanále 59. 
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.... 

čo v roku 1997 samos prava postavila a čo 
V roku 1997 si samospráva mestskei časti postavila pred seba smelé ciele. Základnou filozofiou súčasných po

slancov a starostu ie snaha čo naimenei obecných peňazí "preiesŕ" a čo naiviac investoval' do stavieb, ktoré budú 
/údóm slúžit' ešte desiatky rokov. Preto ie v rozpočte mestskei časti na rok 1997 určených na bežné výdavky 22,291 
milióna korún a na investície až 38,9 milióna korún . V návrhu rozpočtu na rok 1998 sa táto snaha ešte zintenzívni
la, keď bežné výdavky narástli iba o niekol'ko percent, ale investičné výdavky narástli až na 52 miliónov korún. 

ne postavila 

1 O. Výstavba nových parkovísk. 
So značným sklzom sa v po

sledných dňoch rozbehla výstavba 
prvého parkoviska na Eisnerovej 
ulici. Vzhl'adom na časový sklz sa 
akcia ukončí až v budúcom roku. 

Čo sa z plánovaných akcií po
darilo samospráve v roku 1997 po
stavi( 2 

1. Kanalizácia Kolónia. 
V tomto roku sa podarilo ukon

čil výstavbu kanalizácie na Kolónii . 
V poslednej etape sa dokončili 
Mečíkova a Kremencova ulica. Do 
výstavby kanalizácie v starej časti 
DNY investovala samospráva mest
skej časti za posledné dve volebné 
obdobia niekol'ko desiatok milió
nov korún . V roku 1997 to bolo 
l ,3 milióna korún. 

2. Televízny káblový rozvod. 
Bola to finančne najnáročnejšia 

investícia v tomto roku. V skráte
nom termíne sa podarilo zrealizo
va( program pôvodne rozvrhnutý 
na 3 roky. Mestská časí Devínska 
Nová Ves je jednou z prvých lokalít 
na Slovensku, ktorá ma zavedený 
televízny káblový rozvod v celom 
intraviláne vrátane rodinnej zástav
by (výnimkou je excentricky posta
vené sídlisko na ul. J.Jonáša). V ro
ku 1997 sa preinvestovalo 14 mi
liónov korún, z toho 4 milióny ko
rún prispeli jednotliví občania. 

3. Kostolný kopec. 
V roku 1997 prebieha dalšia 

etapa úprav kostolného kopca - vy
dláždenie prístupovej cesty ku kos
tolu, stavba kaplnky a výstavba 
osvetlenia. Na úpravy kostolného 
kopca bolo v tomto roku vynalože
ných z rozpočtu mestskej časti l ,5 
milióna korún. 

4. Rybník. 
Po mnohoročnom "prázdnom 

mlátení slamy" sa v tomto roku sa
mospráva pustila do revitalizácie 
rybníka na Mlynskej ulici . V rámci 
prvej etapy revitalizácie bolo prein
vestovaných 830 tisíc korún. V ryb
níku je po dlhých rokoch voda, v 
budúcom roku pribudnú aj ďalšie 
športovo rekreačné 

zariadenia. 

5. Kanalizácia lstrijská. 
Buduje sa a mal by byt' do kon

ca roka ukončený další úsek kana
lizácie na lstrijskej ulici pri Trojici v 
hodnote 550 tisíc korún. 

Ešte raz o športových kluboch 
V minulom čísle Devex uvereinil rozsiahlu reakciu poslanca miestneho 

zastupitelstva Ing. Ebringera na informáciu o rozhodnutí miestneho zastu

pitefstva odporuči( iednotlivým športovým klubom, ktoré dostávaiú finančnú 
dotáciu od mestskei časti osoby, ktoré by mali zastupova( mestskú čast' vo 
výboroch týchto klubov. 

Pán poslanec vel'mi dobre vo 
svojom článku osvetlil čitatelom 
všetky argumenty za aj proti také

muto postupu. Naozaj možno 
súhlasil s jeho názorom, že čitatel' 
si musí urobil záver sám. Rád by 
som však obzvlášt' zdôraznil záver 

článku pána poslanca, kde hovorí 
o význame dobrovol'nej práce funk
cionárov jednotlivých športových 
klubov pre našu mládež. 

Táto práca je skutočne záslužná 
a je obdivuhodná. Práca týchto 

funkcionárov a ich podpora zo 
strany miestneho zastupitel'stva je 
tým najlepším protidrogovým prog
ramom, ktoré títo dobrovol'níci a 
miestna samospráva robia. Hádam 
sa neurazí pani Čorejová, keď po

užijem jej velmi trefné slová, ktorý-

mi da kovala pri príležitosti l O.vý

ročia vzniku detského folklórneho 
súboru Grbarčieta vedúcej súboru 
Nikolete Krajčírovej. Vyjadrila pre

svedčenie, že žiadne z tých detí, 
ktorým sa Nika venuje v súbore, 
nebudú nikdy na zozname drogo

vo závislých. Ja si myslím, že to isté 
možno povedal aj o tých stovkách 
detí, ktorým sa venujú funkcionári 

športových klubov v Devínskej 
Novej Vsi. Hlavne preto si aj ja 
vážim ich prácu. Hlavne preto si 

vážim aj prácu Ing. Ebringera vo 
funkcii prezidenta karate klubu JU
SHU. Hlavne preto podporujem a 
budem podporova( finančné prí
spevky z rozpočtu mestskej časti na 
tieto účely. 

Ing. Ján Žotko 
prednosta miestneho úrodu 

6. Modernizácia kotolní. 
Do kotolní na obytných súbo

roch boli zabudované nové zaria
denia v hodnote 330 tisíc korún v 
záujme zníženia nákladov na vyku
rovanie. 

7. Okolie radnice. 
Boli zrealizované terénne úpra

vy a dláždenie úseku ulice Na Mýte 
vedl'a radnice v hodnote 380 tisíc 
korún . 

8. Bezbariérové úpravy 
Začal sa realizova( program 

bezbariérových úprav na verejných 
priestranstvách . V tomto roku boli 
zrekonštruované prechody pre 
chodcov na Eisnerovej ulici a na 
ulici I.Bukovčana v hodnote 440 
tisíc korún. Práce zrealizovala 
Denova. 

9. Rekonštrukcia ihrísk. 
Zrekonštruovalo sa detské ihris

ko na ulici J.Smreka a začali sa 
práce na rekonštrukcii ihriska na 
ulici I.Bukovčana. Tieto dve akcie 
boli vykonané v hodnote 700 tisíc 
korún . 

N avrhovatel' EKO-SAL

MO spol. s r.o. predlo

žil Ministerstvu 
životného prostredia SR 

v zmysle § 20 ods. 

4 zákona NR SR 
č . 127/1994 Z.Z. zámer 

"Úpravárenská linka 
odpadov". 

Záverečné stanovisko 
z procesu posudzovania činnosti 

11.Basebolové ihrisko. 
Mestská časí vybudovala nové 

basebalové ihrisko v areáli 
Základnej školy I.Bukovčana l. 
Nové ihrisko pochválil aj vel\ysla
nec USA v SR pán Johnson. Práce 
na výstavbe ihriska v hodnote 300 
tisíc korún zrealizovala Denova. 

12.Chodník pred poštou. 
Aj takéto drobné akcie sú nieke

dy pre l'udí dôležité. Chodník, po 
ktorom l'udia volali už roky v hod
note l OO tisíc korún vybudovala z 
obecných peňazí Denova. 

Tieto veci sa samospráve poda
rili vybudova( Niektoré plánované 
stavby sa nezrealizovali . Ktoré sú 
to, aké boli dôvody a aké sú plány 
samosprávy na výstavbu v roku 

1998 o tom sa dozviete v budúcom 
čísle Devexu. 

Ján Žotko 
prednosta miestneho úrodu 

Úpravárenská 
linka odpadov 

záverečné stanovisko 

vypracovalo Ministerstvo ŽP SR 

v spolupráci s príslušným orgánom 
- Ministerstvom hospodárstva SR je 

k dispozícii verejnosti 

k nahliadnutiu na Miestnom úrade 

MČ DNY, na Odd. výstavby a ŽP, 
lstrijská 49. 

Pokoj a. porolu&enie 
Blížia sa Vianoce. sviatky, ktoré robia l'udí lepšími. Qobia ich 

lepšími bez ohladu na to, č i slávia príchod Ježiša Krista 
na tento svel alebo č i slávia sviatky zimy. 

Prajem všetkým obyvateiOm Devínskej Novej Vsi, 
veriacim i neveriacim, mužom i ženám, <Slovákom, Chorvátom. 
Maďarom aj príslušníkom iných národnosti aby sa ten stav 

v ianočného pokoja a porozumenia preniesol aj do všedných 
dní budúceho roka. Prajem všetkým obyvat.eiOm Devínskej Novej 
Vsi. aby s príchodom božieho syna vkročil do ich domácností. do 
našej obce a do celého <Slovenska rok lepší. ako bol ten súčasný . 

Myslím si. že si to všelci zaslúžia. V mene svojom aj v mene 
pracovníkov miestneho úradu 

ln8 Ján Zalko 
prednosta miestneho ú r~du 

DEVEX3 



Iba postupne dokážeme 

oceniť bezbariérové precho

dy chodník-cesta, ktorých 

množstva sme svedkami aj u 

nás v Devínskej . Nielen ma

mičky s kočíkmi, s nákupnými 

taškami na kolieskach, vozík

mi, ale najmä starší l'udia, l'u

dia po úrazoch dolných kon

čatín a všetci zdravotne po

stihnutí sú a budú vdační tvor

com tohoto napohl'ad nená

padného diela. Vdaka. 

LK 

Obávam sa týchto sviatkov 

vianočných. S príchodom no

vých a nových druhov pyro

technických "hračiek" sviatky 

pokoja sa stávajú dňami ne

pokoja, rachotu, ubližovania 

a vzdal'ovania sa l'udí od "l'u
dí". 

Aj za našej mladosti sa 

deti i dospelí tešili. Radosť vy

jadrovali aj strel'bou /kapsle, 

mažiare, karbitky/ ale ... 

V istú chvíl'u, chvíl'a bola 

chvíl'ou, dalej od l'udí. Veď 
keď v televízi i vidíme, že tam, 

či onam oslavovali petarda

mi, to neznamená, že racho

tili celé dni a týždne . Vo svete 

sú prísnejšie pravidlá. Sú 

určené miesta a vyhradený 

čas. Porušovatelia sú prísne 

stíhaní. U nás pravidlá nie sú, 

alebo neplatia? 

tm 

Čo je siesta? 

"Nie, hneď po obede ne
prídeme. U nás panuje sies

ta." 

Takúto odpoveď dostal su

sed na očakávanú návštevu . 

Prišiel teda vyzvedieť, čo to 

vlastne je. 

Siesta znamená odpolu

dňajší odpočinok, v prenese

nom význame príjemné po

hodlie, vôl'uška. 

V mnohých krajinách, v 

DEVEX4 

mnohých rodinách aj u nás, 

tesne po skonzumovaní obe

da, najmä v dňoch vol'na, 

dňoch sviatočných, sa l'udia 

oddávajú sieste . Niekde trvá 

niekol'ko minút, niekde hodi

nu i viac. Zo zdravotného 

hladiska je dôležité, najmä v 

dnešnom uponáhlanom svete, 

správne rozložiť sily a vedieť 

aj oddychovať. 
Po nasýtení zvyčajne u člo

veka klesne krvný tlak, človek 

je malátny a teda málo vý

konný. Prekonávaním týchto 

prirodzených vplyvov telo síce 

"znásilníme", ono nám to 

však vráti v najnevhodnejšom 

čase . Preto je vhodné a zdra

vé, niekol'ko minút, najmä po 

dobrom obede, odpočinú( si 

/aj zdriemnuť/, načerpať no

vých síl, a svieži pokračova( 

Vo vyspelých krajinách re

špektujú tento čas dokonca 

zákazom vykonávať hlučné 
práce v čase obeda a siesty 

/cca 12.00-14.00 hod./. 

Nemôže sa vám potom stať, 
že práve odpočívate a sused 

/sobota, nedela, sviatok/ za

čne vŕtať príklepovou vŕtač

kou , na balkóne rázne prášiť 

epedá, deti s loptou skúšať 
odolnosti susedovho plota a 

pod. 

Dokonca vel'ké akcie /fut

balové, či hokejové zápasy/ 

prispôsobujú požiadavkám 

rytmu života l'udí tej ktorej 

krajiny. 

Sú vyspelejší, ohl'aduplne

jší, vychovanejší alebo ... ? 

vv 

RODIČOM 
Počúvam dnes, v predve

čer vianočných sviatkov oba

vy z nemierneho rachotu, ba 

ohrozovaním zdravia hádza

ním petárd kde kade. A čo 
rodičia? Deťom nehovoria, 

nevysvetlia, nepoučia? 

Asi nie! Ba, domnievam 

sa, že mnohých rodičov by 

bolo treba vychováva( 

Nedávno som šla chodní

kom povedla cintorína . Hŕstka 

mladíkov šla cez cintorín /už 

bola tma/ a počúvala som 

ich slovník. Nie, to papier ne

znesie. Skutočne mám dojem, 

že mnohí rodičia vôbec, ale 

vôbec nevedia, čo ich deti ro

bia, kde sa potul'ujú, s kým 

trávia a ako trávia vol'ný čas 

a dokonca si myslím, že ich to 

ani nezaujíma. Možno rozhor

čene zareagujú ak im ich 

"ratolesti" dovedie, či odve

die polícia. 

Nuž veru aj takí sme. 

MG 

KTO NÁS VYCHOVÁ ? 
Vianoce - ani nie tak dáv

no sme nazývali sviatkami 

pokoja a mieru. Boli, aj keď 
si to nechceme priznať akési 

rovnaké, monotonné. Po ne

konečných vystávaniach v dl

hých radoch na mandarínky, 

pomaranče či ananás v 

Zelovoci, živých kaprov na 

posledný deň v Rýb, podpul

tové zahraničné svetríky, sme 

boli celí uťahaní. Každý bol 

rád, že sa zavreli obchody už 

na obed a ponáhl'al sa chys

tať Štedrovečernú večeru . A 

skutočne všetko akoby k veče
ru utíchlo. Panelák sa preme

nil na oázu pokoja a ticha. 

Vo svojich rodinách sme sa 

poniektorí na Štedrý večer 
potichu modlili svoj "Otče 
náš", aby nás nepočul sused, 

o ktorom sme vedeli svoje. 

Potom sme sa potichu vykrá

dali peši po schodoch na pol

nočnú omšu, aby nevrzol ani 

výťah . Potichu sme sa vracali 

s úsmevom na perách, ako 

sme suseda prekabátili, aby 

nevedel kde sme boli, znovu 

peši po schodoch, aj na 8 . 

poschodie. Nebolo počuť ani 

detský plač. 

Druhý deň bol ešte väčší 

pokoj a ticho . Ľudia dospáva

li predvianočné "šóry" pred 
obchodmi. 

Aké budú Vianoce dneš

ných dní? Všeličo sa zmenilo, 

nazývame ich chvalabohu 

slobodne, každý po svojom, 

jeden Vianočné, druhý cirkev

né, tretí tradičné sviatky - slo

vom demokraticky. Nemusíme 

sa naháňať za mandarínka 

mi, pomarančami, orieškami 

- dostať ich všade. Rybu tiež, 

akú len chceš. Kapitán lglo sa 

na nás smeje z televíznej ob

razovky a nemôžem poprieť 
je dobrá . V obchodoch je to

varu až až, aj krásy farebnej 

trbl ietavej pribudlo. Budú vô

bec zavreté ? 

Alebo budú zásobovači 
pokrikovať skoro ráno s ná

kladom, ako to robia každú 

nede~? Budú v obchodoch 

dopiÍ1ať tovar s takým rámu

som ako počas nedel'ného 

predaja? A čo na Štedrý 

večer? Sused bude svoje CD 

počúvať tak nahlas, aby sme 

aj my počuli? 
Suseda bude mixovať tak 

veselo ako každú sobotu o 

polnoc i? Rakety, roz bušky, 

petardy budú rachotať do ne

skorej nočnej hodiny, a k to

mu budú ujúkať alarmy tých 

najdrahších áut? My, sa bu 

deme modliť tak nahlas, ako 

sa len dá - veď sa to nosí? 

A bude počuť detský plač? 
Veď čože - teraz si môže ro

biť každý čo chce. Je demo

kracia . A čo to tá demokracia 

vlastne pre nás znamená? 

Bezohladnosť? 

Kde sa človek pohne poču
je: sme mladý, sme mladý 

štát. Kto nás teda vychová , 

keď sme mladí a .... Kto nás 

to nevychoval? 

Keď sa narodí malý člo

viečik aj neveriaci stojí nad 

tým zázrakom v nemom úža

se. Na Štedrý deň by sa mal, 

v tejto dobe v každom z nás, 

narodiť sám Kristus Pán . 

(pokračovanie na strane 5) 

Slovo majú Novovešťania • Slovo majú Novovešťania • Slovo majú Novovešťania 

Možno by sme stíchli a 

naše malé nové narodené JA 

by sme začali hl'adať v sebe 

potichu a skromne, bez kriku, 

hrmotu a arogancie a s poko

rou pred múdrejšími tohoto 

sveta . 

Kto nás teda predsa len vychová? 

K článku "V akom prostredí 
chceme ži(?" 

Zaujal ma vyššie uvedený 
článok od p. J. Žatka. Plne s 
ním súhlasím . Často sa píše v 
"Devexe" ako psy znečisťujú 
naše prostredie. Ovela viac 
však znečisťujú prostredie !'u
dia. Ako chodím našími ulicami 
a chodníkmi, nevidím tol'ko ne-

Na budúci rok to bude už 

pol storočia, čo si pripomenie

me prijatie Všeobecnej dekla

rácie ludských práv, schválenú 

Valným zhromaždením OSN. 

Je vhodné zalistovať v doku

mentoch Deklarácie, ktorá ob

sahuje 30 článkov, nie pre 

blížiace sa jubileum, ale porov

nať žiadané normy správania, 

spolunažívania, či pohladov so 

súčasnou realitou, hoci iba 49 
rokov po. 

Celková životná úroveň má 

v Európe už prísne vymedzené 

základné parametre, napríklad 

takú samozrejmosť ako dostup

nosť štúdia pre všetkých záu

jemcov, ktorí študovať chcú a 

nie obmedzenie tejto dostup

nosti z dôvodov kapacitných a 

iných . Najvyšší stupeň životnej 

úrovne priemerného Európana 

je označený celkovou kvalitou 

života človeka. Po nej nasledu

je dimenzia ludského rozvoja, 

čiže stupeň všestranného roz

voja osobnosti. Treťou dimenzi

ou je ludská sloboda, po ktorej 

nasleduje tzv. sociálno-ekono

mická bezpečnos( občana, 

čiže stručne povedané stav, 

keď k slušnému životu nemá nič 

štandardné chýbať a keď tento 

Hádam či zostali tie múdre 

staré mamy, ktoré ešte neza

budli zaspievať na Štedrý 
večer ... Tichá noc - svätá noc 

. .. predsa len je najkrajšia v 

celom kalendárnom roku . 

Viola Bukovská 

čistoty od psov, kol'ko jej vidím 
od l'udí. Trávniky sú pokryté 
najrozličnejšími odpadkami, 
papierkami, flašami, ohorkami 
od cigariet. Niekto rozbije flašu 
na chodníku, črepiny tam klud
ne nechá a práve psy si môžu 
na nich poraniť labky. Tie úbo
hé mrzáčiky stromčeky nezničili 
psy. Ten, kto vymyslel lavičky s 

medzerami medzi laťkami sa 
iste nenazdal, že l'udia ich bu
dú používať ako odpadkové 
koše. Taká lavička je napr. na 
Eisnerovej ulici pri autobusovej 
zastávke. Tol'ko je v nej nastr
kaných papierov, že mám do
jem, že si sadám na smetisko . 
A tragické je, že to nikto nikdy 
nevyčistí. Ani to nerobia psy. A 
čo tie hnusné zvyšky po opil
coch kocikde na chodníku pri 
stene? Veru mám niekedy do
jem, že tie nenávidené psy sú 
kultúrnejšie tvory než my l'udia . 
Pani Ludvigová, pravdepodob
ne učitel'ka, si sťažuje len na 
psov. Aj ja chodím často, skoro 
denne, cez sídlisko Stred a 
okolo cintorína, ale vôbec toho 

Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijali 10.12.1948 

PRIPOMÍNAME SI 
život a majetok občana sú rela

tívne účinne chránené zákon

nyml prostriedkami štátu . 

Potom nasleduje minimálny so· 
ciálny štandard, čo v európ

skom chápaní zna

mená už len zacho

vanie základných ži

votných potrieb. 

Posledné európske 

kategórie sú označ

nené indexom ludskej 

biedy, extrémnej l'ud

skej biedy a napokon 

hranicou fyzického 

prežitia. Slovensko sa 

podla tejto európskej 

kategorizácie nachá

dzalo v roku 1995 
kdesi na stupni so

ciálno-ekonomickej 

bezpečnosti, čím sa okrem vy

ššie zmieneného označuje aj 

stav, keď síce relatívne všetko 

ešte funguje tak ako má, ale ži

votná úroveň obyvatel'stva sa 

už začína latentne znižovať, čo 

so všetkými negatívnymi dô

sledkami pocítia až budúce ge

nerácie. V našich pomeroch je 

však aj takáto kategorizácia 

velmi relatívna, čo najmarkant

nejšie dokumentuje porovnanie 

napríklad parametra európskej 

extrémnej ludskej biedy s našou 

sucasnou životnou úrovňou, 

kde s prekvapením zistíme, že 

sa mnohým týmto parametrom 

nielenže približujeme, ale sme 

ich v niektorých ukazovateloch 

už dosiahli, ba i prekonali! 

Extrémna l'udská bieda po

dla kritérií Európskej sociálnej 

charty, za ktorou je už len hra-

tam tol'ko od psov nevidím ako 
od l'udí. Pravda, ani ja ne
súhlasím s tým, aby l'udia cho
vali útočné rasy psov v husto 
osídlených panelákoch. Takéto 
psy treba chovať v prostredí, 
ktoré je pre ne vhodné. 

Ale čo by som spravila, ke
by sa ku mne rozbehol jazvečík 
s vrtiacím chvostom? To sa mi 
už stalo viackrát. Nespravila by 
som nič, lebo psík, ktorý vrtí 
chvostom, nemá zlé úmysly. 

Ešte chcem dodať, že vo vy
spelých krajinách som videla 
prekrásne trávniky v parkoch, 
bez jediného papierika a popri 
tom tam vela l'udí chodilo so 
psami. Tam je to samozrejmé. 

mt 

nica prostého fyzického preži

tia, predpokladá suchý byt s 

kuchynským a sprchovacím kú

tom, s možnosťou kúrenia, či 

aspoň prikurovania, možnosť 

oddeleného spávania detí, 

postel' pre každého člena rodi

ny, koberce minimálne v obý

vačke a spálni /čím teda pred

pokladá aj samostatnú 

spálňu/, jeden teplý nepremo

kavý plášť, jeden pár šiat a dva 

páry topánok do každého po

časia ročne, dalej raz do týž

dňa mäso /pravdepodobne v 

nedelu/, dve teplé jedlá denne 

pre dospelých, tri takéto jedlá 

denne pre deti, možnosť 

príležitostnej kúpy hračiek, raz 

do roka darček, raz do roka 

malú oslavu rodinného výročia, 

hobby alebo inú aktivitu na vo

l'nú chvílu, volny víkend, penia

ze na hromadnú dopravu .... 
Doporučované normy sú 

jedna vec, ich napiÍíanie dru

há. S ohladom na všetky ostat
né kritéria sa derie do popre
dia otázka zamestnanosti. Je 
preto zrejme nutné sklbiť poli
tické a ekonomické predpokla

dy pre zvýšenie zamestnanosti 
a tým riešiť základné !'udské 
princípy spolunažívania. 

r. 

DEVEXS 



( SPOlOČENSKÁ KRON l KA ) 
(NAšl JUBILANTI) 

v týchto dňoch oslávia 
70 rokov 

Vi erd KRÁJČÍROVÁ 
Antónia KAROVIČO'{Á 

75 roko~ > 
Mária HIRtÄNDEROVÁ 

Margita' HUPK9VÁ 
·Silvester GROZAJ 

Ján KRAJČÍR 
. ao rôkov < . 
. , Ferdinand KOČIŠ 

.'.A· • 85 'ŕokôv ':> ( 
Štefánia EBRINGEROVÁ 

ÓtíliclUSÁ . 
Rudolf PÁULE 

9Órok~~ 
Viktória KRAJČÍROVÁ 

Blahoželáme 

Spomíname aj na tých, ktorí 

sa tejto slávnosti nedožili. 

~amCHAÚ~ 
V klube 
L_ dôchodcov ___ ....~ 

DNV oslávili svoje životné jubi
leum: 

pani Viktória KRAJČÍROVÁ, 
krásnych 90 rokov, ktorých sa do
žíva 19.12. t.r. 

Ďalej oslávili narodeniny 
Božena AGAJOVÁ 
Martina DRÍMALOVÁ 
Katarína FOŠNÁROVÁ 
Mária HUPKOVÁ 
Antónia KAROVIČOVÁ 
Veronika KUBOVÁ 
Eva NEOVESKÁ 
Martina NOVÁKOVÁ 
Dezider SCHREK 
Katarína ZAHRADNÍČKOVÁ 
Františka ZEMANOVÁ 

Na tomto štvrťročnom posedení 
dôchodcov s jubilantmi svojou úča
sťou, gratuláciami a darmi nás po
ctili pán starosta 

Ing . Mráz, prednosta MÚ Ing. 

Žatko, zást. starostu p. Baranovič, 
poslanec MZ p. Glosík a riaditel'ka 
lstraCentra pani PhDr. Bergerová. 
Jubilantom srdečne gratulujeme a 
darcom srdečne da kujeme. 

Za KD Ján Novák 

DEVEX 6 

gQovo ~ C\hanocia~ 1997 
V mojej cirkevnej práci sa mi občas stáva, že nejakú službu alebo 

obrad žiadajú odo mňa aj /údia, ktorých nikto v našej farnosti ako ve
riacich nepozná /hoci medzi nami aj bývajú/ Keď sa ich pýtam, či 
chodievajú aspoň niekedy do kostola, dostane sa mi zaujímavej odpo
vede, že "chodievajú", a keď sa pýtam kedy, dozviem sa, že "na pol
nočnú". 

Polnočnou sa myslí bohoslužba /svätá omša/, ktorá sa v našich 
kostoloch slávi podl'a dávnej tradície uprostred vianočnej noci. 
Pravdepodobne to už akosi patrí k vianočnej romantike, že sa vstane 
od stola, že sa vstane od televízora, a ide sa von, ide sa ku kostolu, 
prípadne vojde sa do kostola. Ak popritom padá sneh, tým lepšie! 

Týmito myšlienkami nechcem v žiadnom prípade podceňovať ludí 
nechodiacich pravidelene do kostola či nehlásiacich sa k nejakej cirkvi 
alebo vysmievať l'udí, čo hlodajú romantiku. Chcem len povedať, že 
treba robiť rozdiel medzi púhym /niekedy úplne zriedkavým/ chode
ním niekam a chodením medzi konkrétnych l'udí preto, že sa mi cez 
tých ludí niečo cenné dostáva. Taký rozdiel jestvuje napr. aj medzi člo
vekom, ktorý rád chodí na futbal, rozumie mu a teší sa z neho, a člove
kom, ktorý jednorazovo príde na štadión a nepozná ani základné pra
vidlá, nieto ešte aby poznal osobne hráčov na ihrisku. 

Ak niektorí z nás chodenie do kostola na polnočnú sv. omšu pokla
dajú za dôkaz svojej príslušnosti k náboženstvu a cirkvi, je to iste na 
počudovanie, a mohlo by to viest' k zamysleniu skôr nás, ktorí do kos
tola pravidelne chodievame. 

Preto sa práve pred Vianocami pýtam: Neurobili sme z nábožen
stva a cirkvi predovšetkým priestor l'udových zvykov, citovej úlavy, ro
mantických spomienok, možno priestor osobnej zbožnosti a zbožnej 
povinnosti, namiesto toho aby sme pochopili náboženstvo ako základ
ný zdroj inšpirácie pre normálny život? 

Môžem sa vyznať, že v zásade ma zaujíma v súvislosti s nábožen
stvom len táto otázka: Čo a ako zásadne inšpiruje môj život, moje 
osobné i politické postoje? 

A musím sa priznať, že na rozdiel od ludí, ktorí vyhladávajú viano
čnú romantiku, mám na Vianoce a zvlášť pri polnočnej bohoslužbe vž
dy zmiešané pocity. Teším sa a som zároveň smutný. Teším sa z 
Vianoc, z ich posolstva lásky, a zároveň mi je smutno z Vianoc, keď sú 
chápané na úrovni výkladnej skrine, do ktorej sa bezducho "nazíza". 

Vel'mi by som túžil byt' na Vianoce, na vianočnej bohoslužbe ticho, 
tichúčko, bez zvedavcov a zízačov, bez divákov a obecenstva. Len s 
blízkymi, len s trpiacimi, len s túžiacimi, len s hladajúcimi lásku, prav
du, inšpiráciu pre život. Ved' Vianoce sú tak intímne, tak skromné! Veď 
Vianoce sú svätá noc /do slovenčiny názov prešiel z nemčiny, kde die 
Weihnacht znamená svätú noc./! 

Tohtoročné Vianoce budú celkove podobné všetkým predchádzajú
cim. Keď však čo len o jedného vnímavejšieho človeka bude viac me
dzi nami, v kostole, doma pri stole, medzi prietel'mi a pod., okno do 
skutočných Vianoc, do skutočnej cirkvi, do života, ktorý stojí "za žitie", 
sa predsa len viac pootvorí. Prajem to nám všetkým, tým, čo v kosto
loch budú i tým, čo nebudú, - byt' skromnejšími a vnímavejšími l'udmi k 
životu, k sebe navzájom, k politike i prírode. V roku 1998 to budeme 
velmi potrebovať. 

Karol Moravčík, farár v Bratislave - Dev. N. Vsi. 

SPOMIENKA 
Pri polnočnej sv. omši sa 

tento rok budeme modliť v me

ne rodiny a celej farnosti zvlášť 

za našu priatel'ku pani Olgu 
Krivosudskú, ktorá pracovala v 

našej farnosti ako kostolníčka 

od januára 1993. Náhle zo· 
mrela 7.11.1997. Bola jedným 

oo~u~w~w~h 
men in~ v nasle~ujúcic~ ~voc~ 

t~ž~noc~ oslávia: 
13.12. -Lucia, 

14.12: ·Branislava, 
15.12.clvica, f6.12. Albíiia, 

17.12.-Kornélia, 18.12.-Siáva, 

Slávka, 19.12>Judita, 
20.12. -Dagmar, 

21 .12. ·Bohdan, 
22 .l2.Adela; 

23: 12:-Nadežda, 
24.12.-Adam ~Eva, Štedrý deň, 

25 .12. ~l :sviat~k vianočný, 
26.12. -Štefan, ll. sviatok 

vianočný, 27 .l 2. -Filoména, 
28.12.-lvana, 29.12.-Milada, 

30.12.-Dávid, 31.12.-Silvester. 

Blahoželáme! 

Prajem Vám rade~t.né 
11. apokojné prelitie vianočných 
avill.t.kov, D6na Iriat.e. nll1'0denie, 

lťaatie, zdravie, 
avät.é Bolaké poiehnllflie. 

Vlnlujem Vám Nuovo ljeto, 
da bi Vám cwlo, rodilo, 

puole lit.kuom, dvuor 
dobitkuom, at.e.nje dobrim 

zdravljem 
11. ľ>IBgoalavenuoga 
apaaenja Čl!. najvef. 

VIKTÓ12IA l12AJCf120V Á 
90 rokov 

Bohoslužby cez vianočné 
sviatky 1997 

Každá nedele: 
sv. omše- 8.00, l 0.30, 18.00 

24.12. - polnočná sv. omša o 23.00 
25.12.- 8.00, 10.30, 18.00 
26.12.- 8.00, 10.30 

31.12. - podakovanie za starý rok 

/bez sv. omše/ o 16.00, so sv. 
omšou o 17.30 
1. 1. - 8 .00, l 0.30, 18.00 

6. 1. - 8.00, l 0.30, 18.00 

z mojich najbližších spolupra

covníkov a patrí k najlepším 
ludom, akých som v živote po· 

znal. Spolu s jej príburnými a 
priatelíni budeme na ňu sporní· 

na(, za jej život medzi nami 
dokova(, od nej sa uči(, čo 

znamená pre človeka a kresta· 

na sláviť Vianoce. 

fórum čitateloc! • fórum čitateloc! • fórum čitateloc! • fórum čitateloc! • fórum čitateloc! 

Na nemocničnú postel' padá 
svetlo. Napadla ma myšlienka 
z verša českého, dnes už klasika 
Jirího Wolkra, pri hospitalizácii 
v jednej z bratislavských nemocníc 
pre rokom. 

Na izbe sme boli dve, ja a pani 
Terezka. Skoro rovesníčky. A ako 
som sa neskôr dozvedela bola iba 
tuto spoza humien, z Devína . Hneď 
na druhý deň bol utorok a návštevu 
sme ani jedna nemali. Slnečné je
senné popoludnie. Za oblokom 
šušťalo napadané lístie a na blízkej 
jelší clivo spieval drozd. Sedeli sme 
vankúšom opreté o stenu a spomí
nali. Ako volakedy chodievali mla
dí z Devína k nám na Tri tance, čo 
bola zadarmo zábava v Konzume, 
keď bola v dedine svadba. Vtedy 
hrali svadobní muzikanti pre všet
kých až do polnoci. A ešte predtým 
bývali zábavy v krčme u Fuldana. 
Bolo to na Slovinci vo vel'kom, vte
dy ružovom dome na rohu, kde bo
la aj tanečná sála. A tam veru bý
vali muziky! Najmä tie rozlúčkové, 
regrútske. Branci, vtedy regrúti, 
mávali zo stúh na klope, vo farbe 
štátnej vlajky, vtedy českosloven
skej, zmajstrovanú ružu, ktorej kon
ce viseli až po kostice a vykrúcali 
dievky jednu po druhej. A akí len 
bývali vystrihaní, nie ako teraz, 
vlasy po ramená. To veru boli iné 
móresy! 

Pred krčmou, dolu terajšou 
Prímoravskou uličkou bola vtedy 
velikánska široká a veru aj dos( hl
boká priekopa až dolu. A tej sa po 
chorvátsky hovorilo grába. Zboku 
nad ňou, pred domom bola dreve
ná lavička. A pri tej sa schádzala 
mlaď. Vtedy mládenec, dnes váže
ný občan Gustav H. tam za tichých 
letných večerov veselo vyhrával ako 
na ústnej harmonike, lenže na hre
beni. A to tak majstrovsky, na nero· 
zoznanie, tú našu, chorvátsku: 
"Kad sam šál k Mórici, 

po úzkoj ciestyci, 
Marica je stála 
vany na ulici ... " 

Neraz sa pristavil aj miestny 
smieško malý Jákov, rozjarený, vž
dy s jeho rozheganým bicyklom. 
Prehodil zopár vtipných viet a bol 
rád, že nás rozosmial. Alebo starý 
Sifač zo Skaly. Ten vždy pohodil ru
kou a spustil: Ča je dobro vyše grá
be, ha?" a vykročil smerom hore 
spievajúc" "U Fuldana na rohu 

stojí kopa frajúru, 
medzi nima muj miláček, 
zajtra ide k odvodu ... " 

No a veru tú sme si aj my spie
vali,- prehodí Terka, idúc nocou 
domov. Lenže nás hneď zahriakla 
pohraničná stráž a tak od 
Cichoňového, kde hrozivo brechal 
vel'ký vlčiak z ovocného sadu, sme 
už iba pianissimo nôtili hoci aj tú: 
"Cikánko ty krásna, cikánko malá, 
srdéčko ti láska má nespoutala ... " 
To boli spomienky tie jej od nás. 
No spomenula som aj ja tie moje, 
keď sme chodievali na oslavy vtedy 
Slovanského dňa. A bývali to veru 
pekné slávnosti. Spievali tam rôzne 

Takí sme boli 
VE(KÉ 

armádne súbory, no nám zostal 
v pamäti najmä Alexandrovov sú
bor piesní a tancov s nezabudnu
tel'ným sólistom Goergiom 
Vonigradovom, ktorý s jeho nád
herným hlasom prekrásne spieval 
ich melodické piesne, ako: "Solnce 

tumány, kde útrami rasá pakryvájet 
trávu ... " 

Spomínali sme. Vonku už sadol 
večer a aj v izbe sa celkom zošeri
lo. 

"Večerááá ... " zavolali z chod
by, otvorili sa dvere a zažalo svet
lo. To sestrička vtrhla v ruke s teplo
merom a priniesla lieky. Vrátila nás 
do skutočnosti. Vhupli sme do žu
panov a poďho do jedálne. No po 
večeri, keď sme sa vychystali 
k spánku, zase sme len klábosili. 
Nešli sme na televíziu, ale pokračo
vali sme v spomienkach. No to bu
de už iná kapitola . Obrátili sme list 
a pani Terka mi rozpovedala, ako 
sa zoznámila s manželom. 

Bola práve pred matúrou a jej 
matka vtedy pracovala v Alžbetke 
na Obchodnej, ako účtovníčka. A 
jedného dňa Terka, keď mala už 
dos( toho biflovania, vyšla jej ako
že oproti. No nestretli sa a tak voš
la dnu, do Alžbetky, vtedajšej reš
taurácie. Hneď za vchodovými 
dverami bol dlhý pult a za ním 

vešiak na kabáty. Lenže už bolo 
teplo a za pultom nikoho. Bolo tam 
ale vel'ké zrkadlo. Videla sa od hla
vy až po päty a tak začala Terka, 
pre ním zvŕtať. Odrazu však vyšiel 
z vnútra akýsi mladý pánko a vraj 
čo sa tam má tol'ko čo obzerať, 
aby vraj len šla slečinka kade l'a
hšie, takto do nej, no uznajte! 
Zagánila teda, mykla plecom a vo
šla do bočných dverí, za mamou. 
Tá sa už zberala na odchod, vtom 
vošiel do bočných dverí zase ten. A 
tak ich mama predstavila. Moja 
dcéra a vraj pán vedúci- "Á, tak to 
je ona, no to je iné," ospravedlňo
val sa, len mamka nevedela začo. 
Terka iba mykla plecom a vraj nič. 
Lenže mladý doniesol hneď vel'ký 
ovocný pohár so zmrzlinou a mam
ke šl'ahačkový zákusok. Pokým to 
zjedli sa všetko vysvetlilo a mamka 
iba, že veď sa nič nestalo. Lenže 

MANÉVRE 

pán vedúci sa zahl'adel do Terky. 
Bol slobodný, no o dvanást' rokov 
starší a to sa jej, Terke, veru nepo
zdávalo. A ona osemnást' ročná, 
no uznajte! Ani nápad! No mamka 
tu začala pozdravy nosiť a odkazy. 
Terka sa vždy vyhovorila, že má 
učenie a veru aj mala, veď bola 
pred maturitou. Až raz doniesla 
mamka dva lístky do Národného, 
vraj na Traviatu . A len ju začala la
náriť, že ju veru jeden večer nevy
trhne a nech si vraj trochu oddých
ne od učenia, že nech sa len pekne 
oblečie a ide. Aj novú blúzku s vel'
kým čipkovaným golierom jej kúpi
la. Dala sa teda zlákať. Umyla si 
napochytre vlasy, mala ich zakrúte
né od seba, spustila si ich na ple
cia, nabranú sukňu do pollýtok si 
obliekla, dala si aj malý klobúčik. 
Aj mamke sa prenáramne páčila. 
A tak vraj nech len ide. A veru aj 
šla . Zlanárila ju jarná, rozkvinutá 
Bratislava. Vysvietené mesto sa jej 
myhalo z električky, až zastali pred 
divadlom. Vystúpila z prvého vo
zňa. Vtedy boli ešte také, s ploši
nou. A hneď zbadala aj toho jej 
galána. Stál tam pod lampou. Sňal 
klobúk a mierne sa uklonil. Vtedy 
sa mu zaleskla plešina a to jej 
stačilo. Vhupla do posledného 
vchodu zvoniacej električky a bola 
fuč. Rozmyslela si to. Išla za ka
marátkou rozpovedala jej čo urobi
la. Spolu sa tomu veselo zasmiali. 
No, ale čo s načatým večerom? 
Nuž obliekla sa aj tá a vyšli do 
ulíc. Korzo voňalo rozvitým orgo-

vánom, prešli sa popri Dunaji, až 
vošli do malej kaviarničky. Volala 
sa TARANDA. Tak ju pomenoval jej 
bývalý majitel' z Albánska a to po
dl'a mesta, z ktorého on sám po
chádzal. Tam v prítmí, za tichej 
hudby cigánskych huslí sedeli pri 
stolíku, až sa zrazu hlučne otvorili 
dvere a vošlo vari zo desať mla
dých, vyparádených dôstojníkov. A 
tí hneď okolo nich, vraj či si smú 
prisadnút'. A ony uveličené, samo
zrejme prikývli. A len čo začali 
hrot', vzali ich do tanca. Len také 
tiché, pomalé tango a do polnoci. 
To stačilo. A dievčence boli riadne 
buchnuté. Mladí oficieri ich išli aj 
pekne vyprevadiť. Aj Terku, samo
zrejme. Lenže ju už v okne čakala 
mati a tak musela hneď dnu. 
Oficier jej gavaliersky podal kyticu 
čo kúpil pri kaviarni, pobozkal jej 
ruku, s úsmevom sa uklonil a ga
lantne sa vzdialil. Bol to Čech a 
Terke učaril. 

Náhlivo vybehla hore schodmi. 
Matka ju už čakala vo dverách . 
Bez jediného slova jej takú jednu 
strelila, že jej až skoro stena dala 
druhú. Očervenela a vklzla do svo
jej izby. Zamkla sa, hodila obleče
ná na postel' a dlho do noci uraze
ná a od hnevu plakala. Štrnást' dní 
mala vtedy zarazené vychádzky a 
tak sa iba učila. Zanovito a vytrva
lo. Potom, po uplynutí trestu, vyšli 
s kamarátkou zase do ulíc. 
Prechádzali sa popri malej kaviar
ni, pri Dunaji a po Korze, ale már
ne, tých nebolo. S túžbou ich vyhla
dávali, no nič. Až sa popýtali oko
loidúcich vojakov, no tí iba kývli ru
kami: Tí sú vraj už dávno preč a čo 
tam po nich. Veď viete, boli mané
vre, to boli vel'ké manévre a tak te
raz sme tu my,. Doberali si ich . 
Dievčatá boli sklamané, Terke sa 
odrazu zdalo, že je oklamaná, ako 
dáma z francúzskeho filmu Vel'ké 
manévre, kde toho záletníka hrá 
Gérard Philipe, presne ako ten jej, 
čo ju vyprevádzal. Po čase aj to 
prebolelo. Úspešne obe zmaturova
li a Terke prišiel zablahoželať 
k ukončeniu štúdia aj starý známy, 
pán vedúci . Priniesol vel'kú kyticu a 
v malej krabičke aj pekný zlatý prs
lienok. Zásnubný, s bielym očkom. 
A v pozdnej jeseni veru aj bola 
svadba. Dohovorila . Blížilo sa 
k polnoci a veru už bolo treba 
spot'. A tak sme sa strčili pod 
paplóny a ponorili do snov. V ná
deji, že sa nám prisní o mladosti a 
o tom, že sme opä( zdravé a do
ma, medzi svojimi. 

G. Mlynárová 
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Stretli sme sa náhodou, na širo
kom betónovom chodníku, pred bý
valou miestnou čajovňou, s mojou 
spolužiačkou ešte zo základnej 
školy, Veronikou. Zvítali sme sa a 
kedže sme sa vari tridsa( rokov ne
videli, pozvala som ju pár krokov 
spä( do malej cukrárne Pri sv. 
Trojici, pozhovára( sa. 

Tu, sediac pri okrúhlom stolíku, 
dali sme si miesto bylinkového čaju 
kávu so šl'ahačkou a čokoládový 
veterník. 

A debata sa rozprúdila. Ona, 
Veronika, odišla za mužom až 
kamsi ku Skalici a teraz, ako skoro 
každý rok, keď ustanú P.ráce v 
záhrade, prišla si pozrie( príbu
zenstvo. 

Zvláštnos( je vari iba v tom, že 
flOchádza zo široko rozvetvenej ro
diny, zo štrnástich detí, čo bola aj 
vtedy už zvláštnosf. O frvého prišli 
až za vojny, pado v boji o 
Ba(ovanx( terajšie Partizánske. 

Muse i sa veru riadne obraca( 
no s mnohým odriekaním sa to flO
darilo a aKo sa hovorí, všetkým da
li do rúk chlieb. 

Dievky boli tri a Veronika z nich 
najmladšia . 

Dom bol vel'ký, priestranný. 
Pred ním úzka záhradka, vždy pl
ná kvetov rôznxch farieb a keď za
kvitla, len tak hýrila. Dom zostal 
nakoniec najstaršej Jozefke. 

Priateli! sa s ňou najskôr môj 
bratanec Valent, no narukoval na 
východný front o viac so nevrátil. 
Iba môj otec priniesol raz malý do
krkvaný letá l<, kde stálo : "Slováci! 
Nebojujte proti Rusom! Sme bratia, 
Slovania!" Niekol'ko podpisov a 
medzi nimi aj on, Valent Krajčír. 
Zostal po ňom iba nápis na pomní
ku padlých v dedine. A Jozefka sa 
neskôr vydala, po vojne. 

Pavlínka, prostredná, - o tej bu-
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de reč, tiež vydatá, zostala v meste. 
Aj chlapci sa rozpŕchli, postave

ní na vlastné. Traja inžinieri, jeden 
učitel' až na Kysucjach, další doktor 
práv a najstarší, Stefan, bol v dip
lomatických službách. Ostatní sa 
vyučili s maturitou a bývajú v no
vých rodinných domocli tu, v dedi-
ne. 

Bola to vtedy u nás najpočetne
jšie rodina, no ani jeden z nich by 
si už dnes netrúfal ma( a tol'ké deti 

priezvisko jej svoje ponechali, bez 
papierov. Rodičov mala a tamtých 
len teta a strýko volala. Bolo juj u 
nich dobre, ani tol'ko nechorl'avela 
a doma ich skoro denne navštevo-
vala, takže kontakt zostával. . 

Raz, keď sa tak všetci zišli s ro
dinami na naše, svätodušné hody, 
v dome bolo vravy, smiechu a dža
votu vnúčat a bolo veru naozaj ve
selo, len Pavlínka bola akási zadu
mená. V dome i na dvore, všade 

do zástere. Pavlínka to uznala a 
tak si obidve poplakali spolu ." do
hovorila Veronika, "a keď sme priš
li, iba si oči schovávali . Vieš, mam
ka si vtedy mysleli, že urobili pre 
ňu len to najlepšie. A veru tal< aj 
bolo, no zabolela ich horká výčit
ka1 veď vieš, aké je to materinské 
srdce, sami to na sebe a svojich de
(och poznáme," vzdychla a ja som 
prik0la. 

Moc rodinného Puta 
Éšte sme sa chvíl'u pozhovárali 

o všeličom a až vonku na schodí
koch sme zistili, že je už načisto 
tma . Z kostolnej veže vyzváňal 
umieráčik. Niekto nás opät opustil , 
- skonštatovali sme a rozišli sme sa 
každá svojou stranou s tým, že sa 

vychova(, - skonštatovali sme ved
no s Veronikou. 

Vtedajšia miestna babica, volali 
sme ju baba Morka, ich všetkých 
vyviedla na svet. Priezviskom sa vo
lala Moórová, no tu ju všetci volali 
iba tak, že: baba Morka. A to bolo 
naozaj originálne, len niekto ju vo
lal: baba Márina . 

Ona sama porodila iba jedi
ného syna a aj to vraj tak, že ·lu po
chytili bolesti vtedy, keď ju ob iekali 
na sobáš. Tak nakoniec bola svad
ba Sflolu s krstinami, tak nám to 
povedali naše mamy. 

Všetci s Veronil<iných súroden
cov mali deti, iba Pavlínka nie. Už 
od mala, ako to dievčatko so zá
palkami, z rozprávky Hansa 
Christiana Andersena, menšieho 
vzrastu, útla a pobledšia . Ako diela 
chorlavá, neduživé . A preto, že ich 
krstná mati samo detí nemalo o bo
la z rodiny, prišli _si ju raz takto s 
mužom vyprosí( Co to ako najprv 
okolkovali, no napokon predsa len 
vyšlo najavo akože ju Pavlínku 
chcú, veru aj lepšie, nech im ju len 
dajú, aspoň na próbu. 

Rodičia to dlho zvažovali, až 
nakoniec pristali. No iba tak, na 
vychovanie, akože pre potechu, aj 

Gizela Mbmárová 
hluk, zišli a rozprávali sa, s de(mi hádam ešte stretneme. Ona sme-
sa popýšili, aj sa pos(ažovali jeden rom do dediny a ja dolu, k rybníku. 
druhému, P.rekárali, až nakoniec sa Nad hlavou som začula hlas divo-
vybrali ku kolotočom, deti flOvozif. kých husí, odlietali za teplom skôr, 
Zostali iba Pavlínka s mamkou, že než príde zimný slnovrat. 
dajú do poriadku čo treba, riady Na samote pod Kaštielom, od 
odpratal. V dome zostalo odrazu Kladivovie domca pri potoku, zúri-
akosi ticho. Až si mamka všimli, že vo zabrechal vlčiak. To ich strážca 
Pavlínka, pri odkladaní riadu, si oči Nero, chráni si svoje teritórium . 
utiera . "A čo ty, Pavlínka," podišli k Vyplašil labutí párik, čo sa chystal 
net·, "stalo sa ti niečo? " Záporne prezimova( Strepotal i mocne kríd-
po ' ala hlavou, no_ odrazu sa da- lami 0 hladinu a priplávali k mostu. 
la o plaču . Prúd slz /·ej stekal po Vylovilo som v taške zabudnutý ro-
tvári. "Niekto ti ublíži," vyzvedali žok, rozpoltila ho a hodila. Vrlili sa 
mamka, prizerajúc sa jej, no ona po ňom a ja som zašla vpravo za 
že nie, pokWala hlavou zas. Sadli zákrutu. 
si teda k stolu a pritiahli si ju k sebe V dolnej krčme, čo ju tu všetci 
a tá im pekne, vraj: "To iba tak mi volajú "U Mičeka" hral ktosi na 
prišlo, viete, mamka moja dobrá... harmonike. Ako vol'akedy chýrny 
že keď ste ich všetk'ich takto spolu miestny harmonikár Milan B. - pre-
vychovali a mňa, iba ste od seba zývoný Bábalo, vyvolalo to vo mne 
dali. Niekedy si myslím, že či há- spomienku . Od jari do jesene len 
dam najviac starostí by som vám sa tak nieslo po večeroch ponad 
bola vari len ja pridávala? A mož- Vŕšok a okolí: Byla noc krásna, má-
no, že ste mňa ani nemali tak radi, jová; Cigán, černý cigán; Detičky 
ako ostatných ... " - Nedokončila dete už spát, tatínek musí jít hrát ... 
výčitku a poutierala si oči . Niekde za oblokom zaplakalo 

"No, dievka moja," pohladili ju diefa . Vytrhlo ma to zo spomienok 
už i ma( celu uslzená, "bola si cho- a počula som už len clivý zvuk har-
rl'avá, veď ty to dobre vieš, (ažko moniky, doliehajúci von. 
by_ som (a ja z toho bola dostala pri Doprevádzala chrapl'avý hlas , čo 
tol kých všetkých a len som pána sa všemožne snažil zaspieva( 
Boha prosila, aj za teba abysi m1 Cigánsky plač ... 
vyrástla .. "a už si tiež chytali slzy Gizela Mlynárová 

List prezidenta SR občanom 
Z kancelárie prezidenta SR sme do redakcie dostali v týchto dňoch list 

prezidenta občanom. Uverejňujeme jeho prvú časť, aby občania vedeli 
o čo ide. Celé znenie listu je zverejnené na vývesnej tabuli miestneho 

úradu (Istrijská 49) a iste bude uverejnený v denníkoch. 

Ako nezmeškať európsky vlak 
Zlá správa, aj napriek tomu, že sme 

ju predvídali, ostáva zlou správou. Ešte 
horšie ako zlá správa je však jej ignoro
vanie, aleba dokonca popieranie, že 
naozaj ide o zlú správu. 

V júli tohto roku dostali naši občania 
dvojnásobnú dávku naozaj zlých správ. 
Na madridskom summite 8. a 9. júla t. r. 
pozvala Severoatlantická aliancia na 
rozhovory o členstve v NATO Pol'sko, 
Madarsko a Českú republiku. O týždeň 
neskôr Európska komisia vo svojom sta
novisku k prijatiu do Európskej únie 
/EÚ/ neodporučila, aby Slovensko do
stalo v decembri na najbližšom summite 
Európskej únie pozvanie na rokovanie o 
členstve . 

Neprizvanie Slovenskej republiky na 
rozhovory o vstupe do týchto dôležitých 
medzinárodných organizácií musíme, 
žial', vn íma( ako najväčšiu diplomatickú 
porážku súčasnej slovenskej politiky. 
Aby sme si dvere do EÚ v prvej etape jej 
rozširovania úplne nezatvorili, musíme 

dôkladne porozumie( kritériám potreb
ným na vstup do tohto politického a hos
podárskskeho zoskupenia a potrebnými 
krokmi dokáza(, že tieto kritériá skutoč
ne spi'ňame. Tam , kde naša politická 
prax nespi'ňa štandardy EÚ, musíme ju 
zlepšova( dovtedy, kým očakávané štan
dardy nedosiahneme. Na to treba pre
dovšetkým pochopenie a dobrú vôl'u 
väčšiny poslancov nášho parlamentu. 

kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra 

centrum pre volný čas, lstrijská 2, 6 

12.12.97 

13.12.97 

14.12.97 

16.-17.97 

20.12.97 

29.12.97 

18.12.97 

12.12.97 
15.12.97 

"VIANOCE S KOBYLKOU" 
- program detského folklórneho súboru s vianočným 
posedením rodičov a pozvaných hostí, 
začiatok 18.00 hod. 
"VIANOČNÉ POSEDENIE PRE JUBILANTOV" 
-organizuje Zbor pre občianske záležitosti 
o 14.00 hod., vel'ká sála 
"TURNAJ V PRETLÁČANÍ RUKOU" 
-organizuje ~omisia športu DNY o 8.00- 14.00 hod. 
"VIANOCNE PREDSTAVENIA ZIAKOV" 
základných škôl v Devínskej Novej Vsi 
od 9.00- 12.00 hod., vel'ká sála 
"VIANOČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ" 
-predseda Organizačného výboru 
Ing. Marian Jurčák, od 8.00 • 18.00 hod. 
"POSEDENIE SPEVÁCKEHO ZBORU ROSICA" 
-k záveru roka 1997 o 18.00 hod., vel'ká sála 
Pravidelné aktivity: 
-prírodovedné stretnutia so študentskou organizáciou 
LENS zamerané na besedu o prírode DNV a tiež 
na krásy prírody navštívených krajín sveta členov 
tejto organizácie, od 14.00 do 15.00 hod. 
VlANOČNÉ BESIEDKY PRE RODIČOV DETÍ 
(ŠU v Devínskej Novej Vsi 
-od 16.00 do 18.00 hod., učebňa lstrijská č.6 

Ba, stretli sme dvoch. Jeden "chodil" autom po Devínskej, zastavoval, rozdával 
darčeky. Na aute bol nápis Hotel Morava. Druhého sme našli pred lstracentrom. 

A nie samého. Prebohatý kultúrny program pripravilo lstracentrum. Okrem 
Mikuláša, čerta, anjela hromadu detí i dospelých z folklórnych súborov nedali 
vydýchnu( vari dvesto delom a hádam tol'l<ých dospelým. Len toho priestoru 
keby bolo viac. A po programe sa sprievod Mikuláša rozbehol na koči po 

Devínskej. Koníky tak trielili, že sme s fotoaparátom nestačili. Hádam nabudúce. 

Žiacky spevokol MOMS ONV MATIČIARNIK každý rok 
- tradične poriada 

VIANOČNÉ KONCERTY 
so žiakmi základných škôl/. Bukovčana a P. Horova. 

V tomto roku uvedieme: 

VIANOCE ~TE DADOM V~ETK.ÝCH mA~ 
vianočný koncert v štyroch obrazoch s adventnou a vianočnou tématikou . 

V utorok 26. 12. 97 o 900 a ll 00 hod v lstracentre 

pre ZŠ P. Horova . 

Vo štvrtok 28. 12. 97 o 900 a 11 00 hod v lstracentre 

pre ZŠ l. Bukovčana l a 3. 
V nedel'u 21. 12. 97 o 1115 hod v chráme Ducha svätého. 

J.Zúbková 

Pozvánka z Viedne 
Slovenská duchovná služba vo 

Viedni pozýva Cirkevný spevokol 

NÁDEJ z DNV na striebornú nede
l'u 14. 12 . 1997 na Slovanské bo

hoslužby. V rámci svätej omše bu
deme spoluúčinkova( s našim prog

ramom. 

V ostatnom období sme mali 

niekol'ko duchovno-kultúrnych vy

stúpení v Šaštíne, Marianke, v 
Blumentáli k úcte sv. Gorazda, v 

našom chráme Ducha svätého na 

Jendruchovci krstia 

O ojedinelý vokálno-inš

trumentálny súbor súroden

cov Jendruchovcov z Bratis

lavy - Devínskej Novej Vsi 

vydáva svoje prvé cédečko. 

Jeho krst bol vo Vel'kej sále 

bratislavského Kultúrneho 

domu Ružinov. Súbor vzni

kol pred štyrmi rokmi a tvorí 

ho deväť súrodencov - šesť 

dievčat a traja chlapci vo 

veku od 4 do l 9 rokov. 

Vedie ich otec Milan 

Jendruch, učitel' v základnej 

umeleckej škole. Deti do

kážu zahrať nielen náročné 

skladby Dvoráka, Verdiho, 

ale aj zaspievať chrámové, 

ludové či muzikálové piesne 

v angličtine, nemčine, talia

nčine aj pol'štine. Ich talent 

prirovnávajú k populárnej 

britskej skupine Kelly Family. 

sviatok Krista král'a, tešíme sa na 

stretnutie so Slovákmi žijúcimi vo 

Viedni. 

Pripravujeme vianočné skladby, 
koledy a uspávanky aj pre tohtoro

čné Vianoce v našej farnosti. 

Ďakujem všetkým účink~júcim 
za ich obetavos( a vianočným žela

ním zdravia, šfastia, pokoja a lásky 

sa prihovárame všetkým našim 

občanom . 

J.Zúbková 

Program 
kina 

@~wô[ľ!] 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. a; o 17.15 hod. 

13.-14.12 SOPKA 
USA MP12 rp čt 40,

Rozbesnený živel v uliciach Los Angeles 

18.-17.12 PIATY ELEMENT 
FRANC. MP12šp st 36,-

Je príbehom boja dobra proti zlu. 
Dej filmu začína pri pyromídoch 

oko/or. 7700 

20.-21.12 STRATENÝ SVET 
- JURSKÝ PARK 

USA MP12 rp sd 42,
Reprízo úspešného filmu Stevena 

Spielberga 

26.-28.12 HERKULES 
USA MP12 rp čt 50,-

26.12 . o 15.15 a o 17.15 hod .; 
27.12. o 15.15 a o 17.15 hod. , 
28.12. o 13.30 a o 15.15 hod., 

26.-28.12 TAJNÝ AGENT 
USA MP12 šp st 36,-

To najlepšie z produkcie od Stevena 
Spielberga 

Tel: 775 104 
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Vladko a Janka dostávajú od 
otca korunu do pokladničky, 

aby si mohli k Vianociam 
navzájom kúpiť darčeky. 

Jedného dňa dobehne Janka 
s vel'kým plačom a stážuje sa: 

- Vlado je naničhodník: 
Ustavične pchá svoje koruny 

do mojej pokladničky. 

••• 

Manželka pripomína mužovi 
pred vojdením do obchodu: 

- Musíme kúpit' nejaký jed proti 
blchám. Len prosím ta, 
keď ho budeš pýta( 
neprezraď na čo 
ho potrebujeme. 

••• 

- Čo má snehová kalamita 
spoločné s manželkou? 
- Prekvapí nás, keď to 

najmenej čakáme. 

y 1/!IZcU:rc stu. ll 1/J'fL>aN_.tf 
é/E-1'/VE NA 8 / éUJ,<f-;. /',Rt:OAA 
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••• 

- Prečo chodia blázni okolo 
lekárničky po špičkách? 
- Aby nezobudili spiace 

prášky. 

••• 

- Kde máte Miloška?, 
pýta sa návšteva. 
- Ale ved/á v izbe, 

hrá sa tam s britvou. 
Hosť pootvorí dvere, 
nazrie dnu a hovorí: 
- Pekný chlapček ... , 

a aký je celý červený. 

••• 

- Už dvadsiaty krát sa ma 
pýtala kedy Vám pôjde vlak do 
Bratislavy, hnevá sa výpravca 

v Devínskej. Sadnite si pokojne 
do čakárne, veď oni vás 

zavolajú. 
- Vy ste chytrák. A ako oni 

vedia ako sa volám? 

••• 

Povzdych v krčme 
- Stále sa hovorí, že lekárska 

veda pokročila, 
ale vyoperovať smäd, 

to ešte nedokáže. 

••• 

Predavač konfekcie ubezpečuje 
zákazníka: 

- Tie nohavice sú pre vás 
ako uliate. 

- Áno,- súhlasí zákazník. 
- Iba pod pazuchov 

ma trochu tlačia. 

••• 

- Predstavte si, kedykolvek 
idem do krčmy, tak žena 
so mnou tri dni nehovorí. 

- A ako často chodíš? 
- Každý štvrtý deň. 

••• 

Sedia dve susedky na 
priedomí 

a popíjajú pivo. 
- Vieš ty Vierka, že ten môj 

ani nepije ani nefajčí? 

- No, to musí byt' silná vôla! 
-Veď aj ju mám! 

••• 

Mladá dvojica príde na 
matriku ohlásiť svadbu. 

Úradníčka prezrie doklady 
a pýta sa: 

- Povedzte, ste dobre 
pripravení 

na tento vážny krok? 
- Jasné,- odpovedá 

ženích - kúpil som už 
tri flášky koňaku, 

basu piva a päť litrov vína! 

••• 

- Mama, predo dvermi stoja 
traja chlapci a spievajú. 

- Daj im po korune 
a pošli ich preč. 

- To môžem, ale neviem 
či odídu. Jeden z nich 

je náš otec. 

••• 

Prišiel pán do ordinácie 
psychiatra a hovorí: 

- Viete, ja idem k vám kvôli 
manželke. Vsugerovala si, 
že jej niekto chce ukradnúť 

zo skrine šaty. 
- Ste si tým istý? 

- Pravdaže. Dokonca si najala 
aj človeka, aby jej tie šaty 

v skrini strážil. 

••• 

- Vaša žena je ochotná podat' 
vám na zmierenie ruku. 

Čo vy na to? 
- Som pripravený tento trest 

prijat'. 

••• 

Zo súdnych siení a predsiení. 
..... Pri sledovaní zlodeja 

sme stratili stopu. 
Od toho miesta asi vzal 
zlodej nohy na plecia. 

••• 

... Obžalovaný udrel 
poškodenú lopatou po zadnej 

časti tela, ktorá sa pripája 
k trestnému oznámeniu 

ako corpus delicti. 

••• 

... Hoci má sused dom, chatu, 
auto, posiela vlastného otca 
kradnúť do mojej šopy vajcia, 

čo zdôvodňuje tým, 
že starí /údia 

potrebujú pohyb . 

••• 

Mama s drobizgom 
nakupuje 

vianočné darčeky 
v obchodnom dome. 
- Tak a teraz pôjdeme 

ešte do detského 
oddelenia 

-hovorí detom . 
- Vari nás ešte nie je dost'? 

- pýta sa jedno z piatich detí. 

Otvorenie plesovej sezóny 1998 

Miestny od~or Matice Slovenskej 
.. V~~, pozýva na 

~i. M~1J'a~~f. : ~~~~[E7l[EW1J'~cC~1 
' ťtp[L[E~ ' J 

1] (l" . UID!lil(Jl]~lf& ll <E)<E)$ 

vo v~[~eJsále lstracentra 

Do tanca ci na počúvanie hrá 

MEl.ÓOÍA 

Tanec, spe~ · ~ tôľhbiJiä, občerstvenie 
Predpr~dáj ~~stupeniek: 

vo štvrtok a piatok 15.-16.1.1998 
v pokladni lstracentra 1700 - 1900 hod. 
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Mikuláš, Mikuláš, 
aký darček pre nás máš? 
Ozývalo so zo všetkých kútov Škol
ského klubu detí Základnej školy l. 
Bukovčono 3, poobede 3 . decem
bra . A naozaj! Mikuláš so nedal 
zahanbiť. Plným priehrštím rozdá
val zo svojho rozprávkového koší
ko sladkosti , čokolády, cukríky od 
výmyslu sveto . Dostali všetci - molí, 
veľkí, poslušní, bo jo tí, ktorým so 
podarilo trošičku niečo vyparatiť. 
Po rozdávaní darčekov nastalo po
poludnie plné hier o veselej zába
vy. Deti si spolu pripomenuli, že 
skutočne je tu už ten čas sviatočný -

čas vianočný. Že sú tu opäť 
Vianoce, ktoré nesmelo klopú no 
noše dvere o no ich detské srdieč
ko. Deti si porozprávali o tom, oko 
so pripravujú no Vianoce, ako pri
pravujú darčeky pre svojich naj
bližších o oko zdobia stromčeky. 
Celé popoludnie vyvrcholilo veľkou 
vianočnou diskotékou, kde tancoval 

každý koľko len vládol. 
Ďakujeme Mikuláš, 
zo každý darček, 
ktorým radosť rozdávaš! 

Soňa Škulová 
Základná škola l. Bukovčono 3 

Vatra 
zvrchovanosti 

V dnešných rozporov pl
ných časoch, trieštiacich sa 
názoroch bolo by vhodné 
zalistovať v dlhodobom slo
venskom kalendári. Boli ča
sy, keď bolo treba vyzýva( 
ku krieseniu, šíreniu a pesto
vaniu národnej vzdelanosti 
a národného ducha. 

Dnes? Dnes máme samo
statnú Slovenskú republiku . 
Čo o päťdesiat, či sto rokov 
budú písa( o nás? Ako sme 
si vážili ten prebolestný pô
rod? Iba zapalovaním va
tier? 

Nie! Oni boli iba súčasťou 
pripomenutia si onej vážnej 
chvíle pre náš národ. To 
ostatné opä( budú hodnoti( 

dejiny a l'udia. 

HOKEJBAL 
MUŽI 
11. kolo - 2. liga 
HBC FORO ANGELS - ŠK YMCA 
D.N.V. 16:12 (3:3, 2:7, ll :2) 
Góly YMCA: Jeck 4, Ru ná k 3, Oroš 
2, Chandogo, Encinger, Šašík 
12. kolo 
FX SIBÍRSKA- ŠK YMCA D.N. V. 

7:4 (3:2, 2:1, 2:1) 
Góly YMCA: Runák 2, Chandogo, 

Švojdo 
13. kolo 
ŠK YMCA D.N. V. - HC CENTRUM 

9:10 (5:3, l :4, 3:3) 
Góly YMCA: Chondogo 3, Oroš 2 
Lisol, Encinger, Runák, Lunzer 

Na prelome rokov l 997-
1998, si Miestny odbor 
Matice slovenskej pripome
nie vznik Slovenskej republi
ky symbolickou vatrou zvr
chovanosti o polnoci z 
31.12.1997 na 1.1.1998 . 
Jej plamene zapálime práve 
o polnoci. Pozývame priaz
nivcov tejto historickej uda
losti na priestranstvo pri ha
sičskej zbrojnici, pošte na 
lstrijskej ulici práve na pre
lom rokov. Príďte, pripo
meňme si, a potom "pracuj
me usilovne na národa poli 
dedičnej" ako nám odkázal 
prvý predseda Matice slo
venskej Štefan Moyzes. 

PK 

14. kolo 
· HK KUNGER- ŠK YMCA D.N.V. 

4:6 (0:0, 2:4, 2:2) 
Góly YMCA: Runák 3, Lunzer 2 , 
Chandogo 
ŽIACI 
ŠK YMCA D.N. V. - FADRUSZOVA 

20:11 (7:5, 5:2, 8:4) 
Góly YMCA: Sedlák o Rejžek po 5 , 
Bábik 3, L Ďurica 2, Beleš, M. Ďu
rica, Pollák, Švončinár o Mózsi po l 
ŠK YMCA D.N.V. - HBC D.N. V • 

6:6 (3:2, l :2, 2:2) 
Góly YMCA: Bábik o Kečkeš po 2, 
Beleš Rejžek 
ŠK YMCA D.N.V. - ŠK CENTRUM 

7:11 (3:5, 2:3, 2:3) 
Góly YMCA: Rejžek 5, Bábik, 
Kečkeš 

DEVEX 11 



JANUÁR 
Týždeň 
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Ut Tu 
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DEVEX 12 

FEBRUÁR 
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14 15 16 17 18 

6 13 20 27 
7 14 21 28 
8 15 22 29 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 ll 18 25 
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Živosť, pohyb, rados(, 
sviežosť- to všetko ponúkajú, 
už celé desaťročie, deti z det
ského folklórneho súboru 
GRBARČIETA. 

Nebolo tomu inak ani v pia
tok 28 . novembra 1997 v 
lstracentre pri príležitosti sláv
nostného programu pri príleži 
tosti 1 O. výročia založenia 
Súboru. Iskra z pódia, s prvými 
tónmi i hlasmi, preskočila do 
preplneného hladiska a horela 
a hriala celý večer. 

Vynikajúcu atmosféru jubi
lantom spestrili aj hostia Detský 
tamburášsky súbor HKUD Nín s 
disciplinovaným a kultivova
ným prednesom aj skladieb 
klasického repertoáru, Mládež
nícky tamburášsky súbor Pajo 
Kolarič SKUD Osijek a Diev
čenská spevácka skupina Šoko
dija SKUD Osijek - všetky 
z Chorvátska. 

A samozrejme celý rad gra
tulantov, od predstavitelov 
chorvátskeho velvyslanectva, 
až predstavitelov našej mestskej 
časti, zástupcov kultúrnych 
spolkov až po jednotlivcov. 

Dojímavý záver, keď vedúca 
súboru Nikoleta Krajčírová da
kovala rodičom za podporu, tr
pezlivos( a všestrannú pomoc, 
ale aj všetkým ostatným podpo
rovatelom, najmä rodičom detí 
zo súboru, ešte nebol ukonče
ním milej slávnosti. 

Po náročnom koncerte /a 
nie menej náročnej príprave 
naň/ človek očakával na re-

ROZDÁVAJÚ RADOSŤ 
cepcii na materskej scéne v zá
kladnej škole l. Bukovčana l 
pokojný záver dňa. Kdeže. 
Grbarčieta, plné života, radosti 
a síl tancovali a šantili do ne
skorého večera. iba krájanie 
vel'kej torty zastavilo ich mrave
nčenie. 

PK 
DFS GRBARČIETA 
vznikol v roku 1987 na ZŠ l. 

Bukovčana l v Devínskej Novej 
Vsi. Iniciátorkou jeho vzniku 

bola vtedy ešte žiačka strednej 
školy, teraz vychovávatel'ka na 
ZŠ l. Bukovčana l Nikoleta 
Krajčírová . 

V súčasnosti má súbor 60 
až 70 členov vo veku od 6 do 
16 rokov. 

Keďže ide o detský súbor, 
mentalite dieťaťa zodpovedá aj 
jeho repertoár. Sú to detské 
hry, spevy, tance a zvyky 
Chorvátov žijúcich na 
Slovensku, ale aj z viacerých 
oblastí Chorvátska, ktoré si sú
bor priviezol z rôznych festiva
lov na ktorých účinkoval. 

Prvý krát sa súbor so svojím 
skromným programom predsta
vil v r. 1987 v Dome kultúry 
Dúbravka, kde tancami, ale 
hlavne pesničkami v chorvát
skom jazyku roztlieskali prítom
né obecenstvo. To im dodalo 
odvahu a chu( do dalšej práce. 

Za desaťročné obdobie sú
bor absolvoval približne 300 
vystúpení doma i v zahraničí, 
kde reprezentoval menšinu 

Chorvátov žijúcich na 
Slovensku . Za túto činnos( ob
držal viacero pochvál, ocenení 
a dakovných listov od usporia
datelov podujatí. Medzi naj
cennejšie patrí verejné uznanie 
Devínsky zlatý Igric za šírenie 
Slovanskej kultúry, ktoré pre
vzal z rúk predsedu spolku 
priatelov staroslávneho Devína 
p. Rumanovského /r. 1994/ 

V roku 1993 vedúca súboru 
obdržala za umelecké vedenie 
verejné uznanie za zásluhy, 
spolu s ocenením "Devínsky 
zlatý býk" od starostu MČ 
Devín p. Novotného. 

V roku l 997 vedúca súboru 
prevzala z rúk starostu MČ 
Devínska Nová Ves p. Mráza 
verejné uznanie za rozvoj kul
túry a prácu s mládežou. 

Svojimi programami potešia 
všetkých, ktorí so no ich vystú
penia prídu pozrie( a potles-

kom ich povzbudia do dalšej 
činnosti . Tlieskajú im všade 
kam prídu a rozdávajú krásu 
chorvátskeho folklóru. 

POĎAKOVANIE 

Detský Folklórny Súbor 
GRBIARČETA oslávil 28.novem
bra 1997 svoje l 0-te narode
niny. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podielali na príprave a realizá-

cii jubilea ako aj priaznivcom a 
sponzorom za finančné prí
spevky a vecné dary. 

Vdaka patrí: 

Riaditelstvu ZŠ l. Bukovčana 
l , Vedúcej školskej jedálne pa
ni Gitke Ebringerovej, ako aj 
celému personálu školskej ku
chyne, školníkovi pánu 
Grožajovi, Miestnemu zastupi
telstvu MČ DNY a pánu staros
tovi, Zväzu Chorvátov na 

Slovensku, Chorvátskemu ku l
túrnemu spolku v DNY, 
lstracentru, Reštaurácii u 
Michala, Kvetinárstvu Begra, 
Ovocie-Zelenina-Potraviny -pa
ni Gitke Baranovičovej, Textilu 

Jecková a Obuvi Jeck, 
Pohostinstvu -pána Ebringera, 

Mäso-udeniny pánu 
Vincentovi Pokornému, Firme 

Skelet, Záhradkárskej predajni 
-pána Valkoviča, Hotelu 

Sklotel, Hotelu Morava, 

Devínskej Televízii, manželom 
Lovasovým, pan1 Kataríne 

Záhorskej, Márii Ščepánovej, 
Ľudmile Zvarovej, Jozefíne Če
rejovej, manželom Turanským, 
Hujsovým, Adamovým, 
Jaššíkovým, Madero-vým, pani 
Labancovej, Boršovej , 
Wojčiakovej, pani Balážovej, 
Kučerákovej, Morgenstei novej , 
pánu Gajdošovi, pani 
Havlovičovej, manželom 
Chlupovým a všetkým rodičom 
detí DFS-u Grbarčieta za fina
nčné príspevky, menežérovi sú
boru Jozefovi Krajčírovi aj za 
sponzorstvo. 

DEVEX 13 



v C8hidQiCova l 7/b 
COakujú 3a phejavenú phiaveií všetkým svojim 0álza0nílzom 

3eQajú šťastné a spolzoj11é CVianoce, 

v holzu 1998 veQa osob11ýc~ a phacovnýc~ úspecllov 

Eisnerova 56 
ponúka: 

obrazy, puzzle, pre sýpacie obrazy, aromalampy, 
éterické oleje, vonné tyčinky, duchovnú a liečiteľskú 

literatúru, knihy o výchove a zdravej výžive, 
relaxačnú hudbu na CD a MC. 

Po-Pia: 14.00- 18.30 IJ 
So: 9.00-12.30 h 

·Našiel sa Walkman v autobuse 64 v ONV 

Kto ho stratil nech sa prihlási v inzertnej kancelárii 

Deve)(, Novoveská 14 (z dvora) 

po - pia: 1530 
- 1800 

sobota: 800 
- 11 00 

@~~rnl@@~~~~~~@(f4) 

~il~(f4)W~~th ® l?©~®@il~W IM®'íľ!M® 
lstrUská 1'l 

želá svojím zákazníkom 

sPokojné Prežitie VianočnÝch 
sviatkov. v roku 1998 vela zdravia a úsPechov 

AUDIO -·VIDEO 

SONY 
TECHNICS 
PANASONIC 
AIWA 

DOMÁCE 
POTREBY 

tAO, Eisaerová:-S6 · 
·Po-pia~ t4.oo -18.30 so: s; oo_- 12.00 

. Tel.: '770 710 .... 

Vybrali sme z ponuky vzdelávacích aktivít: centrum dalšieho vzdelávania EU 
S cielom poskytnút' základné in

formácie o obsahu a rozsahu po

trebných vedomostí na úspešné vy

konanie prijímacej skúšky na 

Ekonomickú univerzitu z matemati

ky, základov ekonómie a cudzieho 

jazyka /A.j., N.j./ pripravilo 

Centrum ďalšieho vzdelávania 

Ekonomickej univerzity, Palisády č. 

22 v Bratislave 

jednosemestrálny večerný kurz 

rámci ktorého od 12. januára 

do 7. mája 1998 môžu absolventi 

všetkých typov stredných škôl, prí

padne další záujemcovia o štúdium 

na Ekonomickej un iverzite absolvo

vať prípravu v rozsahu 40 vyučo 

vacích hodín v každom uvedenom 

predmete. 

Účastníci tohoto kurzu budú 

mat' možnost' v rámci výučby tréno

vať praktické návyky a zručnosti 

potrebné pri riešení úloh prijímacej 

skúšky formou zadaných vzorových 

písomných testov, ktoré budú pred

metom prijímacej skúšky . 

Záujemcovia môžu získať dalšie 

informácie, resp. sa prihlási( osob

ne na uvedenej adrese alebo tele

fonicky na číslach: 07/53 11 386 

a 53 12 608. 
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~~tlllccll!<! wfll~lt1 
Pre všetkých záujemcov poriada MOMS DNV: 

14.12. - nedele: Príprava na silvestrovskú vatru . 
31.12. - streda: Ukončenie turistickej sezóny- posedenie pri vatre nad 
DNV. Stretnutie o 23.50 hod., slávnostné zapálenie vatry o 24.00 hod. 

Informácie: tel: 778 269 

ŠNAPSER 
Reštaurácia U Michala Devínska 

Nová Ves usporiada 13.12.1997 
XVI. ročník turnaja v šnapseri. 

Začiatok turnaja je o 10.00 
hod. 

Systém sútaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva vy

hraté pumle vylučovacím spôso
bom, na jednu, alebo dve prehry, 
podla počtu štartujúcich. 

VÝSLEDKY XV. ROČNÍKA 
l . MIESTO - Čižmárik Peter 
2. MIESTO- Baláž (ubomír 
3. MIESTO - Ružovič Ján 
4. MIESTO - Uhrík (ubamír 
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ. 

G.F. 

DEVEX 14 

Stolný tenis 
111. LIGA 

5.KOLO 
TTC ONV "A" - SPOJE "B"- 7:10 
6.KOLO 
EDUCO "A"- TTC ONV "A"- 2:10 
7.KOLO 
TTC ONV "A" - KOLIBA "B" - 9:9 

IV.UGA 
S.KOLO 
TTC ONV "B"- VO(NO 
6.KOLO 
TTC ONV "8"- SPOJE "D"- 5:10 
7.KOLO 
ŠKP "A"- TTC ONV "8"- 7:10 

G.F. 

lACH 1. 
V dňoch 8. - 16. novembra sa 

konali Majstrovstvá Bratislavy v 

mládežníckych kategóriách, v kto

rých nás reprezentovali hráči ŠK 
STRELEC Devínska Nová Ves. 

Umiestnenie hráčov ŠK STRELEC 
Do lO rokov: 

13. Viktor Tomkovič 
Do 12. rokov: 

3. Juraj Zat'ko 
12. Miroslav Babický 

Do 14 rokov: 

4. Lukáš Šimon 
Do 16 rokov: 
6. Martin 8ezúch 
13. Július Hipszki 
Úspešné vystúpenie Juraja 

Zat'ka, Lukáša Šimona a Martina 

Bezúcha dávajú predpoklady vý
rastu dalšieho vel'mi silného posil

nenia klubu do budúcich rokov. 
mj 

Vianočný šachový turnaj 
Termín: 20. decembra 1997 
Miesto: Brotisolvo -Devínska Nová Ves 
lstrijska ulica č. 2 -veľká sólo, IST RA Centrum 
spoje MHD: 121, 61, 63 
Hrad systém: švajčiarsky na 7 kôl 
Možnost' štartu: bez obmedzenia 
Prezentácia: 8.00- 8.45 hod. 
Začiatok: 9 .OO- l. kolo 
Tempo hry: 2 x 30 minút 
Štartovné: 75,- Sk dospelí 
50,- Sk mládež do r. 1979 
50,- Sk seniori por. 1937 
Zo štartovného sa hradí obed + občerstvenie 
Podmienka úiasti: Každá dvojica komplet 

súprava /šachy + hodiny/. Výnimočne po
žičovné zo súpravu Sk 30,-. 
Ceny: l. miesto- l 000,- Sk 
ll. miesto- 600,- Sk 
Ili. miesto- 300,- Sk 
IV. miesto- 150,- Sk 
-najlepšia žena 250,-Sk 
-najlepší senior por. 1937 250,-Sk 
-najlepší dorastenec do r. 1979 vecná cena 
-najlepší žiak do r. 1982 vecná cena 
Pri vel'kom počte účastníkov nad rámec kapa
city hracej miestnosti /cca l OO hráčov/ budú 
mať prednosť písomne alebo telefonicky pre
dom prihlásení. mj 

/POTRAVINY CUKRÁREŇ LAHÔDKY'\ 
cphi sv. thojtci - 9sthijská 86 

3eQajú ctený111 3áka311íkoll1 

spokojllé phe3itie Vianočnýc~ SViatkov, 

veQa 0dhavia, spo~oj11osH a úspec~ov 

v holzu 1998 

Zo zásob a za bezkonkurenčné ceny 
v čase predvianočnom 

ponúka OEVEX 
• kožené ruksaky • hračky- nákladné autá pre deti 

• výrobky z prírodného mramoru • dáždniky 

Novoveská 14 z dvora • Po-Pia: 15.30 - 18.00 • So: 08.00 - ll .OO 

. PREID!iJ.tYIANOČNÝCH KAPROV 

18 ... 2~. 12. 1997 

pREd pREdAjŇou PoTRAVÍN 

NA HRAdišTNEj ulici ~ 7 

. OTS, spol s r. o. Bratislava 
za~estnania pre svoju prevádzku v Devínskej 

l pracovníka - podm. vyučený elektrikár - vyhl. 74 
Nástup možný ihneď. 

,Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo v OTS, spol. s r. o. 
Opletalova 65, 841 07 Bratisalva 

u p. Sin.loniča, alebo na tel. č. 775 375: ? 
Ponukové konanie 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 843 10 Bratisalva 
vypisuje ponukové konanie na odpredaj nasledovných motorových 

vozidiel: 
Škoda 120 L, rok výroby 1987, odhadová cena 47000.-Sk 

Škoda Favorit 136 L, rok výroby 1988, odhadová cena 84000,-Sk 
AVIA A 21.1/4 Furgon, rok výroby 1989, odhadová cena 78000,-Sk 

č. tel. 777250,775250, Lazový 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol - Kúpa 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420. 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 02- Predaj 

03 -Valné miesta (ponúka, hladá) 
04 - Služby (ponúka) 
05 - Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

( 02.,PREDA/ 
• Predám MAZDU 323, l .6 l, v 
dobrom technickom stave. 

Tel.: 778 445 
• Predám dám. kožuch, dlhý, č. 
38. Tel.: 770 042 
• Predám chlaP.čenské korčule na 
lad č. 24, kanady /300,-/ 

Tel.:777 510 
• Predám cameru "8" CANON 
MODEL 1996, 14000,-Sk 

Tel.: 778 362. 
• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na Grbe 43 . 

Tel./zázn.: 776 963 

('---"---'---'----=-0-=-5 "'-=B.:...:.YTY~.:z.:::._____) 
• Vymením 3-izb . byt na J. Smreka 
26 za väčší. Najradšej v DNV. 

Tel.: 775 143 

( 06 ., NEHNUTEĽNOSTI ) 
• Predám 6 árovú záhradu v DNY, 
pod Srdcom, so zrubovou podkrov
nou chatou, voda, elektrika . V 
osobnom vlastníctve. 

Tel.: 770 884 

OVOCIE ZELENINA POľQA VINY 
obchod ľ>i\Qi\NOVIČOVi\ 

želá cleným zákazníkom 
v roku 1998 

,~ 
obchod Baranovičová 

vel'a zdravia, šťastia, 
lásky a spokojnosti 

.",~ 

PRESSKAM s.r.o. 
Vápenka č.4 • Devínska Nová Ves • 841 07 Bratislava 

prijme 

• vedúci zásobovania 
• správca počítačovej siete 

/pre Nove114.11, cca 50 staníc/ 

• vodič l automechanik/ 

• zvárača co2 
• l autoelektrikára 
• robotník do lisovne 

požiad.: Vš. !SPŠ. stroj./, VŠE. prax 
požiad.: VŠ-elelctr.. /SPŠ-elektr. l 
čiastočnú znalosť vo Fox Pro 2.6, 
práce v NS Office 97 
a MS Windows 95 
požiad.: SOU /oprava nákl. 
mol. vozidiel/ 
požiad.: -štátne skúšky 
požiad. : SOU. po ZVS 
požiad.: základné vzdel. 

Bližšie informácie tel. č. 787 206 

POTREBY PRE DETI A MATKY 

CH IC CO 
Eisnerova 50 /zo zadu za Módou Lenka/ 

kojenecké fľašky, cumlíky, hygienické potreby, hračky ... 

Po-Pia: 15.00- 18.00 h So: 9.00- 12.00 h 

vo vchode z Eisnerovej Móda Lenka 

kožený tovar, textil, pančuchový tovar, spodná bielizeň, 

pyrotechnika /aj s odborným poradenstvom/ 

Po: 14.00 - 19.00 h. at-Pia: 10.00-12.00 a 14.00-19.00 h. 

"!,~ ~ 
~frll:d\~')1 . 

So: 8.00 - 13.00 h. 

Asociácia 
medicínskych agentúr s.r.o. 

ponúka 

Poradenstvo pre výber školy a povolania 
vychádzajúceho z osobných predpokladov 

pre žiakov základných a stredných škôl 
diagnostika: schopností, inteligencie , nadania , záujmov, osobných vlastností 
húormácie: ASMEA s.r.o .. Račianska 71 , 832 59 Bratislava, Tel./fax: 5046481, 

mobilný telefón: 0903 447 355 

Nemusíte chodi( do mesta 

v!etky d~yhy od klctš( 
oz po somonamáča' 
TROOAT, aj príslušenstvo/ umy, podušky .. ./ 
GRAVÍROVANÉ MENOVKY na dvere 
LAMINOVNIE 
VIZITKY 
žiadajte v inzertnej kancelárii 
DEVEX, Novoveská 14 /~ dvora/ 
Po-Pia: l 5.30 - 18.00 Sô: .8.00 - 11.00 

objednávky: tel/fax: 77~ 275 mobil: 0903/429 485 Tel.:778 165 
• Predám novú l O m dlhú auto
dráhu. 1000,- Sk. Tel.:778 165 

lnzerda: Cenník: l znok = l Sk, l /8 str.= 527 Sk, l /4 str. = l 054 Sk, l /2 str.= 2108 Sk, l stro no= 4216 Sk. K cenám trebo pripočítať 23 %DPH. 
Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuku detských vecí - bezplatne. 

• Pripravím na prijímačky, doučím 
mat., chémiu, ZS. 

Tel.:777997 

Zomestnonie hľodám- 50%. Príplatky: l. strono + l OO%, posledná stro no+ 50%. l tm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzerciu tel./fox: 775 275, inzertná konceláno: Novoveská 14 z dvoro (nod poštou). Popio: 15.30- l 8.00, sobolo 8.00- 11 .00 

DEVEX 15 



Okienko mestskej polície od 
20.11.1997 do 4.12.1997. 

Dňa 16.11.1997 o 19.50 hod. 
na stanicu MsP telefonicky oznámi
li, že v priestoroch medzi 
Devínskou N. Vsou a Dúbravkou v 
záhradkárskej oblasti došlo k po
žiaru chatky. Hliadka MsP zabez
pečila privolanie požiarneho zboru 
a zabezpečovala až do uhasenia 
miesto požiaru. 

Vo štvrtok 20.11.1997 o 03.15 
hod. hliadka MsP v súčinnosti s 
hliadkou Obvodného oddelenia PZ 
v DNY zabezpečoval'! miesto činu 
na ulici M. Marečka. Slo o výbuch 
osobného vozidla na parkovisku 
oproti terase. 

Prichádza čas zimných radovánok. 

~~ÍŽO Vb 
V o d o r o v n e : A/ Úder -

ponižoval - kryt proti plochým stre

lám.- B/ Citovo vzrušili- odvážna

okraj.- C/ Kopa slamy- ŠPZ Čadce 
- 1500 rímskymi číslami - nigérij

ská oáza- ulej po česky.- D/ Tetka 

/z maď./- čas( preteku -spôsob 

mi urážku.- E/ Mužské meno- ože

lel si - vz(ahujúce sa na osu.- F/ 

Starorímsky básnik- s(a - otec /ho

vor./ - sibírska rieka - jemné umelé 

korenie.- C/ Mesto v Ecuadore -

odporovalo, hnusilo - prikazuje.

H/ Vel'mi staro, čo do veku - vrch 

nad Belehradom- značná.-

z v i s le: 1/ Z a č i at o k 
ta j n i č k y .- 2/ Jedovatý had -

skriv - hlavná sieň starogréckeho 

chrámu - opuch po česky.- 3/ 

Súčas( kuchynského nábytku na 

uloženie vecí - dozorca v trestanec

kom tábore - ruský vel'majster v ša-

O deň neskôr, 21.11.1997 za
is(ovala hliadka MsP doprovod 
občianky s dcérou, ktorej sa bývalý 
manžel vyhrážal ublížením na 
zdravý a odvedením dcéry. V tomto 
prípade nebolo nutné zasahova(, 
nakol'ko násilník sa pri dome už 
nenachádzal. 

Dňa 26.11.1997 o 23.15 hod. 
hliadka MsP počas výkonu služby 
zbadala na Eisnerovej ulici pri za
stávke MHD skupinku l'udí, ktorí sa 
navzájom napádali. Hliadka akté
rov bitky ukl'udnila. Pri zistovaní ich 
totožnosti jedna z osôb zaútočila 
na prítomných i na hliadku MsP. 
Osoba na výzvu hliadky nereago
vala a sústavne útočila, preto jej 
hliadka založila putá a privolala 
hliadku PMJ, ktorá osobu predvied
la na Obvodné oddelenie PZ v 
Devínskej Novej Vsi. 

Velitel' stanice MsP 
D.N. Ves 

Ernest Kovarík 

chu.- 4/ Rieka v Rusku- hádzalo

patriaca Otovi.- 5/ K o n i e c 

ta i n i č k y .- 6/ Oválne plochy -

chytalo- omotala .-7/ Lakomos(

Európania - vel'ké netopiere.- 8/ 

Kruh- zberba - hriadel' /zdrobne-

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Skalické trdelníky 

l kg múky, 5 žiÍkov, 15 dkg 
cukru, 15 dkg masla (môže by( hu
sacia mas(), vanilkový cukor, 2 dkg 

droždia, mlieko, 3 bielky a l/ 4 kg 
orechov. 

Z uvedených prísad sa vypracu
je na doske cesto, tuhšie než na 

buchty. Po vykysnutí sa pracuje cel
kom bez múky. Ušúl'a sa na prst 
hrubý prameň, ktorý sa natáča tes
ne vedia seba na plechovú rúru, na 
to zhotovenú (trdlo). Z bielkov sa 

ušú la sneh, ktorým sa cesto potrie a 
povál'a v drobnom sekaných ore

choch. Pri pečení sa podla potreby 

otáča trdlom, kropí sa maslom ale-

le/- juhoafrický prežúvavec.- 9/ 
S tre d t a i n i č k y .

Pomôcky: C/ Yat.- F/ Naso.

G/ Cote.- 8/ Kóma.-

d 

5 6 7 8 9 

bo mas(ou. Upečené trdelníky sa 
posypú vanilkovým cukrom, po vy- l 

chladnutí sa krájajú na šikmé, dva 
prsty široké krúžky. 

Ďumbierniky 

2 vajcia, 2 žiÍky, l/ 4 cukrL' ,, 
l/ 4 kg hladkej múky, lyži č l ro 1 ~ ... 
strúhaného dumbieru , na hrot noža , 

amónium. 

Vymiešame žiÍky a vajcia s cuk- ~ 
rom, pridáme ďumbier, amónium a 
múku zmiešame. Cesto na tenko : 

vyval'káme, povykrajujeme tvary a 
necháme ich najmenej dve hodiny 
schnú(, ale lepšie je necha( ich 
schnú( cez noc. Pečieme pomaly. 

Pupáčiky 

Cesto ako na buchty. 
1 

Z vykysnutého buchtového cesta l 

ušúl'ame si dlhé šúl'ance, ktoré na 
plechu prudko opečieme. Teplé po- , 
krájar;,e na kúsky, polejem vrelým : 

mliekom, aby sa rozmočili, ~akom '1 

i medom a podávame na Stedrý . 

večer a na Silvestra. l 
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