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... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Príhovor 
vydavateľa 

želaní na prahu nového ro-

býva vždy neúrekom. Od naj
možno najúprim

' až po tie najzložitejšie, 

~mltvo>tnnt.'"'"i"' naj ... A sotva sa 

splní, hneď sa druhé rodí. 

želáme to, čoho je málo, 

chýba. Zdravie a spokojnos( 

rokmi usadili na prvé miesta. 

však, na jednej strane 

huslového virtuóza, na 

ruhej bezducho sa potulujúce 

sídliska hladajúce nevybuch

petardy, na jednej úsilie ob

nové lieky, prostriedky a 

na druhej podvodníkov 

sa maril úsilie iných, 
lfOJJOcihvb•uiem či na druhé mies

nepostavil duchovný rast. 

zem, v ktorej som sa narodil a 

, kde žije moja rodina a 

kde sú hroby mojich ro

o:lávilo 5. výročie svojho 

ku. Ze nemusíme byŕ hrdí na 

l'udí, na niektorých 

sra-v'1"'1"" najrozličnejších 
na to, či ono, je vari v 

· Ale úctu k rodnej ze-

rast, od plienok až do 

staroby, želám všetkým, 

na prahu nového roku. 
srne museli menej hl'adat', 

srne viac pochopili. 

Váš vydavatel' 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Sponzoruje firma s r. Devínska 

16.1. 1998 Ročník: VII. Číslo: l 

[lAko bude vychádzať Devex Z radnice 
H Novorocný príhovor starostu 

9 Otvorenie plesovej sezóny ~ Kultúra 
a šport ~ Hovoria čitatelia 

K prevodu bytov 

Anketa 
Začiatok kalendárneho roka býva, po bilancovaní 
uplynulého, v vďačnou prOežitoslou plánov a predsa· 
vzatí. So svojim bydliskom sme mimoriadne spätí a 
iste nás zaujíma oko bude, či malo by vyzeral, oké 
by malo byl, oby sme boli spokojní. Ponúkame pre
to obyvotel'om Devínskej svoje názory vyjadril v on· 
kete: Akú Devínsku chceme v roku 1998 (o ne· 
skôr). Vaše názory poslúžia vytvoril obraz záujmov 

občanov, porovnal so snahou samosprávy vytvoril 
z Devínskej pr~emný o spol'ohlivý domov o poslúži 
možno oj pri programovaní ciel'o pred blížiacimi so 
vol'bomi. 
Jediná anketová otázka: AKÚ DEVÍNSKU 
NOVÚ VES CHCEME V ROKU 1998? 

No vaše názory, postrehy, rody o pripomienky so 
teší redakcia Devexu 

dkú enie bytov 
Členovia jednej zo samospráv SBD 

Bratislava IV v DNV sa na svojej schôdzi v 

januári 98 dohodli neodkupovať byty do 

osobného vlastníctva, pokia!' predávajúci 

(SBD Bratislava IV) neponúkne byty aj s 

pozemkom. SBD Bratislava IV však nemá 

s otázkami 
iba nájomcom. Toto vecné bremeno by 

mal (a prečo?) znášať budúci majitel' dru

žstevného bytu. Aký názor majú na tento 

problém ostatní členovia SBD Bratislava IV 

usporiadané majetkové vzťahy, v pre- v Devínskej Novej Vsi? 

mnohých prípadoch nie je vlastníkom ale pk 

-------~---------------------------------~-Uzávierka dnešného čísla bola 8. 1. 7998. Uzávierka nasledu-
júceho čísla bude 22.1. 1998, číslo vyjde 30.1. 1998. 

Krátke sp 
Katalóg obchodov a služieb 

pre obyvatelov ONV pre rok 1998 
ie už v tlači a občania by ho mali 
dostať v ianuári do schránok. 

Podlá našich informácii 
v minulom roku zatvorilo predai ne 

- skončil s prevádzkov v ONV 
osem živnostníkov a, 

podlá katalógu obchodov 
a služieb pre rok 1 998 otvorilo 

niekol'ko nových. 

VOLKSWAGEN Bratislava 
vyrobil v roku 1997 spolu 40 885 

automobilov. V tomto roku má 
vyrobiť až 70 000 automobilov 

značky Golf. 

Začína plesová sezóna. 
Prvý ples v lstracentre budú mať 

matičiari 17. 1. 1998 
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Devex v roku 1998 
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® bnič 
1l radnice 

Posledné rokovanie miestneho 
zastupitel'stva v roku l 997 sa 
uskutočnilo 9. 12. 1997 a za
oberalo sa viacerými dôležitými 
bodmi. Z celkového počtu 46 pri
jatých uznesení vyberáme: 
Miestne zastupitelstvo schválilo: 
• Všeobecne záväzné nariade
nie č. 7/1997 o dani z nehnutel'
ností, ktorým sa stanovujú sadz
by dane z nehnutel'ností. Sadzby 
platné v roku 1998 sa schválili v 
tej istej výške, ako v roku 1997. 
Zároveň sa schválila sadzba no
vej dane z nehnutelností - dane z 
bytov- vo výške 4,59 Sk/m2 
· Zmenu všeobecne záväzného 
nariadenia o miestnych poplat
koch, ktorým sa stanovila mini
málna sadzba poplatku za vy
hradené parkovacie miesto na 
2400,- Sk/rok a na trojnásobok 
pre podnikatelov. 
· Minimálne sadzby prenájmov 
za nebytové priestory v správe 
mestskej časti vo výške platnej 
pre rok 1997. 
· Rozpočet Správy bytového fon
du na rok 1998 vo výške výno
sov 22 460 tisíc Sk (vrátane 
zníženej štátnej dotácie na teplo) 
a vo výške nákladov 22 425 tisíc 
Sk (bez odpisov vo výške 5 200 

nás čaká 
Máme za sebou prvé dni ro

ka 1998. Roka, na ktorý vela lu

di hladí s očakávaniami, vela l'u

dí s obavami. Prinesie nám tento 

rok vytúžené a dávno sl'ubované 

"Švajčiarsko strednej Európy", 

alebo nás zaveje zase dalej na 

východ od civilizovaného sveta? 

Hovorí sa, že roky končiace 

osmičkou boli v tomto storočí vž

dy prelomové. Stane sa tak aj v 

tomto prípade? V každom prípa

de sa v tomto roku rozhodne o 

dalšom smerovaní Slovenska, ale 

aj Bratislavy a našej mestskej 

časti najmenej na dalšie štyri ro

ky. Čaká nás totiž rok volebný. 

Občan sa znovu stane najdôleži

tejším a vložením hlasovacieho 

lístka do urny rozhodne o tomto 

smerovaní. Jednej vol'by budú 

občania určite ušetrení. Napriek 

DIEVEX 2 

tisíc Sk). 
- Rozpočet lstraCentra na rok 1998 
ako vyrovnaný v nasledovnom čle
není: 
l . Kapitola celkové výnosy: 
3 360 000,- Sk 
2. Kapitola celkové náklady: 
3 360 000,- Sk 
Vlastné príjmy 350 00,- Sk. 
· Rozpočet Verejného dobrovol'
ného požiarneho zboru na rok 
1998 v členení: 
vlastné príjmy 60 000,- Sk 
dotácie z MČ DNY 260 000,- Sk 
náklady 320 000,- Sk. 
· Rozpočet Denovy na rok 1 998 v 
členení: 
- výnosy vo výške l 9 772 tisíc Sk, 
vrátane dotácie na stavebnú činno
st vo výške 9 220 tisíc Sk, 
- priebežné čerpanie nákladov na 
stavebnú činnost vo výške 9 720 
tisíc Sk, 
- náklady na ostatnú činnost' 
Denovy vo výške l O 052 tisíc Sk. 
- Rozpočet Fondu rozvoja bývania 
mestskej časti na rok 1998 v celko
vej výške príjmov 21 293 420,- Sk 
a v celkovej výške výdavkov 12 
505 000,- Sk. 
• Rozpočet mestskej časti na rok 
1998 v celkovej výške vlastných 
príjmov 78 170 tisíc Sk, z toho 
vlastné zdroje vo výške 64 670 tisíc 
Sk a v celkovej výške výdavkov cel
kom 86 003 tisíc Sk, z toho bežné 
výdavky vo výške 34 033 tisíc Sk, 

1998? 
sile viac ako 300 tisíc podpisov, 

napriek rozhodnutiu ústavného 

súdu, napriek masovým protes

tom a vel'kým počtom volebných 

st'ažností im bola odopretá mož

nos( priamo volií prezidenta re

publiky. Štátna moc asi nepokla

dá občana tejto republiky za do

statočne zastupujúceho našu 

mladú republiku. Namiesto toho 

budeme pravdepodobne počas 
celého roka svedkami neustálych 

neúspešných pokusov parlamentu 

o vol'bu hlavy štátu. Účel svätí 

prostriedky a v tom prípade záuj

my Slovenska idú bokom. 

Možnost' volit' svojich zástup

cov v parlamente sa zatial' ešte 

občanom neodoprela. Aj keď u 

nás je v súčasnosti všetko možné 

a zamerené referendum to iba 

potvrdzuje. Zatial' je však prav-

kapitálové výdavky vo výške 51 
970 tisíc Sk. 
· Zverenie tenisových kurtov a 
športového areálu na Vápencovej 
ulici do správy Denove s účinnosíou 
od l . l. 1998 a zároveň zámer 
výstavby športovej haly v tenisovom 
areáli. 
· Postupnú obnovu existujúceho 
objektu "Košťálová" na Novoveskej 
ulici s následným riešením prístavby. 
· Prenájom rozostavaného objektu 
CO-krytu súkromnej firme za úče
lom dobudovania objektu a spre
vádzkovania ako športovej strelni
ce s podmienkou vybudovania no
vých parkovacích miest prístupných 
aj obyvatelom okolitých domov a 
športovej plochy pre staršiu mlá
dež. 
• Zámer prípravy výstavby byto
vého polyfunkčného domu na ul. l. 
Bukovčana a zároveň s výstavbou 
Domu mladej rodiny. 
· Bezúročné pôžičky vo výške 300 
tisíc korún a s návratnosíou do 12 
rokov za účelom výstavby rodin
ného domu, alebo nového bytu v 
prístavbe alebo nadstavbe rodin
ného domu nasledujúcim žiada
telom: 
l. Kataríne a Brankovi Šefránko
vým, 
2. Silvii Patzeltovej, 
3. Ivete Baranovičovej, 
4. Michaele Mrázovej, 

depodobné, že na jeseň budú 

maf občania možnost' slobodne 

vyslovil' v parlamentných vol'bách 

svoj názor na súčasné smerova

nie Slovenska, svoj názor na 

súčasný vývoj ekonomiky, priva

tizácie, životnej úrovne obyvatel'

stva a že sa bude ich názor aj re

špektovať. Ich vôla buď potvrdí 

súčasný vývoj, alebo potvrdí nut

nosf zmeny. Tak isto .budú mat' 

občania možnost' o niečo neskôr 

vyslovil' svoj názor na riešenie 

komunálnych problémov v 

Miestny úrad mestskej časti 
Devínska Nová Ves vyhlasuje súÍaž 
na obsadenie 6 novovybudovaných 

vyhradených parkovacích miest na 
Eisnerovej ulici - medzi obchodný

mi objektmi líniového centra na 
dobu jedného roka. Minimálna ce
na je 2400,- Sk za jedno parkova
cie miesto za rok, v prípade podni
katel'ských subjektov je minimálna 
cena trojnásobná. O pridelení par-

5. Jurajovi Michalíkovi. 
• Harmonogram prevodu 
níctva obecných bytov pre 
1998. 
• Mimoriadne odmeny 
cim občanom mestskej 
dosiahnuté športové 
rozvoj športu v DNY v 
1997: Ján Antala, Martin 
Rasťo Baňas, Michal 
Peter Horník, Štefan Horník 
Horváth, Kristína lv~ 
ladislav Jaško, Marián 
Stanislav Jurčák, Ján 
Dan Križáni, Jozef 
Dagmar Pániková, Ján 
Pavol Stančík, Andrej 
Ivan Surový, Igor Šimkovič 
Šimon, ladislav Šva rc,' 
Valaský, Ján Vaňa. 
· Informáciu o právnom 
súdnych konaní vo veci 
dávanie nájmu obecných 
- Odpredaj pozemku na ul. 
Králika za účelom výstavby 
chodno-športovo-kultúrneho 
tra. 
- Požiadalo starostu a 
mestského zastupitelstva 
zaradenie finm,rr.vnnln 
lizácie stavby preložka 
ulica do rozpočtu hl. 
Bratislava na rok 1998. 

spoluobčania, 
do Nového roka 1998. 

sme h 1 .. 'h varov známyc po Ili
pn o k l' . 
h rakterizuje ako ro ve m1 
cl~' úskalí a vel'mi dôleži-

' p y ' b" hodnutí pre nas, o canov 
roz d 

1 
. , 

ich jeho náro . ste ma1u 
CIC 'h" hd okial' vzta u1u raz o o-

p dh'd" bčanov na na c a za1uce 
~i už do zákonodarných or

alebo do orgánov samo
Výsledky týchto . volieb 

život občanov 1 nase1 
na dalšie dlhšie obdobie. 

z nás to budú iste vel'
i 0 významné chvíle, ale 

od týchto skutočností sa 

k nám, do našej obce, mest

a života v nej. 
sme Vianočné sviatky v kru

rodín, priatelov, prežili 

Silvestra ako posledný deň ro-
997 a vstúpili sme do roka no-

., z nás s predsavzatiami, ako 

pokračova(, ktorú cestu si vy
a čo na tejto ceste chceme 

, a s ktorými l'uďmi v nej 

kráča( 

· Schválilo odpredaj sta·veb,nvlpredchládzalú 

pozemkov o výmere 
336 m2 na ílovej ulici. 

Bratislave a v našej mestskej 

ti. Ich vôla bude mat tiež 

predstavitel'ov samo
toto bilancovanie o to 

že plnenie ich predsa

' bezprostredne 
život spoluobčanov. 

olebných prísľubov samo
našej mestskej časti v roku 

nebudem komentova( vzhla
na to, že boli obsahom článku 

~.-;rt«<ll"'''u>ru miestneho úradu v pred

ný vplyv na další 

Bratislavy a rozvoj 

Novej Vsi. 

de me podstatne 

Prezidenta možno ešte s 

budeme maí, ale naša 

s( bude už podstatne jasn 

Aká bude, záleží od 

nás. 

miesta 
kovacieho miesta sa rozhod 

dia výšky ponúknutej sumy. 
Podmienky sútaže je možné 
zdvihnúf na miestnom ú 
lstrijská 49. Uzávierka prih 

ponúknutou cenou v 
obálkach a ich oficiálne 
bude 11. 2. 1998 o 15.00 h. 

čísle Devexu. 

1.1.1998-

novelu zákona SNR č. 

1992 Zb. o dani z nehnu

Najpodstatnejšou zrne

je zmena režimu platenia 

z obytných domov. Doteraz 

l vlastník obytného domu 

z nehnutel'ností za dom ako 

Vzhladom k tomu, že pre

vlastníctva bytov vzniká 

Počet nových vlastníkov, 

1. l· 1998 sa bude na-

Skôr sa zameriam na to, čo sme 
ako samospráva v priebehu roka 
1997 nedosiahli. 
Na úseku dopravných stavieb sme 
nezabezpečili zahájenie výstavby 
preložky komunikácie Mlynská, da
lej vybudovanie parkovacích miest 
na sídliskách Kostolné a Podhorské. 
Stavba preložky komunikácie 
Mlynská je projekčne pripravená, 
čiastočne finančne krytie realizácie 
bolo súčasíou rozpočtu hl. m. SR 
Bratislavy, avšak z dôvodu nevy
sporiadania majetko-právnych 
vzt'ahov k pozemkom nebolo mož
né dosiahnut' vydanie územného 
rozhodnutia a stavebného povole
nia. Rovnako vzhladom na neús-

pešný priebeh verejných súÍaží na
stal sklz v realizácii výstavby par
kovacích miest na sídliskách 
Kostolné a Podhorské, pričom sa 
však výstavba koncom roka 1997 
zahájila a predpoklad ukončenia 
jej realizácie je v priebehu prvého 
polroka 1998. 
Veľmi dôležitou stavbou, s realizá
ciou ktorej sa v priebehu roka 
1997 nezapočalo je kanalizácia 
ulíc Na Slovinci. V tomto prípade 
investor stavby - Vodárne a kana

lizácie pre nedostatok prostriedkov 
stavbu nezačali. Vzhladom na túto 
situáciu koncom roka 1997 pre
behli rokovania medzi VAK a MČ 
DNY o zmene investorstvo na mest
skú čast', ako i o združení finanč
ných prostriedkov medzi VAK a 
mestskou častou pre rok 1998, čo 
vytvára predpoklady pre začatie a 
ukončenie tejto stavby v priebehu 
roka 1998. 
Z dôvodov nedostatočnej prípravy 
a neexistencie projektovej doku-

aň z bytov 
miesto tejto dane platit' daň z by-

lov. 

Nový režim platenia dane z 

bytov sa týka obytných domov, v 

ktorých aspoň jeden byt alebo 

nebytový priestor nadobudli do 

vlastníctva k 1. l. l 998 fyzické 

alebo právnické osoby. Pre nado

budnutie vlastníctva je pritom 

podstatný dátum zápisu do ka

tastra nehnutel'ností. Výška dane 

z bytov bola stanovená nariade-

mentácie neprišlo v priebehu roka 
1997 k plánovanej rekonštrukcii te
rasy na ul. M. Marečka. Uvedená 
stavba však bola zaradená do roz
počtu pre rok 1998 so značeným 
zvýšením finančného krytia jej rea
lizácie (z 800 tis. Sk na 2, l mil. 
Sk). 
Schválením rozpočtu pre rok 1998 
zastupiteľstvo súčasne definovalo 
pre rok 1998 tie úlohy, ktoré po

važuje pre tento rok za najdôleži
tejšie. Dôraz bol kladený na doko
nčenie stavieb začatých v roku 
1998, dalej realizáciu tých stavieb, 
ktoré by mali byt' schopní ukončit' 
do konca volebného obdobia, ako i 

na projekčnú prípravu stavieb pre 

budúce volebné obdobia. 
Z uvedených akcií vymenujem len 
tie najdôležitejšie. 
Najvyšší objem prostriedkov je vy
členený pre už spomínanú realizá
ciu odkanalizovania ulíc Na 
Slovinci. Na základe dohody s 
VAK z celkového nákladu cca l O 
mil. Sk budú VAK kryt' objem cca 4 
mil. Sk. Samospráva v roku 1998 
uvažuje so začatím výstavby a re
konštrukcie objektov na lstrijskej ul. 
č. 68, pre vytvorenie nového kom
plexu kultúrno-spoločenského cen
tra v mestskej časti. Vzhľadom na 
potrebu vysokého finančného krytia 
realizácie (rádovo desiatky mil. Sk) 
v súčasnosti prebiehajú rokovania s 
Ministerstvom kultúry SR, 
Chorvátskym vel\yslanectvom v SR 
s hladením i dalších potenciálnych 
cudzích investorov. Nemenej 
dôležitou stavbou je i obnova a re
konštrukcia vily 11 Košíálová 11

, ako 
kultúrnej pamiatky slúžiacej pre re-

ním mestskej časti na 4,50 Sk/m' 

za plochu bytu. Noví vlastníci by

tov sú oslobodení od platenia da

ne z bytov počas 5 rokov po na

dobudnutí vlastníctva. Toto oslo

bodenie sa uplatní, len k sa byt 

nevyužíva na podnikatelskú čin

nosí a vzt'ahuje sa iba na prvého 

vlastníka, alebo osobu jemu blíz

ku. 

Vlastník bytu, ktorý mal byt 

zapísaný v katastri nehnutel'ností 

pred 1. l. 1 998 je povinný po-

prezentačné účely a pre verejnosť, 
s realizáciou ktorej sa začne v prie
behu roka 1998. 
Značná čast' výdavkovej časti roz
počtu je smerovaná do ochrany ži
votného prostredia a jeho huma
nizácie. Uvedené prostriedky sú 
určené pre dokončenie revitalizácie 
rybníka, rekonštrukciu detských 
ihrísk, dopravné stavby - pešie ko
munikácie, bezbariérové úpravy, 
verejnú zeleň a drobnú architektú
ru. 
V oblasti využitia vol'ného času a 
športu chce samospráva začat' sta
vebnú prípravu športovej haly, da
lej dobudovanie sociálneho záze
mia tenisového a futbalového areá
lu. 
V rámci projekčnej prípravy je 
predpoklad spracovania a schvále
nia urbanistickej štúdie mestskej 
časti DNY ako záväzného územno
plánovacieho koncepčného doku
mentu, dôležitého pre další rozvoj 
mestskej časti. mestská čast' by v 
priebehu roka 1998 chcela zabez
pečit' projekčnú prípravu výstavby 
nových bytových jednotiek. Z roz
počtu hl. m. SR predpokladáme do
siahnut zabezpečenie finančného 
krytia realizácie výstavby preložky 
komunikácie ul. Mlynská, vrátane 
jej realizácie do konca roka 1998. 
Vážení spoluobčania, 
myslím si, že si pre svoj posledný 
volebný rok súčasná samospráva 
postavila smelé ciele. Skutočne ich 
dosiahnuť a zrealizova( určite ne
bude jednoduché, napriek tomu 
však verím, že všetci predstavitelia 
samosprávy vyvinú maximálne úsi
lie pre ich splnenie. 
Všetkým Vám prajem na prahu 
Nového roka 1998 pevné zdravie, 
dostatok múdrosti a pevnej vôle pre 
naplnenie Vašich predsavzatí. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta 

daí daňové priznanie na miest

nom úrade DNV, lstrijská 49, 

najneskôr do 31 . l. 1998 a zá

roveň si uplatni( nárok na oslo

bodenie od dane. Na miestnom 

úrade tak isto občania dostanú 

podrobnejšie informácie k uvede

nej problematike. Úradné hodiny 

sú: pondelok 8. -12, 13-17 h, 

streda 8-12, 13-16 h a štvrtok 8-

12, 13-15 h. 

Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

DEVEX3 



65 rokov 

Rozália KOLENIČOVÁ 

i'Orokav 

Ján NOVÁK 

Blahoželáme! 

liBiiL BRNA ii:liiJl 
1

1 Teré~io BELESOVÁ 
1

1 

Mário ULEHLOVÁ 

V klube 

Vo veku 

70 rokov nás 

L_ dôchodcov 

Stretnutie dôchodcov l 3. 12. 97 a 
posedenie "pod jedličkou" 17. 12. 
97 v Klube dôchodcov so niesli v 
znamení blížiacich sa Vianoc. Na 
stretnutie 13. 12. 97 nám prišli 
osobne poprial príjemné prežitie 
sviatkov starosta obce Ing. V. Mráz, 
jeho zástupco Vl. Baranovič, pred
nosta MÚ Ing. J. Žatko, poslanec 
MZ Miško Glosík o rioditel'ko 
lstrocentra PhDr. K. Bergerová. V 
mene viac ako päÍdesiat prítom
ných dôchodcov im dC1kujeme. 
Na stretnutí v klube 17. 12. 97 sme 
sa pripravili na Vianoce, zaspievali 
si vianočné piesne o koledy, ponúk
li so kapustnicou, koláčikmi, ovo
cím i dobrým vínkom. 
Záver roko stretnutie v klube 29. 
12. 97 poznačil smútok. 
Z našich rodov navždy odišla vedú
ca klubu pani Jitka MILOŠO
VIČOVÁ. Odišla ticho, bez rozlúč
ky, len spomienka na dobrú dušu 
nám zostala. Čes( jej vykonanej 
práci pre dôchodcov, česŕ jej pa
miatke. 
Zhodnotili sme rok 1997, zaželali 
všetkým našim členom - dôchod
com i všetkým občanom štastia, 
ktoré všetci potrebujeme, dobrého 
zdravia, ktoré je také vzácne a bo
žieho požehnania. Nech noše stret
nutia v roku 1998 sú v znamení 
spokojnosti a porozumenia. 
zo klub dôchodcov Ján Novák 

DIEVIEX 4 

MO MS BRATISlAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 

VÁN A 
Dovoľujeme si Vás pozvať 

na 5. MATIČNÝ 

ktorý sa uskutoční 

17. l. 1998 o 19.00 h 

vo veľkej sále Istra centra. 

Opäť sme pre Vás 

pripravili bohatú tombolu 

od našich sponzorov 

a veselú náladu pri hudbe 

"Melódia". 

Predpredaj vstupeniek je 15. a 16. l. 98 od 17.00 h 
v pokladni Istra centra. Vstupné 150,- Sk. 

Veríme, že si nájdete chvíľu na stretnutie s priateľmi, 
tanec a posedenie pri dobrom vínku a speve. 

Predvianočné 

Bolo to v sobotu 13. 12. 97, keď 
pán starosta MČ DNV pozval jubi
lantov, členov občianskeho výboru 
a členov Klubu dôchodcov. 
Postaral sa o radostné a šŕastné po
sedenie všetkých zúčastnených. Už 
jeho úvodné, srdcia hrejúce slová 
navodili slávnostnú atmosféru. 
Ozdobené stoly so zažatými svieč
kami, na nich taniere plné ovocia, 
zákusky, nechýbal ani prípitok na 
zdravie a na konci sály pripravený 
stôl s taniermi so studeným občer
stvením potúžili účastníkov na po
kračovanie príjemného posedenia 
pri družnom hovore, ako aj pod
nietili chut do tanca, veď vyhrávala 
vychýrená dychovka - Záhoranka. 
Mnohí z prítomných si zaspievali 
známe piesne a všade kde ste sa 
pozreli boli vidiet rozžiarené tváre. 
Na výzvu pána starostu na záver 
posedenia zahrala "Stupavanka" 
obl'úbenú vianočnú pieseň "Tichá 
noc", ktorú si s hudbou zanôtili 
všetci prítomní, pričom mnohým sa 
zaleskli v očiach slzy pohnutia a 
radosti. 
Navyše obdarení v tento deň neboli 
iba pozvaní jubilanti, ale i ostatní 
prítomní, ktorí dostali "voňavé ke
ramické svetielko". 
Na toto prekrásne podujatie bude
me dlho spomína( a ešte väčšmi si 
cti( a váži( nášho pána starostu, 
ktorý svojou osobnostou prejavuje 

svoj blízky vztah k svojim spoluo
bčanom. Trpezlivo vypočuje ponosy 
l'udí a pre každého má pochope
nie, teplé slová, ktoré povzbudia a 
zahrejú každého. 
Za krásne podujatie dakujeme aj 
blízkym spolupracovníkom p. sta
rostu, a to jeho zástupcovi p. 
Baranovičovi, Ing. Zatkovi a všet
kým ženám z občianskeho výboru i 
z "Radnice", ktoré sa pričinili o 
pekne naaranžované pohostenie a 
obsluhu prítomných. Hoci majú 

Základná organizácia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých a 

Slovenského zväzu postihnutých ci

vilizačnými chorobami v Devínskej 

Novej Vsi, dakuje vedeniu Radnice 

-p. Ing. Mrázovi -starostovi našej 

mestskej časti a p. Ing. Žatkovi -

prednostovi miestneho úradu ako i 

Vám dámy a páni poslanci miest

neho zastupitel'stva za pochopenie 

a pomoc - schválením účelovej do

tácie z rozpočtu pre našu činnosť. 

Ako neziskovej organizácie vel'mi 

pomohli sponzorské dary, ktoré 

nám pomohli pri organizácii podu

jatí. Touto formou dakujeme: p. 

Besedovej - Priemysel Katka, p. 

Baranovičovej - Obchod Barano

vičová, p. Glosíkovi - Reštaurácia u 

~@U~~~oo~h 
menin~ v nasleaujúcic~ avoc 

týžaňoc~ oslávia: 
17. l. - Nataša, 

18. l.- Bohdana, 

19. l. - Drohomfra, 

20. l . - Dolibor1 

21. l. , Vincent, 22. l. -
23. l. ·Miloš, 24. L.o T 

25. l. - Gejza, 
26. l. -Tamara; 
27. l. , Bohuš, 

28. 1.,- Alfonz, 
29. l. -Gašpar, 30. l.-

Blahoželáme 

Mietsny odbor 
Matice 

Z plánu činnosti na rok l 

17. 1. 98- V. ples 

v lstracentre 

18. 2. 98 - Výročná člens 

schôdza o 18.00 h v klu 

lstrijská Z plánu 

klubovej činnosti 

21. l. 98- Posedenie 

s mladými matičiarmi. 

svo'le rodiny a doma plno p 
naš i si čas na to, aby sme sa 
cítili. Vdaka všetkým, ktorí 
!vek činom či darom sa 
úspech tohto krásneho podujati 
Do nového roku 1998 želáme 
deniu radnice a všetkým jej 
níkom vela pevného zdravia, 
chov v osobnom živote ako 
pracovisku a hlavne trvalý 
pokojnú atmosféru pre ich 
vednú prácu. 

Michala, p. Ludvigovej • Cu 

a Pekáreň, p. Majrovském 

Piváreň Corgoň, konatelom 

rácie ROLANDO, p. """'ll,..,v<k-'n 

Potraviny, a p. Vitálošovi. 

me i dalším sponzorom, 

prajú byť v anonymite. Ďakuj 
p. Moravčíkovi ·farárovi 

novoveskej farnosti za 

oblečenia pre Sv. Mikuláša, 

Hanymu za zdarené stvárnenie 

Mikuláša a jeho dcére "če 
Naše podakovanie patrí i 

Besedovi, ktorý svojou ha 

rozospieval našich členov 

Spoločenskom stretnutí. Vyj 

me poďakovanie i našim 

ktorí poskytli svoje ručné práce 

2. ročník výstavky ručných prác. 

Jozef 

TURNÄJ v pretláčaní rukou 
8.oo vel'ká sála , 
DETSKÉ DIVADELNE PREDSTAVENIE 
16.oo vel'ká sála , 
OTVORENIE PlESOVEJ SEZONY v Devínskej Novej Vsi 
19 .oo vel'ká sála, Ples matičiarov Miestneho odboru 
Matice slovenskej 
DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
l6.oo vel'ká sála 
'i::Jitl.t: !J'i.JI"'UL'ULII'II< pre žiakov 1 .stupňa ZŠ 

Program 
kina 

®~wiT[M 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.75 hod. 

16. SÁM DOMA 3 
USA-MP 12 

Vianočný šachový turnaj 
• DEVINSKA NOVÁ VES· 1997 

20. december bol sviatkom šachistov 
Devínskej Novej Vsi. Na šachovom turnaji sa 
tu zišla historická kvalita účastnikov. Veď 
medzi 81 účastníkmi bolo 7 zaradených na 
ELO listine s viac ako 2200 bodov a viac 
ako 2000 bodov malo 14 šachistov. 
Uctyhodný bol aj priemer 1 O najvyššie nasa
dených 2202,5 boda. 
Je potešitel'né, že výhodu domáceho pro
stredia využilo aj 16 šachistov ŠK Strelec 
Devínska Nová Ves, z ktorých sa najmä mla
di chytili priležitostí a dosiahli pekný ús
pech. ~ajlepšie skončil iba 16-ročný Ivan 
s:ROVYj na 6. mieste, tesne za ním 17-roč
ny Miros_lav ROHAčEK. Najprij~mnejšie však 
prekvapil. len 13-ročný Lukáš SIMON, ktorý 
hoCI podla nasadenia bol 61. v poradí, so 
~~~ko;n 4,5 ??~a ~bsadil 13. miesto. A na 
V~Vaz_ok SUtaz_ Zlen vyhrala 11-ročná 
ta romka ROHACKOVA, slovenská reprezen
hr~~~a v kšategórii žiačok, ktorá je licenčnou 
Sv cr ou K Strelec Devínska Nová Ves. 
lAoj m um1estnenlrT1 potešili aj: Ján ANTA
Mľ Stan1slav JUCAK, Martin BZÚCH, 
Jo;~~~rNBA~BICKY, Juraj ŽAŤKO i začínajúci 

R. 
1. Lad· poradie !]ajlepších: 
2. Zsoi:'~~6KUBOVIC Faust Bratislava 6,5 
3. Stan· O D_unaJska Streda 6 
4. 1.slav VLCEK Spoje Bratislava 5, 5 

. 
1

. NAR Doprastav Bratislava 5, 5 
~ ANO~ Faust Bratislava 5,5 

Miro/ROV'( pevlnska Nová Ves 5, 5 
av ROHAČEK ONV 5, 5 

k polročnému vysvedčeniu 
Devínska Nová Ves 

17.·18. Mr. BEAN V. Brit. 
MP 12 40 Sk Po seriáloch 

s Beonom konečne prichádza aj 
celovečerný Film 

23. STARÁ lÁSKA NEHRDZAVIE 
USA, MP, 

24.-25. MEN IN BLACK· Muži v 
čiernom, USA, MP 12 

Tommy Lee Jones a Will Smith 
ochraňujú Zem pred hávedou z 

vesmíru (TRHÁK) 
30. TRAINSPOTTING· posledná 

zastávka VB, MP 12 36 Sk 
čierna komédia 

Tel: 775 104 

8. Peter VA VRAK Slovan Bratislava 5 
9. Vladimír SOOS Slovan Bratislava 5 
1 O. Michal A č Slovan Bratislava 5 
11. Ján ANTALA Devínska Nová Ves 5 
12. Viliam ŠULEK Slovan Bratislava 4,5 
13. Lukáš ŠIMON Devínska Nová Ves 4,5 
14. František SABO UK Apollo Bratislava 4,5 
15. Richard DOBIÁŠ Kúpele Piešťany 4,5 
16. Milan RÁCHELA Dunajská Streda 4,5 
17. Ondrej SZOLLOS Devínska Nová Ves 4,5 
18. Jozef JÁNOŠ Faust Bratislava 4, 5 
19. Peter ANDROVIČ VUZ Bratislava 4,5 
20. Branislav BAYER Dúbravka 4,5 
21. Michal POPELIŠ VUZ Bratislava 4, 5 
22. Andrej LOBODÁŠ DNV 4,5 
23. Michal VRBA Faust Bratislava 4,5 
24. Miroslav KLEMAN Faust Bratislava 4,5 
Umiestnenie ďalšieh hráčov ŠK STRELEC: 
33. Stanislav JURČÁK Devínska Nová Ves 4 
47. Veronika ROHÁČKOVÁ ONV 3,5 
48. Martin BZÚCH Devínska Nová Ves 3,5 
55. Karol HORVÁTH Devínska Nová Ves 3 
59. Miroslav BABICKÝ Devínska Nová Ves 3 
69. Juraj ŽAŤKO Devínska Nová Ves 2,5 
75. Jozef MINÁR Devínska Nová Ves 2 
77. Július HIPSZKI Devínska Nová Ves 2 
79. Zuzana HORVÁTHOVÁ ONV 1 
81. Matúš ZAŤKO Devínska Nová Ves 1 

Vydarené podujatie sa podarilo zorganizo
vať najmä vďaka sponzorom. a. s. Poštová 
banka, s.r.o. Teleservis, mestská časť 
Devínska Nová Ves a s.r.o. C-Term. 
Srdečná vďalka im i ostatným, čo sa spolu
podiel'ali na organizácii tohto podujatia. 
Rozchádzali sme sa presvedčeni, že dote
rajšie úspechy takýchto podujatí nás zavä
zujú obnovovať ich tradíciu a rozmýšl'ať nad 
ich ďalšou orientáciou. 

mj 

V 20. čísle DEVEXu sme Vás informovali 
o ceste hudobno-speváckeho súboru 
Rosica od jeho vzniku až dodnes, keď na 
svojom jubilejnom koncerte 29. 11. 1997 
oslávil svoje 1 O. výročie. Ďakujeme všet
kým, ktorí prijali naše pozvanie a svojou 
účasťou na koncerte nás prišli pozdraviť a 
vel'kým potleskom odmenili náš výkon a 
výkon našich mladých tanečníkov. Na 
koncerte nechýbali ani takí hostia, ako 
vel'vyslanec Chorvátskej republiky na 
Slovensku Djuro Deželič. starosta našej 
mestskej časti Ing. Vladimir Mráz, zá
stupca starostu Vladimir Baranovič, pred
seda Chorvátskeho kult. spolku v Dev. N. 
Vsi Dr. Viliam Pokorný a náš priatel' zo 
Zágrebu Zvonka Ne ki č so svojimi manžel
kami. 
Mnohí z vás však nevedia, že Ros i ca spo
lu s mladými tanečníkmi reprezentovala 
Zväz Chorvátov na Slovensku a Devínsku 
Novú Ves na .. Večere národností", 15. 
11. 1997 v divadle Janka Borodáča v 
Košiciach. Bolo pre nás vel'kým zážit
kom spievať pred preplneným hl'adiskom 
krásneho kultúrneho stánku za pritom
nosti takých hosti, akými boli primátor 
Košic Rudolf Schuster, štátny tajomník 
Ministerstva kultúry SR, ako i vel'vyslanci 
všetkých krajin, ktoré majú menšiny na 
Slovensku. 
Rosica svojim programom tento večer 
uvádzala. Za prvú pieseň .,Ribar plete 
mrizu svoju" nás obecenstvo odmenili 
búrlivým potleskom, čo bolo pre nás vel'-

Pešia turistika 
cykloturistika 
Splav Moravy 

na kanoe 
K cykloturistike je potrebný vlastný 
bicykel v dobrom technickom stave, 
na splav rieky Moravy poskytne 
kompletné vybavenie TJ Moravan 
čaká nás: 
Stretnutie s priatel'mi, krásne prí· 
rodné prostredie, dobrodružstvá v 
prírode, športové vyžitie, možný tá· 
barák i kúpanie 
Pred začiatkom výletu bude vždy 
krátka inštruktáž a nutný súpis 
účastníkov, u mladších ako 18 ro· 
kov treba písomný súhlas rodičov, 
deti do 12 rokov len v sprievode 
dospelého. 
Vždy si treba vziat so sebou: dobrú 
obuv, pršiplášt, stravu a tekutiny na 

HOKEJBAL 
Muži 14. kolo • 
HK KLINGER · SK YMCA DNV 4:6 
(0:0, 2:4, 2:2) 
Góly YMCA: Runák 3, Lunzer 2, 
Chon doga 

]5. kolo 
SK YMCA ONV · TEAM SHARKS 
14:13 (0:0, 4:4, l 0:9) 
Góly YMCA: Oroš 4, Ru ná k a 
~handgga po 3, Encinger, Lisol, 
Sašík, Sefara 

Tabuľka po jesennej časti 
l. HSC Vlci 30 b. 

kou vzpruhou. Pri piesni .. Ptičice su pje
vale" už znel potlesk do taktu. Inak tomu 
nebolo ani pri piesni "Kad si bila mála 
Máre", v ktorej sólo O linky Karovičovej a 
štefana Besedu publikum tiež náležite 
odmenilo. 
Keď po odznení prvých tónov piesne 
.. Kad sam šál k Márici" pribehli na javis
ko naši mladi Pašáki a Ružice v bielo-be
lasých novoveských krojoch a zatancovali 
v sprievode Rosice naše tance, vtedy už 
aplauz nemal, ako sa hovori, konca-kra
ja. To bolo pre nás všetkých vel'kou od
menou a potvrdením, že naše súbory po
dali výkon na vysokej úrovni. V tom 
zmysle sa vyjadril i pán vel'vyslanec 
Dželič, keď nám po koncerte blahoželal i 
pán režisér programu, ktorý nás pozval 
vystupovať na festival do Kežmarku v lete 
r. 1998. 
Z Košic sme odchádzali spokojní, oboha
teni o vel'ký zážitok, akým naše vystúpe
nie v tomto divadle bolo. 
Tesne pred Vianocami sme absolvovali 
ešte jeden koncert, ktorým sme boli po· 
tešiť obyvatel'ov Domova dôchodcov v 
Stupave a pozdraviť nášho dlhoročného 
člena, vynikajúceho harmonikára a pria
tel'a z mladosti Belku Podhorného, ktoré
mu sme venovali koncert ako darček pri 
príležitosti jeho narodenín. Nebolo l'ahké 
spievať cez slzy dojatia, no potešilo nás, 
ako obecenstvo prijalo naše piesne, ktoré 
si starčekovia a starenky nôti li s nami. 
Vianočnou piesňou ,. Tichá noc, svätá 
noc" sme ukončili náš koncert v Stupave, 
ale súčasne bola i bodkou za účinkova
ním Rosice v roku 1997. 

celý čas výletu, niečo na opekanie, 
svetlú pokrývku na hlavu, v prípade 
použitia mestske[ dopravy elek
tričenku, alebo drobné peniaze. 
Zídu sa slnečné okuliare a pleíový 
krém. 
"Nepoznáme zlé počasie, iba ne· 
vhodnú výstroj!" 
Stretnutia účastníkov? 
DNY- Zastávka MHD P. Horova 
smer mesto o 9.00 h ak nie je uve· 
dené inak. 
Informácie poskytne vedúci. Oto 
Krčma na tel. č. 778 269 
18. 1. Nedela: Beh na lyžiach po 
uprqvet.nej trase k hotelu Markíza a 
spät. Cas trva ma behu bude upra
vený podl'a zdatnosti najslabšieho 
účastníka. 
25. l. Nedela: Beh na lyžiach po 
trase okolo hotela Markíza spod
nou cestou až na Kútiky k vodárni 
a spät do DNV. Predpokladaný čas 
návratu cca. 3,5 h. 

2. ELÁN 
3. ŠK DNV 
4. HC ROZUM 
5. HBC HANCOP 

12. ŠK YMCA DNY 

28 b. 
24 b. 
24 b. 
23 b. 

8 b. 

Najproduktívnejší hráči ŠK YMCA -
Jeseň 97 

Body Góly Asistencie 
Chandoga ll'ja 
l$unák Michal 
Sa šík Juraj 
Jeck Milan 
Oroš Juraj 
Encinger Marek 

41 24+17 
40 22+18 
29 8+21 
18 12+6 
19 11+8 
15 5+10 

DEVEXS 



Vážená redakcia! 

Obraciame sa i no Vás v snahe 

nopomôCÍ riešeniu nasledovného 

problému. Ide o "cestu" zo žel. sto
nice v Devínskej Novej Vsi smerom 

hore na zastávky MHD. Veď to nie 

je cesta, ale TAXIS!! Imitáciu chod

níka s časti so zábradlím používajú 
len odvážni chodci a v zime len sa

movrahovia. Upravi(, rozšíri( tento 

chodník a odstráni( tom tú pochyb

nú búdu by nebolo až tak finančne 

náročné, alebo sa čaká ož si tam v 

zime niekto cestou do práce (z prá

ce) doláme nohy, ruky? Vol'okedy 

tom vystupovalo 10, 20 l'udí, ale 

dnes aj vdaka rozvoju VW sú tých 

l'udí stovky! Možno je to vecou ŽSR 

o preto prosíme oj Vás o pomoc 

pre dobro veci. 
kolektív zamestnancov VW 

Vážený pán Ing. V. Mráz, sta

rosta MČ DNY 

vážený pán poslanec MČ DNY 

za ul. J. Poničano o prilahlých ulíc. 

Dovol'te popri o( Vám vel'a ús

pechov v súkromnom i verejnom ži

vote v roku 1998 o súčasne dovol'

te, aby sme vyslovili dve želania, 

ktoré keby so splnili, by uspokojili 

stovky občanov DNY. 

Mnohí mávnu rukou, keď so 

začne rozprávot' o zdravotnom sto

ve, často argumentujúc "veď som 

zdravý či zdravá, tak čo?!". Stačí 

však iba "moličkost'", úraz či dlho

dobá choroba o zrazu to, čomu 

sme nevenovali alebo nechceli ve

noval pozornost'- svojmu zdraviu, 

je naručené, častokrát nastáva no

vá situácia, ktorú každý zvláda 

inak. Treba sa vysporiada( s novým 

životom, s bolesfou, mnohokrát s 

novými vzt'ahmi v rodine o v spolo

čnosti. 

Prekona( mnohé problémy o 

tragédie života, pocit bezradnosti i 

odtŕhanie sa od spoločnosti i vela 

dalších problémov, pomáha v našej 

mestskej časti Devínska Nová Ves 

organizácia združujúce zdravotne 

postihnutých občanov - Základná 

DIEVEX 6 

Nevieme kde bývate, ale ne

prajeme Vám, aby ste bývali v nie

ktorom paneláku vyššie uvedených 

ulíc. Čo sa tu odohráva takmer 

denne v čase od 19. h o v niektoré 

dni až do druhej-štvrtej (hlavne v 

piatok a sobotu) v noci, je hrozné. 

Tlupy výrastkov (aj dievčat) sa 

schádzajú v letných mesiacoch a 
teplejších nocí v betónových bo

xoch pril'ahlých detských ihrísk o v 

chladných mesiacoch pod brána
mi. Nekričio, ale revú z celej sily, 

oplzlo no seba, i keď sú kamarát

mi, pokrikujú o úmyselne provokujú 

okoloidúcich oplzlými poznámka

mi. Starší l'udia nemôžu zaspot' 

príp. sa prebúdzajú. Deti plačú a 

starší dostávajú šoky hlavne v tom

lo období keď so denne od rána 

do neskorých nočných hodín slriela 

rôznymi delobuchmi o pod. 

Aj keď už obyvatelia tejto štvr

te rezignovali o tvrdia, že sa nedá 

nič robií o len trpie( nepokladáme 

to za správne. Veď máme samo

správu a poslancov, ktorí by o tom

to mali vedieť o vykonat' aspoň 
čiastočné opatrenia. Veď voliči, 
daňový poplatníci, pracujúci obča
nia a ich deti majú plné právo sa 

vysp a( 

Nevieme na čo máme Mestskú 

la revajúci nadrogovaný chalan, 
ťahal ho zo kravatu a vláčil po ze

mi. Manžel volal o pomoc. Ľudia z 

okien kričali zavolajte políciu, ale 

nikto neprišiel na pomoc. Z bytu 

sme potom volali na stanicu MsP v 

DNY. Ozval sa nám iba odkazovač 

- nie sme prítomní atď. Išli sme na 

stanicu ihneď osobne. Rádio tom 

vyhrávalo (revalo), z okien sa valili 

kúdole cigaretového dymu a keď 
sme cez dverový telefón oznámili 

čo sa stalo, vybehol jeden mladý 
príslušník. Samozrejme, že nadro

govaná banda už bola preč. 

Hliadku MsP sme nevideli cho

dií po uliciach ako je rok dlhý. Ak 

by pravidelne, aspoň vo večerných 

hodinách hliadkovali v kritických 

uliciach a v lete aj no detských 

ihriskách (medzi 20-24 h) mládež 

by si zvykla, že je pod dozorom o 

iste by to časom pomohlo. 

Závidíme občanom starej Dev. 
Novej Vsi v akom pokojnom o čis

tom prostredí si žijú. Denne so ho

vorí o píše o prevencii a o boji pro

ti drogám o tu sa vol'ne po ulici po

hybujú nadrogovaní vrieskajúci 

mladíci a dievčatá, ohrozujú obča

nov a nikto si ich nevšíma. 

Občania sa boja a políciu nevidief. 

Vieme, že je ich málo, ale niektoré 

akcie by občas mohli vykonať. Veď 
to vyrevovonie musia počuť oj no 

stanici. 

políciu. Dňa 7. 12. t. r. manžela Druhé želanie. Čistota. O tom 

napadol okoloidúci a z plného hrd- ako vyzerá čistota o poriadok no 

organizácia Slovenského zväzu te

lesne postihnutých o Slovenského 

zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami. Združujú so občania s 

telesným postihnutím, kardiovasku

lárnym postihnutím, alergici, diabe

tici, občania s chorobami dýcha

cích ciest, chorobami reumatickými, 

chorobami zažívacieho ústrojen

stvo. 

Zdravotne postihnuté deti v 

našej organizácii zostupujú ich ro

dičia o to do veku 15 rokov. 

l keď v názve základnej orga

nizácie so neuvádza zrakové o slu

chové postihnutie, i občania s uve

denými postihnutiami so aktívne 

zúčastňujú práce v organizácii. 

Môžeme s radosťou konštato

vať, že našimi členmi sú i občania, 

ktorí nemajú zdravotné postihnutie 

o sú to priatelia zdravotnej postih

nutých občanov. 

Čo je naším programom? Je to 

poskytnutie aktivít, starostlivosti a 

poradenstvo v oblasti sociálnej re

habilitácie, sociálnej rekreácie, pa

moc pri získavaní rehabilitačných a 

kompenzačných pomôcok, kultúr

ne, vzdelávacie o športové akcie, 

pomoc pri sociálnej integrácii. 

Vel'kú pomoc dostávame od ve

denia miestnej radnice. Je to naprí

klad odstraňovanie architektonic

kých bariér no miestnych komuni

káciách - názorne zrealizované na 

Eisnerovej ulici, a v pláne je po

kračovanie v tejto činnosti no ďa

lších komunikáciách, chceme spolu

pracova( s mojitel'mi obchodov o 

zariadení služieb na odstraňovaní 

napr. vchodových bariér o pod. 

Naším cielom je i nadalej ak

tívne pomáha( pri rekonštrukcii by

tov no bezbariérové o to formou 

pomoci pri vybavovaní náležitostí. 

sídlisku nemožno ani písať

to slov. "Zeleni" robia nákladné 

cie za životné prostredie o to 

bolo treba urobiť za lacný 

so zanedbáva. Prečo sa 

zujú z času na čas brigády 

nov, aby si urobili poriadok v 

kde bývajú. Stačí tak 

Organizátor, náradie o vôl'o 

nov. Aj tá by sa našla, zo 

by nás bolo málo, ale časom 

to iste zlepšilo. Ak so rozm 

potkany a myši, potom to 
ovela drahšie. 

Nepísali by sme tento list 

sme mali možnost stretnút' sa 

pohovoroch s občanmi a našim 

slancom a sa vyžaloval' a 

opatrenia. Nevieme však o 

by so za celé volebné obdobie 

hovor s občanmi v tejto časti 

uskutočnil. 

Prepáčte, že sa na tento list 

podpisujeme, ale no 

našich doterajších skúseností 

obavy, že v prípade prezra 

by sme no to doplatili, alebo 

najlepšom noše out. 

Ak so dočkáme akej-takej 

pravy, prídeme sa Vám no 

osobne podakovof. 

So srdečným pozd 

prianím všetkého najlepšieho 

manželia z ul. J. 

Nemenej dôležitým 

našej organizácie je pôsobi( na 

domie spoločnosti, 

zdravých spoluobčanov s 

problematikou, ale i o tvorivom 

tenciály našich členov o čom 

uskutočnený druhý ročník 

ručných prác. 

Vážení spoluobčania, 

pozývame Vás, zdravotne 

stihnutých do našich radov, 

ako zástupcov Vašich zd 

postihnutých detí, Vás, ktorí 

zdravotné postihnutie ako 

priotelov. Kontaktoval' sa 

na rokovaniach výboru organ! 

cie a to každú druhú stredu v 

sioci v priestoroch na Istrii 

(Klub dôchodcov, Miestno 

Radi Vás v našich radoch 

lome. 

p 
lostníctve bytov a nebylo

Zákon ° v . torov (č 182/1993 Z.z.) , h pnes · 
~~vypracovaný ako jede~ z pr

' ch krokov reformy bytovel pollli
~ Hlavnou zásadou reformy bolo 

· .1, stavenie štátu a občanov 
zmenr P0 , . , . 

. b zpečovon1 s1 byvamo a to 
pnzo e , lb' k by si občan obstarovo yva-
ta , a ... , 

1 
..• 

. 'ma štát svopm1 nos ro1m1 po-
nte sa b. 

b.1 a vytváranie trhu s ytm1 a 
so1n • 'b' 

, hal hlavne zabezpecovat ypoma 

vanie pre sociálne slabšie vrstvy 

obyvatelstva. 
Vlastníctvo bytového fondu hrá v 
tomto smere významnú úlohu. Jeho 
význam je tiež v tom, že vzhladom 

k vel'kej zanedbanosti bytového 
fondu po technickej stránke, obča

nia, ktorí získajú byty do vlastníctva 

sa začnú o tieto efektívnejšie staral', 
zabezpečova!' spolahlivú a bezpeč
nú prevádzku obytných domov a 

• ll 
PRVÁ AMERICKO-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. 

_Dovoľte mi zamyslieť sa spolu s Vami nad Vašou 
budúcnosťou 

. Finančné zaistenie pre Vás aj Vašich blízkych 
_ Miesto a čas nášho stretnutia si určte sami 

Ing. Janka Límová 
poradca pre poistenie 

INZERTNÉ RUBRIKY 
1 -Kúpa 

02- Predaj 
03- Voľné miesto (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

č. tel. + zázn. 778 439 
č. tel. + fax: 541 OO 77 

• lstrocentrum prijme 
(dôchodkyňu) no funkciu vrátnika 
kult.domu no dohodu. lnf. U riodi
tel'ky IC, lstrijská 2. 

Tel: 7700 33 

• Požičovňa tepovača Kärcher. 
Tel.: 778 362 

• Spolahlivo opatrím diefo. 
Tel.: 776 481 

• Starší špecialista s pedagogickým 
inštitútom v Prahe doučím v DNY 
dorast: nemecky o anglicky, l OO 
Sk/h. Doobeda, poobede, víkendy. 

Tel.: 778 835 

rieši( si no základe svojich rozhod
nutí a možností modernizáciu do
mov. Aby so tieto ciele mohli no
pliíat', bolo potrebné pristúpi( k no

vej právnej úprave prevodu vlast
níctvo bytov. Bolo vypracovaná no
vela zákono o nadobudla účinnost' 
od 1.8.1995 (zákon č. l 51/1995 
Z.z.). 

Vlastníctvo bytu alebo bytového 
domu dávo vlastníkovi mnohé prá-

,. 
l 

va a povinnosti. Spoločným prob
lémom všetkých vlastníkov nehnu
tel'ností je v súčasnosti jeho obno
va. Jedná sa o jeho zlepšenie po 

stránke technickej, rovnako oj po 
stránke funkčne-prevádzkovej, no

kol'ko bytovému fondu, napriek 
vel'kým dotáciám od jeho prevádz

kovania, nebola venovaná dostato
čná starostlivos( 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Novootvorená predajňa 

š. Králika l O 

sídlisko Podhorské 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00 - 18.00 hod. 
sobota: 8.00 - 12.00 hod. 

Príďte si vybrať 
srdečne Vás pozývame 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 
Tel.:770 303, 775 420. 

• TV servis Baláž - opravy televízo

rov.No grbe 43. 
Tel/zázn.: 776 963 

• 23-ročná študentka hlodá podná

jom. Súrne. Tel.: 777 864 
• Vymením veľký l-izbový byt v 
Malackách zo väčší 2-3-izbový v 

DNY. 
Tel.: 0703 724 965,65 427419 

• Predám pozemok 6500 m' v Dev. 
Jazere. Vodo, elektrina, 3 parcely, š 

=28m, 270 Sk/m'. 
Tel.: 0903 412 974 

" Prosíme nálezcu dalekohladu (4. 
l. 98 o 14.00 pri rybníku) o vráte
nie zo odmenu. 

Tel.: 775 302 

. ženu no výpomoc v do
o pri det'och no 2-3 h po 

v týždni. 

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 = 4 216 Sk. K cenóm treba pripočítať 23 % DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Tel.: 778 965, 531 976 
Zamestnanie hl'odám · 50 %. Príplatky: l. strano t l OO %, posledná strano + 50 %. 1 cm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia l 775 2 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora 1 15.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 

DIEVIEX 7 



od 5.12.97 do 8.1.98 

Dňa 6. 12.97 o l 5, l 5 hod. na 

ulici M.Marečka č.B hliadka MsP 

preverovala telefonický oznam 
občana. Na uvedenej adrese z ok
na štvrtého poschodia vypadla že
na na strechu skladu potra

vín.Hiiadka preverila telefonát, na 
mieste našla neznámu ženu, ktorá 

nejavila známky života, čo potvrdi
la aj okamžite privolaná rýchla 
zdravotnícka pomoc. Prípad k da

lšiemu šetreniu prevzala hliadka 
OO PZ DNV. 

Dňa 7.12.97 o 17,15 hod., na 
základe telefonického oznamu sa 

hliadka presunula na ul. 
I.Bukovčana, kde údajne štyria 
mladíci prepadli staršiu osobu. 
Hliadka po príchode na miesto za

držala podozrivého mladíka, ktorý 
odmietol preukáza( svoju totožnosť 
a snažil sa pred ňou utiec( Ked'že 

osoba kládla odpor, boli proti nej 
použité primerané donucovacie 
prostriedky, predviedli ju a odo

vzdali na OO PZ DNV. 
V ten istý deň o 19,25 hod. sa 

na stanicu MsP dostavila pani, kto-

Vodorovne: A: Boh vetra na Tahiti -
tretia čast' tajničky - chemická znač
ka argónu. - B: Druh obilia (mn. č.)
mesto v Rusku - dalej. - C: Popravca -
neohlás úradom - smrt' po nemecky. -
D: Planela - včelí samček - chodníček 
vo vinohrade. - E: Rušne, bystro - za
čiatok tajničky - cudzie mužské me
no. - F: Jes( stravoval' sa po anglicky 
- riadiace koleso auta - vykurovacie 
teleso. - G: Cudzí účet v bankovníctve 
-kruh- otroci. - H: Prúd po madarsky 
- zdvihni vystretú ruku do vodorovnej 
polohy - pol'sko-nemecká rieka. - 1: 
Mys - oznámenie úradom -Adolf po 
domácky. - J: Základný uhlovodík 
(propadién)- korálový ostrov- t'ahaj 
za sebou. - K: Predložka (7. p<'!d) -
druhá časí tajničky - japonská dlžko
vá miera.-
Zvisle l: 1. Piata časť tajničky - vada. 
- 2. Varením nachystat'- kyprila pôdu 
pluhom. - 3. Inštitút- lichobežník. - 4. 
Potomok - štvrtá čast' tajničky - a po 
nemecky. - 5. Básnik- posledný z ro
du Rožmbergov - úder po rusky. - 6. 
Studňa v Somálsku - náradie kopáča. 
- 7. Tyč na ktorej sa chodí, štula - pat-

rá uviedla, že ju i deti napáda ma

nžel, na ktorého chce poda( trestné 
oznámenie. Keďže sa bála o svoju 

bezpečnos( MsP jej poskytla do
provod na OO PZ DNV. 

Dňa l 0.12. 97 o 20.oo hod bol 

prijatý telefonický oznam, že na ul. 
Mlynská-M.Pišúta horí drevený 

plot. Hliadka MsP oznam preverila 
a privolala požiarnikov. 

O dva dni neskôr o 03, lo hod. 

zistila hliadka MsP na ul. 

M.Marečka rušenie nočného kl'udu 
velmi hlučným správaním sa obča
na. Hliadka na mieste vykonala ná

pravu a priestupok vyriešila bloko
vou pokutou. 

Dňa 26.12.97 o 23,15 hod. 

zistila hliadka MsP na Eisnerovej 
rušenie nočného kl'udu hlučným 

správaním a spevom skupinu mla
distvých spoluobčanov. Hliadka na 

mieste zabezpečila nápravu. 
O deň neskôr o 00,3o hod. vo

lal dispečer dopravného podniku, 
že na konečnej autobusu pri závo

de VW sa cestujúci nočného spoja 
č. 50 l neslušne správa, je v podna

pitom stave a napáda vodiča auto
busu. Hliadka MsP po príchode na 
miesto okamžite zriadila nápravu, 
priestupcu odoslala domov. 

Velitel' stanice MsP DNV 
Jaroslav Luky 

riaci Alanovi. - 8. Hmyz dotierajúci 
najmä na dobytok - český súhlas -
existovali. - 9. Povievaj - prvá čast' 
zložených slov s významom spät', na
zad - prvá žena. - l O. Vstrč, vopchaj 

2 3 4 5 
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Program vysielania DTV 3.-4. týždeň 

12.1.98 -18,3o-19.oo 

13.1.98 -18,3o-19,oo 

15.1. 98 -18,3o-19.oo 

16.1.98 - 9,3o-10,oo 

19.1.98 -18,3o-19,oo 

20.1.98 -18,3o-19,oo 

22.1.98 -18,3o-19,oo 

23.1.98 - 9,3o-10,oo 

Zmena 
stránkových dní 

a hodin 
Dňom l . l 2. 97 došlo k zmene 

stránkových dní a hodín na 

Oddelení správnej služby 

okresného riaditelstva 

v Bratislave IV. 

pondelok: 7,3o - 15,oo hod. 

obedňajšia prestávka 

12,oo-13,oo hod. 

utorok: : 7,3o - 12,oo hod. 

streda : 7,3o- 17,3o hod. 

obedňajšia prestávka 

12,oo-13,oo hod. 

piatok : 7,3o - 12,oo hod. 

Horúce kreslá (repríza) 

Horúce kreslá (repríza) 

Spravodajstvo DTV (premiéra) 

Spravodajstvo DTV (repríza) 

Spravodajstvo DTV (repríza) 

Spravodajstvo DTV (repríza) 

Sút'až žiakov ZŠ (premiéra) 

Súťaž žiakov ZŠ (repríza) 

MIESTNY 

Vhodné na kancelárske 

- Drahý, zatvorila som za 
nášho Miška do ch 
- A nebude mu lom 
- Nie, zatvorila som 

- Ty ma zrejme po1fazute~ra 
za dokonalého idiota. 

(expr. - klesala. - ll. Ochabnutie, 
strata napätia (mn. č.)- výrobca bŕd. 
- 12. Koniec tajničky -_zrak.
Pomôcky: F: Eat. - H: Aram. - J: Alén. 
- 6. El-ure.- 9. Retro.-

- Ale kdeže. Nikto nie je 
dokonalý 

- Prosím vás, príde list, ktorý 
podá do piatku do 

7 8 9 10 11 12 

- Pravdaže, keď je len 
- Tomu neverím, veď je 

do Prievidze 

Vyhlásenie alkoholika 
po Silvestri: 

- Nie som červený v 
preto, lebo pojem, ale 

že sa za to hanbím! 

Vo vlaku oznamuje 
- Pristúpili? 

-A koho?- zvolá 
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hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. 
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DEVEX 8 

stsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

Príhovor 
vydavatera 

Pamätáte sa? Volakedy vol'

bu prezidenta sprevádzalo 

"mohutné bubnovanie", hoci lo 

bolo úplne všetkým jasné, ako 

dopadnú. Ešte 

,,., .. ,.,n,.,"... sme sa čudovali, čo 

za vládne krízy tam vedia pro

dukova(, kol'ko to kôl voleb

ných ... a hla. Máme to doma a 

ani nás to zvlášt' nevzrušuje. 

Ovela viac nás zaujíma pre

daj bytov do osobného vlast

níctva, ceny potravín a bež

ného spotrebného tovaru, za

mestnanos(, výška platov, so

ciálne a zdravotné zabezpeče
nie, ako vyži( z dôchodku. 

Obecné byty predávajú s 

pozemkom, družstevné bez po

. Hoci aj vo vysporiada

' ak majitel'om pozemkov 

obce, stavebné bytové druž

mali urobi( príslušné kroky, 

veci a byty mali 

kompletne. Pritom sú-

a hrozia. Ak nepodpíšete, 

nevyplatíte, vyradíme vás! 

A my držíme ústa a krok. 

Váš vydavatel' 

"_ 

l s vo 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PR.ESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

30.1. 1998 Ročník: VII. Číslo: 2 bezplatne 

H Horúce kreslá * parkovacie miesta 
• pozvánka • harmonogram zasadnutí 

MR a MZ 11 Odpredaj bytov 
~ Gymnázium v ONV? 

Plesovú sezónu 1998 otvorilo svojim plesom miestna orgonizócíe Matice JIU'I~u:.~~~. 

Byty, byty, byty ... 
Jedným z najväčších problémov samo- pôžičky na zaobstaranie si bytu pre svojich 

správy v Devínske[ Nove[ Vsi, ale aj inde občanov ož do výšky 300 tisíc korún s ná-
na Slovensku je nedostatok bytov. Po uko- vratnosťou 12 rokov. Zalial' miestne zastu-
nčení sídlisko Podhorské sa v Devínskej pitel'stvo schválilo P.Ôžičky deviatim žiada-
Novej Vsi nepostavil ani jeden byt okrem tel'om všetkým v plnej vyške 300 tisíc ko-
rodinných domov v prelukóch intravilánu a rún. Yšetky doteraz poskytnuté P.Ôžičky boli 
radove[ zástavby na ul. S. Králika. Počet no výstavliu nového rodinného domu alebo 
žiadatelov o pridelenie bytu na miestnom zriadenie nového bytu v prístavbe alebo 
úrode neustále rastie a idi počet už presia- nadstavbe rodinného domu. 
hol tri stovky. Možnosť uspokojiť ich je Na decembrovom rokovaní miestneho 
však takmer nulová. zasluP.itelstva poslanci schválili ďalší krok, 

Finančné možnosti samosprávy ne- ktorý by mol zlepši!' bytovú situáciu obyva-
stačia na vyriešenie tejto nepriaznivej si- telov Devínske[ Novej Vsi. Bol schváleny zó-
tuócie a preto so poslanci miestneho zostu- mer na výstavbu Domu mladej rodiny. No 
pitelstva v doterajšom období sústredili na jeho výstavbu so použijú prostriedky z lon-
linančnú pomoc svojim obyvatelom pri za- du rozvojo bývania, ktore mestská casť do-
bezpečovoní si bytu vlastnými silami. stane _z o~predoja obecných. pytov. Dom 
Schválili možnosť poskytoval bezúročné mlode1 rodmy by mal poskytnut strechu nad 

u-;ó~i~~k"""a-J;e~~;h-;tí;l~-6or:22~,~-~-998~'Uzó~i;~k"""a-;;sie-: 
du-júceho čísla bude 5.2. 1998, číslo vyjde 13.2. 1998. 

Krátke správy 
" Pracovníci firmy Žesla využíva i ú 

neobvyklé zimné počasie a začali s 
prácami na druhom za štyroch 

parkovísk, ktoré chce mestská časť 
v tomto roku dať do užívania. 
Parkovisko pribudne na ulici 

J.Poničana vedia plynovej kotolne. 
Po jeho ukončení bude môcť miest

ny úrad vyhovieť početným žia-
dostiam obyvatefóv okolitých do

mov a vyčleniť určitý počet jestvujú
cich parkovacích miest ako vyhra

dené parkovacie miesta. 

"V stredu 14.januára sa uskutoč
nilo rokovanie medzi starostom 

mestskej časti, riadite/om Denovy a 
zástupcami futbalového klubu 

Lokomotíva Devínska Nová Ves a 
tenisového klubu LOB Devínska 

Nová Ves o da/šom spôsobe sprá
vy futbalového a tenisového areálu. 
Miestne zastupitelstva v decembri 

minulého roku schválilo správu 
týchto areálov Firmou Denova na 
náklady mestskej časti. Uvedené 

športové kluby budú areály nadalej 
bezplatne užívať, na základe zmlu-

vy, ktorej znenie sa pripravuje. 
Starosta zároveň informoval o zá
meroch mestskej časti zrekonštruo
vať jestvujúcu tribúnu na futbalo
vom štadióne a vybudovať novú 
športovú halu v areáli tenisových 

kurtov. 

hlavou hlavne mladým rodinám z 
Devínske[ Novej Vsi

1 
ktorí nemajú dostatok 

finančných prostrieakov na kúpu vlastného 
bytu. Nájomné zmluvy budú uzavreté na 
dobu určitú. Počas dobu nájmu by si mladí 
l'udia mali získať financie - napríklad aj 
prostredníctvom stavebného sporenia -aby 
si mohli zakúpiť vlastný byt a uvol'niť 
miesto v Dome mladej rodiny ďalším záu
jemcom. 

Zatial' bol schválený iba zámer výstav
by Domu mladej rodiny. Pred nast'ahovo
mm prvých nájomníkov je potrebné yyko
noť ešte vel'ký kus práce a prejde vela ča
su. Preto je zbytočné zalial' si podávať žia
dosti o pridelenie bytu v tomto dome. 
Občania Devínskej Novej Vsí sa o možnosti 
pridelenia bytu v tomto dome včas dozvedia. 
Ján Zatko, prednosta miestneho úradu 



® robničky 
11 radnice 

Vybrali sme z uznesení miestnej rady 
zo dňa 13.1.1998: 

Miestna rada: 
• schválila realizáciu projektu " 

Protidrogový program pre mládež v ONV 
," predloženého riaditel'kou lstrocentro, 

• prerokovala organizačno-technic
ké zabezpečenie prvého reprezentačného 
plesu MČ ONV s určením výťažku plesu pre 
ústav pre telesne postihnutých na 
Mokrohájskej 3, 

• verejnú sút'až na dostavbu pa
miatkovej zóny na lstrijskej ulici vyhlásila 
za neúspešnú, vzhl'adom k nedostatočné
mu počtu uchádzačov a rozhodla o jej 
opakovanom vypísaní, 

na stretnutie s poslancami 

Terasa na ul. M.Marečka je 
miestom, na ktoré odznelo a stále 
odznieva vel'a kritík. Občania sú 
právom nespokojní s tým ako tera
sa vyzerá a ako sa už roky tento 
vypuklý problém nerieši. V tomto 
roku vyčlenilo miestne zastupitel'
stvo na rekonštrukciu terasy 2,3 mi
lióna korún. K tomu aká bude vý
sledná tvár terasy by sa však mali 
vyjadrií aj občania. 

HARMONOGRAM 
zasadnutí 

miestnej rady 

a miestneho 

zastupite.IStva 

mestskej časti 

Bratislava 

Devínska Nová Ves 

pre rok 1998 

DEVEX2 

marec 
apríl 
máj 
jún 
júl 

august 
september 

október 
november 
december 

3.2. 
3.3. 17.3. 31.3. 
14.4. 28.4. 

12.5. 26.5. 
9.6. 23.6. 

7.7. 21.7. 
4.8. 18.8. 31.8. 

29.9. 14.9. 
13.10. 27.10. 

24.11. 10.11. 
1.12. 8.12. 

pRÁVA doMU "' oloČENSTVO vlASTNÍkov 

vlastníctva bytov a 

nebytových priestorov na nájomcov 
bytov, zaniká doterajšiemu vlastní
kovi povinnost' udržiavať dom v 
prevádzky schopnom bezpečnom 
stave. Od dňa predaja bytov r.j. od 
zápisu vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnutel'ností vzniká 
nájomcovi vlastníctvo k bytu a tiež 
spoluvlastnícky podiel na spoloč
ných častiach, spoločných zariade
niach a príslušenstve domu. Práva 
a povinnosti vyplývajúce z vlastníc
tva bytu v dome prechádzajú na 
právneho nástupcu, nového vlastní
ka. Pôvodný vlastník už nemôže 
rozhodovaí o prevedených bytoch, 
pretože by zasahoval do vlastníc
kych práv novým vlastníkom. 

Zákon o prevode vlastníctva by
tov určuje, že dom nemôže byí bez 
správcu domu a tiež určuje, že pre 
jeden dom môže byí len jeden 
správca. Z toho dôvodu sa zriaďu
je pre výkon správy spoločenstvo 
vlastníkov ako právnická osoba 
zapísaná v registri združení vede
nom príslušným okresným úradom 
ak vlastníci bytov neuzavrú zmluvu 
o výkone správy s inou právnickou 
osobou alebo fyzickou osobou. 

Možnosíou, ktorá sa javí ako 
najefektívnejšia a ktorá sa aj v 
iných mestách najlepšie osvedčila 
je, keď si vlastníci bytov založia 
spoločenstvo vlastníkov bytov (dalej 
len spoločenstvo) a spoločenstvo 
uzavrie zmluvu o výkone správy s 
odbornou správcovskou firmou. 
Spoločenstvo zmluvne zabezpečí 
buď výkon celej správy domu ale
bo len niektoré služby, ktoré nie je 
schopné spoločenstvo samo kvalit
ne zabezpečovaí. 

Pokia!' sa vlastníci bytov a ne
bytových priestorov rozhodnú vy
tvorit' spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome na 
výkon správy domu, postup je na
sledovný: 

Vlastník domu uzatvorí zmluvu 
o spoločenstve s prvým resp. prvý
mi nadobúdatel'mi bytov v dome. 
Zmluvu s návrhom na zápis do re
gistra združení, ktorý vedie okres
ný úrad, predkladá vlastník domu -
obec (mestská čas(). Okresný úrad 
o registrácii zmluvy vydáva roz
hodnutie. 

Ďalší, ktorí si kúpia byt, pristu
pujú k uzavretej zmluve o spolo
čenstve. Použije sa tu forma dodat
ku k zmluve, ktorý bude prehlásený 
za jej neoddelitel'nú súčasí. 
Okresnému úradu sa predloží: 

• žiadost' o registráciu, z ktorej 
bude vyplýval', či kúpne zmluvy na 
byty sú už právoplatné alebo boli 
ešte len podané katastru nehnutel'
ností, dovtedy okresný úrad roz-

hodnutie o zápise nevydá, 
• žiadate!' o zápis predloží ove· 

rený podpisový vzor svojho štatu
tárneho zástupcu ktorý sa už bude 
vzt'ahovaf aj na dalšie návrhy zápi
sov iných spoločenstiev, 

• predloží doklad o oprávnení 
predávať byty, 

• overený podpisový vzor pred· 
sedu spoločenstva. Podpis je mož
né overit' priamo na okresnom úra
de za kolkový poplatok alebo u no
tára, 

• zmluvy o spoločenstve, okres
ný úrad si po registrácii spoločen
stva ponechá jedno vyhotovenie 
zmluvy. 

Príslušný štatistický úrad po vy
daní rozhodnutia okresného úradu 
o zápise spoločenstva, následne pri
delí spoločenstvu identifikačné číslo 
organizácie (IČO). Na základe 
týchto dokladov si spoločenstvo 
môže zriadi i konto v banke. 

Orgánmi spoločenstva sú: 
• zhromaždenie vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov 
• predseda spoločenstva 
• podpredseda spoločenstva 
• dozorná rada 
Posledné dva menované orgány 

spoločenstvo nemusí vytvorií, resp. 
môže si vytvorit' aj iné orgány. 
Označenie štatutárnych orgánov a 

ich právomoc musí byŕ jasne vyme
dzená v zmluve. V zmluve by sa 
malo dohodnúť aj ako konkrétne 
budú užívané spoločné priestory v 
dome, spôsob tvorby a čerpanie fi
nančných prostriedkov súvisiacich s 
činnosťou spoločenstva, ktoré za
bezpečujú krytie výdavkov orgá
nov spoločenstva. 

Spoločenstvo ako právnická 
osoba by mohlo nadobudnúť ma
jetok z vlastnej činnosti (predajom 
spoločných priestorov). 
Spoločenstvo nesmie vlastniÍ ne
hnutelný majetok. V zmluve by mal 
byt' určený postup prípadnej likvi
dácie spoločenstva. 

Práva a povinnosti zo zodpo
vednosti za vady a škody voči do
dávatelom doma prechádzajú z 
pôvodného vlastníka - obce na 
spoločenstvo dňom zápisu do re
gistra združení na okresnom úra
de. Právne úkony týkajúce sa domu 
zaväzujú celé spoločenstvo. 

Obyvatel'om bytového domu, 
ktorí si odkúpili byty do osobného 
vlastníctva a rozhodnú sa pre vy
tvorenie spoločenstvo vlastníkov, 
poskytne na požiadanie pomoc pri 
jeho založení Miestny úrad v 
Devínskej Novej Vsi (Oddelenie 
všeobecnej správy, l. poschodie 
číslo dverí 12). 

Harmonogram prevodu vlastníctva bytov v mestskej časti 
Bratislava· Devínska Nová Ves 

(predkladanie zmlúv na schválenie v MZ MČ ONV) 

Objekt Počet bytov Termín predloženia 

lstrijská 12-18 48 31. l. 1998 

M. Marečka 2-6 90 28. 2. 1998 

M. Marečka 8-12 90 28.2.1998 

J. Poničana l 44 31. 3. 1998 

J. Poničana 3 48 31.3.1998 

l. Bukovčana 2-4 48 30. 4. 1998 

l. Bukovčana 6-8 48 30.4.1998 

l. Bukovčana 5-7 54 30. 4. 1998 

Novoveská l 0-14 24 30. 6. 1998 

Novoveská l 6- l 8 16 30.6.1998 

Kalištná l -3 16 30. 6. 1998 

Kalištná 21 8 30.6.1998 

Uhrovecká 8-12 24 30. 6. 1998 

l. mája 33, 35 3 30. 6. 1998 

l . mája 44, 46 4 30.6.1998 

Spolu 655 

Program "ysielania DTV 
Po. 2. 2. -18.30 -19.00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

Ut. 3. 2. -18.30 -19.00 Spravodajstvo DTV (repríza) 

Št. 5. 2. 18.30 -19.00 Horúce kreslá (premiéra) 

Pi. 6. 2. -9.30 -10.00 Horúce kreslá (repríza) 

Po. 9. 2. -18.30 -19.00 Horúce kreslá (repríza) 

Ut. 10. 2. . 18.30 -19.00 Horúce kreslá (repríza) 

Št. 12. 2. - 18.30 -19.00 Spravodajstvo DTV (premiéra) 

Pi. 13. 2. -9.30 ·10.00 DTV 

DEVEX 3 



70 rokov 
Heleno BALOGOVÁ 
Kota ríno. B,ALÁŽOVÁ 
Rostislov RAČANSKÝ 

Ko;óiKUMMER 
75 rokov 

GenÓyé~o G,4.šf)\REKOVÁ 

ssr~kovi 
Mic~al jl.NI:)RÁŠI 
JozefPETROVIČ 

•··.· 92rokCiv 
Pbv~l MARTANOVIČ 

ErníliCI PI.ÁČKóVÁ 
B/Óhôielčune 

o spomíname oj ncdých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

BLAHOŽELANIE 
Dňa 8.2.1998 

oslávi 72 rokov 

Jozefína 
ŠČEPÁNOVÁ 

prajeme jej veľa 
zdravia a šťastia 
do dalších rokov 

života. 
Praje vnuk Braňo s manželkou 

~ánSABE~ 
u~fanŠUB~ 
POĎAKOVANIE 

MO MS v DNY doku je všet
kým menovaným i nemenova
ným sponzorom tomboly na V. 
MATIČIARSKOM PLESE, kto
rým 17. januára otvárali pleso
vú sezónu 98 v DNY. Firmám: 
Klenotníctvu KLEOPATRA, 
Parfému Slovakia zo Senice, 
Záhradkárskej predajni u 
Valkoviča, Zákazkovému šitiu 
Weiszová, Družstvu podielni
kov Devín, Záhorská Bystrica, 
Móde Lenka, Optike M, 
Reštaurácii Rolando, Diskontnej 
predajni Rossi, Výrobnému 
družstvu AVANA z 
Mliekárenskej ul., Hodinárstvu 
DENISA, Butiku ISTRIA, Obuvi 
u Vlasty, Obuvi M. Jeck, 
Večierke Betka, Textilu K. 

DEVEX4 

Papiernictvu 
Horova, Cukrárni u Zuzky, 
Volkswagenu Bratislava, Bufetu 
Pod lesíčkom na Vápencovej, 
IMETu s.r.o., Blava - Košice -
DNY, Detskému textilu A&G, 
Potravinám MPK, Potravinám 
PRALINES, Cukrárni SHAR, 
Kaderníctvu JARKA na 
lstrijskej, Architektonickému 
ateliéru AVE, Technoservisu 
TBS, Reštaurácii u Michala. 

Za všetkých výhercov dakuje 
MO MS DNY. 

oo~u~~~oo~h 
men in~ v nasledujúcic~ 

t~ždňoc~ oslávia: 

14. '2. Valentín 

Blahoželáme 

OKRESNÝ 
ÚRAD 

BRATISLAVA IV 

Vzhladom k tomu, že 
dňa l . l . l 998 uplynula 

pozorovacia doba od 
besnoty vol'ne žijúcich 

v k. ú. mestskej časti 
Devínska Nová Ves, týmto 

strácajú platnost' 
mimoriadne veterinárne 

uvedené pod Č.j. 
zo dňa l. 10. 1997 a 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 
-Po. a St. od 17. do 19.00 h 
- Ut. a Št. od 15. do 16.00 h 
- Piatok od 16. do 18.00 h 

a praktická dielňa pre dievčatá - Piatok od 14. do 15.30 h 
divadelnej prípravy - Po. a St. od 14.30 do 17.00 h 
baletnej prípravy - Po. a St. od 14.30 do 17.00 h 

moderného tanca pre deti - Št. od 16.30 do 18.30 h, 
Piatok od 16.30 do 17.30 h 

OR<:7AI\IIZC~VAI'IIE STRETNUTIA ŠKOLSKÝCH KlUBOV ZŠ V DNY. 
-od 14.00 do 15.00 h umelecké výtvarné dielne 
"Majsterko maliarka" - stretnutie detí s umelcom 
o jeho výtvarné dielne. 
-od 14.00-15.00 h budú prebiehat' prírodovedné 
stretnutia, zamerané na besedu o prírode DNY 
a tiež a krásach prírody navštívených krajín sveta. 

Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly 

Viera Feráková a kolektív 

ISBN 80-967494-1-2 
l. vydanie privoclnej náučno-vedeckej publikácie, náklad 2000 ks, tvrdá 

väzba 290x227,Jarebná a čb. prz1oha, samostatná mapa, 199 strán. 

Devínska Kobyla - prírodná perla strednej Európy je stredobodom záujmu 
celých generácií biológov, paleontológov a geológov. Publikácia podáva 
zhrňujúcou formou výsledky najmä botanického výskumu so samostatnými 
kapitolami o geológii, paleontológii, pôdach, histórii osídlenia ako aj ochra 
nárskej problematike fytogeografického okresu Devínska Kobyla. 

špeciálna časť obsahuje prehľad výskytu zástupcov všetkých dôležitejších 
skupín nižších a vyšších rastlín. Farebná príloha dokumentuje vybrané dru
hy rias, húb, lišajníkov, machorastov, papraďorastov i semenných rastlín, 
ako aj krajinársky zaujímavé pohľady na Devínsku Kobylu. Čiernobiele foto
grafie a originálne kresby zobrazujú paleontologické nálezy a početné dru
hy siníc a rias. Orientáciu v teréne uhľahčuje priložená mapa. 

Záverečná časť obsahuje tabuľkový prehlad chránených a ohrozených dru
hov flóry a štatistické vyhodnotenie diverzity rastlín na študovanom území 
v porovnaní s údajmi pre Slovensko ako celok. 

Publikácia je adresovaná odbornej, ako aj širokej verejnosti so záujmom o 
prírodu. Odporúča sa najmä učiteľom a študentom prírodovedného smeru, 
do knižničných fondov škôl a obcí. Rozsiahle anglické a nemecké resumé 
umožňuje prístupnosť aj zahraničným čitateľom. 

Knižná prémia: každá školská a obecná knižnica pri nákupe aspoň jed
ného exemplára publikácie obdrží zdarma publikáciu s farebnou prílohou 
o národnej prírodnej rezervácii Šúr (do vyčerpania zásob). 

Distribúcia: APOP, Klobučnícka 7, 811 Ol Bratislava, tel./fax: 07/368 310 
(nové číslo 53 32 061). 

Program 
kina 

rw~wiTLNl 
Celovečerné predstavenia 

od J 9.45 hod. v so. 
a ne. aj o 77.15 hod. 

30. 1. - TRAINSPOTIING 
V.B. -MN- 30,- Sk 19.45 h 

31. l. - JURSKÝ PARK ll. 
STRATENÝ SVET 

USA- s. d.- 42,- Sk 17.15 h 
31. 1. - TRAINSPOTIING 

POSLEDNÁ ZASTÁVKA 

V. B.- MN 15-30,- Sk 19.45 h 
l. 2. · JURSKÝ PARK ll. 

STRATENÝ SVET 
USA- s. d. 42,- Sk 17.15 hl. 

2.- TRAINSPOTIING 
POSLEDNÁ ZASTÁVKA 

V. B.- MN 15- 30,- Sk, 19.45 
6.-8. 2. -ZAJTRAJŠOK NIKDY 

NEZOMIERA 
USA - MP l 2 - l 7. l 5 a 19.45 

Pre deti 
8. 2. · KRTKO A MEDICÍNA 

Pol'. 
13. 2. - REČ PEŇAZÍ 

USA- MN 15, 

Tel: 775 104 

DEVEX 5 



Bude v Devínskej Novej Vsi gymnázium 
Prílev nových obyvatel'ov v 

DNY po roku 1980 znamenal aj 
rozšírenie školskej siete. Pre tak
mer 17 tis. obyvatelov a ich deti 
boli zriadené: 6 materských škôl, 
3 základné školy a jedno stredné 
odborné učilište so strojárskym 
zameraním. 

Na základe výsledkov demo
grafického vývoja školopovinných 
detí v DNY sa ukazuje, že v ro
koch 2000-2004 nastane výraz
ný pokles populačnej krivky. 
Menej žiakov bude začína( škol
skú dochádzku, viac bude žiakov 
končiacich povinnú školskú do
chádzku. 

Komisia školstva, vzdelávania 
a mládeže pri miestnom zastupi
telstve vypracovala, rozposlala a 
vyhodnotila dotazník (určený ro
dičom žiakov 4., 5., 6. ročníkov 
ZŠ) ciel'om ktorého bolo zisti( 
záujem o štúdium na strednej 
škole v DNY, typ strednej školy a 
jej zameranie. 

Zo l 090 rozdaných dotazní
kov bolo 73,21 %vrátaných. Aké 
sú výsledky? 

Až 94,63 % opýtaných si 
myslí, že Devínska strednú školu 
potrebuje. Na prvom mieste je 

Pri príležitosti 5. výročia vzniku 

Slovenskej republiky usporiadal 

ŠK Slovan Bratislava bleskový 

šachový turnaj. Finančne silne 

dotovaný turnaj vyhral sloven

ský juniorský reprezentant 

Tomáš Balog z Nových Zámkov 

pred velínajstrom Timoščenkom. 

ŠK Strelec výborne reprezento-

DEVIEX 6 

záujem o odbornú školu, tesne na 
druhom o gymnázium a s odstu
pom o stredné odborné učilište. 

Široký diapazón stredného 
odborného školstva, často vel'ké 
požiadavky materiálovo-tech
nické vybavenie a kádrové vyba
venie, hovoria v prospech gym
názia. 

Väčšina rodičov (44,7 4 %) je 
za všeobecnovzdelávaciu orien
táciu gymnázia. Jazykovo orien
tované gymnázium by si želalo 
43,60% respondentov, športové 
7,76 %, inú orientáciu 2,63 %. 

Ak by mala byt zriadená 
stredná odborná škola, 38,97% 
rodičov uprednostňuje ekonomic
ky orientovanú strednú školu 
(ekonomickú, resp. obchodnú 
akadémiu), elektrotechnickú 6,39 
%, strojnícku 4,51 %. 

Ak by sa malo zriadi( stredné 
odborné učilište, na prvom mieste 
záujmu je elektrotechnická orien
tácia, nasledujú SOU-obchodné, 
strojnícke a služieb. 

Už dnes vel'a žiakov základ
ných škôl navštevujú školy mimo 
DNY, rovnako žiaci stredných 
škôl sú odkázaní na stredné školy 
mimo DNY. Rodičia sa s(ažujú na 

skončil na výbornom 9. mieste. 

Ďalší zástupca Devínskej Novej 

Vsi Marián Jurčák skončil vB

skupine na 18. mieste. 

Na turnaji hralo 48 hráčov s 

výkonnosťou, ktorá v doterajšej 

histórii bleskového šachu na 

území Slovenskej republiky bo

la absolútne najvyššia. 

m.j. 

nevyhovujúcu dopravu (preplne
no autobusy) a nevhodný príchod 
detí zo školy (ak ich zdrží kultúr
na, športová a krúžková činnos(). 

Komisia školstva, vzdelávania 
a mládeže MZ MČ DNY, vychá
dzajúc z objektívnych výsledkov 
prieskumu sa domnieva, že viac 
ako 16 000-ová konglomerácia, 
by mela mať strednú školu. Za 
najoptimálnejší rok, kedy by mala 
by( zriadená, považuje komisia 
rok 2004. 

Do akej miery sa táto, dnes 
možno utópia, stane skutočno-

stou, do akej miery budú 
ské a najmä ekonomické 
ky priaznivé pre zriadeni 
školy - gymnázia, nám u 
dúcnosí. 

Súčasnosť ukazuje, a 
prieskumu to potvrdili, že je 
né podnika( kroky pre 
strednej školy v Devíns 
krok urobila komisia 
vzdelávania a mládeže pri 
DNY prieskumom a jeho 
ním. 

TURISTICKÉ VÝL 

stretnutia na zástavke MHD P. Horova o 9.00 h. 

1. 2. - nedele: Beh na lyžiach spodnou cestou 

nad Technickým sklom a spät cez Devínsku Kobylu do 

8. 2.- nedele: Sánkovanie vo večerných hodinách 

pri svetle bateriek po ceste k vodárni. 

Výnimočné stretnutie o 19.00 h. 

Informácie: tel.: 778 269 

Saratovská 26/a, 841 02 Bratislava 
organizuje 

Tréningový program: Osobnosť manažéra 
Program: 

a hodnotenie spolupracovníkov 

• Motivácia ľudí 

• Komunikačné štýly 

• Rozvíjanie rečníckych zručností 

• Vedenie obchodných rokovaní 

Cieľová skupina: zamestnávatelia, strední riadiaci pracovníci 
Termín: 18. a 19. februára 1998 

Informácie na tel. čísle: 786 987, mobil: 0903 447 355 

nájdete v Devexe, 

S'mroveslrn 14- z dvora 

funkčnú autom. práčku 
353, velmi lacno. 

Tel.: 770 849, večer 
lADA 2105, r. v. 90, 

500, dobrý lech. stav. 
Tel.: 778 088 

2 detské bicykle - chla
na 6-8 r., dievčenský na 

Tel.: 778 148 
dievč. korčule, zánovné, 

Prenájom nebytových 
priestorov 

Miestny úrad prenajme nebytové 
priestory vhodné na kan. účely 

na ul. š. Králika l o výmere 160m'. 
Možnosť prenájmu aj jednotlivých 

kancelárii. Výška prenájmu cca 
2.000,. Sk/m'/rok+teplo. 

• Legálna práca v USA so zárob
kom od 840 USD. (Vízum platí 15. 
5. -14. l O. 98). Záujemcovia, so 
znalosťou angličtiny, vo veku 19-
30 rokov, prihláste sa do 20. 2. 
98. Tel.: 07/775 361,778 230, 

0905 262 998 
• Družstvo podielnikov príjme: 
- vodiča na fekálne vozidlo a na 
traktor 
- údržbára do živočíšnej výroby
podmienka zvárač, preukaz alebo 
vod ár. 

Tel.: 775 862 (Ing. Pavlík), 
585 61 20 (Ing. Martinkovič) 

• Kto doučí štvrtáčku matematiku a 
slovenčinu? 

Tel.: 775 722, 776 827 

• Prekladám j. angl. Tel.: 778 835 
• Požičovňa tepovača Kärcher. 

Tel.: 778 362 

Novootvorená predajňa 

š. Králika l O 

sídlisko Podhorské 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00- 18.00 hod. 
sobota: 8.00 - 12.00 hod. 

Príďte si vybrať 
srdečne Vás pozývame 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 
Tel.: 770 303, 775 420 

• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

• Vymením 3-izb. družstv. byt za 
garsónku a dvojgarsónku. 

Tel.: 778 238 
• Kúpim 4-izb. byt v DNY. 

Tel.: 778 148 
• Vymením 2-izb. tehlový byt, 60 
m', v DNY za 3-izb. v DNY. 

Tel.: 774 078 
PODNÁJOM HLADÁ 
• 23-r. študentka hlodá podnájom. 
Len seriózne. Tel.: 777 864 

a skoro nové málo použí
Predám dievč. námor. 
z Anglicka, č. 140, 

Tel.: 770 849, večer 
lnzerdo: Cenník: l znak= 1 Sk, 1/8 str. =527 Sk, 1/4 str. =l 054 Sk, 1/2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripačítal23% DPH. 
Zlavy: pri troch uverejneniach za sebou S %, pri S a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2S %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hl'odám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. l cm2 = 1 O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia 77 S inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad i 15.30 · l sobota 8.00 · ll. OO 
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od 8. l. 1998 do 22. 1. 1998 

Dňa l O. l. 1998 o 01.20 hna 
základe oznamu sa hliadka MsP 
presunula na ul. P. Horova č. l, 
kde malo dochádzať k rušeniu noč
ného kl'udu hlučným správaním 

dvoch občanov. Hliadka MsP po 
príchode na miesto zistila, že sa tu 
nachádzajú dvaja muži v podnapi
tom stave. Na mieste bola okamži

te zjednaná náprava a obidvaja 
občania boli vykázaní z miesta do

mov. 

Dňa 10.1.1998o20.10hna 
základe tel. oznamu sa hliadka 
MsP presunula na ul. l. Bukovčana, 
kde mala partia mladistvých robiť 
výtržnosť. Hliadka MsP po prícho-

~~ÍŽO V~ a 
Dodržte dlžne! 
Vodorovne: A. Chystalo váru -

úmyselné oklamanie. - B. Hrdinská 
povesť vo veršoch - ohrev po česky 
- staršia značka osobných áut. - C. 
Úžitková olejnatá rastlina - náčel
ník kozákov - Slovenská národná 
banka (skr.). - D. Prenikavý hlas -
zisti pravdivosf - koncentrovaný 
cukrový roztok. - E. Epocha - oblej
me vriacou vodou - tamto. - F. 
Cirkevný hodnostár - cisternová 
loď. - G. Úzka doska - torta po 
česky - tuhl'a. - H. Prísediaci člen 
súdu - nekutaj. - l. Vyznavač hin
duizmu - mesto v Rusku - mesto v 
Taliansku. - J. Prežúva - cmúl'a -
stred tajničky - prehŕňať sa vo vla
soch. 

Zvisle: 1. Koniec tajničky.- 2. 
Cudzokrajný savec - robím záhyby. 
- 3. Vypúštajú slzy- narieka. - 4. 
Rieka v Rusku - tropická rastlina 
obsahujúca kokaín - skratka našej 
politickej strany. - 5. Druh stávkovej 
hry - stavba, dom. - 6. Drahá kos
ba trávy- druhý roj. - 7. Vzájomný 

de na miesto zistila, že sa tu na
chádza partia mladých l'udí, z kto

rých jeden kopal do stl'pov verej
ného osvetlenia. Hliadka zjednala 
a mieste okamžite nápravu a prie

stupcovi uložila blokovú pokutu. 

Dňa 13. l. 1998 o 22.20 h na 

základe tel. oznamu na linku 159 
sa hliadka MsP presunula na ul. 
Slovinec, kde mala neznáma oso
ba zakladať oheň. Hliadka MsP po 
príchode na miesto zistila, že sa 

jedná o spal'ovanie domáceho od
padu. Hliadka riešila priestupcu v 

zmysle priestupkového zákona. 

Dňa 19. l. o 02.1 O h hliadka 
MsP počas služby zistila na ul. Na 
Kaštieli, že silný vietor vyvrátil 

strom, ktorý je opretý o tel. stlp. 

Hliadka MsP vyrozumela požiarny 
zbor a telekomunikácie. 

Velitel' stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

Luky Jaroslav 

vzťah vecí - strachuje sa. - 8. 
Jemná hmla - mätení po česky. - 9. 
Stupeň vrchného oddelenia kriedy, 
danién. -anglické lordstvo- likvi
duje oheň. - l O. Náčinie vodáka -

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

ARM 
Výsledková listina zo sútaže 11Devínska ruka11 

Dňa lO. 1. 1998 sa uskutočnila regionálna súťaž v nrrnwr",,.,~. 
tláčanie rukou), ktorej sa zúčastnilo spolu 30 súťažiacich, z toho 4 
Súťažilo sa pravou rukou na 2 prehry. 
Kat. do 70 kg: 
l. Martin Balog 
2. Michal Mišík 
3. Pavol Mišík 
4. Patrik Múčka 
Kat. do 80 kg: 
l . Pete Jarombek 
2. Branislav Mikuláš 
3. Marek Klásek 
4. Radim Brettschneider 
Kat. do 90 kg: 
l. Miroslav Koczka 
2. Ján Smutný 
3. Martin Banáš 
4. Vladimír Gaško 
Kat. do+ l OO kg: 
l . Peter Augustín 
2. Július Horváth 
3. Peter Kubánek 
4. Pavol Smutný 
Kat. ženy (BHV): 
l . Dana Múčková 
2. Ľudmila Janíkoví 
3. Dagmar Pániková 
4. Zuzana Korgová 
Divácka súťaž: 
l. Martin Arbet 
2. Zdeno Fekete 
3. Rado Malý 
4. Dalibor Koudela 

mesto v Rusku. - ll. Schopné ora
nia- druh borievky.- 12. Začiatok 
tajničky.-

Pomôcky: l. Voin.- 4. Iso. - 9. 
Kent. -d-

6 7 8 9 10 11 12 

AWKDNV 
AWK Senec 
Bratislava 
AWK Senec 

AWK Senec 
AWK lvánka pri Dunaji 
Senec 
TJ Požiarnik Král'. pri 

AWK Senec 
AWK Senec 
AWKDNV 
Senec 

AWKDNV 
Bratislava 
Bratislava 
Bratislava 

AWK Senec 
AWK Senec 
DNY 
AWKDNV 

Na stanici sa pýta 
eu, či pôjde vlak. To 
tej. - Ale ten chodí iba 
vo sviatok! • To je fajn. 
veď dnes je sviatok. • 

vás? - Ja mám 

- Keď lo vyhodíš, je 
keď lo spadne, je to 

- Ruská /údová 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(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-
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tsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Dev:Ínsk.onovovesli.ého Expresu 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

ríhovor 
avatel'a 

si naposledy čítal?- za

kolega v práci. 

'"'h•~hn,utn plesová sezóna 

siahnuť po pravid-

ma nezaskočil otáz

som zarozmýšlal, kedy 

čas na oddychovú bel et

nenašiel som. Dnešná 

núti hl'adat' odpovede 

otázky. Aby som sa 

bezciel'ne sa potuloval 

nachádzal lacné výcho

každí sme iní, kaž

iné miery hodnôt, každí 

niečom inom. "Za má

málo muziky", tak 

snaženie i výsledky. 

som si vážil kolobež

otcove ruky, tak 

som prijal hodinky, 

dostal pri akejsi 

Váš vydavatel' 

,# 

l s ves 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNS/01 NOVÁ VES 

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

13.2. 1998 Ročník: VII. Číslo: 3 bezplatne 

O lávka cez Moravu • Dane H Terasa 
na ul. M. Marečka • Prečo nodviezli odpa 
D Ples MČ ONV 9 Slávnostná prísaha 

(:] Akú chceme Devínsku? 

Na prvom reprezentačnom l časti Nová Ves prevzal 
PhDr. Š. Tvarožek riaditel' ústavu sociálnej starostlivosti z Mokrohájskej 3, 
z rúk starostu MČ DNV Ing. V Mráza dar sponzorov vo výške 71 tisíc korún 
pre zdravotne postihnuté deti ústavu. (čítajte na str. 3) 

Dane z nehnutelností 
Máte ešte možnosť podať 

daňové priznanie do 15.3.1998. 

V súlade so VZN č. 7/1997 § 
15 ods. 2,3 správca dane poskytu
je daňovú úl'avu na nehnutel'nosti 
vo vlastníctve sociálne odkázaných 
občanov starších ako 70 rokov ale
bo fažko zdravotne postihnutých 
občanov s trvalým pobytom na zá
klade daňového priznania a zdo

kladovania oprávnenosti. 

Presnejšie informácie Vám po

dajú na Miestnom úrade. 

Vzhladom k tomu, že mnohí 
z Vás ešte nárok neuplatnili, máte 
možnosť podať daňové priznanie 

do 15.3.1998. 

Tlačivá k priznaniu k dani z ne

hnutel'ností sú k dispozícii na 
Miestnom úrade v D.N.Vsi, lstrijská 
49 na č. d. 5 - prízemie. 

u~Ó;;;;r;-Jn~~~;;;J-čfsi;b~ia-š.2~7998.-u;60e~k;~~J;Ju-_ 
iúceho čísla bude 19.2. 7998, číslo vyide 27.2. 1998. 

~ e spravy 
HARMONOGRAM 
KALENDÁRNEHO 

ZBERU 

január- jún/l 998 
ll. 

február 2 7. D.N. Ves 
IV 

apríl 25. D.N. Ves 

CYK11571CKA 
LÁVKA 
MORAVU 

Vážený pán starosta, 
dovol'te, aby som Vás informoval, 

že prezident Rakúskej republiky J.E. 
Thomas Klestil odpovedal na list pre
zidenta republiky, ktorým ho žiadal o 
podporu vyriešenia cyklistického spo
jenia medzi Devínskou Novou Vsou 
a Marcheggom. 

V liste informuje, že podla doteraz 
predložených stanovísk zhodnotila sí
ce spolková krajina Dolného Rakúska 
tento projekt kladne, ale zo strany 
Spolkového ministerstva vnútra vy
vstávajú bezpečnostno-politické úva
hy o tom, že na plánovanom hranič
nom priechode ide o citlivé miesto ra
kúsko-slovenskej hranice, ktorá tvorí 
vonkajšiu Schengenskú hranicu, na, 
ktorej je potrebné zabezpečit počas 
prevádzkových hodín stálu službu. 
Z toho dôvodu sa toho času, ukazuje, 
že uvedený rezort nie je schopný kvô
li finančným aplikáciám vyhovieť 
myšlienke, aby bolo takéto cezhranič
né cyklistické spojenie na tomto mieste 
realizovatelné. 

Ďalej pán prezident Klestil uvádza, 
že na základe bilaterálnych rozhovo
rov z konca októbra m.r. by malo by( 
dané do prevádzky prevozné fažné 
zariadenie(Rollfähre) v Angern cez 
Moravu. Tento hraničný priechod bu
de podporený aj Spolkovým minister
stvom vnútra. 

(.Bystrický, Kancelária 
prezidento Slovenskej republiky 



® robnicky 
11 radnice 

3.2.1998 so uskulo(nilo rokovanie 
miestneho zoslupilelstva. 

Okrem iného posland: 

- prerokovali kontrolnú správu o realizá
cii investičných akcií mestskej časti zo štvr
tý štvrťrok 1997 a informáciu o stave prí
pravy a realizácie investičných akcií, 
- schválili prevod dalších 81 obecných by
tov do vlastníctva doterajších nájomcov na 
lstrijskej 12,14,16,18 a l.Bukovčana 5,7, 
- prerokovali návrh na výstavbu areálu 
Denovy a požiarnej zbrojnice v kombinácii 
s prevádzkarni obchodov a služieb na ul. 
J.Poničana a požiadali starostu o zvolanie 
zhromaždenia občanov k tejto problematike, 
- schválili vzájomnú výmenu pozemkov 
vo vlastníctve mesta Bratislavy a rímsko-ka
tolíckej cirkvi, 
- schválili prenájom pozemku vo vlastníc
Ive rímsko-katolíckej cirkvi na ul. P.Horova 

Progra 
Pondelok: 16.2 

Utorok: 17.2. 

Štvrtok: 19.2. 

Piatok: 20.2. 

Pondelok: 23.2. 

Utorok: 24.2. 

Štvrtok: 26.2. 

Piatok: 27.2. 

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 

za účelom vybudovania parkoviska, 
- vzali no vedomie informáciu starostu o ne
gatívnom stanovisku Rakúskej republiky k 
vybudovaniu lávky cez rieku Moravu, 
- prerokovali informáciu o neplatičoch voči 
mestskej časti a uložili prednostovi miestne
ho úradu dosledovaľ vymáhanie pohladá
vok, 
- zvolili p. (sobu Plutzero do funkcie príse
dioceho Okresného súdu Bratislava IV., 
- schválili vypísanie rokovacieho konan io 
na realizáciu opráv miestnych komunikácií, 
- schválili opakovane odpredaj pozemku na 
ul. Š. Králika na výstavbu obchodno-športo
vo-relaxačného centra, 
- vzali no vedomie informáciu riadi telo do
pravného inšpektorátu o dopravnej situácii v 
DNV a požiadali ho najmä o častejšie kontro
ly dodržiavania obmedzenej rýchlosti a záka
zu vjazdu nákladných automobilov, 
- prerokovali zo účasti zástupcov futbalo
vého a tenisového oddielu spôsob správy 
športového areálu De novou o vzhladom no 
rôzne stanoviská požiadali starostu o ďalšie 
rokovania na túto tému. 

- p-

i el 
-Spravodajstvo DTY (reprízo) 

- Spravodajstvo DTY (reprízo) 

- Sút'ož ZŠ (premiéra) 

- Sút'ož ZŠ (reprízo) 

-Súlož ZŠ (reprízo) 

- Sút'až ZŠ (reprízo) 

- Spravodajstvo DTY (premiéra) 

- Spravodajstvo DTY (reprízo) 

Medzi jednotlivými vysielaniami so okrem technologickej prestávky 7.00-

14.00 vysiela opakujúci so polhodinový blok textových informácií. 

Prečo 
smeti spred niektorých domov? 

Oznámenie o neodvezenom odpo
de zo mesiac január 1998, kde 

prekážali zaparkované autá: 

2.1.98: P.Horova 16 
- BAO 44-65 o 9.00 hod., 

5.1.98: Š.Králiko 23 
-Bo 121 AV o 10,35, 

9.1.98: I.Bukovčono 24- BA 670 
AO, P.Horova 15 

-BAS 06-91 o 8,30, 
16.1.98: P.Horova 17-21 

- BAO 44-35 o 7.00, 
I.Bukovčono 12 

-BA 839 AB o 8,05, 
21.1.98: Eisnerovo 15-17 

- BAP 77-13 o 6,45, 
23.1.98: Eisnerovo ll 

IDEVEX 2 

- BLE 34-32 o 6,25, P.Horova 8 
- BLE 87-71 o 6,40, P.Horova 22 

- BLH 91-73 o 6,50, 
Š.Králiko 23 - BLJ 93-54 o 6,55, 
J.Smreko BLC 19-42 o 7,05 hod, 

J.Smreka 14 -BAS 77-46 o 7, 15, 

KDH Ing. Martin Lacko o Jaroslav 
Turza a poslanec zo DÚ Miroslav 
Encinger pozvali obyvotelov z tejto 
ulice na diskusiu o ich názoroch na 
budúcnost terasy. No stretnutí so 
zúčastnil oj prednosta miestneho 
úrodu Ing. Ján Žotko o architekt 
mestskej časti lng.orch. Milan 
Beláček. Zišlo so tom osi 30 l'udí, 
ktorí poslancov zoznámili so svojimi 
názormi. Vyslovili jednoznačnú ne
spokojnos( so súčasným stavom, 
ktorý už pretrváva roky prakticky 
od začiatku užívania terasy. Žiadali 
opravif terasu tok, aby so no nej 
netvoril i mláky vody o žiadali pre
miestni( trhové stoly z terasy na 
iné miesto. Ocenili prístup miestne
ho zastupitel'stvo, ktoré vyčlenilo v 
tohtoročnom rozpočte viac oko 2 
milióny korún na rekonštrukciu tera-

26.1 .98: P.Horova 15-17 
- BLE 70-00 o 6,45, P.Horova 26 

- BU 08-53 o 6,50, 
28.1.98: Eisnerovo 15 

-BLK 78-81 o 6,45, Eisnerova ll 
- BLE 34-32 o 6,50. 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

no rokovaní miestnej 
Martin Lacko o Miroslav 
sú zároveň členmi miestnej 
tok budú mof možnost' pri 
rozhodnutia oprie( so oj 
obyvotelov. O tom aké to 
tie bude, vás budeme in 
najbližšom Devexe. 
Na záver poslanci zh 
obyvatelom prislubili, že po 
vení projektu rekonštrukcie 
ešte jedno stretnutie no 
konkrétny projekt znovu 
jú. ich cielom je zrealizoval 
trukciu tok, aby boli všetci 
spokojní a tento dlhoročný 
bol konečne vyriešený. 

no možnom využi 
dom. Keďže nám vám 
záleží no tom ako možno 
pekný kút Devínskej využit, 
te, panúknite svoj názor! 
toho, že bude podnetom, 
získa( jednu z troch cien 
200.-, 300.-, 500 korún 
spevkov vašich dobrých 
vylosujeme troch a tých 
zatial' nemenovaný sponzor. 

Rowacu tlačili pozvánky 

no prvý reprezentačný 

DNY, no ktorý pozýval 

V. Mráz, nemusel som 

čím prekvapí. (udskosf, 

, humanita, uvede-

Djuro 

rodo - o 

skupino Synkopy 

začalo hneď zrezka, 

Svoje umenie predstavili tanečníci 

rock and rollu z Hydrorocku 

Bratislava J. Rizman o A. Halaso

vá, M. Kohn o N. Kuželová, M. 

Kardoš a S. Gerhatová, celý večer 

bavili Jadranka Handlovská 

z Markízy, známa dvojica M. 

Velšicová o M. Slivka o speváčka 

E. M. Uhríková. Všetci bez nároku 

no honorár. A pred polnocou a 

nos zbierky 70 950 Sk. A tok mest

ská časf Devínska Nová Ves jej 

občania i hostia naplnili ciel' plesu 

- l'udskosí, spolupotričnosf, huma

nita - do poslednej bodky. Pritom 

so príjemne zabavili vo všetkých 

priestoroch lstrocentro i reštaurácii 

u Michala, ktorý pripravil pre hostí 

ozaj to naj, nadviazali nové kon

takty, o odchádzali s dobrým poci-

Ples mestskej časti Devínska Nová Ves 

PRVÝ REPREZENTAČNÝ 
tombolou so predstavilo ešte folk

lórno skupino Pašáci. 

Vyvrcholením večera nebolo 

tento raz tombolo ole účel celého 

večera - zbierka pre zdravotne po

stihnuté deti z Ústavu sociálnej sta

rostlivosti no Mokrohájskej ulici 

v Bratislave. Starosta MČ DNY Ing. 

V. Mráz pozval no pódium riadi

tela ústavu PhDr. Štefana Tvarožku 

o zo asistencie svojho zástupcu V. 

Baranoviča, právnika JUDr. M. 

Šimkovičo (zbieralo so oj počas 

plesu) slávnostne mu odovzdal vý-

tom vdaky telesne postihnutých detí 

z Mokrohájskej zo dary pre nich 

tok potrebné. 

Do tomboly prispeli: Presskom, 

Unibox, Rowoco -tlačiareň, Zechel -

reklamná agentúra, Klenoty 

Kleopatra, Trubostov, Berner- úde

niny, Morkt Hoff- bytové doplnky, 

Elux - elektropotreby, Potraviny -

Štánsko, Zelenina - Boronovičová, 

GRATEX - počítače, Priemysel 

Katka, Hotel Morovo, reštaurácia u 

Michala, starosta MČ DNY. 

Čiastku 70950 Sk naplnili 

finančnými príspevkami: 

Západoslovenské tehelne 

Motorsport spol. s.r.o. 

Presskam spol. s.r.o. 

Vitalos spol. s.r.o. 

Baumida spol. s.r.o. 

Trubostav spol.s.r.o. 

Green plast spol. s.r.o. 

Belux, s.r.o. 

Volkswagen spol. s.r.o. 

Seting spol. s.r.o. 

Družstvo podiel'níkov Devín 

Markthoff spol. s.r.o. 

Dipos spol. s.r.o. 

Begra 

Vladimír Baranovič 

Ing. Vladimír Mráz s manželkou 

Rowaco 

MO Matice slovenskej 

Ma CH servis 

spolu 70 950,- Sk 

Z toho priamo na plese vyzbierali 

4 450 Sk. 

Všetkým, organizátorom, pris

pievotelom do tomboly i na zbierku 

patrí vdaka. 

pk 

snímky autor 



70 rokov 
Stanislav ŠILHÁN 

Ján TARGOŠ 
Hermínai:IONEKOVÁ 

Paulína PISÁROVÁ 
Michal BALABÁN 

ValériaMADÁKOVÁ 

80 rokov 
FrantišekFRATRIČ 

Blahoželáme 
a spomíname ój na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

Útvar vojsk hraničnej 
Prezídia Policajného zboru SR so 

sídlom v Devínskej Novej Vsi vzni
kol v roku 1993.0dvtedy, rok čo 
rok, štyrikrát ročne rukujú branci 

do Devínskej. Tu absolvujú šesÍtýž
dňovú prípravu, vojenskú prísahu a 
potom už plnia úlohy na území ce-

V stredu 18. febmára 1998 Q 18.00 hod 

v klube Miestneho .odboru Matice Slovenskej 

na Istťijskej 6 b~1de 

VÝROČNÁČLENS.KÁ S.CHÔDZA 

Pozývame všetkých členov - matičiarov, 

Pripravilo na nedeľu 22. Február 1998 o 15.00 hod. 
Duchovné strelnutie na tému 

Kresťanstvo, nová duchovnosť, ezoterika - L Čast' 
O téme prednášajú a diskutujú, Daniel Pastirčák (teológ a kazatel' 

Cirkvi bratskej), Mgr. Karol Moravčík (katolícky teológ) 
Stretnutie sa uskutoční v priestoroch združenia VOTUM, lstrijská 4 

srdečne pozývame všetkých záujemcov! 

lej Slovenskej republiky, predovšet
kým pri zabezpečovaní štátnej hra
nice. Čas( vojakov plní úlohy aj u 

poriadkovej polície, ale časí z vo
jakov sa podiel'a aj pri ochrane le
tiska gen. M. R. Štefánika v Bratis
lave. 

V sobotu 31. 1.1998 absolvovali 
branci, ktorí narukovali 2.1. 98,v 
priestoroch útvaru v Devínskej 
Novej Vsi slávnostnú vojenskú prí
sahu. 

Na túto parádu sa prišli pozriet' 
rodičia i príbuzní mladých vojakov. 
Ústredná hudba Ministerstva vnútra 
vytvárala v mrazivom predpoludní 
tú správnu atmosféru. A pravdaže 
aj samotní aktéri slávnostnej udalos
ti. Ne nadarmo sa vraví: pochodujú 
ako vojaci. Vyrovnané útvary rea
govali na každý pokyn ... ako voja
ci: stručne, presne, jasne. Hymnická 
pieseň "Hoj vlast' moja" podčiarkuje 
význam dnešného dňa. 

OO@u~~~oou~ 
men in~ v nasledujúcich 

t~ždňoc~ oslávia: 
·14.2. ·Valentín, 

15.2. - Pravoslav, 16:2 .. 
17.2. - MilaslavCI; 

18.2, • Jaromír,J9.2: 
20.2. - Lívia, 21.2. 
22.2: ' Etela, 23.2. ~ 

Tomáša Kostku preberá na 
nostnej tribúne velíte!' ú 
kovník Andrej KAŠČÁK, za 
nosti štátneho tajomníka 
Ladislava POLKU, starostu 
DNY Ing. V. Mráza a dalších 

Po skončení slávnosti 

defilujú pred tribúnou a 

chvíle volna na stretnutie s 

príbuznými, kamarátmi. Už 

sa vyberú na výkon služby do 

jich útvarov. Chráni( a bráni( 

BÁL 
záštitou Chorvátskeho kul. spolku v DNY, 

h vel'ká sála 
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

Ruženke" o 16.00 h, vel'ká sála l 0,- Sk 

pekné úspechy našich hráčov. 

Mojslrovslvách Bratis-lavy dospelých sko· 
nčil Marián JURČÁK na 1 O. mieste a iba 16-ro· 
čný Ivan SYROVÝ tridsiaty siedmy. Na 
Majstrovstvách B·ratislavy v Rapid šachu obsadil 
Ján ANTALA 5. miesto, Marián JURČÁK 26. 
miesto, Ivan SYROVÝ 31. miesta, len 13-ročný 
lukáš ŠIMON 40. miesto o v rovnakom veku 
Zuzka HORVÁTHOVÁ 46. miesto, čo bolo naj
lepšie umiestnenie medzi ženami. 
Na turnaji FAUST OPEN '97 príjemne pre· 
kvapil v silnej konkurencii Ivan SYROVÝ 10. 

miestom, 15. Bol Marián JURČÁK, 22. lukáš 
ŠIMON, 25. Martin BEZUCH, 2B. Julo 
HIPSZKI a 29. Miro BABICKÝ. 
Na Majstrovstvách Bratislavy v mládežníckych 
kategóriách sme získali tieto umiestnenia: 
· do 1 O rokov: 
ll. Viktor TOMKOVIČ 
·do 12 rokov: 3. Juraj ZAŤKO 
7. Miro BABICKÝ 
· do 14 rokov: 4. Lukáš ŠIMON 
·do 16 rokov: 4. Martin BEZUCH 
9. Julo HIPSZKI 
Zúčastnili sme so i Vel'kej ceny Slovenska v ž iac· 
kych družstvách v Budmericiach, kde sme obsa· 
dili v zložení: HORVÁTH, ŠIMON, JURČÁK, 
HORVÁTHOVÁ 9. Miesto. 
Na Majstrovstvách Bratislavy v bles-kovej hre sa 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v so. 

a ne. aj o 17.15 hod. 

14. - 15. STARSHIP TROOPERS 
-VESMÍRNA PECHOTA 
USA MN 15 rp st 46,

Skupina špeciálne vycvičených 
vojakov bojuje proti záhadnému 

obrovskému hmyzu. 
21.2. o 17.15 h DO NAHA 

USA MP 12 rs st 48,-

z našich štyroch zástupcov najlepšie darilo 
Mariánovi JURČÁKOVI, ktorý obsadil vo fi
nálovej skupine ll. miesto. Potešilo nás i 4. 
miesto nášho licenčného hráča iba 16-ročného 
Mira ROHÁČKA. Títo dvaja hráči nás reprezen· 
tavoli no doteraz najsilnejšom turnaji v bleskovej 
hre konanom na území Slovenskej republiky, 
kde Miro ROHÁČEK obsadil vo finále 9. miesto. 
Na Vianočnom výberovom turnaji v Bratislave so 
stal víťazom Ivan SYROVÝ. Vo vedlojšom turnaji 
skončil Martin BEZÚCH ôsmy a Kristián UR
BAN devätnásty. 

Vyvrcholením úspechov v r. 1997 bol Vianočný 
šachový turnaj - Devínska Nová Ves '97, 
na ktorom štartovalo B1 hráčov vysokej kvality. 
Príležitosť dostalo aj 16 hráčov ŠK STRElEC, ktorí 
príjemne prekvapili hrou i výsledkami najmä: 
6. Ivan SYROVÝ 
7. Miroslav ROHÁČEK 
ll. .ltín ANTALA 
13. lukáš ŠIMON 
22. Andrej LOBODÁŠ 

partii nezamestnaných chlapcov. 
20-21.2. o 19.45 h 

KRAJINA POLICAJTOV 
USA MP 12 rs st 42,-

21.2.o 17.15h 
V rukách policajtov máva 
spravodlivosť aj dve tváre. 

27. - 28.2 VOTRELEC: 
VZKRIESENIE USA MN 15 44,
a 1.3. Akčný sci-fi horor. 200 

rokov po smrti Ripleyovej 
(prechádzajúci VOTRELEC) 

Detské predstavenia 
v Nedel'u o 15.30 h 

8.2. KRTKO A MEDICÍNA 
9.2. BURATINO 

K úspechom klubu treba pripočítať i zvolenie 
predsedu Ing. Mariána Jurčáka za predsedu 
Bratislavs-kého šachového zväzu a elena Rady 
Slovenského šachového zväzu. 
Rozvoj činnosti klubu a najmä účasť jeho hráčov 
na mnohých podujatiach by v dnešnej spoločen
skej situácii neboli možné bez výraznej podpory 
sponzorov: TIPOS a.s., Ministerstvo školstva 
SR, Mestská casť Devínska Nová Ves, Živena, 
Teleservis, Technilrading, ElMOS, p. Vyskočil, (. 
Term a Ing. Horváthová. 
Srdečná vďaka im za to, že pomohli nášmu klu
bu stať sa najlepším strediskom výchovy mláde
že v Bratislavs-kom kroji. Dúfame, že nám svoju 
priazeň zachovajú vr. 1998, v ktorom by sme 
chceli byť vzorom možnosti poskytovania rozvo
ja mladej generácie v šachovom hnutí na 
Slovensku. Sme hrdí, že svojou aktivitou sa nám 
podarilo zachrániť účasť našej mládeže na 
Majstrovstvách Európy v Talline, ktoré bolo váž
ne ohrozené, kvôli nezhodám vo vedení 
Slovenského šachového zväzu. Túto pomoc nám 
opláca mladá slovenská reprezentantka 
Veronika ROHÁČKOVÁ, ktorá hraním za náš 
klub živo motivuje i ostatnú šachovú mládež 
v Devínskej Novej Vsi. Sme rodi, že sme umožni
li našej mládeži spoznať nielen čará prekrásnej 
hry ole i vychoval' ju cez ňu k tvorivej intuícii, 
k zvýšenej sústredenosti, ole aj k pocitu zodpo· 
vednosti, za výsledky svojho snaženia, za repre
zentáciu klubu, mestskej časti D.N.Ves, 
Bratislavy a celého Slovenska. 
Srdečná vďaka patri i združeniu VOTUM, ktoré 
vyšla v ústrety našich zvýšeným nárokom na 
klubové prostredie, ktoré nám dnes mnohí závi
dia. To všetko nás zaväzuje hlodať ďalšie cesty 
zabezpečenia rozvoja našej činnosti. 

mj 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS DNY 
Stretnutie na zastávke MHD- P. Horova o 9.00 hod. 

15.2.- nedele: Turistický výlet: 
Kamzík, Železná studienka - Lamač - DNY. 

Informácie: tel: 778 269 

DEVEX S 



V čísle 2/98 ma zaujala krátka 
správa o budovaní parkovísk fir-
mo u a nedá mi som ne-
zareagoval. 

ide mi predovšetkým o ochranu 
životného prostredia a skultúrnenie 
parkovania na všetkých sídliskách 
v DNY. 
MČ DNY vynakladá nemalé 

prostriedky na budovanie parkova
cích miest, nie vždy s náležitou ná
vratnost'ou. Vel'a majitelov automo
bilov aj tak parkuje na trávnikoch, 
chodníkoch, v priestoroch pre 
peších. Beztrestne. Ak nestačia poli
cajti, možno by pomohli strážcovia 

V našej Materskej škole 

v Devínskej Novej Vsi na ul. 

Jána Smreka č. 8 v záujme zle

pšenia telesného, ale hlavne 
duševného zdravia, v záujme 

zvýšenia rytmického pohybu či 
držania tela sme začali deti 

učit' tancoval' a to nielen pri prí

prave na besiedky ako je to 
zvykom, ale systematicky po ce
lý školský rok - ako budúci maj

stri v tanci. Už ste iste zvedaví 
ako sa nám to darí a s kým, a 

tak Vám to chceme prezradiť: 

chodí k nám pani Jarka Šidel

ská, tancmajsterka spoločen

ských tancov v Parku kultúry a 

oddychu v Bratislave, ktorá 

naučila už vela dospelákov tan
covat' aj tak, že nás reprezento-

DEVEX 6 

parkovísk a koruny by putovali do 
pokladne MČ DNY. Budovaním pla-
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vali v medzinárodných sMa

žiach. Naše deti musí učit' zá

kladným krokom polky, čar

dášu, valčíka a samozrejme aj 

také čo práve letia makarénu, 

labostelu, rock and roll a iné, 

napr. Na obveselenie tzv. vtáčí 
či kačací tanec, letkis. Učia sa 

ja trojročné deti, ktoré majú 

záujem. Majú radost' z tanca. 

Čo sme sa naučili prvý krát 

sme ukázali v programe: "Deti 
det'om" na našej vianočnej be

siedke. Druhý krát to už bolo na 

vel'kom parkete v PKO v spolo
čenskej sále. Bol nám celý k dis

pozícii. Vystúpili sme v progra

me PRED(ŽENEJ TANEČNEJ 
ŠKOLY JARKY ŠIDELSKEJ 18. 

januára 98. 

Milka Tiršelovó 

učitel'ka MŠ J. Smreka 8 

tených parkovacích plôch, alebo 
spoplatnením už stávajúcich, by sme 
iste vyriešili vela nedorozumení, zís
kali prostriedky na budovanie no
vých. 

~~ 
l~ 

FašianiJlJ, 
Turice, 
f!el'ká noc ....... 

Už niekol'ko rokov 
v Základnej škole Ivana 
Bukovčana 3 pretrváva pekná 
tradícia školských akadémií. 
Deti tu počas rôznych vystúpení 
prezentujú lo, čo sa naučili. A 
naučia sa toho počas školského 
roka skutočne vel'a. Nielen to, 
čo predpisujú učebné osnovy, 
ale aj to, čo vyjadruje ich rado
st' a spontánnost'. Nebolo tomu 
inak ani v tento veselý fašiango
vý čas. 

Fašiangy, Turice, Vel'ká noc 
príde, nemá kožucha zima mu 
bude ... sa ozývalo 5.2. na škol
skej akadémii, kde si prišli žiaci 
l. Aj ll. Stupňa spoločne pripo
menúť čas, keď sú tu fašiangy, 
kedysi najveselšie obdobie ro
ka. Konali sa na prelome zim
ného a jarného obdobia, dnes 
skôr obdobia, ktoré je späté 
s rozdávaním polročných vysve
dčení. Muzikanti vyhrávali a na 
stoloch nechýbali rôzne dobro
ty. Aj v pestrom programe sa 
vystriedalo vela sladkých dobrôt 
v podobe pekných vystúpení. 
Moderné tance striedali tance 
l'udové, fašiangové zvyky strie
dali žarty a vtipy, ba dokonca 
priestranné javisko ožilo fašian-

riešenie na 
Hradištná. 

JR 

Nastal deň Gregora, 
neho doktora, 
dietky miloval, do školy 
val, vyučoval. .. Veru 
zabudlo sa ani na 
nie tých najlepších, 
vom polroku tohoto 
roka dosiahli najlepšie 
vacie a výchovné 
Riaditel' základnej š 
Zvonimír Bartovič v 
programu pozval na 
deti, ktorým udelil za 
né výsledky pochvalu 
školy. Vo svojom 
zabudol pripomenú( 
vzorom pre ostatné deti 
že ich bude na javisku 
kejto príležitosti stále 
VIaC. 

Bolo to milé stretnutie. 
ktoré vystupovali v p 
boli spokojné so svojím 
nom a deti, ktoré prišli 
vit s radosťou zatli 
jím spolužiakom. 
patrí všetkým. Účinkuj 
Íom i pani učitel'kám, 

tento pekný program 
li. Už sa velmi tešíme na 

ce stretnutie. 
Fašiangy, šialenie, 

miniete, o čom sa 
my dalej budeme, ju -

Soňa 

ZŠ 

• Predám LADA 2105, r.v. 90, mo
tor 1500. Dobrý lech. Stav. 

Tel: 778 088 
• Predám detský kočík Exkluzive 
(za 500.-).Tel: 776 107 
• Predám kočík S-kombináciu + 
tašku + kryt proti daždu. Cena 400 Sk. 

Tel: 779 407 

• Seriózna práca - seriózne ohod
notenie. 

Kontakt: 545 21 08 odkazovač 
• Prijmem šikovnú dôchodkyňu. 
Papiernictvo-hračky v DNY (13.00-
18.00). Tel: 770 511 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel:778 362 

Zabehnutá obchodná 
spoločnost' so sídlom v DNY 

príjme do trvalého 
pracovného pomeru: 

ekonóm/ka, účtovník/čka 
-kvalifikačné predpoklady: 

VŠ, SŠ ekonom. zamerania, 
znalost' daňovníctva, 

účtovníctva. Nevyhnutná prax, 
samostatnosť, serióznosť. 

Ďalej príjme upratovačku na 
upratovanie 3x lýždenne. 
Prihlášky so životopisom 

zasielajte na adresu: 
JK Trading s.r.o. 
Mečíkova 30 

841 07 Bratislava 

š. KRÁliKA 7 (bývalé garáže) 
elektroprojekty • montáže 

• revízie • odstraňovanie revíznych 
závad • elektroinštalácie 

• elektrický vrátnik • zabezpečovacie 
zariadenia do objektov •prepojenie 

aj na Váš mobilný telefón 
• prepojenie na políciu • alebo CBS 
• mreže • zámky • poistenie objektu 

objednávky na 

tel./fax: 77 03 06 
mobil: 0905 640 461 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 
Tel:770 303, 775 420 

• N servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

• Vymením l-izbový byt za 2-izbo
vý v DNY. Zn.:odstupné. Tel: 770 685 
• Okamžite vymením 2-izb. Byt 
v osob. vl. v Petržalke za 3-izb. 

V DNY + finančné vyrovnanie. 
Tel:844 400 

• Vymením vel'ký l-izbový byt 
v Malackách za väčší 2-3-izb. 
v 

• Predám pozemok 6500 m' 
v Dev. jazere. Voda, elektrina, par
cela =28m, 270 SK/m'. 

Tel: 0903-412 97 4 

ASMEA s .. r .. o. 
Saratovská 26/a, H41 02 Bratislava 

organizuje 
Tréningový program: Osobnosť manažéra 

Program: 

• Výber a hodnotenie spolupracovníkov 
• Motivácia ľudí 

" Zásady delegovania 
" Komunikačné štýly 

• Riešenie konfliktov 
• Rozvíjanie rečníckych zručností 

• Efektívne vedenie porád 

'" Vedenie obchodných rokovaní 

• Cieľová skupina: zamestnávatelia, strední riadiaci pracovníci 
Termín: 18. a 19. februára 1998 

Informácie na tel. čísle: 786 987, mobil: 0903 447 355 

Novootvorená predajňa 

š. Králika 1 O 
sídlisko Podhorské 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00 -18.00 hod. 
sobota: 8.00- 12.00 hod. 

Príďte si vybrať 
srdečne Vás pozývame 

Inzerciu: Cenník: 1 znak= l Sk, l /8 str.= 527 Sk, l /4 str. l 054 Sk, l /2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 %DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou S%, pri S a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 2S %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· SO%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ SO%. l (m2 = l O Sk+ 23% OPH. 
Inzercia . 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora . lS.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



od 23.1. do 8.2.98 

Dňa 24.1.98 o 12,45 hod. 
hliadka MsP zistila na ulici 
P.Horova priestupok. Dopustil sa ho 
občan popíjajúci alkohol na verej
nom priestranstve. Hliadka vyrieši
la priestupok v blokovom konaní. 

O deň neskôr, 25.1.98 o 17,3o 
hod. hliadka MsP riešila nerešpek
tovanie zákazu vedenia psa na 
detské ihrisko. Za toto porušenie 
bola občanovi, v zmysle priestup
kového zákona udelená bloková 
pokuta. 

Mariáš 

Reštaurácia 

u~hala 
v DNV usporiada 

28.2.1998 o 10.'"' hod 
IV ročník turnaja 

v mariáši. 
gf 

V~ a 
Vodorovne: A/Druhá časť tajnič
ky.- B/Podarujete- pátral - Imrich 
po domácky.- C/Narýchlo na po
vrchu upečieš - dôležitá zlúčenina 
v rastlinách a živočíchoch pre or
ganizmus.- D/Podnos - mesto 
v Angole- rieka v Rusku.- E/Prehŕ
ňa vlasy - odporuje - biograf.
F/Tretia čast' tajničkY- staroegypt
ský boh slnka -nechytaj /ry5y/.
G/Vyhrňoval - klesá - dráhy s ko
l'ajnicami.- H/Javor botanicky -
utreli - opadávanie /básn./.
I/Nákazlivá choroba - ráno po rus
ky - metropola Talianska - buď po
z?!avený /z lat./.- J/Začiatak taj
meky.-
Zvisle: l/ Dotláčam.- 2/Boj - obec 
neďaleko Vimperka.- 3/0tec 
/zdrobnene/- látka na podšívky.-
4/Menšia ozdobná prikrývka -ča
s( roka - končatina.- 5/Vzŕahujúca 
sa na /sa - druh loptovej hry 
/mn.č .. - 6/Jedna po anglicky -
černoch po rusky - chumáč nad
zemných častí rastlín.- 7 /Vstúpili
druh hracích kariet.- 8/Prvý po ne-

Dňa 2.2.98 o ll, l o hod., na 
základe telefonického oznámenia 
miestnej občianky, hliadka MsP 
preverovala st'ažnost'. Na ulici 
P.Horova sa pohyboval pes bez do
provodu a napadol jej diet'a. 
Hliadka MsP zistila majitel'a psa a 
po preverení údajov o pôvode psa 
a jeho očkovaní uložila majitel'ovi 
najvyššiu blokovú pokutu za nere
špektovanie VZN 3/97 MČ o cho
ve zvierat. 

Dňa 6.2.98 o 14,45 hod., na 
základe telefonického oznámenia 
hliadka MsP riešila potulujúceho sa 
a zraneného psa. Privolala pracov
níkov Slobody zvierat. Tí psa chytili. 

Jaroslav Luky 
velitel' stanice 

MsP DNV 

mecky- stiahnú kožu z niečoho.-
9/Jednotka množstva informácií
vzťahujúca sa na oči - povrchová 
baňa.- l 0/ Aleja po česky - vnútor
ná blana v stene cievy.- ll /Klobúk 
/hovor./- Erik po domácky- tiež.-

2 3 4 5 6 7 

B 

c 

E 

F 

G 

H 

J 

Začiatok kalendárneho roka býva, 
po bilancovaní uplynulého, vdač
nou príležitost'ou plánov a predsa
vzatí. So svojim bydliskom sme mi
moriadne spätí a iste nás zaujíma 
ako bude, či malo by vyzerať, aké 
by malo byf, aby sme boli spokoj
ní. Ponúkame preto obyvatel'om 
Devínskej svoje názory vyjadrit' 
v ankete: Akú Devínsku chceme 
v roku 1998 (a neskôr). Vaše názo-

12/Unavil - tulák v parížskom pod
svetí.- 13/Prívrženec arianizmu -
mesto v Juhozápadnej Afrike.-
14/Koniec tajničky.-
Pomôcky: C/Steroid.- D/ Alto.
H/ Acer. -d-

8 9 10 11 12 13 14 

ry poslúžia vytvori( obraz 
občanov so snahou 
vytvoriť z Devínskej 
spolahlivý domov a 
aj pri programovaní 
blížiacimi sa vol'bami. 
Jediná anketová 
DEVÍNSKU NOVÚ VES 
V ROKU 1998? 

-Dežo sa sÍažuje 
-Tak mja ten doktor 
napísal mje, že sú 

-A nejsi 
-To su, ale ne nrť1rA•;cnc 

DEVínskonovoveský EXpres- dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(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-
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časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

... a teraz máš šancu ! 

Volkswagen Bratislava 

hovor 
vatel'a 

zimu nevymaže
snehu niet, ani štátny 

ktorého pred polstoro
monopol komunistickej 

kalendára zmizol. 
ám iba pripomína, čo 

je aktuálne na strán
otvárame. 

sú dôležité jarné 
výlety a zájazdy, pre 

z tej oddychovej 
zimnej olympiády, 

stredou ukončená 
príprava na 

napriek svojim 
vrtochom, sa nedá 
čo rok ponúka svoje 

jne sa držiac tra-

z tradícií postupne 
pohodlnejšie, 
pričasto me

ba často ničíme 
pre malý pros

sa na zázrak 
dokáže nahradif 

Váš vydavatel' 

.-In s v ves 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

fJ Plaváreň v DNV chimérou? • Pristavia 
kontajnery O Ponuky a možnosti TKR 

H Kultúra a šport Reakcia na sťažnost' 
MsP [;) Ponuka pre deti 

Aj sídlisko na Hradištnej ulici 

dostane 
novú tvár 

V minulom čísle Devexu bol uverejnený v 
rubrike "Slovo majú Novovešťonio" podnetný 
názor no riešenie problémov s parkovaním no 
Hrodištnej ulici. O tom, že zlá situácia no 
Hrodištnej ulici nie je neznáma oni poslancom 
míeslneho zostupitelltvo svedčí oj schválený roz
počet mestskej čosli no tento rok. Ráta so v ňom 
s "vylepšením" Hrodištnej ulice hneď v niekol'
kých oblastiach. 

Najzávažnejším opatrením je plánovaná re
konštrukcio cesty medzi kostolným kopcom o 
sídliskom, ktorá je v dezolátnom stave o jazda 
po nej so stáva nebezpečným dobrodružstvom. V 
tomto roku so vymení asfaltový koberec zo no-

vý, zároveň so zrekonštruujú oj pril'ohlé chodníky 
o vybudujú nové odslovné plochy no parkovanie. 
To, či so nám tento zámer podarí v tomto roku 
zrealizovať, však záleží oj od stavu doždovej ka
nalizácie no tejto ceste. V najbližších dňoch urobia 
odborné firmy monitoring jej stavu. Z jeho vý
sledku so dozvieme, či je kanalizácia v poriadku 
o môže so ťahať nový asfaltový koberec, alebo či 
bude nutné vybudovať najskôr novú kanalizáciu. 

Druhý slovebný zásah, bude menšieho roz
sahu. Konečne však vymaže "škvrnu", ktorá dl
hodobo špatí toto sídlisko. V minulom roku boli 
no miestny úrod doručené dve petície obyvotelov 
z uvedenej lokality. Skupino občanov žiadalo 
opraviť rozbité detské ihrisko, druhá skupino ho 
žiadalo zrušiť o nahradiť zeleňou. Vyhovieť obom 
stranám býva obyčajne nemožné, my sme so na
priek tomu o to pokúsili. Staré ohyzdné múry 
pred niekol'kými dňami zmizli o pod rukami pra
covníkov Denovy vyrastie v krátkom čase ihrisko 

i.i;ó;;~;ra-dn-e~~;h-o-tí;l;-b~i;19:2~-~-9-9B~u-;6;;~;ra-;;;s;e-: 
dujúceho čísla bude 5.3. 1998, číslo vyjde 13.3. 1998. 

Krátke správy 
Najbližšie zasadnutia miestne; 

rady budú 3.3. a 17.3.98 
od 16.oo hod. 

V prípade poruchy vo vysielaní 
televízneho káblového okruhu 

vola;te firmu Satro tel.: 770 947 

Pre /údí s postihnutím {telesným, 
mentálnym} otvorilo združenie 

VOTUM-Istriiská 4 rekreačnú 
činnost' v rámci ARTETERAPIE 
formou keramického krúžku. 

Na stretnutia každý utorok od 
14, 15 hod. sa záuiemcovia 

môžu prihlásil' vo Votume alebo 
na tel.č.: 770 390 

Plesovú sezónu v Devínske; zavŕšili 
tri zábavy - Prvý reprezentačný 

ples firmy Presskam, Šiesty 

chorvátsky bál a 24.2. 98 

"pochovali basu" v lstracentre. 

nové. Pieskovisko bude ohradené proti psom o 
objavia so no ňom hojdačky o oj lavičky určené 
hlavne pre mamičky. Okrem toho v okolí ihrisko, 
ole oj v celej lokalite vyrastie množslvo nových 
stromov. Takže tá "zabudnutá výsadbo" z kresby 
nášho čit ot ela so v tomto roku stone reolilou. 

No záver úplná drobnosť. Zvykli sme si už 
no lo, že architekti noprojektovoli sídliská o hlav
ne chodníky no nich tok, oko im to vyhovovalo 
no rysovacej doske. Že to už menej vyhovuje 
l'uďom, ktorí tie chodníky denne využívajú, to so 
vel'mi do úvahy nebralo. Aj to chceme v tomto ro
ku zmeniť. Chceme, aby ste nemuseli šliapať po 
blate, keď si budete skracovať cestu no autobus. 
Prvý príklad bude práve no Hrodištnej o čoskoro 
budú nasledovať ďalšie no ostatných uliciach. Aj 
architektúro by malo slúžiť luďom o nie naopak. 

Jón Žatko 
prednosta miestneho úradu 



bnič 
11 dnice 

17.2.1998 sa uskutočnilo rokova
nie miestnej rady. 

Vzhl'adom k tomu, že ďenavia miestnej ra· 
dy mali na programe takmer 40 bodov, rokova· 
nie sa predfžilo až do neskorých večerných ho· 
dín. O polnoci starosta mestskej časti rokovanie 
prerušil a bude sa v nom pokračoval 

24.2.1998. Z bodov prerokovaných dno 
17.2.1998 vyberáme: 

Miestno rada: 
- nesúhlasila so žiadosťou Stavoprojektu 

aby sa mestská časť podiel'ola no prekládke VN 
napätia na ul. Š.Králika na pozemkoch novej ra· 
dovej zástavby, 

- nesúhlasila so žiadosťou l.staromest· 
skej spoločnosti , aby sa mestská čosi podielala 
na výstavbe inžinierskych sietí v lokalite novej 
výstavby bytových a rodinných domov na 
Opletalovej ulici vzhl'adom k tomu, že mestská 
časť považuje za prioritné dobudovanie kona· 
lizácie v jestvujúcej zástavbe, 

- prerokovala požiadavku Stavebného 
bytového družstva Bratislava IV. na zvýšenie po· 
piatkov za pr~em TKR a poverila starostu mest· 
skej časti vedením ďalších rokovaní s bytovým 
družstvom o tejto problematike. Zároveň prero-

DEVEX ~ 

kovala ponuku zástupcov bytového družstva na 
rozšírenie programovej ponuky TKR o platené sta· 
nice Max l, Supermax, Discovery a HBO. Nesú· 
hlasí so zavádzaním platených programov v tom· 
to roku v rámci rozvodu TKR patriacemu mestskej 
časti vzhl'adom k tomu, že by bolo potrebné neú· 
merne zvyšoval poplatky za pr~em TKR, 

- nesúhlasila s návrhom futbalového klu· 
bu lokomotíva a tenisového klubu LOB na zvere· 
nie športových areálov na Vápencovej ulici do ich 
správy a požiadala starostu mestskej časti o ďa
lšie rokovania so zástupcami týchto oddielov no 
zabezpečenie správy športových areálov, 

- schválila platobný kalendár investičných 
akcií mestskej časti plánovaných na rok 1998, 

- prerokovala informáciu riaditela Oenovy 
o rozpracovanosti investičných akcií mestskej čas· 
ti realizovaných Denovou a schválila uvol'nenie 
34.876; Sk na osadenie basketbalových košov 
na Tehliarskej ulici a ul. Š.Králika o uvol'nenie 
270.600; Sk na rekonštrukciu detského ihriska 
na Hradištnej ulici, 

- schválila pridelenie vyhradených parko
vacích miest na Eisnerovej ulici od 1.3.1998 na 
obdobie l roka za ročný poplatok 2.400; Sk na 
základe súlože vypísanej miestnym úradom, 

- uložila zástupcovi starostu rokoval so zó· 
stupcami rybárskeho združenia Morava o ponuke 
združenia na spravovanie rybníka, 

- schválilo prenájom vol'ných nebytových 
priestorov na ul. Š.Králika l. 

DENOVA v snahe pomôcf obča

nom DNY pri upratovaní domác
ností a domov poskytne vel'kokapa
citné kontajnery v uvedených termí

noch. Kontajnery budú určené len 
na odpad: 

- drevo, papier, starý nábytok, 
odrezané konáre stromov 

Nepoužívajte na chemický odpad 

a na staré železo. 

Rozpis pristavenia kontajnerov 
Deň Miesto pristavenie 

20. 2. 1998 Križovatka Slovinec

Prímoravská a Novoveská - J. Pani

čana 

27. 2. 1998 lstrijská (Pri Pož. 

zbrojnici a križovatka Janšáková -
Tehliarska 
6. 3. 1998 Na Kaštieli a križovat

ka Slovinec- Prímoravská 
13. 3. 1998 Na hriadkach a križo
vatka Spádová - Delená 

20. 3. 1998 Pieskovcová (stred) 
a Záhradná (koniec) 
27. 3. 1998 Križovatka Delená

Charkovská a Mečíková (stred) 

3. 4. 1998 Mlynská (pri rybníku) 
a Poniklecova (koniec) 
l O. 4. 1998 Križovatka Slovinec -

Stane sa plaváreň pre obyvateľov 

len chimérou? 
V piatok 13.2.1998 sme sa v 

prílohe denníka SME Regióny mohli 
dozvedieť aj o schválení zámeru na 
výstavbu novej fabriky na výrobu 
topánok v Martine. Dánsky výrobca 
obuvi - firma ECCO mieni postaviť 
fabriku v hodnote l O miliónov dolá
rov a začat v nej vyrába( ešte v ok
tóbri tohto roka. Fabrika zamestná 
až 1300 l'udí. Všetky tieto dôvody a 
snaha mesta pritiahnuť význam
ného investora práve do Martina 
asi viedli poslancov mestského za
stupitel'stva k tomu, že schválili od
predaj osem hektárového pozemku 
dánskej spoločnosti za jednu korunu 
za meter štvorcový a zároveň ju 
oslobodili na 7 rokov od platenia 
dane z nehnutel'ností. 

Prečo píšem v Devexe o Martine ? 
Pretože v Devínskej Novej Vsi sa 
deje niečo podobné, ale postoj po
slancov miestneho zastupitel'stva je 
odlišný. Jedným z najväčších prob
lémov v DNY nie je nezamestnanost 
tak ako v Martine ale nedostatočná 
kapacita priestorov na spoločenské 
a športové vyžitie. Preto miestne za
stupitel'stvo schválilo asi pred tromi 
rokmi zámer, že na vel'kej vol'nej 

Prímoravská a križovatka Novoves
ká - J. Poničana 
17. 4. 1998 lstrijská (Pri Pož. zbroj
nici) a križovatka Janšáková -
Tehliarska 
24. 4. 1998 Na Kaštieli a Pod 
Lipovým (stred) 
l. 5. 1998 Na hriadkach a križo
vatka Spádová - Delená 
8. 5. 1998 Pieskovcová (stred) 
a Záhradná (koniec) 
15. 5. 1998 Križovatka Delená -
Charkovská a Mečíková (stred) 
22. 5. 1998 Mlynská (pri rybníku), 
a Poniklecova (koniec) 
29. 5. 1998 Križovatka Slovinec
Prímoravská a križovatka Spádová 
-Delená 
5. 6. 1998 lstrijská (Pri Pož. zbroj
nici) a križovatka Janšáková -
Tehliarska 
12. 6. 1998 Na Kaštieli a Pod 
Lipovým (stred) 
19. 6. 1998 Na hriadkach a križo
vatka Spádová - Delená 
26. 6. 1998 Pieskovcová (stred) 
a Záhradná (koniec) 
V prípade, že to kapacitné možnosti 
dovolia, pristaví DENOVA aj kon-
ta· na staré železo. 

ploche na ulici Š.Králika 
madnými garážami sa 
obchodno - športovo -
centrum. Vzhladom k 
niekol'ko ročných 
skej časti by nestačilo na 
budovanie, hl'adali sa · 
schopní tento zámer 
Vypísala sa verejná 
sledku. Vypísala sa 
Bez výsledku. Vypísalo 
cie konanie. Bez 
niekol'koročnom 
našiel nik, kto by bol 
stavif za svoje peniaze 
l'udia v DNY potrebujú, 
mi nevynáša. Až na jeseň 
roka zrazu prišla ponuka 
nej firmy, ktorá bola 
ochotná zrealizova( p 
mer na ktorom trvali 
skej časti. Firma bola 
budovaf obchodné pri 
parkovacie boxy pre 
ločenské zariadenia, 
cvične a dokonca aj 
rový bazén a dalšie a 
denia. A to všetko za 
peniaze, bez toho, že by 
čo len koruna zaplatit' z 
vatelov DNY. 

Ako to všetko 

nová plaváreň vyrastie v 
Lamači, Karlovej Vsi 
ktorej inej mestskej časti 
A obyvatelia Devínskej 
budú nadalej za vodou 

rozvod (TKR) v ONV 

a možnosti 
redpisov zapríčinila, že zvýšenie DPH zo 6 % na 23 

p'šenia poplatku za údržbu TKR v ONV. To znamená, 

0 
z;j% vo všetkých družstevných a obecných domoch. 

na základe rokovaní komisie TKR pri SBD IV. a do
že do ceny sa nebude premietať každoročná i nF/á-

účastníkov, ktorí by tento program 
nemali záujem pozeraf a s dodáv
kou filtrov. V prípade nedoriešenia 
týchto problémov do konca februá
ra, bude program MAX l a SUPER
MAX vypnutý a zavedenie HBO do 
systému sa odsunie minimálne o 
pol roka. Miestna rada odmietla 
ponuku na zavedenie programov 
MAX l a SUPERMAX do siete TKR 
pre obecné byty a v prípade, že sa 
väčšina družstevných objektov roz
hodne o zavedení jedného alebo 
obidvoch platených programov do 
siete TKR, vzniknú tu náklady na 
odfiltrovanie obecných bytov. 

Program HBO nebude prvým 
ani posledným plateným progra
mom ponúkaným v sieti TKR. 
Komisia TKR pri SBD IV. v spolu
práci s firmou SATRO zavedenie 
postupne v "S-pásme" širokú ponu
kovú škálu individuálne výberových 
platených programov. 
Vybudovanie tohoto výberového 
pásma a jeho sledovanie je pod
mienené dobudovaním hviezdico
vých rozvodov a na strane užíva
tel'a vlastnením novšieho typu tele
vízneho prijímača, resp. kvalitného 
videoprehrávača. Po dobudovaní 
hviezdicových rozvodov komisia 
TKR uvažuje a rokuje o technických 
podmienkach zavedenia Internetu 
cez systém TKR. 

O všetkých aktivitách komisie 
TKR pri SBD IV. informovali zástup
covia komisie TKR pri SBD IV. Ing. 
Ján Prosuch a Ing. Ján Malík pria
mo starostu MČ DNY vzhladom na 
zrušenie komisie TKR pri MČ DNY. 

Zavedenie programu PRIMA t. 
č. cez satelit nie je možné, pretože 
táto stanica nemá zaplatené autor
ské práva v Slovenskej republike a 
zavedenie tohoto programu by 
ohrozilo vysielaciu licenciu. Firma 
SATRO vykoná v dohladnej dobe 
nové meranie úrovne signálu stani
ce PRIMA šjrenej terestrálnymi vy
sielačmi z Ceskej republikv a v prí
pade pozitívneho výsledku bude 
tento program do systému TKR za
radený. 

Vyzývame občanov DNY, ktorí 
by mali záujem sledovať také pla
tené a aj neplatené programu v 
sieti TKR v DNY (ktoré t. č. nie sú 
zavedené), aby svoje návrhy do
ručili predsedovi alebo podpredse
dovi komisie TKR pri SBD IV na ad
resy Ing. Ján Prosuch, M. Marečka 
5, Ing. Ján Malík, l. Bukovčana 
28. V prípade dostatočného záuj
mu komisia zabezpečí zavedenie 
požadovaných programov do siete 
TKR. 

Ing. Ján PROSUCH 
predseda komisie TKR pri SBD IV. 

Zo škôl • Zo škôl • Zo škôl • Zo škôl • Zo škôl 

V škole P .. Horova plesali 
14. február - sv. Valentín - je IRIS, ISTRIA, KASPA, KATKA- prie-

sviatok ako stvorený na stretnutia a mysel, p. LOŠONSKÁ, MEDIA IN, 
prejavy vzájomnej sympatie. MEDI FERA, MÓDA LENKA, MO-

Jedným z podujatí, ktoré sa YEO, MUSICFORUM, NATURPRO-
niesli v tomto duchu, bol aj 3. ro- DUKT, NEIT, OPTIKA-M, rodina 
dičovský ples v ZŠ P. Horova 16. OUZKÝCH, POISŤOVŇA 

Ples otvoril riaditel' ZŠ pán OTČINA, POL ZDRUŽ. MORAVA, 
Marko. Potom sa rozbehol kultúrny V. POKORNÝ, PRALINESS, PRO-
program, ktorý pripravili žiaci ško- NAT, POTRAVINY M+D, RADA 
ly. Videli sme módnu prehliadku, ta- RODIČOV, RIADITE( ZŠ P. HORO-
nec. V hanbe nezostali ani vlaňajšie VA, ROCHE, ROSI diskont, SLOV. 
ôsmačky, ktoré program spestrili ta- FILHARMÓNIA, T.E.D., TOVAR 
nečným číslom. Zlatým klincom PRE DOMÁCNOSŤ UNO VAŠEK 

programu bolo vystúpenie detského VEPY, VRANKA, VOLKSWAGEN: 
folklórneho súboru Grbarčieta. ZELOVOC-HORVÁTH, ZELOVOC -

Na plese vládla vynikajúca at- ISTRIJSKÁ UL. 
mosféra, ktorú umocnila hudobná Všetkým ešte raz úprimne da-
skupina Junior Band pod vedením P. kujeme a želáme vela úspechov v 
Bartonika. Priviedol aj svoj hudob- celom roku 1998. 
nícky dorast, ktorý na vel'mi slušnej Finančné prostriedky, ktoré na 
úrovni zahral úvodné hodiny. plese získali, venovali škole na za-

Osobitná vdaka patrí kuchárke kúpenie kopírovacieho stroja. 
pani Vyhnálkovej s manželom, ktorí Keď sa ráno rozchádzali po-
uvarili hostom výbornú kapustnicu. slední vytrvalci, svietilo už krásne, 
Do tomboly prispeli hodnotnými skoro jarné slniečko. Nejeden si 
darmi tieto firmy a jednotlivci: cestou domov povedal: "Bolo to 

ALLIBERT, AKVAREX, AVET, BEG- fajn, o rok dovidenia!" 

RA, CEVARM, DROGÉRIA J. a P., 
DROGÉRIA pri VÚB, DUNEX, EB
NER - zlatníctvo, EXPO-MUSIC, 

Zima, zima 
Na zimu sa zvyčajne tešia naj

mä deti. Nič sa nevyrovná zim

ným radovánkam - sánkovaniu, 

lyžovaniu, korčulovaniu či gulo

vaniu. Tohtoročná zima však ne

ukázala svoju pravú tvár a 

Perinbaba namiesto riadnej sne

hovej nádielky nás snehom len 

tak postrašila. Nedalo sa lyžova( 

v nížinách, hor sa preto do hôr, 

kde bolo snehu dostatok. Žiaci 

našej školy si mohli užií lyžovania 

do sýtosti na pravidelnom lyžiar

sko-výchovnom kurze pre žiakov 

7. ročníka základných škôl. V ča

se od 7. do 13. februára, pod 

vedením skúsených pedagógov, 

organizovali prvý turnus lyžiar

skeho výcviku. Druhý turnus bude 

od 21. do 28. februára. Deti so 

svojimi pedagógmi prežili, a deti 

druhého turnusu prežijú, pekné 

chvíle vo Vyšnej Boci v penzióne 

Horec, kde boli - budú ubytovaní. 

Svoje lyžiarske umenie si zdoko

nal'ovali na Čertovici a na 

Barbore, kde boli dobré snehové 

podmienky. Tí, ktorí stáli na 

O. Gregor, 
ZŠ ul. P. Horova 16 

s nami letí 
na lyžiach 
lyžiach prvýkrát zvládli základy 

tohoto obl'úbeného zimného 

športu, hoci neraz pocítili silu 

zemskej príťažlivosti na vlastnom 

tele. Skúsenejší sa zdokonalili v 

lyžiarskej technike s popasovali 

sa aj s náročnejším lyžiarskym 

svahom. Okrem lyžovania sa de

ti mohli potešiÍ aj krásnou scené

riou, ktorú im poskytla zimná 

krajina. Príroda nebola lakomá a 

skutočne je v tomto kúte nášho 

malého Slovenska prekrásna. 

Lyžovanie, prechádzky snežnou 

krajinou, priatel'ské posedenia 

všetko má však aj svoj koniec. 

Deti z prvého turnusu už opä( se

dia v školských laviciach. To čaká 
aj na deti z druhého turnusu. 

Všetkým však v pamäti zostanú 

pekné spomienky na lyžiarsky 

kurz. 

Soňa Škulová 

Základná škola l. 

Bukovčana 3 

DEVEX3 



v týchto dňoch oslávili 
70rokov 

Fridrich ENCINGER 
Einília BRlJNCLÍKOVÁ 

75tokC!v 
J6i~f !!RBÚCH 

Bfôhoželáme 
a spomíname aj nq tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

Z výročnej členskej schôdze 
Miestneho odboru Matice 

Slovenskej 

Hodnotili 
čin nosili 

V stredu 18.2. 98 sa zišli ma
tičiari z Devínskej na svojej výroč
nej členskej schôdzi. Zhodnotili čin
nost' za rok 1997 a schválili prog

ram na tento rok, 

Okrem pravidelnej klubovej čin
nosti sa budú zameriava( na za

chovanie tradičných duchovných 

národných hodnôt, predovšetkým 
v oblasti kultúry. Preto v programe 

na tento rok MOMS DNV nechý

bajú program jarných tradícií 
(5.4.98), Štúrov Devín (25.-
26.4. 98), výročie gen.M.R.Štefáni

ka (zájazd 3.5.98), Festival sloven
skej národnej piesne (l 0.5.98), 

program vianočných tradícií, po
znávacie zájazdy za krásami 

Slovenska a dalšie podujatia pre 
deti, mládež i dospelých. 

O všetkých podujatiach bude 
MO MS občanov informova( aj 
prostredníctvom Devínskonovoves
kého Expresu. 

Miestny odbor 
Matice slovenskej 

pozýva 
18.3.1998 o 18.00 hod v klube 

MO MS lstrijská 6 

Vznik Matice v literatúre 

DIEVEX 4 

Deti sa nedali zaskočil', vytiahli koliečkové korčule. 

Prvý reprezentačný ples firmy PRESSKAM 

Pre zamestnancov 
Pln it náročný výrobný program 

pre renomovaných odberatelov nie 
je jednoduché. Znamená plné na
sadenie počas celého roka. Uvedo
mujú si to zamestnávatelia i za
mestnanci firmy Press kam s praco
viskami v Bratislave a Malackách 
(Strojárne). O to viac prekvapila i 
potešila pozvánka pre zamestnan
cov na prvý reprezentačný ples fir
my. 

V piatok 20.februára 1998 sa 
zaplnili priestory vel'kej sály PKO 
v Bratislave do posledného miesta 
zamestnancami Presskamu Bratis
lava i Strojární Malacky. Po sláv-

nostnom otvorení riaditel'mi firmy
generálnym riaditel'om Viliamom 
Liedlom, ekonomickým riaditelom 
Ing. Tiborom Makarom a výrobným 
riaditel'om Mariánom Haruštiakom 
dostal slovo moderátor Miloš 
Bubán. Uviedol Roba Grigorova, 
Beátu Dubasovú, skupinu Stimul a 
všetkých pozval na parket. 

Zábavu pribrzdila iba tombola, 
v ktorej nechýbali výrobky firmy 
Presskam, ale aj bohatá ponuka 
podnikatel'ských aktivít firiem spolu
pracujúcich s Presskamom. 

Šiesty chorvátsky bál 
Už týždeň pred otvorením šies

teho chorvátskeho bálu museli 
usporiadatelia odmieta( objednáv
ky. Rokmi nadobudol na popularite 
nielen v Devínskej a aj tohtoročná 
plná sála, tradičné čísla programu, 
bohatá tombola a predovšetkým 
výborná nálada potvrdili jeho 
obl'ubu. 

Okrem starostu a zástupcu sta
rostu MČ DNY Ing. V.Mráza a Vl. 
Baranoviča boli hostami bálu aj 
velvyslanec chorvátskej republiky 
na Slovensku Gjuro Deželič, novo-

zvolený predseda slovenského fut
balového zväzu Milan Služanič, šéf
redaktor Hrvatskych novín z Viedne 

Petar Tyran a další 
hostia. 

a ruožice, v prog
rame nechýbali 
tradičné prvky zá
bavy - typovanie 
hmotnosti šunky, 
srdiečkový tanec, 

00@U~W~OO~ 
menin~ v nasleaujúeic~ 

týždnoc~ oslávia: 
28. 2. -Zlatica, l. 3 .. 

4. 3. - Kazirnír, 5: 3.' 

6. 3 .. - Radoslav,!: 3 

8. :3. ~Alan, 

či tombola. Do tej viac 
sial sponzorov prinieslo 
pät' cien. Skupina Meteór 
podporovala skvelú 
poslední hostia odch 

REKREAČNO-TURISTICKÝ POBYT 
od 7 do 12 rokov zariadení 

Dubová pri Modre. 

Sk 
p. Ovečková kontakt: 770 033 

SCHÔDZA CHORVÁTSKEHO KULTÚRNEHO 

V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

h vel'ká sála 

Program 
kina 

@~wiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 7 9.45 hod. v so. 
a ne. ai o 17.15 hod. 

1.3. VOTRELEC: VZKRIESENIE 
USA -44,- Sk 

6.3. RÓMEO A JÚLIA 
USA -34- Sk 

7.-8.3. SÁM DOMA 3. 
USA -čd- 38,- Sk 

14.-15.3. SEDEM ROKOV 
V TIBETE 

USA -46,- Sk 

75.3. o 15.'0h PRÍBEHY 
PRE DETI 

RUS -10,- Sk 

20.3. SVÄTÝ 
USA -36,- Sk 

27.-22.3. TÚ SVADBU TREBA 
ZRUŠIŤ USA -42,- Sk 

Tel: 775 104 

UKČ Umelecká kultúrna činnosť 
otvára od 2.3.1998 

Detské divadelné štúdio 
pre deti od 7 do 15 rokov 

v Základnej škole I. Bukovčana 3 
vchod zo zadnej strany, prízemie II.B & 

podrobnejšie informácie na tel.: 77 68 14 

1 
Výsledky l. ligy mladšieho dorastu 

skupiny západ: 

DNY- Faust Bratislava 2:2 
Budmerice- Modra 0,5:3,5 
DNY- Modra 2,5:1,5 
Faust Bratislava - Budmerice 2:2 
Modra - Faust Bratislava 12:2 
Budmerice - DNY 3,5:0,5 
Výsledná tabul'ka skupiny západ: 
l. MODRA 7:5 4 
2. Budmerice 6:6 4 
3. DNY 5:7 4 
4. Faust Bratislava 6:6 3 

Bodové zisky hráčov ŠK STRELEC: 
SYROVÝ Ivan 2 
HORVÁTH Karol l 
JURČÁK Stano 
HORVÁTHOVÁ Zuzka 

mj 

HOKEJBAL 
MUŽI 16. kolo 
H.O.K. Nivy- ŠK YMCA DNY 

4:2 (1.0, l :0, 2:2) 
Góly YMCA: Jeck 2 

17. kolo 
ŠK YMCA DNY - HBC HURRICANE 

5:7 (l :l' 0:4, 4:2) 
Góly YMCA: Lisol 2, Jeck 2, Oraš 

18. kolo 
ŠK YMCA DNY- ŠK HANCOP 

3:8 (2:4, 0:3, l: l) 
Góly YMCA: Chandoga, Lunzer, Lisol 

19. kolo 
ŠK YMCA DNY- POŠEN "B" 

10:4 (5:1, 3:1, 2:2) 
Góly YMCA: Encinger, Lisol, Šašík a 
Chandogo po 2, Runák, Švajda 

20. kolo 
SLÁVIA PRÁVNIK- ŠK YMCA DNY 

8:5 ( 1.0, 4:2, 3:3) 
Góly YMCA: Runák 2, Jeck, Lisa!, Encinger 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS DNY. 
Stretnutia na zástavke MHD- P. Horova o 9.00 hod 

15.3.98- nedela: Náučný chodník DNY- Devín a spät' 

Informácie na tel.: 778 269 

DEVEX 5 



Devínskonovoveský expres uverej
nil v l . tohtoročnom čísle sťažnosť ma
nželov z Poničanovej ulice, v ktorej vy
jadrili nespokojnosť s prácou Mestskej 
polície, menovite dňa 7. decembra 
minulého roka. Po prešetrení sťažnosti 
zaujíma Mestská polícia nasledovné 
stanovisko. 

Kedže udalos( opísaná v článku a 
datovaná 7. 12. 1997 nie je presne
jšie identifikovaná miestom a asom, 
predpokladáme, že ide o telefonický 
oznam na linku 159 o napadnutí 
občana o 17.15 h na ulici Bukovčana 

"Ahoj, Marta" zavolala som 

v predsieni na svoju sesternicu, "do

ma si?" "No, len poď dalej, "volá 

z obývačky, mala tam návštevu. 

Chcela som sa vzdialiť, že nebu

dem vyrušovať, ale len nástojila, 

aby som vošla a vraj budem robi( 

spoločnost tu tete Han ke, ona že si 

má niečo dokonči( takže som priš

la vhod. 

Teta Hanka je bezdetná vdova, 

sestra jej otca, vydatá kdesi až na 

myjavských kopaniciach a prišla ich 

pozrieť, ako svoju neter do domu, 

v ktorom sa aj ona narodila. 

Samozrejme starý dom, pekne pre

robený, pani Hanke sa páči. 

Vol'akedy to bol iba taký gazdov

ský, s dlhým dvorom a teraz, v lete 

samý kvet,- pochvalovala. 

"Vieš," hovorí mi, lebo ma už 

spoznala , "teraz je to už celkom 

iné ako volakedy, vtedy bola bieda. 

Bola som najmladšia zo šiestich detí 

a Štefan, tuto jej otec, "ukázala na 

Martu, "bol najstarší a odomňa až 

o osemnást rokov, lebo ja som bola 

už iba taký poškrabok," usmiala sa. 

Marta odbehla do kuchynky pozrie( 

štrúdl'u v rúre a doniesla nám aj vo

ňavú kávu. A teta, teda pani Hanka 

mi rozprávala: "Keď nám otec zo

mrel, mala som iba tri roky a Štefan 

sa teda musel obzrieť za ženou, 

aby mal kto hospodárstvo vies( a aj 

dom obriadi(, pretože aj mat 

chrchlaveli. A tak priviedol Jolanku. 

"Bola rúča, pekná a šikovná, 

"hovorí," a usmerňovala aj mňa, 

mali sme sa rady a mamka boli 

spokojná." Počúvala som ju so 

záujmom a podchvílou pribehla aj 

Marta. Na tanieri už kralovala po

cukrovaná štrúdle. 

"Bolo to dávno," pokračovala te

ta, "Štefan obrábal naše polia a 

DEVEX 6 

24, ktorý je v Protokole udalostí 
Mestskej polície zaznamenaný pod 
uvedeným dátumom. Zo služobných 
záznamom dalej vyplýva, že hliadka 
MsP na telefonický podnet na udanom 
mieste zadržala osobu podozrivú zo 
spáchania uvedeného skutku a pred
viedla ju na obvodné oddelenie poli
cajného zboru, ale aj to, že poškode
ná osoba z miesta činu počas zásahu 
mestských policajtov ušla, čo určite 
sfažuje činnosť polície. 

Jolanka doviedla do nového bydlis

ka vtedy k nám aj svoj živý dar do 

gazdovstva, mladého sivého koní

ka. Bol krásny, strojný, s bujnou hri

vou. A spočiatku sa nedal nikomu 

inému vyvies!' za uzdu, len jej. Tak 

ho mohla iba ona napoji( vyviest' a 

aj dnu, do stajne voviesť, len ona, 

Jolanka. A ako ten vedel behať do

okola po dvore, paráda a zase ho 

len ona mohla vtedy chytiť za uzdu. 

Ak sa priblížil aj Štefan, hneď bol 

na zadných a nepokojne zaeržal. 

Dalo to veru roboty, kým si naňho 

• 
l 

zvykol, no ale predsa sa mu to len 

podarilo. Vždy ho iba pekne po

chválil, potlapkal, milo sa prihovoril 

a tak sa Sivko,- lebo tak sme ho vo

lali, podvolil," vzdychla si a po

kračovala. 

"Raz sme išli za ním na pole, ja 

s Jolankou, niesli sme mu jest'. Do 

batôžka v kastróliku halušky, slani

nu a chlieb, do kanvičky polievku. 

Poď aj ty, hovorí mi, nakosíme hús

kam žihlavy s prasličkou, pomôžeš 

mi. Poskakovala som teda pred ňou 

ako kozliatko, kým sme dorazili. 

Štefan, ako riadny gazda, sadol 

si na medzu, prežehnal sa a 

s chuŕou do toho a veru aj s apetí

tom. Nože poď,- hovorí mi 

Jolanka, skúsime a posadí ma na 

Sivka. No ale to ste mali vidiet', ten 

odrazu vyhodil zadnými,- bol iba 

prichytený za ohlávku pri voze vza

du, kde si pochutnával na sene a ja 

som vyletela oblúkom ponad bráz

du a rovno do oráčiny. Jolanka vy

kríkla, no ja som ani nestačila, boli 

sme obe šokované. A neverili by 

ste, pokračovala," ale mne sa nič 

Mestská polícia má zau1em na 
tom, aby v jej vlastných radoch vládol 
poriadok a disciplína. Preto sa dôsled
ne zaoberá každou sfažnostou na svo
ju prácu. K novému roku 1998 došlo 
na poste velitela stanice MsP v 
Devínskej Novej Vsi k personálnej vý
mene. Súčasný velitel', poverený vele
ním na trojmesačnú skúšobnú dobu, 
prijal opatrenia, a to aj na základe 
predmetnej sťažnosti, s cielom podstat
ne zlepši( stav verejného poriadku v 
tejto mestskej časti. V opatreniach je 
zakomponované zvýšenie kontrolnej 
činnosti hliadok, najmä) vo večerných 
a nočných hodinách, aj cielené kontro
ly vytipovaných lokalít, ako sú detské 
ihriská, školy, škôlky a dalšie proble
matické miesta v Devínskej Novej Vsi. 
S uvedenými opatreniami bol obozná
mený aj starosta mestskej časti, ktorý 

nestalo, ani najmenší škrabanček 

som nemal, len ona, Jolanka, sa 

vel'mi zl'akla. A nepovedala som 

vám, že už mala pre pôrodom a tu 

len odrazu jej voda odišla a dostala 

bolesti. Štefan teda ju rýchlo naložil 

na seno aj so mnou , Sivka zapria

hol a ten veru uháňal s vetrom o 

preteky, čo mu sily stačili, akoby od

razu aj on vedel o čo ide. Tak sme 

sa vrútili do dvora, mamka zalomila 

rukami a utekali po babicu. Štefan 

ju dal zatial' do postele a postavil 

vodu. Kým zovrela bola babica u 

nás a keďže už boli vel'ké bolesti, 

zvŕtala sa okolo nej. Netrvalo dlho 

a prišla na svet prvá Milka a potom 

aj ty," ukázala na Martu. "Boli ste 

hneď dve, no o tom sme v tých ča

soch nevedeli dopredu, to nebolo 

ako dnes, "usmiala sa. "A ozaj, kde 

je Milka, veď má prísť aj ona, 

nie?"- spýtala sa odrazu, Matra pri

kývla, že naozaj príde, no až trošku 

neskôr a teta pokračovala. 

,,Ako pätnásťročná išla so slúžiť 

až hen do Prahy, to bolo hneď po 

vojne. Ešte s kamarátkou. Vtedy som 

sa po prvýkrát viezla vlakom. Vošli 

sme do tunela a sme sa báli, že už 

nevyjdeme a tak sme sa tuho objali 

a k sebe pritisli. Veru, teraz je to už 

smiešne aj mne," podotkla, keď sme 

sa zasmiali. 

"No a tam, v tej vel'kej staroveža

tej, si nás potom rozdelil. Ja som iš

la k pánom v Starom meste a 

Maruška do mlyna. A veru sme sa 

potom dlho nevideli, až sme sa raz 

stretli na trhu. A ona, Masruška sa 

st'ažovala, aj sme si poplakali, bolo 

nám clivo za domovom. 

A raz sa mi v tej službe tak prisni

lo s našim Sivkom a ráno som sa 

dala obloky umývať. Zrazu som po

ki:Zia, zavrávorala som, rozbil sa 

takto môže sám, alebo 
Ivom poslancov, 
va( prácu 
Chcela by som 
nici MsP v súčasnosti 
miesto plánovaných (a 
20 policajtov. 

Občanov Devínskej 
som chcela upozorni( 
je ponosy na Mestsb~ 
voli na velitel'stvo Ms 
vej ulici č. 1 O alebo 
531 82 23 až 7. 

rušenia pracovnej 
va( nedorozumenia a 
veru občanov v prácu 
cajtov. 

oblok a popozerala 

Pani ma aj vyhrešila, 

som rám ku sklenárovi, 

viazanou rukou a aby 

hneď som ho aj 

som mala s dlhým 

nič nedozvedel. Potom 

chladla a bola som v 

zápal pl'úc. A vtedy 

prisnilo so Sivkom. 

fŕkal. O pár dní som 

z domu, že mamka 

di by ma vidieť. Ako 

mohla, už som bola 

dala, "vzdychla si. "Ni 

ho, môj prvý muž bol 

Lenže sa mi opäf raz 

Sivkom a večer mi ho 

Zastrelil ho niekto ako 

sa nič nevyriešilo, 

V tom sa ozval 

Milka a zvítali sa. Teta 

premeriavala: "Ste 

hrozná," podotkla," 

vašej matere, mali 

mohla sa teši( s 

mesiac. Zabočila so 

vki:Zia domov, kde ma 

muž. Rozpovedala 

Hanke a o Sivkovi, čo 
na výstrahu prisní. 

Iríungelleosíng 
všdky vý·hocly lfltl Vo'iej strnn(L 

tel.: 770 265 
mobil: 0903 437 711 

príspevková organizácia MČ DNY, Eisnerova 25 

priime pracovníkov: 

činnos( 
údržba a upratovanie MČ Devínska Nová Ves 

(aj dôchodcovia) 

murár, stavebný robotník, stavebný zámočník 
čaty 

záhradníkov na výsadbu a údržbu zelene 

uzatvárame na dobu určitú, neurčitú, na dohody o pra

Pri všetkých profesiách je vítaný vodičský preukaz 

T) 

7.00 h do 15.30 h na telefónnom čísle 07/778 692, 
osobne na Eisnerovej ul. č. 25 (v objekte kotolne) 

-zákaz

svoj sortiment 

textil. Srdečne 
. Horova 12. 

Tel. 779400 
mzdy, DPH aj v 

ZN: 779072 
dane. 

303,775420 

~~~M ®ffU5ItliE~®0S]li) 
• Kúpim stavebný pozemok alebo 
dom v DNY. Tel. 566 18 89 

• Keď viete strihať ovocné stromky, 

ozvite sa večer na 

tel.: 777 217 
ZN.: Finančná odmena 

Kupujete byt? 
Neviete čo dálej? 

Naša ponuka je tu pre Vás! 

. .. komplexná správa bytov 

a nebytových priestorov 

... údržba, opravy a služby 
v oblasti bytového hospodárstva 

DUSPAMA spol. s. r. o. 
Furmanské č. 2, 841 03 

Bratislava - Lamač 
tel. 762 184, fax 766 902 

kontaktná osoba -

p. Holúbek Vladimír 

Novootvorená predajňa 

š. Králika l O 

sídlisko Podhorské 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00- 18.00 hod. 
sobota: 8.00 - 12.00 hod. 

Príďte si vybrať 
srdečne Vás pozývame 

Inzerciu: Cenník: l znak= 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l j 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou S %, pri S o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2S %. Ponuk o detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hl'odám -SO %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strana + SO %. 1 tm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad : l S.30- l sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Dňa 9. 2. 1998 v popoludňaj
ších hodinách člen hliadky MsP v 
spoločnej hliadke s príslušníkmi PZ 
zabezpečovali miesto kriminalistic
ky relevantnej udalosti na ulici l. 
Bukovčana. Išlo o úmyselné rozbi
tie čelného skla a prepichnutie 
pneumatík na motorovom vozidle 
občana z Bratislavy 

O deň neskôr 1 O. 2. 1998 hlia
dka MsP v čase o 16.1 O h zistila 
na základe telefonického oznamu 
dvoch prieslupcov, ktorí na ulici 
Hradištnó pri potravinách požívali 
alkoholické nápoje. Hliadka MsP 
vyriešila prípad v zmysle zákona o 
priestupkoch. 
Dňa 14. 2. 1998 prišiel oznámiť 

na stanicu MsP občan priestupok, 
že mu na ulici Kosatcova pred ro
dinným domom vol'ne pustený pes -

Mariáš 

Reštaurácia 

u~hala 
v DNV usporiada 

28.2.1998 o 10."" hod 
Iv. ročník turnaja 

v mariáši. 
gf 

V~ a 
Vodorovne: A. Polepšia sa. - B. 
Začiatok tajničky. - C. Výveska, 
plagát- vynikajúca herečka - po
norením do vody udus. - D. Usekni 
- mesto v Rusku - poludníkovó 
značka. - E. Pokladňa - pláž - mes
to vo Francúzsku. F. Stará mama 
po nemecky - skratka Slovenskej fil
movej tvorby - ŠPZ Prahy - približ
ne. G. Vel'komesto v Nemecku - po
núknu miestom. - H. To po rusky
horký po latinsky- vec (z lat.) - l. 
Koniec tajničky. - J. zanedbáme, 
zabudneme. 
Zvisle: l. Učebný kurz. - 2. Ropa -
podzemná dráha. - 3. Zásada ni
komu neubližovať (z indického ná
boženstva) - cudzopasný hlíst po 
česky. - 4. Husto padajú ako dážď 
- mólo výdatne. - 5. Mužské meno -
hlava šiilov. - 6. Druh trhaviny- na
ho po česky. 7. Vojvoda po česky -
planéta slnečnej sústavy. - 8. Ruský 

vlčiak napadol jeho psa kokršpa
niela. Po tomto ozname sa hliadka 
spolu s oznamovatelom presunula 
na miesto priestupku a šetrením 
zistila majitela vlčiaka a skutočnos
ti, ktoré nasvedčovali objektivite 
oznamovatel'a priestupku. Majitelo
vi vlčiaka nerešpektovaním VZN o 
chove zvieral uložili maximálnu 
blokovú pokutu. 
Dňa 15. 2. 1998 v nočných ho

dinách o 20.00 h hliadka MsP zis
tila, že na ulici Š. Králika dvaja 
miestny občania rušia nočný kl'ud. 
Hliadka MsP zjednala na mieste 
nápravu a priestupcov vyriešila do
hováraním. 
Dňa 19. 2. 1998 takisto v noč

ných hodinách o l .OO h hliadka 
MsP riešila dvoch alkoholom opo
jených miestnych občanov, ktorí 
rušili nočný kl'ud spoluobčanov hlu
čným spevom. Na mieste bola 
zjednaná hliadkou náprava a prie
stupcov vyriešila v zmysle priestup
kového zákona. 

Jaroslav luky 
velitel' stanice MsP D.N.V. 

Centrum Voľného času 
Pekníková 2 

Bratislava 

poriada cez 

jarné prázdniny 
9. 3.-13. 3. 98 

DETSKÝ TÁBOR 
v Zlatníckej doline pri Skalici 

realistický maliar- supy po česky. 
9. Mesto v Brazílii - opatrovkyňa 
pre malé deti. - l O. Stotina, rota po 
česky - skratka výrazu dramatický. 
- ll . V hudbe zborovo - pletivá s 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 6 

PIONIER 
deti GULIVIER, 

Sokolikova 2 
841 O 1 Bratislava 

ORGANIZUJE 

Jarný detský tábor plný dobro
družstiev, hier, humoru, turistiky 

a dobrej nálady. 
Miesto konania: Chata KOŽIAR, 

Žiar, Smižanany (pri Liptovskom 
Mikuláši) 

Termín: 
8. marec - 13. marec 1998 

Doprava: Autobus Strava: 5x 
denne 

Ubytovanie: Účastníci budú uby
tovaní v drevených, dobre vykuro

vaných chatkách po 12 lôžok 
(4+3+3+2 v bunke) s WC a teplou 
sprchou. 

Okolie rekreačného zariadenia: 
Chata sa nachádza v Západných 

Program: 
* lyžovačka (za dobrých 
snehových podmienok) 

*turistika 
' poznávací výlet do Skalice 

* hry, kvízy, súťaže 
* spoločenské večery, zábava 

' rekreácia, oddych 

Cena: 1050,- Sk 
Bližšie informácie: 

t. č. 765 193 
Tešíme sa na Vás. 

okami. - 12. porania sa horúcou 
tekutinou. -
Pomôcky: B. Mira. - H. Amarus. -
3. Ahinas. - 6. Abilit. - ll. Acoro. 

·d-

7 8 9 10 11 12 

Tatrách v ústí Žiarske· 
morskej výške 870 

1 

chaty sa nachádza 
sky terén s vlekom 

na loptové hry a st~lný 
Program: V 

vého počasia budú 
možnosť lyžovania 
stavania snehových ' 

zaujímavých aktivít na 
čerstvom vzduchu. 
výučba nemčiny 
lom hodinu denne 

nom Horskej služb~, 
čenské hry a karneval 

Cena: 1900,· Sk pr~ 
GULIVER je 1 

(V cene je doprava, 
strava, poistenie, či 

tam zahrnuté poplatky 

INFORMÁCIE A 

Vedúca tábora: 
Jandová, tel/odk. 

J. Stanislava 25, 841 
Vedúca oddielu: Eva 

vá, tel. 654 244 72 

Vyplnené prihlášky 
zaplatení doručte 
skôr. 

Bankové spojenie: 
sporitel'ňa, Bratislava -

číslo účtu: 233 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 'i0,%vvdclvatels~y' 
hradí Mestká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(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 • 
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EJ Milión na šport • Prečo neodviezli 
odpad D Slovo Novovešťanov 
~ Ponuky programov a aktivít 

m Šport 

Vo Volkswagen Bratislava - DNV vyrobili 

Číslo: 

STOTISÍCE VOZIDLO 
Kým pôvodný projekt pre V minulom roku predstavovali in-

Volkswagen v Bratislave - Devínskej vestície vo VW Bratislava čiastku 
Novej Vsi predpokladal ročnú pro- ll 0,6 miliónov DM. Investovali pre-
dukciu 30 tis. áut, 200 tis. prevo- dovšetkým do nových výrobných 
doviek a 1500 pracovníkov, v tom- technológií, ktoré umožňujú výrazne 
to roku chce najmodernejší sloven- zvýšiÍ produktivitu práce. 
ský výrobca automobilov vyrobiť V prudkom raste však dokázali 
120 000 vozidiel, 320 000 prevo- vo Volkswagene udržať najvyššiu 
dovi ek a zamestnať 4500 pracov- kvalitu produkcie, keď viac rokov sa 
níkov. držia medzi prvou desiatkou (zo 60 

Svoju dynamiku dokumentoval v závodov koncernu po celom svete). 
utorok 24. 2. 1998, keď výrobnú Nosným prvkom výrobného 
linku závodu spoločnosti Volkswa- programu VW BA bude najnároč-
gen Bratislava opustilo stotisíce vo- nejšia verzia VW Golf A4 Syncro, 
zidlo, vyrobené v tomto závode od ktorého sériová výroba sa začne v 
jeho vzniku ( 1991 ). apríli tohto roka. pk 

Uzávierka dnešného čísla bola 5.3. 7 998. Uzávierka nasledu
júceho čísla bude 19.3. 7 998, číslo vyjde 27.3. 7 998. 

5 bezplatne 

Krátke správy 
Okresný úrad Bratislava IV, 
odbor všeobecnej vnútornej 
správy týmto oznamuje, že 

matrika v Devínskej Novej Vsi 
bude pre občanov otvorená 

v dňoch 

Pondelok od B.oo-12.oo 
a 13.oo·17.oo hod 
Streda B.oo-12.oo 
a 13.oo-16.oo hod 

Štvrtok B.oo-12.oo hod 

POLO aj z Bratislavy 
Výroba Volkswagenu Polo v bratislav
skom závode Volkswagen sa začne 
hneď, ako to bude technicky možné. 
Predpokladom bude postavenie novej 
výrobnej haly v areáli závodu, ktorá 
bude hotová ešte v tomto roku. 
Informoval o tom Dušan Marušák z 
oddelenia vzíahov s verejnosÍou 
Volkswagen Bratislava. Ako oznámila 
táto spoločnos(, pripravujú výrobu 
300 kusov VW Polo denne s možno
s(ou dolšieho zvyšovania výroby. 
Podnik bude okrem toho nedolej vy
rába( VW Golf. 

Verejné 
zhromaždenie 

Starosta MČ DNV zvoláva verej
né zhromaždenie občanov mest
skej časti DNV na posúdenie za· 
stavovanej štúdie na výstavbu are· 
ólu DENOVY a Verejného dobro

vol'ného požiarneho zboru v kom
binácii s podnikate(skými aktivita

mi na parcele č.2565/109 a 
2565/ ll O katastrálne územie 

DNV (rozostavaný objekt zberných 
surovín na ui.J.Poničana). 

Zhromaždenie bude v pondelok 

16.3. 1998 o 18.oo hod vo vel'kej 

sále lstracentra. 

Srdečne vás pozývame 



® robnicky 
!l radnice 

Z výsledkov rokovania miestnej rady 
24.2.1998 vyberáme: 

miestna rada: 
" schválila návrh na rekonštrukciu a ob
novu terasy na ul. M.Marečka podlo požiada
viek občanov s vymiestnením trhových stolov 
z terasy. Trhové stoly sa dočasne (až do vybu
dovania definitívneho trhoviska) umiestnia 
medzi objektami M.Marečka 12 a M.Marečka 
18. Rekonštrukcia terasy by sa mala začať v 
júni tohto roku. 
• schválila realizáciu ll. etapy revitalizá
cie rybníka vrátane vybudovania plážového 

ilión ko 
Jednou z dôležitých priorít poslancov miest

neho zastupitelstva je podpora športových a kul
túrnych aktivít priťahujúcich hlavne mládež. 
Preto schválili uvol'nenie až jedného milióna ko
rún z rozpočtu mestskej časti na činnosť športo
vých oddielov a občianskych združení pôsobia
cich v Devínskej Novej Vsi. Ich hlavným záme
rom je pomôcť funkcionárom športových oddie
lov pritiahnuť mládež z ulíc a temných zákutí na 
športoviská. Prevencia je vždy účinnejšia ako re
presia. 

Rozdelením milióna korún medzi l S špor· 
tových oddielov a občianskych združení sa 
opakovane zaoberala športová a kultúrna komi
sia a miestna rada. Najdôleži-tejším kritériom, 
ktoré zohl'adnili pri konečnom rozhodnutí bola 
práve starostlivosť o mládež. Najvyššiu čiastku -
až 400 tisic korún, dostane Futbalový klub 
Lokomotíva ONV, 90 tisic korún schválili členovia 

volejbalového ihriska a dolšich rekreačných za
riadení, 
• požiadala firmu (-realitná agentúra s.r.o. 
vzhladom na stanovený nedostatočný limit dotá
cií na teplo, stanovený Daňovým úradom 
Bratislava IV., prerokovať s výrobcom tepla spô
sob úhrad za vyrobené teplo, 
• schválila sút'až na zabezpečenie dodáva-
telo opravy miestneho rozhlasu, 
• neschválilo umiestnenie predajného 
stánku na výrobu a predaj langošov a ďalšieh 
výrobkov na Eisnerovej ulici, 
• neschválila žiadost' na predaj ovocia a 
zeleniny z obytného prívesu na ul. P.Horova, 

Z výsledkov rokovania miestnej rady 
3.3.1998 vyberáme: 

• schválilo uvol'nenie 233 tisíc korún na 
výsadbu verejnej zelene na sídlisku na 
Hradištnej ulici, 

n a ŠPORT 
miestnej rady tenisovému klubu LOB a združe
niu Votum, 80 tisíc korún karate klubu JU-SHU, 
SS tisíc korún športovému klubu YMCA, 40 tisíc 
korún stolnotenisovému klubu TTC a basketbalo
vému klubu, 38 tisíc korún športovému klubu 
EKO, po 35tisíc korún šachovému klubu Strelec 
a basebalovému klubu, 2S tisíc korún volejbalo
vému klubu, 20 tisíc korún klubu Danica, l S 
tisíc korún klubu Veterán, 13 tisíc korún klubu 
jogy a 12 tisíc korún novozaloženého klubu ar
mwrestlingu. 

Vo väčšine uvedených prípadov hradí mest
ská časť až polovicu celkových výdavkov uvede
ných klubov. Na nasledujúcom rokovaní miest
nej rady budú jej členovia schval'ovať dalšie, 
tentoraz účelové dotácie, v celkovej výške 31 O 
tisíc korún. Celková čiastka, ktorou poslanci 
miestneho zastupitelstva podporili v tomto roku 
športové kluby, kultúrne súbory a občianske 

Prečo neodviezli odpad 
Parkujúce osobné automobily opäť 
zabránili pracovníkom OLO odvoz 
ospadu. 

2. 2. 98 
Eisnerova 19 - BAT 09-48 o 6.05 h 
P. Horova 26 - E FR 41111 o 6.45 h 
Š. Králika 14-16 - BA 445 AT, BA 
930 AN o 7.00 h 

4. 2.98 
Eisnerova 18 - BU 06-59 o 6.35 h 
š. Králika 14-16 - BLH 34-36 o 
7.25 h 

6.2.98 
P. Horova 13-15 - BAO 44-35 o 
6.25 h 
Š. Králika 23 - PDD 18-14 o 6.40 h 
M. Marečka 1-3 - BLL 12-72 o 
8.00 h 

9.2.98 
P. Horova 7-8- BA 122 AG, BLK 
91-17 o 7.00 h 
P. Horova 13-15 - TNH 34-98 o 
7.05 h 

ll. 2. 98 
Eisnerova 19- BU 98-78 o 6.20 h 
Eisnerova 17 - BLK 59-05 o 6.35 h 
Eisnerova 11-13 - BAT 34-38 o 

DEVEX 2 

6.35 h 
Š. Králika 14-16 - BA 066 AD o 
7.10 h 
Š. Králika 6-8 - BLL 08-66 o 7.15 h 

13.2.98 
Eisnerova 17-19 - BLK 59-05 o 
5.50 h 
P. Horova 7-8- BA 578 BB o 6.15 h 
Š. Králika 23 -BA 411 AG o 6.30 h 

16.2.98 
P. Horova l 3-15 - BLE 70-00 o 
6.55 h 

18.2.98 
Š. Králika 18 - BU 36-44 o 7.20 h 
stálo priamo pri stojisku kont. 
Devínska cesa l 04, 118 - zamkn. 
brána o 9.15 h 
M. Marečka MŠ - BAB 80-13 o 
11.30 h 

20.2.98 
Eisnerova ll - BU 34-30 o 6.05 h 
P. Horova 26 - TNH 34-90 o 6.30 h 
Š. Králika 26 - BAV 15-7 4 o 6.35 h 
Š. Králika 14-16 - BAO 80-68 o 
6.35 h 
l. Bukovčana 24 - BA 670 AO o 
7.30 h 

schválilo uvolneníe 12 tisíc korún na úpra
vu hrádze rybníka, 
• schválila uvol'nenie 240 tisíc korún na kú-
pu multikáry pre potreby Denovy, 

požiadala poslancov mestského zastupi
tel'stva hl.m. SR Bratislavy zvolených za ONV 
predložiť na rokovanie mestského zastupitelstva 
návrh na vytvorenie vyhradeného jazdného pru
hu pre autobusy v smere od ONV na úseku od 
ukončenia dial'nice po križovatku na Poliankach 
kvôli urýchleniu dopravy z ONV do centra mesta, 
• poverila starostu a vybraných členov 
miestnej rady na rokovanie s komisiou pre TKR 
pri Stavebnom bytovom družstve Bratislava IV, 
• odporučila starostovi mestskej časti vypí
sať verejnú obchodnú sút'až na zabezpečenie do
dávatelh stavby Chorvátskeho múzea na lstrijskej 68, 
• schválila dotácie na činnosť z rozpočtu 
mestskej časti na rok 1998 pre športové kluby a 
občianske združenia v celkovej výške l milión 

združenia je vyššia ako je príjem mestskej časti z 
daní z nehnutel'noslí všetkých obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi dohromady. Zostáva len dú
fať, že táto finančná podpora a obetavá práca 
desiatok funkcionárov, trénerov a vedúcich súbo-
rov prinesie svoje ovocie. 

Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

23. 2. 98 
Eisnerova 11 - ZNE 24-98 o 6.05 h 
P. Horova 13-15 - BAS 00-91 o 
6.30 h 
Harmincova l Dúbravanka - pre
kážajú vozidlá 

25.2.98 
Eisnerova ll - BLE 34-32 o 6.40 h 
P. Horova 8, 9 - BAZ 69-08 o 6.50 h 
P. Horova 13-15 - BAV 49-75 o 
6.55 h 
lstrijská 22 ZŠ - zamkn. brána 

Program 
Pondelok 2. 3. 1998 
Utorok 3. 3. 1998 
Štvrtok 5. 3. 1998 
Piatok 6. 3. 1998 
Pondelok 9. 3. 1998 
Utorok l O. 3. 1998 
Štvrtok 12. 3. 1998 
Piatok 13. 3. 1998 

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 

korún - podrobnejšia 
nom článku, 
" uložila predsedom 
športovej a sociálnej 
schválenie účelových 
bom a občianskym 
ke 31 O tisíc korún na 
miestnej rady, 
• schválila termín 
"Kultúra bez hraníc" na 
miestom konania v ONV. 
• schválila prípr~vný 
"Kultúra bez hraníc" v 
PhDr. K.Bergerová a 

vzala na vedomie 
lstracentra o priebehu prvej 
"Spoločnost' a hrozba drog" v 
mestskej časti. 

Poslanci miestneho 
zvolení za KDH, DÚ a 

svoiich spoluobčan 
z pravidelných 

sa tento krát 
v sobotu 21.3.1 

27.2. 98 
Š. Králika 14-16 -
09-75 o 6.40 h 
J. Smreka 3 - BLK 
J. Smreka 12 - BLH 
l. Bukovčana 24 -
7.30 h 
Na týchto .tnnrl\IISTIO' 

vykonať odvoz 
február 1998. 

Medzi jednotlivými vysielaniami sa okrem technologickej 

14.00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových 

prečo 

v po 
roku a nie 
potom, ako 
spoločno sf, 
stavby nie

prostried-

riadil všeobecne rozšíreným pra
vidlom, je tu možnosť niekoho "oš
klbať", tak prečo to neskúsiť? 
Samozrejme, že financie získané z 
predaja pozemku, by sa dali vy
užiť, ale opätovne je potrebné sa 
zamyslieť už vyššie spomenutou 
niekol'koročnou bezvýslednosťou 
verejnej súťaže. Otázkou by zosta
lo, ako by si prípadný úspešný ma
jitel' premietol počiatočné, cenou 
pozemku zvýšené náklady do ceny 
vstupeniek, cien za prenájom 
priestorov atď. 

Na záver len pár viet. Obyvatel' 
nielen Devínskej Novej Vsi, ale aj 
celej Bratislavy má velmi obmedze
nú možnosť výberu plavárne. Od 
začiatku tohto roku navštevujem s 
celou rodinou 25 m bazén v 
Iuvente. Pre verejnosť sú cez víkend 
vyhradené minimálne časové pries
tory. Od apríla budú obmedzené 
ešte viac. Poznám l'udí, ktorí ne
váhajú cestovať aj do vzdialene
jších miest, len aby si zaplávali. 

Je zrejmé, že situácia sa v do
hl'adnej budúcnosti nezmení, ale 
premrhať príležitosť, aby sa v tejto 
oblasti zmenili, pohli veci k lepšie
mu je podla môjho názoru nezod
povedné. Zdá sa mi to o to horšie, 
ak dochádza k vel'kej strate času 
neplodným "debatovaním". 

Pokým Vy, páni poslanci sa ne
viete dohodnúť, či sa dohadujete 
zdlhavo a neefektívne, obráfte sa s 
problémom priamo na občanov. 
Potom však zostáva nezodpoveda
ná len jedna otázka, načo sme Vás 
vlastne volili. 

S pozdravom. 
Ing. Peter Gábriš 

e hlúposť a zlobu? 
~Kicrro~·alo pri poslednom sčítaní /údu ako krestémská 

Nove; Vsi historicky prevládala katolícka komunita, 

neznášanlivost' medzi ;ednotlivými vierovyznaniami. 

a; téma tohto príspevku patrí na stránky Devexu. 

Devínskej Novej Vsi (a žial' platí to 
nadalej aj v roku 1998) zákerných 
neprajníkov. 

Tento fenomén žial' nevymizol z 
Devínskej Novej Vsi ani na konci 
dvadsiateho storočia. Fenomén, ktorý 
prináša slušným l'udom, ktorí majú 
skutočne úprimný vzťah k svojej mest
skej časti a svojej farnosti, len pocit 
hanby a bezmocnosti. 

Rovnako ako v rokoch šesťdesia
tych, za éry hlbokého socializmu no
votnovského typu, rokoch sedemde
siatych za éry socializmu normalizo
vaného typu a rokoch osemdesiatych 
za éry dožívajúceho socializmu, sa aj 

Materiály uvereinené v teito ruBrike giaélruiú 
názory oBčanov a čitatelov. Nemusia Byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

na konci rokov deväťdesiatych, v po
zmenenom spoločenskom zriadení 
nájdu bezcharakterní l'udia, ktorí v 
mene svojej zloby a obmedzenosti vy
pisujú udania a hrubé výmysly na 
miestneho kňaza. Novodobí cenzori 
miestneho kňaza však vo svojich myš
lienkových pochodoch a spôsoboch 
nepokročili oproti tým, z predchádza
júcich desaťročí ani o piaď dopredu. 
Ich nezmyselné zlovestné udania, pí
somné či telefonické, na vrchnos( do 
Trnavy, Bratislavy alebo kamkolvek 
majú ten istý účinok čo predtým: 

Zdecimovanie, znechutenie ba dá 
sa povedať priam psychický teror na 
kňaza. Kňaza, za ktorým je vidie( za 
jeho sedem a pol roka pôsobenia v 
Devínskej Novej Vsi nesmierny kus 
práce. Tej, na ktorú sa dá siahnuť (z 
gruntu opravený kostol ... ) aj tej na 
ktorú sa nedá priamo siahnu( 
Kvalitatívny skok v úrovni bohoslužieb 
a náboženského života, vyše desat'tisí
covej farnosti, vôbec. Relatívne rýchle 
a nie velmi problémové zžitie sa starej 
časti a nových sídlisk, ktoré sa najvý
raznejšie prejavilo práve v kostole a 
činnostiach okolo neho. Vynikajúca 
spolupráca s miestnou samosprávou, 
chorvátskou menšinou ... Množstvo l'u
dí z celej Bratislavy dochádzajúcich 
na bohoslužby a krest'anské aktivity 

práve do Devínskej Novej Vsi. 
Otváranie nových obzorov v ekume
nizme a porozumení medzi rôznymi 
vierovyznaniami. Komu takýto stav 
vadí? 

Prečo si v každej dobe musia nie
ktorí ludia liečiť svoje komplexy a ob
medzenosť z toho, že takémuto člove
ku nemôžu siahal' svojimi schopno
sťami ani po kolená tým, že píšu 
duševne úbohé udania a výmysly na 
všetky svetové strany? Načo takíto lu
dia navštevujú kostol? Len aby fízlo
vali a udávali domnelé porušenia (čo
ho vlastne?). Ak sa celkom nestoto
žňujú s tým, čo zažívajú v Devínskej 
Novej Vsi je problém dnes sadnúť na 
mestský autobus a zacestovať do 
Dúbravky, Karlovej Vsi alebo centra 
mesta? Množstvo l'udí, ktorí z týchto 
mestských častí dochádza práve na 
bohoslužby k nám potvrdzuje že nie. 
Predpokladám, že tým, že chodia 
práve k nám nepíšu zároveň zlovest
né udania na kňaza vo farnosti, v 
ktorej bývajú a nelikvidujú jeho čin
nosí. Naši vytrvalí pisatelia (a telefo
nisti) to pravidelne dokazujú. 

Je nádej, že sa Devínska Nová Ves 
niekedy vysporiada s touto hanebnou 
činnosťou? 

mr 

OTÁZKA PRE KOMPETENTNÝCH 
V DNY sa budujú bezbariérové chodníky, vo svete aj ostatné zariadenia 

poskytujú imobilným bezbariérový prístup. 
Zdravotné strediská v Devínskej navštevujú okrem chorých mobilných, 

aj imobilný pacienti, starí l'udia a matky s detskými kočíkmi. 
Bude niekto riešiť aj ich presun z prízemia na l. poschodie? 

Znovu sviečky proti 
25.3.1998 uplynie l O rokov od 

okamihu, keď sa celý svet dozvedel o 
tom, že na brehu Dunaja, pod sochou 
Pavla Orságha Hviezdoslava, svetlá 
sviečok odhalili brutalitu vtedajšieho 
režimu na Slovensku. Svetlá sviečok 
ukázali, že ani 40 rokov útlaku neum
lčal i a nezastrašili ludí na Slovensku, 
ktorí túžili pa slobode. Tisícky ludí stáli 
pokojne so sviečkami v rukách a mod
litbou no perách. Vydržali. Vydržali 
napriek polievacím autám, vydržali 
napriek policajným kordónom, vy
držali napriek vodným delám. 
Neobmedzení vládcovia neváhali po
užiť proti svojim občanom ani obušky 
a policajných psov. Bratislavský Vel'ký 
piatok 25.3.1987 bol prvým vel'kým 
masovým vystúpením na kanci osem
desiatych rokov proti komunistickému 
režimu. Prvým, ale nie posledným. 
Neprešli ani dva roky a celý systém 
založený na nadvláde úzkej skupiny 
ludí sa rozsypal. 

25.3.1998 uplynie l O rakov od 
okamihu, keď na brehu Dunaja, pod 
sochou Pavla Orságha Hviezdoslava, 
svorne stáli pri sebe veriaci aj neveria
ci. Svorne stáli, svorne držali v rukách 
sviečky a svorne sa modlili. Za nábo
ženskú slobodu a lu ds ké práva. Prešlo 

hrubej sile 
l O rokov a my sa znovu stretávame 
na námestiach. Máme náboženskú 
slobodu, máme samostatné 
Slovensko, ale máme slobodu ? 
Nedostali sme možnosť zvoliť si svoj
ho prezidenta sami napriek podpi
som pol milióna l'udí. Dnes už vieme 
prečo. A dnes už máme aj vážne dô
vody myslieť si, že sa nám budú 
snažiť zabrániť zvoliť si na čelo tohto 
štátu ludí, ktorí nás vyvedú z priepas
ti, do ktorej sme sa dostali. 

25.3.1998 sa znovu stretnú na 
brehu Dunaja tisícky l'udí. Nebudú 
iba spomínať. Prídu aj kvôli svojej 
budúcnosti aj kvôli budúcnosti svojich 
detí. Ak Vám na tej budúcnosti 
záleží, príďte aj Vy. Komunizmus mal 
byť večný. Na Slovensku vydržal 40 
rokov. Teraz nám tu rastie zo dňa na 
deň další "izmus". kol'ko rokov ešte 
vydrží ? Tento by mal byť preň rokom 
posledným. On to cíti, vidíme to na 
každom kroku. K tomu aby sa tak 
stalo, niekedy dopomôže aj slabý 
plamienok sviečky. Príďte ho zapáliť 
aj Vy. 

Ján Žatko 

DEVEX 3 
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v týchto dňoch oslávili 
70 rokov 

Emília CHOVANOVÁ 
Fridrich MARTANOVIČ 

Helena NEMCOVÁ 
Magdaléna RÁSTOČNÁ 

75 rokov 
Anton ŽÁČEK 

Terézia SLOBODOVÁ 

85 rokov 
Pavel RÁCZ 

Klementína RUŽOVIČOVÁ 

Blahoželáme 
a spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

V klube 
L_ dôchodcov ___ _, 

Ukončenie tohtoročného Fašian
gu v klube dôchodcov sa nieslo v 
znamení malých osláv jubileí 
našich členov a v spomienkach na 
Fašiangové zvyky, ktoré boli v našej 
obci zaužívané. Aj sme si zaspie
vali aj tradične pohostili. Na toto 
stretnutie prišli medzi nás ai_pred
stavitelia našej obce páni Zatko, 
Baranovič, Hedka Milošovičová, 
náš poslanec Miško Glosík, pani 
riaditel'ka lstracentra Bergerová a 
pani Pilchová. 

Dobrého zdravia a všetko dobré 
do dalších rokov sme zaželali 
našim jubilantom: 

Anežke BRNOVEJ 
Helenke GOLEMBIOVSKEJ 

like IŠPOLDOVEJ 
Márii LIPKOVEJ 

Viktorovi LIPKOVI 
(udmile PREISINGEROVEJ 

Julke SOFKOVEJ 
Zuzke RUNÁKOVEJ 
Jánovi RUNÁKOVI 
Jánovi NOVÁKOVI 

Príďte 
medzi nás 

Radi privítame medzi nami v klube 
aj dalších dôchodcov. Stretávam v 
pondelok, stredu a piatok na lstrij
skej 6 od 14.00 h do 16.00 h. Raz 
štvrťročne poriadame posedenia s 
predstaviteľmi obce a členmi iných 
spoločenských organizácií. Pre m~-, 
bilných členov cliceme zabezpecil 
návštevu vybraných kultúrnych podu
jatí a účasť na obecných aktivitách. V 
tomto roku plánujeme dva-tri zájazdy 
po Slovensku. 

Nezabúdame ani na našich cho
rých členov. Navštevujeme ich v ne
mocniciach aj v bydlisku. Snažíme 
sa, aby každý náš člen bol inf~rm?
vaný o činnostiach v klube a o dia nl v 
našej mestskej časti. , 

Za KD Ján NOVAK 

DEVEX4 

Euripides 

Vážení priatelia, 

dovolujeme si Vás pozvať na dalšie zo stretnutí v rámci pro~ramu 
"Spoločnosť a hrozba drog", protidrogové dialógy v podmienkach 

Devínskej Novej Vsi. 
Tentokrát sa odborníci stretnú so zástupcami rodičov detí základnej školy 

na ul. l. Bukovčana l dňa 5. 3. 1998 o 18. hodine v budove školy. 
Hovorií budeme na tému: "Moje dieťa a problém drog" 

• orientácia v problematike • rodinné pravidlá 
• otázka komunikácie, uvedomenie si vzájomných vztahov 

Ďalšie dve stretnutia sú naplánované na termíny 23. a 27. 4. 1998 
v priestoroch škôl l. Bukovčana 3 a P. Horova o 18. hodine. 

Hostia: Dr. H. Ščibranyová, Inštitút V. Satirovej rodinnej terapie, SR 
Mgr. J. Trepáčová, Inštitút V. Satirovej rodinnej terapie, SR 

Združenie VOTUM lstrijská 4, Bratislava 

Vás pozýva dňa 15. marca 1998 o 15.00 h na prednášku 

Reflexia svetového dňa modlitieb žien 

O právach a postavení žien v cirkvi a skúsenostiach z krest'anského 
vzdelávania dospelých prednášajú a diskutujú priatel'ky z viedenskej 

farnosti a PhDr. Marta Marsinová, organizátorka ekumenických stretnutí. 

Tlmočenie zabezpečené). 

~ det<un. ~ det<un 

~~~ ~~fľliD@~~cr 
Najznámejší je azda ten brazíl

sky, ktorý máme možnost' obdivo
vat' v televízii. Dobrou náladou a 
rozmanitost'ou karnevalových ma
siek však za ním nezaostal ani ten 
náš karneval - karneval delí zo 
Školského klubu Základnej školy 
l. Bukovčana č. 3. V pondelok 23. 
2. v telocvični školy nastala pravá 
karnevalové atmosféra, ktorá velíni 
dobre zavŕšila veselý fašiangový 
čas. Nechýbalo tu nič. Dobrá hud
ba vhodné občerstvenie a to naj
dôÍežitejšie - masky. No nie hocija
ké! V družnom rozhovore ste mohli 

stretnú( piráta s Batmanom, prin
ceznú s vodníkom, či strigu so 
šašom. Nechýbali ani rusalky, 
bábätká, ba ani Ninja korytnačky 
alebo zlodeji a kúzelníci. Masky bo
li skutočne rozmanité a bolo by vel'
mi Íažké vyhodnatit tie najkrajšie. V 
maskách sa odrážala bohatá fantá
zia a predstavivost detí, ktorú im 
pomohli daí do určitej podoby 
mamky a ockovia. Preto sa pani vy
chovávatel'ky rozhodli odmeni( všet
kých, ktorí sa karnevalového šante
nia zúčastnili. Naozaj si to všetci 
zaslúžili. Bolo fajn, a preto dovide
nia o rok! 

Soňa škutová 

Združenie VOTUM lstrijská 4, Bratislava 

všetky tvorivé deti 
do 

KERAMICKÉHO KRÚŽKU 
Prihlási( sa môžete každý štvrtok a piatok 

od 14.00 do 17.00 h v dielni vo dvore. 

Poplatok 300,- Sk 
V dielni pracujeme s hrnčiarskym kruhom aj keramickou pecou. 

Krúžok končí 15. 6. 1998 

w~u~~h 
men in~ v nasleaujúc 

tjždňoc~ osi 
14. 3.-
15. 3.-
16. 3.-
17. 3.-

18. 3. - Eduard, 19. 
20. 3.-
21. 3.-
22. 3.-
23. 3.-
24. 3.-
25. 3.-

Miestna kniinica: . , 
2. roč. zs 0 spisovateloch 

DNY 
Pravidelné aktivity: Po. a St. od 17. do 19. h 

Kobylka Ut. 0 št. od 15. do 16.00 h 
Piatok od 16. do 18.00 h 

d. • ť Pia od 14. do 15.30 h 
pre ievca 

0
p0 , 0 St. od 14.30 do 17.00 h 
Po. a St. od 14.30 do 17.00 h 

št. od 16.30 do 18.30 h 
Pia od 16.30 do 17.30 h 

Pia. od 18.00-22.00 h 
tel.: 77 OO 

E. Suchoňa, Dolinského ul. l, Bratislava 
plánované podujatia: 

25. marec 1998 (streda) 
sieň školy 

odboru 28. apríl1998 (utorok) 

žiakov ll. stupňa a štúdia pre dospelých 
odbor) 29. apríll998 (streda) 
sieň školy 

1998 (utorok) o 17.30 Istro centrum 

Ďalšie podujatie oznámime neskôr. 
Mgr. Magdaléna Hrubá, riaditel'ka školy 

v pred požiarmi 
nik je oveľa krajší ako spálená zem a všetko ži
vé zničené a odpad so dá skomposfovať. 

Preto dodržiavajme najmä tieto pravidlá: 
l. Nebudeme spaľovať žiadny organický a 

iný odpad. Nebudeme vypolovať trávne porasty, 
okrem toho, že je to zakázané, ničí sa tým živá 
príroda a mnoho bezbranných živočíchov príde 
pritom o život. Namiesto toho, aby sme si príro
du chránili, ju tým ničíme. 

2. Nebudeme stanovať o klásť oheň mimo 
vyhradených miest. 

3. V lese budeme prísne dodržiavať zákaz 
fajčenia, veď koľko škôd vzniklo odhodením ne
uduseného ohorka o zápalky. Vážení fajčiari, 
zbavte sa nežiadúceho zlozvyku fajčiť tam, kde 
je lo nebezpečné a zakázané. To všetko je vo 
Vašom záujme, aby ste sa nestali raz podpaločmi. 

Horiacu cigaretu odhodí skutočne len pod
palač! 

4. Nebudeme vchádzať motorovými vozidla
mi do lesa a zakladať skládky odpadu v lesoch. 

5. Budeme upozorňovať iných návštevníkov 
leso, aby dodržiavali požiarno-bezpečné opatre
nia o nedovalme deťom, aby sa hrali so zápal
komi a zakladali ohníky. Sledujme kde naše deti 

Program 
kina 

~.x~wiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod, 

13. 3. - PlYTKÝ HROB 
USA-MP12- s. t.- 30,-

(Trainspotting č. 2 ... ) Vyzeralo to 
ako dokonalý zločin bez obete ... 

14. 3.- DUNSTON: SÁM 
V HOTELI USA- MP- č. d.- 30,-

15.len o 17.15 
Rodinná komédia 

14.-15. 3 - SEDEM ROKOV 
V TIBETE USA-MP12- s. t. 46,-

14.3. o 19.45, 15. 3. 
o 17.15a 19.45 

Dobrodružný príbeh horolezca, 
ktorý po úteku zo zajatia sa do

stane do Tibetu ... 

20.3.-SVÄTÝ 
USA-MP12 - s. t. - 36,

akčný thriller o útočnom pod
vodníkovi 

21.-22. 3.- TÚ SVADBU TREBA 
ZRUŠIŤ USA-MP12 - s. t. - 42,

vel'ký hit Julie Robertsovej 

27. 3.- MARYINOVA IZBA 
USA-MP - č. t. - 36,-

Detské predstavenia 
v nedelú o 15. 30 h 

15. 3.- PRÍBEHY PRE DETI 
RUS- 10,-

22. 3.- BAMBI 
RUS-10,-

Tel: 775 104 

~~~ @[[iľ~am~[M] ~~v~lľ~~©w 
Vo štvrtok 26. Februára 1998 sa v Miestnej knižnici DNY uskutočnil 

3. ročník miestnej sMaže "Král' detských čitatelav". Z 13 prihlásených 
detí sa sútaže zúčastnilo 8 detí. 

Prvú cenu a korunu Krála detských čitatelov získala Dominika Komínková 
zo školy 1. Bukovčana 3. Druhé miesto obsadil Matúš Baranec z P. Horova 

16. a tretie miesto Róbert Hudec, opäÍ z l. Bukovčana 3. 
členkami poroty boli p. učitel'ka M. Cichá zo školy na lst;ijskej ulici 

a p. učitel'ka E. Hulová zo školy na Charkovskej. , 
Dominika Komínková, víÍazka miestneho kola, bude reprezentoval 

Devínsku Novú Ves na 5. ročníku mestského kola sútaže "Král' detských 
čitatelov" 2. apríla 1998 vo vel'kej sále lstracentra. 

chodia, oko so hrajú. štatistiky v tomto smere sú 
neúprosné o poukazujú no vysoké percento po
žiarovosti z detských hier, pri ktorých mnoho
krát boli zaznamenané i straty no životoch. 

6. Ak spozorujeme v lese požiar, alebo v jeho 
blízkosti ešte v začiatku, snažíme sa ho uhasiť 
uduponím, alebo ubíjoním vetvami stromov. 
Keď no uhasenie sami nestačíme, oznámime po
žiar čo najrýchlejšie, buď lesnému personálu, 
obecnému úradu, najbližšiemu požiornemu 
útvaru, alebo polícii. Včasným zásahom môžeme 
predísť veľkým škodám. 

vedúca MK 
PhDr. J. Ebringerová 

Vážení spoluobčania, 
milá mládež! 
Neberte týchto pár slov oko nejaký výpočet 

tragických udalostí, ale treba skutočne podľa 
tohto vo vlastnom záujme postupovať. 

Veď lesy sú našim najväčším prírodným bo
hatstvom, sú zásobárňou vody, bez ktorej by ne
bol možný život. 

Veríme, že spoločným úsilím všetkých leso
majiteľov a s Vašou podporou podarí sa uchrániť 
prírodu pred zbytočnými strofami a zachovať ju 
i pre našich potomkov. 

Ďakujeme Vám za pozornos!'. 

DEVEXS 



NA JARNý be~ dETÍ A dospdýclt 

V SObOTU: 21. MARCA 1998 TRAT: ll ,4 kM A ME~Ej , ASfAlT 

VšETky kATEGÓRiE (pRrdškolskd!o vEku lAČÍNAjúc- 300- l 500 M} 

ŠTART o 9.00 H (dospElí o 12.30 !1). RAdNicA- DLví~skA NovA Yrs 

0RyANiwjE Mú A ZS BukovčANA č. l DNY 

INfoRMÁCiE: LAdislAv JASKO. ZS BukovčAM č. l, 841 07 BRATislAvA, TEL: 

07111'i }29, 778 81 'j 

VOLEJBAL 
Výsledky volejbalového turnaja 

zmiešaných družstiev dospelých 
Tradičný turnaj vo volejbale o po

hár riaditela ZŠ l. Bukovčana č. l, 
organizovaný v spolupráci so špor· 
tovou komisiou MÚ DNV, bol 28. 2. 
1998 v telocvični ZŠ Devín. 

V jednotlivých zápasoch si zme
ralo sily 6 zmiešaných družstiev, 
ktoré po neúprosných bojoch, avšak 
v príjemnej športovej atmosfére ob
sadili tieto miesta: 
1. VK DEVÍN 

HOKEJBAL 
Hokejbal MUŽI 1. liga 
22. kolo 
ŠK YMCA DNV- HBC Rača 28:3 
(8:1, 9:2, 11:0) 
Góly YMCA: lisol 6, Runák a Jeck 
po 5, Šašík, Oroš a Švajda po 3, 
Lunzer 2, Chandoga 
23. kolo 
ŠK YMCA DNV - Slovmatic Elán 
2:15 (2:4, 0:5, 0:6) 
Góly YMCA: Runák, Chandoga 

ZA VY RE 
l. Slovmotic Elán 23 21 
2. HSCVIci 21 19 
3. HC Rozum 22 19 
4. ~K HBC Hancop 23 17 
5. SK DNY 24 17 
6. HBC Hurricane 23 14 
7. Pošeň "B" 23 lO 
8. H.O.K. Nivy 23 lO 
9. Tam Sharks 23 9 
l O. HC Centrum 23 9 
ll . ~BC Ford Angels 23 6 
12. SK YMCA DNY 24 6 
13. Slávia Právnik 22 6 
14. HK Klinger 22 4 
15. FX Sibírska .,B" 22 3 
16. HBC Rača 21 l 

Hokejbal pre mladých 
Športový klub YMCA Devínska 
Nová Ves pozýva všetkých mladých 
nadšencov hokejbalu vo veku od l O 
do 14 rokov na nábor do žiackeho 
družstva ŠK YMCA DNV, ktorý sa 
uskutoční v stredu 18. 3. 1998 na 
hokejbalovom ihrisku na Kalištnej 
ulici v čase od 14:00 do 16.00 h. 
Treba si zo sebou priniesť športový 
úbor a hokejku. Pre tých, ktorý ho-

DEVEX 6 

l 
l 
o 
l 
2 
2 
4 
l 
o 
l 
2 
o 
o 
l 
l 
l 

2. VK MADIT - DNV 
3. VK GRATEX - DNV 
4. SPŠ PEZINOK 
5. VK Ministerstva 
pôdohospodárstva 
6. VK VETERÁN DNV 

Všetkým sponzorom - MÚ DNV, 
Potraviny · Cenký, p. Baculák, Bar u 
kniežat'a Rastislava, Hostinec u 
zlého námorníka a všetkým orga· 
nizátorom dakujeme. 

Mgr. Ladislav JAŠKO 
predseda komisie športu 

a vol'ného času 

24. kolo 
ŠK DNV - ŠK YMCA DNV ll :9 
(2:4, 5:2, 4:3) 
Góly YMCA Runák 4, Šašík 2, 
Oroš, Šefara, Chandoga 
Všetkým priaznivcom Hokejbalu 
oznamujeme, že najbližší domáci 
zápas zohrá ŠK YMCA DNV v so
botu 14. 3. a v nedeu 15. 3. 1998 
(oba zo začiatkom o 9.00 h) na 
Kalištnej ul. PRÍĎTE NÁS 
POVZBUDIŤ. 

Michal RUNÁK 

PR SKÓRE BODY Tr. min. 
l 275 : 77 43 38 
l 161 : 64 39 24 
3 244: 96 38 18 
5 207 : 87 35 21 
5 320: 136 34 22 
7 160: 97 30 22 
9 148: 148 24 15 
12 153: 147 21 20 
14 152: 199 18 28 
13 162: 212 19 24 
15 170: 203 14 lO 
18 172: 267 12 12 
16 138: 253 12 6 
17 81 : 183 9 8 
18 91 : 191 7 6 
19 74 : 384 3 16 

kejku nemajú, bude možnost' zapo· 
žičenia. Bližšie informácie na tel. č. 
779 165 - p. RUNÁK, alebo pria
mo v deň náboru na ihrisku od 
13.00 h. Tešíme sa na vašu účast', 
dúfame, že neberiete odvahu a prí· 
de Vás čo najviac. 

MICHAL RUNÁK 
tréner žiakov ŠK YMCA DNV 

Chceš si vyskúša( svoju kondíciu? • Chceš skúsi( 
Príď si zacvičit' na 

JlllUíí MlllliiTóN 
aeróbnych cvičení v Devínskej Novej Vsi 

Kedy? ................ 28. marca 1998 
• Kde? ................. ZŠ l. BUKOVČANA č. 3 
Cas? ................. 9.00 až 13.00 h (4x50 
Prezentácia: 8.00-8.45 h (v mieste 

Štartovné: l OO,- Sk (v cene je občerstvenie a 
Informácie a prihlášky: Ľubomír Baláž, v telocvični zš 

21. 3 .............. 19.00-19.30 h 
24. 3 .............. 18.30-19.00 h 
26. 3 .............. 19.00-20.00 h 
28. 3 .............. 08.00-08.30 h 

P. S. Prihlášky budú akceptované v poradí a on'"'"h~
Ak máš, prines si podložku na cvičenie 

Bufet pre dalšie občerstvenie je zabezpečený. 

IEC TE 
J d .. h . .1., h , 1. b v Devúnskei e nou z mopc na1m1 s1c za u • , 

je tenis. Ako žiak som začínal v ako kazdy rok 4 tu 
Slovane neskôr som bol medzi ná- okolo dvorcov je 
rodným ~ozhodcom a dodnes pôso· kto nev~~me 
bím ako tréner. Na toto obdobie vž· 19'}7 prqalo 1 

dy spomínam ako na súčasť pek- MC DN~ , 
ného detstva, plného víťazstiev i pre· futbalovy a;eal, 
hier, priatel'stiev i formovania mojej dvorce budu 
osobnosti. Po príchode do Devínske,. 
Novej Vsi som v roku 1982 privíta 
výstavbu prvého tenisového dvorca 
na školskom dvore na Grbe. 
"Starousadlíci ma hneď prijali me
dzi seba a na jar som už pripravo
val asi 14 detí na l. tenisovom kur· 
ze v DNV. Jeden dvorec kapacitne 
nestačil pre vel'ký záujem a preto 
nadšenci tenisu za podpory MNV 
na bývalom smetisku vybudovali 
areál so 4 krásnymi tenisovými 
dvorcami. Vr. 1984 sme po absol
vovaní trénerských kurzov začali s 
výučbou žiakov. Postupne sme vybu
dovali všetky kategórie družstiev, 
ktoré hrávali v mestských i celoslo
venských súťažiach. Podobne sa 
naši žiaci zúčastňovali s menšími, či 
väčšími úspechmi i turnajov jednot
livcov. Za tých 14 rokov činnosti sme 
k športu priviedli stovky detí z DNV. 
l keď najväčším úspechom je iste 
dosiahnutie majstrovského titulu SR 
v kategórii mužov · môjho žiaka 
Lacka Svarca vr. 1997, faktom os
táva, že sme mnohým detom vytvo· 
ri li podmienky na prežitie pekného 
detstva. 

Prečo toto píšem? Máme tesne 
pred sezónou, dvorce treba po zime 
opäť zrekonštruova( a pripravit' ich 
na sútaže, v ktorých máme prihláse
né 4 družstvá. Museli sme už pre 
Slovenský tenisový zväz odoslat' 
plán turnajov, ktoré bude organizo· 
vot' náš tenisový klub LOB DNV (tak 

TURISTICKÉ VÝL 
Pre všetkých záujemcov poriada 

MOMSvDNV. 
Stretnutia na zastávke MHD - P. Horova 0 

15. 3. - nedel'a: Náučný chodník DNV · Devín ° 

_ HRAČKY CHICCO 

s .. r .. o .. 
ponúka: 

oradenstvo a výber pracovníkov 
p sychológom pre deti a dospelých 
p b . 
programy na rozvoj oso nosu: 
1 _ a dvojdí'íové 

* Moderná sekretárka 
* Osobnosť manažéra 
* Obchodné rokovanie 
spoločenská a obchodná etiketa 

a zvládnutie stresu 

;..;_,, .. "...md•i"i 26/a 841 02 Bratislava, 
786 987, 0903 447 355 

čalúneného nábytku 

- piatok: 16.00 - 20.00 hod 

tel.: 243 489 

• Módny salón VIKTÓRIA · 
Zákazkové šitie - r<;>ZŠiruje svoj sor: 
timent o BYTOVY A METROVY 
TEXTIL. Srdečne vás pozývame. P. 
Horova 12. Tel.: 779 400 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 
• Spracovanie účtov.: mzdy, DPH 
aj v angl. jaz. ZN: 779 072 
• Požičiavanie tepovača Kärcher. 

Tel.: 778 362 
• TV servis Baláž- opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

( __ --=0-=-5 --=-B::....:cY_TY ____ ~) 
• Kúpim 3-izb. byt v DNV. Platba v 
hotovosti. Tel.: 781 323 po 19.00 h 
• Vymením 4-izb. DB na 
Podhorskom za RD v DNV. ZN.: 
Bez doplatku Tel: 778 728 
• Prenajmem si menší byt alebo st. 
malý RD. Tel.: 810 342 
• Kúpim 2-izbový, alebo menší 3-
izb. byt. Tel.: 37 4 535 

(--::::-:-=-0 7=-......,·_:.:R=-=-O=Zl::.:...;l Č::.:...;N.:.::..É -:------) 
• Hlodá sa biely pes - Labrador. 

Tel.: 779 106 po 18.00 h 
• Vezmem do prenájmu garáž, 
alebo menší skladovací priestor. 
Súrne. Tel.: 779 776 

OPTIKA 

presťahovaná 

na 
ul. J. Poničana 5 

po-pia: 14.00-18.00 

so: 9.00-12.00 

PEČIAI'KY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po- pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00- 11.00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

Novootvorená predajňa 

š. Králika 10 
sídlisko Podhorské 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00-18.00 hod. 
sobota: 8.00 - 12.00 hod. 

Príďte si vybrať 
srdečne Vás pozývame 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1 Sk, 1/8 str.= 527 Sk, 1/4 str. = 1054 Sk, 1/2 str.= 2108 Sk, 1 strana 4216 Sk. K cenám treba pri~očítal ~3% DPH. 
ZJavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detskych veCI· bezplatne. 

Zamestnanie hlodám. 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 775 inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad i 15.30 · . sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
OO)@~~~~@] 
polície 

od 21. 2. 1998 do 5. 3. 1998 

Dňa 23. 2. 1998 o 16.50 h 
hliadka MsP riešila na Slovinci 
priestupok vodiča motorového vo
zidla, ktorý nerešpektoval ustano
venia zákona o premávke na po
zemných komunikáciách tým, že 
vošiel so svojim vozidlom do zóny 
zákazu vjazdu. Bola mu na mieste 

Mariáš 
Reštaurácia 

u~hala 
v DNY usporiadala IV ročník 

turnaja v mariáši 
l. miesto - Baláž Ľubomír 

DNY 
2. miesto- Kiss Ladislav 

BRATISLAVA 
3. miesto- Chmelár Pavol 

BRATISLAVA 
gf 

Kým ;e dietá malé, hryzie chlieb ... 
dokončenie v tainičke. 

Vodorovne: A. Existovalo, nástojila 
som. - B. Začiatok tajničky. - C. 
Blúď, neisto sa pohybuj - mesto v 
Nórsku i Nemecku- mesto v Lýbii. -
D. Horná časí stlpových hlavíc - ci
toslovce prekvapenia - tropická 
rastlina (kulkas). - E. Zemný olej, 
surová nafta - ŠPZ okresu Košice
vidiek - vták (zoologicky). - F. 
Pahreba, povala - starý typ huslí -
meno herca Romančíka. - G. 
Ucelení - vel'ký krik - filipínske mes
to. - H. Koniec tajničky. - l. Zásah, 
zákrok na dosiahnutie ciela. 
Zvisle: l. Mesto v Mauretánii -
športová skratka Českej republiky. -
2. Snuje - krátka ženská vesta. - 3. 
Polnohospodárska plodina, cukrov
ka - morský živočích, mechúrik. - 4. 
Vdačnosí - rúcho pravoslávnych 
kňazov. - 5. Povzdych - zmes kovov 

priestupku udelená bloková pokuta 
vo výške 300,- Sk. 
Dňa 28. 2. 1998 v dopolu

dňajších hodinách hliadka MsP v 
spoločnom výkone služby s "ochra
nou prírody" zistila v CHKO vy
palovanie trávy. Hliadka zistila na 
mieste priestupcu a prípad vyriešila 
blokovou pokutou. 
Dňa 2. 3. 1998 o 8.30 h hliad

ka MsP zistila na ulici P. Horova 
priestupok, ktorého sa dopustil 
miestny občan tým, že odkladal 
odpad na verejné priestranstvo. Za 
toto porušenie zákona o priestup
koch bol vyriešený v blokovom ko
naní. 

s keramickým materiálom. - 6. 
Obec pri Královskom Chlumci - an
glické mesto. - 7. Ofúkni - zabáva 
sa po česky. - 8. Priesečn ic a lod
ného trupu s rovinami - metropola 
Švajčiarska. - 9. Ženské meno- ta
liansky hudobný skladatel'. - l O. 
Ruská skratka medzinárodného 

1 2 3 4 5 

A x 
B 

c -

D 

E 

F 

G 

H 

l x 

Dňa 4. 3. 1998 v čase o 15.00 
h hliadka v spoločnom výkone s 
OO PZ v Devínskej Novej Vsi na 
základe tel. oznamu na linku 
"159" riešila na ulici l. Bukovčana 
č. 2 priestupok miestneho občana, 
ktorý vzbudzoval verejné pohorše
nie tým, že fetoval na verejnosti. 
Priestupok vyriešili v zmysle zákona 
o priestupkoch a občana z uvede
ného miesta vykázali. 

velitel' stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

Jaroslav Luky 

družstevného zväzu - relácia po 
česky. - ll. Mravy - jeden po an
glicky.-
Pomôcky: C. Gat. - G. Eran. - 4. 
Ríza. - 6. Beer. - 8. Senta. l O. 
MKA. 

d 

6 7 8 9 10 ll 

x 

x 

AUlOM081 
V piatok 6. 3. 1 

Devínskej Novej Vsi 
bor Klubu priatelov 
4x4 Slovensko. 

predajcovia áut sa 
vot': 

J. Ludvig: 
tel.: 776 257,775 
P. Krug: 
tel.: 775 275, 
mobil: 0903 429 

Miglanca odviedli 
Keď sa konečne 

podarilo vyhodiť 
a letel s knr>rál•om · 
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DEVEX 8 

v ť DNV je v súčasnosti najväčš:ím sponzorom 
cas l 'h E Dev:ínsl~onovoves ~e o xpresu 

es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

U.IIIBIII'""'•>~. ........ spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

O Členovia vlády SR a NR SR v Devínskej 
f) Podpora alebo ... D Ohlasy na 
11 Piaváreň v DNV 11 Proti drogám 
• výročie oslobodenia H Kultúra 
Glavica - dobývací priestor na okraj 

Podhorského 

Hoci "včera" snežilo jar sa nezadržatelne hlási. 

Členovia vlády SR a poslanci NR SR v Devínskej 

PozvÁNKA 
v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády SR do Bratislavského kraja 
srdečne pozývame všetkých občanov na stretnutie s členmi vlády SR a 
poslancami NR SR, ktoré sa uskutoční v piatok 27. 3. 1998 o 17.00 h 

vo vel'kej sále ISTRA CENTRA, lstrijská 2 v Devínskej Novej Vsi. 

Na otázky občanov budú odpovedať: 
• minister kultúry SR pán Ivan Hu~ec 

• štátny tajomník MZV SR pán Jozef Sesták 
• poslanci NR SR 

Akciu zabezpeču'e OP HZDS BA IV v spolupráci s MO HZDS D.N.V. 

Uzávierka dnešného čísla bola 19.3. 1998. Uzávierka nasle

duiúceho čísla bude 2.4. 1998, číslo vyide 9.4. 1998. 

bezplatne 

Krátke správy 
V pondelok 16.3. 98 navštívil, 
na pozvanie starostu MČ ONV 

Ing. V.Mráza, novozvolený starosta 
Marcheggu (Rakúsko) Hans 

KREHULA Devínsku Novú Ves. 
Predmetom rokovania, na tomto 
prvom stretnutí, bola príprava 

poduiatia Kultúra bez hraníc, ktoré 
bude tohoto roku v Devínskei 

Novei Vsi, a otázka premostenia 
rieky Moravy lávkou. 

BES TA 
Okresný úrad Bratislava IV vy

dáva mimoriadne veterinárne 
opatrenia na tlmenie a zabránenie 
šírenia nebezpečnej nákazy - bes
noty - prenosnej aj na l'udí. Za oh
nisko nákazy sa vymedzuje katas
trálne územie Devínskej Novej Vsi. 

Zakazuje sa valné pobehovanie 
psov a mačiek, poriadanie kynolo
gických akcií. Majitelia psov a 
mačiek majú sledovaí ich správa
nie a ich zdravotný stav. V prípade 
poranenia túlavým psom alebo 
mačkou zabezpeči( ich odchytenie 
asanačnou službou. 

Bližšie informácie získajú obča
nia na informačných tabuliach 
miestneho úradu. 

Chrípka 
V prvej polovici marca zazna

menali na Morave zvýšený výskyt 
chrípkových ochorení, ktoré mies
tami prerástli v epidémiu. Kvôli 
chrípke bolo uzavretých viacero 
materských, základných a stred
ných škôl. Najpostihnutejšou skupi
nou sú deti do päÍ rokov. BlízkosÍ 
epidémie nabáda venovaí zvýšenú 
pozornosť zdravotnému stavu a 
prevencii aj u nás. 



® robničky 
11 radnice 

Dňo 17.3.1998 so uskutočnilo celodenné 
rokovanie miestnej rody. členovia miestnej 
rody so venovali hlavne priprove materiálov 
no rokovanie miestneho zostupitelstvo, ktoré 
so uskutočni 31.3.19911. Okrem toho: 
• schválila uvoľnenie 400 tisíc korún z rozpoč· 
tu mestskej časti no výstavbu námestia Rudolfa 
Slobodu no križovatke ulíc Slovinec, Podhorská o 
Prímorovská. No tomto budúcom námestí by už 
o mesiac malo byť odhalená socha Rudolfa 
Slobodu, spisovotel'o zrasteného s Devínskou 
Novou Vsou, 
• schválilo základné požiadavky no výstavbu 
Domu mladej rodiny. Byty v tomto dome budú 
prevažne dvojizbové do 50 m' o budú slúžiť no 

ubytovanie mladých rodín no začiatku manžel· 
stvo, 
• schválilo finančné dotácie z rozpočtu mest· 
skej časti no konkrétny účel vo výške viac oko 
300 tisíc korún pre 16 organizácií pôsobiacich 
v mestskej časti o venujúcim so kultúrnym, špor· 
tovým, sociálnym aktivitám o ochrane životného 
prostredia, 
• nesúhlasilo s odpredajom pozemku pod no· 
vínovým stánkom no Eisnerovej ulici, 
• uložilo riaditeľovi Denovy zabezpečiť údržbu 
o výrez vzrostlých stromov no základe požiada· 
viek miestneho úrodu, 
" požiadalo prednostu miestneho úrodu zobez· 
pečiť premiestnenie reklamnej tabule reštaurácie 
Rolanda z križovatky no Prímorovskej ulici no iné 
vhodné miesto, 
• uložilo prednostovi miestneho úrodu písomne 
so obrátiť no policajný zbor SR s námietkou no 
prejazd nákladných áut po lstrijskej ulici. 

. p. 

Program ttysielania DTV 
Pondelok 30.3. 1998 
Utorok 31.3.1998 
Štvrtok 2.4. 1998 
Piatok 3.4. 1998 
Pondelok 6.4. 1998 
Utorok 7 .4. 1998 
Štvrtok 9 .4. 1998 
Piatok 10.4.1998 

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 

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 7.00· 
14.00 vysiela opakujúci sa polhodinový blok textových informácií. 

Podpora záujmovej 
V minulom čísle Devexu boli 

uverejnené výšky príspevkov samo· 
správy mestskej časti na činnost' 
športových oddielov a iných 
občianskych združení. Na rokova· 
ní miestnej rady v minulom týždni 
boli na návrh predsedov kultúrnej, 
športovej a sociálnej komisie 
schválené dalšie dotácie občian· 
skym združeniam pôsobiacim v 
Devínskej Novej Vsi, tentoraz vždy 
na konkrétny účel. Celkovo bolo 
schválených viac ako 300 tisíc ko· 
rún. 

činnosti 
pobytov, klubu dôchodcov sumou 
15 tisíc korún, členom ZO 
Slovenského červeného kríža l O 
tisíc korún. 

Do oblasti ochrany životného 
prostredia je zameraný príspevok 
vo výške 20 tisíc korún združeniu 
Daphne na údržbu cyklistického 
chodníka pri rieke Morave, l O tisíc 
korún Polovníckemu združeniu 
Morava a 5 tisíc korún Skautskej 
stráži prírody. 

16. oddiel Slovenského skautin· 
gu dostane 30 tisíc korún na za· 
bezpečenie vybavenia na letný tá~ 
bor, 16 tisíc korún rádioklub na ZS 
I.Bukovčana 3, l O tisíc korún ZO 
Zväzu chovatelov, 5 tisíc korún ky· 
nologický klub a tak isto Šachový 
klub Strelec a nakoniec 4 tisíc ko· 
rún strelecký klub. 

Ján Žalko 
prednosta miestneho úradu 

o dpora ale 
likvidác 

Zhodou okolností sa v minulom 
čísle Devexu objavili dva články na 
tému šport a samoseráva. ~a čl?n· 
ky, dva rôzne pohl?dy. .z 1edneh~ 
ste sa mohli dozved1et, ze poslanci 
miestneho zastupitel'stva venovali 
športovým oddielom v Devínskej 
Novej Vsi milión korún na ich čin· 
nosí. Z druhého zaznievala obava 
z toho, že tí istí poslanci zlikvidujú 
tenis v Devínskej Novej_ Vsi. Ti~t;> 
dve tvrdenia k sebe akosi nepasu1u. 
Zhodou okolností sa autori oboch 
článkov stretli na výrošnej schôdzi 
tenisového klubu LOB. Clenovia od· 
dielu na schôdzi najviac času veno· 
voli práve diskusii o vzniknutom 
probléme medzi tenisovým klubom 
a poslancami miestneho zastupitel'· 
sivo. 

Celý problém vznikol v decembri 
minulého roka, keď starosta mest· 
skej časti predložil na rokovaní 
miestneho zastupitel'stva návrh, aby 
sa o správu a údržbu areálu tenisa· 
vých kurtov a futbalového štadióna, 
ktorý je majetkom mestskej časti sta· 
rola profesionálna organizácia · 
Denova. Návrh sa stretol s podpo· 
rou poslancov miestneho zastupitel'· 
sivo. Zdalo sa im logické starostova 
zdôvodnenie, že športovci by sa ne· 
mali zaÍažovat' údržbou areálov, 
ale mali by sa venova( hlavne špor· 
tu. Od údržby by ich mala odbre· 
menit' organizácia, ktorá má na to 
odborníkov a aj potrebné mecha· 
ni zmy. 

Všetko sa zdalo jednoduché a 
logické. Až do doby, kým starosta 
nezačal rokovať so zástupcami teni· 
sového klubu LOB a Futbalového 
klubu lokomotíva o konkrétnych 
podmienkach správy areálov. Vtedy 
sa zistilo, že ani jeden klub nemá o 
navrhované riešenie záujem a 
nadOiej so chcú o údržbu areálov 
starať sami. Aj no schôdzi tenisa· 
vého klubu tento názor medzi jeho 
členmi prevládol. Najväčšia obava 
bolo z toho, že pracovníci Denovy 
nebudú schopní udržoÍ kurty~ p~e
vádzkyschopnom stave. Druhy~ 10· 
blkom sváru so stola skutočnost, že 
tenisti z lOBu by nemohli dispono· 
vot' s hracím časom no kurtoch l'u· 
bovol'ne, pretože určité hodiny by 
boli vyhradené verejnosti. Je obava, 
že táto skutočnosť by mohla narušiť 
plynulosť súÍoží. 

Ľudové prí slavie hovorí, že vše!· 
ko sa dá, len treba chcie( Keď sa 
dvaja chcú dohodnúť, určite sa do· 
hodnú. Presne tak sa môžu dohod
nú( aj športovci a poslanci miestne· ve oni. 

Z toho Chorvátsky kultúrny spo· 
lok dostane 43 tisíc korún, Miestny 
odbor Matice slovenskej 40 tisíc 
korún. Okrem týchto príspevkov sa 
mestská čast' bude finančne po· 
diela( na zabezpečení Chorváts· 
keho kultúrneho festivalu a 
Festivalu národnej piesne, organi· 
zovaných týmito subjektami. Z kul· 
túrnych aktivít dostal finančnú pod· 
poru ešte Folklórny súbor Kobylka 
vo výške 43 tisíc korún a súbor 
Grbarčieta vo výške 15 tisíc korún. 

Členom ZO Slovenského zväzu 
telesne postihnutých prispeje mest· 
ská čast' sumou 35 tisíc korún hlav· 
ne na zabezpečenie rekondičných 

Inzercia . . • . . • . . , covei 
Mestská čast' Devínska Nová Ves prena1me pnestory Restaurac1e Na stad1one na V open •. , 

0 
informácie p. Lazový, miestny úrod DNV, lstrijská 49, t.č. 775 250. Ponuky je potrebné doruclt n 

DNV do 9.4.1998 do 12:00 hod. 

DEVEX 2 

na článok ll v•• 
érou? ka až jeden rok. A kedy je súÍož 

neúspešná? Vždy, keď vyhlasova
tel' sút'aže dostane menej ako tri 
platné ponuky. Takže môže sa sto(, 
že dostanete napr. dve velín i dobré 
ponuky, ale tretia ponuka nepríde 
vôbec, alebo obsahuje iba formál· 
ne chyby resp. je neúplná o vy 
musíte súÍaž vyhlási( za neúspešnú. 
Takto nám končia aspoň dve tretiny 
súÍaží, čím sa zákon o verejnom 
obstarávaní stáva veľkou brzdou. 
Ešte poznamenávam, že cena je 
vždy daná ponukou o zmenenie 
sút'ažných podmienok znamená 
vlastne začatie odznova od verej· 
nej súÍaže. Navyše so zvláš( koná 
súlož na projekty a zvláš( na do
dávku stavby. 

Ale vráÍme sa na ulicu Š. 
Králika. Približne v októbri minu
lého roku prišla firma EIB (ktorá má 
väčšinového zahraničného vlastní· 
ka a jej konatel' je obyvatel' DNV) s 
ponukou na zafinoncovanie celého 
objektu, ktorého funkčnos( navyše 
rozšírila o spoločenskú sálu (kino o 
najmä po velín i žiadanú krytú pla· 
váreň. Zároveň by pod objektom 
vybudovali podzemné garáže. Je 
pochopitel'né, že pri predpoklado· 
ných nákladoch niekol'ko sto milió· 
nov korún chce stava( na vlastnom 
a nie obecnom pozemku. A tu sa 
celý problém zamotal. Nevýhodou 
predaja je, že obec aj napriek 
záložnému právu ide do určitého 
rizika, že sa stavba nepostaví a 
zároveň príde o vhodný pozemok. 
Na druhej strane môže získaí in· 
vestora, ktoré by obec nebola 
schopná zabezpeči( ešte vel'a ro· 
kov (bazén, podzemné garáže). 

mali vybavenú exkurziu do kera· 
mičky. Deti si pozreli videokazetu o 
práci v keramičke, mali možnosť 
nazrie( aj priamo do umeleckých 

dielní. Pozreli sme si aj múzeum L 
Štúra. Tu sa deti dozvedeli vela vecí 

z jeho života. Večerné programy 
boli zamerané na tvorivo-záujmo· 

vú činnos( Deti boli velíni šikovné, 
vynaliezavé a tvorivé. 

Z tohto tábora deti odchádzali 
v dobrej nálade s peknými zážitka· 
mi. Veríme, že tábor sa všetkým 
páčil. 

Fotky z tábora si môžete zakú
piť v lstracentre u p. Ovečkovej. 

• l Navyše súkromný investor nie je C 
časovo zdržiavaný zákonom o ve· 
rejnom obstarávaní. Išlo teda o to, potenciálneho investora. Preto sa 

väčšina poslancov nakoniec priklo· 
nila k cene, ktorá bola koncipova· 
ná ako 700,- Sk/m' u plôch so zo· 
meraním "obecného záujmu" a 
1200,· Sk/m' u ostatných plôch. 
Miestna rado stanovila, že plocho· 
mi "obecného záujmu" sú také plo· 
chy, ktoré obec aj tak chcela za· 
bezpečí( (parkoviská, zeleň, špor· 
tová hala) alebo má o takéto plo· 
chy eminentný záujem, ale financie 
by na ne nebolo schopná zobez· 
peči( ešte vela rokov (bazén, spo
ločenská sálo, podzemné garáže). 
Prepočtom plôch so zistilo, že po· 
dia stanovených kritérií plochy zo 
cenu 700,- Sk/m'tvoria dve tretiny 
plochy, z čoho sa vypočítala vý· 
sledná priemerná cena pozemku 
870,· Sk/m'. Či je takto stanovená 
cena pre investora stavby v hodno· 
te rozpočtu mestskej časti zo nieko· 
l'ko rokov a s vel'mi žiadanými pre· 
vádzkami dostatočne vysoká, už 
ponechávom no úsudok čitatele: 

či dokáže väčšinu poslancov pre· 
svedčiť o svojej serióznosti. Moje 
presvedčenie je, že by to bola ne· 
odpustitel'ná chyba, keby sme zo· 
hodili takúto šancu, v čo ma utvr· 
dzujú oj mnohí spoluobčania, ktorí 
sa ma dychtivo pýtali, kedy bude 
bazén hotový. Práve už len kvôli 
bazénu to riziko sloji za lo. Som 
presvedčený, že to bude investícia, 
na ktorú bude toto zastupitel'stvo 
právom hrdé, že stálo u jej zrodu. 

A na záver ešte k cene predá· 
vaného pozemku. Na území našej 
mestskej časti sme ešte stále iba v 
štádiu zabezpečovania štandard· 
nej vybavenosti a budovanie nadš· 
tandardu je z hladiska obecnej po· 
kladnice v nedohladne. A tu sa 
nám ponúka objekt aj s nadšlan· 
dardnou vybavenosťou, ktorý 
obec nebude nič stá(, ba dokonca 
na nej zarobí za predaj pozemku. 
Preto si myslím, že je neprijatelný 
postup typu "trhnú( čo so dá", ale 
je treba zohladnit' vyššie spomenu
té skutočnosti, inak môže dôjs( o Ing. Martin lacko 

poslanec MZ 

• Tabuľka 111. ligy po 9. kole 
l. Modra 22 
2. Devínska Nová Ves 19 
3. Svätý Jur 16 
4. VÚZ Bratislava 16 
5. Športbyt Bratislava B 14 
6. Radegast Bratislava C 13 
7. Slovan Bratislava F 13 
8. Doprastav Bratislava C 13 
9. Hydrostav Bratislava 12 
l O. Spoje Bratislava B 9 
ll . Doprastav Bratislava D 6 
12. Slovan Bratislava E 4 

m.j. 

RYBÁROM DO POZORNOSTI 
špecializovaná predajňa 

RYBÁRSKE POTREBY pri radnici Na mýte 6 
Otvorená od 15.4.1998 

Po-Pia: 9.00-12.00 a 14.00-15.00 hod. 
Sobota: 8.00-12.00 hod. • tel.: 779 935 

Oprava čalúneného nábytku 

pondelok - piatok: 16.00 - 20.00 hod 

tel.: 243 489 

DEVEX3 



~'~SPOLOČENSKÁ KRON l KA 
~-Kamil KRAVÁ!IIl 

l Koloman KOVÁČ l 
L_!.nna LIPTÁKovU 

Prehliadka 
iivých 

remesiel 
v Devínskej Novej Vsi 

V dňoch 8. 3. a 22. 3. 1998 sa 
uskutočnila v Devínskej Novej Vsi, 
v priestoroch VOTUM, prehliadka 
živých remesiel novovestských au
torov. Podnetom k akcii bola návš
teva Devínskej Novej Vsi a dalších 
okolitých obcí Dolnorakúskou etno
grafickou spoločnosťou (DES) so 
sídlom vo Viedni, na čele s orga
nizátorkami: Dr. Sommer (etno
grafka) a Dipl. graf. l. Schach. 

Devínskonovoveskí remeselní 
tvorcovia prekvapili členov DES 
svojimi prekrásnymi výtvormi a mi
lým programom. Na privítanie ho
sťov zaspievala Mária Hanyová 
ml. v chorvátskom kroji krásnu 
chorvátsku uspávanku od autora 
Dr. Viliama Pokorného. Hostia si 
potom prezreli jednotlivé ukážky z 
remesiel: 
• košikárstvo - J. Uhliar, K. Snopek 
- košíky, J. Ivan - živá prezentácia 
pletenia korbáčov, 
• pernikárstvo - E. Krížová 
• čipkárstvo - D. Besedová - živá 
ukážka tvorby paličkovej čipky, 
• rezbárstvo - V. Pokorný - zbierka 
drevených vyrezávaných lyžíc 
s chorvátskymi prísloviami, 
• výšivky - J. Poláš, p. Hubková, 
p. Snopková, 
• malovanie kraslíc voskovou tech
nikou - M. Kissová, 
• sviečkárstvo - A. Zlocha - ukážka 
jednotlivých krokov pri tvorbe 
sviečok. 

Na záver milého stretnutia ča
kalo na hostí dalšie prekvapenie: 
prezentácia l'udových nástrojov 
(gajdy, fujara, píšťalky), v podaní 
Rastislava Šimkoviča, spojená so 
spevom a ochutnávka domáceho 
kysnutého makovníka Zuzany 
Zlochovej. 

K. Zlochová 
Z 22. marca prinesieme v budú
com čísle aj fotoreportáž. 

DEVIEX. 4 

lstra centrum, centrum pre vol'ný čas 

Proti drogám 
POZVÁNKA 

Molto: Žijeme dalej vo svojich deťoch 
Euripides 

Vážení priatelia, 

dovolujeme si Vás pozvať na dal~ie zo stretnutí v rámci programu 
"Spoločnost' a hrozba drog", protidrogové 

dialógy v podmienkach Devínskej Novej Vsi. 

Tentokrát sa odborníci stretnú so zástupcami rodičov detí 
základnej školy na ul. l. Bukovčana 1 dňa 5. 3. 1998 

o 18. hodine v budove školy. 

Hovoriť budeme na tému: "MOJE DIEŤA A PROBLÉM DROG" 

• orientácia v problematike 
• rodinné pravidlá 

• otázka komunikácie, uvedomenie si vzájomných vzťahov 

Ďalšie dve stretnutia sú naplánované na termíny 27. a 28. 4. 1998 
v priestoroch škôl l. Bukovčana 3 a P. Horova o 18. hodine. 

Hostia: Dr. H. Ščibranyiová, Inštitút V. Satirovej rodinnej terapie, SR 
Mgr. J. Trepáčová, Inštitút V. Satirovej rodinnej terapie, SR 

ISTRACENTRUM 

Výročie oslobodenia Devínskei 

Dňa 6. apríla tomu bude už 53 
rokov ako bola oslobodená D. N. 
Ves. Mnohí občania D. N. Vsi sa 
na tento deň ešte pamätajú. Bol to 
deň šťastia, radosti a mnohých 
príslubov. 

Každý kto prežil hrôzy druhej 
svetovej vojny si určite v deň oslo
bodenia želal, aby sa vojna už ni
kdy viac neopakovala. Toto želanie 
sa nám zatial' plní aj keď vidíme, 
že na rôznych miestach planéty a 
to aj celkom blízko nás vojny pus
tošia dalej. Iste si aj dnes všetci že
láme, aby sme neboli vystavení ta
kým strašným skúškam. Preto po
kladáme za potrebné pripomínať si 
oslobodenie, aby sme si pri tejto 
príležitosti uvedomovali za akú ce
nu sme získali slobodu, a aby sme 
si náležite vážili súčasného pokoja. 
6840 mladých vojakov a dôstojní
kov padlo v bojoch na prístupoch k 
mestu a o mesto samotné. Aj D. N. 
Ves zaplatila krutú daň vojne. Na 
rôznych bojových úsekoch padlo v 
2. sv. vojne celkom 9 rodákov. Ich 
mená sú vytesané do pomníka 
padlých. 

U zvedených dôvodov si Vás ZO 
SZPB vD. N. Vsi dovoluje upozorniť 
na nasledujúce podujatia: 

l. Dňa 3. apríla sa uskutoční v 
Bratislave slávnostný akt, spomienka 
na oslobodenie Bratislavy, za účasti 
oficiálnych osobností pri pomníku 
vediO Reduty (filharmónie). 

2. Dňa 5. apríla sa uskutoční 
podobný akt v D. N. Vsi na 
lstrijskej ulici č. 6. s programom: 

- prejav k oslobodeniu Bratislavy 
a Devínskej N. Vsi 

- pásmo hudby a poézie 

16.00-16.20 h položenie kvetov 
k pomníku padlých 

16.20-18.00 h posedenie pri 
hudbe. 

Prosíme o účast' 

Za výbor ZO SZPB 
Ing. Fr. Hart'anský 

28. 3.-
29. 3.-

30. 3.-
31. 3.

l. 4.-
2.4.-

3. 4.-
4.4.-

5. 4.-

~E[N]T~U~ 
vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

dom kultúry v DNY je hlavným 
V. ročníka mestskej súfaže "Král' detských 
odujatí sa zúčastnia súfažiace deti, 

oJas!i literatúry, spisovatelia a detskí diváci 
Novej Vsi 0 14.00 h vel'ká sála 

STRETNUTIE k oslobodeniu DNY poriada 

Devínskej Novej Vsi, lstrijská 6, 

h 

MŠ v Devínskej Novej Vsi, organizátor IC, 
MO Matica Slovenská o 15.00 h vel'ká sála 

PAŠIE 
re žiakov základných škôl v DNY 
Réžia: J. Zúbková o 9.00-12.00 h 

PRED$TAVENIE 
popoludnie- "Vel'konočné hry". 
o 16.00 h vel'ká sála vstupné l O,- Sk 

s nadchádzajúcim sviatkom Zeme a životného 
pripadajúcim na 22. 4. 98. pripravilo IC pre 
Š v Devínskej Novej Vsi IV. ročník podujatí 
výstavy, programy a súfaže. 

AA:IIVItKNIA DISKOTÉKA - vyhodnotenie 
16.00 h do 19 .O h vel'ká sála 

A PROBLÉM DROG" 
odborníkov s rodičmi detí ZŠ o 18.00 h 

KLUBY, KRÚŽKY, PRENÁJMY 

o prírode o 14.00 h 
"Deň Zeme" o 14.00 h 

o 14.00 h 
"Deň Matiek" 

"Snehová královná" 14.00 h 
školského roku do 15.00 h do 18.00 h 

tel.: 77 OO 33 

Program 
kina 

@~wcr~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 

27. 3. - MARVINOVA IZBA 
USA-MP· č. t.- 36,
Príbeh dvoch sestier 

28.-29. 3.- SPICE GIRLS 
USA-MP· s. t. · 46,-

3. 4. - SPOLOK ČARODEJNÍC 
USA·MP · 36,· 

4.-5. 4. - HRA 
USA-MN· 44,· 

10. 11., 12. 4.- TITANIC 
USA-MP- 138 min.- 60,-

ZMENA HRACIEHO ČASU: 
15.00 a 18.15 h!!! 

Detské predstavenia 
v nedelú o 15.30 h 

22. 3. - BAMBI 
RUS· 10,· 

S. 4. - SNEHOVÁ 
KRÁťOVNÁ 
sov.- 10,
Poznámka: 

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

Tel: 775 104 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 
ISTRACENTRUM DEVÍNSKA NOVÁ VES 

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 

Vás srdečne pozývajú na celomestské finále súťaže 

KRÁ( DETSKÝCH ČlTATE(OV 
štvrtok 2. apríla 1998 o 14.00 h 

!STRA CENTRUM, centrum pre volný čas 
lstrijská 2, Bratislava ·· Devínska Novi! VE!& 

pa ex,; RAM 
Súboj víťazov miestnych kal o l{rála detskýc:h ~ilatelov aralislavy 

Div~ka sút'a.ž 
Žrebovanie cien písomnej súil:i~ 

Vystúpenie žiakov tanečného a dramatického odboru 
Základnej umeleckej školy Dolinského l 

Za podporu podujatia dí:•kujeme osobám a firmám: 
• Ing. Vladimír MRÁZ· Starosta MČ Devínska Nová Ves • COPIA SLOVAKIA • 
CUKRÁREŇ ZUZKA • DISKONT ROS! • FAXCOPY s.r.o. • ISTROBANKA, a. s. • 
KVETINÁRSTVO BEGRA • MLADÉ LETÁ • OVOCIE-ZELENINA M. BARANOVIČOVÁ 
• PANI ANNA SKALNÍKOVÁ • REŠTAURÁCIA U MICHALA • SLOVENSKÁ 
SPORITE(ŇA a. s. mestská pobočka Bratislava • VEČIERKA BETKA • WEP·WW, s.r.o. 

Speváci k sviat O :in 
V ostatných rokoch oslavujeme 

Vel'konočné sviatky akadémiami a 
koncertmi, v ktorých odznievajú hym· 
nicka · duchovné vel'konočné piesne a 
Pašie · história o Kristovom umučení. 

Chrámový spevokol NÁDEJ v DNV 
uvedie toto dielo na Kvetnú nedel'u 
5. 4. 98 a na Vel'ký piatok 10. 4. 98. 
Na Vel'konočnú nedel'u 12. 4. 98 
o 8.00 hod uvedie na svätej omši 
ALELUJA od E.H.Griega. 

Na dalšie vel'konočné nedele do· 
stal chrámový spevokol Nádej pozva· 
nia spoluúčinkova( na svätých 
omšiach v kostoloch u Milosrdných 
bratov, v Dóme sv. Martina, v Devíne 
a Senci. 

Povzbudzuje a posilňuje nás širo· 
ký záujem o našu interpretáciu du· 
chovných klasických diel, tešia uzna· 
nia, napríklad po slávnostnej omši 
v bratislavskom Blumentáli od 

nového majstra F.Kiindu a dalšie. 
Žiacky spevokol MATIČIARIK, 

v rámci vel'konočných vystúpení, uve· 
die Pašie v štyroch obrazoch: 

7.a 9.4. 98 pre žiakov základ· 
ných škôl 

19.4.98 o 16.00 hod. 
v lstracentre pre rodičov a občanov 
DNY 

26.4.98 o 15.00 hod. v bratislav· 
skom Blumentále 

Ak chcete naše deti vidie( v televí
zii, na laďte si STV l ll .4. 98 o ll ,OO 
hod a 12.4. 98 v relácii Dobrá zves( 
v čase 15.00 · 16.00 hod.Naši spe· 
váčkovia sa zúčastnia aj dalších vy· 
stú pení, na ktoré vás srdečne pozýva· 
me: oslavy výročia M.R.Štefánika, 
Štúrov Devín, V. Festival slovenskej ná· 
rodnej piesne ... 

J. Zúbkovó, zbormajster 

DIEVEX 5 



do 
G/avica je chorvátsky názov bývalého pieskového kopca 

(207m n.m.}, dnes už len tažobnej lokality opradenej povestami, 
situovanej na východnom okraji sídliska Podhorské 

v Devínskej Novej Vsi - mestskej časti Bratislavy. 
Likvidácia tohto unikátneho prírodného výtvoru začala 

po roku 1966 následkom rozhodnutia 
ONV Bratislava vidiek. 

Vznik geologického útvaru 
Glavica spadá do obdobia mla
dších tret'ohôr - vrchného bádenu 
(15-13 miliónov rokov), kedy nová 
transgresia mora dosiahla svahy 
Devínskej Kobyly. Vyskytujú sa tu 
piesky, ktoré sú radené do vrchného 
bádenu. Pieskovcové zložky nie sú 
časté, sú však vyvinuté v celej oblas
ti zhluky jemných štrkov, prevládajú 
však jemnozrnné piesky. 

ložisko Devínska Nová Ves Ili -
Glavica je surovinovým zdrojom te
helne v Devínskej Novej Vsi. Piesky 
Glavice sú ostrivom tehliarskym 
ílom z ložiska DNY. Tehliarska výro
ba má v Devínskej Novej Vsi už dl
hodobú tradíciu. V roku 1870 zalo
žil miestnu tehelňu ako manufaktúru 
padnikatel' Rossler, ktorý ju neskôr v 
r. 1891 vybavil na vtedajšiu dobu 
modernými strojmi na parný po
hon, následkom čoho sa produkcia 
zmnohonásobila. R. 1909 moder
nými strojmi na parný pohon, ná
sledkom čoho sa produkcia zmno
honásobila. R. 1909 majitel' posta
vil 18-komorovú pec a prikúpil nové 
stroje, ktoré rozšírili sortiment vý
robkov. Po vzniku ČSR nový majitel' 

tehelne otvoril nový hliník, kde od r. 
1929 sa hlina ťažila korčekovými 
bagrami a urobil rozsiahlu rekonš
trukciu, takže produkcia za jedno
ročnú sezónu predstavovala l O mi
liónov tehliarskych jednotiek. 
Odvtedy prešla tehelňa viacerými 
majitel'mi i modernizáciami. V roku 
1992 v rámci privatizácie vznikla 
zo Západoslovenských tehelný nová 
akciová spoločnosť, v ktorej zo 
starého podniku zostali iba niektoré 
závody, ako napr. aj Devínska 
Nová Ves. 

V roku 1987 sa začala realizo-

DEVEX 6 

vať hromadná bytová výstavba na 
sídliskách Podhorské a Kostolné v 
MČ Devínska Nová Ves, t.j. na kon
takte s t'ažobným priestorom 
Glavica. Dňa 24. l. 1988 požia
dali Západoslovenské tehelne (ZST) 
listom MNV DNY o súhlas na rozší
renie dobývacieho priestoru DNY Ili 
- Glavica, pričom Rada MNV DNY 
dňa 9. 2. 1988 zásadne nesúhlasí-

odôvodnením, že ťažba vel'mi nega
tívne vplýva na okolitú prírodu a ži
votné prostredie prilahlých sídlisk. 

V r. 1993 na požiadanie MÚ 
MČ DNY vypracovala firma Eko jet 
"Generel zelene DNY". Generel ze
lene je územno-plánovací podklad, 
kde je Glavica definovaná ako 
t'ažobný priestor, ktorý významovo 
ovplyvňuje prašnosí ako aj urbanis
tické zámery rozvoja obce. 
Uvedené príčiny vedú kompetentné 
orgány ťažbu zastavi( a ložisko vy
ňať z evidencie. Pretvorením 
Glavice na okrskový park by sa 

~ 

Cl riestor n 
lis 

kvalita obytného prostredia sídlisk 
výrazne zlepšila, keďže jestvujúca 
sídlisková zeleň neplní predpokla
dané funkcie (Šembera, 1993). 

Na základe žiadosti miestneho 
úradu MČ DNY vykonal Štátny 
zdravotný ústav hl. m. SR Bratislavy 
v dňoch 17. 10.-20. ll. 1996 me
rcmie prašného spádu no okraj síd
liskovej časti Podhorské. Výsledky 
merania preukázali zvýšenú praš
nosí v sledovanom území: zatial' čo 
hygienicky únosná hodnota je 12,5 
g/m'/30 dní, zistená hodnota 35,4 
g/m'/30 dní predstavuje jej 2,8-
násobok. Pritom priemerná hodnota 
tohto ukazovatela na území mesta 

Bratislavy predstavovala vr. 1995 
8,25 g/m' /30 dní. Z nameraných 
údajov vyplýva, že susedstvo otvo
reného Íažobného priestoru a obyt
ného územia s hustou zástavbou 
sídliskového charakteru nie je vhod
né, nakol'ko Íažobný priestor pred
stavuje zdroj nadmernej prašnosti a 
to Krajský úrad v Bratislave, Odbor 
ŽP sa svojím listom z dňa 9. 6. 
1997ŽP/OP-79/97 /k žiadosti 
Západoslovenských tehelní a. s. 
chladom dobývacieho priestoru 
DNY Ili - Glavica vyjadril negatív
ne, nakol'ko zvýšená prašnos( nad 
únosnú hodnotu by mala vplyv ako 
na obyvatelov blízkej obytnej zóny, 
tak i na vegetáciu a živočíšstvo blíz
keho chráneného územia. Rovnako 
negatívne stanovisko k dalšej ban
skej činnosti v tejto lokalite zaujala 
Slovenská agentúra životného pro
stredia - pob. Bratislava. Daná lo
kalita je vhodným biotopom pre 
chránené druhy vtákov, ako napr. 
včelárika zlatého a brehul'u riečnu, 
ktoré tu pravidelne hniezdia a prá-

modernizácie 
o. i. zredukuje 
z terajších 80 
ťažobný priestor 

A ako sa 
Glavica? 

-piatok: 14.00- 18.00 hod. 
8.00 - 12.00 hod. 

si vybrať 
e Vás pozývame 

dievčen-
1000,- a 

+ 6 ku
Sk. 
777559 
l CALEX 

994 

skej jedálne na lstrijskú 22 (bývalé 
detské jasle). Tel.: 777 027 p. 
Némethová. 
" Prijmeme predavačky do novino
vého stánku. Aj na polovičný úvä
zok. Tel.: 779 411 

Zmena zatváracích hodín 

Ryba - NAJA - Eisnerova 54 

pondelok-piatok: 

8.00-20.00 h 

sobota: 8.00-l 0.00 h 

(_--=0_;_4 --=· S:.=.:l U=-=Ž:.=..:BY=----~) 
• Murárske + obkladacie práce. 

Tel.: 777 894 

M. Marečka 12 
841 07 Bratislava (Dev. Nová Ves) 

Tel.: 07/779 338 

Dovolujeme si Vás pozvať do novootvorenej predajne 
so stolárskymi a nábytkovými polotovarmi: 

PREDAl· 

• kuchynské pracovné dosky, parapety 
• laminovaná podlaha 
• tatranský profil, palubovka, perodrážka 
• prahy, lišty, hranoly 
• lepidlá, moridlá, laky 

VÝROBA: 
• príprava kuchynských dosiek na montáž 
• nábytkové poličky (na mieru) 

MONTÁŽ: 
• kuchynských liniek, pracovných dosiek, 

lam. podláh 

Otvorené: 
Utorok-Piatok: 9. 00-18. OO Sobota: 8.3 0-12. OO 

• Zmena informácie v katalógu obchodov a služieb pre ONV 98 
Informačná s.r.o. STELLA SERVIS (str. 70), opravte si zmenu: 

mobil: 0901 774 074 
e-mail: myastellaservis.sk 

zostáva: tel.: 77 4 07 4, fax: 77 4 071 

LITERATÚRA 
Kol.: POPD ložiská tehliarskej 

suroviny DNY ll (Giavica). ZST a. s., 
Pezinok 1997 

Pokorný, V. (ed.), 1995: 
Devínska Nová Ves - vlastivedná 
monografia. MÚ DNY, Bratislava 

Šembera, 1., 1993: Generel ze
lene - DNY. EKOJET, Bratislava 

• Voda, kúrenie. Tel.: 779 319 
• Požičovňa tepovača Kärcher 

Tel.: 778 362 
• Mal'ujeme, natierame, stierkujeme 
- rýchle a kvalitne. 

Tel.: 777 902, 
mobil: 0903 417 953 

• Doučím na dome NJ, AJ, RJ -aj 
poobede. Tel./fax: 778 835 
• Výuka NJ, RJ, dopoludnia. 

Tel.: 770 094 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 

• Spracovanie účtov: mzdy, DPH aj 
v angli. jazyku. ZN: 779 072 
• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel/zázn.: 776 963 

(~ _ __:0:..::..5_-B_Y_TY __ ) 
• Vymením 4-izbový DB na 
Podhorskom za RD v DNY. Zn. Bez 
doplatku. Tel.: 778 
728 
• Kúpim RD, DNY, prípadne vyme
ním za 4-izb. byt. 

Tel.: 249 234, 
mobil: 0903 716 947 

e Vymením 2-izbový byt v Karlovej 
Vsi pri OD Centrum za 3-izbový 
byt v DNY. Tel.: 775 484 

( 06- ROZKIČNÉ ) 
• Hlodám doučovatela/ku na prí
pravu na maturitu z účtovníctva a 
matematiky. 

Tel.: 775 275 

Inzerciu: Cenník: 1 znak = l Sk, 1/8 str. = 527 Sk, l j 4 str. l 054 Sk, 1/2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4 216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Z lovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2 5 %. Ponuka detských vecí - bezplatne. 

Zamestnanie hlodám- 50%. Prípiolky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ 50%. 1 (m2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad . 15.30- l sobota 8.00- ll. OO 
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Okienko 
vw®@V@~®] 
polície 

za obdobie od 6. 3. 1998 
do 20. 3. 1998 

•Dňa 6. 3. 1998 o 22:00 h hliad
ka MsP v spolupráci s hliadkou OO 
PZ riešila na ulici Na Vyhliadke v 
reštauračnom zariadení JAMAICA 
nedodržanie stanovenej záverečnej 
prevádzkovej doby. Platné rozhod
nutie starostu stanovuje v tomto reš
tauračnom zariadení túto prevádz-

W~©INl©fiNl~ M®©~V 
W~()JJ~[}{]VINJG 

Vel'konočné sviatky sú tradičnými 

cirkevnými sviatkami, vítame však 

nimi aj prebúdzajúci sa život, jar. 
Ľudové zvyky majú svoju podobu aj 

v kuchyni. Spájajú sa s typickými 
jedlami. Tradične sa hojnejšie varí 
a bohatšie pripravuje stôl. 
S prípravami na vel'konočnú hosti

nu gazdiné začali už na Bielu so
botu skoro ráno. Bolo treba na

piecť nielen čerstvý chlieb, koláče, 
ale najmä vel'konočného baránka. 

Pripravoval sa z jemného cesta a 

Vodorovne: A. Druhá časť taj
ničky. - B. Rukoväte na nádobách 

- dravé riečne ryby - chorvátska 
rieka. - C. Žala -značka čistiaceho 
prášku. - D. Korálový ostrov - žiak, 
čakatel' - cudzie mužské meno. · E. 

Otroci · druh hlodavca - kŕmna oší

paná. - F. Starý anglický omnibus -
horná časí paže- mesto v Rusku. -

G. Prekážala - neodišiel. - H. Autor 
epických diel - smútil - vzťahujúci 

sa na lunu. - l. Rieka po španielsky 
- sporia - klobúk po nemecky. - J. 
Tretia časť tajničky.-

Zvisle: l. Paža - rub, opačná stra
na. - 2. Dobrá vôl'a - rýchlik. - 3. 

Rezerva - francúzsky módny salón. 

- 4. Odpili - dvojkolesový vozík ťa
haný človekom. - 5. Milo po česky -
výborný ruský hokejista. - 6. 

Kyprila pôdu pluhom - mesto v 
USA (Utah). - 7. Topograf, kto ma
puje - mesto v Lotyšsku. - 8. 

kova( denne do 22.00 h. 
Priestupca bol v zmysle. platných 
právnych predpisov vyriešený blo
kovou pokutou 200,- Sk. 
•Dňa 7. 3. 1998 v čase o 12.00 h 
hliadka mestskej polície na základe 
oznamu od občana vyrozumela 
mestský požiarny zbor na udalost', 
pri ktorej vodičovi z idúceho auto
bus linky č. 61 vytekala nafta a tá 
znečistila celú vozovku na 
Eisnerovej ulici. Privolaný požiarny 
zbor znečistenie odstránil. 
•Dňa 7. 3. 1998 hliadka MsP na 
Eisnerovej ulici riešila priestupok 
dvoch občanov, ktorí v čase o 
00.30 h rušili nočný kl'ud. Pri ceste 
domov si hlasno vyspevovali. Hliad-

piekol sa v hlinenej forme. 
Typickým vel'konočným jedlom bolo 

pečené plnené jahňa alebo kozl'a. 
Tradičným vel'konočným mäsom 
bývala, a ten zvyk sa stále zacho
váva, údená šunka. Musí sa variť 

vo vel'kom hrnci aby bola dobre 
uvarená, ale nerozvarená. Aby zo
stala šťavnatá, mala by sa necha( 

vychladnú( v tej istej vode. Na 

žiadnom stole nesmeli chýbať 
vajíčka, považované za symbol 
nového života a plodnosti. 

Tradičným jedlom bola aj 
Vel'konočná plnka 

Na jej prípravu potrebujeme: 600 

Začiatok tajničky - druh 

jašterice. - 9. Organizmus, ktorý 
potrebuje vzdušný kyslík - urob 
oslavu. l O. Vzor, ukážka (z nem.) -
pevne. - ll. Člen východnej cirkvi 

- koniec tajničky. - 12. 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 

kou mestskej polície boli vyriešení v 
zmysle zákona o priestupkoch. 
•Dňa 10. 3. 1998 hliadka mestskej 
polície počas hliadkovej činnosti na 
Vápencovej ulici v čase o 01.50 h 
spozorovala vozidlo, ktoré bolo v 
ten istý deň odcudzené v Bratislave. 
Udalosť nahlásili na policajný zbor. 
•Dňa 14. 3. 1998 v čase o 22.1 O 
h na základe tel. oznamu na linku 
"159" na ulici l. Bukovčana č. 6 
hliadka mestskej polície riešila prie
stupok miestnej občianky, v ktorej 
byte vyhrávala hlasno hudba. Bola 
vyriešená v zmysle zákona o prie
stupkoch. 

Jaroslav Luky 
velitel' MsP DNY 

g vareného prerasteného údeného 
mäsa, 0,5 l mlieka, 3 vajcia, mleté 

čierne korenie, l lyžicu petržlene
vej vňate, asi 150 g strúhanky, tuk 
na vymastenie pekáča. 

Vajcia rozšlahajte a pridajte mlie
ko, sol', mleté čierne korenie, pet
ržlenovú vňaÍ, mleté varené mäso 

a strúhanku. Cesto musí byí redšie, 
lebo neskôr zhustne. Pekáč vymas
tite a uložte doň zmes. Pečte v 

stredne teplej rúre pol až tri štvrte 
hodiny. Namiesto polovice úde
ného mäsa môžete prida( varené 

kozlacie pl'úcka a srdce. Podávajte 

so špenátom alebo so šalátom. 

Chytilo, uchvátilo- hrniete, gúlate.-

Pomôcky: C. Persil. - F. Era. - 2. 
Rapid. · 5. Malcev. - 7. Ezere. -

10. Mustra. 
d 
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DEVEX 8 

sť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
a Dev:ínsl~onovovesl~ého Expresu 

s s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

9.4. 1998 Ročník: VIH. Číslo: 7 

[l] Členovia vlády a R v DNV 
fJ Bol som na mítingu HZDS • Petícia 

aj v DNV D Brány poznania otvárate 
9 Slovo k Veľkej noci • Bohoslužby 

l) Ponuky Matice slovenskej 
m Úspešní motoristi • Jarný beh 

D Súťaž o parkovacie miesta 

ódy SR a NR SR v Novej Vsi 
V rámci výjazdového rokovania 

vlády SR do bratislavského kraja sa v 
piatok 27. 3. 98 od 17.00 h v 
lstracentre stretli s občanmi DNY: 
Jozef ŠESTÁK· štátny tajomník MZV 
SR, Jozef NEMČOK - štátny tajomník 
MŠ SR, Dušan MIKOLAJ - zástupca 

MK SR, Roman HOFBAUER - poslanec 
NR SR, Jozef GBELSKÝ - ved. úradu 
Ministerstva dopravy a telekomuniká
cií SR, Oto BALOGH - hovorca FNM a 
Silvia ČOBANOVÁ - prednostka 
Okresného úradu Bratislava IV. 

(pokračovanie na strane 4) 

POZVAN KA 
Poslanci miestneho zastupitel'stva združení v Slovenskej demokratickej 
koalícii pozývajú obyvatelov ulici J. Smreka na diskusiu o navrhovanej 

rekonštrukcii priestranstva za VÚB 
v stredu 15. 4. 1998 o 18.00 h 

priamo na "mieste činu" - priestranstvo za VÚB 
Príd~e, ak sa chcete vyjadriť k návrhu na "poludštenie" tohto priestoru, 

prídíe, ak chcete diskutovať so svojimi poslancami. 
Ing. Martin Lacko, KDH a MUDr. Merta Klampárová, DÚ 

Uzávierka dnešného čísla bola 2.4. 1998. Uzávierka nasledu
júceho čísla bude 16.4. 7998, číslo vyjde 24.4. 1998. 

Krátke správy 
Z iniciatívy MČ ONV a Okresného 

úradu Bratislava IV. - odboru 
životného prostredia sa 2.4. 98 
uskutočnilo rokovanie o kvalite 

vody v potoku Mláka. Obe strany 

prijali opatrenia na zlepšenie 
kvality a zamedzenie súčasného 

stavu zhoršovania. Výsledky budú 
do 6. mesiacov. 

Zároveň riešili otázku 
znečistóvania vodnej plochy 
rybníka kde vidíte/ne pribúda 
vodný kvet a na kvalite vody 
sa podielajú nedisciplinovaní 

návštevníci a zvyšujúci 
sa počet labutí. 

Pracovníci Denovy vo velmi 
krátkom čase, pritom na velmi 

s/ušnej úrovni upravili priestranstvo 

na rohu ulíc Slovinec, Prímoravská, 
Podhorská, kde bude v týchto 
dňoch odhalená busta od 

spisovate/á Rudolfa Slobodu, 
rodáka z Devínskej Novej Vsi 

akad. sochára A 1/ečku. 



® robnicky 
11 radnice 

l rokovania miestneho 

zastupilelstva. 

V posledný marcový deň sa 

stretli poslanci miestneho za

stupiteľstva na svojom druhom 

tohtoročnom zasadnutí. Zo zá

verov 15-hodinového rokova

nia sme vybrali nasledujúce 

závery: 

Miestne zastupitelstvo: 

-prerokovalo kontrolnú správu 

investičných akcií mestskej čas

ti za 4.štvrfrok 1997 a uložilo 

prednostovi miestneho úradu 

zabezpečiť odstránenie nedo

statkov, 

• prerokovalo stav prípravy a 

realizácie investičných akcií 

mestskej časti, 

- schválilo záverečný účet 

mestskej časti a jej príspevko-

?organizácií Denova, 

lstracentrum a VDPZ za rok 1997, 

- požiadalo firmu C-real o predlo

ženie návrhu na spôsob finanč

ného odčlenenia správy domov s 

odpredanými bytmi, 

- schválilo zásady tvorby a použi

tia mimo rozpočtového Cestného 

fondu mestskej časti, 

- poverilo starostu mestskej časti 

uvoľniť l milión korún z Cestného 

fondu na opravu miestnych komu

nikácií a dopravného značenia, 

- schválilo Metodický pokyn na za

dávanie investičných akcií Denove, 

- schválilo dodatky k pracovnému 

a odmeňovaciemu poriadku za

mestnancov mestskej časti, 

- zvolilo Dagmar Bulavčiakovú do 

funkcie prísediacej Okresného sú

du Bratislava IV., 

- odporučilo stolnotenisovému klu

bu TIC zvoli( Ing. Jozefa Glatza za 

člena výboru a basebalovému klu

bu Ing. Ľubomíra Jánoša za člena 

výboru zastupujúceho samosprávu, 

- schválilo plán kultúrnych a spola-

Bol som na mítingu 
Okresné predstavenstvo HZDS pozvalo zamestnancov minis

terstiev a poslanca NR SR do vef'kei sály lstracentra, aby obozná
mili obyvatelov ONV o plnení svo;ho volebného programu. 
Nechcem sa vyiadrovať k tomu, ako sa im to podarilo. Na mítíngu 
však odzneli a; kritické názory na prácu samosprávy v Devínske; 
Nove; Vsí. K väčšine sa velŕní fundovane vyiadríl pán starosta Ing. 
Vladímír Mráz. Napriek tomu by som ;eho slová rád doplnil. 

Pani l. zo Zelenej alternatívy 

okrem iných výhrad zazlieva po
slancom miestneho zastupitel'stva, 
že na sídliskách sa vela betónuje, 

nemyslí sa na zeleň a dokonca sa 

proti vôli občanov a napriek ich 
nesúhlasnej petícii buduje detské 

ihrisko na ulici l. Bukovčana 2-8. 

Poznám dobre to ihrisko o kto
rom hovorila. Piesok, betón, psie 

exkrementy a plynúci čas. Ideálne 
miesto pre nakrúcanie záberov o 

"betónovej džungli". Až ten plynú
ci čas v minulom roku preťali po
slanci miestneho zastupiteľstva. 

Privítali myšlienku na rekonštrukciu 

detských ihrísk v Devínskej Novej 
Vsi, s ktorou prišiel nový riaditeľ 
Denovy Ing. Peter Melkus a dali na 

tú rekonštrukciu peniaze z obec-

DEVEX 2. 

ného rozpočtu. Niektorí z nich - a 
to poslanci za KDH a DÚ, dokonca 

prišli medzi ľudí a spýtali sa na ich 
názor. Bolo to v októbri minulého 

roka. Ľudia prišli, vypočuli si návr

hy, pokrútili hlavami a povedali: 
,,Aj tak z toho nič nebude! Už nám 

toľkí slubovali ... " Napriek tomu ná
vrh poslancov privítali. Možno si 
povedali, čo keby motyka vystreli

la? 

Dodatočne sa ich názor čiastoč

ne zmenil. Na miestny úrad doruči
li petíciu žiadajúcu neosádzať na 
ihrisku basketbalové koše. Petícii 
sme vyhoveli a basketbalové koše 

sa z projektu vypustili. Prešla zima 
a ihrisko dostáva novú tvár. 

Denova vyviezla z tejto Sahary to
ny piesku. Namiesto neho pribudla 

čenských podujatí vo vzťahu k 

chorvátskej obci Sveli ilja, 

- schválilo program slávností 

"Kultúra bez hraníc" a ich termín 

na dni 22.-23.8.1998, 

• prerokovalo žiados( rybárskeho 

združenia Morava o zverenie ryb

níka do správy, 

- schválilo novelizované Zásady 

pre tvorbu a použitie fondu rozvo

ja bývania a Kritériá pre posudzo

vanie žiadostí o poskytnutie prí

spevku z Fondu rozvoja bývania, 

·schválilo prevod vlastníctva bytov 

v dome na ul. J.Poničana 3, 

• schválilo vyhlásenie verejnej ob· 

chodnej sMaže na dodávku a mon

táž samočinných plynulých regulá

torov objemového prietoku, 

· schválilo odpredaj pozemku 

parc.č. 944 na ílovej ulici Ing. 

Bernardovi Hollému, 

· schválilo odpredaj pozemku 

parc.č. 3575/2 a 3575/3 manže

lom Cigánekovým, 

• oboznámilo sa s výsledkami ro

kovaní o spôsobe správy športo-

na priestranstve jedna breza, 7 pla

tanov, l O borovíc a 14 líp. Aj ich 
zásluhou bude na ihrisku v lete viac 

tieňa a čistejší a sviežejší vzduch. V 
čase keď čítate tieto riadky sa už 

možno budú sadiť aj kríky a popí
navé rastliny. Spolu pribudne 2643 

koreňov. O niekoľko dní sa ihrisko 
zaskvie v plnej kráse a bude plné 
detí, ktoré sa budú tlači( pred šmý

kačkou, pred hojdačkami, pred 
pingpongovým stolom. A nebude 

PETÍC 
aj v Devínskej Novej Vsi 

Najskôr len v Bratislave a po
stupne po celom Slovensku pribú

dajú podpisy ľudí pod petíciou za 
spravodlivý volebný zákon, za pria
mu voľbu prezidenta a za zame

dzenie ústavnej krízy. 

Státisíce občanov Slovenska, 

ktorým záleží na dalšom osude 

našej vlasti, ktorým záleží na da
lšom osude nás a našich detí, ktorí 
nechcú návrat k rokom totality, žia

dajú svojim podpisom poslancov 
Národnej rady SR, aby rešpektovali 
vôľu národa, aby rešpektovali zá-

koalície u 
sa( petíciu aj 

Novej Vsi. 

pripravené 

vždy na 
lstrijskej ulici 

"Katka", na 
Marečka a na 
VÚB. Príďte aj 

sloj v kritickom 

, ket' Novei Vsí slávnostné stretnutie pedagógov pod týmto názvom. Pozvanie starostu, miestne; rady, komisie 
Devtns MC- ONV l t t .. 1· v· 1· b' l" ' ' v ' l'deie pri MZ a s racen ra prtfO 1 uctte ta yva 1 t ft sucasnt. 
m 

0 
t utie vdákyvzdanía naším učíte/om sa stáva tradíciou. Po úvodných slovách PhDr. M. Dobríkove; · predsed

stJ:~vanía 0 mládeže pri MZ MČ ONV (prinášame na inom mieste) sa o prí;emnú atmosféru postarali: fúdová 
vz Laščiaková 0 Vlado Dobrík. Potom ui súčasní, bývalí učíte/ia a hostia príatelsky besedovali, spomínali i pláno-

žiakov. 

chodom viedla možno práve pro

striedkom tejto sály. Ktorou inou 

cestou mohli kráčať dvaja solúnski 

bratia - opä( mimochodom - prví 

históriou potvrdení učitelia v našich 

dejinách. Či snáď mohli nezastaviť 
so svojím misijným poslaním aj na 

dvoch slovanských hradiskách v 

chotári terajšej Devínskej Novej 

Vsi? Či práve tu nenašli niektorého 

zo svojich žiakov? Či práve silou 

svojho osvieteného ducha a viery 

nezasiahli zrnko poznania do toh

to krásneho príťažlivého kraja? 

Možno lo presne tak nebolo. Ale 

ak budeme v týchto miestach svo

jím srdcom cíti( pomyselnú blízkosť 

našich prvoučitelov, budeme tiež 

svoje povolanie ponímaí ako po

slanie. Všetci budeme silnejší, od

vážnejší a sila nášho slova zlomí aj 

len najväčší nezáujem a odpor. 

O tempora, o mores! 

Marcus Tullius Cicero, rímsky 

prozaik a obratný rečník azda ani 

netušil, že práve tento jeho po

vzdych o časoch a mravoch sa sta

ne večne platným pre všetky nasle

dujúce etapy vo vývoji ľudského 
spoločenstva. 

Dnes, keď sa neobyčajne obrat

ným spôsobom na piedestál zmyslu 

ľudského života opä( raz dostala 

modla zlatého telaťa, ktoré rafino

vane a podľa potreby okamžite 

mení tvár i tvar - je potrebné, aby 

KTOSI, KDESI o citovanom výroku 

častejšie premýšlal. O to viac, že 

spomínaný zlatý netvor, nečíha iba 

na svoje dospelé obete. Napokon 

aj z ríše zvieral je známa skutočno

sf, že najlahšou korisťou šeliem bý

vajú mládatá. Ľudské mláda v tom

to chlade netvorí žiadnu výnimku. 

Novodobí lovci detských duší a for

movatelia ich svetonáhladu nemajú 

démonické podoby. Nevydierajú, 

netrýznia. Iba lákajú a ponúkajú. 

Prostredníctvom neodolatelných re

klám, plytkých televíznych seriálov, 

či drastických filmov aj nekonvenč

ných módnych trendov sa progra

movo pokúšajú ovplyvni( ich spô

sob života nielen v danej chvíli, ale 

na celé desaťročia dopredu. 

Vy, vážení prítomní, však dobre 

viete, že koleso dejín, neustále sa 

točiace dopredu - prichádza v tak

mer pravidelných intervaloch na 

úroveň voľakedajších východzích 

bodov. A viete aj lo, že nepoučitel'

né l'udstvo sa mnohokrát v histórii 

dopustilo tých istých, alebo vel'mi 

podobných omylov. Pre také prípa

dy sa nám z hlbky antických dejín 

zachoval ešte jeden okrídlený vý

rok, týkajúci sa plynutia času. 

Tempus omnia revelat! Čas všetko 

vyjaví! 

Áno, čas vždy odhalí príčinné 

súvislosti omylov a chýb človeka, 

osvetlí drámy l'udských osudov i 

drámy národov. Niekedy prostred

níctvom veľkých myslitelov, inokedy 

s pomocou jednoduchých l'udí, kto-

r 

rí nečakali uznanie, dúfali iba v 

pochopenie a nasledovanie. Lebo 

čas i priestor sú vymedzené a vy

medzované spravodlivosťou najvy

ššieho vládcu či Časovládcu, kto

rého nemožno pristihnM ani pri či

ne, ani pri chybe, ani pri omyle. 

A ak aj v dnešnej nelahkej do

be zdôrazňujete potrebu vzdela

nia, asi veríte spolu s klasikom, že 

tomu láska svätá požehnáva, lebo 

slobodná vôla a viera prebúdza vo 

vás odvahu, vznešený pocit istoty, 

že kráčate správnym smerom, kto

rý pretrvá veky večné - a - vda ka

bohu - aj okamihy spiace. Lebo aj 

dnes, ako vždy v hodinách pravdy 

aj vel'kého pokušenia pod tvrdou 

kôrou a ťaživou usadeninou popre

krúcaných pojmov, ktoré rýchlo 

zradia, žije večné a blahoslavené 

dedičstvo vašich dedov a otcov, 

ktoré svoje telá uložili do starých 

pohrebísk a svoje vel'ké cnosti do 

základov vašich duší. 

Na úvod dnešného slávnost

ného večera, sa žiada podčiark
nu(, že málokto tak, ako vy vie, že 

"národa rola dedičná" ešte nie je 

natrvalo zoraná, že jesto na čom 

pracovať, ku komu sa obraca(, z 
koho vychádza(, na koho sa odvo

la(, a v kom čerpa( inšpiráciu, silu 

vôle, silu myšlienky a úctu k tajom

nému neznámu za bránami pozna· 

nia, ktoré deň čo deň obetavo a s 

veľkou láskou otvárate. 

PhDr. Mária Dobríková, CSc. 
predsedníčka komisie školstva, 

vzdelávania a mládeže 

pri Ml MČ DNY 

DEVEX3 



SPOLOČENSKÁ KR NIKA 
(NASl JUBILANTI) 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Vojtech ŠPAK 
Pavol NEMEC 

Anna TOLLOVÁ 
Anna BALÁŽOVÁ 

75 rokov 
Hermína MICHALÍKOVÁ 

Irena TÓTHOVÁ 

80 rokov 
Irma VLKOVA 

91 rokov 
Mária RUŽOVIČOVÁ 

92 rokov 
Rudolf MARTANOVIČ 

Blahoželáme 
a spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

r- Jozef IŠPOLD Bl 
l Ladislav HATAŠ l 
~antišek MICHAL~ 

Slovo k Vel·kei noci 1 998 
Všetci si želáme väčšie porozumenie medzi l'udmi, pokoj na 

prácu i oddych, a samozrejme lepšiu materiálnu prosperitu. V ná
boženskom prostredí radi pripomíname, že takéto ciele môžeme 
dosiahnut' len po osobnej premene či duchovnej obnove. 

Duchovnú obnovu chápem ako 
naše celoživotné dielo. Nemôže ísť 
len o akúsi kampaň, ktorá by spo
čívala na organizovanom čítaní 
múdrych textov, častejších modlit
bách či náhlom pomáhaní blížnym. 
Vzdelávať sa, pomáhať si, vnímať 
citlivo svoju existenciu - to potrebu
jeme konať vždy, bez chladu na 
ročné obdobie, bez rozdielu veku 
a povolania. 

Svojej cirkvi som predsa vdač
ný za tradíciu striedajúcich sa ob
dobí: adventu, vianočného obdo
bia, pôstnej doby, vel'konočnej do
by. Tieto obdobia v našej cirkvi na
zývame liturgické a kalendár, ktorý 
ich upresňuje, voláme liturgický ka
lendár. 

Slovo liturgia pochádza z 
gréčtiny a pôvodne označovalo ve
rejnú službu, konanie l'udí ako 
občanov, konanie, v ktorom l'udia 
prekračovali hranice svojho súkro
mia a vyjadrovali, čo majú spoloč
né - iste aj spomínané ciele: pros
peritu, porozumie, pokoj ... 

V našej cirkvi liturgiou nazýva
me aj bohoslužbu, teda modlitby a 
konanie, ktorými sa hlásime k Bohu. 
Vrcholom celej cirkevnej liturgie je 
práve Vel'ká noc. 

Yel'konočný čas prežívam ako 
najvýraznejšie slávenie toho, o čo 
sa usilujeme po celý rok, teda 
snaženia o duchovnú premenu, o 
dosiahnutie mét, ktoré síce neležia 
mimo nás, ale nie sú nám ani samo
zrejmé. K tomu patrí prekonanie se
bectva a nespravodlivosti, hlúposti a 
obmedzených žiadostí, získanie ži
vota v pravde a láske. 

Prajem celej nase1 obci 
Devínska Nová Ves, našim pria
telom i hosťom veriacim i hladajú
cim pekné vel'konočné sviatky. 
Sviatky, ktoré pomáhajú k l'udskosti, 
obnove, premene! 

Karol Moravčík 
farár v Bratislave 

Dev. N. Vsi 

Yel'konočný 
14.4.- Justína, 1 

16.4.- Dana, 

17.4.- Rudolf, 1 

19.4.- Jela, 

21.4.-

lenovia vlády SR a NRS na ktoré hneď odpovedali zástupco
via MČ DNY - starosta Ing. V. Mráz a 
zástupca starostu V. Baranovič, ale aj 
prednostka okresného úradu 
Bratislava IV S. Čobanová. 

práv rozhodnú( ako 
pisom naložené. 

(Dokončenie z l. strany) v Devínskej Novej Vsi 

Účelom stretnutia bolo informova( 
o činnosti štátnej správy hlavne v IV. 
okrese Bratislavy, v DNY ale aj daí 
možnost občanom priamo sa pýtaí. 

Zo sedemdesiat občanov túto mož
nost využilo iba niekol'ko. 

Štátny tajomník ministerstva zahra
ničných vecí Jozef ŠESTÁK informoval 
o výsledkoch rokovaní so susedným 
Rakúskom o možnosti vybudova( cyk
listickú lávku - prechod do Rakúska. 
Hoci v Devexe sme o týchto krokoch 
už informovali, J. Šesták ubezpečil, 
že rokovania pokračujú a hlodajú sa 
cesty možného riešenia. 

Rovnako a potrebe zriadenia 
strednej školy v DNY sme už na 
stránkach Devexu hovorili. J. Nemčok 
- štátny tajomník Ministerstva školstva 
SR najskôr pripomenul, že SOU stro
járske v DNY (pri VW) patrí medzi 
popredné stredné školy v Bratislave 
svojou vyíaženosíou, je teda efektívne 
ho udržať. V zriadení strednej školy v 
DNY sa hlodajú riešenia. J. Gbelský 
informoval o perspektívach nášho re
giónu z hladiska uvažovaných aktivít. 
Občanov DNY môže zaujímaí plá-

DEVEX4 

nované prístaviska na rieke Morave 
a úpravy príjazdovej časti dialnice 
do Bratislavy. 

Hoci s budovaním prístaviska v 
DNY sa uvažuje až po roku 2015 už 
dnes občanov, okrem výhod pre 
Slovensko a DNY, zaujíma riešenie 
nevýhod, ktorými by bola zvýšená 
zaÍaženosÍ Devínskej prechodom Íaž
kej nákladnej dopravy, jej vplyvy na 
obyvatel'ov a prírodu (chránená kra
jinná oblas( rieky Moravy). 
Prístaviska v DNY predstavuje súčas( 
programu Koridor 4 (európsky 
význam) aj štátny záujem Slovenskej 
republiky, do projektov budú zahrnu
té všetky ochranné opatrenia chránia
ce občanov i prírodu. Či sú tieto 
prognózy reálne, budú môCÍ občania 
iste priebežne posudzova( podla po
núknutých informácií (projekty, pripo
mienkové konania a pod.). 

Občanov, okrem možnosti "vyspo
vedaí" zástupcov vlády na NR SR za
ujímali aj otázky miestne: otázky ze
lene v DNY (odpoveď prednostu MÚ 
prinášame na inom mieste), otázka 
chýbajúceho kúpaliska v DNY a iné, 

O vyplácaní dlhopisov občanom 
starším ako 70 rokov informoval, na 
otázky z pléna, hovorca FNM Oto 
Balogh. 

Už doteraz je vybavených 50 % 
žiadostí a ostatné budú vybavené do 
konca mája 1998. Pravda tí, čo pod
písali v ll. vlne zmluvy s rôznymi pri
vatizačnými fondmi na výsledky v ob
jemoch, termínoch budú musieí poč
kať, pretože záleží od konkrétnej 
zmluvy, čo občan podpísal. Je chy
bou, že mnohí netrpezliví občania sa 
podpisom vlastne vzdali všetkých 

Jedinou otázkou 
tika občanov na 
zákona, na častú 
na zasadnutiach 
lo ich prečo 
neskrátia 
poriadku je 
nosti 
doložka, 
návacích 
bola schvál<3na!~ 

SBD Bratislava IV - VYBRALI 
• Z uznesenia zhromaždenia delegátov 11. 12. 97 
uvažuje pripraviť alternatívy rozdelenia družstva na 

konania jarného zhromaždenia delegátov. 
• SBD Bratislava IV sa zaoberá vymáhaním nedoplatkov za . 

evidujú nedoplatky vo výške 7 846 50 7 Sk. Pre všetky 
zásado, že do 30. 6. 7 998 budú podané žaloby na 

• V roku 7 997 na zasadnutiach delegátov 7 9. 6., 26. 6.! a 1 
delegáti z: Eisnerovej 38-40, J. Smreka 2, 7, 9 a S. 

• Dôležité telefónne čísla SBD Bratislava IV, Polianky 9: 
havarijná služba): 767 307,767 322, 761364, 

stredisko operatívnej údržby - Kosatcova 24, tel.: 

~E[N]T~UOW 
volný čas, lstrijská 2, 6 

PAŠIE 
pre žiakov základných škôl v DNY 

Réžia: J. Zúbková o 9.00-12.00 h 

PREDSTAVENIE 
popoludnie- "Yel'konočné hry". 

0 16.00 h vel'ká sála vstupné l 0,- Sk 

.... ~,IV'!'"'~"' DISKOTÉKA- vyhodnotenie 
o 16.00 h do 19.0 h vel'ká sála 

A PROBLÉM DROG" 
odborníkov s rodičmi detí ZŠ v DNY o 18.00 h 
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A PROBLÉM DROG" 
odborníkov s rodičmi detí ZŠ o 18.00 h 

tel.: 77 OO 33 

čítate/ov, že upravuje výpožičný čas 
nasledovne: 

flom:lelo.k: 12.00-18.00 

Streda: 12.00-18.00 

Štvrtok: 12.00-18.00 

8.00-12.00 13.00-16.00 

leckom prednese poézie a prózy 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 1998. 

Sútaž je viacstupňová a zúčastňujú 

sa jej neprofesionólni recitátori -

záujemcovia o umelecký prednes. 

Súťaž sa na základných školách re

alizuje v troch vekových kategória 

Y.-YI. ročník a 111. kategória VIL-IX. 

ročník. Úplne prvým stupienkom na 

ceste k úspechu v recitácii je škol

ské kolo uvedenej sútaže. Na 

našej škole sa uskutočnilo 1. a 2. 

apríla. Velikán slovenskej literatúry 

P. O. Hviezdoslav by mal z malých, 

Program 
kina 

liDrnwiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 7 9.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 

10.-12. 4. - TITANIC USA - MP -
s. t. - 60,-

Miloslný príbeh na pozadí 
námornej katastrofy. 

Superoscarový veľkofilm 
l O. 4. začiatok predstavenia 

o 18.15 h 
ll. a 12. 4. začiatok predstave

nia o 15.00 a 18.15 h 

ROZTRŽITÝ PROFESOR 
USA- MP· s. t. 45,

kornédia 
17. 4. PASAŽIER 57 USA- MN 

15 - č. t .. 30,-
18.-19. 4.- L A. UTAJENÉ 

SKUTOČNOSTI USA 
-MP s. 1. - 40,-

akčný film 
24.-26. 4.- BASKET BUD USA

MP- s. t. - 35,
rodinná komédia 

24.-26. 4. - DO NAHA USA
MN 15- s. t.- 42,

komédia 

Tel: 775 104 

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ 
pripravuje a pozýva 

25.4.1998-
ŠTÚROV DEVÍN 

O 16.00 h. na nádvorí hradu 
Devín - 16.2. Výročie pamätnej štú
rovskej vychádzky na Devín 

l. 5. 1998 - ZÁJAZD 
DO GABČÍKOVA 

Program: prehliadka vodnej 
elektrárne, o 14.00 h účasť na sláv
nostnom otvorení Domu MS v 
Dunajskej Strede, odchod autobusu 
z DNY je o 1 0.00 h od lstracentra 
(bezplatne). Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť u Grófových lei.: 778 353 

3. 5. 1998-
SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 
NA Gen. M. R. ŠTEFÁNIKA 

11.00 h na mieste, kde stála 
pôvodná socha roh Opleialovej a 
Janšákovej ulice po tejto slávnosti 

ale aj z tých väčších recitátorov 

určite vel'kú radosť. Všetci účastníci 

školského kola s vel'kým nadšením 

a elánom predniesli pre odbornú 

porotu a svojich spolužiakov texty 

známych i menej známych, našich i 

zahraničných spisovatelov. Bolo to 

príjemné stretnutie. Do svojho pred

nesu určite všetky deti bez rozdielu 

vložili všetku svoju snahu, ale ako 

to už býva v každej súťaži - postú-

bude odchod autobusu na trasu: 
Šamorín - Dun. Lužná - lvánka pri 
Dunaji. Slávnos( ukončíme pietnym 
aktom pri mohyle gen. M. R. Štefá
nika v lvánke pri Dunaji. Všetkých 
srdečne pozývame (bezplatne). 
Záujemcovia sa môžu prihlási( u 
Grófových tel.: 778 353. 

9.-10. 5. 1998- FESTIVAl 
NÁRODNEJ PIESNE 

jubilejný V. ročník v 
lstracentre, v programe 9. 5. 98 o 
18.00 h vystúpia domáce i zahra
ničné súbory. 

Súčasíou V. ročníka Festivalu 
národnej piesne bude aj VÝSTAVA 
INSITNÉHO UMENIA, ktorou sa 
budú prezentoval Slováci žijúci v 
Padine v Juhoslávii. Otvorená: 9. 
5. - sobota 14.00-17.00 h 

l O. 5. 98 - nedele - 9.30-
12.00 h 

vo vel'kej sále lstracentra 

pi( dalej môžu len tí najlepší. Z 

každej kategórie postupujú recitá

tori z prvého miesta do okresného 

kola, ktoré organizuje Centrum vo

l'ného času na Pekníkovej ulici. 

Účastníkom okresného kala držíme 

palce a želáme im vela úspechov 

pri reprezentácii školy i celej DNY. 

Soňa škulová 

Základná škola l 

Bukovčana 3 

DEVEXS 



Čítala som o budúcej soche 
Rudolfa Slobodu. Je lo pekné, že si 
obec takto uctí svojho rodáka. Rada 
by som však predstavitel'om obce, 
položila jednu otázku. Kedy bude 
obnovená socha M. R. Štefánika už 
dávno sl'ubovaná v "Devínskom ex
prese"? Doteraz stojí (už kol'ko ro-

nie je zanikajúce remeslo 

Na návšteve cez vianočné sviat

ky mi známa povedala, že hoci ra

da vyšíva jej vel'kou túžbou je 

naučiť sa pliesť košíky. Keď som sa 

ponúkla, že nájdem košikára ešte 

som netušila ako to bude zložité. Po 

dlhšom "pátraní" sa mi podarilo 

získať adresu pána Jozefa Uhliara 

košikára v Devínskej Novej Vsí. S 

obavami a rozpakmi som mu do te

lefónu vysvetlila prečo vlastne vo

lám. Ochotne sa podujal predvies( 

pletenie košíka. Z pôvodného zá

meru len si pozrie( výrobu košíka 

cez dilemu prečo to neskúsíí(?) som 

sa aktívne zúčastnila na tomto kur

ze. 
Dnes už viem aká náročná prí-

prava predchádza košíkárskym vý

robkom, ktoré J. Uhliar zhotovuje. 

Kvalitné vŕbové prútie musí v príro
de sám vyhladol' a narezat'. Kedže 

košíky majú pôsobiť svojím von

kajším vzhl'adom pletú sa z lúpa

ného prútia. Jeho príprava predsta

vuje dlhotrvajúcu procedúru. Prútie 

sa varí až 6-12 hodín. Ešte mokré 

sa lúpe a suší. Usušené prútie sa 

môže dlhodobo skladova(, ale pred 

každým pletením sa musí znova na

máča( v teplej vode, aby prúty zís

kali pružnos( Práca s takýmto prú

lím vyžaduje profesionálnu zručne
sf aj rýchlosť, lebo prútie pri práci 

vysychá a láme sa. Na učenie je 

vhodnejšie zelené prútie. Podobne 

ako v textile i prútím sa pletie - sple
tá, prepletá, vypletá, opletá, zaple

tá, viaže i krúti. Znalec, akým jeJ. 

DEVEX6 

na 
Janšákovej ulici. by on maf 
prednod? Jeho význam v dejinách 
Slovenska snáď netreba zdôrazňo
vať. Rada by som si prečítala odpo
veď na túto moju otázku. Môžem 
dúfať? Dlho nás nútili zabúdaí na 
Štefánika. Teraz by sme už zabúda( 
nemali. 

M. Tomanová 

Uhliar, nepoužíva dalšie spojovacie 

materiály - všetky košíky sú zhoto

vené výlučne s prútia typickými ko

šikárskymí technikami. 

Sortiment prútených výrobkov 

zahŕňa širokú škálu cez nákupné 

košíky, podnosy, košíky na chlieb a 

ovocie, prádlové koše, prútený ná

bytok, opletané flaše a demižóny, 

ochranné kryty na kvetináče, pod

ložky pod hrnce i korbáče v rôz

nych tvarových obmenách a vel'kos

tíach. Invenčne pozoruhodné sú i 

dalšie zatial' nerealizované práce s 

prútím. 
V tradičnej kultúre Slovenska 

patrili prírodné pletivá medzí naj

viac spracovávané materiály. 

Spôsob pletenia zo zeleného prútia 

poznali temer v každej obci. J. 

Uhliar sa naučil pliesť košíky vo 

svojom 

Prievidzi) otca. 
Spočiatku pozoroval a neskôr v 

procese výroby košíkov poznáva! 

materiál, technológiu, zásady a zá

kony tvorby. 
V súčasnosti prútené koše stratili 

svoju primárnu úžitkovosť a stali sa 

prevažne záležitosťou s dekoratív

nou čí reprezentatívnou funkciou. Je 

sympatické, že J. Uhliar tejto zál'u

be venuje každú vol'nú chvíl'u. 

Profesionálnym povolaním je totiž 

hudobník - klarinetista, člen orches

tra Slovenskej filharmónie a vypra

coval sa na remeselníka par excel

lence. Možno sa dočkáme širšieho 

uplatnenia návrhov a prác tohto 

mladého tvorcu. 

Ľudovíta Sedalová 

Pre našu sídliskovú architektúru 
sú typické detské ihriská s množ
stvom betónu, pieskovísk a ocel'o
vých prelíezačiek. Deti nám pomaly 
odrastajú, pieskoviská slúžia ako 
verejné záchody pre množstvo 
našich štvornohých havkajúcich 
spoluobyvatel'ov. Preliezačky ostá
vajú ako potenciálny zdroj úrazu 
pre malých i väčších a betón s ply
núcim časom taktiež nezískava na 
kráse. Po dlhšom čase konečne svi
tá nádej, že vzhlad našich detských 
ihrísk sa môže zmeniť k lepšiemu. 
Jurský park na sídlisku Podhorské, 
ako aj prebiehajúca úprava ihriska 
na ul. l. Bukovčana 2-8, vyzerajú 
nádejne. Konečne sa našli zdroje 
financovania i dodávate!' staveb
ných úprav. Aby sa ihriská čo naj
viac podobali predstavám obyva
tel'ov, rozhodli sa poslanci miestne
ho zastupitel'stva ešte pred začatím 
prác konzultova( svoje predstavy s 
názormi obyvatelov lokality, kde sa 
chystajú úpravy. 

V najbližšom čase začne DE
NOVA s úpravou ihriska na ulici l. 
Bukovčana 28-30. Preto zorgani
zovala skupina poslancov 
Slovenskej demokratickej koalície 
spolu s funkcionármi mestskej častí 
v sobotu 21. 3. dopoludnia stretnu
tie s obyvatel'mi okolitých domov. 
Miestny architekt priniesol nakresle
né štúdie nového ihriska. Mali by 
zmiznúÍ zbytočné pieskoviská, pre 
malé detí z tejto lokality úplne po
stačí jedno. To by však malo splňaf 
hygienické_ kritériá, preto bude 
ohradené. Ci bude táto ohrada do
statočnou ochranou proti psom, to 
už závísí od majítel'ov týchto psov. 
Možno si niekto povie, že o poria
dok by sa mala staraí a·\ polícia. 
Súhlasím. Nechcem sa po ícajtov a 
spôsobu i hliadkovanie zastávať, 
ale som realista. Policajná hliadka 
nemôže 24 hodín denne stráží( 
detské pieskovisko. 

Na ihrisku pribudne basketba
lový kôš, malé bránky na minifutbal 
a hokej, betónový pingpongový stôl 
a šikmá rampa pre bicyklistov a ko
rčuliarov. Súčasné lavičky nie sú 
vel'mi vhodné na sedenie. Slúžia 
skôr ako odpadkové koše a posi
lňovacíe zariadenie pre tú čast' po
pulácie, ktorá má ramená plnšie 
ako hlavu. Preto DENOVA osadí 
lavičky vhodnejšej konštrukcie. 
Súčasťou úpravy ihriska bude aj 
obnova zelene a vysadenie 
vzrastlých stromov. Tie majú o 
niečo väčšiu šancu na prežitie ako 
malé stromček. Stromy totiž nemajú 
nohy, ale korene. Preto sa nedo-

. kážu chránil' pred vandalmi úte
kom. 

S úpravou ihriska sa možno 
zvezie aj úprava parkoviska pred 
domom na ul. l. Bukovčana 24-26. 
Ostrovčeky medzí parkovacími bo-

hodnotili minuloročnú sezónu 
Ako inak- ÚSPEŠNÚ 

mom svojich pracovníkov, viesť 
rozhovory i ... no na bavenie mu 
vela času nezostalo. 

J. Golonku sme tento krát ne
našli s J. Čapkovičom spolu, zato 
riaditelia STV a VTV l. Kubiš a V. 
Kríž sedeli za jedným stolom, Tóno 
Baláž sólista NS a otec záhorácke
ho plesu bol v spoločnosti svojich, 
ríadítela Presskamu sme "objavili" 

až na parkete, bývalého pretekára 
Jána ludviga v spoločnosti Janka 
Lehotského, súčasného pretekára l. 
Šimkoviča pri stole rodičov. 

Andrej Studenič nápor zvedav
cov z radov odborníkov i laikov už 
zvládal s profesionalitou získanou 
na premnohých pretekoch. l vyhod
noteniach. 

# 

l 
Vlastne vyhodnotenia jazdcov 

Motorsportu rcíng tam OMV Stuad 
ohlásil moderátor večera M. Bubán 
hneď na začiatku. O automobilo
vých podujatiach Motorsportu sme 
pravidelne informovali aj na Irán
kach Devexu. Aké boli teda výsled

ky? 
Andrej STUDENIČ - reprezen

tant SR -AUDI 80 Competitíon. 

Absolvoval 7 pretekov na okruhoch 
s umiestnením od 3. do 6. miesta. V 
pretekoch automobilov do vrchu na 
šiestich pretekoch obsadzoval väčší
nou l. a 2. miesta. V rámci Zóny 
Európa sa umiestnil na 5. mieste, v 
rámci Majstrovstiev Slovenska na l. 
mieste získal titul majster SR, rovna
ko sa umiestnil v skupine 

V sobotu 21. 3. 1998 sa uskutočnil jarný beh detí a dospelých v ONV. l 
napriek studenému počasiu sa športovej akcie zúčastnil rekordný počet 
účastníkov- 258 (209 detí a 49 dospelých}. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podielali na organizácii tohto pekného podujatia, ako i hlavnému sponzo
rovi - MÚ ONV a Slovenskému bežeckému spolku. Deti sútažili na tratiach 

dlhých 600, 1000 a 1500 m. 

3. Michal STuller H 3,42 
3. Lenko ŠTANCELOVÁ Zš Tbil. 4,18 
7 .-11. roč. 1500 m chlapci - dievčolli 
(18 účoslníkov) 
1. Martin Rendek ZŠ Botková 5,41 
l. lono LAČOKOVÁ ZŠ Zo kasárňou 6,48 
2. Ramon ŠVARC H 5,53 
2. lono SVÁKOVÁ B 7,35 
3. Vladislav TOMÁNY B3 5,59 
3. Dona LAČKOVÁ Zš Hrdlíčková 7,45 
DOSPELi 
hlavná kolegório - muži do 40 rokov 
11,4 km 
l. Dušan HLUBOCKÝ 37,41 
2. Lodíslov FINDL 37,55 
3. Mortín GUTTMAN 39,05 
4. Michal PEČENÝ 39,32 
S. Ramon ČIGAŠ 43,03 
17. Broňa NOVÁK l :05,00 ·mimoriadna cena 
roč. norodenio 1985 
Juniori - juniorky 4,2 km 
l. Jozef MALLIŠEK 15 ,Ol 
l. Kristíno PROTIČOVÁ 18,30 
2. Peter DRENKA 15,33 
2. Veronika TVRDOŇOVÁ 18,52 
3. Juraj KOCHAN 15,52 
4. Mortín LAČOK 
rekreační beid - muži 11 

1. Jaroslav PROFT 17,56 
4,2km 

l. Totíono FIALOVA 22,57 
2. Petr Fíolo 21,02 
2. Agáto ISAJSKÁ 27,11 
3. Jozef MAČÁK 21,02 
4. Juraj ŠVEC 22,58 
ieno 7,8 km do 34 rokov nad JS rokov 
l. Margaréto 34,41 
l. Mário 36,07 
2. Ol'go KOSIBOVÁ 36,37 
2. Viero PAVELEKOVÁ 40, ľ5 
3. Renáto ROZKOPFOVÁ 40,47 
4. Zdeno BREZINOVÁ 43,59 
muži nad 40 rokov ll ,4 km nad SO rokov 
l. Peter IIENCO 41,13 
l. Erich KOPLINGER 49,40 
2. Pavol DZURO 41,36 
2. štefan HEDERA 50,15 
3. Vladímír SLÁVIK 42,13 
3. František BRUNOVSKÝ 54,50 
4. KRČMÁR 45,10 
4. Jaroslav SOPÚCH 1:01,49 
5. LAČOK 51,49 
6. SLÁDEK 52,51 
7. Ján fUSIK 54,49 
8. Ján NEBESKÝ 56,41 
muži nad 60 rokov ll ,4 km 
l. Ján 51,09 
2. Vojtech ORT 1:03,38 

l.Joško 
11 volného čosu 

Superturísmo vo svojej triede na l . 
mieste. 

Peter RUISL - Formula E-1600 -
absolvoval 8 pretekov v rámci for
mule E a výsledky: ME zóny 2. 
miesto, majstrovstvá SR v triede E-
1600 - 2. miesto, majstrovstvá SR v 
skupine E - 2. miesto, majstrovstvá 
SR v absolútnom poradí - l. mies
to. Majster SR 97. 

ladislav HLUBÍK - Nissan 
Sunny GTI 16 V- v triede N-2000 
absolvoval 4 preteky a v rámci 
majstrovstiev SR obsadil l. miesto. 
Majster SR 97. 

Igor ŠIMKOVIČ - škoda Favorit 
- v triede A-1300 - absolvoval 7 
pretekov a v rámci majstrovstiev SR 
obsadil v svojej skupine l. miest. 
Majster SR 97. 

Jozef DANIŠ - Peugeot 306 GTI 
- v triede A 2000 absolvoval 8 pre
tekov. V skupine A obsadil 3. mies
to a v triede A-2000 2. miesto na 
Slovensku. 

Rastislav ASCHMANN - AUDI 
80 Competition - v skupine 
Superturismo obsadil v zóne str. 
Európy 8. miesto, v SR 2. miesto. 

Lucia POlÁŠEKOVÁ pretekárke 
na motorovom člne Propríder LU
CAS - v triede OSM-400 v rámci 
majstrovstiev SR obsadila 2. mies
to. 

Program pretekov tohtoročnej 
sezóny prinesieme v niektorom z 
budúcich čísel DEVEXU. Už dnes 
však vieme, že trhákmi v tomto ro
ku budú opäf medzinárodné prete
ky automobilov do vrchu na pezin
skej Babe (júl 1998) a pokus o pre
konanie slovenského rýchlostného 
rekordu, ktorého držitel'om je 
Andrej Studenič. 

strieborná 
No Majslrovslvách Slovenska 

v kategóriách mládeže do l 2 a l 6 

rokov vel'mí úspešne reprezentova

la šachový klub STRELEC D. N. Ves 

vel'mi úspešne Veronika ROHÁČ
KOVÁ, ktorá pri počte 20 hráčok 
obsadila celkove 2. Miesto, čím 
nielenže získala striebornú medai

lu, ale i právo reprezentovať Slo

vensko na Majstrovstvách Európy. 

Konečné umiestnenie kategórie 

dievčat do 12 rokov (20 hráčok -

účast'): 
l . MACHALOVÁ Veronika 

Budmerice 8,5 
2. ROHÁČKOVÁ Veronika 

Dev. Nová Ves 4,5 
3. BOROŠOVÁ Zuzana 

Dunajská Streda 7 
4. Machalová Erika 

Budmerice 6,5 
mj 

DEVEX 7 



SZTP a SCH% 
Výročná členská schôdza 

V prvý jarný deň 21. marca 
1998 sa konala výročná členská 
schôdza zmiešanej základnej or
ganizácie Slovenského zväzu teles

ne postihnutých a Zväzu postihnu
tých civilizačnými chorobami v 
Devínskej Novej Vsi. 

Dobrú náladu k výročnému ro
kovaniu udala Folklórna skupina 
Pašáci pod vedením pána Ing. 
Ružoviča a umeleckého vedúceho 

pána Kolárika. 
Správu o činnosti za uplynulé 

obdobie predniesol predseda or

ganizácie p. Sabo. Vo svojom vy
stúpení hodnotil činnos( v oblasti 
sociálnej rehabilitácie, rekreácie, 
tematických zájazdov, starostlivosti 
o členov, spoločenských akcií, pro

pagácií, družobných stykov a v so
ciálno-zdravotnej problematiky. 

V bloku informácií vystúpili zá
stupkyne spoločnosti GTM - projekt 
zdravia p. Genčová a Šušoliaková, 

ktoré podali informáciu o podpor
ných použivatinách na podporu 
zdravia, s ochutnávkou výrobkov. 

Tajomníčka orgamzac1e p. 

Belešová informovala členov o no

vých organizačných štruktúrach 
SZTP a to vytvorením nových okres
ných výborov SZTP v Bratislave a 
zrušením Bratislavského výboru. 
Novou organizačnou štruktúrou je 
Oblastný výbor Bratislavského kra

ja, ktorý má okresy Bratislava l-V, 
Malacky, Pezinok a Senec. 

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

(~ __ 0_1 _. K---=-Ú_PA_~) 
• Kúpim vzduchovku SlAVIA -
631/631. Tei.07/777324 
• Kúpim vstavanú panelákovú 
skriňu . Tel. 775 494 

(~ __ 02_-_PR_E_DA-Lj _____ ) 
• Predám bicykel pre 5-l O roč. 
dieh Cena 2 000 Sk alebo doho
dou. Tel: 775 960 
• Predám LADA 2105, 1983, 
garážov., 66 000 km, STK 8/2 
000, dobrý lech. Stav, 53 000,-. 

Tel: 775 402 
• Predám zel. sedaciu súpravu a 
koberec 4x4,7 m - šedo biely. 
Cena dohodou. Tel: 778 025. 

DEVEX 8 

Predsedom Okresného výboru 
Bratislava IV sa stal p. Sabo. Zväz 
postihnutých civilizačnými choro

bami nevytváral okresné články a 
činnos( v Bratislavskom kraji riadi 
Oblastný výbor. 

Podpredsedkyňa základnej or
ganizácie p. Ing. Vráblová podala 
informáciu o novom Zákone o so
ciálnej pomoci, ktorý sa teraz pre
rokováva v NR SR a o vytvorení 
spoločnosti zo SZTP a komoditnej 
spoločnosti Salgen, ktorá vytvára 

pracovné miesta pre telesne postih
nutých. 

Predseda organizácie podal in
formáciu o štatútoch SZTP a 
ZPCCH o poskytovaní bezúročných 
pôžičiek z osobitných fondov tých
to zväzov a podal informáciu o re

gulácii cestovného v autobusovej 
doprave, ktorá sa vel'mi dotýka 
cestovania našich členov. 

Týmto bol blok informácií vyčer

paný a členovia sa vyjadri li k pred
loženému návrhu plánu činnosti na 
rok 1998, k návrhu výboru základ
nej organizácie. 

Nakol'ko neboli závažné pripo

mienky k predloženým návrhom, 
výročná členská schôdza vo svo

jom uznesení schválila zloženie je

denást~lenného výboru, zameranie 
činnosti a správu o hospodárení a 
revízii i dalšie dokumenty dôležité 
pre činnos( organizácie. 

Jozef Sabo 
predseda ZO 

• Predám dvojkrídlové dvere š = 

120. Tel: 776 597 
• Predám zachovalú staršiu 
spál'ňu, čiernobiely televízor. Po 
Vel'kej noci . Kosatcova 21 p. 
Klasová 
• Predám detský písací stôl, stolič
ky a lampu. Cena l 000,- Sk. 

Tel: 779 464 
• Predám det. kočík - trojkombiná
ciu +kovovú postiel'ku + det. vanič
ku. Cena dohodou. Tel: 776 117 
• Predám farebnú detskú trojkolku, 
pevnú z um. Hmoty, málo používa
nú a detskú motorku (hopsadlo). 

Tel: 778 066 
• Kočík so sklápacou rúčkou s do
plnkami+ chodítko: za 5 000,- Sk, 
príp. dohodou. Tel: 778 398 

( 03 - VO[NÉ MIESTA ) 
• Zabehnutá s.r.o. prijme vedúcu 
účtovníčku. Tel: 0901-714 863 
• Hlodám v do-

Slepotlačové signovanie dokladov je viac než otl _ 
· acok 

rozmery: o 38, o 50, 25xso mrn 

strojčekom l DEAL (vo vel'kosti zošívačky) 

cena: l 350 - 2 400 Sk vrátane vyhotovenia 

Dodá: DEVEX, 84 l 07 Bratislava, Ka li štná 
9 

tel./fax.: 07/775 275, mobil: 0903- 429 
485 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 

~l]rfr~ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Eisnerova ulica -pred VúB 

Miesto: vyhradené parkovisko na Eisnerovej ulici - pred VúB 
Počet vyhradených parkovacích miest: 6 
Obdobie: l. 5. 1998-30. 4. 1999 (l rok) 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné 
obálke s označením "SÚŤAŽ- PARKOVANIE
Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, Istrijská 49, 843 10 

Žiadosť musí obsahovať: 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadatel'a, 
typ automobilu, farba, ŠPZ, 
kto je vlastník automobilu, 
v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom 
alebo nevyužíva na podnikatel'skú činnosť, ' 
cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na 
roka. 

Poplatok za l parkovacie miesto: určí miestna rada 
parkovacích miest na základe cenových ponúk ierl.nntll;m..-~ 
Minimálna cena je 2400,- Sk za jedno parkovacie miesto za 
nikatel'ských subjektov je minimálna cena trojnásobná. V 
viac ako jedného parkovacieho miesta na jeden byt je 
násobná. Poplatok je splatný jednorazovo po vyhodnotení 
ním parkovacej karty. 

Uzávierka prihlášok: 23. 4. 1998 o 14.00 h- v tomto 
uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: 28. 4. 1998. Vyhradené parkovacie 
delené šiestim žiada telom s najvyššími cenovými ponukami. V 
kých osôb, fyzických osôb, ktoré používajú automobil na 
de vyhradenia viac ako jedného parkovacieho miesta pri]padajú(:el 
byt je výška poplatku trojnásobná, preto v týchto nril,.rloch 

súťaže berie do úvahy iba jedna tretina cenovej 

mácnosti 2x týždenne doobeda, v 
DNV. Tel: 0903-533 635 
• Módny salón VIKTÓRIA zamest
ná strihačku . Tel: 779 400 
• OTS, spol. s.r.o. Bratislava prijme 
do zamestnania pre svoju prevádz
ku v Devínskej Novej Vsi: 2 pracov
níkov: strojník : mechanik 
Nástup možný ihneď. Záujemcovia 
sa môžu prihlási( priamo v OTS, 
spol. s.r.o. Opletalova 65, 
841 07 Bratislava, alebo na 

tel.č.:775 375 

(~_0_4_-_SL_U_ŽB_Y _____ ) 
• Vodoinštalatér, kurenár. 

Tel: 778 392 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel: 778 362 
• Mal'ujeme, natierame, stierkuje
me. Rýchle a kvalitne. Tel: 777 
902, mobil: 0903 - 417 953 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel: 770 303, 775 420 

PRE SPOR 
spol. s r.o. 
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~ 
ceny obkladov v rozpätí 190,- + 350,- Sk/m2 

ceny lištiel v rozpätí 45,- + 50,- Sk/ks 

AKRYIÁTOVÉ VANE CHARITKA 

rohová 

1700 x 700 
5.744,- Sk 

PENELOPÉ 

1360 x 1360 
10.049,- Sk 

6.519,- Sk 

IRIS 

200 x 200 

300 x 300 

334 x 334 

350 x 350 

3.776,- Sk 

3.665,- Sk 

8 druhov vaní aj v hYdroteraPeutickom Prevedení 

ceny: 
od 1.640,- do 3.270,- Sk 

Jadrová 
omietka 

bal. 40kg vrece 
á 143,-Sk 

(sádrová omietka 
gletovaná) 

bal. 40kg vrece 
á 3.310,- Sk 

MVR Uni 
(vnútorná a 

vonkajšia omietka) 

bal. 40kg vrece 
á 231,- Sk 

Jemná štuková 
omietka 

bal. 40kg vrece 
á 204,- Sk 

omietka 
bal. 30kg 

vedro 
á 2.214,- Sk 

· ~ ~~-·~ 

' ." 
vrece 

á 113,- Sk 

Silikátová 
farba 

bal. Skg vedro 
bal. 25kg vedro 

Granolanová 
farba 

bal. Skg vedro 
bal. 25kg vedro 

Sanačné systémy "SANOVA" 

Sanova omietka L 
(tepelná izolácia) 

bal. 50kg vrece 
á 461,- Sk 

Sanova jemná 
omietka 

bal. 40kg vrece 
á 325,- Sk 

Baukleber
(univerzálna 
lepiaca malta 

mrazuvzdorná 
pre keramické 

obklady a dlažby) 

šedý 210,- Sk/ 
biely 264,50Sk 

soklová • Sanova puferová omietka • Sanova omietka W • Sanova trasová omietka • 

Cement 32,5 
100 kg 

á 210,- Sk 

Vápenný hydrát 
100 kg 

á 266,80 Sk 

KOMPLETNÁ PONUKA NÁRADIA 
o nerezové hladidlá o švajčiarske hladidlo o 

o ozubené hladidlá - 4, 6, 8, l O mm o špachtle 

rohové o štukatérske o miešadlá o brúsne dosky~ 
, , ky - I/JO. 

o sťahovacie laty o fasadne pas o fV. i:' 
o maliarske valčeky o 



Kontaktný zat p 
systé 

Asfaltov ' " 

191+214,- Sk/m2 

Strešné okná 
VELUX~ 

Montážne peny 
silikónové, akrylové tmely 

Komínové vložky 
pre kompletné trojzložkové komínové teleso 

V RAle KA 
špecializovaná predajňa 

školských 
a kancelárskych potrieb 

Eisnerova 13 

SEZÓNNE ZNÍŽENIE CIEN 
kalendáre - z/ava 15% 
• diáre - z/ava 20% 
• zošity - z/ava 15% 
VŠETKÝCH DRUHOV 
PRI NÁKUPE NAD 
150 Sk z/ava 15% 

900 - 1830 
900 - 1830 
900 - 1830 
900 - 1830 
900 - 1830 
830 - 1200 

v katalógu obchodov a služieb pre ONV 98 

s.r.o. STELlA SERVIS (str. 70), opravte si zmenu: 
mobil: 0901 77 4 07 4 

vykonáva 

• murárske práce 
• obklady 
• dlažby 
• prerábky bytových 

jadier 
• vŕtanie do panelu 

J. Smreka 20 
841 07 Bratislava 

M. Marečka 12 
841 07 Bratislava (Dev. Nová Ves) 

Tel.: 07/779 338 

Dovolujeme si Vás pozvať do novootvorenej predajne 
so stolárskymi a nábytkovými polotovarmi: 

PREDAl· 

• kuchynské pracovné dosky, parapety 
• laminovaná podlaha 
• tatranský profll, palubovka, perodrážka 
• prahy, lišty, hranoly 
• lepidlá, moridlá, laky 

VÝROBA: 
• príprava kuchynských dosiek na montáž 
• nábytkové poličky (na mieru) 

MONT Až: 
• kuchynských liniek, pracovných dosiek, 

lam. podláh 

Otvorené: 
Utorok-Piatok: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.00 

RYBÁROM DO POZORNOSTI 
špecializovaná predajňa 

RYBÁRSKE POTREBY pri radnici Na mýte 6 
Otvorená od 15.4.1998 

Po-Pia: 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod. 
Sobota: 8.00-12.00 hod. • tel.: 779 935 

RYBÁRSKE POTREBY 
pri radnici Na mýte č. 6 DNV 

príjme predavačku 

tel.: 779 935 

mobil: 0903 779 935 

Oprava čalúneného nábytku 

pondelok - piatok: 16.00 - 20.00 hod 

tel.: 247 489 

Nemusíte chodit' do mesta 

PEČIAFKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - 11 .00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

Inzercia: Cenník: l znak= 1 Sk, 1/8 str.= 527 Sk, 1/4 str. = 1054 Sk, 1/2 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 %. 1 cm2 = 1 O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel. fox: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou) . Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 



Zdvorilost' pristane ... 
Je síce pravda, že k susedovi, 

ko legovi, k známemu sa môžeme 
správa( aj inak ako ústretovo, sluš
ne, tolerantne, v rámci noriem dob
rého spolunažívania. Inteligenciu 
kúpi( skutočne nemožno. 

Raz mi jeden starší pán, pri vý
mene skúseností, povedal : "Lepšie 
je získa( dvadsa( priatelov ako jed
ného nepriatela." 

Netvrdím, že sa neohladuplné 
susedské, kolegovské, či iné sprá
vanie sa musí človek prejavi( ne
priateľsky. Iná forma "dobrej pa
mäti na neohladuplnosf' môže by( 
strata záujmu. Ani nie priamo po
môd zastavi( kvapkajúci kohútik, 
či roztlačí( auto. Dobrá a správne 
načasovaná informácia môže by( 
často tovarom na nezaplatenie. Ak 
je ku mne ktosi neohladuplný nuž 
riadne dokáže utlmi( môj zá ujem 
napríklad informovať: kde je čo 
lacne jšie, ako lahšie čosi získa(, 
kde je pracovná príležitos(, tých 
príkladov od dobrej rady až po tú 
najkvalifikovanejšiu pomoc môže 
by( neúrekom. 

"Preto" vla stne v byte nehulá
ka m, netrieskam dverami ako by 
som býval na necivilizovanej sa 
mote, produkciu hudobných ponúk 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Značka decibelu 

začiatok tajničky - dopravný 

podnik (skr.) - B. Latinský pozdrav -

nanovo - priestranstvo pri dome . -

C. Ženské meno - žinenka pre zá

pasenie - čas( štvorylky. - D. Lôžko 

- kanadská norka - mesto v 

Rumunsku. - E. Ťukal - belasela. - F. 
Vyús(ovala - čin. G. líščia diera -

vojsko (zastar.) - druh úderu kor

dom. - H. Japonský ostrov- veteri

nárny nástroj na vypúš(anie plynov 

- máj po nemecky. - l. Klepol, skla

pol - čistí na site. - J. Blanokrídly 

hmyz (mn . č .) -tretia čast' tajničky 

- druh papagája . -

Zvisle: 1. Druhá čast' tajničky . -

2. Množstvo l'udí- teda po nemec

ky - citoslovce hlasu kvočky. - 3. 

Blaženos( - najstarší útvar druho-

hôr. - 4. Myšlienka vyjadrená slo-

reprodukujem iba pre seba - neod
plašujem intenzitou stáda mamu
tov, kolegov neohurujem spŕškou 
vulgarizmov len preto, že mi chýba 
slovná zásoba, neruším nočný kl'ud 
iným (čo mne nerušia) len preto 
aby nezabudli , že túto zem obýva li 
niekedy aj neandertálci (možno im 
ubližujem) . 

Moja snaha zarad i( sa medzi 
civi lizovaných l'udí pramení predo
všetkým z úcty človeka k človeku 
(mnohí l'udia si úctu skutočne za
slúžia), v cibrení seba samého 
(Najsilnejší je ten, kto má moc nad 
sebou. Seneca) a v neposlednom 
vytváraní svojho obrazu, ktorý ma 
nielen sprevádza , ale ovplyvň uje 
moje okolie, ktoré si o mne vytvára 
mienku. (Správanie je zrkadlo, v 
ktorom každý ukazuje svoj obraz. 
J. W. Goethe). Skutočne obraz svo
jej vlastnej osoby v očiach iných 
nevytvárame predstieraním, ale 
tým, aké vzorce správa nia si na
ozaj osvojíme. 

Ak mám nezáleží na jednom, 
nemožno sa čudova( ak potom ne
záleží na tom druhom iným. Ak 
nepochopíme, zbytočne nám je ho
vori( Zaradili sme sa. 

pk 

exkrálovná - vlastn il - ozdobná 

spona , brošňa po česky. - 6 . 

Prudko postrčil studňa v 

Somálsku. - 7. Anglický archeológ 

- dravý vták. - 8. Miesto nalomenia 

- citoslovce rýchleho rezu nožom -

plesá . - 9 . Konzervujú dymom -

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

vami - dni v týždni. - 5. Španielska J 

6 

Okienko 
VW@~~~~@] 
polície 

• V pondelok 23. 3. o 00.15 h 

hliadka mestske j polície riešila na 

ulici Štefana Králika priestupok 

občana z Dunajskej Stredy, ktorý 

rušil nočný klud spevom . Za tento 

priestupok mu udelila blokovú po

kutu vo výške l OO,- Sk. 

• V ten istý deň hliadka mest

ske j polície počas hliadkovej čin

nosti zistila o 22.30 h na 

Hradištnej ulici dvaja občania z 

Dúbravky, rušili nočný kl'ud . Boli 

vyriešení v zmysle zákona o prie

stupkoch. 

• Dňa 30. 3. 1998 v čase o 

17.00 h hliadka mestskej polície 

na Mlynskej ulici riešila priestupky 

dvoch mladíkov, ktorí požívali al

koholické nápoje na verejnosti . 

Bola im udelená bloková pokuta 

500,- Sk. 

vodný hlodavec . - l O. Vchod do 

miestnosti - skoro, takmer. - ll. 

Znoj - korálový ostrov - druh kore

nia . - ll. Koniec tajničky. -

Pomôcky: H. Oki. - 6 . Arole.-

7. Evans.-

d 

7 8 9 10 11 12 

• Dňa 31. 3 l 
03 .00 h bol . · 

Zisten· 
ktorého sa dopustil Y 
tým, že rušil noc· . • ny 
Stefana Krá lika . Bol 

holom a hlasno si 

vyriešený v zmysle 
stupkoch . 

Ak máš silný pocit, 
· teba rúti nákladíJk, 

preide tá 
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D Pamätník R. Slobodu • Vel'vyslankyňa 
Rakúska v DNY H Rada riaditel'ov 
• Petícia v DNY • Kultúra za l'uďmi 
O Ešte k Vel'konočnym tradíciám 

Duchovné stretnutie • Výtvarná udalosť 
• Sviatok slova H F~stival národnej 

piesne 9-tO.S. 98 m s ort D Inzercia 

Pamätník Ruda Slobodu 
Vo štvrtok 16. 4. 1998 pri priležitostí nedo

žitých šest'desialin slovenského spisovateľa 

Rudolfa SLOBODU, z Devínskej Novej Vsi, odhali

li jeho pamätník, iba niekol'ko metrov od domu, 

kde posledné roky žil. Na slávnostnom odhalení 

KANALIZÁCIA 
Rok 1998 bude rokom, v ktorom poslanci miest

neho zostupitelltva ukončia ambiciózny program 
odkanolizovania celej Devínskej Novej Vsi. Program 
prijali poslanci ešte v minulom volebnom obdobi a 
prihlásili sa k nemu a realizujú ho aj poslanci súčas
ného miestneho zastupitelstva. Postupne sa odkona
lizovala celá Grba, [asi lstrijskej ulice a okolitých 

busty sa okrem ministra 

Hudeca, autora diela A. llečku zúčastnili oj pred

seda Spolku slovenských spisovotel'ov a dlhoročný 

priatel' Ruda Slobodu Vincent Šikula, zástupcovia 

Národného literárneho centra, predstavitelia spi

sovatelskej obce, Matice slovenskej, zástupcovia 

MČ ONV a óolší hostia. 

v tomto roku 01 
uliiiek, Vŕšok a celá Kolónia. Program stál Devínsku 
Novú Ves niekoľko desiatok miliónov korún z obec
nej kasy. Napriek lomu, že v miestnom zastupitels
lve majú vä1šinu poslanci zo sídlisk, program odka
nalizovania starej casti vždy podporovali a zakopa
nie desiatok miliónov korún z obecného rozpočtu do 
zeme schválili. 

Pred niekol'kými dňami sa začali práce na budo-

Uzávierka dnešného čísla bola 16.4. 1998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 30.4. 1998, číslo vyjde 8.5. 1998. 

Krátke správy 
Ve/Vyslankyňa Rakúska v SR 

v Devínskej Novej V~i 
Na pozvanie starostu MC ONV 
Ing. V. Mráza navštívi/a našu 

mestskú čast' v utorok 21 . 4. 98 
ve/Ítyslankyňa Rakúskej republiky 

v SR G. METZNEROVA, ale ai 
starostovia Marcheggu, 
Engclhartstetenu, Devína 

a láhorskei Bystrice. 
Cielom tohto pracovného stretnutia 

bolo predstavil' hostóm mestskú 
čast' ONV, iei históriu, kultúru, 
súčasnos( životné prostredie 

a kultúrno-spoločenskú spoluprácu 
s Rakúskou republikou. 

V rámci pracovného stretnutia 
hostia navštívili Volkswagen 

a Presskam, kostol sv. Ducha, 
Sandberg, alúvium rieky Morava 

a Marcheggské mosty - miesto 
budúceho malého 

prihraničného styku. 
V. Mráz 

Ocenili chovatel'ov 
Základnej organizácii Slovenského 
zväzu chovatelov domácich zvierat 
v DNV, ktorej predsedom je Michal 
Glosík sa v týchto dňoch , vlastne 
niektorým jej členom, dostalo oce
nenia za ich aktivity. Na 14. za
sadnutí Oblastného výboru Bratis
lava v marci t. r. ocenili : 
zlatou plaketou - M. Glosíka, P. 
Kočíka, R. Ružoviča, vyznamena
nia Vzorný chovatel' získali : A. 
Brož, Š. Dubný, a Čestný odznak 
SZCH - M. Kopčok, l. Kralovič a J. 
Molnár. 

na Slovinci 
vani kanalizácie v poslednej neodkanolizovonej ob· 
lasli v intraviláne, a tou je oblasť Slovinca. Próce 
začali na ulici Na Hriadkach a postupne sa budú 
presúvať no d'alšie ulice. Kanalizácia na Slovinci bu· 
de stál' 11 miliónov korún, buduje ju firma 
Vodostav a financuje mestská časť aj s prispením 
Vodární a kanalizácii. Po dobudovani televízneho 
káblového rozvodu v minulom roku bude teda rok 
1998 rokom dobudovania kanalizácie v Devínskej 
Novej Vsi. 

1ng. Jún Žatko 
prednosta miestneho úradu 



® robn ičky 
1l radnice 

Rokovanie miestnej rady 
Hneď deň po vel'konočnom pon

delku, 14.apríla, sa členovia miestnej 
rady zišli na svojom pravidelnom za
sadnutí. Riaditel' miestneho podniku 
Denova predložil návrh na dalšiu eta
pu investičných akcií, ktoré realizuje 
Denova pre mestskú čast. Členovia 
miestnej rady odsúhlasili na tento účel 
uvol'nenie 720 tisíc korún. Z toho naj
väčšia položka je určená na pokračo
vanie v revitalizácii rybníka na 
Mlynskej ulici. Okrem terénnych 
úprav, prírodných ohnísk a prvkov 
drobnej architektúry sa v dotyku ryb
níka vybuduje aj ihrisko na plážový 
volejbal. Ďalšie finančné prostriedky 
boli uvol'nené na výsadbu zelene na 
verejných priestranstvách a na reko
nštrukciu detského ihriska za budo
vou Všeobecnej úverovej banky, ktoré 
bude prebudované na miniamfiteáter. 
V tomto priestore by sa mali kona( 
kultúrne podujatia v rámci kultúrneho 
leta. 

Pomerne dlho sa diskutovalo o reš
taurácii Na štadióne, ktorú mestská 
čas( prenajíma a vzhl'adom na nepl
nenie podmienok zmluvy bola daná 
prevádzkovatelavi výpoveď z nájmu. 
Definitívne riešenie - zotrvanie súčas
ného nájomcu alebo výber nového ná
jomcu bude prijaté na budúcom roko
vaní miestnej rady. 

Tak ako aj po iné roky, schválili 
členovia miestnej rady možnost pre
vádzkovania cukrárne na Eisnerovej 
ulici na verejnom priestranstve a určili 
aj výšku poplatku za toto užívanie. 

Na sídliskách Kostolné a Pod hor-

DEVEX 2 

ské budú v najbližšom čase odovzda
né do užívania dve nové parkoviská 
na ulici Jána Poničana a Jána 
Smreka. Na oboch parkoviskách pri
budne spolu 58 nových parkovacích 
miest. Po ich odovzdaní bude na uli
ciach Kostolného a Podhorského pres
ne ten istý počet parkovacích miest vy
hradených za poplatok. Mestská čas( 
tak vychádza v ústrety tým žiada
tel'om, ktorí chcú mat istotu, že budú 
môcť vždy svoje auto zaparkovat rov
no pod svojimi oknami a sú ochotní za 
túto istotu zaplati(. Z vybraných po
platkov so bude dalej zlepšova( súčas
ná neradostná situácia v statickej do
prave v našej mestskej časti. Zároveň 
mestská čas( vychádza v ústrety obča
nom so zmenenou pracovnou schop
nos(ou a vyhradí pre nich 16 parkova
cích miest, ktoré im budú pridelené 
zdarma. 

Problematike občana so zmene
nou pracovnou schopnostou sa miesta 
rada zaoberala aj v inom prípade. 
Na bezbariérovú úpravu bytu bol po
skytnutý príspevok z fondu sociálnej 
starostlivosti a humanity vo výške 
10.000,- Sk. 

Miestna rada sa zaoberala aj 
problematikou platených televíznych 
programov v ponuke televízneho káb
lového rozvodu. Po vypnutí programu 
Max l a Supermax sa na miestny 
úrad obracia vela občanov so žiado
s(ou o zavedenie hlavne programu 
Max l. Tak isto bol prejavený záujem 
o filmový kanál HBO. Vzhl'adom k to
mu, že zavedenie nových programov 
závisí od Stavebného bytového druž
stva, požiadali členovia miestnej rady 
starostu o prerokovanie tejto proble
matiky s členmi komisie Stavebného 
bytového družstva pre televízny káblo
vý rozvod. 

- p-

Zasadala rada 
Dňa 14. apríla 1998 zasadala vo Yyi"Ob>nv,-~ 

Presskam, s. r: o. v Devínskei Novei Vsi "Rada 
nikatelských subiektov pôsobiacich na území 

Na zasadnutí sa zúčastnili riadi

telia - Ing. Uhrík - Volkswagen, 

Liedl - Presskam, s.r.o., Ing. Bokroš 

- ZST, a. s., Ing. Bokrošová- SOP, 

a. s., p. Vitáloš - Yitalos, s.r.o., Ing. 

Vitko - Greenplast s. r. o., a Ing. 

Martinovič - Pd Devín. Mestskú čas( 

zastupoval starosta Ing. V. Mráz a 

architekt MČ DNY Ing. arch. 

Beláček. 

Na zasadnutí bola prítomná aj 

vedúca OÚRM hl. m. SR Bratislava 

Ing. arch. Šimová a spracovatelský 

kolektív urbanistickej štúdie ÚPD 

DN V. 
Riaditelskej rade a všetkým prí

tomným predstavil Ing. Liedl spoloč
nos( Presskam, s.r.o., jej výrobný 

program, a dalšie koncepčné zámery. 

Hlavným bodom rokovania bolo 

oboznámenie sa prítomných so sta

vom rozpracovanosti UŠ UPD DNV 

a navrhovaných dvoch variantov jej 

Nie ľudia za l<u 

Preto aj na tento priestor 
svoju pozornos( pracovníci miestneho 
úradu pri predkladaní návrhu poslancom 
miestneho zastupitel'stva na revitalizáciu 
verejných priestranstiev. Podstatou navr
hovanej zmeny je pomocou malých sta
vebných úprav vytvorit' v priestore za 
bankou miniamfiteóter. Už počas tohto 
kultúrneho leta budú môcť obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi strávi( letné podve
čery v novom amfiteátri pri komornej 
hudbe, pri sledovaní malých divadelných 
foriem a pri dalších kultúrnych aktivitách. 

S týmto návrhom sme v stredu pred
stúpili pred občanov a pýtali sa na ich 
názor. Tí, ktorí prišli, si projekt so záuj
mom prezreli a privítali ho. Hovorili sme 
aj o tom, že v amfiteátri sa nebudú uvá-

Za prvé t r i 
V sobotu 18.apríla predpoludním 4 

mohli obyvatelia Devínskej Novej Vsi 
vyjadri( svoj súhlas s petíciou za spra
vodlivý volebný zákon, za priamu vol'-
bu prezidenta a za zamedzenie ústav
nej krízy aj na uliciach Devínskej 
Novej Vsi. Túto možnos( využilo 451 
ludí, ktorí petíciu zalial' nepodpísali na 
iných miestach. Najviac podpisov sa 
podarilo zozbiera( na Eisnerovej ulici 
pred budovou VÚB. Aktivisti 
Slovenskej demokratickej koalície 
umožnia občanom podpisa( petíciu v 
Devínskej Novej Vsi aj 

L. Jaško 0 v kategórii žien. l. 

P h rtová (obaja z DNY) 14. mJesuc e R 

to. •V dňoch 24.4.- 27.4.98 budú 

pristavené kontajnery Na Kaštieli a 

Pod Lipovým. 
V sobotu 25.4.98 bude OLO po

. da( zber triedeného odpadu (pa
na • d d" ' h pier, sklo, žel. Sral) spre ro mnyc 

domov. 

19.3.98 
DNY Grunfest 

- nie je prístup do dvora 

20.3.98 
L Bukovčana 24 

-BA 670 AO o 10.00 h 

L Bukovčana 12 

- pred stojiskom W 735 JK l 0.1 Oh 

M. Marečka 18 MŠ 

-SE 79-85 o 10.15 hg 

25.3.98 
M. Marečka 16 

- BAB 86-46 o 11.15 h 

27.3.98 
BAZ - zákaz vjazdu delegácia 

Na týchto stanovištiach sa nedal 

vykona( odvoz odpadu za mesiac 

marec 1998. Ďakujeme za spolu

prácu a ostávame s pozdravom. 

Ing. Vladmír Kuchta 

vedúci str Odvoz 

vysielania DTV 
17. a 18.1ýždeň 
·19.00 Súfaž DTY (repríza) 

-19.00 Súfaž DTY (repríza) 

·19.00 Spravodajstvo DTY (premiéra) 

·19.00 Spravodajstvo DTY (repríza) 

·19.00 Spravodajstvo DTY (repríza) 

·19.00 Spravodajstvo DTY (repríza) 

·19.00 Horúce kreslá (premiéra) 

·l 0.00 Horúce kreslá (repríza) 

sa okrem technologickej prestávky 7.00-

informácií. 

Veľkonočné sviatky sú už za nami. S ich tradíciami nás mnohí zo
známili. Pekné podujala pripravili Miestny odbor Matice 
Slovenskej, Materské škôlky, VOTUM, lstracentrum. 



(~ SPOLOČENSKÁ KRONIKA ) 
(NASl JUBILANTI) 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Ján ADAM 

75 rokov 
lívia PÉTEROVÁ 

Blahoželáme 
a spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

ária ZERZANOV.:J· 
Pavol RIMKO 

rdinand MICHALÍK 

Združenie VOTUM 
pozýva na duchovné stretnutie dňa 

26. apríla 1998 {nedele) o 15.00 h. 

Kresťanstvo, nová duchovnosť, ezoterika - ll. čast' 

O téme a jej súvislostiach spolu s účastníkmi duchovného stretnutia 

rozprávajú a diskutujú Dr. Pavol Mikluščák (katolícky teológ), 

Daniel Pastirňák (teológ a kazatel' Cirkvi bratskej}, Imrich Sklenka 

(filozof), Mgr. Karol Moravčík (katolícky teológ). 

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Združenia VOTUM, 

lstrijská 4, Bratislava DNY 

Výtvarná udalosť "ANONYMUS" 
V nedel'u dňa 5. apríla 1998 

bola autormi koncepcie - akad. 
maliarom Deziderom Tóthom a 
miestnym p. farárom Mgr. Karolom 
Moravčíkom sprístupnená výtvarná 
udalos(, inštalácia pod názvom 
"ANONYMUS" v kostole sv. Ducha 
v Devínskej Novej Vsi. 

Autora inštalácie Dezidera 
Tótha oslovilo 14 fragmentov tabú!' 
s príbehom Krížovej cesty. Tieto ta
bule sa vlastne ocitli v kontajneri a 
on neurobil nič iného, len ich zdvi
hol zo zeme a opä( na chvíl'u po
stavil pred zrak. Tak ako jeho oslo
vili prázdne podložky z výtvarného 
hladiska, pána Karola Moravčíka 
oslovili zbytky starej Krížovej cesty 

z Filozofického a teologického hla
diska. 

Autor inštalácie Dezider Tóth 
výtvarnú udalos( definoval nasle
dovne: "Mapy prázdna po figurál-

Sviatok slova 
Vo štvrtok 16. apríla 1998 tak

mer na celom Slovensku pršalo. 
Ťažké daždové mraky viseli aj nad 
Devínskou Novou Vsou, ktorá sa 
chystala na významnú udalos( -
slávnostné odhalenie busty svojho 
rodáka, spisovatelo Rudolfa 
Slobodu, na ktorom sa v poobe-

DEVEX4 

dňajších hodinách zúčastnil aj mi
nister kultúry SR Ivan Hudec. 
Tomuto pietnemu aktu však pred
chádzalo niekol'ko pozoruhodných 
kultúrno-spoločenských udalostí. 
Vo vel'kej sále lstracentra sa o 
ll .OO hodine uskutočnila prezen
tácia knihy Modrá katedrála od 

nych kompozíciách oslovujú nás 
okoloidúcich tajomnou abecedou a 
pretože sme to my, kto dáva zna
kom význam, lebo sme súčast'ou da
ného príbehu o ktorom svedčia, v 

spisovatela Jána Červeňa, ktorý v 
rokoch 1935-1939 žil a tvoril v 
Devínskej Novej Vsi. Zároveň li
terárny kritik a riaditel' Vydavatel'
stva Spolku slovenských spisovatelov 
Alexander Halvoník predstavil v his
tórii prvých víťazov Ceny Rudolfa 
Slobodu v kategórii poézie a prózy, 
ktorá nesie názov jedného z diel R. 
Slobodu- RUBATO. Na výzvu pred

komisie školstva, vzdeláva-

~E~T[?lU~ 
volný čas, lstrijská 2, 6 

Zš B kovčana 1 o 17.00 h vel'ká sála detí u ' 

k t čO Ml DETI ROZPRÁVAU" 
0 ncer " , 

H Va 16 O 8 30 9.45 h vel ká sála P. oro , · ' 

žiakov výtvarného odboru ZUŠ 

zuš ku Dňu rodiny o 17.30 h vel'ká sála 

predstavenie pre MŠ v DNY 
KAČIATKO" o 9.00, l 0.30 h vel'ká sála 

Našu 

Zš l. 

tel.: 7700 33 

KORUNOVALI 
KRÁ(A 

prvom najčestnejšom mieste sa 

umiestnil M. Michalovič z Karlovej 

Vsi a on sa stáva držitelom králov

skej koruny. 

Deti na prvých piatich miestach bo

li odmenení vecnými darmi. Ďaku

jeme všetkým, ktorí prejavili ochotu 

a spolupracovali s nami na orga

nizácii podujatia a taktiež, ktorí 

nám prispeli sponzorskými darček

mi: Ing. Vladimír Mráz- Starosta 

MČ DNY, Vladimír Baranovič - zá

stupca starostu, Capia Slovakia, 

s.r.o., Cukráreň Zuzka DNY, 

Diskont ROST DNY, Faxcopy s.r.o., 

Istrobanka a.s., Kvetinárstvo BEG

RA DNY, Mladé Letá- vydavatel'

stvo, p. Anna Skalníková DNY, 

Reštaurácia u Michala DNY, 

Slovenská sporitel'ňa a.s. mestská 

pobočka Bratislava, Večierka BET

KA DNY, WEP - WW s.r.o. DNY 

Komorníková 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 
24.-26.4 DO NAHA 

USA-MN - 42,
·komédia-

2.-3.5. ŠAKAL 
USA-MP - 44,-

8.5. U-TURN- EŠTE SA 
MÔŽEŠ VRÁTIŤ 

USA 

9.-1 0.5. LABUTIA PRINCEZNÁ 
USA-MP - 30,-

o 17's hod. 

9.-1 0.5. AMISTAD 
USA-MP - 44,-

o 19" hod. 

Poznámka: 
č.t.- české titulky 

s.t. - slovenské titulky 

Tel: 775 104 

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ 
pripravuje a pozýva 

25.4.1998-
ŠTÚROV DEVÍN 

O 16.00 h. na nádvorí hradu 
Devín - 16.2. Výročie pamätnej štú
rovskej vychádzky na Devín 

1. 5. 1998- ZÁJAZD 
DO GABČÍKOVA 

Program: prehliadka vodnej 
elektrárne, o 14.00 h účas( na sláv
nostnom otvorení Domu MS v 
Dunajskej Strede, odchod autobusu 
z DNY je o 10.00 h od lstracentra 
(bezplatne). Záujemcovia sa môžu 
prihlási( u Grófových tel.: 778 353 

3. 5. 1998-
SPOMIENKOVÁ SlÁVNOSŤ 
NA Gen. M. R. ŠTEFÁNIKA 

11.00 h na mieste, kde stála 
pôvodná socha roh Opletalovej a 
Janšákovej ulice po tejto slávnosti 

bude odchod autobusu na trasu: 
Šamorín - Dun. Lužná - lvánka pri 
Dunaji. Slávnos( ukončíme pietnym 
aktom pri mohyle gen. M. R. Štefá
nika v lvánke pri Dunaji. Všetkých 
srdečne pozývame (bezplatne). 
Záujemcovia sa môžu prihlási( u 
Grófových tel.: 778 353. 

9.-10. 5. 1998- FESTIVAL 
NÁRODNEJ PIESNE 

jubilejný V. ročník v 
lstracentre, v programe 1 O. 5. 98 o 
14.00 h vystúpia domáce i zahra
ničné súbory. 

Súčast'ou V. ročníka Festivalu 
národnej piesne bude aj VÝSTAVA 
INSITNÉHO UMENIA, ktorou sa 
budú prezentova( Slováci žijúci v 
Padine v Juhoslávii. Otvorená: 9. 
5. - sobota 14.00-17.00 h 

l O. 5. 98 - nedela - 9.30-
12.00 h 

vo vel'kej sále lstracentra 

Základná umelecká škola 
Eugena Suchoňa, Dolinského l 

Vás srdečne pozýva na svoje plánované podujatia: 

• Vystúpenie žiakov tanečného odboru 

a hostí ZUŠ E. Suchoňa- Pezinok 

20. máj 1998 (streda) o 17. 30 h Dom kultúry - Dúbravka 

•Verejný koncert našich žiakov hudobného odboru 

a hostí zo ZUŠ - Brno {ČR) 

26. máj 1998 {utorok) o 17.30 h Primaciálny palác 

- Zrkadlová sieň 

DEVEXS 



BRONZ 
Z POPRADU 

No Majstrovstvách Slovensko v ka
tegóriách mládeže ŠK STRElEC vý
borne reprezentovalo Veronika 
ROHÁČKOVÁ, ktorá v silnej konku
rencii 17 hráčok obsadilo 3. mies
to. 
Výsledky dievčat do 14. rokov: 
l. Mário MACHAlOVÁ 

Budmerice 8 
2. Zuzana GREGOROVÁ, 

Banská Bystrica 7 
3. Veronika ROHÁČKOVÁ, 

Devínska Nová Ves 6,5 
4. Veronika MACHAlOVÁ, 

Budmerice 6 
5. Kataríno Kišoňová, 

Modro 6 
6. Gabriela BOTH, 

Dunajská Stredo 5 

V kategórii chlapcov do l O rokov 
obsadil Viktor TOMKOVIČ 33. 
miesto zo 47 účastníkov. V kategórii 

Vyhodnotenie 

chlapcov do 14 rokov štartovalo 62 
hráčov. 

Umiestnenie hráčov ŠK Strelec 
Devínska Nová Ves: 

23. lukáš ŠIMON 
40. Juraj ZAŤKO 
48. Miroslav BABICKÝ 
Vel'mi silno obsadený bol turnaj 
chlapcov do 18 rokov, v ktorom 
štartovalo 43 hráčov. 

Umiestnenie hráčov Devínskej 
Novej Vsi: 

16. Peter TÓTH-VAŇO 
17. Ivan SYROVÝ 
21. Miroslav ROHÁČEK 
36. Martin BEZÚCH 
39. Július HIPSZKI 
No tomto špičkovom podujatí mla
dých šachistov Slovensko sme sa 
mohli zúčastni( oj vdako príspevku 
samosprávy mestskej časti Devínska 
Nová Ves, ktorý formou účelovej 
dotácie nám vykryl aspoň časf ná
kladov, zo čo srdečne dé:1kujeme. 

m.j. 

I .. ROČNÍKA MARATÓNU 
aeróbnych cvičení v DNV 

Dňo 28. 3. 1998 so uskutočnil 
zo účasti 50 cvičeniek l. ročník 
maratónu aeróbnych cvičení v 

ONV. SúÍaž bola v telocvični ZŠ l. 
Bukovčana č. 3. Súťažilo sa v 

dvoch kategóriách, v prvej do 30 
rokov zvíťazila Alenka Tesárová, 

pred Ivanou Pollákovou a Zuzkou 

Olexovou. V druhej nad 30 ro

kov zvít'azila Danka Kukanová z 

ONV, pred Vlastou Jurišovou a 

Lenkou Šviderovou z ONV. Ďalšie 
ocenenie získali Miriam Elízová, 

Alexandra Harviláková, Mária 

Neštinová, Iveta Pilanková, Júlia 

Sliacka, Anna Sliacka, Danuša 

Vyskočová a Petra Bušová. 

Cvičenky preukázali dobrú 

pripravenosť a kondíciu, cvičilo 

sa 4x50 minút s l O minútovými 

prestávkami. Sút'až bola pripra

vená na dobrej úrovni a priniesla 

spestrenie športového života v 
ONV. 

Ďakujem všetkým sponzorom 

súÍaže: Obecný úrad DNV, ZŠ l. 
Bukovčana č. 3, Sportex 

Eisnerova č. 46, Monika 

DEVEX 6 

Kočíšková, drogéria Dúha, Móda 

Lenka, reštaurácia Rolando, kož. 

galantéria Gama, VZ Sport M. 

Marečka č. 6, p. Šport. S. mýto 

čo. 29, reštaurácia u Michala, 

Vlasto Kolarík, Zuzana 

Kalivodová, predajňa Garáž, 

bistro Pieskovec, cukráreň u 

Zuzky, Jožko Molnár, Papier

hračky, J. Smreka č. 7, Diskont 

Rosi, potraviny J+M, Adler, Na 
Grbe. 

Termín konania: 
Prezentácia a štart: 

23. máj 1998. sobot 
zAHORSKA BYST~ 
a modrej značky, 150 ~ 
za konečnou autobusovej 
07.00-8.30 h, trasa lO km 
do 18.30 h 

štart: 
Ciel": 

Trasa pochodu: 

A) DP 42 km/ l 060 m -Záhorská Bystrica - Pajštúnsk 
Košarisko - Biely Kameň - Biely kríž - Tri duby . 01 

Záhorská Bystrica 
B) IP 25 km/780 m -Záhorská Bystrica - Pajštúnsk 

Medené Hámre -Zbojnícka studňa - Pekná cesta:' 
Marianka -Záhorská Bystrica 

C) JO km/300 m- pre rodičov s det'mi- Záhorská 
Hrubý Drieňovec- Snežienka 

Podrobnejšie údaje a plán cesty: pri prezentácii na 
Ubytovanie: Nezabezpečujeme 
Vekové obmedzenie: DP sa možno zúčastniť po 
len v sprievode rodičov alebo vedúcich TOM 
Odmena: KaždJí účastník, ktorý prejde všetkými 
získa diplom. Deti po prejdení l O km trasy čaká sladká 
Informácie: Ing. Vladimír Pukančík, DQ•br.avt>h'"'" 

Kominárska 2, 832 03 Bratislava, 

Pochodu sa zúčast1'íuje každý účastník na vlastné 
Účastn{kom doporučujeme lekársku prehliadku. 
Pochod sa koná za každého počasia. 

HOKEJBAL 
26. kolo 

ŠK YMCA DNY- HBC Ford 

Angels ll: 12 {2.5, 4:5, 5:2) 

Góly YMCA: Jeck 4, RUnák, 
Šašik a Chandoga po 2, Oroš 

27. kolo 

ŠK YMCA ONV - FX Sibírska 

7:8 (4:2, 2:3, l :3) 

Góly YMCA: Chandoga 3, 
Šašik 2, Jeck, Oroš 

Góly YMCA: 
Še fara 

ul. ŠTEFANA KRÁLIKA 

IE HODINY 

rnictvo 

írovanie 
• Doučím na dome NJ - AJ - RJ -
SJ oj doobeda + víkendy. l OO 
Sk/hod. Fax: 778 835 
• Mal'ujeme, notierame, stierkuje
me. Rýchlo o kvalitne. Tel.: 777 
902, mobil: 0903 417 953 
• Vodoinštolotér, kurenár. 

Tel.: 778 392 
• Postrážim deti, doučím nemčinu. 
Deti aj pokročilých. Tel. 775 452 
• Učtovníctvoi mzdy, done. 

Te.: 770 303, 775 420 
• TV servis Baláž - opravy televízo
rov. No Grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

( 05- BYTY ) 
• Mladí manželia vezmú do pre
nájmu byt do 6000 Sk (od júna). 
Tel.: 0903 464 776, 774 091 (v 
pracovnej dobe). Kontakt: Martin 

( 07 • ROZliČNÉ ) 
• Darujem dlhosrstého jazvečíka (8 
mes.). Tel. 778 094 
• 42-ročný VŠ hlodá solventnú že
nu z ONV zo účelom založenia ro
diny o stavby rod. domu. 

Zn.: Katolíčka 
• lacno prenojmem záhradu no 
Kolónii. Zn: Záhrada 

M. Marečka 12 
841 07 Bratislava (Dev. Nová Ves) 

Tel.: 07/779 338 
(pod terasou) 

PREDAl: 

• kuchynské pracovné dosky 
• laminovaná podlaha 
• tatranský profil, perodrážka 
• prahy, lišty, hranoly 
• lepidlá, moridlá, laky 
• stolové nohy, stolové pláty 

VÝROBA: 

680,- Sk/mb 
525,- Sk/m2 

279,- Sk/m2 

od 10,- Sk/mb 

• príprava kuchynských dosiek na montáž 
• nábytkové poličky (na mieru) 

MONT Až: 
• kuchynských liniek, pracovných dosiek, 

lam. podláh 

Otvorené: 
Utorok-Piatok: 9. 00-18. OO Sobota: 8.30-12. OO 

RYBÁROM DO POZORNOSTI 
špecializovaná predajňa 

RYBÁRSKE POTREBY pri radnici Na mýte 6 
Otvorená od 15.4.1998 

Po-Pia: 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod. 
Sobota: 8.00-12.00 hod. • tel.: 779 935 

Oprava čalúneného nábytku 

pondelok - piatok: 16.00 - 20.00 hod 

tel.: 247 489 

Nemusíte chodit' do mesta 

PEČIArKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX- Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - ll .OO 
objednávky: tel./fax: 775 275 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l/8 str. =527 Sk, l/4 str. =l 054 Sk, l/2 str.= 2108 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23% DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri S a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám- 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia . 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad 15.30- l sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
Uí]J@~~~~®] 
polície 

za obdobie od 1. 4. 1998 
do 16. 4. 1998 

Dňa 5. 4. 1998 v čase o 01.30 
h bol zistený priestupok, ktorého sa 
dopustil občan tým, že rušil nočný 
kl'ud na Eisnerovej ulici. Dotyčný 
pán bol pod vplyvom alkoholu a 
svoj volný čas si krátil hlasným spe
vom, za čo bol hliadkou MsP vy
riešený blokovou pokutou a odo
slaný domov. 

Dňa 7. 4. 1998 v čase 22.15 h 
obdržala hliadka MsP telefonický 
oznam od občana, že na ulici 
Opletalova dvaja mladíci pod vply
vom alkoholu rozbíjajú vchodové 
dvere. Hliadka MsP po príchode na 
miesto zjednala okamžite nápravu 
a obidvoch nespratníkov vyriešila v 

~~ÍŽO V~ a 
Častejšia ako silnejšia prav-

da ....... dokončenie v tajničke.-

Vodorovne: A. Druh benzínu -

bol zamilovaný. - B. Kovová spojka 

- stred tajničky - kujný nerast. - C. 
Družstvo v Novom Kníne (Česko) -
staroveký štát - prejavuje. - D. 
Ukonajte - roztlé:( - E. Rastliny -
odlomila, uchvátila. - F. Mesto v 
Tanzánii- svetový pohár (skr.) -do

bi. - G. Mesto v strednom Japonsku 
- čast' nite medzi dvoma vpichmi -
indonézska varená ryža. - H. liat' 

po česky - ujde - juhoamerický ne
jedovatý had. - l. Správca chaty

vyúst'ujem. -

Zvisle: l. Nepriznal, neschválil. 

- 2. Koniec tajničky. - 3. Tkaním 
zhotovil - mesto v Japonsku. - 4. 

Skratka polyfenylénoxidu - rieka v 

Španielsku stará solmizačná slabi

ka. - 5. Chemická značka erbia -

blokovom konaní. 
Dňa 8. 4. 1998 v čase 16.20 h 

hliadka MsP počas výkonu služby 
zistila v chránenej krajinnej oblasti 
alúvium Moravy odstavené vozidlo, 
od ktorého sa vzdaloval občan 
smerom k rieke na rybačku. 
Občana hliadka upozornila, že 
porušil VZN mestskej časti DNV č. 
3/1991 za čo mu bola uložená 
bloková pokuta, ktorú odmietol za
plati( Priestupok bol zaslaný k da
lšiemu riešeniu na Okresný úrad 
Bratislava IV. 

Dňa l O. 4. 1998 v čase 13.25 
h bol zaznamenaný telefonický 
oznam, že na ulici lstrijská leží na 
vozovke muž. Hliadka MsP po prí
chode na miesto zistila, že na vo
zovke leží značne podnapitý 
občan. Nakol'ko nebol zranený, 
hliadka ho prebrala, vyriešila do
hovorom a poslala domov vyspat'. 

Zást. velitela stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

Ernest Kovarík 

prvá čast' zložených slov s význa

mom národ - v poradí po devät'de

siatejdeviatej. - 6. Polia, role- or

ganická zlúčenina. - 7. Forma -

pečením upravia. - 8. Predložka 2. 
pádu - vražda - tón h zvýšený o 

poltón. - 9. Hrubá palica, kyjak-

2 3 4 5 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

6 

L SlGNOUANlA 
Slepotlačové signovanie dokladov je viac než: 

rozmery: o 38, o so, 25xso mm 

strojčekom l DEAL (vo vel'kosti LV'••var~n .. , 

Firma SADLOŇ 
vykonáva 

" murárske práce 
" obklady 
• dlažby 
• prerábky bytových 

jadier 
" vŕtanie do panelu 

J. Smreka 20 
841 07 Bratislava 

veko, poklop - latinsky a. - l O. 
Mesto v Jordánsku - otroci. - ll. 

Chytila som. - 12. Začiatok tajnič
ky.-

Pomôcky: C. Elko. - F. Njore. -
6. Aši o. - l O. Akaba. -

d 

7 8 9 10 11 12 
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7.5.1998 

119 BESNOTA v ONV H Den Zeme 
• ~a sídlisku Stred novy dom! 
~Sport D Festival slovenskej 

národnej piesne 10.5.1998 
Programy • Sviatočné reminiscencie 

Vstávam ako obyčajne niekol'ko minút po piolej. Pozerám na telefón, blikajúce svetielko oznamuje 
odkaz. Ktosi mi v noci volal. 

-Je nedela 3. mója, Vlado Mróz (starosta MČ DNV) sú Iri hodiny nad rúnom, som s policajlami pred 
poštou, ktosi podpílil mój. Príď to odfotografoval', akých móme spoluobčanov. 

Beriem fotoaparát a ponúkam vidiet'. 
Po polnoci ktosi videl siluetu muža cháňajúceho sa sekerou. Predtým pílou. Vyrušil ho ktosi? Začal a 

nedokončil? Chcel dokončiť? Prečo? Čo chcel dokázal'? Proti komu bol namierený tento čin? Čo všetko sa 
mohlo stat' ak by ... bol spadol niekol'ko dr-ialok metrov vysoký kmeň na auto, autobus, ludí... 

Minulý týždeň besná líška pohrýzla na kolónii niekol'ko psov. Nestretla sa aj s drevorubačom? 

---- Pišťánek na plátne ----
Román Petra Pištánka, z túto "extrémne trpkú komédiu" 

Devín-skej Novej Vsi, Rivers of aj v Devínskej Novej Vsi? Bude 

Babylon, po dlhých prie(ahoch aj autogramiáda, či beseda s 

je sfilmovaný a premiéry práve autorom románu a scenáristom 

v týchto dňoch prebiehajú v Petrom Pištánekom? O tom na-

bratislavských kinách. Uvidíme budúce. 

Uzávierka dnešného čísla bola 30.4. 7 998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 14.5. 19981 číslo vyjde 22.5. 1998. 

9 bezplatne 

Krátke správy 
POZOR BESNOTA 

V katastrálnom území MČ 
Devínska Nová Ves a v bratislav

skom lesoparku - Devínskej Kobyle 
sa objavilo ohnisko nákazy -
besnoty, prenosnej na l'udí. 

V záujme zabránenia a šírenia 
tejto nebezpečnej nákazy žiadame 
obyvatelov DNV o dodržiavanie 

nasledovných opatrení: 

• zákaz valného pobehovanie 
psov a mačiek 

• pohybujúci sa psy musia byt' 
vedené na vodidle a mat' náhubok 

• majitelia psov a mačiek sú 
po-vinní sledovat' ich zdravotný 

stav a podozrivé zmeny v chovaní 
okam-žite hlásiť veterinárnemu 

lekárovi 

• zákaz poriadania kynologických 
a felinologických akcií až do 

zrušenia týchto mimoriadnych 
veterinárnych opatrení 

• nález uhynutých zvierat v ohnis
ku nákazy treba hlásiť Slobode 

zvierat, alebo na OÚ Bratislava IV 
- Polianky č. 8 

• majitelia zvierat, ako i ostatní 
občania sú povinní hlásit' všetky 

podozrivé zmeny v chovaní psov, 
rnačiek a iných vnímavých valne 
žijúcich zvierat (nekl'ud, zúrivosť, 

slinotok, zvýšenú hrýzavos() 
veterinárnym lekárom, asanačnej 

službe, alebo odboru štátnej 
veterinárnej starostlivosti OÚ 

Bratislava IV. 
Tel.: 376 158. 

MÚ 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestnej rady 
28.4.1998 

Miestna rada 
•prerokovala návrh firmy 

Baumida na rozšírenie výstavby 
nadstavbových bytov na sídlisku 
Stred na všetky jestvujúce objekty 
a na výstavbu nového bytového 
domu na tomto sídlisku. 
Vyžiadala si k tomuto návrhu sta
novisko odborných komisií miest-

neho zastupitelstva, miestneho kon
trolóra a zároveň požiadala sta
rostu o zvolanie zhromaždenia 
obyvatelov sídliska Stred na posú
denie uvedeného zámeru. 

•schválila pridelenie šiestich vy
hradených parkovacích miest pred 
VÚB na Eisnerovej ulici na dobu 
jedného roka. Miesta boli pridele
né na základe verejnej súťaže za 
poplatok 4.333,- Sk pre fyzickú 
osobu a 13.000,- Sk pre podnika
tel'ské subjekty. V priebehu mesia
cov máj a jún budú vypísané verej
né súťaže na obsadenie vyhrade
ných parkovacích miest v dalších 
lokalitách. 

•vzala na vedomie informáciu 
starostu mestskej časti o uhradení 
pohladávok na nájomnom zo strany 
nájomcu reštaurácie na štadióne a 
súhlasila so zrušením výpovede z 
nájmu na uvedené priestory. 

•schválila uvolnenie 3 tisíc korún 
z Fondu kultúry na úhradu cestov
ných nákladov spojených s vystúpe
ním súboru v Nitre a Podhájskom a 
uvol'nenie dalších l O tisíc korún na 
Festival slovenskej národnej piesne 
účelovo viazaných na ubytovanie 
súboru zo Srbska. 

•schválila predaj ovocia a zeleni
ny z obytného prívesu na ul. 

Tenjl kto Poznáva Prírodu - Poznáva sám seba 
Deň 22. apríl- Sviatok našej 

planéty, vyhlásený a propagovaný 
ako celosvetová kampaň za ochra
nu a čistotu životného prostredia 
Zemegule, je nám, obyvatelom 
Devínskej Novej Vsi, dnes už zná
mym pojmom. Nie je to dávno, čo 
z iniciatívy pracovníčok oddelenia 
životného prostredia Miestneho 
úradu v Devínskej Novej Vsi pre 
deti základných škôl stretli pred 
Radnicou s pánom starostom a 
svojimi želaniami ovešali symbolic

ky "strom prianí". Tento deň bol 
začiatkom tradície každoročných 
podujatí a aktivít materských a zá
kladných škôl našej mestskej časti 
za spolupráce odborníkov a riadi
telov škôl. 

Tohtoročný 3. ročník priniesol 
vdaka vlastným aktivitám škôl a 
škôlok nový rozmer, kedy deti pod 
vedením svojich pedagógov zreali
zovali možno práve niektoré z 
prianí symbolického stromu. 
Týždeň začal netradične, ohlá

sením "Dňa Zeme" umelcami - roz
právkovými postavami z detskej 

hry "0 živej vode", ktorí prešli po
pod okná škôl a škôlok. V dalších 
dňoch týždňa pokračovali progra
my v lstracentre, cykloturistika 
spojená s údržbou "Náučného 
chodníka Nivy Moravy" a s odbor
ným výkladom pracovníkov zdru
ženia pre ochranu prírody a envi
ronmentálny výskum DAPHNE. 
Oslovenie lstracentra na spoluprá
cu prijal v tomto ročníku tiež miest
ny podnik DENOVA, ktorý zabez
pečil po dohode s riaditelíni ZŠ do
voz zeminy do areálov škôl. 

Sprievodným podujatím týždňa 

DEVEX 2 

v 

en eme 
bola výtvarná súťaž v tvorbe ob
rázkov pre jednotlivé mesiace ka
lendára prírody Devínskej novej 
Vsi a jej okolia na rok 1999. Do 
súťaže sa prihlásilo 192 detí so 
svojimi prácami. Odborná komisia 
vybrala 12 najlepších prác, z kto
rých bude kalendár prírody zosta
vený a vytlačený. Vít'azi boli vyhlá
sení a odmenení na záverečnej 
Maškarnej diskotéke v nedel'u 26. 
4. vo vel'kej sále lstracentra. 

Do lslracentra sme dostali rôz
ne podnety, aktivity, dojmy a zá
žitky z materských škôl Na Grbe 2, 
Na Grbe 35, J. Smreka 8, P. Hora
va 3, M. Marečka 20, M. Marečka 
16, a zo ZŠ l. Bukovčana 3. Všetky 
materiály nás zaujali a vel'mi po
tešili. Sme presvedčení, že myšlien
ky, ktoré sú ich obsahom, by si ma
li prečíta( všetky deti, no tiež ich 
rodičia, preto budú vystavené vo 
vestibule kultúrneho domu spolu s 
vít'aznými prácami Kalendára prí
rody a fotodokumentáciou celého 
týždňa. Atmosféra týždňa, ktorú 
sme pocítili a priamo zažili vo štvr
tok na ZŠ P. Horova, pri pohlade 
na kresby chodníka pred hlavným 
vchodom ZŠ na ul. Bukovčana l, 
milým spôsobom p. učitel'ka K. 
ludvigová MŠ Na Grbe 35: " ... V 
stredu, keď slávila Zem svoj svia
tok, sme si naozaj vyhrnuli rukávy 
a keď išlo o chlapskú robotu, zo
brali si chlapci lopatky a vedierka 
a išli sme si upravi( okolie piesko
viska, a keďže pri takej robote sa 
hneď vyhladne, dievčence im varili 

to, čo l'úbia, pudingy a zmrzliny bo
li iba z piesku, vôbec nevadilo, veď 
po takej Íažkej práci by pojedli aj 
klince! Chlapci si naozaj zaslúžili 
pochvalu a nezahanbili sa ani die
včence, veď okrem varenia stihli eš
te pozametaí chodník a obrubník 
okolo pieskoviska ... " Myšlienkou, 
ktorá oslovuje nielen deti, uviedla 
svoj list p. učitel'ka, ktorá nám napí
sala v mene predškolákov z MŠ na 
Grbe 2: "Deň Zeme je vel'kou 
príležitost'ou, ako prebudiť v detskej 
duši priatelstvo k prírode." 

Veríme, že tak, ako sa spoločne 
snažíme prebúdza( v "detskej duši" 
vedomie kladného a rozumného po
hladu k prírode, bude v budúcom 
roku pomáhať už nielen Filipková 
mamička z MŠ Na Grbe 2, pri vy
sadení orecha a orgovánov, ale že 
to budú další a další rodičia, ktorí 
iste včas podchytia a uchránia hod- cia ... 
noty životne dôležité pre budúce 
generácie. 

Projekt uvedených aktivít podpo-
rila tiež mestská čast' DNV, ktorá ve-

Víťazné práce 
Kalendár prírody Devínskej Novej Vsi 

Andrea Součková Sovo 
Martina Vincenciová Zajac 
Michaela Tretinová Labu( 
Sivlia Peštová líška 
Martin Kopa Ďatel' 
Jozef Kadlečík Hus 
Karolína Čizmáziová motýle 
Karin Caklová Bocian jarné 
Martin Baláž Salamandra škvrnitá jarné 
Lucia Kurilová Diviak Jeseň 
Kristína Švendová Volavka jeseň 
Petra Zaíková Zajac zimné 
lenka Elizová Jeleň jeseň 
Ďakujeme všetkým pánom a učitelom a p. učitel'kám, 
a poslali výtvarné práce. 

ganizácie HZDS - zastúpenej 
or edsedom R. Mičurom a miestnej 
pr SNS ' . organizácie - zastup:nel 

edsedom A. Moravcom sa pnho
~~rili mladým futbalovým talentom 
aj poslanci N~ SR J. Cuper, J. 
Baránik aJ. Paska. 

Po pät'hodinovom "maratóne" 
i vít'aznú trofej odnieslo družstvo 
~iakov fCl ONV. Hrali skutočne či
perne a s umom. Druhé miesto zís-

kali žiaci l. Bukovčana l, na 
dalších skončili ZŠ P. Horova a ZŠ 
l. Bukovčana 3. 

Najlepší strelci: J. Valia 
a P. Gajdoš (po 4 sóly), 
najlepší hráči: M. Spuller, 
najlepší brankár: M. Ochaba 

Najlepší individuálny výsledok 
dosiahol náš Lukáš ŠIMON, ktorý 
uhral neuveritelných 7 bodov zo 7 
možných na druhej šachovnici. Ďa
lší náš úspech dosiahol Juraj 
ZAŤKO, ktorý skončil na 12. mieste 
na štvrtej šachovnici. Menej sa da
rilo Kristiánovi URBANOVI na pr
vej šachovnici, ktorý získal l ,5 bo
da a Zuzke HORVÁTHOVEJ na 3. 
šachovnici, ktorá uhrala l bod. 

m.j. 

VOLEJBAL 
Volejbalový klub DNV usporia

dal 18. 4. 98 vel'konočný volejba
lový turnaj, 5. ročník, v telocvični 
Zš l. Bukovčana l za účasti šiestich 
družstiev. 

Konečné poradie: 
l. GRATEX 
2. ŠK Veterán 

3. Volejbalový klub DNV 
4. Min. pôdohospodárstva SR 

Hlasná rytmická hudba, krás

ne temperamentné kostýmy, ne

bezpečné akrobatické figúry, ale 

najmä dobrá nálada so športo

vým a tanečným ošialom ovládli v 

sobotu 18. 4. 1998 petržalský 

Dom kultúry v Zrkadlovom háji. 

Uskutočnili sa tu totiž 

Majstrovstvá Slovenska v akro

batickom rock and rolle, ktoré 

usporiadal klub akrobatického 

rock and rollu Librarock. V konku

rencii 15 zahraničných klubov (zo 

Slovinska, Česka, Madarsko a 

Ukrajiny) a 14 domácich klubov 

sa vôbec nestratili tanečníci RRC 

Hydrorock, ktorý bývajú v 

Devínskej Novej Vsi. V kategórii 

J l napokon suverénne zvíťazili 
Peter Valaský a Kristína Tra nová, 

na druhej priečke sa po dlhom 

boji ocitli Majstri Európy Janko 

Rizman s partnerkou Andreou 

Chalásovou. Na finálovom 7. 
mieste sa umiestnila Barbo-ra 

Sojáková so svojim partnerom 

Ivanom Lučeničom. Dobrý výsle

dok "uhrali" aj Marek Balogh so 

svojou partnerkou, ktorý sa napo

kon dostali až do semifinále. V 

, 
ej ij l s 

kategórii J2 opäť putoval titul 

Majstrov Slovenska do Devínskej 

Novej Vsi a to vdaka páru 

Rastislav Baňas s partnerkou 

Táňou Tholtovou, ktorý obhájili 

minuloročný titul Majstrov 

Slovenska. Za spomenutie stojí aj 

umiestnenie dalších dvoch párov 

z Devínskej Novej Vsi - Michal 

Kardoš a Soňa Gerhátová sko

nčili na 12. mieste (J2) a Michal 

Kohn s Natálkou Kuielovou na 

15. mieste (J2). Páry Peter 

Valaský a Kika Tranová, Janko 

Rizman a Andrejka Chalásová, 

Rasťo Baňas a Táňa Tholtová a 

Michal Kardoš a Soňa 

Gerhátová sú reprezentantmi 

Slovenska a 23. mája budú re

prezentovať Devínsku Novú Ves 

a Slovenskú republiku na 

Majstrov-stvách svela v Ruskom 

St. Peter-burghu. Dúfame, že im 

budú všetci drža( palce. 

Rasťo Baňas 

a ostatní rock and rolloví 

blázni z Devínskej Novej Vsi 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 

l O. 5. - nedele: DNV - Železná studienka - Lamač - DNV 

Nenáročný peší výlet i pre menšie deti s rodičmi. 

Aj rekreační tenisti a záujemco
via občas si zahraí tenis majú mož
nos( využiÍ tenisové kurty v DNV. 
Vol'né termíny je potrebné dohodnú( 
si osobne s hospodárom priamo na 
kurtoch. Oblečenie, obutie, rakety a 
loptičky si treba priniesť. 

ŠK 

5. SOU- strojárske 
6. ZŠ Devín 
Najlepší nahrávači: Jaško a Ostinová 
Najlepší smečiari: Kríž a Mikulová 
Najtechnickejší hráči: Podstupka a 
Podstupková 

Organizátori i družstvá dakujú 
ZŠ l. Bukovčana l za priestory telo
cvične i sponzorom: STS, ARLA, 
NÁTER, JENA, CARLOS, ES 
Mikovínyho. 

ŠK 

MOTOSPORT 
NA BABE 

aj prehliadka historických vozi
diel 

Priaznivci motoristického športu 
sa aj tento raz majú na čo teši( 
Populárne automobilové preteky 
do vrchu na pezinskej BABE 25.-
26. júla 98 opäť ponúknu divákom 
nevšedné zážitky. Okrem hlavných 
pretekov, súbojov automobilov v 
rámci ME, majstrovstiev Slovenska 
a Česka usporiadatelia ponúknu aj 
atraktívny FIA Challenge Cup histo

rických vozidiel. 
O tom, že slovenský motoristický 

šport má skutočne európske meno 
svedčí aj plánované vyhlasovanie 
všetkých motoristických majstrov 
Európy v Bratislave na záver moto
ristickej sezóny. 

DEVEX3 



SP LOČENSKÁ KRONIK 
(NASl JUBILANTI) 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Mário VERNEROVÁ 

Ernestíno PUKALOVIČOVÁ 
Otília LUDVIGOVÁ 

Štefan TÓTH 
Alžbeta CZERNAYOVÁ 

Michal JANKOVIČ 

75 rokov 
František HAMBÁLEK 
Margita DIANIŠOVÁ 
Vilma ŠKROVANOVÁ 

80 rokov 
Žofia ROČENKOVÁ 

85 rokov 
Margita PANCHARTKOVÁ 

91 rokov 
Bernardína PREISINGEROVÁ 

93 rokov 
Janka ŠIMONČIČOVÁ 

97 rokov 
Pavlína POLÁKOVÁ 

Blahoželáme 
a spomíname aj na tých, ktorí sa tejto 

slávnostnej chvíle nedožili. 

ZOSOBÁŠILI SA 
Zuzana DRLIČKOVÁ 
František VACHÁLEK 

~EvaDOBOŠOV~ 
~ntiška DUNAJS~ 

SPOMIENKA 
Spomeňte si s nami 13. mája na 
prvé výročie smrti našej !etičky 

Jozefíny MICHALÍK OVEJ 

V ostatnýc sa po 
ale isto začali vytráca( z pultov 

knižných predajní diela našich kla
sikov i súčasných detských autorov 

a nahradili ich diela i "diela" iného 
charakteru prebrané zo západu. 

Nič proti nemu, ale každá ulica má 
dva konce. V detskej exportovanej 

literatúre sa čím viac začala pro
pagova( hrubosť až brutalita. 

Výsledky tohto jednostranného ex

portu sa začali negatívne prejavo
va( v správaní detí a mládeže vô

bec. Glorifikácia negatívnych hrdi
nov sa dostavala do povedomia 

našej mládeže a napodobňovanie 
fiktívnych hrdinov sily a brutality 

DEVEX4 

Svetový rok Slovákov 1 997 • '1998 
Matica slovenská v Martine 

starosta mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves 

a Miestny odbor 
Matice slovenskej 

v Bratislave - Devínskej Novej Vsi 

&i Vás dovoľujú pozva( na 

V. ROČNÍK FESTIVALU 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE '98 

ktorý sa uskutoční 9. a 10. mája 1998 v priestoroch 
veľkej sály I&TQA-CENTQA, na Istrijskej ulici č. 4 

v Bratislave- Devínskej Novej Vsi 

Prehliadka súborov bude v Istracentre 
v nedeľu 10.5.98 od 14.oo hod. 

V rám~i celonárodnej pietnej spomienky na 79. výročie tragickej smrti gen. 
M. R. Stefánika sa zišli členovia miestneho odboru Matice slovenskej a oby
vatelia DNY v nedeľu 3. 5. 98 pri bývalom pomníku M. R. Štefánika na ro
hu ulíc Opletalova a Janšókovó. 

IUOISKC)ST<)U umom a nežnosíou 

nadobúda rozmery, ktoré si nikto z 
nás neželá. 

Vedenie školy na lstrijskej ulici v 

Aj tak sa dá .... 
spolupráci s Miestnou knižnicou v 

našej obci v snahe o poznanie 

tvorby našich slovenských autorov 
sa rozhodlo urobi( akýsi pokus 
znovuvzkriesenia. 

Každý týždeň mali jednotlivé 
triedy vyučovanie slovenského ja

zyka, jeho zložky čítania priamo v 
knižnici. Pani vedúca Komorníkovó 

na základe spoločného plánu pri-

pre 
ročníkov besedy s ukážkami tvorby i 

oboznámením so životom a dielom 

autorov. O kvalite takýchto hodín, 

musím sa kolektív učiteliek tejto ško
ly, vyjadri( iba pozitíva. A práve 

touto cestou by sme spoločne chceli 

podakovaí p. Komorníkovej za vý
borný nápad, jej obetavos( pri prí

prave a odborný postup. Vysoko 

taktný vzíah k žiakom, príjemné 

prostredie a erudovanosí nás núti 

jednoznačne v takýchto aktivitách 

pokračova( a odporúča( ich aj ko

lektívom ostatných škôl v obci. 

Evidentne sa u žiakov prejavil vy

šší záujem o čítanie a čo je hlavné o osobitne. 

~E[NJT[?lU~ 
volný čas, lstrijská 2, 6 

žiakov výtvarného odboru ZUŠ 

zuš ku Dňu rodiny o 17.30 h veľká sóla 

predstavenie pre MŠ v DNY 
KAČIATKO'' o 9.00, l 0.30 h veľká sóla 

tel.: 77 OO 33 

. . " rem1nascenc1e 
Ing. Vladimíra Mráza, komisie škol
stva, vzdelávania a mládeže pri MČ 
DNY, ktorej úspešne predsedá PhDr. 
Mária Dobríková, CSC. i dalších kul
túrnych činitelov. l oni dbajú o cibre
nie ducha našich detí, pravidelne sa 
o život vo všetkých školách zaujímajú 
a ochotne, keď treba pomáhajú. 

Nie nadarmo nám závidia už 4. 
rok aj Deň učitelov, na ktorom sa stre
távajú pedagógovia zo všetkých škôl 
Devínskej Novej Vsi. Tu sa nám vždy 
dostáva aj slov uznania a ocenenia a 
to i vystúpením našich popredných 
umelcov, tento rok pod vedením Mgr. 
Vladimíra Dobríka, redaktora sloven
ského rozhlasu, Ľudovej hudby 
Miroslava Dudíka a speváčky Dariny 
laščiakovej. 

Hlavným cielom podujatia bude 
beseda s víťazmi literárnej súťaže o 
Cenu Rudolfa Slobodu RUBATO. 
Prídu i známo autori. medzi nimi deí
mi oblubený Vincent Šikula, predseda 
Spolku slovenských spisovatelov, 
Dana Podracká, Vojtech Kondrót 
a literárny kritik Alexander Halvoník. 

Viem, že beseda nemôže byt' 
náhradou za čítanie kníh. Je však 
významným podnetom a povzbude
ním, aby človek siahol po dielach au
torov, s ktorými sa "naživo" stretol. 

Odchádzame zo školy. Len tí, ktorí 
sú priatelia kníh a dobrí čitatelia. 
Cestou sa rozprávame. Kol'kože je v 
knihách z nášho života? Je v nich 
vel'a ohňa a vzácnych myšlienok. 
Vela citu a lásky k človeku a k rodnej 
postati. 

Kladiem na srdce svojim žiakom, 
že na svete sú veci nielen nevyhnutné, 

Program 
kina 

@rnwiT[ľ{] 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 

24.-26.4 DO NAHA 
USA-MN- 42,- -komédia-

2.-3.5. ŠAKAL 
USA-MP- 44,-

8.5. U-TURN- EŠTE SA 
MÔŽEŠ VRÁTIŤ USA 

9.-1 0.5. LABUTIA PRINCEZNÁ 
USA-MP- 30,- o 17" hod. 

ale aj krásne, medzi ktoré budú patrit' 
knihy. Učitelia tisíc ráz vodia svojich 
žiakov k zdrojom poznania a krásy. 
Učia ich sledoval' a skúmat' okolitý 
svet, chápa( ho a obdivovaí. Vel'ký 
zmysel je i v tom, aby cítili a prežívali. 
A čítanie knihy je vlastne gymnastikou 
duše, ktorá usmerňuje naše svedomie, 
city a presvedčenia. Je aj zrkadlom, v 
ktorom môže každý uvidie( sám seba. 

Už pri vstupe do ISTRACENTRA 
som vedela, že sa podujatie deíom 
bude páčit'. Dlho sme nečakali, keď 
sa objavila známa postava Vincenta 
Šikulu. 

Znova myslím na osobné zážitky so 
spisovatel'mi, ktoré znásobujú vnemy 
a zanechávajú trvalý dojem. Vincent 
Šikula deti nesklamal. Živo a úprimne 
sa s nimi privítal a porozprával. Je ve
ru potrebné bojova( o vedomie našej 
mládeže! Táto úloha patrí aj našim li
terátom. Táto praktická )ilozofia vý
chovy" vždy bude mat' významné 
miesto. 

Chýbal spisovatel' Ján Červeň, kto
rý kedysi tiež býval v Devínskej Novej 
Vsi, kde bol od r. 1935 prednostom v 
Devínskom Jazere jeho otec. Na jeho 
mieste sedel brat Ladislav Červeň. 
Spisovatel' zomrel vr. 1942 v mladom 
veku. Jeho prózy spred vyše päídesia
tich rokov obsahujú atribúty vlastné aj 
súčasnému umeniu. Dominuje v nich 
pocit, že človek vždy potrebuje člove
ka ako nosi tela duchovných hodnôt a 
najmä vel'ké úsilie zvládnu( tieto hod
noty. Brat spisovatela nám poskytol v 
ňom bibliografické informácie. 

Chýbal aj Rudolf Sloboda, ktorého 
knihy odhal'ujú vel'ké bohatstvo jeho 

15.5. NEJASNÁ SPRÁVA 
O KONCI SVETA 
Čes. MN15- 40,-

Juraj Jakubisko 

16.-17.5. VIEM, ČO STE ROBILI 
MINULÉ LETO 

USA-MP- 42,- Jeden 
z najnevydarenejších thrillerov 

22.5. BARAKA 
USA-MP- 30,- Hudobný film 
Dets. preds. nedele o 15.'0h 

16.-17.5. HERKULES 
USA-MP- 36,
Kreslený film 

Tel: 775 104 

duchovného sveta, jeho prianí. Mal 
schopnos( cítií potrebu týchto hodnôt, 
medzi ktoré nepatrili materiálne stat
ky. Vedel o nich nielen písa( ale aj sa 
o nich s každým porozpráva( l on 
veril v svoju pravdu a odlieval ju do 
slov a kníh. Na jeho mieste sedela 
pani Slobodová, manželka spisova
tela. 

Najmladšiu generáciu zastupovali 
víťazi literárnej súťaže RUBATO -
Peter Karpinský a Marián Grupač. 
Mimoriadnou silou vyšlohol talent 
mladých autorov. Ich tvorivý um a 
svieži výraz slova je prostý a krásny. 

Ukážky z ocenených diel recitoval 
Pavol Michalka. Verím, že aj ich kni
hy budú živé a čítané. 

Za daného stavu súčasného slo
venského kultúrneho sveta, preplne
ného množstvom bezcennej literatúry 
na pultoch predajcov kníh lákajúcich 
čitatelov vyčačkanými prebalmi, tre
ba organizátorom tohto potrebného 
a pekného podujatia úprimne poda
kova( za nás učitelov a zástancov ná
rodnej kultúry a teši( sa na dalšie. 

K mojej práci Literárno-historické 
pamiatky Bratislavy pribudne od 16. 
IV. 1998 dalšie pamätné miesto, no
vo pomenované námestie pri rieke 
Morave v Devínskej Novej Vsi -
Námestie Rudolfa Slobodu, na kto
rom dominuje busta spisovatel'a na 
jeho počes( a pamiatku. 

Nezabúdajme na neho! Svoju po
slednú knihu venoval práve Devínskej 
Novej Vsi, svojim rodákom a obyva
telom tohto pekného regiónu. 

Mgr. Emília Mat'ašova, 
ZŠ P. Horova 16 
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'= SOoV~ m~~·ve~rania/ 
Milá redakcia! Podhorské? 3x vdaka! Iba pro

Iba krátko! Vdaka za detské 

ihrisko, Jurský park na sídlisku 

Síažnosí obyvatelov uL Horova 7 
na prevádzku večierky PRALINESS 

Nakol'ko nepomohlo viaceré 

prosby a upozornenia na prevádz

ku večierky PRALINESS, dotýkame 

sa znovu tejto pre nás vel'mi neprí

jemnej témy. 

Konkrétne ide o pivárov, ktorí si 

vo večierke kupujú pivo a napriek 

Už tretí rok je v prevádzke na ko

pčeku pri pošte nová, adaptovaná 

budova školy. Zaužíval sa výraz 

"zelená škola". A veru zelenou aj 

je. Kolektív pedagogických pracov

níčok tejto školy si na začiatku škol

ského roku vytýčil ciel' úpravy inte

riéru a exteriéru tejto školy. A kto 

túto malú školu navštívil, musí 

uzna(, že tu pred očami prebiehajú 

zmeny. Interiér jednotlivých tried, to 

sú neraz malé botanické záhrady 

doplnené o prekrásne výtvory žia

kov i učiteliek. Malé galérie detskej 

tvorby, ktorá vzniká pod odborným 

vedením pedagógov. Chodby školy 

sú farebnou mozaikou prírody, sú 

pokryté mal'bami prírody v jednotli

vých jej ročných obdobiach, tema

tickými kresbami ochrany prírody a 

poznania fauny a flóry okolia našej 

obce a tematikou vlasteneckej vý

chovy. 

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

C..__ _ _;:_01:._·_::_KU:::::..::.' P..:....:..'A -~) 
" Kúpim garáž v DNY. 

Tel.: 777084 
" Kúpim vstavanú panelákovú skri-
ňu. Tel.: 775 944 

( 02 • PREDAJ ) 
• Výhodne predám nové video 
Panasonic v záručnej dobe. 

Tel: 0905-448 179 

DEVEX6 

sím, sa tam tiež niekedy aj 
UPRATOVALO. Nutne treba po

zametať piesok, ktorý je všade_ 

zákazu konzumácie v priestoroch 

okolo večierky ho tu pokojne a dlho 

do noci konzumujú, napriek tomu, 

že večierka nemá hygienické zaria

denie a teda sa často stáva, že si 

telesnú potrebu vykonávajú okolo 

vchodu do domu, a čo je horšie, aj 

vo výt'ahoch nášho domu. Musíte 

uznaí, že je to pre nás vel'mi neprí

jemné, odpudzujúce a tiež to má 

daleko k hygienickým zásadám. 

Chceli sme privíta( Deň leme tak 

ako sa patrí. Sedem až deväťročné 
deti dokázali vysadiť okolo tristo 

sadeníc rôznych kvetov. Učitel'ky 

školy presadili tiež desiatky, možno 

stovky kvetov v triedach a na chod

bách školy. 

Mnohí sa opýtajú, aký to má 

význam. Čisté, príjemné a zdravé 

prostredie školy, kde deti strávia 

viac ako polovicu dňa vychováva u 

nich pocit zodpovednosti za svoje 

dielo, ochrany a úcty k svojej práci 

i práci iných. A estetický cit pesto

vaný v škole aspoň trochu oslabí 

pocity vyplývajúce zo strohosti a 

jednoduchosti (neraz špiny a nepo

riadku), ktoré ich čakajú na sídlis
kách. 

Dôkazom pozitívnych zmien je aj 

poriadok a čistota exteriéru školy a 

školského areálu. 

A čo dOlej? Nuž, máme další 

plán pre dni budúce. Tak aby Deň 

• Predám mrazničku 150 l. 
Tel.: 778 979 

" Predám zachovalú chladničku s 
mraziacim boxom Calex 21 O 
Super. Tel.: 779 567 
" Predám bugginu a detskú dreve
nú postiel'ku. Tel. 777 084 
" Predám det. bicykel na 5 rokov 
za 500,- a det. bicykel na 7 rokov 
za 1000,- Tel.: 778 037 
" Predám detský páperový paplón 
(nový) +vankúš. (350 Sk). 

Tel.: 776105 

( 03 • VO(NÉ MIESTA ) 
• OTS- Opletalova 65, Bratislava
DNY príjme 
do zamestnania pre svoju prevádz
ku v Devínskej Novej Vsi pracovní
kov: 

Na chodníkoch, pod lavičkami, 
okolo šmyklavky ... Keď začne 
trochu fúkať vietor, nedá sa tam 

s deťmi vydržať, prašnosť ako v 

bani. Ak treba a zorganizujete 

brigádu, prídem tiež s metlou ... 

Nie raz sme sa snažili dohodnú( 

s majitelom večierky, aby alebo za

bezpečil, že pivári nebudú postáva( 

okolo večierky a znečistovaí okolie, 

alebo potom vidíme riešenie v tom, 

že sa mu predaj piva zakáže, alebo 

obmedzí predajná doba. Domnie

vame sa, že pre deti zo školy oproti 

nie je vhodné pozorovaf dospelých 

v produktívnom veku, ako od sko

rých ranných hodín nečinne postá

vajú s flašou piva v ruke. Veď kto 

chce, nech si pivo kúpi a vypije si 

Zeme na našej škole trval 365 dní 

do roka. Navozená hlina dáva tuši( 

na ktorých miestach chceme vytvo

ri( prostredie pestovania skalných 

kvetov. V spolupráci s ochranármi 

si chceme zobraí do opatery urče-

né územné teritóriá v okolí obce 

ktoré by sa stali "naše, o ktoré s~ 
chceme stara( a zveladovaí ich. 

V terajšej hektickej dobe akoby 

človek slepol, slepol z nedostatku 

času obzrie( sa okolo seba. 

Nevnímame, kol'ko nádhernej krásy 

• vyučený elektrikár- vyhl. 7, 
• strojník • mechanik 

• informátor ( 12-14 h denne) 
Záujemcovia sa môžu prihlásil' pria
mo v sídle firmy 7.00-15.00 OTS -
Opletalova 65, alebo na 

tel. č. 775 375, 776 631 
• Reštaurácia na štadióne, Vápen
cova 34 príjme 
• brigádnikov do letného výčapu 
• čašníkov 
• pomocnú silu do kuchyne 

Tel.: 779 124 

( 04-SLUŽBY ) 
• Voda, kúrenie. Tel.: 779 319 
•Vodoinštalatér, kúrenár. 

Tel.: 778 392 
• Robím jednoduché účtovníctvo -
doma. Tel.: 777 844 

na futbalovom štadióne, Vápencova 34 

OTVORENÁ 
• cigánsku • pečené ryby " grilovaný bôčik • grilované kurence • pečenú klobásu 

• grilované br. koleno (na objednávku) • pivo Zlatý bažant a Budvar 

Každú sobotu s hudbou od 18.00 h -
Pondelok- piatok: 14.00-23.00 
sobota- nedela: 11:00-24.00 

Zároveň ponúkame priestory REŠTAURÁCIE na spoločenské udalosti: 

* svadby * promócie * oslavy ... 

PIZZA -aj minútky - rozvoz s donáškou do domu možnosť objednať 

Závodné stravovanie - zabezpečíme k vašej spokojnosti 
pohodu v našom prostredí Vám želá kolektív Reštaurácie na štadióne 

7ľceUQg :f:f~ fl~4J 

čalúneného nábytku RYBÁROM DO POZORNOSTI 
špecializovaná predajňa 

RYBÁRSKE POTREBY pri radnici Na mýte 6 
Otvorená od 15.4.1998 

Po-Pia: 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod. 
- piatok: 16.00 - 20.00 hod 

1.: 247 489 Sobota: 8.00-12.00 hod. " tel.: 779 935 

v novootvorenej Predajni 

13.00-18.00 
8.00-12.00 
'lO 51 O 

Vel'korysosť, ktorú oceníte 

RE 
špičkový predstaviteľ viacúčelového auta. 

Cez týždeň poskytuje vysokú úžitkovú hodnotu, 

počas víkendu sa stáva dokonalým autom na voľný čas. 

Posuvné bočné dvere uľahčujú nakladanie 

a vykladanie za všetkých podmienok. 

Benzínový 1,4 a di ese l 1, 9 D 

Informácie pre predaj všetkých druhov áut 

RENAULT 

získate v Devexe. 

Tel.: 775 275, mobil: 0903 -429 485 

mu ponúkame vol'ný, plne funkčný rodinný dom s rekreačnou záhradou (4 a). Dom je po reko

zariadený. Dve kúpel'ne, vybavená kuchyňa, telefón, zabezpečovacie zariadenie, garáž. Vhodnej 

Informácie: 0903 429 485 

lnzer<io: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4 216 Sk. K cenám treba pripočíta( 23 % DPH. 
Z lovy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hlodám· 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad 1 15.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 
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Okienko 
Wil@~~~~@] 
polície 

odl7.4.1998do30.4.1998 

•Dňa 22. 4. 1998 o 18.25 h 

bolo na stanicu mestskej polície 

oznámené, že na ulici Pavla 
Horova č. 18 horí kontajner, urče

ný na separovaný zber papiera. 

Následne bol vyrozumený požiar

ny zbor, ktorý vyslal na uvedené 

miesto požiarny výjazd. Oheň 
uhasili. 

•Dňa 23. 4. 1998 v čase o 

13.45 h bolo hliadkou mestskej po

lície zistené, že v priestore pri po
travinách Pralliness na ulici P. 

Horovo dvaja miestny občania po

žívajú pivo na verejnom priestran

stve. Hliadkou boli vyriešení v blo

kovom konaní, bola im udelená 

maximálna bloková pokuta. 

•Dňa 24. 4. 1998 vo večerných 
hodinách hliadka mestskej polície 

vykonávala poriadkovú akciu, za

meranú na kontrolu dodržiavania 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Začiatok tajnič

ky. - B. Oblúk (odb. z lat.) - zeme

pisná oblasť (mn. č.) - cudzie žen

ské meno (Leander). - C. Mužské 

meno - predpona zložených slov s 

významom proti - stranou. - D. 

Pohládza - švédsky spisovatel' so 

skr. mena na začiatku - mesto v 

Španielsku. - E. Nádoba na kúpa

nie - prvý minister na dvore krála 

Xerxesa l - náuka - bývalý pražský 

odbytový podnik. - F. Mesto v 

Etiópii - určite, zaručene - oznáme

ná úradom. - G. Nebdime- pod

statná zložka hnedého uhlia -

hlien, mucín (biol.). - H. Koniec taj

ničky.-

Zvisle: l. Pohrebná hostina -

stred tajničky - citoslovce tíšenia -

2. Milostne túžila - poraz ho. - 3. 

(udia bývajúci vedia - prvá časí 

zložených slov so vzťahom k vetru. 

Všeobecne záväzného nariadenia 

obce o obmedzení predaja a poží
vanie alkoholických nápojov na ve

rejnosti. Boli zistení trojo priestup

covia pri potravinách Pralliness na 

ulici P. Horovo a pri potravinách na 
ulici Jána Jonáša. Taktiež boli 

hliadkou mestskej polície vyriešení 
v blokovom konaní. 

•Dňa 27. 4. 1998 taktiež vo 

večerných hodinách hliadka mest

skej polície sa zamerala na kontro
lu požívanie alkohol. nápojov na 

verejnosti. Pri potravinách 

Pralliness bol jeden priestupca vy
riešený max. blokovou pokutou, a 

pri potravinách na ulici Jána 

Jonáša bol priestupca vyriešený 
takisto max. blokovou pokutou. 

•Dňa 28. 4. 1998 v čase o 

Ol .15 h boli na ulici Eisnerova 

riešení priestupcovia hliadkou 

mestskej polície, ktorí rušili nočný 
kl'ud hlasným spevom. Hliadka 

zjednala na mieste okamžite ná

pravu, alkoholom podgurážených 

a spevuchtivých občanov vykázala 
domov. 

Jaroslav Luky, 
velitel' stanice 

mestskej polície DNY 

- 4. Mesto na Islande - ostrov v 

Japonsku - oblek. 5. Nájom po

zemku - daj podstielku dobytku. -

6. Trepal - čuchom pátrajú. - 7. 

Ohnutie - na inom mieste - usekne. 

- 8. Vypočítavajú súčin - preprava, 

odvoz. - 9. Mesto v Moldavsku -

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

5 

r áda d 
31. mája 1998 no Letisku v Tr .. 

• ll entlne 
Generalnym mediálnym partnerom podujotio je RÁDIO 

Pre návštevníkov pripravujeme bohatý kultúr 
o množstvo atrakcií. ny program 

Vojenské múzeum zabezpečí atraktívnu výstovu raritných 
bude umožnený priamy vstup do niektorých exponátov. V rámci výstavy · 
vrlulník, obrnené transportéry, tonk, vojenské nákladné Si 

oj malé zbrane. Prípodný záujemcovia so budú môcť previe~ 
Aeroklub Dubnica ~od Váhom ·leti;ko Slávnico zabezpečí hromadný zoskok 
_ l1etodlo Aeroklubu budu zabezpečoval pre návštevníkov 

Z elezničná polícia ·odbor Trenčín zabezpečí ukážku práce so pso 
• vyhľadávanie drog v batožine, predvádzanie služobných áut, m, 

ASK DUKLA Trenčín usporiada autogramiádu znómyth špo 
o členov klubu, pripravujú so súlože s hokejistami, zápasníkmi, v 

Klub horských bicyklov zorganizuje súlož 
UPOZORNENIE: každý účastník si musí priniesť vla 

V rámci podujatia si návštevníci môžu pozrieť kont 
vystúpenie Folklórneho súboru Gymnázia tudovíto 

V rámci programu návštevníci uvidia ukážky korale, vystúpenie 
a ukážky historitkého šermu 

Úplnou novinkou podujatia bude Burza hračiek· deti si budú rnôcl pri~iesl z 
hračky, ktoré sú funkčné o nerozbité, ole už so s nimi nehrajú. Deti, ktoré darujú 

detský domov dostanú navyše žreb do tomboly. 
No podujatí so bude výrazne prezentoval oj Slovenský skauting· regi 

prezentovať svoju unnosl o zobezpeuo pre deti boho • 

Miestna organizácia Červený kríž zabezpečí počas 
budú môcť dol bezplatne odmerať tlak o získal viac 

Odťahovú služba Trenčín zabezpečí ukážku svojej činnosti 
V prípade, že oj Vy máte záujem zúčastnil so nášho podujatia, 

KONTAKT: tel. č. 0831 85685, 583136, fox 0831 58 , 
Viac informácií nájdete no stránkach teletextov: 

Teletext TV Markízo str. 755 ·STV Teletext str. 484 ·Internet: http/ 

značka brazílskej zrnkovej kávy. -

l O. Citoslovce prekvapenia - prefí

kaná - vie po česky. -

Pomôcky: E. Ebano. - G. Sutum. 

- 4. Asor- Aomi. - 9. Soroki. -

cl 
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DEVEX. 8 

sť DNV je v súčasnosti sponzorom 
tt Dev:ínsl~onovovesl~ého Expresu 

fJ Stavebná činnosť ~ 
dotácie MOMS List rybárom Dva 
krsty~ Festival slovenskej národnej 

piesne EJ Pivo na verejnosti Glavica 

nej piesne v Novej Vsi '98 
sa uskutočnil v rámci Svetového roku Slovákov 1917-1997 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Náš 22. apríl -
náš Deň 

V tento krásny slnečný deň, sme 
so vybrali no Sandberg. šli sme 

náučný chodníkom, ktorý sme vyčis
tili od odpadkov. Spoznali sme 
chránené rastliny: hlaváčik, ponik

lec, kosatec, modricu a vstavače. 

Potom sme na čistinke nad lomom 
rozložili oheň na ohnisku a opekali 

sme slaninu, Špekáčky, chlieb a 
mrkvu. Pani učitel'ky nakúpili slani
nu, horčicu, cibul'u a chlieb pre 

tých, čo nemali z domu. Najedli 
sme sa a potom nás čakalo niečo 
perfektné, lebo naša spolužiačka 
Veronika mala práve v ten deň na

rodeniny. Zaspievali sme jej a ona 
nám rozdala lízanky. Dievčatá mu
seli odíst' a chlapci-hasiči vlastným 

hasiacim prístrojom zahasili oheň. 
Celí natešení sme sa vrátili do školy. 

Dlho budeme spomínať na tento 

pekný deň. 
Karolínka Antalová 
ll. E ZŠ lstrijská 22 

Poslanci prenose 
Najbližší utorok, 26.mája, bude 

tak trochu historický pre 
Devínskonovoveskú televíziu, bude tak 
trochu historický pre samosprávu 
mestskej časti Devínska Nová Ves a 
bude tak trochu historický aj pre jej 
obyvatelov. Jedným z cielov, ktoré si 
pri svojom vzniku DTV pred seba 
kládla, bolo priblíži( činnos( orgá~ov 
samosprávy DNY jej obyvatelom. Da
lší krok vpred týmto smerom so usku
toční práve najbližší utorok. 

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi 
budú mat' možnost' po prvýkrát vidiet' 
v priamom prenose celý priebeh ro-

kovania poslancov miestneho zastupi
telstva. Budú mat' možnos( vidie( oko 
ten ktorý poslanec alebo poslankyňa 
zostupuje ich záujmy. Na zasadnutí 
sa bude okrem iného napríklad roko
va( o investičných akciách mestskej 
časti, o čerpaní rozpočtu mestskej 
časti a jej príspevkových organizácií 
zo prvý štvrťrok 1998, o skrátených 
štátnych dotáciách za teplo, o zámere 
výstavby bytov na sídlisku Stred a o 
stave príprav výstavby Domu mladej 
rodiny, budú so schvolova(pôžičky 
na výstavbu rodinného domu a množ
stvo dalších bodov. 

Uzávierka dnešného čísla bola 14.5. 7 998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 28.5. 7 998, číslo vyjde 5.6. 1998. 

Priamy prenos začína v utorok 
26.májo o 8:30 hod a okrem obe
dňajšej prestávky budete môd sledo
va( rokovanie poslancov až do záve
ru, ktorý sa predpokladá v neskorých 
večerných hodinách. Vzhladom k to
mu, že týmto priamym prenosom DTV 
vstupuje na "pole neorané", boli by 
sme radi, keby ste nám vyjadrili svoje 
pripomienky o názory k prenosu o lo 
buď telefonicky oj počas vysielania no 
číslo 770066, alebo písomne na adre
su Miestny úrad, lstrijská 49, 
Bratislava. 

Sledujte Devínskonovoveskú televí
ziu, v utorok 26.mája, počas celého 
dňa. 

Ján Žotko 
prednosta miestneho úrodu 
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Rokovanie miestnej rady 

12.mája sa členovia miestnej 

rady zišli na celodennom zasad

nutí, počas ktorého prerokovali 

spolu 36 bodov. Hlavnou témou 

rokovania bola príprava progra

mu miestneho zastupitel'stva, ktoré 

sa uskutoční 26.mája a zaujatie 

stanovísk k materiálom predkla

daným na toto rokovanie. Okrem 

toho miestna rada: 

- prerokovala informáciu riadi

tela Denovy o stave prípravy a 

realizácie investičných akcií mest

skej časti zabezpečovaných 

Denovou a uvol'nila 50 tisíc korún 

na realizáciu podstavca pre kríž 

na Mlynskej ulici, 

· schválila nákup samohybnej 

kosačky Etesia v sume 460 tisíc 

korún pre Denovu, 

· prerokovala stav príprav 

Festivalu chorvátskej kultúry a 

festivalu Kultúra bez hraníc, 

za zaujatie verejného priestran

stva pred Bistrom pod Srdcom 

na ul. Š.Králika, 

- schválila prevzatie záštity 

mestskej časti nad organizáciou 

obecného futbalového turnaja v 

júni, 

- schválila príspevok z Fondu 

mládeže, vzdelávania a športu 

vo výške 5 tisíc korún pre Petra 

Valaského a Kristínu Tranovú na 

zabezpečenie účasti na 

Majstrovstvách sveta juniorov v 

akrobatickom rock and rolle v 

St.Peterburgu, 

-schválila umiestnenie kolo

točov a iných zábavných zaria

dení počas hodov aj na 

lstrijskej ulici vedia rybníka, 

- schválila predlženie nájom

nej zmluvy na prenájom pozem

ku pod novinovým stánkom na 

ulici I.Bukovčana do konca roka 

1998, 

- pozastavila dalšie financo

vanie Matice slovenskej z pro

striedkov mestskej časti - o dô

vodoch na inom mieste. 

-p. 

Stavebná činnost' 
v skratke 

· Na ulici J.Poničana a na uli

ci J.Smreka bola ukončená 
výstavba nových parkovísk, kto

rými sa získalo 58 nových par

kovacích miest. Ten istý počet 
parkovacích miest bude na sídlis

kách Kostolné a Podhorské v 

priebehu júna vyhradený pre 

zau1emcov za úplatu. 

Záujemcovia dostanú tlačivá žia· 

dostí na miestnom úrade. 

· V stredu 13.5.1998 sa 

uskutočnil kontrolný deň na 

výstavbe kanalizácie na ulici Na 

hriadkach. Zástupcovia mestskej 

časti a dodávatela firmy 

Vodostav riešili technické problé

my a spôsob financovania 

výstavby. 

· Na ulici Na Grbe sa začalo 
s opravou miestnych komuniká

cií. V priebehu mesiaca mája a 

DEVEX2 

júna sa postupne opravia výtlky 

aj na dalších uliciach. 

· Na ulici J.Smreka začali 
pracovníci Denovy s prácami na 

rekonštrukcii detského ihriska za 

VÚB. Už v priebehu tohto leta tu 

vznikne miniamfiteáter, kde sa 

budú poriada!' kultúrne akcie. 

· Revitalizácia rybníka na 

Mlynskej ulici pokračuje práca

mt na hrádzi a za hrádzou. 

Okrem úpravy priestoru na od

dych pred hrádzou pribudne čo 
najskôr aj ihrisko na plážový vo

lejbal. 

· Vo štvrtok 21.mája bolo 

slávnostne ukončené rekonštru

ované detské ihrisko na ul. 

I.Bukovčana. O priebehu otvore· 

nia sa dozviete viac v nasledujú· 

com čísle. 

. p. 

Výbr"dené 
V priebehu mesiaca júna prebe

hne výber na obsadenie 58 vyhra· 
dených parkovacích miest, ktoré si 
budú môcť obyvatelia sídlisk 
Kostolné a Podhorské zakúpi( na 
obdobie jedného roka. Vyhradené 
miesta budú vo viacerých lokalitách, 
ich presné určenie sa dozviete na 
miestnom úrade, alebo no úradných 
tabuliach. 

Žiadosť o vyhradené parkovacie 
miesto je potrebné poda( na pred
písanom tlačive, ktoré si môžete vy
zdvihnú( počas úradných hodín na 
miestnom úrade, lstrijská 49. 
Vyplnené žiadosti je potrebné do-

Pod'akovanie 
Aktivisti Slovenskej demokratic

kej koalície dakujú všetkým obyva
telom Devínskej Novej Vsi, ktorí 
odovzdali svoj podpis pod petíciu 
Za spravodlivý volebný zákon, za 
priamu vol'bu prezidenta a za za
medzenie ústavnej krízy. Počas 
troch sobotňajších predpoludní sa 

Kritériom 
ponúknutá 
hradeného 
jeden rok. Pre 
na podnikanie 
trojnásobná. 
je 2.400,- Sk 

priamo v Devínskej Novej Vsi pod- sov" 
písalo pod petíciu až l .l OO obča-
nov. 

Stanovisko 
k propagácii politického hn 
Festivalu slovenskej národ 

Tak isto ako iné organizácie a 

kluby, ktoré vyvíjajú športové a 

kultúrne aktivity v Devínskej Novej 

Vsi, dostáva finančnú a aj inú 

podporu od samosprávy mestskej 

časti Devínska Nová Ves aj 

Miestny odbor Matice slovenskej v 

Devínskej Novej Vsi. V tomto roku 

schválila miestna rada finančný 
príspevok pre Maticu slovenskú vo 

výške 50 tisíc korún, dalších 15 

tisíc korún je pre Maticu slovenskú 

určených z rozpočtu lstracentra. 

O to väčšie bolo prekvapenie 

členov miestnej rady nad priebe

hom Festivalu slovenskej národnej 

piesne, ktorý sa uskutočnil pred 

dvomi týždňami a ktorý bol zneu

žitý na otvorenú propagáciu jed

ného politického hnutia. K tejto 

skutočnosti prijali členovia miest

nej rady nasledujúce stanovisko: 

sa nepochybne stalo. 
Dňa 3. 2. 1998 ste sa na 

miestne zastupitelstvo obrátili s ho
reuvedenou žiadosíou o správu 
rybníka združeniu Morava. Žiado
st' bola akceptovaná, prejednaná 
na úrovni predsedov komisií 
výstavby, životného prostredia, 
ekonomickej, zástupcu starostu a 
zástupcov Rl Morava, po zapraco
vaní ich pripomienok následne v 
miestnej rade v zásadne s kladným 
stanoviskom až na spôsob nositela 
rybolovného práva, čo však nie je 
neprekonatel'ná prekážka k prí
padnému uzatvoreniu zmluvy. 

V štádiu dotvorenia prijatel'nej 
zmluvy o správe tejto nádrže v 
prospech RZ Morava dňa 27. 2. a 

opakovane 6. 3. 1998 sa na poto
ku Mláka od ktorého závisí napá
janie nádrže vhodnou vodou zistila 
havarijná situácia znečistením rop
nými látkami, a MČ DNV zvolala 
rokovanie správcu roku, orgány 
štátneho vodohospodárskeho do
zoru, ochrany ŽP a dalších subjek
tov napojených akýmkolvek spôso
bom do potoka Mláka k zisteniu a 
odstráneniu príčin znečisíovania 

toku a tým aj rybníka. Stanovisko 
zúčastnených strán neodporúča 
doposia!' oficiálne zarybní( vodnú 
nádrž pred tým, ako sa zrekonštru
uje nápustný a výpustný objekt. 
MČ DNV je v neustálom rokovaní 
smerujúcom k realizácii opravy 
týchto objektov a po rokovaniach 

Nie je Ti ľahostajné dianie okolo teba? 
Chceš byť i ty nápomocný pri ochrane života, 

zdravia a bezpečnosti osôb a majetku? 

STAŇ SA POMOCNÍKOM 
POLICAJNÉHO ZBORU! 

SR, ktorí pomáhajú plni( úlohy 
Policajného zboru pri ochrane ži
vota, zdravia a bezpečnosti osôb a 
majetku, pri zabezpečovaní verej
ného poriadku, bezpečnosti a ply
nulosti cestnej premávky, odhalo
vaní trestných činov, priestupkov, 
ako aj pri pátraní po osobách a 
veciach. 

Občania sú prijímaní za po
mocníkov Policajného zboru podla 
toho v ktorom okrese chcú pôsobi( 
(v našom okrese je to Okresné ria
ditelstvo PZ v Bratislave IV). 

Občan, ktorý prejaví záujem o 
prijatie za pomocníka Policajného 
zboru musí spl~aí tieto podmienky: 

l. Je občanom SR. 
2. Podá si písomnú žiadost' o 

prijatie. 
3. Má fyzický vek najmenej 21 

rokov a vykonal základnú alebo 
náhradnú vojenskú službu. 

4. Je bezúhonný (nebol právo
platne odsúdený za úmyselný trest
ný čin alebo tento mu bol už zahla
dený) a je spol'ahlivý (nepožíva v 
nadmernom množstve alkoholické 
nápoje, omamné, psychotropné 
alebo iné návykové látky.) 

5. Je odborne, telesne a dušev

ne spôsobilý. 
6. Zložil sl'ub pomocníka 

Policajného zboru. 
Po splnení horeuvedených 

podmienok pre prijatie sa občan 
stáva pomocníkom Policajného 

zboru. 

so správcom toku v mesiaci marci 
l 998 sa dá konštatova( že po po
nuke mestskej časti spolupodiel'aí 
sa na rekonštrukcii i úhradou ná
kladov na projekčnú prípravu budú 
práce t. r. zrealizované. 

Z pohladu členov RZ Morava 
sú informácie o tom, čo sa v súčas· 
nosti so započatou revitalizáciou 
rybníka zomýšla možno nepo
stačujúce. Preto pri rokovaní o 
žiadosti RZ Morava o zverenie 
rybníka da správy zo strany zá· 
slupcov MČ ONV odznela aj po· 
žiadavka zvolať valné zhromaž· 
denie členov Rl Morava, na kto· 
rom nie je problém členov sa 
súčasným stavom oboznámiť, a 
zároveň do riadiaceho orgánu RZ 
Morava zvolií zástupcu samosprá
vy ak sa naplnia podmienky VZN 
č. 8/1996. Dôvodom sú prostried
ky investované mestskou časíou do 
tohto diela v r. 1997 a plánované 
investície v r. 1998. Je dokonca re
álne, že ako občianske združenie 
vo svojich stanovách odvolávajúce 
sa na súhlas so založením na 
miestne zastupitel'stvo v prípade 
naplnenia podmienok pre zaryb
nenie rybníka a uzatvorenie zmlu
vy o správe bez námietok PD 
Devín, Urbárskej spoločnosti, MČ 
DNV a RZ Morava môžete žiadal' i 
dotácie k činnosti smerujúcej v 
prospech všetkých občanov DNV. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ DNV 

Podmienky prijatia za pomoc

níka Policajného zboru, jeho posta

venie, oprávnenia a povinnosti 

podrobne upravuje zákon NR SR č. 
382/1997 Z.z. o pomocníkoch 

Policajného zboru. 

Pokia!' občan prejaví záujem o 

prácu pomocníka Policajného zbo

ru v okrese Bratislava IV môže sa 

obráti( telefonicky alebo osobne 

na: 

riaditel'a Okresného doprav

ného inšpektorátu PZ v Bratislave 

IV, ul. Sch. Trnavského č. lb, tel.: 

6921 73 45 

riaditela Obvodného oddele

nia PZ Dúbravka, ul. Saratovská č. 

24/A, tel.: 761 631 

riaditeiCl Obvodného oddele

nia PZ Karlova Ves, ul. Janotova č. 

15, tel.: 6542 lO Ol 

riaditela Obvodného oddele

nia Devínska Nová Ves, ul. Pavla 

Horova č. l O, tel.: 777 258 

DEVEX 3 



čas, lstrijská 2, 6 
2. 6. 98 "SNEHOVÁ KRÁ(OVNÁ" 

- účinkujú deti divadelného odboru ZUŠ 
v Devínskej Novej \[si pod vedením p. Špočkovej, 
pre školské kluby ZS o 14.00 h vel'ká sálo vstupné l 0,- Sk 

5. 6. 98 "PRÁZDNINY S HUDBOU" 
-Výchovný koncert P.re deti 1.-4. roč. ZŠ. Spolu s deími 
so zúčastníme prázdninovej cesty, v rámci ktorej 
budeme počúva( piesne o tance našich susedov. 
Od 8.30, 9.45 h, vel'ká sálo, vstupné l O,- Sk 

9. 6.98 ABSOLVENTSKÉ VYSTÚPENIE 
literárno-dramatického odboru ZUŠ E. Suchoňa, 
o 17.30 h, vel'ká sálo 

10. 6. 98 "SPOLOČNOSŤ A PROBLÉM DROG" 
- v podmienkach miestnej časti DNY, prvé verejné stretnutie 
rodičov, pedagógov o odborníkov, o 18.00 h 
vel'ká sálo lstrocentrum ' 

13. 6. 98 "ROCKOVÝ VEČER" 
- stretnutie amatérskych rockových kapiel vo večernom 
programe, kontakt: p. Peter Toni strák, 

Devínska Nová Ves vel'ká sálo 
14: 6. 98 DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

Indiánske rozprávky o 16.30 h vel'ká sálo, vstupné l 0,- Sk 
20.-21. 6. 98 FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 

nádvorie VOTUM-u 

Hlavný usporjada~el' Cho_rvá~sky zväz na Slo_vens~u, C~orvátsky kultúrny 
spolok v Devmsket Novet Vs1 za podpory m1estnet čast1 ONV 

No večere družby 9. 5., v rám
ci Festivalu slovenskej národnej 
piesne 98, vystúpil v lstrocentre oj 
básnik, publicista, pesničkár o 
skladotel' Mirko TURCAN. Ukážky 
z pripravovanej folkovej opery 
Hodina H, v autorovom podaní, 
nás podnietili predstavi( v skratke, 
o čom bude hovorií. 

- Absencia vzíah mladej gene
rácie k pozitívnym hodnotám rodi
ny, spoločnosti o vlasti. Ak so spie
va o rodine, to nie je len dobrá 
matka, spravodlivý otec, ale aj 
problémy, ktoré takmer u štvrtiny 
populácie ústia do rozvodu. 
Dôvera a úcta podávaná rodine by 
malo byt' chlebíkom ... 

Krásne Slovensko, o ktorom je v 
opere viacero piesní, má však oj 

V posledný štvrtok mesiaca februára 
bola vo vel'kej sále lstracentra malá 
slávnosť. Starosta našej mestskej časti 
Ing. V. Mráz šampanským "pokrstil" 
knižku "Čo dán donesie" (Čo deň prine
sie). Autorom tejto zbierky básní v chor
vátskom jazyku je Dr. Viliam Pokorný. 
Okrem členov Chorváts-keho kult. spol
ku v Dev. Novej Vsi, ktorí do posledného 
miesta naplnili sláku, boli na slávnosti 
prítomní i vzácni hostia: velvyslanec 
Chorvát-skej republiky na Slovensku 
pán Dr. P. Deželič s manželkou, zástup
ca min. kultúry pán Dr. P. Števček, ta
jomník Spolku slov. spisovatelov pán M. 
Chudo, literárny kritik pán B. Choma a 
predseda chorvátskeho kult. zväzu 
Slovenska pán Doc. Ing. J. Cvečka CSc. 

DEVEX4 

svoje tienisté stránky- často devos
tovanú prírodu, a čo je ešte horšie, 
devastované medziludské vzíahy. 

Iba vlas(, oko hodnotu najvy
ššiu, ponecháva autor na najvy
ššom piedestále l'udského chápa
nia. "Dôvera o úcta", by mali byt' v 
dobrej rodine "ako chlebík podaný 
blížnemu". 

Opera je určená najmä mláde
ži. Svetová premiéra by mola byt' 
na záver svetového roka Slovákov 
v Martine. 

pk 

jednej knihy 
Táto rozsahom nie vel'ká kniha, ktorá 

je ilustrovaná kresbami Márie Čorejovej 
je pre chorvátsky hovoriacich našich 
spoluobčanov vel'mi vzácna. Je to prvá 
zbierka básní napísaná v našom dialek
te. Prínos tohto diela velmi vysoko oceni
li vo svojich príhovoroch aj prítomní 
hostia - odborníci z odboru literatúry. Z 
rodákov sa autorovi za dielo podakoval 
Dr. J. Klačka, ktorý vyzdvihol osobnod 
Dr. Pokorného-Ticu, jeho prínos pre lite
ratúru a kultúrne dianie v spolku a 
príhodami (často i veselými) z jeho živo
ta spestril slávnostnú chvíl'u. Každý z 
prítomných dostal ako darček autorom 
podpísanú knižku a v príjemnej pohode 
a družnej besede zotrvali všetci do ne
skorých večerných hodín. 

Program 
kina 

@rnwiT[fJJ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 
a ne. aj o 17.15 hod. 
23.-24. 5. - ZBERATE[ 

BOZKOV 
USA- MP15- s. t.- 42,

detektívka 

Program 
22. a 23. týždňa 

Pondelok 25. 5.1998 18.30 -19.00 
Utorok 26. 5.1998 9.00 -18.30 

Štvrtok 28. 5.1998 
Piatok 29. 5.1998 
Pondelok l . 6.1998 

Utorok 2. 6.1998 

Štvrtok 4. 6.1998 
Piatok 5. 6.1998 

18.30 -19.00 
19.00 -22.00 

18.30 -19.00 
9.30 -10.00 Horúce 
pokusné vysielanie - priamy 

olympiády 
18.30 -19.00 Horúce 
pokusné vysielanie - priamy 
olympiády ZŠ 
18.30 -19.00 
18.30 -19.00 
9.30 -10.00 

Boli sme na výlete 
Chorvátsky kult. spolok v DNY uspo· Budatínsky 

riadal v sobotu 18. 4. 1998 autobusový spôsobom 
zájazd do Rajeckej Lesnej. Boli sme obdi· 
vovaí okrem krásneho kraja, ktorým sme 
prechádzali Slovenský Betlehem, unikát
ne dielo majstra Pekaru, ktorý dostal na 
tento skvost rezbárskeho umenia, na kto
rom pracoval 17 rokov i cenu ministra 
kultúry SR. Je to skutočne unikátne dielo 
svojim rozsahom i krásou, kde je znázor
nená celá slovenská krajina so svojim 
pracovitým l'udom. Obdivovali sme šikov
nosÍ i um autora, ktorý vytvoril toto dielo 
a dokázal dať v ňom do pohybu nespo
četné množstvo figúrok. 

ĎaJšou zastávkou na našom zájazde 
bola Zilina - prehliadka mesta a jaj 

Dňa 16. 4. 1998 mala táto slávnosť 
pokračovanie. Na žiadosť Chorvátov 
žijúcich v Rakúsku bola knižka znova 
tentoraz červeným vínom pokrstená v 
Chorvátskom centre vo Viedni. Na li
terárnom večere, ktorý viedol šéfredaktor 
Chorvátskych novín z Viedne pán Peter 
Tiran informoval pán Doc. Ing. J. Cvečka 
CSc. o činnosti chorvátskeho kult. zväzu 
na Slovensku, ako i o aktivitách Chorvát
skych kultúrnych spolkov. Potom boli 
predstavené všetky knižky, ktoré v DNY 
vyšli po r. 1989 v chorvátskom jazyku. 
Vel'ký záujem prejavili prítomní, ktorých 
sa zišlo nad očakávanie a nechýbala 
medzi nimi ani naša rodáčka Terka 
Prihosviečová s rodinou - o všetky knižky, 
vrátane monografie Devínska Nová Ves, 
ktorú sme im tiež predstavili. So záuj-

Č ENSKÁ KR Nl KA 
otvorenia nových priestorov Domu 
MS sa pred kultúrnym domom 
zišiel značný počet občanov, kto
rým osud vlasti nie je lahostajný. 
Organizátori, sympatizanti i náho
dou okoloidúci sa najskôr mohli 
presvedčiť o tom, že tradície na 
Slovensku nevymierajú. Hneď v 
úvode podujatia predviedol svoje 
umenie folklórny súbor z Detvy a 
oni Gymnik z Bratislavy sa veru ne
dal zahanbif. Do nového Domu 
MS, ako zdôraznil pri slávnostnom 
otvorení predseda MS Jozef 
Markuš, už 17-teho na Slovensku, 
prvých návštevníkov na Jesenského 
ulicu čele sprievodu odprevadila 
dychová hudba ministerstva vnútra, 
za ktorou "skotačili" priaznivci 
folklóru a zvyšok občanov, z kto
rých niektorí pricestovali z celého 
okolia i vzdialenejších miest kráčal 

v ma,myna,se 
príležitosti chytil. Každoročne pri

pravuje akadémiu s vysokou znám

kou kvality a profesionálnym sce

nárom, v ktorom vystupujú deti s 

darmi slova, hudby, verša a tanca 

našim najdrahším - našim mamič

kám. 

Slova vdaky a uznania patria 

všetkým Vám, drahé noše mamy. 

Vám, ktoré ste boli pri našom zro

de, Vám, ktoré ste nám venovali z 

lásky časť Vašej krásy, pokoja a 

miloty. Vám, ktoré viete pohladiť a 

pomôc(, ktoré nás budíte do školy 

a práce i dávate bozky na dobrú 

noc. Vaše srdce patrí celé nám, 

a to je vec 
vec z televíznych módnych prehliadok 

alebo vychýrených časopisov. 

Načo aj. To nebolo treba, lebo die

včatá z 2. až 4. ročníka ich hravo 

zastúpili. Na pár chvíl' vychutnávali 

pocit záujmu a obdivu zo strany 

ostatných spolužiakov. A bolo na

ozaj čo obdivovať! Krásne šaty, 

pestrofarebné blúzky, spoločenské 

kostýmy, nohavice od výmyslu sve

ta, rôzne módne doplnky, klobúči

ky, baretky či hodvábne šatky. To 

dopiÍíali moderné účesy vykúzlené 

disciplinovane v slávnostnej atmos
fére stredom Dunajskej Stredy. O 
nové priestory pracovníci MS dosť 
dlho bojovali. Aj keď všetko ešte 
nie je celkom podl'a ich predstáv, 
už teraz ich môže začat' využívať 
verejnosť. Budú slúžiť kultúrnej, so
ciálnej i charitatívnej činnosti. 

Strechu nad hlavou dostali naši 
najmladší, stredňáci i členovia, ako 
tomu hovoria - Klubu zlatého veku, 
teda samozrejme všetkým členom z 
dunajskostredského okresu. 

Podujatie navštívilo aj 37 účast· 
níkov z Devínskej Novej Vsi, a to 
vdaka miestnemu odboru MS, kto
rý zabezpečil všetko potrebné. 
Spokojnosť na obidvoch stranách -
to je podstatné. Teším sa na dalšie 
stretnutia. 

Zdena Gallová 

Vašim deťom, ktoré Vám Vašu lásku 

a nehu nedokážu nikdy vrátií. 

Nikto nedokáže úprimnejšie vy

jadriť slová vdaky ako nevinné a 

úprimné deti. Tak tomu bolo aj v 

nedel'né popoludnie v sále 

lstracentra. škoda len, že spolu

práca a konsenzus, či predvídavo

sÍ si nepodali ruky a oslavovali sme 

tento sviatok o týždeň skôr oko iní. 

Pre budúci rok je treba no tento 

deň prioritne rezervovať objekty 

lstracentro tomuto sviatku. 

A ešte jedna pripomienka. 

Myslím, že aj na iných školách je 

vela talentovaných malých "umel

cov" a je ich len treba podchytiť a 

pripravi( Usporiadatelia ich radi 

rukami pani vychovávatel'ky, jemné 

retiazky a korálky, sponky od vý

myslu sveta a stužky do vlasov. 

Príjemná hudba, vhodne upravené 

prostredie, ladné pohyby, vdačné 

publikum - jednoducho všetko to, 

čo k správnej módnej prehliadke 

patrí. Dievčatá zobrali svoje úlohy 

naozaj vážne a s plnou vážnosťou 

budúcich manekýnok predviedli 

svoje modely. Počas prestávok zau

jali divákov ostatné deti pestrou 

paletou básničiek a moderných ta

nčekov. Po chvílach tvorivého na

pätia, trémy a obáv, ako všetko do-

oo~u~~~mu~ 
menin~ v mleaujúcicn avocn 

tjžaňocn oslávia: 
23. 5. - Želmíra, 24. 5. - Ela 

25. 5. - Urban, 26. 5. - Dušan 

27. 5. -Iveta, 28. 5. -Viliam 

29. 5. -Vilma, 30. 5. - Ferdinand 

31. 5. - Petronela, Petrana 

l. 6. - Žaneta, 2. 6. - Xénia 

3. 6. - Karolína, 4. 6. - Lenka 

5. 6.- Laura 

Blahoželáme 

Okresný úrad Bratislava IV 
Karloveská ul. č. 2 
842 l O Bratislava 

ÚPRAVA 
ÚRADNÝCH HODÍN 

od ll . 5. l 998 
Pondelok 7.30-12.00 h 

13.00-15.00 h 
Streda 7.30-12.00 h 

13.00-17.00 
Piatok 7.30-12.00 h 

zoradia do programu. Ide o to, 

aby sa nevyskytovali tí istí. Každá 

inovácio veci iba pomôže. 

Nám ostáva iba touto cestou po

ďakovať všetkým účinkujúcim de

ťom i tým, ktorí sa na príprave 

programu podielali. Boli to peda

gógovia zo ZŠ l. Bukovčana 1, 
ťŠU v DNV a F(S Kobylka pri 

lstrocentre. A Vám, naše mamy, 

spolu s básnikom želám, aby ste 

ostali našim jasnomodrým nebom i 

slnkom, ktoré nezapadá. 

... ostaň mi kvetom, pesničkou a 

medom. 

Vždy ostaň pri mne, mama moja 

zlatá!. .. 
·cc-

padne, celé podujatie vyvrcholilo 

tanečnou diskotékou - veselou a 

hravou, jednoducho takou, akou ju 

dokážu svojou spontánnosťou vy

tvoriť deti. Dievčatá - modelky sa 

na chvílu priblížili k svetu nás - do

spelých a ukázali všetkým, čo do

kážu a aké sú šikovné, lebo pravej 

módnej show predchádzali dni tvr

dej prípravy. Kto vie, možno raz 

budú s úsmevom spomínať na svo

je začiatky. Držíme im palce! 

Soňa Škulová 

Základná škola l. Bukovčana 3 
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trategická poloha Bratislavy 
v srdci Európy ju priam pre
durčuje vytváral' podmienky 

pre stretnutia umelcov, predstavo
vanie ich majstrovstva, možnosti 
vnímat' priamo, vytvárať dobrý 
obraz o Slovensku a Slovákoch. 

Súčast'ou programu SVETO
VÉHO ROKU SLOVÁKOV 1997-
1998 bol aj 5. ročník FESTIVALU 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIES
NE 1998 v Devínskej Novej Vsi. 
V sobotu a nedel'u 9. a l O. mája 
poskytlo lstracentrum tomuto po
dujatiu svoje priestory. 

Vo foyeri výstave insitného 
umenia l'udových maliarov, 
Slovákov z juhoslovanskej Padiny, 
vo vel'kej sále stretnutiam s hosťa
mi, na pódiu na lstrijskej 4 pre
hliadke účinkujúcich súborov. 

Usporiadatelia, Matica slo
venská v Martine, starosta mest
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves a Miestny odbor 
Matice slovenskej v Devínskej 
Novej Vsi ponúkli návštevníkom 
bohatý dvojdňový program. 

Otvorila ho v sobotu 9. 5. 98, 

výstava insitného umenia, na 
ktorej sa predstavili ludoví maliari 
- Slováci, žijúci v juhoslovanskej 
Padine. Riaditel' festivalu, J. 
Slovinec, privítal na otvorení Z. 
Vasilieviča - prvého tajomníka 
vel\ryslanectva Juhoslávie, J. 
Prokeša - podpredsedu vlády SR, 
A. Števíka - tajomníka Matice 
slovenskej, V. Mráza - starostu 

MČ DNY, dalších vzácnych hostí, 
autorov vystavovaných diel M. 
Pappa a A. Kotvášovú z juhoslo
vanskej Padiny (Z. Ďurišová, kto
rá tiež vystavovala sa nemohla 
zúčastniť) a vedúcich účinkujúcich 
súborov zo Slovenska i zahra-
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ozdávali radostt 
Slovákov z Padiny , súbor Mia
desÍ z Belehradu, domáci folkový 
súbor F+F a básnik, publicista, 
pesničkár a skladatel' Mirko 
Turčan. 

Už prvé slová padinčanov, 
ich l'ubozvučná slovenčina otvá
rali srdcia, ich prvé piesne hlad

kali a "mojkali". O domovine v 

cudzine prebohatých kultúrnych 
aktivitách Slovákov vo "svete", 
porozprával Martin ŠIRKA - ria
ditel' slovenského rozhlasu v 
Kovačici. Slovami uznania našet
rili ani Lidia Volejníčková, známa 
populárna speváčka a Eugen 
Mešša, obaja z Domu zahranič-

ných Slovákov, S. Kubíčková -
vedúca zahraničného oddelenia 
Slovenského rozhlasu i ostatní 
hostia. Nielen pestrým a naivne
krásnym obrazom oslavujúcim 

jednoduchý život tvrdo pracujú
cich vidiečanov, ale rozospievala 
sa aj 

V nedel'u l O. mája prijal or
ganizátorov festivalu a hostí na 
radnici starosta MČ DNY V. 
Mráz. K hosťom festivalu pribudol 
prvý podpredseda NR SR A. M. 
Húska, štátna tajomníčka MPSVR 

SR M. Suchánková, delegácia 
chorvátskeho zväzu na Slovensku 
a Devínskej Novej Vsi a další 
hostia. Devínska Nová Ves opä( 

"zabodovala". Nielen milým pri
jatím hostí ale aj príťažlivým 
programom festivalu slovenskej 
národnej piesne. 

Srdcia otvorili deti z mater
skej škôlky. Súbor GYMNIK vy
švihol latku vozvysok a žiaden z 
dalších súborov nebol ochotný 
"podliezt'". Prvosienku zo Šamo-

r------~~r---------~~ 

rína sme už 
dila dobrý 

predstavoval' 

~osí vedúcej 
Cečkovej je 
stvo sa 
Domáce 

vý f+F tiež 
radost'. Ani 
festivale tomu 
Mlados( z 
roztlieskal 

Potravinám 
Baranovičovó 
obetavcom, 
speli. Vdaka. 

mi 

ŠK 

ihrisku (a nebolo to prvýkrát) a so 
ziskom 42 bodov je na peknom 
piatom mieste. O krátky čas nato 
sme sa zasa dopočuli, že futbalisti 
prvého družstva dvakrát za sebou 
pukli" a pustili body súperom. 

" Boli časy, keď sme pravidelne v 
nedel'u večer dostali výsledky všet
kých družstiev. Boli. 

VIL ŠPORTOVÁ OLIMPIÁDA 
PREDO 

DVERMI 
Už po siedmy raz prebehnú v 

prvých dňoch mesiaca júna 
športové zápolenia žiakov de
vínskonovoveských škôl, ktoré 
majú vel'mi dobrú spoločenskú a 
športovo-technickú úroveň. 

Deti počnúc prvým a končiac 
ôsmym ročníkom ZŠ budú zade
lení do štyroch vekových kategó
rií. 

l. kategória ( 1.-3. ročník) bu
de súÍažiÍ v atletike, futbale a vy
bíjanej 

ll. kategória (3.-4. ročník) bu
de mat' tie isté športové disciplíny 

111. kategória (5.-6. ročník) 
bude mat' atletický štvorboj 

Tatiana Mäsiarová 
Miroslava Nováková 
ped. akad. mal. Tatiana Žitňanová: 
Michaela Bartunková 
Monika Bujková 
Janka Hradská 
Martina Mikuličová 
lucia Trajčíková 

Hudobný odbor 
Pavol Baňacký 
akordeón František Báleš 
Viktor Beran 
klarinet Katarína Wagnerová 
Marína Cihová 
klavír Kamila Fridnerová 
Hana Dorčáková 
klavír Libuša Jamnická 
Mojmír Ďurík 
priečna flauta Anna Caudtová 
Petra Dvorínová 
klavír Kvetoslava Fraitová 
Adriána Farkasová 
priečna flauta Anna Caudtová 
Juraj Ferenczy 
violončelo Margita Procházková 
Tatiana Gergovová 
klavír Marta Šujanská 

TURISTICKE VYLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 

31. 5. - nedele: Cykloturistický výlet po ceste popri Morave, cez 
Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Zohor a spät'. 

Stretnutie: na zastávke MHD P.Horova o 9.00 h. 

Informácie tel.: 778 269 

(šprinty, beh, hody a skoky) a z 
kolektívnych športov chlapci fut
bal a dievčatá vybíjanú 

IV. kategória (7.-8. ročník) bu
de mat' tie isté disciplíny rozšíre
né o armwrestling - pretláčanie 
rukou. 

No a nie malú pozornos( aj 
exhibičný zápas vo futbale me
dzi učitel'mi škôl a žiackym víta
zom IV. kategórie. 

A kde budú očakávané špor
tové boje prebiehat'? 

Atletika a vybíjaná v športo
vom areáli ZŠ l. Bukovčana l a 
3. Futbal mladších kategórií na 
ihrisku ZŠ P. Horova a starších na 
štadióne TJ FC Lokomotíva DNV. 

Martin Grúň 
klavír Monika Slováková 
lucia Guldanová 
klavír Gertrúda lexmannová 
Zdenka Haraslínová 
altová zobcová flauta Rudolf linner 
Petra Havlíčková 
klavír Marta Schultzová 
Michal Hitka 
klarinet Katarína Wagnerová 
Alžbeta Hrubá 
spev Janka Neščáková 
Monika Hurná 
husle Rafael Hrdina 
Alena Jancurová 
priečna Aauta Anna Caudtová 
Matúš Jendruch 

ai mia 
13. mája 1998 prebiehalo v 

Dúbravke okresné kolo najmenších 
umelcov spevákov l'udových piesní 
"SLÁVIK 1998". Pomaly sa stáva 
tradíciou, že víÍazné vavríny nosia 
domov deti z DNY. Aj tohtoročnou 
ví(azkou sa stala Michaela 
Kučrková zo ZŠ l. Bukovčana l (ZŠ 

Neostáva nič iné, iba si priať 
pekné počasie, zodpovednost a 
slušnosť reprezentantov jednotli
vých škôl a všetkých Vás touto 
cestou pozvať dňa l . a 2. júna 
na toto tradičné pripravované 
zápolenie. Príďte aj Vy, rodičia, 
povzbudiť Vaše ratolesti. 

trúbka Milan Jendruch 
Jana Kaňuková 

-cc-

klavír Gertrúda Lexmannová 
Miroslava Mikletičová altová 
zobcové flauta Vladimír Dianiška 
Darina Morávková 
klavír Marta Šujanská 
Daša Nackinová 
klavír libuša Ja mn ic ká 
Miroslav Novotný 
klavír Marta Šujanská 
Lucia Ortnerová 
klavír Oksana Žibrúnová 
Juraj Pavlovič 
gitara Marián Dlugoš 
Jan Prevrátil 
klavír Monika Slováková 
Katarína Quitlnerová 
klavír Marta Šujanská 
Rudolf Rosina 
bicie nástroje Matej Vavro 
Katarína Saňková 
spev Mária Fratričová 
Martin Slota 
klavír Marta Šujanská 
Monika Strakavá 
priečna flauta Anna Caudtová 
Júlia Šperková altová 
zobcové flauta Róbert Šebesta 
Daniela Vaseková 
klavír Marta Schultzová 
Alexandra Vasová 
klavír Gertrúda lexmannová 
Zuzana Walinerová 
klavír Gertrúda Lexmannová 

ší vít•azi 
z Devínskej Novej Vsi 

lstrijská) pred Máriou Bogyayovou 
z tej istej školy. Talentovaná 
Miška" nás bude reprezentovať v 

krajskom kole tejto celoslovenskej 
súÍaže. Blahoželáme a držíme pal
ce! 

-cc-
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Prednosta miestneho úradu vy
jadruje oprávnenú hrdosf nad tým, 
že rok 1998 bude rokom, v ktorom 
poslanci miestneho zastupitelstva 
ukončia program odkanalizovanie 
celej Devínskej Novej Vsi. Aby bo
la spokojnos( prednostu, nás po
slancov ale predovšetkým občanov 
mestskej časti plne oprávnená upo
zorňujem ho, aj nás poslancov, že 
odkanalizovaním Slovinca a ulice 
Na hriadkach nebude odkanalizo
vané celá Devínska Nová Ves. 
Zostávajú úseky, na ktoré nikdy ne
bol čas, peniaze alebo vhodné 

Reaguje 
Pokúsim sa reagova( na sfažno

sf obyvatelov z ul. Pavla Horova 7. 
Problémom požívanie alkoholic

kých nápojov na verejných prie
stranstvách sa samospráva obce, 
MsP a útvar kontroly permanentne 
zaoberá, bolo prijaté verejné zá
väzné nariadenie, ktoré obmedze
ním konzumácie od 05.00-23.00 
h, sankciami voči konzumentom i 
predávajúcim malo zamedzi( to
muto nežiadúcemu javu, ktorý nie 
je ojedinelý len v citovanej pre
vádzke. Všade tam, kde popri 
inom sortimente sa predávajú alko
holické nápoje v spotrebitel'skom 
balení ich nižšia cena láka hlavne 
sociálne slabších spoluobčanov, 
aby nešli do reštauračného zaria
denia, hoci by bolo hneď vedl'a, 
ale vedome porušia zákon. Nie je 
v moci MsP, aby na každé takéto 
miesto, alebo pred každú prevádz
ku umiestnila počas celej predajnej 
doby svojho zamestnanca, na tento 
argument sa občania porušujúci 
zákaz samozrejme spoliehajú. 
S(ažnosti na ich počínanie sú 
oprávnené, avšak takmer bez vý
nimky anonymné "výnimkou" nie je 
ani vyššie uvedená stažnos(. Na 
moju osobnú žiados( práve na ul. 
P. Horova 7 MsP vykonáva kontroly 
častejšie, a verte alebo nie, väčšia 
polovica priestupcov nie je práve z 
MČ DNY, pokuty sa síce ukladajú, 
ak ich vymáhanie zostáva na ma
gistráte hl. m. Bratislavy. 

Ako sa teda s týmto nežiadúcim 
a občanov obtažujúcim problé
mom vysporiada( je otázka takmer 
hamletovská - by( či neby( zakáza( 
- nezakázaf? Veď spotrebitel' nemá 
na čele napísané, že kúpené pivo, 
či čosi iné bude konzumovať na ve
rejnosti. Zostáva teda na predá
vajúcom odhadnú( konanie zákaz
níka, je to síce fažké, ale tých pra-
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technické riešenie. Nie je ich vel'a. 
Jeden z nich je priamo pod oknami 
radnice. 

Verím, že naplníme prednostom 
ohlásený zámer a v roku 1998 do
prajeme skutočne všetkým obča
nom- daňovým poplatníkom- vy
užíva( takú elementárnu technickú 
vymoženosí ako je kanalizácia, 
ktorú si dopriali Rimania už na za
čiatku nášho letopočtu. Potom na
ozaj zavŕšime ambiciózny prog
ram niekol'kých zastupitelstiev a tie 
mnohé desiatky miliónov korún ne
budeme, ani v prenesenom slova 
zmysle považova( za zakopané do 

zeme. Ing. Miloš Encinger 
poslanec Ml 

Vážená redakcia, 

obraciame sa na Vás, ako na prostriedok, ktory' m •• 
o ze 

O čo ide? Opä( starý problém - parkovanie. Avšak 
te. Na ulici J. Smreka 7 sú na chodníku odstavené od 
no i dlhšie) dve autá, ktorými nik neiazdí. Jedno z 
priamo na prechode z chodníka na cestu, čo nám 
nie s kočíkmi. 

Druhé ie zaparkované na (bývalom) páse trávy. Kto 
spamätá a uvedomí si, ž: tieto autá môžu ai 
Wartburg Tou ri st combi (SPZ LVD 99-15) a Lada 

Ďalším problémom ie tiež pre nás, matky s kočíkmi 
chodníku pred vchodom J. Smreka 7. Takmer 
autá a čo chodci? 

Ak by si tieto riadky prečítali tzv. "trafené husi", 
dá sa ai inak ... S pozdravom za všetky matky s 

na verejnosti 
V 9. čísle Devínskonovoveského Expresu sme uvereinili stažnost' obyva

telov z ulice P. Horova 7 na konzumáciu piva pred ich vchodom a s tým 
spoiené problémy. 

Dnes prinášame - reakciu zástupcu starostu MČ ONV V. Baranoviča - re
akciu konatelov spoločnosti Praliness - reakciu občana "( 

videlných asi posúdi( vie. 
A v krajnom prípade bude mu

siet starosta použit právomoc ob
medzil', alebo zakáza( predaj al
koholických nápojov v tej-ktorej 
predajni, čo ideálne riešenie nie je. 

V. Baranovič 
zástupca starostu MČ ONV 

Vážený obyvatel'{lia) domu 
Horova 7, 

dovol'ujem si odpoveda( na Vašu 
sÍažnosf z Devexu č. 9, ktorá sa 
dotýka pivárov pri Vašom vchode. 

V prvom rade Vás chcem upo
zorni( na skutočnost', že my sme 
potraviny a preto nepotrebujeme 
verejné hygienické zariadenie. 
Znečisíovanie Vášho vchodu spôso
bujú pivári, ktorí ale musia mat od 
Vášho vchodu kloč. Vychádzam zo 
skutočnosti, že na vchodovej bráne 
je elektrozámok s gulou. Ďalej by 
som Vás chcel upozorn it', že záka
zom predaja piva v predajni 
Praliness sa tento problém nevy
rieši. Nakol'ko sa nám stalo, že 
nám zo sortimentu vypadlo pivo, 
ale títo "pivári" si svoje pivo kúpili 
buď v Jednote, alebo v potravinách 
pri lekárni a prišli si ho vypi( k 
našej predajni. Tejto skutočnosti bol 
svedkom aj kontrolór mestskej časti 
DNY p. Moravec. Takže z týchto 
skutočností vyplýva, že by sa musel 
zakáza( predaj piva na celom síd
lisku, čo uznáte je nezmysel. 

Dovolím si tvrdi(, že problém by 
mala rieši( v hlavnej miere mestská 
polícia, ktorá má k tomu plnú kom-

petenciu (VZN a zákon). Mestská 
polícia sa však k tomuto problému 
chová velmi vlažne, keď nemusí tak 
radšej ho nevidí. Po 16.00 h mest
ská polícia v DNY už nie je, tá je 
však v Dúbravke a hliadky odlial' 
tento problém tiež nenes1a. 
Problém pivárov sme už niekol'ko
krát riešili aj s mestským kontroló
rom p. Moravcom, P. Žatkom pred
nostom mestskej časti a dospeli 
sme k záveru, že problém musí v 
prvom rade rieši( mestská polícia. 

Zo strany potravín Praliness, boli 
prijaté už v minulom roku nasle
dovné opatrenia: 

a) pracovníci majú zakázané 
otvára( pivo v predajni, chladií a 
pod. 

b) cena piva musí by( vyššia ako 
v okolitých prevádzkach. 

Skúsili sme týmto "pivárom" ne
predáva( pivo. Na naše vel'ké pre
kvapenie im pivo kupovali druhí 
zákazníci. 

V st'ažnosti je uvedená aj jedna 
vel'mi zavádzajúca informácia, a 
to, že nájomníci sa snažili dohod
nM s majitelom o zabezpečení po
riadku. Táto informácia nie je ab
solútne pravdivá. 

Jedine sa o problém intenzívne 
zaujímali, ako som už uviedol p. 
Žarko, Moravec a Baranovič. 

Vážený nájomníci tak, ako Vám 
vadia "pivári" pri vchode vadia aj 
nám, nakol'ko nám odvádzajú zá
kazníkov. My, konatelia firmy 
Praliness, pevne dúfame a veríme, 
že problém sa nám podarí vyrieši( 

V redakcii 
skej polície 
niekol'kých 
koholických 
Praliness. 
lovaných 
Devínsku 
sa aj nad 
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rGIAVICA 
po druhý krát 

ale 0 rozšírenie t'ažobného priesto

ru (územia kde sa nerast raží). 

Skutočnost' bola skôr opačná. 
Obvodný banský úrad Bratislava 

svojím rozhodnutím zo dňa 18. 5. 
l993 zmenšil plochu dobývacieho 

priestoru 0 21 %. Toto rozhodnutie 

bolo motivované snahou o zlepše

nie životného prostredia a vyrieše

nie vlastníckych vzt'ahov. l napriek 

značným materiálovým stratám bo

lo našou akciovou spoločnost'ou 

akceptované. 

Akcionárov ZST a. s. netreba 

presviedča( o priorite otázok tý

kajúcich sa životného prostredia. 

Jeho ochrana a skvalitňovanie je 

súčasťou našej stratégie a environ

mentálnej politiky. Pri vysokom 

štandarde kvality našich výrobkov 

ročne spracovávame l 5 000 ton 

odpadov, ktoré produkujú iné or

ganizácie. Vo svojich prevádzkach 

používame palivá a tepelné agre

gáty, z ktorých emisie zdaleka ne

dosahujú hodnoty predpísané 

príslušnými normami. Intenzívne sa 

zaoberáme otázkami osvetlenia 

pracovísk, znižovaním prašnosti a 

hladiny hluku. Nie je nám preto la

hostajné ani životné prostredie v 

mieste sídla vedenia našej akciovej 

spoločnosti. Súhlasíme s názorom 

vybudovania okrskového parku v 

mieste lokality Glavica. Objednali 

sme u spoločnosti EnviGeo s.r.o., 

Banská Bystrica štúdiu postupného 

pretvorenia priestoru Glavice na 

rekreačno-športový areál čo je v 

súlade s navrhovaným územným 

plánom. Ďakujeme Devexu za jej 

zverejnenie (viď obrázok). V areáli 

je možné umiestni!' ihriská na 

plážový volejbal, cyklotriálovú 

dráhu, vodné plochy, tenisové kurty 

prípadne ihriská na mini futbal. 

Terénne úpravy ako aj prípadné 

zatrávnenia plôch vykoná tehelňa 

v rámci rekultivačných prác. Né

bránime sa ani spoluúčasti na vy

budovaní zeleného ochranného 

pásu na hranici sídliska Podhorské. 

Nemôžeme ho však budoval' na 

pozemku, ktorý nie je naším majet

kom. Je potrebná spoluúčast' všet

kých zainteresovaných. 

Dovol'te komentoval' aj výsled-

ky merania prašného spádu z ob

dobia 17. x.-20. x. 1996. 
Rešpektujem hodnoty, ktoré boli v 

tomto období namerané. Dúfam 

však, že tak isto budú vzaté do 

úvahy a rešpektované údaje, ktoré 

nameral ten istý ústav v dňoch 6. 
111.-15. IV. 1998. Meranie sa vyko

nalo na požiadanie Štátneho 

okresného hygienika pre Bratislavu 

IV na troch monitorovacích mies

tach, na ulici Štefana Králika, kto

rá je v tesnom susedstve dobýva

cieho priestoru Glavica. Priemerná 

hodnota prašného spádu bola 

11,4 g.m/30 dní. Je to 91 ,2 % z 

hygienicky únosnej hodnoty. 

Poznamenávam, že pri tomto ani 

predchádzajúcich meraniach ne

bolo jednoznačne preukázané, že 

prašný spád má svoj pôvod v 

piesku z lokality Giavica. Budú vý

sledky tohto merania mat' rovnakú 

váhu a dôsledky ako predchádza

júce? Dôjde k prehodnoteniu stano

vísk poslancov MZ DNY ako aj od

boru životného prostredia 

Krajského úradu v Bratislave? 

V snahe zabezpečit dostatočné 

podklady pre správne a korektné 

rozhodnutie o Íažobnej činnosti v 

priestore Glavica objednali sme u 

Ekotoxikologického centra Bratis

lava s.r.o. komplexné hodnotenie 

vplyvu pieskov z tejto lokality na 

životné prostredie a zdravotný 

stav obyvalel'ov. Na tomto projek

te budú spolupracova( autorizova

né útvary zaoberajúce sa touto 

problematikou. 

Som presvedčený, že výsledky 

tejto tímovej práce a ich následné 

premietnutie do projektu Íažby, re

kultivácie a výstavby rekreačno

športového areálu, budú tou správ

nou cestou, ktorá umožní koexis

tenciu (ažby piesku a zdraviu neš

kodného životného prostredia. 

Toto riešenie vytvára predpokla

dy pre vybudovanie nového mo

derného tehliarskeho závodu tretie

ho tisícročia v Devínskej Novej Vsi, 

ktorý sa bude vyznačovat' vysokou 

produktivitou a kultúrou práce a 

nad štandardnými zárobkami pre 

viac ako 60 pracovníkov. 

Ing. Stanislav Procházka 

riaditeľ pre výrobu a techniku 

DEVEX9 



SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

TERAZ UŽ AJ VO ŠTVRTOM BRATISLAVSKOM OKRESE NA 
KARLOVESKEJ ULICI Č 32 

Poskytujeme nasledovné služby: 
1. Poistovaniefyzických osôb 

• rozšírené životné a úrazové poistenie 
• dôchodkové poistenie 
• poistenie rodiny 
• poistenie študijných nákladov 
,. miliónové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle 
• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
• poistenie majetku 
(domácnosť, byty v osobnom vlastníctve, domy, chaty, garáže) 
e havarijné poistenie motorových vozidiel 
• hlásenie poistných udalostí 

Stránkové hodiny- Po-Pi: 8.00-18.00 h 
Tel.: 602 97 219, 602 97 221, 602 97 370, 602 97 342, 602 97 586 

2. Obhliadky poškodených motorových vozidiel 
3. Likvidácia majetkových a zodpovednostných poistných udalostí IUien;tof:J 
bývajúcich v okrese Bratislava IV. 

Stránkové hodiny: pondelok- 8.00-17.00h 
utorok-štvrtok- 8.00-16.00 h 

piatok- 8.00-15.00 h 
Tel.: 602 97 450, 602 97 336, 602 97 311, 602 97 208, 602 97 586 

4. Cestujte s ozajstnou istotou, poistenie dovolenky cez telefón - tel: 0901 
Stránkové hodiny: Po-Pi: 8.00-21.00 h, So-Ne: 8.00-18.00 h 

DEVEX 10 

12 rokov od 27. 7. 98 do 31. 7. 98 denný tábor
_Sk od 10. 8. 98 do 14. 8. 98 denný tábor 

400,- Sk od 24. 8. 98 do 28. 8. 98 denný táb~r 
_cena 400,- Sk v cene pobytu Je: strava, po1stne, 

Cena 1500,-. Tel.: 775 686 
• Predám vo výbornom stave det. 
bicykel do 9 rokov. Cena 500 Sk. 
Tel.: 778 955 
• Vaša dcérka chce by( stále 
krajšia a vy na to nemáte? Ak po
trebujete vel'. 122-134, tak sa 
ozvite a váš problém vyriešim. 
Tel.: 778 955 

( __ 0_4_-..:.......Sl;...;:_U ___ iB_Y _ ___") 
• Voda- kúrenie. Tel.: 779 319 
• Požičovňa tepovača Kärcher. 
Tel.: 778 362 
• Vodoinštalatér - kúrenár. 
Tel. 778 392 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

RYBÁROM DO POZORNOSTI 
špecializovaná predajňa 

RYBÁRSKE POTREBY pri radnici Na mýte 6 
Otvorená od 15.4.1998 

Po-Pia: 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod. 
Sobota: 8.00-12.00 hod. • tel.: 779 935 

Sizar group s.r.o. 

Počítače, periférie, software, siete 
Mini tower, IBM P200 MMX, 16MB RAM, 
1.2GB HDD, SVGA 1MB PCI, FDD 1,44", 
14" color monitor, 
myš, klávesnica 19.990 Sk ;.S· · 
1 rok záruka 

16.252 Sk bez DPH. 

Novoveská 35, Devínska Nová Ves, tel./fax: 770 452, 770 951, 770 987 

• predaj filmov " vyvolávanie filmov 
" zhotovenie fotografií 

U nás zakúpený film vyvoláme bezplatne. 
fotografie už na druhý deň, 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

Chystáte sa stanove(? 
STANY a KEMPINGOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
• karimatky • spacie vaky • lodný vak • turistické Flaše 

• obedové súpravy • slnečníky • stoličky • lehátka ... 
príd\e si vybra( do Devexu- Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

Nemáte ešte z~bezPečJmé? 

LETNE TABORY PRE DETI 
strava- ubvtovanie- Pro1!ram Pre I00-120 detí v Strieborníckej doline 

Info.: Devex. tel./faK: 1'2'5 215. mobil: 0903 429 485 

Tel. 770 303, 775 420 
• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 
Tel./zázn.: 776 963 
• Opravujem pračky. 
Tel.: 779 482 
• Vykonávame elektroinštalačné 
práce, opravy a montáž hromozvo
dov. Tel.: 770 477, 776 413. 
• Starší špecialista s pedagogickým 
inštitútom v Prahe doučí dorast jazy
ky: A, N, R, S - l 00/v. h. Aj doobe
da a víkendy. K invalidom a pod. 
prídem. A. ŠAROVSKÝ, Na kaštieli 
rod. dom 12. 
Fax: 778 835. 

(.._ _ __.:0:..::..5_-::....:BY;...;:_TY.:;______.-) 

• Dve s VŠ vzdelaním vezmú do 
podnájmu l až 2-izbový byt s telef. 

v BA alebo okolí. 
Tel.: 07/784 086 
• Kúpim 2-izb. byt do 3. posch. 
Tel.: 776 198 

(06 - NEHNUTE(NOSTI) 

• Kúpim rod. dom v ONV (aj 
starší), prípadne stavebný poze
mok. Tel.: 778 567 
• Kúpim garáž v ONV. 
Tel.: 779 223 
• Predám menší rodinný domček -
25 km od BA - vhodný na chalupu. 
Spoločný dvor. Tel.: 775 323 

C_---=.0.::,_7 "....::.;R:..:::.O=Zl::.:..IC=..:..' N.:..:;:É___.) 
• Prenajmem garáž v rod. dome. 
Tel.: 0905 620 777 

Inzercia: Cenník: 1 znok = 1 Sk, 1/8 str. = 527 Sk, l j 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou S %, pri S o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2S %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· 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 (nod poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobolo 8.00 · 11.00 

DEVEX 11 



Okienko 
UiJí]@~~~~®] 
polície 

správa za obdobie 
od 1. 5. 1998 do 14. 5. 1998 

" Dňa 2. 5. 1998 v čase o 22.40 h 
v priestoroch ul. Š. Králika hliadka 
mestskej polície riešila priestupok 
dvoch občanov, ktorí rušili nočný 
kl'ud hlasným spevom. Hliadka na 
mieste vykonala okamžitú nápravu, 
alkoholom podgurážených obča
nov vyriešila blokovou pokutou a 
odoslala domov. 
"Dňa 3. 5. 1998 v čase o 01.00 h 
hliadka mestskej polície na základe 
telefonického oznamu na linku 159 
zabezpečovala na ul. lstrijská 
miesto kde bol napílený máj, ktorý 
mohol spôsobi( pri padnutí značnú 

škodu na majetku, prípadne ujmu 
na zdraví. Pilčík privolaný staros
tom obce máj odstránil a zamedzil 
tak prípadným škodám. 
" Dňa 4. 5. v čase o 14.00 h bolo 
na stanicu mestskej polície ozná
mené, že v priestoroch ul. 
Eisnerovej vol'ne pobehuje pes. 
Vzhladom k vydanému veterinár
nemu opatreniu o nebezpečnosti 
nákazy besnotou sa hliadka mest
skej polície skontaktovala so 
Slobodou zvierat, ktorá psa odchy
tila. 
"Dňa S. 5. 1998 v čase o 20.15 h 
hliadka mestskej polície riešila v 
priestoroch ul. P. Horova pri potra
vinách Praliness priestupok dvoch 
občanov, ktorí tam požívali alkoho
lické nápoje. Priestupcovia boli vy
riešení v zmysle zákona o priestup
koch. 

Zást. veľ. stanice MsP DNY 
Ernest Kovarík 

PRí~PfVKY 

vo vlastnei záhrade 

Mestská čast bude v júni poskyto

va( príspevky z fondu pre podporu 

podnikatel'ských aktivít, ktoré sú 

určené na rozvoj a podporu podni

katelskej činnosti v mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves. Z 
prostriedkov fondu sa poskytujú ná

vratné príspevky malým podnika

tel'ským subjektom, ktoré vyvíjajú 

podnikatel'skú aktivitu v súlade s 

Programom rozvoja mestskej časti a 

to na konkrétny podnikatelský zá

mer. Maximálna výška príspevku 

pre jeden podnikatel'ský subjekt je 

50 000,- Sk. Návratnos( príspevku 

je maximálne 2 roky, pričom do 12 

mesiacov od poskytnutia je nutné 

vráti( minimálne l /2 príspevku. 
V 19. týždni sme dostali do re

dakcie otrasnú stažnost obyvate

liek DNV 78-ročnej matky a jej 

dcéry, ktorú napadli susedia (20-

25-roční). Okrem nádavok hádzali 

tvrdé hrudy hliny (78-ročnú pani 

Vodorovne: A. Posledné jedlo dňa 
- chemická značka nobélia - spla

vujú. - B. Začiatok tajničky. - C. 
Pokoj, ticho po česky - siedmy me

siac v židovskom kalendári (mn. č.) 

- Esá. - D. Výkaly vtákov - staršia 

značka žiletiek - román E. Zol u - je

den zo zmyslov. - E. Stával sa re

dším - austrálsky vačkovec - kyprila 

pôdu pluhom. - F. Odporujú nežia

ducemu - rub - usmievavý človek. 
G. Druh eskimáckych saní - statkári 

v cárskom Rusku - ruské mužské 

meno. - H. Lámaním odstraňuje -

plieskavé zvuky. -

Zvisle: l. Povievaj - Čierny hmyzo

žravec - stred tajničky. - 2. 

Odolával- uštedrila, poctila cenou. 

- 3. Čalúnená čast nábytku- zlúče
niny kyselín a zásad - džem. 4. 

Staršia ruská dlžková miera - ŠPZ 

Vel'kého Krtíša - natiahni obuv. - 5. 

trafili do spánku, dcéru do oblasti 

lavého oka. Takéto riešenie sused

ských sporov sa isto vymyká z nor

my. Kedže prípad vyšetruje polícia 

nemôžeme poda( bližšie informá

cie. 

Pochybne - dosky na miesenie ces

ta. - 6. Chránenie - konzervačný 

prostriedok. - 7. Zámery - skratka 

americkej navigačnej družice -

mesto v Nemecku. - 8. Ženské me

no - zvuk sprevádzajúci blesk- te

legrafické volanie o pomoc. - 9. 

® 1 2 3 4 

A ~ ~ 
5 

Žiadost' musí obsahovať: 
- presný názov právnickej alebo fy
zickej osoby, 

- kópiu živnostenského listu, konces

nej listiny alebo výpisu z obchod
ného registra, 

- podnikatel'ský zámer s uvedením 

Výtečník, chytrák - koniec tajničky. 

- 1 O. Snáď- nigérijská oáza - druh 
lekára.-

Pomôcky: C. Nisany. - D. Avot. - 6. 

Akanit. - 7. NNS. -

d 

6 7 8 9 10 

1/ l/ 
B ~ ~ ~ l/ / 1/ 
c ~ ~ / / 
D ~ l~ ~ v v lZ 
E 1/ v v 

""" """ 
l~ 

f / / 
""" 

~~ 
G l/ v / ~ ~ l~ 
H v v l~ l~ 
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ť DNV je v súčasnosti najväčš:ím sponzorom 
as Dev:ínsl~onovovesk.ého Expresu 

o ov veský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

O Parkovanie • Pôžičky f) Nové ihriská 

D Pozvánka do Rakúska • Drogy • Nový 

velitel' MsP ~ Chorvátsky festival 

D OHLASY na stanovisko MR 

Tohtoročným v Devínskej žičilo počasie. Vrátime sa k nim 

v budúcom čísle. 

Krátke správy 
Bezúročné 

pôžičky 

pre drobných podnikatelóv 

Do l2. iúna si podnikatelia 

môžu podat' žiados( no miestny 

úrad Devínska Nová Ves 

o bezúročnú pôžičku z Fondu 

pre podporu podnikatel5kých 

aktivít mestskei časti. Pôžička 

do maximálnei výšky 

50 tisíc korún so poskytuie 

s návratnostou 

do dvoch rokov. Potrebné 

náležitosti k žiadosti boli 

uvereinené v minulom čísle 

Devexu. Bližšie informácie 

Vám poskytnú pracovníci 

miestneho úradu. 

·p· 

hradené parkovacie miesta 
V priebehu mesiaca júna pre- predpísanom tlačive, ktoré si môže-

behne výber na obsadenie 58 vy· te vyzdvihnúť počas úradných ho-
hradených parkovacích miest, kto- dín na miestnom úrade, lstrijská 
ré si budú môcf obyvatelia sídlisk 49. Vyplnené žiadosti je potrebné 
Kostolné a Podhorské zakúpi( na doruči( na miestny úrad v zalepe-
obdobie jedného roka. Vyhradené ných obálkach s nápisom "súťaž -
miesta budú vo viacerých lokalí- parkovanie - neotvára(" v termí-
tách, ich presné určenie sa dozviete nech do 8. júna (prvá polovica 
na miestnom úrade, alebo na úrad- miest) a 22. júna (druhá polovica 

ných tabuliach. miest). 
Žiadosť o vyhradené parkovo- Kritériom výberu žiadatela je 

cie miesto je potrebné poda( na ponúknutá suma za pridelenie vy-

Uzávierka dnešného čísla bola 28.5. 1998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 11.6. 1998, číslo vyjde 19.6. 1 998. 

hradeného parkovacieho miesta 
na jeden rok. Pre automobily 
slúžiace na podnikanie je výška 
poplatku trojnásobná. Minimálny 
poplatok je 2.400,· Sk ročne. 

. p. 

Našiel sa ... 
Dňa 26. 5. 1998 sa na cyklistic
kom chodníku pod ulicou Na mýte 
našiel strojček pre nedoslýchavých. 
Majitel' si ho môže vyzdvihnúť v 
podatel'ni Miestneho úradu DNY, 
lstrijská 49. 

Ing. Floreková 



® robničkv 
1l radnice 

Z rokovania 

miestneho zastupitelstva 

V utorok 26.mája sa stretli 

poslanci miestneho zastupitelstva 

na svojom pravidelnom zasadnu· 

tí. Tentoraz mohli sledova( ich ro· 

kovanie obyvatelia Devínskej 

Novej Vsi aj na televíznych obra· 

zovkách. DTV zabezpečila pria· 

my prenos počas celého rokova· 

nia od ranných do večerných ho· 

dín. Devínska Nová Ves sa tak 

stala pravdepodobne prvou mest· 

skou časťou Bratislavy, ktorá za· 

čala vysiela( rokovanie miestneho 

zastupitel'stva v priamom preno· 

se. Z prerokovaných bodov vy· 
beráme: 

1. Aktualizácia územno 

plánovacej dokumentácie. 

Mestská časí Devínska Nová 

Za mesiac 

Ves zadala spoločne s mestom 

Bratislava spracovať Urbanistickú 

štúdiu mestskej časti v merítku 

l :5000. Na rokovaní miestneho 

zastupitelstva boli poslanci oboz· 

námení s dvomi navrhovanými al· 

ternatívami tejto štúdie. Štúdia rieši 

rozvojové zámery mestskej časti na 

niekol'ko desaťročí dopredu. S obc· 

ma alternatívami štúdie sa budú 

môct obyvatelia Devínskej Novej 

Vsi oboznámiť v priebehu mesiaca 

júna. 

2. Výstavba nových bytov. 

Aj v Devínskej Novej Vsi sa po 

niekol'koročnej stagnácii konečne 

rozbehne výstavba nových bytov. 

Na sídlisku Stred už v najbližších 

dňoch firma Baumida rozbehne 

výstavbu šestnástich nadstavbe· 

vých bytov. Poslanci miestneho za· 

stupitel'stva prerokovali návrh tejto 

firmy na výstavbu nadstavbových 

bytov aj na ostatných objektoch na 

sídlisku Stred a vyslovili s nim 

súhlas. Návrh na výstavbu nového 

dve nové ihriská 
V priebehu jedného mesiaca pribudli detom v Devínskej Novej Vsi dve 

nové miesta na trávenie valného času. Jedno z nich vyrástlo na Hradištnei 
ulici na mieste, kde roky strašil okolie polorozpadnutý tehlový múr a zbytok 
pieskoviska. Druhé vyrástlo vo večne pieskom zasypanom kúte ved/á cinto· 
rína na ulici Ivano Bukovčana. 

Na maličkom, skromnom ihris· 

ku s pieskoviskom, domčekom so 

šmýkačkou, hojdačkami a lavička· 

mi pre mamičky, sa 30.apríla zišiel 

vel'ký počet detí, aby spoločne so 

zástupcami obce oficiálne začali 

jeho prevádzku. Boli sme príjemne 

prekvapení, kde sa tol'ko deíúre· 

niec na tomto už "odrastenom" síd· 

lisku našlo. Deti sa tak isto ako na 

predchádzajúcom ihrisku zahrali 

na poslancov a samé si demokra· 

lieky zvolili jeho meno. A tak po 

Jurskom parku na ulici Jána 

Smreka, majú deti na Hradištnej 

ulici 500 duchov na ihrisku. Tento 

víťazný návrh Zuzanky Kočišovej 

získal drvivú väčšinu hlasov. 

DEVEX 2 

Otváranie ihriska spríjemnila de· 

Íom aj majitel'ka predajne Obchod 

Baranovičová na Mlynskej ulici, 

ktorá deíom venovala plnú tašku 

sladkostí. 

Ani nie o mesiac, 

21.mája, sa zástupco· 

via obce zišli s deími 

znovu, tentoraz na ulici 

Ivana Bukovčana. Na 

tomto ihrisku boli z bý

valých piatich pieska· 

vísk štyri zrušené a nahradené ze

leňou. Pre deti pribudli nové atrak

cie: hojdačky, "kvargle", domček 

so šmýkačkou a dokonca aj ping· 

pongový stôl. Okolo toho všetkého 

objektu na Uhroveckej ulici chcú v 

najbližšom období prerokova( s 

občanmi. V prípade realizácie ce· 

lého zámeru by na sídlisku Stred 

vzniklo viac ako l OO nových bytov. 

Výstavba dalších l OO bytov sa 

pripravuje na ulici Ivana 

Bukovčana. Poslanci miestneho za· 

stupitelstva schválili odpredaj po· 

zemku za týmto účelom. V rámci 

tohto nového bytového domu sa 

plánuje aj výstavba Domu mladej 

rodiny s 36 dvojizbovými bytmi. 

Tieto byty budú určené pre dočas· 

né ubytovanie mladých rodín z 

Devínskej Novej Vsi pri ich štarte 

do spoločného života. 

3. Odpredaj obecných bytov. 

Poslanci miestneho zastupitel'· 
stva schválili odpredaj dalších 86 

bytov do vlastníctva ich doterajším 
nájomcom. Prevažná väčšina z 

nich je v objekte na ulici 
M.Marečka 18 až 22. Doteraz bol 

z 1300 obecných bytov schválený 

pribudlo viac ako 30 nových stro· 

mov a niekol'ko tisíc koreňov krí· 

kov. O niekol'ko rokov, keď sa ze· 

leň rozrastie, by tu mala vzniknúť 

zelená oáza. 

Aj tentoraz prilákalo otvorenie 

ihriska vel'ké množstvo detí a súboj 

o meno ihriska bol velmi napínavý. 

Muselo sa rozhodovať až v niekol'· 

kých kolách a nakoniec zvíÍazil ná· 

vrh Daniela Dvoráka 

Bejbycentrum. Po schválení nového 

mena sa pustili deti do tvrdého zá

polenia na novej atrakcii - na ping· 

pongovom stole. V náročnom tur· 

naji zvíÍazil medzi chlapcami rub· 

998 sa u 
uskutoč· 

podujatia: 
výročie 

sa týchto 
aj hostia 
sa v da· 

na 5. Festival bocianov a 730. výročie založenia mestečka Marchegg 

Sviatok bocianov sa v tomto ro· 
ku nesie v duchu spoločnej kompa· 
ne viacerých rakúskych organizácií 
(WWF· Rakúsko, MBlF, MBUJF, 
Wasserstraf3endirektion) pod náz· 
vom 11Živé rieky''. Organizácie bu· 
dú pod týmto názvom prezentovať 
revitalizačné plány na rieke 
Morave. V súvislosti s daným pro· 
jektom usporiada WWF tlačové 
podujatie pre politikov a žurnalis· 
tov, pri ktorom sa odprezentuje ak· 
tuálny stav ochrany prírody v nive 

rieky Moravy (v nedel'u 21. 6. 
1998 · zámok Marchegg · l 0.45 
h · tlač. podujatie "Budúcnos( rieky 
Moravy · budúcnost' živej rieky"). 

O bohatý program bude dňa 
20. a 21. 6. 1998 postarané na 
obidvoch stranách rieky Moravy: 
živá hudba, ukážka z tancov, ry· 
tierske hry, detské programy, grile· 
vanie, jazda na poníkoch pre deti, 
požičovňa bicyklov, sprievodcovské 
služby po slovensky po WWF re· 
zervácii Marchegg, predajom in· 
formačných materiálov, jazda v ko· 
šoch so sprievodcami. 

V sobotu o 21.30 h sa uskutoč· 
ní tradičné púšÍanie svetiel dolu rie· 
kou Moravou. 

Okrem toho sa v MČ Devínska 
Nová Ves práve v tomto termíne 
uskutoční už 8. Chorvátsky festival 
s medzinárodnou účasťou a boha· 
tým programom. 

K. Zlochová 

LUKY novým veliteľom Stanice mestskej polície 

najmä s mládežou a opitými 
ku, začínal ako pochôdzkár v Dúbravke, neskôr zó· 
stupca ve/ite/á v Karlovej Vsi. V mestskej polícii patrí k 
tým, čo majú svoje "remeslo" takpovediac "v malíčku". 
V súčasnosti študuje popri zamestnaní v 2. ročníku 
Policajnej akadémie. 

• Pomohli tieto opatrenia? 
· Dá sa poveda(, že sa nám 

podarilo skupiny mládežníkov vy· 
tlačiÍ z týchto ich stanovíšÍ. Máme 
však poznatky, že na cintorínoch a 
v okolí kostolov sa pohybujú skupí· 
ny výtržníkov a páchajú okrem vý· 
tržností aj škodu na majetku. 
Zrejme to budú tí istí. Treba to vi· 
dieí aj tak, že mládež nad 15 ro· 
kov tu má menej príležitostí a mož· 
ností na plnohodnotné vyžitie vo 
valnom čas, (pričom nevyužíva ani 
tie, ktoré predsa len DNY ponúka), 
čo ale mestská polícia nevyrieši. 
My sa môžeme len snaží( elimino· 
vot' ich neprístojne správanie na 
verejnosti, o čo sa snažíme. 
• Okrem problémov s mládežou je 
v Devínskej Novej Vsi jeden z 
najčastejšie sa opakujúcich prie
stupkov rušenie nočného pokoja ... 

· Síažnosti občanov, ale aj via· 
cerých poslancov smerovali do reš
taurácie Jamaica na Ul. Na vy· 
hliadke, kde sa sústavne nedo-

držiavali záverečné hodiny. Hostia, 
podgurážení alkoholom sa rozchá· 
dzali domov v neskorých nočných 
hodinách vyspevujúc, pokrikujúc, 
často desí vulgárne. Riešil som lo 
osobne v súčinnosti s hliadkou PZ -
zodpovednej osobe okrem dôraz· 
ného dohovárania sme udelili po
kutu. Zamerali sme sa aj na dalšie 
reštaurácie, predovšetkým s nízky
mi cenovými skupinami, kde bol 
problém obdobný. Som toho názo
ru, že systematickou kontrolnou 
činnosíou sme tento problém znač
ne eliminovali. 
• Devínska Nová Ves mala všeo
becne záväzné nariadenie o zá
kaze požívanie alkoholických ná
pojov na verejnosti ako jedna z 
prvých bratislavských mestských 
častí. 

- Riešime to blokovými pokuta· 
mi, v niektorých prípadoch až v 
maximálnej výške · 500 korún. Ide 
o pokuty nezaplatené na mieste, 
kedze páchatelmi sú prevažne bez-

Pozvánka 
IIDill®®W 

Sú v Devínskej Novej Vsi? 
Ohrozujú naše deti? 

čo si myslia rodičia, deti, učitelia. 
čo robiť čo nerobiť. Situácia na 
drogovej scéne. Skúsenosti a rady 
odborníkov. Strach. Bezmocnosť. 
Kriminalita. Východiská. Pomoc. 
Poradenstvo a prevencia. Liečba. 
Resocializácia. 

Stretnutie sa uskutoční 
10. Júna 1998 o 18. Hod. 

v Istracentre. 

Pripravený je pre Vás priestor 
na diskusiu. Vaše otázky, názory, 

návrhy, ústne aj písomné 
za účasti hostí. 

Hostia: MUDr. Daniela Cymbalová, 
Centrum pre liečbu drog. 

Závislých, BA 
p. Božena Havlová , Občianske 

združenie Podané ruce, ČR 
PhDr. Hana Ščibrányová, Inštitút 

Satirovej rodinnej terapie, BA 
p. Milan Vitko, Občianske 
združenie ROAD, BA-ONV 

PhDr. Katarína Bergerová 
riaditeľka IC 

domovci alebo nezamestnaní bez 
príjmu, čiže priestupca si prevezme 
šek. Teraz je na príslušnom orgáne 
štátnej správy, aby tieto pokuty vy· 
máhal. Konkrétny dopad a efekt 
našej činnosti bude vidie( až keď 
to samotní opilci, väčšinou pred 
predajňami potravín, si z našich 
pokút vela nerobia. Nachádzame 
totiž stále tých istých a tých istých 
miestach každý deň. 
• Občania sa často sťažujú, že sa 
nemôžu dovolať na devínskono
voveskú mestskú políciu, lebo po 
celé dni nikto nedvíha telefón. 

· Pre nízky stav policajtov je 
zrušená stála služba na stanici a 
všetci policajti sú velení do po
chôdzkových služieb. Pre občanov 
Devínskej Novej Vsi je k dispozícii 
po celých 14 hodín denne dis
pečing na Okresnej stanici MsP v 
Dúbravke, telefónne číslo 784 331, 
kde riadne vybavia všetky oznáme
nia, otázky alebo sÍažnosti obča
nov a vyšlú motohliadku. Okrem to
ho je tu tiesňová linka 159, na kto· 
rú sa môžu občania obracaí takisto 
po celých 24 _hodín denne. 

Dakujem za r~zhovo~. 
Sylvia MINOVSKA 

koalícia pozýva obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
na stretnutie s jej lídrami 

štvrtok ll.júna o 18:00 

Mestská časí Bratislava · Devínska Nová Ves vypisuje ponukové 
konanie na odpredaj stavebného pozemku na ílovej ulici o výmere 
325 m2

• Ponuky s cenou za meter štvorcový sa odovzdávajú v za· 
pečatenej obálke výrazne označenej heslom "POZEMOK" najneskôr 
do 11 :OO hod dňa 30.6.1998. Minimálna cena je 1.300,- Sk/m2

• 

na Istrijskej 2. Na stretnutí sa radi 
Pr<>bi<:mc1ch a našich predstavách o ich riešení. 

kontakt: miestny úrad DNY- lazový, Kissová- tel. 775 250 

DEVEX3 



(NASl JUBILANTI) 
v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Ján KORUNKA 

Albína ZARECKÁ 

75 rokov 
Emília HNILICOVÁ 

Martina KRAJČÍROVÁ 

85 rokov 
Anna ŠINDLEROVÁ 

Blahoželáme! 

a spomíname aj na tých, ktorí sa tejto 
slávnostnej chvíle nedožili. 

POĎAKOVANIE 
Úprimne dé:1kujeme všetkým na 

radnici a miestnej rade, ktorí držali 
palce a finančne podporili repre
zentačný pár Slovenskej republiky 
v akrobatickom rock and rolle. 
Kristínu Tranovú a Petra Valaského, 
ktorí 23. 5. 1998 na Majstrov
stvách sveta juniorov v St. Peterbur
gu nesklamali o obsadili v kategó
rii J1 spomedzi 56 párov z 19 
krajín sveto krásne finálové 5. 
miesto. Ostatné páry vo finále boli 
z Rusko, Ukrajiny. A medzi nimi je
diný náš slovenský - z D N V! 

Peter o Kristíno sú žiakmi 7. B 
triedy ZŠ Bukovčono 3 o obaja sú 
z DNV. Ešte raz úprimne dakuje
me! 

Iveta Valaská (matka) 

Ku dň rodiny 
Základná umelecká škola 

E. Suchoňa na Dolinského ul. v 

Bratislave pripravila ku Dňu ro

diny koncert. Uskutočnil sa 12. 

5. v lstracentre v Devínskej 

Novej Vsi. Vystúpili na ňom 

žiaci, ktorí sa zúčastňujú klavír

nych, speváckych, recitačných 
súťaží a dobre reprezentujú 

školu, ako napríklad Dária Ďu
rišová z triedy Mgr. Márie 

Blesákovej, ktorá na Klavírnej 

súťaži Dezidera Kardoša v 

Bánovciach nad Bebravou zís

kala 3. miesto v 3. kategórii. 

DEVIEX 4 

Pôsobivé fontány na rybníku pripravila firma Begra. 

Dramaturgia koncertu bola tiež 

vhodne volená. Tanec striedal 

prednes a hra na rozmanité 

nástroje zasa scénky žiakov li

terárno-dramatického odboru. 

Príjemným oživením bola šest'

ručná hra na klavíri žiakov 7. 
ročníka z triedy učitel'ky M. Šu

janskej. Páčilo sa huslové duo 

Petri a Rúth Jendruchových z 

triedy učitel'ky Mgr. B. Magdo

lenovej a najväčší úspech zo-

žal Matúš Jendruch z triedy uč. 
M. Jendrucha. Zahral na trúb

ke 2. časť z Haydnovho kon

certu a Čajkovského 
Neapolskú pieseň. Súčasne vo 

vstupných priestoroch lstracen

tra prebiehala výstava prác 

žiakov výtvarného odboru. 

Hneď další deň sa v 

Koncertnej a výstavnej sieni 

ZUŠ E. Suchoňa na Dolinského 

ul. konal rodinný koncert. Do 

programu prispelo vel'a detí 

spolu so svojimi rodičmi aj z 

DNY. Ako napríklad Ján a 

lukáš Hanušovský - žiaci l . a 

2. roč., ktorí vystúpili spolu so 

svojou mamičkou, či Pavol a 

Janka Vargová so svojím otec

kom. Iste sú mnohým známe 

ich kazety Spievame modlitbič
ky a Spievame nové modlitbič-

ky. Janka si na obidvoch kon

certoch zohrala na flaute, kla

víri, aj si zaspievala. 

Koncerty priniesli nielen 

umelecké zážitky, ole boli pre

žiorené láskou a porozume
ním. 

Keď v rodinách zneje hud

ba, vzniká aj harmónia, súlad 

rilo no 
v budúcnosti. 
palce 0 tešia sa 
stretnutia. 

A d' A4 quatro no okruhu v Českej 
u 

1
bl'1ke - Most kde so šli dalšie repu ' . . , 

teky seriálu Mo1strovst1ev zony pre . 
strednej Európy pre sup_ert_unzmo. 
V najsilnejšie obs~dene1_ tn~d,e su-

turizmo AndreJ ako 1ed1ny sla-per , . . l , 
venský pretekor bo1u1e s p nym n_o: 

dením 0 niekedy i no hromc1 
sa "ch možností o body o celkové 
SVOJI " • b 
umiestnenie v tomto senol1, so _o-
tňojšie preteky prešiel ~ielovou ~~-o
rau oko druhý, hned zo svopm 
najväčším súperom, českým prete
károm Vencom jazdiacom taktiež 
na vozidle Audi A4. 

Napínavý a výsledkom očaká
vaný boli i druhú pretek): ktoré pre
tekári odjazdili v nedelu. Zo pek
ného slnečného počasia opäÍ naj
väčší súperi bojovali nielen o body, 
ale i sekundy, ktoré ich delili od ko
nečného výsledku. l v tejto druhej 
jazde "utiekli" svojí~ kole~om tí 
najrýchlejší 0 bojoval• medz1 s~bou 
až do posledného kolo. Andrei po
tvrdil svoj talent o techniku jazdy, 
keď si obhájil sobotňajší výsledok 
a do dela prišiel druhý. 

p0 šiestom preteku seriálu 
Majstrovstiev zóny strednej európy 
pre superturizmo je v celkovom po
radí Andrej zatial' na 3. Mieste. 

sd 

ARMWRESTLING 
Reprezentácia AWK ONV · víťazka Veľkej ceny 
Slovenska Mladá Kolorína Veselá (17 rokov· 
juniorka) v seniorskej medzinárodnej ~on~urencii 
16. mája v Senci získala zlato v kategom nen do 
60 kg. S prehladom zvíťazila vo všetkých súbojoch. 
Porazila dokonca dvakrát novopečenú majsterku 
Slovenska Kopúňovú z Trenčína v kategórii do 60 
kg. Všimol si jej výkonov aj reprezentačný tréner SR 
Ján Dalák a po zasadnutí výboru SAPR bolo rozhod
nuté: Katarína Veselá z AWK ONV bude repre· 
zenlanlkou Slovensko no ll. Majstrov· 
slvóch Európy l 0.·14. júnu 1998 v Litve. Je 

TENIS 
Dňa 3. 5. 1998 sa strerii v DNV družstvá doros· 
tu v tenise ll. triedy medzi TK LOB Devínska Nová 
Ves a BQ Danubius. 
Výsledky: TK LOB DNV · BQ Danubius 3:3 
Víťaz: TK LOB ONV· vyhral na sety 7:6 
Dvojhra: 
Vladimír Pánik· Vika Richard· 2:6, 0:6 
Richard Kurina· Alexander Vika· 6:3, 7:6 
Peter Reguli· Robert Hajdiak · 6:0, 6:0 
Martin Kríž ·Igor Prieložný · 6:7, 3:6 
štvorhra: 

to obrovský úspech Devínskonovoveského armwrest· 
lingu zvlášť preto, lebo Katarína je ešte juniorka a 
má reálnu šancu presadiť sa i v juniorskej reprezen· 
tácii. Najbližšie obdobie bude poznačené tvrdým tré
ningom, posilňovaním ... a hľadaním sponzorov!? 
Sponzori, ktorí chcú prezentovať seba i svoje firmy 
na Slovensku i v zahraničí pomôžte sebe i nášmu 
športu! . , 
Bankové spojenie č. ú. 231 255-019/0900. A1 ma· 
lo niekedy býva veľa· nedajme zahynúť tejto šanci 
prezentovať ONV v zahraničí. 

Mgr. Miloš Marko 
predseda AWK DNV 

Dňa l O. 5. 1998 sa stretli v Pezinku družstvá 
dorastu v tenise ll. triedy medzi VTC Pezinok o TK 
LOB Devínska Nová Ves. 
Výsledky: VlC Pezinok· TK LOB DNV 0:6 
Víťaz: Devínska Nová Ves 
Dvojhra: 
Matej Suchánek· Vladimír Pánik· 3:6, l :6 
Matej Bittner ·Richard Kurina· 0:6, 2:6 
Matej Gábriš· Martin Kríž· 1:6, l :6 
Viktor Gado ·Stanislav Jurčák· 3:6, 0:6 
štvorhra: 
Suchánek, Bittner ·Pánik, Kríž· 0:6, l :6 
Gábriš, Gado ·Kurina, Jurčák· 0:6, 0:6 

Pánik, Reguli· Vika, Vika· 4:6, 6:2, 2:6 V.Pónik 

Kurina,BTUžRdlsTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriado MO MS v DNV 

1 O. 5 •• nedele: DNV - Železná studienka - Lamač - DNV 

Nenáročný peší výlet i pre menšie deti s rodičmi. 



Od občanov 
Odpoveď MO Matice Slovenskej 

v Dev. Novej Vsi k vyhláseniu 
miestnej rady v D.N.V. a DEVEXE č. 
1 O k V. Festivalu slovenskej národ
nej piesne, konanej dňa 9. a 10. 
5. 1998 v Dev. N. Vsi. 

Festival bol zaradený do "Dní 

Európy v Bratislave" a "Svetového 
roku Slovákov 1997-98", čo je veľ
kou poctou pre Devínsku Novú Ves, 

zviditeiÍiovonia so nielen u nás, ale 
aj vo svete. Čo riecť za stranu orga

nizátorov? Krátky pocit radosti, úlo
vy a dobrého pocitu za vykonaný 
kus poctivej práce a dlhých dní a 

nocí príprav, sa rozplynul v trpkom 

dozvuku nepochopenia podstaty, 
neocenenia výkonov, odsúdenia a 

postavenia na okraj našej miestnej 
pospolitosti. Ako reagovať? V ná
vale horkosti, či premyslených kro
kov? Viesť spory, hlodať vzájomné 

obvinenia, potichu niesť pocit han
by, alebo sa hrdo povzniesť nad 
unáhleným krokom druhej strany? 

Náš Festival v obci rozhodne tieto 
dve "strany" nevytvoril. 

• K stanovisku miestnej rady 
z minulého čísla Devexu vám po
viem iba toľko: nebyť stanoviska, 
nikto by si nevšimol a ako som sa 
pýtal susedov ani si nevšimli, že na 
Festivale ktosi propaguje nejaké po
litické hnutie. Veď tom nepadlo ani 
jediné slovo na politickú tému ani 
nikto zo žiadneho politického hnu
tia nevystúpil!? Miestno rada si však 
propagáciu urobila. K čomu a ako 
je všímavá. mr 

• Schvalujem postup miestnej ra
dy, veď politické subjekty sa majú 
prezentovať no svojich akciách a 
keď propagujú inde nech za to za-
platia. dh 

" Keď poslanci cez Devex o DTV 
organizujú a ponúkajú občanom 
rôzne aktivity ako poslanci MZ MC 
DNY a vedia mien uvádzajú stranu, 
ktorú zostupujú (pritom prostriedky 
na tieto akcie sú tiež prostriedkami 

Ma 
Do veľkého koša akcií ku Dňu 

detí patria neodmyslitelne aj športo
vé súťaže. Kolektív pedagógov na 
ZŠ lstrijskó zorganizoval druhý roč
ník športovej olympiády žiakov tejto 
malej školy. To ste moli poču( to po
vzbudzovanie tých "svojich" favori
tov. Samozrejme, že každá trieda 
držala palce svojim reprezentan
tom. A tí v urputných, ale na výsos( 

DEVIEX 6 

Je však našou povinnosťou ohra
diť so proti niektorým výrokom a 
občanom priblížiť skutočnost'. 
Finančné prostriedky, ktoré sú po
skytované MO MS, ako sa uvádza 

z peňazí poplatníkov mestskej čas
ti, sú výlučne použité pre účely 

občanov a následne sú "daňovní
kom - občanom" viacnásobne vrá
tené zúročenou obetavou prácou 
členov MO MS. 

Pre celú činnost MO MS, kultúr-

všetkých občanov), nie je to propa
gácia politickej strany za peniaze 
občanov? Alebo platia dva metre? 

mb 
" Radový občan v podstate ne

vie, či to čo stalo o prečo miestna 
rada pozastavila s okamžitou plat
nosťou dalšiu podporu miestnemu 
odboru Matice slovenskej je v súla
de s nejakými predpismi, normami, 
zákonom, alebo len vôlou poslan
cov. Bolo by preto vhodné, aj pro
stredníctvom Devexu a DTV, infor
movať občanov s normami a pra
vidlami v tejto oblasti. Môže, či ne
smie hnutie, či politická strana 
sponzorovaŕ. Mne to nevadí, suse
dovi môže, ale to sú subjektívne 
názory. Veď aj keď deväť poslan
cov bolo za )rest", sedem bolo 
proti a dvaja práve neboli v miest
nosti, tiež nie je jasné, kto v súlade 
s čím hlasoval. Tk 

športových a čestných súbojoch sa 
snažili poda( maximálne výkony. V 
cieli ich nečakalo iba "športová 
sláva", ale aj vkusný farebný dip
lom a sladká odmena. Ako to už 
býva, neskrývanú rados( z úspechu 
neraz vystriedalo sklamanie ba 
padli aj drobné detské slzičky 
žiaľu. Už to tak v športe býva, ale 
nádej v budúcnos( ostalo. 

nu, festivalovú, športovú, turistickú 
o kultúrno-náučnú bolo na rok 

l 998 vyčlenených spolu 40 000 
Sk. Tieto prostriedky sú presne sta
novené v požiadavkách a miest

nym zastupiteľstvom kontrolované 

a nemôžu by( použité no iné účely. 
Náklady na festival Slovenskej 

národnej piesne s medzinárodnou 

účasťou zahraničných súborov zda
laka sú vyššie, ako boli vyčlenené v 
rozpočte v čiastke 15 000,- Sk, s 
poskytnutím priestorov lstracentra 

zdarma, tieto priestory sa poskytu
jú na tieto účely aj iným organizá

ciám. Žiadosťou na kultúrnu komi

siu bolo nám prisľúbených dalších 
10000,-Sk. 

Preto sme oslovili podniky na 
sponzorova nie tohto podujatia. Výbor MO 

Návrat do minu 
MO HZDS v D.N.Vsi vyslovuje polutovonie 

nod stanoviskom miestnej rudy, ktorá na 
základe svojho rozhodnutia z 12.5.1998 poza
stavila s okamžitou platnosťou ďalšie financova
nie miestneho odboru Matice slovenskej. Dôvo· 
dom takéhoto rozhodnutia je údajné zneužitie 
Festivalu slovenskej národnej piesne na otvorenú 
propagáciu "jedného politického hnutia". Ako si 
široká verejnosť mohla prečítať v desiatom čísle 
Devexu, miestna rada považovala propagáciu po
litických subjektov na kultúrnych akciách financa· 
vaných z prostriedkov mestskej časti za neprí· 
pustnú. Navonok apoliticky sa tváriace stanovís· 
ko, ktoré k problému zaujali členovia miestnej ra· 
dy, je výsostne politické. MO HZDS si po· 

V kategórii šprintov (1.-11. roč
ník) boli najrýchlejší Miško 
BUMBÁL o Monika ČARANOVÁ. 
Medzi tretiakmi boli naj-naj Janko 
MOSKÁL a Andrejka TATÁROV Á. 
Víťazné vavríny vo vytrvalostnom 
behu v jednotlivic_h kategóriách 
získali Janko JERABEK, Monika 
ČARANOVÁ (druhý raz), Marek 
CHOMA a Ivanka GERGOVOVÁ. 

V hodoch boli najúspešnejší 
Janko JERÁBEK, Timea 
TURJANOVÁ, Mariónko KIŠŠ a 

PREDSTAVENIE 
rn"Y1nrá'vkV o 16.30 h veľká sólo, vstupné l 0,- Sk 

zväz na Slovensku, Chorvátsky kultúrny 
za podpory miestnej časti ONV 

tábora slečna Viera Rajnókovó 
Zameranie tábora: 

v spoločnosti ludí rovnakej krvnej skupiny, 
divadlo. Budú ma( možnos( pozrie( si 
šermu a taktiež si to vyskúšaŕ. 

na zájazde 
ho festivalu "Rešetarački pleter", 
na ktorom sa zúčastnili i súbory z 
Madarka a Rumunska. Naše chor
vátske piesne a starodávne tance z 
Dev. Novej Vsi, ktoré zatancovali 
naši mladí, prijalo obecenstvo veľ
mi srdečne. Celý náš program 
sprevádzal veľký potlesk do po
sledného miesta obsadenej novej 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v so. 

ane.ajo l7.15hod. 

12. 6. - MUŽI NA ZABITIE 

USA- 49,-

13.-14.6- TAK DOBRE, 

AKOSALENDÁ 

USA-16,-

19.-21. 6.- TITANIC 

USA- 60,-

Zmena začiatkov: 

piatok: 18.45 

so-ne: 15.30 a 18.45 

26. 6. - SVADBA NA RUBY 

USA- 40,

komédia 

27.-28. 6.- SEDEM ROKOV 

V TIBETE 

USA- 40,-

Tel.: 775 104 

1 O. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 
Program 

Sobota 20. júna 1998 
14.00 Znova spolu doma 

stretnutie Novoveštanov vo veľkej sóle 
16.00 Desat' sviatkov chorvátskej kultúry 

otvorenie výstavy 
19.00 JUBILEJNÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM 
1. čast' - vystúpenia zahraničných súborov 

(Fi lež z Madarsko, Sv. Ilija o Rešetari z Chorvátska) 
20.3° Chorvátska veselica 

do tanca hrá tamburačska skupina Rešetari z Chorvátska 
Nedela 21. júna 1998 

l O. 3° Chorvátska svätá omša 
14.00 Prijatie oficiálnych hostí na radnici 

15.3° Festivalový sprievod 
17.00 JUBILEJNÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM 

2. čast' - vystúpenia chorvátskych súborov z Jaroviec, Čunova 
a Chorvátskeho Grobu. 

"Novoveštania svadbujú"- svadobné obrázky z "Novih Siel" 
(Devínskej Novej Vsi a Neudorfu) 
19.00 Zabávame sa s Chorvátmi 

Miesto konania: 
Kultúrna záhrada VOTUM, lstrijská ulica č. 4, Devínska Nová Ves 

športovej haly. 
Táto srdečná atmosféra sa pre

niesla i na spoločnú slávnostnú 
večeru, po ktorej pokračovala vese
lá zábava. Pri speve a tanci sme sa 
zabávali spoločne do neskorých 
hodín. Po skončení zábavy sme sa 

pobrali do "našich" rodín, na od
počinok. Všetci tu máme už vel'mi 
dobrých priatelov, ktorí nás srdečne 
prijali o cítili sme sa u nich ako do

ma. 
V nedel'u ráno program po

kračoval sprievodom krojovaných 
skupín s hudbou. Na čele sprievodu 
bolo 6 vyzdobených kočov, ťaha
ných konským záprahom. Sprievod 
skončil pri kostole, kde sa mládež 
rozospievala a roztancovala. O 
11.00 h začala slávnostná sv. 
omša, ktorá bola súčas(ou festivale-

vého programu. o sv. omši každý 
súbor zaspieval pred kostolom pie
seň no rozlúčku. Rosica sa rozlúči
la piesňami "Vesel sam, da sam 
Hrvat", a "Pozdraven bud i 
Horvat". 

Po spoločnom obede sme sa 

museli s našimi milými hostiteľmi 
rozlúči(, lebo nás čakala dlhá l O h 
cesta domov. lúčenie nemalo kon
ca, no každá pesnička, i tá naj
krajšia má svoj koniec. Podakovali 
sme sa našim priateľom za pekne 
strávené dva dni, želali im, aby 
všetky ich budúce festivaly boli 
krásne a spoločne sme si povedali 
"Dovidenia na l O. festivale chor
vátskej kultúry 21. a 22. 6.1998 
v Devínskej Novej Vsi." 

Eva Krížová 

DEVEX7 



CESTOVNÉ POISTENIE EXTRA je komplex 5 poistení, zabezpečujúcich väčšinu rizík, s ktorými sa pri 
môžete stretnú( 

l . Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - náhrada škody až do výšky 2 000 000 Sk. V tejto sume 
na: lekárske ošetrenie (vrátane predpísaných liekov}, prepravu do najbližšej nemocnice, hosp 
hnutný pobyt v nemocnici, prepravu na územie Slovenska. 

2. Úrazové poistenie - pri trvalých následkoch na zdraví po úraze náhrada až do 200 000 Sk. V 
úrazu alebo ochorenia, Slovenská poisťovňa vyplatí pozostalým sumu 1 OO 000 Sk. 

3. Poistenie batožiny- za batožinu 1 osoby do 20 000 Sk alebo do 5000 Sk za 1 kus batožiny. 
4. Poistenie zodpovednosti za škodu - za škodu spôsobenú na zdraví alebo živote do 2 000 000 Sk, 

do 500 000 Sk. 

5. Poistenie asistenčných služieb - Slovenská poisťovňa Vám uhradí tieto náklady: návšteva príbuzného v 
cie poisteného (do výšky 20 000 Sk), sprievod dieťaťa na ceste domov (do výšky 30 000 Sk), 
po hospitalizácii poisteného (4 dni do výšky 2000Sk/1 deň). 

Poistenie 
cez telefón v okrese 

Poistenie: 
" Liečebné náklady 
• Cestovné poistenie "Štandard" 
" Cestovné poistenie ''Extra" 
• úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom ''Miliónové poistenie" 

Pri uzatvorení niektorej z poistiek na požiadanie aj "Zelená karta" a dalšie informácie o životných a 
poistenia. 

Predajcovi poistenia nahláste: 
Názov poistenia, meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, číslo pasu, krajinu pobytu, dátum odchodu do zahraničia a 
k Zelenej karte evidenčné číslo (ŠPZ) a typ vozidla. 
Pri "Miliónovom poistení" je potrebné okrem typu vozidla, evidenčného čísla (ŠPZ) nahlásiť aj počet sedadiel vo vozidle. Ak 

' •. poistenie v SP, a.s. a nahlásíte jeho číslo, máte nárok na l 0% zl'avu z ročného poistného. 

Doručnie %_mluvy %darma- priamo domov! 
Po-Pia.: 8.00- 21.00h, So-Ne: 8.00- 18.00 h 

DIEVEX 8 
CESTUJTE S OZAJSTNOU l 

v zapečatenej obálke výrazne 
označenej heslom "NEHNUTEť
NOSŤ" najneskôr do 12.00 hod. 
dňa 30.06.1998. 
Pre záujemcov bude objekt sprí
stupnený v dňoch 11.06.1998 
a 15.06. 1998 od 8.00 do l 0.00 
hod. 
kontakt: Miestny úrad DNY 
lazový, Kissová tel. 775 250 

" Voda - kúrenie. 
" Vykonávame elektroinštalačné 
práce, opravy a montáž hromo
zvodov. Tel. 770 477, 77 6 413 
• Opravujem Práčky. Tel. 779 482 
• TV servis Baláž - oprava televízo
rov, Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 
" Koncipkor - učíme na dome č. j. 
A, N, R, S, doob./poob. aj víken
dy, l 00/v.h. - fax: 778 835 

( 05- BYTY ) 
• Vymením l+ l väčší v DNY za 

a bytové doplnky 

ponúka 

z ekologického dreva 
borovica, dub v prírodnom 

v morenom prevedení 
mo,statné kusy i zostavy) 

doplnky z dreva 
bytového dizajnéra 

Otvorené: 

-Piatok 10.00-18.00 
bota 8.00-12.00 

akýkolvek 2+ l alebo 2+kk len v 
DNY. Tel.: 07/770 380 + zázn. 

( 07 - ROZLIČNÉ ) 
" Hlodám spoluhráčov na hranie 
rekreačného volejbalu večer. 

Tel.: 0903 478 17 4 

PIONIER · Klub detí GUUVER, Sokolíkova 2, 841 Ol Bratislava 

poriada: 

1. pre deti, ktoré sa chcú naučiť tancovať moderný tanec v štýle Hip-hop 
táborové sústredenie v Senici 

Termín: 4.-12. júla 1998 
Vek detí: 10-14 rokov 

Cena: 1850,- Sk (doprava, ubytovanie, strava, vedúci, poistenie) 

Informácie: č. t.: 779 139 - večer 19.30-20.30 

2. DETSKÝ TÁBOR: 

1.-15. 7. 1998 3290,- Sk 
24. 7.-3. 8. 1998 2520,- Sk 

Miesto: RZ Rekrea, 18 km od Piešťan v krásnej prírode Považského 
Inovca. 

Informácie: Katarína Jandová 713 447 (mobil: 0905 527 650) 
Róbert Kovács - 834 050, Miroslav Ježek- 296 909 

3. Poznávaco-rekreačno-ozdravovací pobyt v Grécku 

Termín: 9.·19. 7. 1998 cena: 7.100,-Sk 

V cene je ubytovanie v apartmánoch 150m od Egejského mora, dopra

va, slovenská strava, úrazové poistenie i liečebné náklady, výlet na 
Olymp. 

Informácie: Ing. Karol Muller 07/245 183 (mobil: 0903 437 316) 

KatarinaJandová 07/713 447 (mobil: 0905 527 650). 

• Darujem mačiatka. Tel.: 775 118 

s.r.o. 

Počítače, periférie, software, siete 
Mini tower, IBM P233 MMX, 16MB RAM, 
2.0 GB HDD, SVGA 1MB PCI, FDD 1 ,44" 
14" color monitor, 
myš, klávesnica 
1 rok záruka 

Novoveská 35, 

opäť otvorená 

• predaj filmov • vyvolávanie filmov 
• zhotovenie fotografií 

U nás zakúpený film vyvoláme bezplatne. 
Fotografie už na druhý deň, 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

Chystáte sa stanova(? 
STANY a KEMPINGOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
• karimatky • spacie vaky • lodný vak * turistické fláše 
• obedové súpravy * slnečníky * stoličky • lehátka ... 

príďte si vybra( do Devexu - Novoveská 14 (z dvora} 
o- ia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

Nemáte ešte z9bezPeč,ené? 

LETNE TABORY PRE DETI 
strava. ubvtovanie. Prol!ram Pre 1 oo-120 detí v Strieborníckej doline 

Info.: Devex. tel./fax: 'ľ2'5 275. mobil: 0903 429 485 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. =527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o DPH. 
Ilavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
l~zercia tel./fax: 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, sobota 8.00- 11.00 

DIEVIEX 9 



... 
od 14. 5. 1998 do 29. 5. 1998 

" Vo štvrtok 14. 5. 1998 hliadka 

mestskej polície riešila na základe 

vlastného zistenia dvoch priestup

cov, ktorí požívali alkoholické ná

poje na verejnom priestranstve na 

lstrijskej ulici v čase o 15.15 h. 

Obom previnilcom uložila blokovú 

pokutu. 

• Dňa 18. 5. 1998 v čase o 15.00 

h hliadka mestskej polície riešila 

pri potravinách Praliness na ulici 

Pavla Horova 7 priestupok dvoch 

"smädných" miestnych občanov, 

ktorí tu požívali pivo. Priestupcovia 

boli vyriešení v zmysle zákona o 

priestupkoch. 

• Dňa 22. 5. 1998 hliadka mest

skej polície riešila v už spomína

nom problematickom mieste pri po

travinách Praliness v čase o 20.00 

~~ÍŽO V~ a 
Ani všetka vedomos( neprináša 

š(astie. K tomu stačí ... dokončenie v 

tajničke. 

Vodorovne: A. Dokonči brúsenie -

proti (z lat.). - B. ŠPZ Ostravy -

stred tajničky- skratka receptu. C. 

Súrodenec - meno bývalého talian

skeho politika Mora - súhvezdie. -

D. Kôrovec - prihodilo {sa} - hajde. 

- E. Žiarou slnka oslepil - prišívala 

záplaty. - F. Prejdem popri niečoho 

- ruský architekt. - G. Chata, vi

diecke sídlo v Rusku - lúky, polia -

iba ak, sotva. - H. Hlaď, pozri - za

čiatok tajničky - egyptský vel'tok. -

l. Popevok - český spisovatel' - zaš

kd. - J. Druh jašterice - mesto v 

Japonsku.-

Zvisle: 1. Koniec tajničky. - 2. 

Duševný vzruch- samec oviec. - 3. 

Podradný tovar, nepodarok - natie-

h. Oboch previnilcov hliadka vy

riešila v blokovom konaní, a kedze 

jeden z nich je "známy" prípad, na 

mieste uložila maximálnu blokovú 

pokutu. Samozrejme, z uvedeného 

priestoru boli obaja vykázaní. 

• Takisto dňa 26. 5. 1998 hliadka 

mestskej polície riešila pri potravi

nách Praliness v čase o 16.30 h a 

17.15 h dvoch miestnych občanov, 

ktorí tu popíjali pivo. Hliadka im 

uložila blokovú pokutu za previne

nie sa voči priestupkovému záko-

nu. 

Jaroslav Luky 

veliteľ stanice mestskej polície 

Devínska Nová Ves 

ba - násyp. - 5. Miesto nachádza

júce sa vzadu - neudieraj. - 6. 

Pridával sol'- král' s oslími ušami. -

7. Kapituloval - ostrý zvuk, hvizd. -

8. Sol' organických zlúčenín enolov 

-mesto v USA (Nové Mexiko}.- 9. 

Hrmotal - citoslovce vyjadrujúce 

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

rala stenu farbou. - 4.Kruhová stav- J 

6 

"Rodina ie školou lásky. V rodine spoznávame 
detskú, súrodeneckú, manželskú a rodičovskú. Čo 
rozhodne o tom, ako si naplníme svoiu úlohu ako 
celého sveta." 

EURÓPSKY FESTIVA 
zo zakladaiúcei konferencie Federácie rodín za 

Svetového festivalu kultúry a športu 98, ktorý 
rodín za svetový mier. 

sa uskutoční v Bratislave ako v jednom z 12 
vej Hale Pasienky, v sobotu 13. 6. o 16.30. 
bude satelitný prenos z Madison Square 
túrne vystúpenia umelcov z ôsmich krajín 
cia o hodnotné ceny do domácnosti, ktoré n 
pomôžu. 

Vstupné je 100,- Sk, na každú vstupenku 
haly zdarma jeden zlosovací tiket, 
Vstupenky dosta( v ambulantnom predaji na 
Bratislavy. 

Príďte, môžete sa spojit' s miliónmi rodín 
budúcnosti. Môžete sa zabávat' a môžete 

Federácia rodín za svetový mier, 
Priekopy 71,821 08 Bratislava 
tel./fax: 07 l 566 7 4 11 

rozličné citové stavy. - l O. Za(al -

nájom pozemku. - ll. Násilím sa 

zmocnil - nenávis(, odpor (z lat.). 

12. Spájal sa. -

Pomôcky: C. Pavo. - F. Starov. - l. 
Boss. - 8. Yeso. - ll. ódium. -

d 
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®m@~ ra ~~~~ Krátke správy 

[!] MR a MZ • Návrat do minulosti ll. 
D Fond rozvoja bývania 

9 Pred posledným zvonením 
~ Kultúra - šport 

~ Ešte k rozhodnutiu MR 

Návšteva v Marcheggu 
V poslednom májovom týždni na

vštívili zástupcovia samospráv ONV, 
Devína a Záhorskej Bystrice susednú 
rakúsku obec Marchegg. 

Ciel'om pracovného neformálneho 
stretnutia troch slovenských a dvoch 
rakúskych starostov bolo dohodnutie 
rámcového vstupu rakúskych partne
rov do spoločného projektu "Kultúra 

Z Devínskej 
v Chorvátsku 

Od 30. mája do 7. júna boli v chor
vátskom mestečku NIN slávnosti, pri 
ktorých si pripomenuli udelenie vý
sad a samostatnosti mesta, udele
ného listom pápeža Jána V/11. v IX. 

bez hraníc", ktorý bude 21. -
22.8.1998 v Devínskej Novej Vsi. 

Starosta Marchegu Hans Krehula 
pripravil pre svojich kolegov prehliad
ku obce Marchegg, jej blízkeho kaš
tiel'a s unikátnou výstavou preparova
ných zvierat z blízkeho okolia ale aj z 
celého sveta. Na stretnutí sa starosto
via dohodli na konkrétnych vstupoch 

storočí ako prvému v chorvátskej 
histórii. 

Pozvanie na slávnosti dostali aj 
Devínskonovovešťania, starosta Mč a 
FS Grbačieta. Starosta pozvanie prijal, 
pre povinnosti sa však ospravedlnil a 
tak Mč ONV zastupovali zástupca sta
rostu V. Baranovič, pani J. čorejová 
za Chorvátsky kultúrny spolok v ONV 
a poslanec MZ p. Jaško. 

Verejná obchodná súťaž 
Miestne zastupiteľstvo schválilo vypísanie 
verejnej obchodnej súťaže na zabezpeče
nie spracovateľa projektu na stavbu budo· 
vy Denova a Verejného dobrovoľného 

požiarneho zboru. 

Ako ďalej s terasou? 
Za účasti trhovníkov sa diskutovalo o ďa
lšom osude trhových stolov na terase na ul. 
M. Marečka. V najbliUích týždňoch začnú 
pracovníci Denovy s rekonštrukciou terasy. 
Po jej ukončení vznikne na terase humani· 
zovaná pešia zóna, na ktorú sa už trhové 
stoly nevrátia. S ich umiestnením sa ešte 
pred začatím rekonštrukcie ráta na neupra
venom priestranstve na križovatke ulíc 
Eisnerova aM. Marečka. 

obcí a ich zástupcov do projektu. 
Zároveň pán Kr eh u la pozval sloven
ských kolegov i občanov týchto mest
ských častí na tradičný sviatok bocia
nov a oslavy 730. výročia založenia 
Marcheggu v dňoch 20. - 21. 6. 98. 

S chorvátskou stranou rokovali o 
možnostiach výmeny rekreačných 
pobytov školopovinných detí, výme
ne kultúrnych podujatí. 

Starosta Mč ONV pozval zástup
cov mesta NIN do Devínskej Novej 
Vsi na jubilejný 1 O. festival chorvát
skej kultúrny 20.-21. 6. 98. Tu už 
predrokované návrhy dostanú kon
krétnu podobu. 



Z rokovania miestnej 
rady dňa 7.6.1998. 

Miestna rada: 

-schválila pridelenie vyhradených 
parkovacích miest na základe 
vypísaného ponukového kona
nia v nasledujúcich lokalitách: 

• I.Bukovčana 20-22: 4 miesta. 
• za Eisnerovou 17-19: 5 miest 
• J.Smreka 18: 2 miesta 
• š.Králika 18-20: 5 miest 
• J.Smreka 12: 7 miest, 

- schválila druhé kolo ponuko
vého konania na vyhradené par
kovacie miesta na Eisnerovej 
ulici, ulici l.Bukovčana, .!.Po
ničana, M.Marečka a P.Horova, 

- schválila prenájom poslednej 
voľnej kancelárie na ulici 
Š. Králika l, 

- odporučila starostovi mestskej 
časti zvolať mimoriadne rokova
nie miestneho zastupitel:stva ve
nované auditu tepelnoenergetic
kých zariadeni a návrhom na in
vestície do týchto zariadeni a na 
pred[ženie ich prenájmu firme 
C-term, 

-schválila uvolhenie 100.000,- Sk 
z rezervného fondu mestskej 
časti ako mimoriadny príspevok 
Futbalovému klubu Lokomotíva 
DNV na rekonštrukciu hracej 
plochy futbalového štadióna, 

- odporučila miestnemu zastupi
teZ:stvu schváliť uvolhenie 150 
tisic korún na rekon.štrukciu so
ciálnych zariadení na futbalo
vom štadióne, 

- prerokovala harmonogram 
7. ročníka "Dedinského turnaja" 
vo futbale o pohár mestskej čas-

Návrat 

Podla množstva ohlasov v 
minulom Oevexe, verejnosť v 
Devínskej Novej Vsi značne za
ujalo rozhodnutie miestnej rady 
o pozastavení ďalšieho financo
vania Miestneho odboru Matice 
slovenskej z obecných peňazí. 
Nie som členom miestnej rady, 
a preto sa nejdem k tomuto 
rozhodnutiu vyjadrovať. Nedá 

ti, ktorý sa uskutoční na záver fut
balovej sezóny, 

- schválila uvolhenie jinw?Cií na 
stavebné akcie realizované 
Denovou nasledovne: 

l. detské ihrisko I.Bukovčana 
2. chodníky, spevnené plochy 
3. drobná architektúra 
4. volejbalové ihrisko 

416.900,- Sk, 
294.000,- Sk, 
48.400,- Sk. 
71.600,- Sk. 

- schválila prúpevky vo vý.~ke 

2.500,- Sk z Fondu mládeže, vzde
lávania a .\:portu mestskej časti pre 
Barboru Sojákovä, Andreu Ro
manovú, Jána Rizmana a 
Rastislava Bat!asa na účasť na 
majstrovstvách sveta juniorov v 
rock and ro !le v St. Peterburgu. 
- schválila príspevok vo výške 
5.000,- Sk z Fondu mládeže, vzde
lávania a .\:portu mestskej časti pre 
Ladislava Ja.\: ka na účasť na maj
strovstvách Európy v behu .í:tafiet 
na 24 hodín v Paríži, 

-schválila uvolhenie financií na re
konštrukciu podstavca a osadenie 
busty M.R.Štefánika na 
Opletalovej ulici, 

-schválila vý.í:ku poplatku za zau
jatie verejného priestranstva pred 
bistrom Istria na /strijskej ulici, 

- odpustila ZŠ l.Bukovčana 3 
pôžičku vo výške JO tisíc korún na 
zakúpenie počítača. 

Z rokovania miestneho 
zastupitelstva 

Prinášame Vám ďalšie infor
mácie z rokovania miestneho 
zastupiteľstva 26.mája 1998: 

l. Verejné uznania za zásluhy. 
Poslanci miestneho zastupiteľ
stva schválili udelenie verej
ného uznania za zásluhy v ob
lasti kultúry spojené s finanč
nou odmenou nasledujúcim 
občanom: 

• Eleonóre Bodovej, Márii 
Petrášovej a Ľubomírovi 

Kochanov za prácu s deťmi v 
súbore Kobylka, 

mi však nereagovať na článok 
MO HZDS v ONV na túto tému 
pod názvom "Návrat do minu
losti?" 

Medzi množstvom krásnych 
a pravdivých slovenských 
prís/oví je aj jedno, ktorým by 
sa dal charakterizovať tento 
článok: "Zlodej kričí, chyťte zlo
deja!" Je výsmechom pre 
občanov Slovenskej republiky, 
keď o návrate do minulosti ho
voria funkcionári hnutia, ktoré 
dávno prekona/o praktiky 
Komunistickej strany v časoch 
totality a podmieňuje svojim 

• Jozefovi Krajčírovi za prácu 
so súborom Grbarčieta, 

• Alexandre Tauberovej za vy
tvorenie tradície koncertov 
vážnej hudby v Devínskej 
Novej Vsi, 

• Stanislave J určákovej za prá
cu s deťmi a mládežou. 
Verejné uznania za zásluhy 
budú oceneným slávnostne 
odovzdané na júlovom za
sadnutí miestneho zastupiteľ
stva. 

2. Mimoriadne odmeny za zásluhy 
v oblasti kultúry. 

Poslanci miestneho zastupiteľ
stva schválili udelenie mimo
riadnych odmien za zásluhy v 
oblasti kultúry nasledujúcim 
občanom: 

• Gustávovi a Štefanovi 
Besedovi za dlhoročnú aktív
nu prácu vo vedení súboru 
Rosica, 

• Ľudovítovi Garaj ovi za od
bornú publikáciu o literár
nych tvorcoch z oblasti 
Gemera, 

• Daniele Danielovitsovej, 
Jozefovi Slovincovi a 
Anastázii Veberovej za prí
nos v oblasti folklóru, 

• Júlii Zúbkovej za dlhoročnú 
prácu s deťmi v oblasti kultú
ry, 

• Kataríne Bergerovej za roz
voj kultúrnych aktivít v 
Devínskej Novej Vsi, 

• Rastislavovi Šimkovičovi za 
aktivity v oblasti ľudovej hudby. 

3. Znížené dotácie na teplo. 
Miestne zastupiteľstvo schvá
lilo úhradu schodku vzniknu
tého krátením štátnych dotá
cií na teplo v obecných by
toch znížením výdavkov na 
ich údržbu. Aby sa mohlo ďa
lej kúriť, bude sa teda menej 
opravovať a udržovať. 

4. tažobný priestor Glavica. 
Poslanci miestneho zastupiteľ
stva sa oboznámili so závermi 

straníckym preukazom už nie
len vedúce miesta v štátnej 
správe, ale aj miesta radových 
pracovníkov. Je výsmechom 
pre občanov Slovenskej repub
liky, keď o návrate do minulosti 
hovoria funkcionári hnutia, kto
ré dávno prekona/o praktiky 
Komunistickej strany v časoch 
totality a priv/astni/o si na svoje 
stranícke účely Slovenskú tele
víziu financovanú daňami a po
platkami všetkých občanov. Je 
výsmechom pre občanov 

Slovenskej republiky, keď o ná
vrate do minulosti hovoria funk-

časti 
fJ príspevky do fondov opráv v bytových do

moch so zmieianým vlastníctvom s účastou 
mestskej časti 

g) zriadenie a prevádzku sociálneho bývania 
pre občmwv mestskej časti 

h) výdavky mestskej časti spojené s prevodom 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov 

i) kúpu pozemkov určených pre bytovú ví·stav
bu do vlastníctva obce 

j) výdavky mestskej časti často súvisiace s pre
vádzkou obecných bytov 

Článok IV. 
Čerpanie Fondu 

l. Rozpočet Fondu schval'uje miestne zastupite/'
stvo mestskej časti na každí· kalendárny rok. 

2. O če1paníjednotlivýcb položiek schválených 
rozpočtom Fondu, s výnimkou príspevkov po
dla článku III. písmeno c), rozhoduje s infor
movaním na najbližšom Miestnom zastupi
tel'stve: 
a) starosta mestskej časti do výiky 

100 000,- Sk vrátane 
b) miestna rada nad ~ýšku 100 000,- Sk 

3 Pridelenie príspevku občanom podla článku 
III. písmeno c) schval'llje Miestne zastupiM 
stvo mestskej časti spravidla dvakrát do roka 
a to na poslednom zasadnutí pred 30. IV. a 
31. X p1íslušnébo roku. 

4. V termínoch podla predchádzajúceho odstav
ca sa prerokujú len žiadosti spÍňajúce príslu
šné kritériá do 31. 1., respektívne 31. VII. 
príslušného roku. 

Článok V. 
Návratné príspevky 

l. Návratné príspevky do výšky maximálne 300 
000,- Sk možno poskytnúť občanovi mestskej 
časti nad 18 rokov s prijmom limitovaným 
podla "Kritérií pre posudzovanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku z Fondu rozvoja býva
nia mestskej časti Bratislava- Devínska Nová 
Ves~~. 

2. Návratné príspevky sa občanom môžu po
skytnút 
a) kúpu obecného bytu v mestskej časti pre

dávaného za trhovú cenu až do 50 % z 
predajnej ceny bytu 

b) kúpu novozriadeného bytu, vo výmere 
podlahovej plochy všetkých miestností 

to, aby v DTV mohol byť odvy
sielaný spravodajský šot z mí
tingu HZDS tak, ako bol pripra
vený. 

To som si naozaj nemohol 
nechať ujsť. Mať požehnanie 
straníckej organizácie na vysie
lanie, to sa nestáva v DTV kaž
dý deň. Vlastne sa to nestalo 
ešte vôbec, pretože žiaden 
stranícky boss s takou požia
davkou neprišiel. Možno v 
iných televíziách to bežne fun
guje. Neviem. Stretli sme sa te
da v nede/'u večer. 

Ja, moji pracovníci a traja 
funkcionári HZDS. Pozreli sme 

va vá 
maximálne 120 nľ, v mestskej časti až do 
50% z predajnej ceny bytu 

c) výstavbu rodinného domu, vo týmere pod
lahovej plochy v.ietk.ých obytných miestnos
tí maximálne 150m2, na základe staveb
ného povolenia v mestskej časti až do 50% 
z preukázateľných nákladov, s vylúčením 
nákladov na kúpu pozemku 

d) prístavbu, respektíve nadstavbu rodinného 
domu na základe stavebného povolenia v 
mestskej časti, za predpokladu, že vytvorí 
samostatnú bytovú jednotku vo veľkosti 
maximálne 120 m2, podlahovej plochy 
všetkých miestností bytu až do 50 %z preu
kázate!IJ_ých nákladov, s vylúčením nákla
dov na kúpu pozemku 

e) premenu nebytových priestorov, na zákla
de stavebného povolenia v mestskej časti 
na bytové za predpokladu, že vytvorí sa
mostatnú bytovú jednotku vo velkosti ma
ximálne 120 m2 podlahovej plochy všet
kých miestností bytu až do 50% z preuká
zateľných nákladov 

fJ premmu bytu, respektíve rodinného domu 
v mestskej časti, ktorou sa dosiahne zlepše
nie štandardu minimálne o dve kategórie 
(podla vyhlá.iky 60!64 u znení neskorších 
predpisov) na základe stavebného povole
nia, pričom sa dosiahne, respektívne za
chová podlahová plocha bytu minimálne 
80 m' až do 50% z preukázatef'nýcb nákla
dov 

3. Príspevok môže občan če1pať na základe 
"Zmluvy o poskytnutí návratného príspevku" 
(dalej len Zmluvy). Če1panie príspevku sa rea
lizuje prednostne preplácaním daňových do
kladov (faktúr, účtovných dokladov), alebo 
zálohových faktúr týkajúcich sa investičného 
zámeru priamo z účtu Fondu podla 
"Pravidiel pre spracovanie a vedenie agendy 
pridelených príspevkov" 

4. Návratnosťpríspevkuje maximálne 12 rokov 
od podpísania Zmluvy v rovnomerných me
sačných splátkach. Proú splátku je povinný za
platiť do dvoch rokov od podpísania Zmluvy. 
Če1panie príspevku nesmie presiabnuť24 me
siacov od podpísania Zmluvy. Predpísaný 
splátkový kalendár nevylučtlje možnost)'edno
rázových splátok nad jeho rámec. 

5. Súčastou Zmluvy o poskytnutí príspevku je 

si šot a čakali na pripomienky. 
Boli ve/'mi opatrné. K objektivite 
šotu námietky neboli. Prítom
ným funkcionárom hnutia chý
balo iba trochu viac ružovej far
by do nášho šotu. Keby sme 
ho tu a tam ešte takto a takto 
upravili, vlastne by boli úplne 
spokojní. úpravu som odmie
tol. Mám radšej pestrú farbu, 
veď taký je život. Nerád vešiam 
/'udbm "bulíky" na nos. 
Namiesto premalbvávania šotu 
na ružovo som im dal možnosť 
vyjadriť sa k jeho farbám pria
mo na kameru. Túto možnosť 
nevyužili. Asi vedeli Zato 

zmluvná pokuta v prípade oneskorenia splá
tok podla dohodnutého splátkouého kalendá
ra. 
Žiadate/' o príspevok musí hodnoverným spô
sobom preukázať vlastníctuo ostatných fina
nčných zdrojov na zamýš/'anú akciu. 

8. Mestská časť si v Zmluve o poskytnutí príspev
ku zabezpečí záložné právo na nehnuteliwsť 
až do doby vrátenia splátok. Ak si aj iný sub
jekt nároktlje záložné právo na predmetnú 
nehnuteľnosť (napríklad Stavebná spori
te/'ňa), je žiadate!' povinný o tejto skutočnosti 
informoval mestskú čast: V tomto prípade bu
de mestská časť vyžadoval záruku dvoch 
ručíte/ov. 

9. Ekonomicky nesamostatní žiadatelia budú 
uspokojení len u prípade nedostatočného 
záujmu ostatných žiadate/ov a to až na kon
ci príslušného kalmdámeho roku. 

JO. Príspevok sa neposkytne žiadateľom, ktorí 
majú alebo za posledných päl rokov mali dl
hodobo nesplnmé záväzky voči mestskej časti. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

I. Pre potreby zásad sa za občana mestskej časti 
považuje občan s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava- Devínska Nová Ves. 

2. V zmysle týchto zásad možno príspevok po
skrtnúť v odôvodnenom prípade aj občanovi 
s bydliskom mimo územia mestskej časti, o 
služby ktorého má mestská časť výrazný záu
jem. 

3. Žiadosť o príspevok musí spÍňal náležitosti 
podrobne špecifikované v materiály "Kritmá 
pre posudzovanie žiadosti o pridelenie prí
spevku z Fondu rozvoja bývania mestskej 
časti Bratislava- Devínska Nová Ves". 

4. Starosta mestskej časti môže v odôvodnených 
prípadoch rozhodnúť o dočasnom presune fi· 
nančných prostriedkov Fondu na iný účet v 
peňažnom ústave za účelom ich finančného 
zhodnotenia, ktoré sa následne stáva prij
momFondu. 

5. Ru.iia sa zásady Fondu rozvoja bývanie zo 
dňa 22. 5 1996 

6. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 31. 
31998 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta MČ 

mi na záver ponúkli pomocnú 
ruku. Prejavili ochotu "pomôcť" 
DTV pri príprave spravodajstva 
z ďalšej akcie HZDS v ONV. Sú 
ochotní prísť a vysvetliť pracov
níkom DTV čo majú nakrúcať, 
čo majú hovoriť a čo majú od
vysielať. Oni najlepšie vedia, čo 
sa /'udia v Devínskej Novej Vsi 
môžu dozvedieť a čo radšej nie. 
Nepripomína vám to niečo? 

Ako je to s tou minulosťou 
pán M.? 

Ján .tatko 
prednosta miestneho úradu 
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Štefan PUTÍK 
Adam OPÁLKA 

Blahoželáme 

A spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

V jún i 1998 vyšla nová tro jj azyčná 
(slovensko-anglicko-nemecká) brožúra 
"Náučný chodník nivou Moravy", 
ktorú vydala organizácia DAPHNE - cen
trum pre aplikovanú ekológiu s f i nanč
nou podporou miestnych úradov Devín, 
Devínska Nová Ves, Stupava, Zohor a 
Vysoká pri Morave, ako aj nadácie 
Ekopolis a Správy CHKO Záhorie. 

Brožúrka obsahuje podrobnú farebnú 
mapu 1:50 ODO dolnej časti rakúsko
slovenského Pomoravia (od Devína po 
Vysokú pri Morave) s vyznačeným 
náučným chodníkom i zoznamom tabulí 
NCH. Nachádza sa tu stručná história 

PRED POSLEDNYM ZVONENIM 
Moji milí žiaci, 
čochvíľa, už len niekol'ko dní nás 
delí od posledného zvonenia v tom
to školskom roku. Ani sme sa ne
nazdali a školský rok ubehol ako 
voda v tej blízkej Morave i Dunaji. 
rozlúčime sa, rozletíte sa na všetky 
strany ako drobné kurence. Jedni s 
rodičmi k moru, iní k starkým na 
dediny, do táborov. Triedy a školy 
osirejú a stíchnu. Vytratí sa z nich 
váš veselý džavot, vaše piesne a váš 
smiech. V triede je ticho a ja pre
mýšľam, čo by som vám mal pred 
prázdninami povedal; čo napísať 
slovom do vašich sŕdc i múdrych 
hlavičiek. 

Keď som vás po prvýkrát uvidel 
na začiatku septembra, napriek to
mu, že u vykonávam svoje učiteľské 
povolanie i poslanie desiatky rokov, 
ovládla ma tréma premiešaná s ra
dost'ou, pochybnosťami i starosťa
mi. Ako budeme spolu žit; pracoval; 
tešiť sa i smútil'? Čo nás čaká v bu
dúcich desiatich mesiacoch? Aj vo 
vašich očkách som videl nedôveru, 
trocha plachosti a strachu ba i štip
ku neistoty a plachosti. Našťastie 
všetky tieto pocity sa stratili už na 
začiatku. Prijali ste ma ako tretieho 
rodiča a ja všetky vás ako svoje deti. 
A tento výnimočný stav trval celý 
školský rok. Deti sú radost; ale aj 
starost; sú kvetmi, ale vedia aj popi
chať. Deti sú nádej, ale aj sklama
nie, sú naplnením života, ale aj bre
menom, ste slnkom, ale aj temno
tou. Našťastie ste boli iba mojim 
slnkom, kvetom a radost'ou. Už dáv
no si nepamätám na vaše hriechy a 
hriešky, drobné klamstvá i huncút
stva. Pamätám si iba na radosť z 
toho, ako ste poznávali prvé hlásky, 
písali prvé písmená a riešili zložité 

matematické úlohy do desať. Úzko
sť ma opantala, keď ste prekonávali 
choroby i drobné boliestky. Pofúkať 
ich bolo pre mňa samozrejmos tou a 
radost'ou. Veď som váš školský ro
dič, ocko či mama. Teraz sa na dva 
mesiace rozlúčime. Neviem, či sa 
ešte stretneme, rozhodne o tom čas 
sa život. Ale aj tak vám všetkým 
chcem pred prázdninami napísať 
pár rád. 

Oddýchnite si cez vašu zaslúženú 
dovolenku, tak trochu zabudnite na 
tvrdú školskú prácu. Plným prie
hrštím využívajte dary krásnej prí
rody Slovenska i okolia našej obce. 
Slnko, voda a vzduch nech sú vaši
mi spolužiakmi celé dva mesiace. 
Šport, turistika a hry nech sú vaši
mi najbližšími priateľmi. A neza
budnite, že vás škola v septembri 
čaká, čaká zdravých a odpočinu
tých. Dávajte pozor na nástrahy ne
bezpečnej vody, požiaru a zlých lu
dí poskytujúcich drogy. Dbajte na 
rady svojich rodičov, ktorí vám 
chcú iba to najlepšie, pretože vás 
neskonale milujú. Vedzte, moji mi
lí, že každý učiteľ si život bez detí, 
ich úprimných sŕdc, šibalstiev a ne
násytnej túžby po poznaní nevie 
ani predstavil: 

Teším sa na september a na vás, 
deti moje milené. 

-cc-

Milá pani učiteľka, 
vážený pán učiteľ 

dostala sa mi do rúk jedna básnička 
od básnika Milana Rúfusa a chcel by 
som ju poslať všetkým učiteľom a 
učiteľkám devínskonovoveských 
škôl, ale aj tým, ktorých nepoznám: 

obcí, ktorých katastrálnym územím náuč
ný chodník prechádza, ako aj ich pravi
delné každoročné podujatia. 

V brožúrke sú predstavené textom i 
nádhernou kva l i Inou fotodokumentáciou 
prírodné unikáty danej oblasti: Devínska 
Kobyla, Sandberg, Hrad Devín, Flóra, 
Fauna. 

Záujemcovia si môžu brožúrku zakúpiť 
v Devínskej Novej Vsi, v predajni 
Devex, Novoveská 14 (z dvora), alebo 
objednať v Daphne, Hanulova 5/d, 
844 40 Bratislava (tel./fax: 654121 33). 

K. Zlochová 

Začali sme maličkí, 
končíme ho vel'kí. 
Vyletíme do leta 

ako z ú/á včielky. 
U ú/á v ktorom múdreli 

naše detské čielka. 
Bola nám ňou králbvnou 

pani učitel'ka. 
Ďakujeme krá lovná, 
za tie dary z neba. 
V jeseni sa vrátime. 
Zas len chváliť teba. 
Začali sme maličkí, 
trochu sme sa báli ... 
Dobre sa nám vodilo, 

radi nás tu mali. 

Ako voda pomedzi prsty, sa prelia
lo v mojom mladom živote osem 
školských rokov. Verte, nemal som 
dosť odvahy i rozumu, aby som vám 
tak z očí do očí, úprimne a zo srdca 
poďakoval za vašu múdrosť a lásku, 
za prísnosť a dobrotu, ktorú ste mi, 
teda všetkým nám dávali. Mnohokrát 
som vám chcel poďakovať, predniesť 
veľkú reč, so sklonenou hlavou, mlč
ky odchádzal som preč. Ani teraz sa 
nepodpíšem a mám na to svoje dôvo
dy, ale myšlienky dávam na papier, 
možno si ich prečítate. 

Teraz keď nás všetkých čaká horú
ce leto a tisíce krásnych zážitkov. 
Teraz keď sa tešíme na ihriská, jaga
vé slnce a prekrásnu prírodu. Teraz 
keď dávame zbohom laviciam, trie
dam, tabuliam a kriedam, teraz vám 
posielam zo srdca pozdrav a poda.ko
vanie. 

ĎAKUJEM ZA ÚSMEVY A POHLA
DENIA, ZA VZÁJOMNÚ ÚCTU A 
REŠPEKT. ĎAKUJEM ZA POHLADE
NIA BOĽAČIEK A POVZBUDENIA. l 
ZA PRÍSNOSŤ A PRESNOSŤ VÁM 
ĎAKUJEM. ZA VAŠU MÚDROSŤ S 
AKOU STE NÁS UČILI PRVÉ 
HLÁSKY, PÍSMENKÁ, VYBRANÉ 
SLOVÁ A NÁSOBILKU. ĎAKUJEM ZA 
TO, ŽE POZNÁM VZORCE 

unavení, že vám 
sa trocha ruky. 
a biele vlasy 
ste sa k tomu 
raz badal vo 
zakrývali ste ju 
Odpočiňte si a 
do školy, aby ste 
byť múdrymi 
dovníkov, vaše 
cami i rodičmi. 
spomínať. 

\T IJ'fO 
Il 

tráva medzi ' 

Stupavou, na 

mýte tiež tráva a 

šľahali plamene 

zvukoch dobre nám známej slo
venskej hymny, veselo sme bý
vali desiatkam vypustených ho
lubíc a s chuťou sme celé dopo
ludnie súťažili v tých našich -
škôlkárskych disciplínach: beh 
za 40 m, štafety, hod kriketo
vou loptičkou, skok do diaľky, 
skok vo vreci, beh s kočíkmi i s 
autami TATRA, v bicyklovaní. 

Slniečko pripekalo stále viac, 
ale chuti vyhrať nám neubralo. 
Bojovali sme "ako levy". 
Vyplatilo sa : priviezli sme do
mov rôzne drobné trofeje, ale 
hlavne radosť a spokojnosť z 
krásne prežitého dňa. 

Nikto neprehral, všetci sme 
boli víťazi! 

D.Danielovitsová 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od l 9.45 hod. v 50. 

a ne. aj o ll. 15 hod. 

13-14.6. TAK DOBRE, AKO SA LEN DÁ 
USA MP 12 st. 14,-
Komédia od srdca, ktorá Vás 
chytí pod krk. 

19-21.6. TITANIC 
USA MP st. 60,· 
Najväčší milostný príbeh 
na pozadí najväčšej námornej 
katastrofy storočia 

26-27.6. SVADBA NA RUBY 
USA MP 12 st. 40,. 
len o 19.45 h 
Komédia o stredoškolskom 
profesorovi v malom meste, 
o ktorom sa rozchýri, že je 
homosexuál 

27-28.6. SEDEM ROKOV V TIBETE 
USA MP st. 40,-
Dobrodružný príbeh horo
lezca, ktorý sa po úteku zo 
zajatia dostane až do 
Tibetu, kde vďaka priateľstvu 
s malým Dalajlámom nájde 
vnútorné vykúpenie 

Predstavenia: 
27.len o 17.15, 28. o 17.15 a 19.45 h. 

Tel: 775 104 

šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport 

7. ročník Dedinského turnaja 
Poriadatel:· FCL Devínska Nová Ves 
Dátum: 20. 6. 1998- sobota 
Miesto: futbalový štadión FCL 

na Vápencovej ulici 
Účastníci: Kolónia, Grba, Arabi, 

Bytovky, HC YMCA, 
l. FC FEKU 

Ceny: venuje MÚ Devínska Nová Ves 

Rozdelenie skupín: 
I. skupina: Kolónia, HC YMCA, 

l. FC FEKU 

Šachové obdobie Slovan Bratislava zorga· 
nizoval vel'mi silne obsadený medzinárod
ný turnaj OPEN Slovan, na ktorom štarto
valo 91 účastníkov. Príležitosť zabrať si v 
silnej konkurencii využili i niektorí hráči 
z ŠK strelec Devínska Nová Ves, z ktorých 
naJpríjemnejšie prekvapili ešte len doras· 
tenec Ivan SYROVÝ a školáčka Veronika 
ROHÁČKOVÁ. 

2. skupina: Crba, Bytovky, Arabi Celkové umiestnenie: 

Casový rozpis zápasov: 
l. 9.00Arabi- Grba 

9.45 otvorenie turnaja 
2. 10.00 HC YMCA- l. FC FEKU 
3. 10.55 Bytovky- Grba 
4. 11.50 Kolónia- HC YMCA 
5. 12.45 Arabi- Bytovky 
6. 13.40 Kolónia -1. FC FEKU 

16.00 zápas o 3. miesto 
17.00 Finále 
18.00 ukončenie turnaja 

l. CHE'MRIK 
2. PETRÁŇ 
3. ZETOCHA 
4. TIBENSKÝ 
; PETRÍK 
6. RÁCHEI.A 
19 ROHÁČEK 
26. SYROVÝ 
53. SZOLLOS 
62. ROHÁČKOVÁ 

Pozvánka 
Yfif!./JfA <C!ENíl $fJJ{))o/fEN$/lJ.l 
v pretekoch automobilov do vrchu 

$/l !{))Y ílfl!flíl IJ)fB Q i:IJA 1ľ J.l!JJ)@lfl 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
Majstrovstvá Slovenskej repu bi iky 

Majstrovstvá Rakúska 
ABC 98 - medzinárodné pohárové preteky 
FIA Challenge historických automobilov 

Miesto konan ia: Pezinok - Baba 

Rusko 
Slovensko 
Rumunsko 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 
Dev. Nová Ves 
Dev. Nová Ves 
Dev. Nová Ves 
Dev. Nová Ves 

Tréning: sobota, 25. júla 1998 od 10.00 h 
Preteky: nedeľa, 26. júla 1998 od 9.00 h 

Tešíme sa, že Vy osobne spolu s nami prežijete hodnotný spoločenský 
a športový zážitok na najvyššie hodnotenej a súčasne najkrajšej trati 

pretekov automobilov do vrchu v Európe. 

MOTORSPORT 

7 
6 
6 
6 
6 

5,5 
5,5 

4 
4 
mj 

8. ročník 
Prestige '98 DNV 

Memoriál Joža Baláža 
o Pohár starostu 

kompletne v budúcom čísle 



Ruže ako dôvod? 
(Ešte k rozhodnutiu miestnej rady) 
Koho pichali tŕne z ruží, čo srne dostá

vali z príležitostí Dňa matiek? Miestny od
bor Matice slovenskej usporiadal festival 
národnej piesne pri pn1ežitosti Svetového 
roka Slovákov a zároveň oslávil aj 5. roč
né jubileum. Za krásneho počasia, aj keď 
v malom priestore, zneli naše národné 
slovenské piesne, dedičstvo po našich 
starých rodičoch, ktorí boli vždy utláčaní, 
ale predsa si našli čas pre krásnu pieseň, 
ktorú spievajú dalej aj naše deti. Aké milé 
bolo úvodné vystúpenie detí z materskej 
školy, až slzy sa tlačili do očú. Aj ďalšie 
súbory si zaslúžili pochvalu. Súbor 
Kobylka, Cečinka, súbor zo Šamorína ... 
prišli a ponúkli prekrásne zážitky. 
Krásnym programom nás poctili Slováci 
žijúci v Juhoslávii. Spoločne srne si na zá
ver festivalu zaspievali "Daj boh štastia tej
to zemi" a domov srne odchádzali so srd
com naplnenýrn radosťou po prežitorn 
popoludní pripravenom Maticou sloven
skou. A pekný kvietok od sponzora tiež 
potešil. 

Co bolo na tom také zlé, že poohovára
li Maticu slovenskú v DTV a v Devexe? Veď 
kvety dávali aj iné organizácie a strany v 
Bratislave pri Tescu aj na iných miestach. 
Kde sa stratila pochvala za pekný a bohatý 
program? Co ste to za Slovákov? My, čo 
srne na festivale boli a znamenal pre nás 
pohladenie našich duší ďakujeme miest
nemu odboru Matice slovenskej za ich 
činnosť a tešíme sa o rok na ďalší festival 
národnej piesne. 

Dotknutá ohováraním MI 

Poznámka vydavatela: Poďakovanie -
za zásluhy v oblasti kultúry dostali aj čle
novia MO MS na zasadnutí Miestneho za
stupitelstva 26. 5. 98. (Uvádzame v rubri
ke Drobničky z radnice na 2. strane) 

Vydavateľ 

K rozhodnutiu 
Miestnej rady 

zpohladu 
daňového poplatníka 

Dovone mi, zaujať stanovisko k 
článku o propagácii politického hnutia 
počas festivalu slovenskej národnej 
piesne konanej 9.-10. mája 1998 
Miestnym odborom Matice slovenskeJ 

Každoročne sa uvedeného podujatia 
s celou rodinou zúčastňujem. V tomto 
roku mimoriadne, lebo sa konal v ob
dobí Dní Európy čo rozhodne prispelo k 
popularite Devínskej novej Vsi ale aj k 
Medzinárodnému roku Slovákov. Toto 
podujatie rozhodne prispelo k povzne
seniu povedomia Slovenska v rámci 
Európy. Ale aj samotným programom 
sme sa obohatili o folklór našich kraja
nov z Padiny v juhoslávii. Súbory 
Gymnik ale aj Mladosť z Belehradu boli 
rozhodne profesionálne na vysokej 

úrovni a obohatili program o nevídané. 
Smutné konštatovanie miestnej ra

dy, že sa počas festivalu propagova/o 
HZDS je lož. HZDS vystupovalo ako 
sponzor a nemalou čiastkou prispelo k 
uskutočneniu festivalu. Preto aj logo 
HZDS. Kvetiny našim mamičkám nebo
li prijímané ako politický akt ale prejav 
lásky a uznania. (sama som obdržala 
kvietok, a až neskôr som si uvedomila, 
že má punc HZDS). 
Páni poslanci dali svojím postojom 
dobrý predvolebný bonbónik svojím 
stranám. Dobre nám ukázali koho ne
vo/it; čo potvrdili aj pri večernom pre
nose zo zasadania rady cez DTV: 

Pozastavenie finančných dotácií 
Matici je smutná vec, roky pracovala v 
ilegalite a totalita ju obrala o všetok 
majetok, takže prejav miestnej rady má 
pôvodné korene asi tam, kde končí ich 
láska k rodnej vlasti a Slovensku. 

Verím, že sa dožijeme v Devínskej 
Novej Vsi jedného festivalu Národnej 
piesne Slovenska a Chorvátov žijúcich 
na Slovensku (vzor si zoberme z 
Chorvátskeho Grobu). Ale to je myš
lienka až po odchode niektorých po
slancov z radnice. 

Vaša verná čitateľka R. Ivanová 

Vec: Reakcia 
na stanovisko 
miestnej rady 
z 12. 5. 98 

Pracujem v Devínskej Novej Vsi, a tak 
sa vžívam do "života" devínskonovovešta
nov. Zúčastňujem sa rôznych podujatí -
veľmi pekných napríklad Deň učiteľov -
ojedinelým programom v Bratislave MO 
MS DNY organizoval 5. ročník Festivalu 
slov. nár. piesne - podujatie na vysokej 
úrovni a s bohatou medzinárodnou ú ča

sťou, ktorého zahraniční hostia si odniesli 
len tie najlepšie spomienky na DNY - a 
nemajú ani tušenia čo sa odohráva doda
točne. Už na druhý deň som si v autobuse 
vypočula názor občana, že podujatie sa 
spolitizovalo. 

Na podujatí nebolo ani slovo o politi
ke, ani politický príhovor, pán Prokeš je 
člen Matice slovenskej v Bratislave IV. -
festival pozdravil podpredseda vlády p. 
Marián Húska a dovolím si tvrdiť, ako bý
valá organizátorka veľkých celoštátnych 
podujatí ako je aj spomínaný festival, že 
je poctou pre každé významné podujatie 
ako je aj sporrúnaný festival, kde prišli zá
stupcovia veľvyslanectiev a vlády a títo sú 
ochotní podujatie pozdraviť. 

Môj názor je, že napriek tomu, aby 
všetky strany, organizácie, kluby v DNY sa 
podieľali na takom peknom podujatí or
ganizačne alebo finančne a keď nie, tak 
aspoň morálnou podporou uznania, vyvo
lali zo závisti situáciu, aby znechutili 
ochotníkov, ktorí okrem organizovania, 
piekli, varili, obsluhovali, ale aj ubytovali 
jednotlivcov zo spriatelenej krajiny a ešte 

sa im podarilo presvedčiť MÚ o nespráv
nosti sponzorového hnutia a aj to, čo 

miestny úrad odsúhlasil nakoniec pozasta
vili. 

Je mi smutno, také pekné podujatie 
slovenskej národnej piesne sa na strán
kach DEVEXU prernieľa ako horúci ze
miak v ústach neprajníkov s finančným 
postihom na ľudí, ktorí podujatia organi
zujú bez nároku na odmenu a tým zostalo 
smutné srdce tiež. 

Kto seje vietor? 
Milka Tiršelová 

Stanovisko predsedu 
komisie kultúry 

Dňa 12. 5. 1998 MR MČ DNV pozasta
vila ďalšie financie MO MS DNV. 

Táto krátka správa vzbudila celé 
spektrum reakcií zainteresovaných i 
nezainteresovaných občanov i dotknu
tých subjektov. 
2iada sa možno doplniť niektoré infor
mácie, ktoré by vzniesli viac svetla do 
"vášní", ktoré zbytočne polarizujú 
občanov. 

MČ DNV od zvolenia samosprávnych 
orgánov v roku 1990 podporuje zo svo
jich prostriedkov rôznymi formami tiež 
občianske združenia a organizácie na 
území našej MČ. MO MS od svojho zalo
ženia po r. 1990 je jedným zo subjektov, 
ktorý každoročne dostáva príspevok na 
činnosť MO, alebo účelovú dotáciu na 
niektoré akcie kultúrneho zamerania 
poriadané počas roka. 

jedným z dnes už tradičných každo
ročných podujatí MO MS je Festival ná
rodnej piesne. Môžem s istotou potvrdiť, 
že organizovanie takéhoto podujatia a 
založenie tradície by bez výraznej po
moci samosprávy MČ nebolo uskutočni
te/né. 

MZ však vo svojom rozpočte nemá 
zahrnuté prostriedky na financovanie a 
propagáciu politických strán a hnutí. 
Financovanie týchto subjektov rieši 
osobitný zákon č. 42411991 Zb. a preto 
toto nesmie byť predmetom rozpočtu 
samospráv obcí. 

Z tohto dôvodu považujem za velmi 
nešťastné "miešanie"príspevku na kul
túrnu činnosť z rozpočtu obce so 
"sponzorskými peniazmi" politickej 
strany alebo hnutia. 

Verím, že by sa určite našlo nemálo 
politických strán, ktoré by sa po zapla
tení malého "sponzorského" radi propa
govali svojim logom, alebo drobnými 
darčekmi pre obecenstvo na kultúrnych 
a športových akciách financovaných v 
podstatnej miere z peňazí obce. Takúto 
propagáciu si však musia hradiť zo svo
jich financií na vlastných podujatiach. 

Za použitie obecných prostriedkov 
pridelených z rozpočtu obce plne zod
povedá organizácia, ktorej boli pridele
né, v tomto prípade je to MO MS a musí 
počítať s tým, že samospráva si použí
vanie obecných financií na ne politické 
účely bude strážiť aj prípadnými sank-

p.ARTY SERVICE 
ponúka 

zA EXPRES 
do bytu alebo firmy aj na gastro lístky 

. 1 k· od 18.00 do 21.00 hod. 
pta o · 

· d 1 .. od 11.00 do 13.00 hod. ne e a. 
na tel. čis/e: 0903 - 461 956 

á základná škola 
. 4. ročník 

PEDAGOGIKA 

Rodinný dom 
Mestská časť Bratislava - Devínska 
Nová Ves vypisuje ponukové kona
nie na odpredaj rodinného domu s 
príslušenstvom umiestneného na 
pozemku o výmere 256m'. Ponuky 
s cenou sa odovzdávajú v zapečate

nej obálke výrazne označenej hes
lom "NEHNUTEĽ-NOSŤ" najneskôr 
do 12:00 hod dňa 30.6.1998. 

parkovacie miesta 
22.júna do 16:00 hod si môžu obyvatelia sídlisk 

požiada( o pridelenie vyhradeného parkovacie
l.Bukovčana, J.Poničana, Eisnerova, P.Horova a 

lokalizácii vyhradených parkovísk sa môžete do

tabúľ, alebo priamo na miestnom úrade. Žiadosti je 
zvláštnom tlačive, ktoré dostanete na miestnom úra

do pondelka 22.júna do 16:00 hod. Minimálny 
Sk ročne . 

(~_0=-=4~--=-=SL::...=.U=ŽB::....::.Y_~) 
• Opravujem pračky. 

Tel: 779 482 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.778 362 
• TV servis Baláž -oprava televízorov. Na 
Grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 
• Účtovníctvo, mzdy, done. 

Tel: 770 303, 775 420 
• STANY a KEMPINGOVÉ 

PRÍSLUŠENSTVO 
príďte sí vybrat' do Devexu, Novoveskó 14 
(zdvora), po·pía: 15.30-18.00 sa: 8.00-11.00 

(~ _ _.:;0-=-5 --'. B::....::.Y....::...TY=---~) 
• Kúpim 2-izb. Byt do 3. Posch. 

Tel.776 198 

( 06 • NEHNUTEťNOSTI) 
• Predám záhradu. 

Tel.775 861 

Sizar group s.r.o. 

Počítače, periférie, software, siete 
Mini tower, IBM P200 MMX, 16MB RAM, 
1.2GB HDD, SVGA 1MB PCI, FDD 1,44", 
14" color monitor, 
myš, klávesnica 19.990 Sk s DPH 1 rok záruka 

opäť otvorená 

FOTOZBERŇA v Devexe 
• predaj filmov • vyvolávanie filmov 

• zhotovenie fotografií 
U nás zakúpený film vyvoláme bezplatne. 
Fotografie už na druhý deň, 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

NESCAFE TOUR'98 
Prvý ročník NESCAFE Tour 

pozýva v dňoch 24. - 26 .. 6.98 na nám. SNP 
OCHUTNÁVKA • TOMBOLA • SÚŤAŽE • TOČENIE HRNČEKOV 

V piatok 26.6.1998 OD 19.00 hod koncert skupiny VIDIEK 
Príďte na nám SNP 

OCHQTNAŤ • UVIDIEŤ • VYPOČUŤ • VYHRAŤ 

Nemáte ešte zabezPečené? 

LETNÉ TÁBORY PRE DETI 
strava- ubYfovanie- Prol!ram Pre 100-120 detí v Strieborníckej doline 

Info.: DeveK, tel./fax: 'ľl5 275, mobil: 0903 429 485 

lstracentrum, centrum pre volný čas 841 07 Bratislava, lstrijská 2 

Poriada cez letné prázdniny denné tábory: 
od 6 r. do 12 rokov 

"Hudobno-dramatický tábor" 
termín od 27. 7. do 31. 7. 98 
vedúca tábora slečna Viera Rajnáková 

Zameranie tábora: 
príjemne strávi( čas prázdnin v spoločnosti ludí rovnakej krvnej skupiny, 

ktorí radi spievajú a láka ich divadlo. Budú mq( možnos( pozrie( si 
ukážky historického šermu a taktiež si to vyskúša( 

"Turisticko-poznávací" 
termín od 1 O. 8. do 14. 8. 98 
vedúca tábora pani Zuzana Ovečková 

Zameranie tábora: 
spríjemni( prázdniny v mieste bydliska, túrami do najbližšieho okolia, 

hry v prírode, besedy s tématikou o prírode, tábornícke zručnosti. 

"Tanečné dielne" pre deti 
vedúca tábora pani Ľubica Hasbachová 

Zameranie tábora: 
príjemne a tvorivo strávený posledný týždeň prázdnin. Tak ako minulý 

rok, v doobedňajších hodinách sa budeme venova( nácviku tancov 
(polka, valčík, hip-hop, disco, príp. ludové prvky) 
Poobede to bude športová a oddych~vá činnos( 

Cena 400,- Sk (strava, poistné, doprava) 
Prihlásiť sa možno u p. Ovečkovej na tel. č. 77 51 90 

odd. programov, lstracentrum. 

Inzercia: Cenník: l znak= 1 Sk, 1/8 str. =527 Sk, 1/4 str. =l 054 Sk, 1/2 str.= 2108 Sk, l strano= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23% DPH. 
Ilavy: prí troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám · 50 %. l. strano + 1 OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
l 



Okienko 
uw®~~~~®] 
polície 

obdobie 
oJ 29. 5. 1998 Jo 11. 6. 1998 

• Dňa 29. 5. 1998 vo večerných hodinách 
na linku 159 oznámili, že no ul. P. 
Horova narazilo motorka do auta. 
Hliadka MsP po príchode no miesto zis
tilo, že ide o občano, ktorý spadol z bi
cykla o utrpel zranenie -zlomeninu ste
hennej kosti. Hliadka zabezpečilo rých
lu zdravotnú pomoc. 

• Dňa 30. 5. 1998 v čase 20.30 h hliadka 
MsP počas výkonu služby zistila na ul. 
1. Jonáša vzbudzovanie vereiného po
horšenia občanom, ktorý pod vplyvom 
alkoholu spal na zastávke MHD. 

Stretli sa dvaja. Jeden politik, 
druhý občan volič. Občan sa pýta 
politika: 
-Z predvolebných sľubov ste splnili 
málo. Stále sa v parlamente len 
hašteríte, prečo si o nás voličoch 
myslíte, že sme hlupáci? 
- Preto, že ste nás volili. 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Vložil, dal do stávky

staň si bokom. - B. Zákonník práce 

(skr.) -druhá časť tajničky- predložka. 

- C. Nalievaj- druh borievky- domáci 

strážca.- D. Prvé písmeno hebrejskej 

abecedy -lôžko (nár.)- príslušník in

doeurópskeho kmeňa. - E. Starý pe

niaz - nechuť (mn. č.). - F. Arabské 

knieža - Anton po domácky - cudzie 

mužské meno (Pavol).- G. Džem- ne

hreší - nebdi. - H. Ostrov v Polynézii -

herecká úloha - prikladá na oheň. - I. 

Rímsko katolík (skr.) - kto sa utopil -

staročeské zámeno. - J. Začiatok 

tajničky • tretia časť tajničky. • 

Zvisle: l. štvrtá časť tajničky- hárok 

po česky. - 2. Smerovalo - schodok v 

pokladnici.- 3. Nadprirodzená bytosť 

(mn. č.) - staroveký obyvateľ severo

západnej Afriky. - 4. Deň po česky -

zrnitý sneh - starogrécka bohyňa váš

ne. - 5. Stredoslovenská rieka- guľovi-

Hliadka MsP na mieste ziednala nápra
vu a priestupok vyriešila v blokovom 
konaní. 

• Dňo 3. 6. 1998 v čase 8.30 h hliadka 
MsP riešilo pri potravinách no ul. J. 
Jonáša priestupok piatich občanov, ktorí 
tu požívali pivo. Priestupcov vyriešilo v 
zmysle zákona o priestupkoch. 

• Dňa 9. 6. 1998 v čase 14.25 hna linku 
159 oznámili, že na ul. Mlynská došlo k 
strhnutiu el. drôtov nákladným vozid
lom. Hliadka MsP po príchode na miesto 
zistila, že ide o strhnutie telefónnych 
káblov vozidlom TATRA 815. Hliadka 
zabezpečila privolanie opravárov a za
bezpečovala plynulosť dopravy. 

• Dňo 9. 6. 1998 v čase 15.00 h telefo
nicky oznámili, že pri ceste smerom no 
Dúbravku horí trovnotý porast. Hliadka 
MsP po príchode no miesto privolala po
žiarnikov, ktorí požiar lokalizovali. . .. 

Kedysi žili kmene, čo jedli ľudské 
mäso. Ťažko je však pochopiť, prečo 
sa žerieme i dnes. 

••• 
Mladý tatko prebaľuje svojho prvo
rodeného a hovorí: 
- Ja v tvojom veku som čúral do 
normálnych plienok, nie do takých
to tenkých blbostí ... a hlavne ne
usmieval som sa ako idiot. 
tý nádorový útvar. - 6. Nemecké muž

ské meno - okopem po česky. - 7. 

Mesto v USA - patri niekomu. - 8. 

Udanie dňa, mesiaca a roka (mn. č.)

dravé morské ryby.- 9. Slovenská hu

dobná asociácia (skr.) - čapica po 

chorvátsky - druh listnatej zeleniny. -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 6 

latJica do 
Ing. Procházka - člen vedenia 

Západoslovenských tehelní venoval čita
teľom Devexu celú stranu kde zúžil prob
lém ťažby piesku na problém hygienický, 
pričom zároveň spochybnil doterajšie me
rania prašnosti. Dobrú vôľu tehelne spolu 
žiť vo vzorovej symbióze s mestskou ča
sťou dokumentoval optimistickou archi
tektonickou víziou využitia vyťaženého 
územia uverejnenou spolu s článkom. Kto 
sa zahladí pozornejšie na jej obrysy, je mu 
zrejmé, že objektívne nemôže byť skutoč
nosťou skôr ako za 15-20 rokov. 

Ďalej len heslovite: 
Výzvu na ukončenie ťažby odhlasovalo 
miestne zastupiteľstvo v auguste 1996. 
Teda takmer pred dvoma rokmi. Až cca 
pred rokom začali ZST vyvíjať iniciatívu na 
zmenu tohto rozhodnutia. Napriek tomu, 
že množstvo odborníkov presedelo nad 
týmto problémom už desiatky hodín času 

Policajná hliadka zbadala opilca, 
ktorý kolenačky čosi hľadal na ro
zlahlom námestí. - Čo hľadáte? - pý
tajú sa policajti.- Hľadám milión . 
Policajti pokľakli a začali tiež usilov
ne hľadať. Asi po hodine sa jeden z 
nich opýtal. - Si si istý, že si ten mi
lión stratil práve tu? 
-Ja som nič nestratil, páni, ja ho len 
hľadám. 

lO. Čalún - vhodné. - ll. Nariekali

pražením priprav. - 12. Koniec tajnič

ky- druhí.-

Pomôcky: S. Alef. - H. Anaa. - 4. Até. 

-8. Pirane.-

d 

7 8 9 10 11 12 
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Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

[!] MR a MZ • Návrat do minulosti ll. 
D Fond rozvoja bývania 

9 Pred posledným zvonením 
l3 Ku It ú ra - šport 

m Ešte k rozhodnutiu MR 

Z festivalu chorvátskej kultúry str. 4 

Urbanistická štúdia mestská časť Bratislava -Devínska Nová Ves. 
Návrh zmien a doplnkov Aktualizácie 

ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, rok 1993, 
v MČ Bratislava - Devínska Nová Ves. 

Pozvánka na prerokovanie. 
Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves v súčinnosti 
s hlavným mestom SR 
Bratislavou Vás v rámci prero
kovania v Zmysle ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov a vykoná
vacej vyhlášky č. 84/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

pozýva na prerokovanie uvede
ných materiálov, ktoré sa usku
toční dňa 25.6.1998 štvrtok o 
19,30 hod. v Istracentre Istrijská 
4, Dev. Nová Ves. 

Originál výkresovej časti je 
k nahliadnutiu v MČ Bratislava
Devínska Nová Ves od 17.6.1998. 

13 bezplatne 

Krátke správy 
'v 

Predlzenie 
platnosti mimoriadnych veterinár
nych opatrení vydaných na tlmenie a 
zabránenie šírenia nebezpečnej náka
zy - besnoty. 
Na základe toho, že v katastri mest
skej časti Devínskej Novej Vsi bola 
dňa 5. 5. 1998 nájdená uhynutá líška 
pozitívna na antigén vírusu besnoty a 
dňa 20. 5. 1998 odstrelený pes 
(Volkswagen, Bratislava a. s. -čistička 
odpadových vôd) pozitívny na anti
gén vírusu besnoty, platnosť mimo
riadnych veterinárnych opatrení vy
daných dňa 18. 3. 1998, č. j. 311/98 sa 
predlžuje o 90 dní od posledného výs
kytu. Predpokladané ukočenie MVO 
bude dňa 18. 8. 1998. 

MVDR. Miloš Mašlej 
okresný štátny lekár 

Bratislava lY. 

Teplá voda bude, či áno? 
Dve rozdielne tvrdenia dodávatela tep
lej úžitkovej vody, C-term s.r.o. a od
beratela SBD Bratislava IV sa dostá
vajú ku konečným spotrebiteľom -
obyvateľom družstevných bytov v IV. 
bratislavskom okrese, teda aj v 
Devínskej Novej Vsi. Rozhodnúť bude 
musieť buď súd, alebo dohoda. 
Obyvatelia, ktorí poctivo platia ná
jomné, sú síce informovaní ale zbytoč
ne zatahovaní do sporov a v preddo
volenkovom období im má iba pribud
núť starosť či teplá voda bude, alebo nie. 

Tehelňa v Devínskej · bola 
Ako sme sa dozvedeli v Tehelni 
v Devínskej prepustili všetkých za
mestnancov a prestali vyrábať. Príčinu 
ani dôsledky sme sa zatiaľ nedozvedeli. 



Vyberáme z uzneseni miest
nej rady zo dňa 23.6.1998. 

Miestna rada: 
• schválila poskytnutie bezú
ročných pôžičiek z Fondu pre 
podporu podnikateľských ak
tivít s dobou návratnosti l rok 
nasledujúcim podnikateľom: 

l. Alžbeta Weiszová vo výške 
45.000,- Sk na rozšírenie 
krajčírskeho salóna "Viktó
ria 11

, 

2. Magdaléna Celnarová vo 
výške 45.000,- Sk na zriade
nie predajne textilnej ga
lantérie, bižutérie, kovaní a 
doplnkov, 

3. Mária Šafáriková vo výške 
35.000,- Sk na zriadenie 
prevádzky pánskeho a det
ského kaderníctva, 

4. Renáta Farenzenová vo 
výške 30.000,- Sk na rozší
renie prevádzky šitia kože
ných odevov a športových 
koš ie!; 

5. Ján Pšenčík vo výške 
25.000,- Sk na odstránenie 
následkov požiaru v pre
dajni Ryba Naja, 

6. Katarína Besedová vo výš
ke 25.000,- Sk na rekonš
trukciu predajne priemysel
ného tovaru, 

7. František Valko vič vo výške 
25.000,- Sk na rozšírenie 
predajne záhradkárskych 
potrieb a produktov, 

8. Eva Brauneisová vo výške 
21.000,- Sk na rozšírenie 
prevádzky kaderníctva "Eva", 

9. Roman Albrecht vo výške 
10.000,- Sk na zriadenie ča
lúnnickej dielne. 

" schválila bezúročné pôžič
ky na výstavbu bytu v nad
stavbe rodinného domu 
z Fondu rozvoja bývania 
MČDNV: 

l. Marošovi Makovi a manžel
ke Denise vo výške 150.000,
Sk, 

2. Branislavovi Štánskemu vo 
výške 150.000,- Sk, 

e schválila uvoľnenie financií 
na nasledujúce stavebné ak
cie realizované Denovou: 

l. trhové priestranstvo na 
križovatke ulíc M.Marečka a 
Eisnerovej vo výške 175.000,
Sk, 

2. rekonštrukcia terasy M.Ma
rečka vo výške 2.590.000,
Sk, 

e prerokovala stav dlhodo
bého súdneho sporu vo veci 
vypratania nebytových pries
torov na terase na ul. 
M.Marečka 2-4 (predajňa R
centrum) a nesúhlasila s ná
vrhom nájomcu na mimo
súdnu dohodu spočívajúcu v 
odkúpení týchto priestorov 
nájomcom za symbolickú cenu, 

• vzala na vedomie informá
ciu, že verejná súťaž na za
bezpečenie dodávateľa stav
by "Rekonštrukcia Košťálo
vá" bola z dôvodu nedosta
točného počtu platných po
núk neúspešná a schválila 
vyhlásenie užšej súťaže na 
výber dodávateľa, 

" vzala na vedomie informá
ciu, že verejná súťaž na za
bezpečenie dodávateľa regu
látorov prietoku v systéme 
vykurovania obytných do
mov a rozvodov teplej úžit
kovej vody bola z dôvodu 
nedostatočného počtu plat
ných ponúk neúspešná a 
schválila vyhlásenie užšej 
sútaže na výber dodávate/a, 

• schválila pridelenie ďalších 
16 vyhradených parkovacích 
miest na sídliskách Kostolné 
a Podhorské na základe vý
sledkov výberového konania 
za poplatok 2.400 až 5.000,
Sk ročne pre obyvateľov a 
7.500,- až 15.000,- Sk ročne 
pre podnikateľské subjekty. 

- p-

Miestny úrad m. č. Bratislava - Vajnory, Kultúrna komisia MZ poria
da 15. septembra t. r. festival pod názvom "Sviatky dychovej hudby". 
Bude to tret{ ročník a preto v snahe spestriť a zatrakt{vniť tento festi
val sí prostredn{ctvom Vás dovol'ujem osloviť a pozvať drobných 
podnikatelbv, ktori by vytvorili prijemnú atmosféru pre všetkých ná
vštevni'kov spomínaného kultúrneho podujatia. 

Ing. Martin Pružina 
starosta 

Zastavila ma na ulici obyvateľka starej 
časti Devínskej Novej Vsi s výčitkou. 
Kritizovala môj krátky príspevok v Devexe o 
výstavbe kanalizácie na Slovinci a hlavne 
publikovanie sumy, ktorú mestská časť do 
tejto investície vkladá, s odôvodnením: 
"Prečo otvárate rozpory medzi starou ča. 
sťou a sídliskom ? Prečo neuvediete, koľko 
peňazí sa dáva do sídliska? Prečo, prečo, 
prečo ... ?" 

Tak ako v každej poriadnej slovenskej 
dedine súperí navzájom "horný" a "dolný" 
koniec, tak existuje v Devínskej Novej Vsi 
dlhodobá nevraživosť medzi starousadlíkmi 
a novoprišelcami. Tí prišli vo veľkom počte 
pred desiatimi rokmi z celého Slovenska a 
narušili dlhoročnú sociálnu stabilitu 
Devínskej Novej Vsi. Tento rozpor jestvujú
ci medzi obyvateľmi sa prenáša i na roko
vania orgánov samosprávy mestskej časti. 
Poslanci navzájom velini často už dľhé roky 
diskutujú o tomto probléme a "bijú" sa za 
záujmy svojich voličov. Napriek týmto roz
porom je dôležitá skutočnosť, že nakoniec 
takmer vždy dospeli k dohode a podmienky 
na bývanie v jednej i druhej lokalite sa z ro
ka na rok zlepšujú. A tak sa niekde buduje 

Na základe mnohých obča
nov Devínskej Novej Vsi o 
zavedenie celoplošných plate
ných programov MAX 1 a 
SUPER .MAX a pripravova
ný individuálne platený prog
ram HBO do rozšírenej pla
tenej programovej ponuky te
levízneho kábelového rozvo
du si Vás dovoľujeme osloviť 
s požiadavkou o predbežné 
vyjadrenie, či máte záujem o 
niektorý z týchto navrhova
ných programov, prípadne 
zavedenie Internetu do systé
mu TKR (pevná linka], alebo 
iného programu. Zapojenie 
individuálnych platených 
programov a zapojenie Inter
netu si vyžadujú v počiat-

Dovoľujem si Vám v prílohe predložiť 
ru komunálneho odpadu v rodinných 
na území Bratislava, formou kalendárneho 
To znamená, že v stanovených termínoch 
vytriedený a zhromaždený papier, sklo a 

rodinných domov. 
4

. júla 1998 

3. októbra 1998 

kladov na každý byt 
ej doklad o odbornej spôsobi

losti zhotoviteľa stavby k 
výkonu a realizácii prác 
(výpis z obchodného regis
tra, nie starší ako 3 mesia
ce) v prípade, že sa stavba 
realizuje dodávateľským 

spôsobom 
fJ zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve alebo o výstavbe 
(podlá zák. 182/93 Zb. v 
platnom znení} zapísaná v 
katastri nehnuteľností (pri 
výstavbe bytu} 

g) v prípade nadstavby alebo 
prístavby na existujúcu 
stavbu zmluva o budúcej 
zmluve o prevode podielu 
vlastníctva najmenej 116 
nadstavovanej alebo prista
vovanej stavby na stavební
ka (poberatelá príspevku}. 
Táto zmluva musí byť pre
mietnutá do listu vlastníc
tva časť C stavby na ktorej 
sa nadstavuje alebo prista
vuje. Túto podmienku na
hrádza jestvujúce spolu
vlastníctvo podielu mini
málne 116 z celku na nad
stavovanej alebo pristavo
vanej stavbe. 

2.2. Finančné podklady a pod
klady pre skúmanie príj
mov: 

aj písomné potvrdenie peňaž
ného ústavu o vložených 
vlastných prostriedkoch. Za 
vlastné prostriedky sa po
važujú aj finančné pro
striedky zo stavebného spo
renia a Štátneho fondu roz
voja bývania na základe 
pridelenej zmluvy, respektí
ve už preinvestované pro
striedky na predmete žia
dosti. Súhrn vlastných pro
striedkov by mal byť mini
málne 40 %Pri rozpočte do 
1 milióna Sk a 60 % pri 
rozpočte nad 1 milión. 

b} potvrdenie zamestnávate/á 
o príjme žiadatelá, spolu-

dlžnz1wv, prípadne ručiteľov 
za posledných 12 mesiacov 
(u zamestnancov} 

ej potvrdenie daňového úradu 
o výške čistého príjmu za 
posledný rok (u samostatne 
zárobkovo-činných osôb} 

d} doklady o ďalších finanč
ných záväzkoch žiadatelá 
(vyplývajúcich z povinností 
splácať poskytnuté bankové 
úvery a pôžičky, výživné, 
exekúcie a pod.} 

2.3. Poklady k záložnému ob
jektu (ak sa zriaďuje zálo
žné právo}: 

aj výpis z katastra nehnuteľno
stí k objektu záložného prá
va nie starší ako 3 mesiace 

b} kópia z katastrálnej mapy 
ej znalecký posudok ocenenia 

nehnutelhosti, nie starší ako 
3 mesiace podlá platných ce
nových predpisov 

d} poistenie záložného objektu 
s vinkuláciou plnenia. 

Článok 2 
Posudzova.nie žiadostí 

1. Ziadosť o poskytnutie ná
vratného príspevku z Fondu 
rozvoja bývania posudzuje 
komisia výstavby a architek
túry z hládiska technického 
a stavebného. 

2. Bytová komisia preveruje 
nasledovné údaje: 

aj termín podania žiadosti o 
poskytnutie príspevku a úpl
nosť podkladov, pričom do 
výberového konania budú 
zaradené len tie, ktoré boli 
podané podlá zásad Fondu 
rozvoja bývania mestskej 
časti Bratislava -Devínska 
Nová Ves 

b} dostatočnosť príjmov na za
bezpečenie životného mini
ma a splátok príspevku 

3 Bytová komisia pri zohlád
není stanoviska komisie 
výstavby a architektúry na
vrhne výšku príspevkov žia
datelóm. 

Článok 3 
Poskytova.nie príspevkov 

1. Príspevok je možné poskyt
núť žiadateľovi u ktorého 
príjem celej domácnosti za 
posledný rok nie je vyšší 
ako 7 násobok životného 
minima na túto domácnosť. 

2. Starosta mestskej časti 

predloží odporučenia komi
sií na poskytnutie príspev
ku z Fondu rozvoja bývania 
podlá Zásad Fondu na 
schválenie Miestnemu za
stupiteľstvu. 

3. V odôvodnených prípadoch 
môže starosta s dôvodovou 
správou navrhnúť Miestne
mu zastupiteľstvu i návrh 
na pridelenie príspevkov 
odlišný od doporučenia ko
misií. 

4. Schválenie príspevkov musí 
byť v súlade so schváleným 
rozpočtom Fondu. V odô
vodnených prípadoch zastu
piteľstvo môže v priebehu 
roka urobiť rozpočtové 

opatrenie. 

Časť III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Rušia sa Kritériá pre posu
dzovanie žiadostí o poskyt
nutie príspevku z Fondu 
rozvoja bývania mestskej 
časti Bratislava -Devínska 
Nová Ves zo dňa 22. 10. 
1996. 

2. Tieto Kritéria pre posudzo
vanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku z Fondu rozvoja 
bývania mestskej časti 

Bratislava -Devínska Nová 
Ves schválilo Miestne za
stupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava -Devínska Nová 
Ves uznesením č. UMZ 
5913/98 zo dňa 31. 3. 
1998 a stávajú sa účinnými 
dňom ich schválenia. 

Ing. Vladimír Mráz 



~k~POLOČEN0KÁ KQONIKA) 
( illa~i jubilanti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70 rokov 
]án]OCHMANN 

75 rokov 
Petronela VLAŠIČOVÁ 

85 rokov 
Otília VACHÁLKOVÁ 

Blahoželáme 
A spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chvíle nedožili. 

( 8al~obá~ili ~a ) 
na radnici: 
PeterBITO 

a jana LOBODÁŠOV Á 

Maxim MALKARTI 
a]úlia SUACKA 

v kostole 
Mgr. jozef GERTU 

a Mgr. Lucia KOUÁRIKOV Á 
MUDr. Dáv{ilPROKOP 

a MUDr. Elena DURMISOV Á 

Blahoželáme 

( ~ribitnli ~mc bo rllbotl o6čnnutl) 
Filipko OŽVOW 

( Obi~li 3 ttll~ie~ tllb&Jú) 
JUDr. Michal PAVLÍK 

Bernardína PRE/SINGEROVÁ 

Ferdinand HURČÍK 

Milan]ECK 

ea, 

H 
orúce letné počasie, rovnaká 
priazeň organizátorov, oby
vateľov Devínskej, podpora 

mestského zastupiteľstva, Chorvátskeho 
kultúrneho spolku na Slovensku i 
Ministerstva kultúry SR vytvorili priazni
vé podmienky pre jubilejný 10. Ročník 

10. FE 
Festivalu chorvátskej kultúry 20. - 21.6. 
1998 v Devínskej Novej Vsi. 
V sobotu v Jstracentre domáci Novo
vešťania privítali rodákov roztrú
sených po celom Slovensku, pozreli 
výstavu desať sviatkov chorvátskej 
kultúry (pripravil PhDr. V. Pokorný) a 
predfestivalovou veselicou so súborom 
Rešetari z Chorvátska pozvali organizáto
ri spoluobčanov na bohatý nedeľný prog
ram. 
Ten otvorila predpoludním chorvátska 
sv. omša celebrovaná F. Takáčom a A. 
Srholcom. Popoludní predstavitelia mest
skej časti a starosta MČ DNV Ing. Mráz 
prijali na radnici hostí, vedúcich sú
borov, organizátorov. 
Potom už nasledoval festivalový sprie
vod. Náladu začala Veselá muzika už 
pred radnicou. Vyše 400 členný sprievod, 
zložený z účastníkov programu a orga
nizátorov sa predstavil v uliciach 
lstrijská, Novoveská, Na Grbe, Na vy-

hliadke a Istrijskou sa vrátil do Votumu, 
kde na novom pódiu (vyrobila Denova) 
vystúpili súbory z Jarovi ec, ťuňova, 
Chorvátskeho Grobu, z chorvát
skeho mesta Rešetari, zo sused
ného Rakúska z Neudorfu a sú
bory z Devínskej Rosica, Grbar-

čieta, Ruožice i Pašaky. 
Príjemným osviežením festivalu boli sva
dobné obrázky z "Novih Sieť" pod názvom 
Novovešťania svadbujú v réžii R. 
Ružoviča. 

Desiaty festival chorvátskej kultúry mal už 
tradične vysokú spoločenskú i kultúrnu 
úroveň. Veď organizátori okrem 282 
účinkujúcich, vďačných divákov a po
slucháčov privítali na festivale zástupcu 
veľvyslanectva Chorvátskej republiky na 
Slovensku pána Ivkoviča, štátneho ta
jomníka Ministerstva kultúry SR Pavla 
Pánisa, generálneho riaditeľa sekcie po
radcovských a koncepčných činností z MK 
SR Pavla števčeka, delegácie z chorvát
skych miest Nin, Sv. Ilia, Rešetari rakúske-

A [~~T-~~~ 
re vol'ný cos, lstrqsko 2, 6 

RNE LErO 1998 
DEVÍNSKA NOVA VES 

FOLKLÓRNY FESTIVAL 
SÚBOROV ZO 

V RÁMCI FESTIVALU PORIADA
ÚNIOU SLOVENSKA. 

DFS ROZMARUA Z PREŠOVA~ pFS 
z DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI, DFS LUCKA, 

KREMIENOK Z BRATISLAVY 
OO VE[KÁ SÁlA /STRA CENTRA_ 

1998 ZAHRAJME SA _NA PESNICKIJ_ • 
PROGRAM SPOJENY S OTVORENlM MALEHO 

V OBLÚKOCH" NA UL J. SMREKA 
SCÉNA V OBLÚKOCH 
SO SLOVENSKOU TANEČNOU HUDBOU 
GRÚŇ A LÝDIA VOLEJNÍČKOVÁ 

KNIŽNICE, /STR/JSKÁ 6 
KU~.u.\.rl.&:, KTORÁ PRESTALA KUKAŤ 

ROZPRÁVKOVÝ PROGRAM 
7.00 SCÉNA V OBLÚKOCH 
998 (UDOVÁ HUDBA "EKONÓM" 

STRETNUTIE S (UDOVOU HUDBOU 
MALÉ NÁDVORIE KNIŽNICE 
7. 1998 O HLÚPEJ KOZE 
ROZPRÁVKOVÝ PROGRAM 

7.00 SCÉNA V OBLÚKOCH 
"ZÁHORIENKA VÁM DNES VYHRÁVA" 
POČÚVANIE ÚČINKUJE DYCHOVÁ HUDBA 

' JKor-"'""' SO SVOJIMI SÓLISTAMI 
LETNEJ ZÁHRADY U MICHAlA 

DUŠANA HÚŠČAVU" 
ÚČINKUJE POPULÁRNA SLOVEN

SKÁ 
HUDOBNÁ SKUPINA 
NÁDVORIE KNIŽNICE, ISTR/JSKÁ 6 
1998 "KULTÚRA BEZ HRANÍC" 

Sl A1JNC)<;.TI KULTÚRNEJ SPOLUPRÁCE A VÝME
VSI ZA ÚČASTI ZÁSTUPCOV Z 

- RAKÚSKO, BRATISLAVY
AAI:<~Tcvvru ČASTÍ DEVÍN, ZÁHORSKÁ 

DEVíNSKA NOVÁ VES. 
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI V ŠPORTO

ŠTADIÓNA, V AREÁLI NA HR/AD
SCÉNY NA ISTR/JSKEJ ULICI. 
ŠŤASTÍČKO 

ll\ OJU..-........ ZÁBAVNÝ PROGRAM 
V OBLÚKOCH 

Rada má najmä tieto právomoci: 
• usmerňovať činnosť Výkonného výboru s právom 

odvolal prezidenta zväzu a jednotlivých členov 
výkonného výboru. 

• zriaďovať a rušiť odborné komisie a volil a odvo
lávať ich predsedov. 

• schvaľovať ročný rozpočet zväzu, ročnú správu o 
hospodárení zväzu a účtovnú uzávierku, rozho
dovať o zásadných majetkových a hospodárskych 
otázkach. 
Rada na svojom prvom rokovaní formou uznese· 

ní stanovila základné ciele šachového zväzu na 

Program 
kina 

rn>rnwiT~ 

Vlani sme boli v Schlosshofe 

najbližšie obdobie a spôsob ich zabezpečenia: 
• dodržiavať stanov zväzu a uznesení konferencie. 
• plniť si povinností a zvyšovať kvalitu i úroveň prá· 

ce všetkých orgánov zväzu. 
• zvýrazniť propagáciu šachového hnutia i života 

(nové komisie pre publikačnú činnost) 
• dodržiavať rozpočet s dôrazom na hľadanie no

vých potencionálnych zdrojov príjmov (nová ko
misia public relations). 

• stanoviť systém práce s mládežou a konkretizoval 
výkonnostné ciele v kategóriách mládeže. 

• vypracoval štatút centier talentovanej mládeže a 
postup ich zriaďovania v jednotlivých krajoch. 

• doplniť program šachových podujatí s celosloven· 

LETNÁ 
ČITÁREŇ 
Dňom l. 7. 1998 
miestna knižnica 
v DNV zahajuje 
činnosť letnej či
tárne. Letná čitá
reň sa nachádza v 
záhrade priamo 
pred priestormi 
knižnice. Tak ako 
v predchádzajú
cich rokoch u
možňuje prečítať 
si dennú tlač i 
preštudovať 

príslušnú litera
túru priamo v lo
ne prírody. 

Čitáreň je 
otvorená: 

pondelok, streda, 
štvrtok 

od 12JJ0do 17.00h 
piatok 

8.00-12.00 
13.00-15.30h. 

Vítame každého, 
kto prejaví záu
jem o literatúru. 

Komoríková 

skou a medzinárodnou účasťou. 
• spracoval metodickú informáciu pre organizáto

rov šachových turnajov 
stanovil systém trénerskej práce so zameraním 
na dosiahnutie lepších výsledkov štátnej repre· 
zentácie 

• preveriť možnosť zriadenia celoštátnej súťaže 
družstiev žien. 
Predseda Rady záverom rokovania vyjadril pre

svedčenie, že spoločným úsilím novozvolených orgá· 
nov Slovenského šachového zväzu sa podari dosíah· 
nuť lepšie výsledky štátnej reprezentácie v ďalšom ob

dobí. 



O návrate do minulosti 
tretíkrát, a naposledy, 

alebo 

PODĽA SEBA SÚDIM TEBA? 

Súdiac podľa ohlasov v ll. a 
12. čísle DEVEX-u, prijali triezvo 
uvažujúci obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi rozhodnutie miestnej 
rady o pozastavení ďalšieho fi
nancovania MO Matice sloven
skej, z dôvodu údajného zneužitia 
Festivalu slovenskej národnej 
piesne na otvorenú propagáciu 
"jedného politického hnutia'~ so 
zmiešanými pocitmi. 

Poľutovanie nad rozhodnutím 
miestnej rady vyjadrila aj naša 
miestna organizácia ako jeden zo 
sponzorov spomínaného festiva
lu. Vo Svojom stanovisku sme 
charakterizovali rozhodnutie miest
nej rady ako výsostne politické a 
v mnohom podobné rozhodnu
tiam, ktoré boli proti Matici slo
venskej prijaté v časoch maďari
začného útlaku. 

Miestna organizácia HZDS síce 
nemá ani najmenší záujem na 

8 .. ročník 
Konečné poradie: 

1. ŠK ONV 
2. Kobra ONV 
3. ŠK YMCA Batmani DNV 
4. Sklenári 
S. ŠK Royal SZTS 

Najlepší hráč: Záhorský · Kobra 
Najlepší brankár: Zómečník · ŠK DNY 
Najlepší strelec: Križáni· ŠK DNY 
Najlepší nahrávač: Kulcsár ·ŠK DNY 
Najproduktívnejší hráč: Križáni · ŠK ONV 

PRESTIGE 98 .. DNY 
SOBOTA, 16. S. 1998 
l. Kobra· ŠK Royal SZTS 12:3 (4:2, 8: l) 

Góly Kobra: 2 · Foltýn, Krčiak, Nemec P., l -
Strnad R., Záhorský, Sith D., Matej, Rybór, 
Drabant 

polarizovaní verejnej mienky, po
važuje však za nevyhnutné zare
agovať na nekorektný útok zo 
strany prednostu miestneho úra
du Ing. J. Ža tku. Vo svojej reakcii 
pán prednosta takticky obišiel 
rozhodnutie miestnej rady, ktoré 
sa stalo predmetom polemiky, a s 
neskrývanou chuťou si zafilozo
foval na tému návrat do minulos
ti. V rámci krátkeho politického 
školenia nezabudol dvakrát zdô
raznil; že ''je výsmechom pre 
občanov Slovenskej republiky, 
keď o návrate do minulosti hovo
ria funkcionári hnutia, ktoré 
dávno prekona/o praktiky Komu
nistickej strany v časoch totality" 
a pre istotu pridal ešte zopár 
''presvedčivých" dôkazov o amo
rálnosti hnutia, ktorého predseda 
sa snaží v DNV si oživiť všemoc
nú pozíciu bývalých okresných 
tajomníkov strany. K uvedenému 
poznatku dospel vraj po pokuse 
miestnych funkcionárov HZDS 
cenzurovať Spravodajstvo DTV. 
Presnejšie povedané, po mojom 
telefonáte, v ktorom som pána 
prednostu požiadal o prezretie 

restige 
~ 

DNV 
Royal: l -Dávid, Vizváry, Rejžek M. 

2. Sklenári·ŠKYMCABatrnani4:1 (2:1, 
2:0) 
Góly Sklenári: l · Kráľovič, Bublavý, Viglaš, 
Hudec 
YMCA: l · Jeck M. 

3. ŠK DNV ·Sklenári 5:3 (3: l, 2:2) 
Góly ŠK: 2 · Križáni, l · Balanda, Kulcsór, 
Vannay 
Sklenári: 2 -Pánik, l -Bublavý 

4. ŠKYMCABatmani·Kobra2:4 (1:1, 1:3) 
Góly: YMCA: l · Chon doga 1., Šašik 
Kobra: 3 · Foltýn, l ·Strnad R. 

NEDEtA, 17. S. 1998 
l. ŠK YMCA Batrnani ·ŠK DNV 2/6 (l :2, l :4) 

Góly YMCA: l -Lisa l, Ša šik 
ŠK: 2 · Kulcsár, l · Kollár, Vrábel, Križani, 
Peczena 

príspevku z mítingu HZDS so slo
vami: "Uvidíme, či to bude môcť 
ísť do vysielania". Vzhladom na 
závažnosť obvinenia som pána 
prednostu osobne navštívil a po
žiadal ho o predloženie dôkazov, 
potvrdzujúcich autentičnosť môj
ho údajného výroku. Ukázalo sa, 
že žiadne neexistujú, keďže pán 
Ing. Žatko pripustil, že "to nemu-

Vážený pán starosta! 
Píšem v mene mnohých malých i 
vel"kých obyvatel"ov ulíc Š. Králika a 
P. Horova. S obrovskou úl"avou na 
duši a hlavne na pl"úcach nás i našich 
detí sa dívame na dokončovanie stav
by rod. domov pred našimi panelák
mi. To, kol"ko prachu, hluku, piesku, 
nákladných áut voziacich piesok sem 
a tam sme si užili spomínať nebu
dem. Je to snád" za nami. Chápeme, 
že i iní l"udia chcú bývať a trpezlivo 
čakáme na hlučný odchod posled
ného bágra. Tešíme sa na to, že sa ko
pec pred našimi domami opäť aspoň 
trochu zazelenie a miesto oblakov 
piesku budeme opäť dýchať čerstvý 
vzduch. S hrôzou sme sa však dopo
čuli, že čo ešte neskončilo, môže za
čať znovu. Niekto kto určite sedí v 
tichej, kl"udnej ulične sa vraj snaží o 
výstavbu ďalších rod. domov, tento 

Góly Sklenári: 2 · Hudec, Královič, l · 
Uhrina, Bublavý, Pónik, Janzo 

3. ŠK YMCA Batmani- ŠK Royal SZTS 17: l 
(7:1, 10.0) 
Góly YMCA: 3 -Lisa l, 2 · Encinger, Run á k, 
Chandoga, Varga V., l · švajda, Šefara, 
Nemec R., Jeck, Šašik, Varga R., Oroš 
SZTS: l -Dávid 

4. ŠK ONV· Kobra 4:2 (2:1, 2:1) 
Góly ŠK: 3 · Balanda, l · Križani 
Kobra: l -Foltýn, Rybár 

SOBOTA,30.S. 1998 

l. ŠK ONV· ŠK Royal SZTS 14:6 (6:3, 8:3) 
Góly ŠK: 4 · Kulcsar, 3 · Križani, 2 · 
Balanda, Paďour, Kadlečík, l -Šimora, 
Royal: 4 · Horník, 2 · Januščák 

Tabuľka po základnej časti: 

l. ŠK DNY 4 4 o o 9:13 8 
2. Kobra DNY 3 2 o l 18:9 4 
3. Sklenári DNY 3 2 o 15:6 4 
4. ŠK YMCA Batmani 

DNY 4 o 3 22:152 
5. ŠK Royal SZTS 4 o o 4 10:51 o 

lápos o 3. 
Sklenári DV· ŠK 
0:0, 0:6) 
Góly YMCA: 4 • 
M., Šašik 
FINÁLE: 
Kobra DNY· šK 

1. Sklenári ·ŠK 
Góly Sklenári: l 

Hudec 
YMCA: l · Jeck 

Nedelil, 31. S. 1998 

l. ŠK Tomky ·Kobra DNY 2:5 (l: l, l :4) 

Góly Tomky: 2 · Moriš 

Kobra: 3- Záhorský, l ·Strnad R., Rusnák 

2. ŠK Tomky ·ŠK YMCA DNY 3:7 (2:5, l :2) 

Góly Tomky: l · Schickhofer, Ivičič, Zivčák 

YMCA: 2 · Lisický, Rejžek Miro, l ·Lisol, 

filmov • vyvolávanie filmov 
• zhotovenie fotografií 
film vyvoláme bezplatne. 
druhý deň, 

Novoveská 14 (z dvora) 
15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

DNV, Borinke a okolí. ~ 
/526 7452, 0905 219 458 

BR l KV • Predám dámsky bicykel ESKA s detskou 
sedačkou zo 2500 Sk. 

Tel.: 111863 
" Predám franc. postel'. 

Tel.: 118 025 

" Predám city-bike zn.: JOKO, rok starý. 
Cena dohodou. 

Tel.: 770 909 večer 

" Predám det. kočík, zachovalý, 3-kombi
nácia zn. liberta ex. 

Tel.: 770 983 
• Predám S-týždňové šteňatá bradáča 

čierneho vel'kého. 
Tel.: 0802211/S818 

( 04-SLUŽBY ) 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 778 362 
• TV servis Baláž - oprava televízorov. 

No Grbe 43. 
Tel./zazn.: 116 963 

• PRAMONT s.r.o. - predaj automat. 
práčok a náhradných dielov. Servis au
tomat. klasických práčok, el. ohr.vody. 
Drobného 18, tel./fax: 07/784 000 

Holocsi, Kolenič 

3. šK YMCA DNY· ŠK Royal SZTS 2:2 (2: l, 0: l) 

Góly YMCA: l · Lisický, Kolenič 

Royal: l ·Nemec R., Januščók 

4. šK Tomky ·ŠK YMCA ONV l :3 (0:2, 1: l) 

Góly Tomky: l · Šuba 

Royal: l ·Dávid, Rejžek Majo, Nedoba 

5. Kobra DNY· ŠK YMCA DNY 8:0 (l :0, 7:0) 

Góly Kobra: 2 ·Strnad R., l ·Záhorský, 

Jeck, Oroš, Runák, Martinkovič, Sith P. 

6. Kobra ONV· ŠK Royal SZTS 5:3 (2: l, 3:2) 

Góly Kobra: 3 ·Strnad R., 2- Záhorský 

Royal: l ·Dávid, Nemec R., Kollár 

l. Kobr11 ONV 3 o o 18:5 6 
2. ŠK Royal SZTS 3 l 8:8 3 
3. ŠK YMCA DNY 3 9:12 3 
4. ŠK Tomky 3 o o 6:15 o 

Nojužiloinejší hróč: Lisický ·ŠK YMCA DNV 
Najlepší brankár: Frunčok- ŠK YMCA DNY 
Najproduktívnejší hróč: Strnad Robo· Kobro DNV 
Najlepší strelec: Záhorský· Kobra ONV 
Najlepší nahrávač: Strnad Robo· Kobro ONV 
Cena fair play: Malúšek Milan ·Kobra ONV 

DETSKÁ OLYMPIÁDA 
v budúcom čísle 

Chystáte sa stanovať? 

STANY a KEMPINGOVÉ PRíSLUŠENSTVO 
karimatky • spacie vaky • lodný vak • turistické flaše 

obedové súpravy • slnečníky • stoličky • lehátka ... 

príďte si vybrať do Devexu, Novoveská 14 
(z dvora), po-pia: 15.30..18.00 so: 8.00..11.00 

Nemáte ešte zabezPečené? 

ET B p E l 
strava -ubvtovanie- Pro!!ram Pre 1 oo-120 detí v Strieborníckej doline 

Info.: Devex. tel./fax: 115 215. mobil: 0903 429 485 

* Murárske -obkladacie práce. 
Tel.: 111 894, 0 90S S 17 300 

* Montáž všetkého nábytku + obkladov. 
Tel.: 0903 478 114 

* Doučím v miniškole angl. + nemč.: 
Na kaštieli r. d. 12 

Tel.: 778 835 

( __ --=0-=-5 --=· B:....:.Y-=-TY=--_) 
* Vymením 1-izb. byt zo podobný alebo 

väčší. 

Tel.: 781 S31 

(..____::..0;__7 -_..::..R::....::..O=Zl::c:..IC.::..:...' N.:..:.::.É_) 

* Dóm goróž do prenájmu. 
Tel.: 776 S97 

Študentom, brigádnikom, záujemcom 

DP DEVÍN Lomnická ul. v Devíne, 
ponúka ríbezle na samozber. 
Cena ríbezlí za l kg s DPH: 

Čeroené 8,50 Sk 
čierne 10,60 Sk 

Zber začneme 6. VII. 1998 
v pracovných dňoch od 7.00-15.00 h. 

Informácie na tel. čísl. 657 30169 

Sizär group s.r.o. 

Počítače, periférie, software, siete 
Mini tower, IBM P200 MMX, 16MB RAM, 
1.2 GB HDD, SVGA 1MB PCI, FDD 1 ,44" 
14" co l or monitor, 'i,i'; ,,'4''fci;~J?,~~~dt2!!4'7~~~~~~1"í:•~:t;;c?,;,2", 
myš, klávesnica 
1 rok záruka 

Novoveská 35, Devínska Nová Ves, tel./fax: 770 452, 770 951, 770 987 

Inzerciu: Cenník: l znok = l Sk, l/8 str. 527 Sk, l/4 str. = l 054 Sk, 1/2 str. 2108 Sk, l strano= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Zlinry: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2 5 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám- 50 %. l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. 1 cm2 = l O Sk + 23 % DPH. 
l 
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.... polície ... 
od 12.6.1998 do 26.6.1998 

*Dňo 18.6.1998 hliadka mestskej polície 
riešilo no základe vlastného zistenia prie
stupok občano, ktorý poživol alkoholické 
nápoje no verejnom priestranstve no ulici 
J. Jonáša pred predajňou potravín v čase 
16.20 hod. Priestupcovi bolo uložená ma
ximálno pokuta. 

*V ten istý deň o 23.20 hod. sa dostavil na 
stanicu MsP miestny občan, ktorý prišiel 
oznámit; že manželka sa mu vyhráža, že 
si ublíži na zdraví. Hliadka MsP preverila 
oznam spolu s oznamovatelóm, situáciu 
uklúdnila a celú vec vyriešila dôrazným 
dohovorom. 

Ak nie ste spokojný so svojou výpla
tou, dajte ju manželke. 

••• 
Manželská hádka: 

- Hovoríš ako idiot. 
- Len preto, aby si mi rozumela. 

••• 

~~ÍŽO V~ a 
V priemere je na svete ... (dokončenie 

v tajničke). 

Vodorovne: A. Odstráň chybu, nedo

statok - polovica - uvoľnil zapnuté. -

B. Hora v l:echách - francúzsky so

chár a maliar - osobné zámeno - pred

pena superlatívov - vystúpená časť 

kartotečného lístku - vzorec indidu 

paládia. - C. Tmavá - konalo sa po čes

ky - staroegyptský boh slnka a oplod

nenia. - D. Začiatok tajničky. - E. 

Základný vzorec meradla - natieraní 

lakom - aktívna zmenka. - F. Brodivý 

bocianovitý vták - žiadne množstvo -

vajce po esperantsky - roztok živíc na 

natieranie - východný po nemecky -

skratka doktora prírodných vied.- G. 

Mesto v Zimbabwe - druh duševnej 

choroby - dýchaním unavil. -

Zvisle: l. Zor určité množstvo- konaj

te - udierala. - 2. Ožívala si z mdlôb. -

3. Vyhynutý kočovník - na spodok ná-

*Dňo 20.6. o 21.6.1998 zabezpečovali 
hliadky MsP verejný poriadok počas 

Chorvátskych slávností v Devínskej Novej 
Vsi. Hliadky MsP nezaznamenali nejaké 
rušivé javy v oblasti verejného poriadku o 
možno poveda!', že slávnosti prebehli bez 
problémov. 

*Dňa 21.6. o 01.45 hod. hliadka MsP po
čas výkonu služby spozorovala, že na ulici 
l. Bukovčana horí kontajner na domový 
odpad. Hliadka MsP zabezpegla privolanie 
požiarnikov, ktorí oheň uhasili. 

*Dňo 24.6.1998 v čase 21.55 hod. riešilo 
MsP pred potravinami no ulici J. Jonáša 
priestupok dvoch občanov, ktorí tu požívali 
alkoholické nápoje. Priestupcovia boli vy
riešení v zmysle zákono o priestupkoch. 

E.Kovorílr, zástupco ve/ite/á slonice MsP 

-No tak rozprávaj, tam tiež pijú?
pýtajú sa Joža, ktorý pricestoval z 
Afriky. 
- Pijú, ale tam je to kruté. Zoberú 
sa traja, dvaja pijú a tretím zaje
dajú! 

••• 
Pýta sa lekár Vietnamca: 

- Nemáš AIDS? 
- Niee, ale zoženem! 

doby - iným spôsobom. - 4. 

Pravoslávny kňaz - zbavilo buriny 

drevená zátka do suda.- 5. L:asť žen

ského tela - právo -obar po česky. - 6. 

Mužské meno -južný plod- silný pov

raz. - 7. l:! en starovekého kmeňa ( vý

chodný Slovan) - severomoravské 

2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 
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Pozvánka 
VrE~UfÁ CrENA $[ 

v pretekoch automobilov do vrchu 
$[@VAUfilA ~fJJ .. ~~ 

MAJSTROVSTVÁ EURópy 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 

Majstrovstvá Rakúska 
ABC 98- medzinárodné pohárové prete~ 
FIA Challenge historických automobilov 

Miesto konania: Pezinok -Baba 

Tréning: sobota, 25. júla 1998 od 10.00 
Preteky: nedeľa, 26. júla 1998 od 9.00 h 

Tešíme sa, že Vy osobne spolu s nami prežijete hodnotný 
a športový zážitok na najvyššie hodnotenej a súčasne 

pretekov automobilov do vrchu v Európe. 

MOTORSPORT 
mesto - predné žrde na voze. - 9. 

Koniec tajničky 10. Vlani po česky

mesto v Indii - odieral. -

Pomôcky: B. Arp. - G. Alaska. - 10. 

Sirsa.-

d 

6 7 8 9 lO 

ani. .. 
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][)~~ínskonovove!~t 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

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

~ Drobničky z radnice D Pozvánka na 
zastupitel'stvo 9 Kvalita z Presskamu • 

ME Automobilov do vrchu P Kultúra 
bez hraníc 22-23.8 ~ Sportová 

olympiáda O Prenájom trhových miest 
(;) Slovo Novovešťanov 

v Devínskej Novej Vsi. 

Uzávierka dnešného čísla bola 9.7. 1998. Uzávierka nasledu

júceho čísla bude 27.8. 1998, číslo vyjde 3. 9. 1998. 

bezplatne 

Krátke správy 
Najbližšie číslo DEVEX-u 

v mesiaci augus/ bude v Devexe 

dovolenka. Najbližšie číslo 

vyjde 3. septembra. 

Uzávierka materiálov 

do tohto čísla bude 

27. augusta 7 998. 

Chystáte sa 
na dovolenlcu? 

Aj v mimodovolenkovom období 

zaznamenávame značný počet 

bytových krádeží. (Aj v dopolu

dňajších hodinách, či cez pravé 

poludnie). Dovolenka, kedy byty 

zostávajú prázdne (poštové 

schránky plné), je výbornou 

príležitostou pre bytových zlodejov. 

Pred odchodom no dovolenku 

preto nezabudnite si zabezpečit' 

dozor nad vašim bytom. 

IMM íl W®llik~(ID@OO® 
Spoločnost' s ručením Obmedze

ným Volkswagen Bratislava prekro
čilo začiatkom júla hranicu 5000 
zamestnancov - iba 35 percent z 
nich sú Bratislavčania, ostatní do
chádzajú z okolia i zo vzdialených 
regiónov. 

Preto sa podnik rozhodol od l. 
októbra začat' s výstavbou prvého 
polyfunkčného obytného komplexu 
Podhorské v oblasti mestskej časti 
Devínska Nová Ves, Investorská fir
mo by mola stavbu odovzda( do 
18, prípadne do 24 mesiacov. 

Všetkých l 06 plánovaných by
tov komplexu už má svojich budú
cich vlastníkov. Pre vel'ký záujem o 
takúto formu podpory bytovej 
výstavby pre zamestnancov začal 
Volkswagen Bratislava rokovania o 
možnosti budovania dalších byto
vých komplexov v Dúbravke, 
Lamači, Devínskej Novej Vsi a v 
Stupave. 
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® robničkv 
11 radnice 

Z mimoriadneho rokovania 
miestneho zastupitelstva 

zo dňa 30.6. 1998. 

Mimoriadne rokovanie miest
neho zastupitelstva zvolal staros
ta mestskej časti hlavne kvôli 
problematike tepelných zariadení 
v obytných súboroch. 

1. Výsledky energetického 
auditu. 

Mestská čas( si objednala 
spracovanie energetického auditu 
kotolní, rozvodov tepla a vykuro
vaných objektov v správe mest
skej časti u odbornej nezávislej 
organizácie . Z výsledkov auditu 
vyplynul návrh opatrení na zle
pšenie stavu tepelných zariadení. 
Jedným z týchto opatrení je zave
denie kogeneračných jednotiek v 
kotolni na Hradištnej ulici na ze
fektívnenie výroby tepla. Návrh 
dalších opatrení predloží výrobca 
tepla C-term na septembrové ro
kovanie miestneho zastupitelstva. 

2. Návrh zmlúv na prenájom 
tepelných zariadení. 

Mestská čas( Devínska Nová 
Ves prenajala kotolne a primárne 
rozvody tepla firme C-term ná
jemnou zmluvou do konca roku 
2000. Výrobca tepla C-term 
predložil návrh na uzavretie no
vej zmluvy na obdobie l O rokov. 
Poslanci miestneho zastupitelstva 
tento návrh neschválili vzhladom 
k tomu, že nechcú zaväzova( sa
mosprávu v budúcich volebných 
obdobiach takouto dlhodobou 
zmluvou. Po komunálnych vo
l'bách v novembri tohto roku bu
dú ma( novozvolení poslanci 
miestneho zastupitel'stva 2 roky 
na to aby zhodnotili doterajšiu 
nájomnú zmluvu s fi_rmou C-term 
a schválili jej predlženie, alebo 
vybrali na výrobu tepla iného 
partnera. 

Na druhej strane poslanci 
schválili uzavretie zmluvy na pre
nájom sekundárnych rozvodov 
tepla firme C-term do konca roka 
2000. Tento krok si vyžaduje ten 
istý prístup aj od Stavebného by
tového družstva Bratislava IV. V 
tom prípade bude možné rieši( 
napríklad dlhoročný problém 

DEVEX2 

obyvatelov sídliska Stred s dodáv
kou teplej vody, s ktorým sa obrátili 
na poslancov miestneho zastupitel'
stva. Tento problém bol spôsobený 
nevhodným technickým riešením 
rozvodov už pri výstavbe a dá sa 
rieši( iba ich rekonštrukciou po ce
lej dfžke - teda aj časti vo vlastníc
tve mestskej časti aj časti vo vlast
níctve družstva. 

3. Preplatky z vyúčtovania 
nájomného v obecných 
bytoch za rok 1997. 

Správca obecných bytov - firma 
(-realitná agentúra, predložil na 
rokovanie miestneho zastupitelstva 
informáciu o tom, že po vyúčtovaní 
nájomného za obecné byty za rok 
1997 je potrebné nájomníkom vrá
ti( preplatky v celkovej výške l ,57 4 
milióna korún. Vzhladom k tomu 
že na účte bytového hospodárstva 
tieto finančné prostriedky nie sú, 
požiadal správca bytov o uvol'ne
nie tejto čiastky z rozpočtu mestskej 
časti. Nedostatok finančných pro
striedkov na účte bytového hospo
dárstva odôvodnila firma (-realit
ná agentúra krátením štátnych do
tácií na teplo. Vzhladom k závaž
nosti uvedenej problematiky a 
značnej výške chýbajúcej čiastky 
sa poslanci rozhodli prerokova( 
možné spôsoby riešenia opakova
ne v ekonomickej komisii a defini
tívne riešenie prija( až na rokovaní 
miestneho zastupitelstva 21.7. 
1998. 

4. Zrušenie Všeobecne 
záväzného nariadenia 

o chove zvierat. 

Poslanci miestneho zastupitel'
stva sa zaoberali aj podnetom ge
nerálneho prokurátora, ktorý po
žiadal ústavný súd o vydanie nále
zu o nesúlade všeobecne záväz
ného nariadenia (VZN) mestskej 
časti DNY o chove zvierat s ústa
vou. Ústavný súd už raz takýto 
nález vydal v súvislosti s VZN hlav
ného mesta Bratislavy o chove 
zvierat. Dôvodom bola skutočnos(, 
že podla zákona č . ll5/95 Z.z. o 
ochrane zvierat má Ministersvo pô
dohospodárstva SR vyda( vyhláš
ku, ktorá by bližšie upravovala 
podmienky chovu hospodárskych a 
spoločenských zvierat, aby nedo
chádzalo pri chove týchto zvierat k 
porušovaniu občianskeho spolu
nažívania . Napriek tomu, že zá
kon platí od 1.7.1995, ministerstvo 
si doteraz túto povinnos( nesplnilo. 
Preto sa poslanci mesta Bratislavy 
a tak isto poslanci mestskej časti 
Devínska Nová Ves rozhodli na-

hradi( nečinnos( štátu vydaním 
vlastného VZN, ktoré tieto bližšie 
podmienky stanovovalo. Žial', 
ústavný súd rozhodol, že takýto 
postup nie je v súlade s ústavou. 
Na druhej strane ústavný súd nemá 
možnos( ovplyvni( nečinnos( minis
terstva pôdohospodárstva. Poslanci 
miestneho zastupitelstva sa rozhod
li stanovisko ústavného súdu re
špektova(, napadnuté VZN zrušili 
a tak bližšie podmienky chovu spo
ločenských zvierat a hlavne psov 
od 30.6.1998 v Devínskej Novej 
Vsi neexistujú. 

45. Všeobecne záväzné 
nariadenie o ambulantnom 

predaji. 

12.6 .1998 bol vydaný zákon 
č . l78/ 1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
sllužieb na trhových miestach . 
Tento zákon spôsobil vel'ú nevôl'u 
živnostníkov, pretože zakázal pre
dáva( na trhových stoloch množ
stvo doteraz bežne predávaného 
tovaru - textil, elektrotechniku, do
máce potreby, drobný tovar, koz
metiku atď. Najväčší problém spô
sobila skutočnos(, že hoci zákon 
bol vyhlásený v Zbierke zákonov 
až 12.6 .1998, účinnos( bola sta
novená na 1.7.1998. Za taký krát
ky čas sa určite drobní živnostníci 
nemohli prispôsobi( jeho požia
davkám na zriadenie trvalých pre
dajných stánkov a tak tento 
narýchlo schválený zákon spôso
buje na celom území Slovenska 
značné problémy. 

V súvislosti s týmto zákonom 
schválili poslanci miestneho zastu
pitelstva VZN, ktorým sa vydáva tr
hový poriadok pre príležitostné 
trhy a ambulantný predaj. Tento tr
hový poriadok okrem iného definu
je nové priestranstvo určené na 
ambulantný predaj na križovatke 
ulíc M.Marečka a Eisnerovej. Na 
tomto priestranstve budú umiestne
né trhové stoly, na ktorých sa bude 
môc( predáva( tovar povolený zá
konom. Živnostníci predávajúci iný 
tovar (textil, kozmetika .. . ) budú 
musie( rieši( predaj tohto tovaru 
iným spôsobom - buď predajom v 
stabilných priestoroch, alebo 
výstavbou stabilných stá~kov. ~ 
tejto možnosti v súčasnosti ~~ku1~ 
orgány samosprávy mestskej cash. 
Trhový poriadok dolej určuje po
vinnosti predávajúcich na trhových 
miestach a stanovuje čas predaja 
na trhových miestach na pondelok 
až sobotu od 6 :00 do 19:00. 
Trhový poriadok bude k dispozícii 
na mieste ambulantného predaja. 

• požiadala 
časti zabezpeči( 
čiastky ZáipadloSI1'71 
ní Pezinok za 
hnutelností vo 
korún formou 

vlastníc-

V
dňoch 2.a 16.júla sa usku

točnili pravidelné kon~r~l~é 
dni na výstavbe kanahzac1e 

na Slovinci. Dodávate!' stavby fir

ma Vodostav prekonal najkompli

kovanejší úsek stavby na ulici Na 

hriadkach, kde potrubie ukladal v 

(ažkých geologických podmienkach 

do viac ako pä(metrovej hlbky. 

Jednoduchšia situácia bola na Že

liarskej ulici, kde je kanalizácia 

okrem povrchových úprav vozovky 

prakticky ukončená. Práce už pre

biehajú aj na ulici Na Skale a v 

hornej časti Slovinca. 

Kontrolné dni 
na stavbách mestskej časti 

Vzhladom na problémy na uli

ci Na hriadkach požiadala firma 

Vodostav mestskú čas( o súhlas s 

posunutím termínu odovzdania 

stavby kanalizácie, ktorý je st~no
vený na október. Prednosta miest

neho úradu s predržením termínu 

nesúhlasil a požiadal, aby dodá

velel' doterajší časový sklz dohnal 

príchodom dalších pracovníkov a 

súčasným vykonávaním prác na 

troch lokalitách - Slovinec horná 

čas(, Slovinec dolná čas( 0 

Prímoravská ulica. 

Dňa 1 O. júla sa uskutočnil kon

trolný deň na drobných stavbách 
realizovaných Denovou. Po ukonče

ní amfiteátra "Scéna v oblúkoch" sa 

v týchto dňoch ukončí nové prie

stranstvo určené na predaj na tr

hových stoloch na križovatke ulíc 

Eisnerova 0 P.Horova . Pracovníci 

Denovy po ukončení týchto stavieb 

vrhnú svoje sily na dokončenie det

ského ihriska na ul. I.Bukovčana 

20-22. Rozbehnuté sú aj práce na 

rekonštrukcii spŕch a sociálnych za

riadení na futbalovom štadióne a 

na budovaní nových chodníkov v 

obytných súboroch . V letných me-

Scéna v oblúkoch 
y piatok 1 O.júla dostali deti v 

Devínskej Novej Vsi o~ poslan,co_~ 
miestneho zastupitelstva dals1 
darček. Zavítal medzi nich saso 
Maroš, aby im spríjemnil _jedno 
prázdninové popoludnie. M1estom 
stretnutia tentoraz nebolo 
lstracentrum, ale nová kultúrna scé
na na Podhorskom - "Scéna v ob
lúkoch". 

S myšlienkou pretvori( nevhod
ne riešené detské ihrisko za budo
vou Všeobecnej úverovej banky na 
mini amfiteáter prišiel prednosta 
miestneho úradu. Poslanci miestne
ho zastupitel'stva tento návrh pod
porili. Myšlienku pretavili do ~on: 
krétnej podoby po architekton1cke1 
0 výtvarnej stránke architekt mest
skej časti lng.arch . Milan Belá~ek a 
akademický maliar Igor Stnnka . 
Dielo nakoniec zrealizovali pra
covníci Denovy. 

Iba 15 minút pred otvorením 
"Scény v oblúkoch" bolo účinkova
nie šaša Maroša ešte otázne. Z ob

lohy sa spustil lejak, ktorý ako.b~ 
chcel vyhna( všetky zábavy cht1ve 
deti domov k svojim mamám. lejak 
však trval iba niekol'ko minút a 
hneď ako prestal, začali sa na vy
umývanú scénu schádza( prví z:e
davc i. Zvedavcov sa nakon1ec 

" otvoren a 
Novú scénu slávnostne otvorili zá
stupca starostu Vladimír Baranovič, 
prednosta miestneho úradu Ing. Ján 
žatko 0 riaditel'ka lstracentra PhDr. 
Katarína Bergerová. Pani riaditel'ka 
pozvala deti aj na dalšie pre~stav;
nia, ktoré tu pre nich bude a1 nado-

• p- zhromaždilo niekol'ko stoviek. 

lej až do konca prázdnin zab.ez
pečova( každý piatok o 17. ho~m.e. 
A potom už dostal slo;o. saso 
Maroš. Jeho dialóg s detm1 trval 
takmer hodinu a zožal u malých 

poslucháča~ :el'ký ú~pech._ Rozchá: 
dzali sa velm1 nerad1 a šaso Maros 
mal problémy, aby sa vôbec z hlúči
ka detí oslobodil. 

siacoch čaká Denovu zahryznutie 
do tvrdého orieška. Konečne sa za

čnú práce na rekonštrukcii terasy 

na ulici M.Marečka. Práce budú 

prebieha( niekol'ko mesiacov, ale 

výsledok by mal prinies( obyva

telom Devínskej Novej Vsi skultúr

nenie dalšieho doteraz problémo

vého priestranstva. 

Ing. Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

Táto nová kultúrna scéna je ďa
lším z drobných kamienkov mozai: 

ky drobností, ktorým! chcú p~slan~~ 
miestneho zastupitelstva sprqemn1t 
obyvatelom Devínskej Novej Vsi 
bývanie v ich mestskej časti . Z pr
vého predstavenia vyplynula nut
nos( privies( na scénu príp~jk~ 
elektrickej energie, lebo preknčaf 
tristo detí nie je také jednoduché. 
Potom tento nový otvorený kultúrny 
stánok bude možné využíva( nielen 

pre deti ale aj pre dospelýc.h ~a 
predstavenia divadiel malých jOVIS
kových foriem a pre letné posede
nia pri hudbe. V každo~ prípad~ 
to však budú akcie, ktore nebudu 
znepríjemňova( život okolitým oby-
vatelom hlukom. • 

. Ing. Ján Zatko 
prednosta miestneho úradu 

DEVEX3 



( ~POLOČEN~KÁ KQONIKA ) 
( illn~i jubilanti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Rudolf ÓUJEK 

jarmila GAZDOVA 
Kamila ŠČEPANOVA 

František HAR'i'ANSKÝ 
Antónia TOLLOVA 

75rokov 
Anna VITÁLOŠOVÁ 

92rokov 
Marta FABšiČOVA 

Blahoželáme 
A spomíname aj na tých, ktorí sa 
tejto slávnostnej chv11e nedožili. 

( su~ulíli~ili ~ll ) 
v kostole 
Ing Vladimír ONDRIŠ 

a Mgr. Šárka STRAPÁKOVÁ 

Blahoželáme 

( Obi~li ~ ntt~ic~ rttbttu) 
František ŠUBÍN 

Zuzana FABIÁN OV Á 

ťa, 

Na spoločnom posedení s pä(
desiatimi štyrmi dôchodcami v mi· 
nulom mesiaci oslávili svoje životné 
jubileá naši členovia: 

Anna BELEŠO_Y,é. . 
Mária KOVACICOVA 
Monika KOŠTRNOVÁ 
Gréta KLASQVÁ 
Zdenka MALA 
Terézia MADEROVÁ 
Mária STACHOVIČOVÁ 
Mária I~.O.lLAC.zyKOVÁ 
Klárka ZIZILQVA, 
Augustín NESTRAK 

Oslávenci pripravili malé po
hostenie, zaspievali sme si, pospo· 
mínali a popriali oslávencom hlav
ne vela zdravia. 

V piatok 26. 6. 98 sme boli na 
celodennom yýlete na iuhu Sloven
ska v Nových Zámkoch a Komár
ne. Vykúpali sme naše staré kosti v 
termálnych kúpeloch, prezreli bašty 
a opevnenia starého Komárna. 
VÝ.Iet sme ukončili prehliadkou vod
ného diela Gabčíkovo. 

Naše podakovanie za vydarené 
akcie patrí našei mestskej časti, 
ktorá nám pomohla s dopravou, 
nášmu poslancovi Miškovi Glosí
kovi, kolektívu kuchyne reštaurácie 
U Michala ako aj našej Marienke 
Stachovičovej, ktorí sa pričinili o 
dobrÝ. priebefi a pohodu na podu
jatiach v klube dôchodcov. 

Ján Novák 

DEVEX4 

ysvedčenie bez prá 
Pred niekol'kými dňami prevzali 

žiaci vysvedčenia, dnes prázdninu· 
jú. 

Na začiatku prázdnin prevzalo 
vedenie spoločnosti PRESSKAM 
s.r.o. Bratislava a STROJÁRNÍ MA
LACKY a. s. certifikáty od spoloč
nosti RWTOV k systému riadenia 
kvality DIN EN ISO 9002 a VDA 
6. l. Tento súbor noriem zabez· 
pečuje systematicky vyrába( kvalit
ne, čo znamená, že výrobok, ktorý 
opustí fabriku má všetky predpo· 
klady by( bezchybný. Je to vlastne 
vysvedčenie, ktoré udel'uje auditor
ská firma, na základe previerok a 
skúšok. (Obnovuje sa každé tri ro
ky). Jeho prevzatie však nezname· 
ná možnos( polavi( - urobi( si 

prázdniny - ale znamená neustále 
udržiava( vysoký štandard pri všet
kých činnostiach chodu firmy. 
Neustále preveruje každý prvok ria
denia vo fabrike · nielen materiál, 
ale aj výrobné, kontrolné, riadiace -
vlastne všetky procesy od nákupu 
až po predaj. 

Udelenie certifikátov kvality zna· 
mená rozhodne krok dopredu. Obe 
firmy sa zaradili medzi popredných 
výrobcov a dodávatel'ov, najmä 
pre automobilový priemysel, kde 
vlastne dosta( sa na vrcholovú úra· 
veň je podmienkou spl~a( aj špičko
vé kritériá kvality. 

Nie zanedbatelná, v súvislosti so 
zvyšovaním kvality, je aj výchova 
pracovníkov v prístupe k jednotlivým 

Umelecká kultúrna činnosť 

Viera Haruštiaková 
]. Poničana 5 

841 07 Bratislava 

otvára: Detské Divadelné štúdio 

Vek: od 7 do 15 rokov 

V odbore: HEREC - HEREČKA- MODERÄTOR 

Predmety: Herecká výchova 
Javisková reč a pohyb 

Umelecký prednes 
Cvičenie vôľových vlastností 

Cieľ výučby: Usmernenie talentovaných daností, 
rozvíjanie a uplatnenie vyjadrovacích schopností 

každého žiaka. 
Vystúpenie pre rodičov a verejnosť. 

Kedy: 3. 9. 1998 od 15.00 h do 17.00 h 

Kde: Zš I. Bukovčana 5, 
prízemie vchod zo zadu Il. B 

Jeden deň v týždni 2 hodiny 

A [~~ -~~~ 
re vol'ný cas, lstrqska 2, 6 

E LETO 1998 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

KTORÁ PRESTALA KUKAŤ 
ROZPRÁVKOVÝ ~ROGRAM 

ll. OO SCÉNA V OBLUKOCH . 
(UDOVÁ HUDBA "EKONOM" 

STRETNUTIE S (UDOV9U HUDBOU 

30 MALÉ NÁDVO~IE KNIZNICE 
2A 7 1998 O HLUPEJ KOZE 

' ŔoZPRÁVKOVÝ ~ROGRAM 
ll.OOSCÉNA VOBLUKOCH . 

"ZÁHORIENKA VÁM DNES VYHRAYA" 
POČÚVANIE ÚČINKUJ~ DYCHOVA HUDBA 

SO SVOJIMI SOLISTAMI 
LETNEJ ZÁHRADY U MICHALA 

KVINTET DUŠ_A_NA HÚŠČAVU" • 
NA POČÚVANIE US:INKUJE POPULARNA 

SLOVENSKA 
HUDOBNÁ SKUfiNA • 
NÁDVORIE KNIZNICE, /STRUSKA 6 
1998 "KULTÚRA BEZ HRANíc:• • 

KULTÚRNEJ SPOLUPRACE A VYME
VSI ZA ÚČASTI ZÁSTUPCOV Z 

- RAKÚSKO, BRATISLAVY· 
MESTSKÝCH ČASTÍ DEVÍN, ZÁHORSKÁ 
A DEVÍNSKA NOVÁ VES. 

V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI V ŠPORTO
ŠTADIÓNA, V AREÁLI NA HR/AD· 

"'" ·'"'""·''" SCÉNY NA ISTR/JSKEJ ULICI. 
ŠŤASTÍČKO 

ZÁBAVNÝ PROGRAM 
V OBLÚKOCH 

len vdoka sponzoringu firmy BSHKH s.r.o. 
dodávka o montáž zariadení pre energetiku. Mrzí 
nós že ďakovať môžeme len jednej firme. 

Mgr. Miloš Marko 
predsedo AWK DNV 

1. 
Konečnú tobul'ko V. ligy: 

l. Šachová škola A 30 
2. Hydrostav B 2 4 
3. Doprastav F 22 
4. Spoje O 21 
5. Apollo B 21 
6. Lokomotíva l O 
7. Dérerova B 9 
8. Devínska Novó Ves C 9 
9. Faust B 7 
l O. Krasňany O 6 
ll. Šachová škola B 3 

Výsledky družstvo ŠK Strelec DNV C: 
Krasňany O- ONV C 2:6 
ONV C · Hydrostav B l :7 
Faust B · ONV C 6,5: l ,5 
ONV C -Šachová škola A l :7 
Šachová škola B · ONV C 3:5 
ONV C ·Apollo B 2:6 

Program 
kina 

@rnwiT~ 

V rámci vystú i v Devínskej Novej Vsi v 
12.7. 98 D. Grúň a H. Vrtichová 

VÝSTAVA 
domácich zvierat 

Zväz drobnochovatelov v DNY pozýva na výstavu 
domácich zvierat v dňoch 30. - 31. augusta 1998 
v letnej záhrade reštaurácii u Michala. Začiatok 
30.8.98. o l 0.00 hod., ukončenie 31.8. 98. o 16.00 
hod. 

4,5:3,5 
2:6 

Bodové zisky hráčov devínskej: 

Hróč 
Kristián URBAN 
lukóš ŠIMON 
Z. HORVÁTHOVÁ 
Juraj ZAŤKO 
Miroslav BABICKÝ 
Miroslav JURČÁK 
Metód GlATZ 
Martin BEZÚCH 
Matúš ZAŤKO 
Július HIPSZKI 
Viktor TOMKOVIČ 

Body Partie Vek 
3,5 9 13 
5,5 10 14 
0,5 9 14 
2 9 lO 

1,5 8 12 
5,5 7 12 
2 7 13 

6,5 lO 14 
l 6 9 

1,5 4 14 
1 l 8 

l družstva našich mladých flMgff 
sa v individuálnom hodnotení sú(aže 
--celkove najlepšie umiestnili: 

21. lukóš ŠIMON • 22. Miroslav JURČÁK 
23. Kristián URBAN • 24. Martin BEZÚCH 

Veková skladba mužstva dóva Šachovému klubu 
STRELEC nódej do budúcnosti. 

mj 

Výsledky futbalového turnaja 7. ročníka o putov
ný pohár mestskej časti D.N. V. 
1. skupina 
HC YMCA· 1. FC FEKU 2:0, R. Šašik, šubín 
Kolonia ·HC YMCA 1:0, Vl. Sith 
Kolania · l. FC FEKU 2:0, J. Horváth, P. Kovorík 
2. skupina 
Arabi- Grba 0:3, Čurda, B. Kralavič, Jeck 
Bytovky· Grba 2:1, Lorenc, Sabol/ Beďač 
Arabi - Bytovky 0:5, lorenc 52, Dobrocký, 
Obušek, Dorasz 
a 3. midesto Grba ·HC YMCA 4:0, B. Kralovič 3, 
M. Jeck 
Finále Kolonia · Bytovky 0:0 kopy na bránu 
3/4 

PORADIE: 
1. Bytovky 
2. Kolonia 
3. Grba 
4. HC YMCA 
5.·6. ARABI, l. FC FEKU 
Najlepší hráč: Roman Maďar (Grba) 
Najlepší brankár: Peter Hanúsek (Kolonia) 
Najlepší strelec: Branislav Kralovič 
(Grba -4 góly) 

DEVIEX 5 



111. kategória 
60 m dievčatá 
l . Alex. BALCOV Á B3 8.77 s 
2. B. ČERVEŇANOVÁ B3 8.82 
3. Kat. FIALOVÁ B l 8.88 
4. Kat. POZOROVÁ B3 9.13 

Skok do dial'ky - djevčatá 
l. Dana JAKALOVA B3 375 cm 
2. Alex. BALCOV Á B3 355 
3. Lenka HRAŠKOVÁ B3 353 
4. Krist. PAPPOVÁ H 350 
5. Mich. ROĎOMOVÁ B l 342 
6. M. ŠAFÁRIKOVÁ Bl 331 
7. Silvia BOTHOVÁ H 321 
8. Kristína ŠUTÁ B3 313 
9. P. KOZÁKOVÁ Bl 306 
l O. V. VOKALÍKOVÁ H 304 
ll. P. HORŇÁKOVÁH 301 
12. V. HRBEKOVÁ B l 259 

Hod kri~etovo~ loptičkou - dievčatá 
l. M. STASTNA B l 41 ,86 m 
2. A. MUŽÍKOV ÁH 39, ll 
3. J. TICHÁ B3 38,59 
4. S. PILOVÁ B3_37,70 
5. K. PODLUCKA B3 37,49 
6. A. MEDOVIČOVÁ H 36,72 
7. B. BALÁŽOVÁ Bl 34,04 
8. K. DÚBRAVČÍKOVÁ Bl 31,70 
9. S. SVÁKOVÁ_B3 30,75 
10. K. PAPPOVA H 28,53 
ll. P. KOZÁKOVÁ Bl 26,92 
12. S. BOTHOVÁ H 23,70 

Beh 500 m - dievčatá 
l. B. ČERVEŇANOVÁ B3 l ,37 min. 
2. A. LUDVIGOVÁ B3 l ,38 
3. K. POZORO'{Á B3 l ,40 
4. D. JAKALOVA B3 l ,47 
5. S. SVÁKOV Á B3 l ,48 
6. K. ŠVONČINÁROVÁ B l l ,50 
7. K. FI~LOVA B l l ,50 

g: ~: ~~g~1 ~ i,~h 
10. K. HLÁSNA H 2,14 
ll. P. KRUPČÍKOVÁ H 

Štafeto dievčatá 
l. B3 2,52 
2. Bl 3,01 
3. H 3,14 

IV. kategória 
60 m • élievčatá 
l. Eva PAFČUGOVÁ B3 8,69 s 
2. K. SCHUHAUFEROVÁ H 9,05 
3. S. MEšŤANKOVÁ S. H 9,12 
4. P. ŠTURDIKOVÁ B3 diskvalif. 

Hod kriketov~u loptičkou - dievčatá 
l. Mon. RUNAKOVA H 42,00 m 
2. M. RUŽOVIČOVÁ B l 41 ,35 
3. K.ŠKVARČEKOVÁ B3 40,14 
4. Pavla JUREKOVÁ Bl 39,85 
5. P. MARTANQVIČOVÁ Bl 36,70 
6. M. HRDKOVA H 35,75 
7. J. PUTÍKOVÁ B3 34,75 
8. N. REJŽEKOVÁ B3 34, l O 
9. L BURANOVf., B3 34,00 
10. M. BELKOVA Bl 32,75 
ll. Z. MEDOVIČOVÁ H 30,15 
12. L. FROHLICHOVÁ H 28,15 

Skok do dial'ky - dievčatá 
l. Mart. RUŽOVIČOVÁ B l 414 cm 
2. POKORNÁ H 381 
3. K. TRAMOVÁ B3 379 
4. H. HORÁKOVÁ B3 363 
5. M. SVÁKOV Á B3 362 
6. A. TURANSKÁ H 361 
7. K. FIALOVÁ B l 349 
8. Z. KRAJČÍROV Á B l 345 
9. M. JANUŠČÁKOVÁ Bl 342 
l O. ROGLŠEKOVÁ H 306 
ll . K. ČERVENÁ B3 302 
12. NEŠŤÁNKOVÁ H 301 

DEVEX6 

1.6 •. 2.6. 1998 

60 _m chlapci • _ 
1. Stef. PETERGAC H 8.57 s 
2. Marek RYŠÁNEK B l 8.68 
3. Mich. ŠTULLER H 8.84 
4. Rast. BEDNÁR B3 9.02 

Sk~k do dial'ky: shlapci 
l . Stef. PETERGAC H 400 cm 
2. Marek RYŠÁNEK B l 400 
3. Ján ZEMKO B3 391 
4. Fr. VESCHMIDT B3 366 
5. B. OSÚCH B3 357 
6. M. ZEMAN H 337 
7. Tom. BRUNOVSKÝ B3 334 
8. Filip BA~ B l 332 
9. Jaz. KOLLAR Bl 332 
lO. R. BELEŠ H 321 
ll. J. FÁBRY H 313 

Hod kri~etovou loptičkou - chlapci 
l. V. GECI B3 54,66 
2. D. DROBNÝ Bl 48,38 
3. L SLEZÁK H 46,50 
4. J. FRANKA Bl 46,01 

~: ~R~~gv~~'lff41 ,oa 
7. L JAKUB B3 40,79 
8. M. POLÁK B3 40,71 
9. Š. PETERGÁČ H 38,45 
l O. A. CVEČKO B l 37,68 
ll. R. CIKRAI H 23,47 

Be~ 750 m - c;hlapci 
l. S. PEJERGAČ H 2,33 min. 
2. V. GECI_B3 2,35 
3. L SLEZAK H 2,35 
4. P. FERENCZV B l 2,37 
5. L ROSENBERG B3 2,38 
6. (. KRAJČÍR B3 2,46 
7. L LUDVtG B3 2,47 
8. J. KOLLAR B l 2,56 

io\~~~:~is~3,oo 
Štofeto chlapci 
l. B3 l ,47 
2. Bl 1,51 
3. H 3,00 

60 m - chlapci 
l. Anton ŠIROČKA B3 7,85 s 
2. Vojto ŠKOREC B l 7,87 
3. Július HYPSKI B3 8, l O 
4. Miro ČIČILLA H 8,76 

Hod granátom - chlapci 
l . Ján GALBA B3 52,70 m 
2. Miro REJŽEK B l 52,65 
3. Vojto ŠKQREC Sl 47,95 
4. T. BENČURIK H 44,20 
5. J. HIPSKI B3 43,65 
6. T. BUKOVSKY B3 40,65 
7. A. TRNČÁK Sl 40,00 
8. F. GAŠPÁREK Sl 39.95 
9. Peter VALASKÝ B3 39,90 
10.-11. M. KURUCZ Sl 33,45 
l O. ll. N. SOLLYA H 33,45 
12. R. KRAJČOVIČ H 32,75 

Skok do dial'ky - chlapci 
l. Martin BEZUCH B3 506 cm 
2. Peter MALÝ H 485 
3. L ČERVENÝ B3 467 
4. R. LUSTIG B l 464 
5. A. ŠIROČKA B3 459 
6. E. SLEPČÍK B l 456 
7. V. ŠKOREC B l 448 
8. M. NEŠTINA B3 434 
9. F. ORTH H 381 
10. Š. MODROVIČ H 302 

Beh 500 m - dievčatá 
l. S. GERHATHGOVÁ B3 l ,35 m 
2. K. TRANOVÁ B3. l ,39 
3. L FROHLICHOVA H l ,42 

Štofeto dievčatá 
l . B3 2,48 min. 
2. H. 3,00 
3. Bl 3,10 

l. kategória 
Beh 50 m - dievčatá 
l. M. ČIBOVÁ Sl 8 72 
2. l. PETERGÁČOÝÁ H 9,05 
3. L SLEZÁKOVÁ H 9,20 
4. L DIANOVÁ Sl 9,38 

Hod krik~t?vou l?pličkou - dievčatá 
l. H. BENAKOVA Sl 23,75 m 
2. K. LUKAŠOVIČOVÁ H 20,40 
3. K. HROCHOV Á B3 20, l O 
4. T. TURJANOVÁB218,90 
5. V. SLIVKOVÁ B l 17,89 
6. D. KABÁTOVÁ Sl 17,10 
7. M. FABŠIČOVÁ H 17,15 
8. Z. MELICHOVÁ H 16,20 
9. A. MACÁKOVÁ H 13,80 
l O. M. KOKEŠOV~ B3 12,40 
ll. Z. NAZADOVA B3 12,40 
12. K. ELIZOVÁ B3 9,95 

Beh 500 m - dievčatá 
l . V. SLIVKOVÁ B l l ,55 min. 
2. M. ČIBOVÁ B l l ,56 
3. K. GALISOVÁ H l ,57 
4. M. KULLOVÁ B3 2,00 
5. V. KOČIŠOV Á H 2,00 
6. S. BECKEROVÁ H 2,07 
7. S. DURMEKOVÁ B l 2,08 
8. S. AGALEREVA B3 2, l O 
9. V. STANKOVÁ H 2,14 
10.H.BEŇÁKOVÁB12,17 
ll. P. ŠIKULOVÁ H 2,18 
12. M. ČARANOVÁ B l 2,20 
13. M. POLAČEKOVÁ B3 2,22 
14. M. KULLOVÁ B3 2,23 
15. M. DANEKOVÁ B3 2,24 
16. M. RUSOVÁ B3 2,25 

Beh 50 m - dievčatá 
l . S. NÉMETHOVÁ B l 7,78 s 
2. J. HAJDINOVÁ Bl 8,30 
3. M. MARKOVÁ B3 8/37 
4. L GSCHWENGOVA B3 8,37 

Hod kriketovou loptičkou - dievčatá 
l. A. HRDUČKOVA B3 31,72 m 
2. B. WURFLOVÁ B l 30,66 
3. M. MARKOVÁ B3 29,87 
4. M. HLÁSNA H 29,02 
5. K. JURČÍKOVÁ H 28,70 
6. L RUSNÁKOVÁ H 27,48 
7. L GSCHWENDOVÁ B3 24,74 
8. N. GUTTOVÁBl 22,91 
9. D. ZEMKOVÁ Sl 22,44 
l O. LEDERLEITNEROVÁ B3 21 ,83 
ll. D. EBRINGEROVÁ H 20,59 
12. D. VLČEKOVÁ B l 15,77 

Beh 500 m - dievčatá 
l.J. HAJDINOVÁ B l l ,46 min. 
2. M. MRLÍKOVÁ B l l ,47 
3. S. NÉMETHOVÁ B l l ,51 
4. K. CAKLOVÁ B l l ,52 
5. M. HOĎOVÁ H l ,53 
6. H. ČÁRSKA B3 l ,54 
7. K. JURČÍKOVÁ H l ,55 
8. K. HLÁSNA H l ,58 
9. D. ZEMKOVÁ Sl 1,59 
l O. Z. KRIVÁ H 2,00 
ll. M. KAMENÁROV Á B3 2,02. 
12. M. HARUŠTIAKOVÁ B5 2,07 
13. K. NOSKOVIČOVÁ B3 2, l O 
14. K. KRIŽÁNIOVÁ B3 12 
15. K. 

kameňolome Srdce - Devínska Nová Ves -

v pripomienkovanie 

Bratislava predložil Ministerstvu životného a.s. 
hodnotení Sanácia skládky gudrónov v kameňolo-

verejnosti k nahliadnutiu na Miestnom úrade 
a životného prostredia, lstrijská ul.49 do 

svoje písomné stanovisko k správe najneskôr 
na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR 

vplyvov na ŽP a medziodvetvových vzťahov, 

Bratislava. 

17.00 h v priestoroch lslracenlra, lstrijská ul. 2, 
verejné prerokovanie správy. 

vám v prípade potreby poskytne PhDr. 
MŽP SR - odboru posudzovania vplyvov na 

.hV'l•tnnťlV. tel.č. 516 21 29. 

Ing. Ján Žatko, 
prednosto MÚ 

[l{QlDJOo l]@)l!JQ}fj 
príjme 

Eisnerova 46, DNY 

preklady a tlmočenie v chorvátskom jazyku 
v CK v čase od 14.00 do 18.00 h 

ody a služby DNV 98 
telefónneho čísla na str. 58 
CHLADIACICH ZARIADENÍ 

0905 615 504 

('---_..::....;04=--·-=..:Sl=-=U.::::;i::....:BY:..___) 
" Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 778 362 

• TV servis Baláž - oprava televízo

rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 776 963 

• Účtovníctvo dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 

• Voda - kúrenie. 

Tel.: 779 319 

• Dodávka a pokládka lamináta 

~ch parkiet. 

Tel.: 0905 248 660 

" Montáž všetkého nábytku + ob
kladov. 

Tel.: 0903 478 17 4 

( 05- BYTY ) 
• Vymením 1-izb. byt v Dúbravke 

za 2-izb. v štvrtom obvode. 

Tel.: 784 366 

• Kúpim 2-izb. byt do 3. posch. 

Tel.: 776 198 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES, ISTRI]SKÁ 49, 843 IO BRATISLAVA 

Prenájom trhového miesta na ambulantný predaj, 
križovatka ulíc Milana Marečka - Eisnerova 

Miesto: trhové miesto na križovatke ulíc Milana Marečka a Eisnerovej ulice 

Počet prenajímaných stolov: 4 

Obdobie: l. 8. 1998-31. 7. 1998 

Žiadosť o prenájom trhového miesta na ambulantný predaj je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s označením "Súťaž - Trhové miesto č .... - ne
otvárať" do podateľne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 l O Bratislava. 

Podmienky súťaže si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade. 

Žiadosť musí obsahovať: 
• meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadatel'a 
• ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno a sídlo firmy 
• číslo trhového miesta o ktorý má žiadateľ záujem (stôl číslo l, 2, 3, alebo 4), 
• cenovú ponuku za prenájom počas jedného roka. 

Výška nájomného: výšku nájomného určí miestna rada podl'a najvyššej 
ponuky na každé trhové miesto osobitne. Minimálna cena nájomného je 15 
600,- Sk/rok. Nájomné sa bude platiť mesačne. Prenajaté trhové miesto nie 
je možné dať do podnájmu inej osobe. 

Uzávierka prihlášok: 20. 7. 1998 o 14.00 hodine- v tomto termíne sa zá
roveň uskutoční na Miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: 21. 7. 1998. Trhové miesta budú pridelené štyrom 
žiadateľom s najvyššími cenovými ponukami. 

Ing. Ján Žatko, prednosta Miestneho úradu 

lnovuotvorená predajňa na l. Bukovčana 6 

(bývalý výkup kníh) 

Ponuka: pančuchy, ponožky, obuv, detský textil 

Za dostupné ceny 

Sizar group s.r.o. 

Počítače, periférie, software, siete 
Mini tower, IBM P233 MMX, 16 MB RAM, 

2.0 GB HDD, SVGA 1MB PCI, FDD 1 "'·ó .. "''*'''"' '·'~'1'-t"Í''iY?:5:':.,, .. , 
14" color monitor, *' 
myš, klávesnica 
1 rok záruka 

Novoveská 35, Devínska Nová Ves, tel./fax: 770 452, 770 951, 770 987 

Chystáte sa stanove(? 
STANY a KIEMIPBNGOVIÉ IPRÍSLUŠIENSTVO 
• karimatky • spacie vaky • lodný vak • turistické fláše 
• obedové súpravy • slnečníky • stoličky • lehátka ... 
príďte si vybra( do Devexu - Novoveská 14 (z dvora) 

o' ia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

Nemáte ešte z~bezpeč né? 

LETNE BORY PRE DETI 
strava- ubllfovanie- Prol!ram Pre 100-120 detí v Strieborníckej doline 

Info.: Devex. tel./fax: 115 275. mobil: 0903 429 485 

lnzerdo: Cenník: l znak= l Sk, 1/8 str. =527 Sk, l j 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenám treba pripočíta( 23 o/o DPH. 
Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuku detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. l cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia l 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod 15.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
UíJí)@@~@lli®] 
polície 

od 16. 6. 1998 do 10. 7. 1998 

*Dňa 26. 6. 1998 hliadka 
mestskej polície v doobedňajších 
hodinách na ulici Bukovčana a 
Eisnerova zabezpečovala verejný 
poriadok a dozor pri prechodoch 
počas ukončenia školského roku. 

•y ten istý deň 26. 6. 1998 
hliadka mestskej polície o 17.00 h 
na ulici J. Jonáša riešila priestupok 
dvoch miestnych občianok, ktoré 
na verejnosti popíjali alkoholické 
nápoje. Boli vyriešené v zmysle zá
kona o priestupkoch. 

*Dňa 29. 6. 1998 o l 0.30 h na 
základe oznamu od občana hliad
ka mestskej polície vykonávala pre
hliadku pivničných priestorov na 
ulici J. Jonáša. Mali sa tu nachá
dza( osoby, ktoré tu mali "fetoval". 
Výsledok kontroly bol negatívny. 

*Dňa 3. 7. 1998 v čase o 
20.40 h bola hliadka mestskej polí
cie privolaná pri riešení "problé
mu", keď občianka na Mečíkovej 
ulici si privlastnila loptu, spadnutú 
na jej pozemok pri loptovej hre na 
detskom ihrisku. Po príchode hliad
ky loptu dobrovolne vrátila. 

*Dňa 4. 7. 1998 v nočných ho
dinách dvakrát zasahovala hliadka 
mestskej polície na základe ozna
mu na linku "159". Na ulici Na 
Vyhliadke a potom na Eisnerovej 
občania v značne podnapitom sta
ve ležali na vozovke. Boli okamžite 
"prebraní" a vykázaní domov. 

*Dňa l O. 7. 1998 na základe 
telefonického oznamu hliadka 
mestskej polície vyriešila priestupok 
mladíka, ktorý "si požičal" piesok 
z detského pieskoviska pred do
mom na ulici l. Bukovčana č. 7. 
Bola mu za tento priestupok udele
ná bloková pokuta a piesok musel 
vráti(, skadial' ho zobral. 

Jaroslav Luky 
velitel' stanice MsP DNY 

~ S~oVo ma!ú"§=.e~rania 7 
Návrat do minulostí IV. 

alebo 

Aj z mojej strany naposledy 
Aj yýborné jedlo sa nám sproti

ví, keď ho máme naservírované na 
tanieri každý deň. Aj atraktívna 
"kauza" v médiách je zaujímavá 
iba polial', kým nezovšednie. Preto 
som dlho váhal, či reagoval' na re
akciu lng.R.M. na môj článok. 
Kedze ma však obvinil, z nekorekt
ného útoku a porušovania elemen
tárnych pravidiel slušnosti, predsa 
musím proti tomu protestoval'. 

Ing. R.M., predsedu MO HZDS 
v DNY, som obvinil zo snahy 
ovplyvnil' spravodajský šot z mítin
gu HZDS odvysielaný Devínsko-no
voveskou televíziou. Za týmito slo
vami si stojím. Každé slovo v mo
jom predchádzajúcom článku je 
pravdivé. Jeho tvrdenie, že žiadne 
dôkazy neexistujú je zavádzajúce 
hneď z dvoch dôvodov. 

Na zváženie 
Bývam na ulici P. Horova 5. Tak 

ako vchod č. 7 mal problém s 
Večierkou, my máme podobný s te
lefónnym automatom. Čo si myslí-

Prvým dôvodom je skutočnos( 
že okrem mňa boli svedkami snahy 
Ing. R.M. a jeho dvoch straníckych 
kolegov o úpravu šotu v prospech 
HZDS další traja pracovníci DTV. 
Druhým dôvodom je to, že podl'a 
vyjadrenia Ing. R.M. existuje mag
netofónová nahrávka telefonického 
rozhovoru medzi nami a tak isto 
existuje nahrávka diskusie v televíz
nom štúdiu počas jeho inkrimino
vanej návštevy. Podotýkam, že ja 
som ani jednu, ani druhú nahrávKu 
nerobil. Nemám vo zvyku nahrá
va( si telefonické ani iné rozhovo
ry. Preto tento dôkaz nemôžem po
skytnúť ja, ale mohol by to urobi( 
Ing. R.M. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

te, ako reaguje podgurážený 
občan, mladý nespútaný občan, 
ale aj "kludas", keď sa po vhodení 
drobných do automatu opätovne 
nedovolá, automat mu "zhltne" 
drobné? Začne mláti( do automatu 

Ozaj všetko Pre 
Začnem trochu obšírne. 

Prisíahovala som sa do DNY za
čiatkom roku 1995 z Nitry. Bola 
som nadšená. Pekné malé sídlisko 
pod lesom. Zvykla som si vel'mi 
rýchlo. Prekvapeniam nebolo kon
ca. Pre NovovešÍanov to je asi už 
normálne, ale pre mňa to bolo 
všetko nové. To ako sa predstavite
lia DNY starajú o sídlisko a starú 
čast'. Môžem porovnáva(, lebo aj v 
Nitre som bývala na sídlisku, ktoré 
sa budovalo pri starej časti. Možno 
niekomu niečo hovorí - stará a no
vá Chrenová. Ale tam neboli vyda
rené katalógy obchodov a služieb, 
ani informačný spravodajca obča
nov mestskej časti. V ňom sa do
zvedáme o živote v DNY, o rokova
ní na radnici, o plánoch pri budo
vaní DNY, o používaní finančných 
prostriedkov, ale aj správy z čin
nosti mestskej polície, informácie o 
budovaní detských ihrísk a mnoho, 
mnoho iných informácií. A už som 
pri jadre veci. 

Všetci sledujeme detské aktivity 
v školách i mimo nich, budujú sa 
ihriská a celkovo. staráme sa o bla
ho našich detí. Ale zaujíma nieko
ho aj to, ako chodia deti, ktoré sa 
nemohli umiestni( pre nedostatok 

Zelená riasa 
V minulom čísle sme písali oze

lenej riase, ktorá pokryla väčšiu 
časí hladiny rybníka na rohu ulíc 
lstrijská - Mlynská. 

Dnes je hladina rybníka opäÍ 
čistá. 

Na podnet miestneho úradu 
riasu identifikoval Slovenský vodo
hospodársky podnik a navrhol tri 
spôsoby likvidácie. Pracovníci 
Denovy použili ten najnamáha
vejší, ale pre životné prostredie 
najvhodnejší - riasu odstránili me
chanicky. Pochvala za pomoc patrí 
aj členom komisie životného pro
stredia pri MZ, RnDr. Bačovej, Ing. 
Kováčovi, riaditelovi Denovy a jeho 
pracovníkom. 

zvoncov, dverí. uz a1 ny 
také obdobie, že 2x v týždni bolo 
vykopnuté sklo na dverách. Na tre
tíkrát nám C-REAl nainštaloval 
plech namiesto skla. Pýtam sa, ne
bolo by vhodné premiestniť telefón-

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 
hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska 
(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, 
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9 Kultúra bez hraníc 

ME pretekov automobilov do vrchu 

~ Slovo Novovešťanov 

(;)Ako voliť 

Návrh zmien a doplnkov aktuolizócie 
ÚPN hl. mesta SR BRATISLAVY 

rok 1993 
MESTSKÁ ČASŤ 

BRATISLAVA • DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vystavené k verejnému prerokovaniu 
v zmysle ustanovení zákono č.S0/7 6 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 
Denne v termíne od l 0.8.1998 

do 10.9.1998 vrátane 

Novinky 
z Volkswagenu 

Prvého júla tohto roku prekročila 
Firma Volkswagen Bratislava so síd
lom v Devínskej Novej Vsi hranicu 
5000 zamestnancov. Pripravovaný 
nárast produkcie však túto hranicu 
opäÍ posunie v doh ladnom čase zas 
dopredu. 

Vaše stanoviská, pripomienky a námietky 
Koncom septembra tohto roka podajte v zákonom stavenej lehote 

na adresu: by sa mal v bratislavskom Volkswa-

Mestská časť Bratislavy- Devínska Nová Ves gene začat' sériovo vyrába( úplne 
lslrijská 49 _Miestny úrad nový model automobilu Bora Syncro, 

843 l O Bratislava už na pohlad pekné auto. 

Uzávierka dnešného čísla bola 27.8. 7998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude l O. 9. 1998, číslo vyjde 18. 9. 1998. 

15 bezplatne 

Krátke správy 
PENZIÓN 

Samospráva mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves prerokováva 

zámer zriadenia domu penziónu pre 
starých obyvatelóv Devínskej Novej 
Vsi a preto zis(uje záujem obyvatelóv 
o túto formu ubytovania v dome pen
zióne pre starých obyvatelóv našej 

mestskej časti. Ak by ste mali záujem 
o ubytovanie v dome penzióne pre 

starých obyvatelóv zavolajte na 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 

č. l. 775 250, 776 250. 

Koniec besnoty 
Vzhladom k tomu, že dňa 18. 8. 

1998 uplynula 90 dňová pozorova
cia doba od posledného výskytu bes-

noty vo/ne žijúcich zvierat a psa v 
objekte čističky odpadových vôd v k. 
ú. mestskej časti Devínska Nová Ves, 
týmto dňom strácajú platnos( vydané 
mimoriadne veterinárne opatrenia 
uvedené pod č. j. 311/98 zo dňa 
18. 3. 1998 a nákazu vyhlasujeme 

za zaniknutú. 
MVDr. Miloš Mašlej 

okresný štátny veterinárny lekár 

Na pravú mieru 
V čísle 14 nášho dvojtýždenníka sme 
uverejnili {prevzali z Večerníka pod 
hlavičkou Rádio Regtime ... } článok 
Byty z Volkswagenu. Nakoniec sme 
zistili, že rovnakú správu, zrejme zo 
zle pochopených informácií o raste 

produktivity a s tým spojenom zabez
pečení bytov, ktosi "vydedukoval", že 
je "ruka v rukáve" a pustil ju do sveta. 

Firma EIB sa ohradila proti tomuto 
názoru a uvádza, že byty v objekte 

polyfunkčného domu na u/. Š. Králika 
zalial' nemajú žiadnych budúcich 

vlastníkov, nakol'ko do dnešného dňa 
{20. 7. 1998) nebola uzatvorená s prí
padnými záujemcami žiadna zmluva. 

Kedze sme správu prevzali z hodno
verného zdroja nepredpokladali sme, 

že môžeme spôsobi( rozruch. Dot
knutým stranám sa ospravedlňujeme. 

Redakcia 



® robnickv 
1l radnice 

Z rokovania miestnej rady 
18.8.1998 

Miestna rada: 
• Prerokovala správu o plnení zmluvy 
o nájme budovy základnej školy na 
lstrijskej 22 zo strany Okresného úra
du. Konštatovala nespokojnosť s tým, 
že sa okresný úrad hospodársku čast' 
budovy nevyužíva na účel uvedený v 
zmluve - stravovanie žiakov. 
• Schválila dlhodobý prenájom dvoch 
trhových stolov no križovatke ulíc 
M.Marečka a Eisnero-vej za účelom 
predaja ovocia a zeleniny a predaja 
kníh. 
• Schválila návrh na zabezpečenie 
vysielania spravodajstva v DlV z akcií 
politických strán a hnutí v DNY počas 
obdobia volebnej kampane. 
• Menovala komisiu na vyhodnotenie 
sút'ažných návrhov verejnej obchod
nej sútaže "Projekt prevádzkovej bu
dovy Denovy a VDPZ". 
• Schválila uvolnenie 45 tisíc korún z 
Fondu kultúry pre združenie Votum na 
zakúpenie anglického krídla. 
• Uložila prednostovi miestneho úra
du prerokova( s banským úradom za
bezpečenie ukončenia t'ažby v roku 
1998 na Glavici a povinnosti pri re
kultivácii t'ažobného priestoru. 
• Uložila prednostovi miestneho úra
du zosumorizovot' náklady na inves
tičné akcie mestskej časti zvláš( pre 
sídliská Kostolné a Podhorské a zvláš( 
pre zvyšnú časf DNY a ta v členení: 
schválené investície a realizované in
vestície z rozpočtu mestskej časti za 
obdobie od roku 1991 do súčasnosti. 

·p-

Rokovanie miestneho 
zastupitelstva 

V utorok 22.9. 1998 sa v Istro-centre 
uskutoční rokovanie miestneho zastu
pitel'stva. Okrem iného sa budú po· 
slanci zaobera(: 

realizáciou investičných akcií mest
skej časti v roku 1998 a prehladom 
investičných nákladov za obdobie 
1991- 1998, 
urbanistickou štúdiou mestskej časti 
DNY, 
návrhom zabezpečenia volebnej 
kampa~e v komunálnych val'bách, 
návrhom VZN o pohybe zvierat, 
informáciou o čerpaní rozpočtu, 
návrhom no realizáciu bytov mla
dej rodiny, 
výstavbou podkrovných bytov na 
sídlisku Stred. 

Priebeh zasadnutia bude v priamom 
prenose vysiela( Devínskonovoveská 
televízia. 

. p· 
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Niele bazén ale ai 
V školách v Devínskej Novej Vsi b 

sa znovu rozozvučali zvonce, det
ské ihriská sú zase plné detského 
kriku. leto je definitívne za nami. 
leto, aké tu už dávno nebolo. 
Páliace slnko vyháňalo k vode všet
ko čo malo ruky a nohy. A tak sa 
Devínskonovovešt'ania stretávali 
navzájom na Zlatých Pieskoch, v 
Plaveckom Štvrtku, na Tehelnom 
poli alebo na Rosničke. 

Už o dva roky na to nebudú od
kázaní. Nielen v lete, ale počas ce· 
lého roka budú mat' obyvatelia 
našej mestskej časti možnost' za
pláva( si v krytom bazéne bez to
ho, že by opustili Devínsku Novú 
Ves. V stredu 23.augusta firma EIB 
usporiadala slávnostnú prezentáciu 
projektu výstavb)' polyfunkčného 
objektu na ulici Štefana Králika. 
Okrem bazéna bude v športovo-re
laxačnej časti objektu fitnescen
trum, sauna, solárium, browlingové 
dráhy a dalšie športové a spolo
čenské priestory. Mládeži tak pri
budne dalšia alternatíva oproti nu
de a klamlivému úniku v drogách. 

V komerčnej časti objektu pri
budne pre obyvatel'ov Devínskej 
Novej Vsi supermarket a množstvo 
drobných prevádzok. Tretia čast' 
objektu poteší hlavne tých, ktorí ne
majú strechu nad hlavou pre seba 
a svoje deti, alebo pre svojho 
ocelového tátoša. Okrem stovky 
podzemných garáží pribudne pre 
vodičov niekol'ko sto parkovacích 
boxov v poschodovom parkovacom 
dome. A konečne v objekte pribud
ne aj 106 nových bytov. Väčšina z 
nich bude malometrážnych a tak 
napriek nadštandardnej výbave 
budú cenovo dostupné aj pre mla
dých ludí. Túto skutočnost' môže vy
užit' aj samospráva mestskej časti a 
zakúpi( určitý počet z týchto bytov 

pre potreby tých mladých rodín, 
ktorí nemajú kde hlavu zložit' a ne
majú ani peniaze na nový byt. Na 
najbližšom rokovaní miestneho za
stupitelstva sa budú poslanci zaobe
ra( návrhom prednostu miestneho 
úradu na zakúpenie 30 bytov v 
tomto objekte do vlastníctva mest· 
skej časti. Tieto takzvané "byty mla
dej rodiny" budú určené na ubyto
vanie mladých rodín na určitú dobu 
5 - l O rokov, kým si nenašetria na 
svoj vlastný byt. Stanovisko miestne
ho zastupitel'stva k tomuto návrhu 
bude jasné až 23.septembra. Aj ke
by sa presadil názor odporcov tejto 
myšlienky, byty už o dva roky stát' 
budú. Dôležité však bude aj to, či v 
nich budú bývat' 
Devínskonovovešt'ania, alebo prist'a· 
hovalci z iných mestských častí ale
bo trebárs z východného Slovenska. 

O výstavbe spomínaného kom
plexu, ktorý bude najvýznamnejšou 
stavbou v intraviláne Devínskej 
Novej Vsi sa na stránkach Devexu 
ale aj vo verejnosti diskutuje už vel'
mi dlho. Myšlienka má vela zásten· 
cov ale aj vela odporcov a to aj me
dzi funkcionármi samosprávy. Aj na 
slávnostnej prezentácii zazneli po
chybovačné myšlienky k reálnosti 
celého projektu. Niekto skrátka ne· 
môže pochopi( skutočnost', že sú
kromná firma je ochotná investovať 
stovky miliónov korún práve tu v 
Devínskej Novej Vsi v prospech jej 
obyvatelov. Nemôže, alebo nechce ? 

Najlepšou odpovedou firmy EIB 
na slová pochybovačov bude zača
tie výstavby. Budeme jeho svedkami 
už o niekol'ko mesiacov. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

štyri pohl.ady 
a štyri roky 

Slovensko zaplavili tisícky bil

boardov, z ktorých sa na nás 

usmievajú politici, ktorí žijú iba pre 

naše dobro a pre dobro Slovenska. 

Presviedčajú nás o svojich výnimo· 

čných vlastnostiach v televízii, ich 

pozdravy onedlho zaplavia naše 

poštové schránky. A keď si už vy

dýchneme, že je to celé za nami, 

začne to znova. Áno, ani sa ne

nazdáme a budú tu komunálne vo

l'by a pred nimi úsmevy kandidá

tov, ktorí žijú iba pre naše dobro a 

pre dobro Devínskej Novej Vsi. Tak 

ako to bolo pred štyrmi rokmi. 

V Devínskej Novej Vsi získali v 

posledných komunálnych vol'bách 

najväčšiu dôveru kandidáti Kres

t'anskodemokratického hnutia. Až 

devä( poslancov miestneho zastupi

tel'stva z celkového počtu 29 bolo 

členmi KDH. Spoločne s poslancami 

Demokratickej únie, Nového Slo

venska, Demokratickej strany a nie

kol'kými nezávislými poslancami vy

tvorili 19 člennú koalíciu, ktorá sa 

snažila presadzova( zámery, s kto

rými získala dôveru svojich voličov. 
Jedným z tých zámerov bolo zle· 

pšit' kontakt poslancov s voličmi a 

nici. 

Ďalším 
formovanosti 
budovanie 
štúdia a 
káblového 

priamy 
Kedze 

starej časti. 
nutia mali 
hodovanie 
príkladov je 

Milana 

V rámci spolupráce 
V zmysle dohody o kultúrnej, spoločen

skej o športovej spolupráci s chorvátskou 
obcou Sveli Ilja bol v múji 1998 dohod· 
nutý komisiou pre spoluprácu s touto ob
cou program pre rok 1998, okrem iných 
podujatí i účasť našej delegácie na osla
vách ich obce v dňoch 12. 7. a 19. 1. 
1998. V prvom termíne sa vo Sv. Ilja pre
zentovalo družstvo VOPZ na požiarnej 
súťaži, 19. 7. 1998 kedy bol hlavný prog
ram miestnych obecných slávností sa za 
našu MČ zúčastnilo "A" mužstvo futbalo-

vého klubu FCl no turnaji, ktorý s úspe
chom zvládli a získali prvé miesto s putov
ným pohárom oko i cenu pre najlepšieho 
strelca. Pozvanie smerovalo i samospráve 
našej obce, účasť poslancov bola nižšia ako 
v minulom roku z dôvodu čerpania dovole
niek a iných letných aktivít. Tí, ktorí po
zvanie mohli prijať boli účastníkmi sláv
nostného zasadnutia obecného zostupitel'
stva Sv. Ilja, svätej omše, hodnotného· 
športového zápolenia i krátkej hudobnej 
produkcie no rozlúčku. 

Počas dní Kultúra bez hraníc prijal starosta DNY Ing. V. Mráz 

na radnici hostí, kde okrem doplnenia o nového člena projektu • 
Záh. Bystrica · prerokovali dalšie kroky v rozširovaní spolupráce. 

• Z celoslovenských prieskumov vyplýva, 
že v súčasnosti vedomosti žiakov o uďlelov o prob
lematike drogových závislosti sú nedostatočné. 
Práve učitelia oko sprostredkovatelia základných 
informácií pripravujúci deti do života musia moi k 
dispozícii správne podklady pre prácu s deťmi -
myslím, že to je potrebo každého uWeľo, ktorý 
pracuje s deťmi každý deň. 

" Z výskumov je známe, že drogy so u nás 

šíria rýchlym tempom. Rýchly je prechod na intra
venóznu aplikáciu. Narkománia so presúva do 
nižších vekových kategórií. Situácia si vyžaduje 
zvýšenie informovanosti rodičov, pedagógov, detí. 
Rodifla, ich deti, mladí ľudia aj u1ifelio by moli ve
die(, čo sú drogy, oko vzniká závislos( na drogách, 
oké sú jej príznaky. Moli by so nauči( ohodnotiť 
svoju silu o hranice, aby dokózoli odmietnu( lákad
lo drogového zážitku. 

oo~~~lliw~oou~ 
menin~ v nasleaujúcic~ avoc~ 

t~ždňoc~ oslávia: 
5. 9.- Regina, 6. 9.- Alica, 

7. 9. Marianna, 

8. 9. - Miriama, 9. 9.- Martina, 

70.9.- Oleg, 7 7.9:· Bystrík, 

12.9.-Mária, 73.9.- Ctibor, 

74.9.~ rudami/, 15.9.-Jo/ana, 

Sedembolestná Panna Mária, 

7 6. 9. • Ludmila, 

17 9.· Olympia, 

78.9.- Eugénia 

Stopät'desiate výročie príchodu 
prvého parného vlaku 

na Slovensko {Marchegg · 
Devínska Nová Ves - Bratislava} 

si pripomenuli železničiari 
v ONV za účasti mnohých 

obdivovatefóv "ocelóvých tátošov" 
ai odhalením pamätnei tabule na 
žefezničnei stanici v Devínskei 
Novei Vsi v sobotu 22. 8. 98. 

• Pohlad no aktuálnu drogovú scénu v SR 
ukazuje aj potrebu cielenejšej prevemie, realizova
nie systematického a efektívneho vyučovania. 

• Deli 11 mladí ľudia sú nojviilšou skupinou 
našej spoločnosti. So svojou kullúrou, kullúrnymi ri
tuálmi, so svojim jazykom, hodnotovým systémom, 
rôzne štrukturovanými skupinami, ktoré so riadia 
vlastnými informačnými tokmi vzormi so svojím 
spôsobom. Al 
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pravidelných aktivít 
a útvarov 
pre deti a dospelých 

13.9. DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
vel'ká sála 16.00 

27.9. DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
·v~l'ká sála 16.00 

v čase 16.-22.9.98 

6 

VYČISTIME DEVÍN~KU akcia pre školy ( ale aj pre všetkých občanov) 
tel: 770 033 

IE.liill~ fu®u ~~ 
Preboha/á ponuka podujatí 22.-23: augusta 1998 pod názvom KULTÚRA BEZ HRANÍC vstúpila v 
tomto roku už do tretieho ročníka. Okrem hlavného mesta SR Bratislavy, Devínskej Novej 

Devína, Marcheggu, Engelhartstettenu, Chorvátskeho kultúrneho spolku na 
Slovensku pribudol do projektu nový člen Záhorská Bystrica. 

V sobotu predpoludním zočoli turnaje vo Hulík predstavil dielo V. Baču, O. Baču, O. 
futbale a volejbale, prehliadka dobrovolných Bachoríko, J. čuteka, O. Fischera, E. Fulku, J. 
požiarnych zborov, cykloturistické výlety k Hobora., A. Horváthovej, V. Hulíka, J. Jankoviča, 
rieke Morave. Popoludní na nám. 6. aprna v M. Komáčeka, L Longauera, J. Meliša, š. 
Besedov-skom domčeku predstavili členovia chor- Rabinu, P. Rollera, P. Strassnera, J. Knifera aJ. 
vátskeho kultúrneho spolku v ONV národopisný Linschingrra a R. Goeschla z Rakúska. Dúfajme, 
obrázok "lúčenie regrútov" v spracovaní V. že vydarená prehliadka je prvým krokom k zolo-
Pokorného, večer zavŕšili účastníci slávností s ženiu tradície výstav výtvarného umenia v 
Veselou muzikou no Požiarnickej zábave. Devínskej. 

V nedeľu detský folklórny súbor Grbačieta v Otvorená scéna no lstrijskej v programe 
uliciach Devínskej Novej Vsi zvolával na slávnos· Susedia susedom ponúkla v slávnostnom prog· 
ti. Už predpoludním bolo možné prehliadnuť si rame v réžii D. Szabóovej pozdravy jednotlivých 
Devínsku na kočoch s konským záprahom a vi· účastníkov kultúrnej výmeny: Musa Ludens z 
dieť "Živý skanzen l'udových remesiel" na Bratislavy, spevácky zbor Matice slovenskej zo 
lstrijskej. Záhorskej Bystrice, OFS Grbačieta, súrodenci 

Popoludní prijal starosta Mč DNV Ing. V. Jendruchovci. Ospravedlnili sa súbory z Rakúska. 
Mróz hostí· signatárov projektu Kultúra bez hro- Predvečernú atmosféru dotvorila skupina 
níc z hlavného · mesta Bratislavy, Devína, Dunaj. Chrómový koncert vážnej hudby v kos-
Marcheggu, Engelhartstettenu, Chorvátskeho kul· tole Ducha svätého z diel Bortianskeho, 
túrneho zvozu na Slovensku a Záhorskej Haydna, Mozarta, Schuberta o Marchesiho v po· 
Bystrice. daní Z. Vasekovej, M. Varínskeho, mládežnícke-

Pri prnežitosti 3. ročníka festivalu bola v ho spevokolu Veni s dirigentkou J. Pokludovou, 
priestoroch radnice zároveň vernisáž výstavy Societa Rigola, M. štreitovej·Popoláfovej, Z. 
výtvarných diel UMENIE BEZ HRANÍC. Grékovej, R. Šebestu a A. Vessovej zavŕšil prog· 
Organizátor výstavy akademický maliar Viktor ram tohtoročných slávností. pk 

A. Beleš - sÍarosta Záh. Bystrice 
podpísal projekt spolupráce. 

DEVIEX 4 

Organizátor výstavy akad. maliar 
V. Hulík (vlovo) so starostom MČ 
DNY otvorili vernisáž. 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v so. 

a ne. aj o 17.15 hod. 

1. 9.utorok- 17.15 a 19.15 
2. 9. streda- 19.45 

STRATENÍ VO VESMÍRE 
USA, MP, s. t. vs!. - 40,- Sk 

5.-6. 9. So+Ne • 17.15, 19.45 

Mieslna knižnica v Devínskej Novej 
vyhlasuie 

pre mladých čitatelov anketu 

Prihlási( sa môže každý, kto sa cíti mladý, 
volný list papiera napíše názov a autora knihy, 
laní v dobe prázdnin a stručne zdôvodní prečo, 
takéto stručné vyjadrenie musí čitatelne 
aj čitatelnú adresu. lístok už len odovzdá v 

žičného času. Najneskôr do 16• 

Najlepšie odpovede odmeníme a zverejní~e 
Zapoj sa aj ly, nič nestratíš, tba 

svojimi 
a techni

do prekrás
Karpát na 

hotel Baba 

• SLOVAKIA. '98 MATADOR 
Medzinárodné preteky automobilov do vrchu 

Pezinok- Baba 25.-26.7.98 

usmievavý lászló Szász z Madar
ska, Rolf Koppel z Nemecka, či 

Ota Krámsky z Českej republiky. 

František Čečil z Čiech, na historic
kom Hakar 1200, si Íažkal, že 
kdesi v zahraničí parkovali na lú
ke, ktorú práve predtým prihnojili 
močovkou. Tu nevedel traí i orga
nizátorov vynachváli( len mu chý
bala, v jeho triede historických vo
zidiel, väčšia konkurencia. 

Ani v tomto ročníku nechýbalo 

hol né 

niekol'ko zaujímavostí. Okrem za
radenia historických vozidiel do 
pretekov i vela ponúk pre deti upú-

talo najmä zaradenie pretekov 
Škoda Odavia riadených osobno
síami. Na trati sme mali možnos( 
sledova( zručnosti l. Gašparoviča -
predsedu NR SR, Ing. M. Rosinu -
viceprezidenta Matadoru Púchov, 
Jozefa Golonku - populárneho ho
kejistu, Ladislava Hlubíka z tímu 
Motorsportu, ale aj Viliama liedla 

ných pretekoch sme však vedeli aj 
generálneho riaditelo Presskamu 
Bratislava Viliama Liedla sl., ktorý v 
rámci majstrovstiev Slovenska na 
vozidle Audi 80 Competantion ob
sadil pekné 7. miesto. 

Ako si počínali pretekári z do
mácej liahne Motorsportu Racing 
Teamu OMV STUAD? Andrej 
Studenič na vozidle Audi A4 
Ouattro vo svojej triede prví, v ab
solútnom poradí majstrovstiev 
Slovenska druhý so stratou 7 desa
tín sekundy za víťazom J. Krajčím, v 
ME ôsmy, ako prvý zo Slovenska. 
Igor Šimkovič z Devínskej na vozid
le Ford Escort Coswort vo svojej 
triede skončil druhý, v rámci maj
strovstiev Slovenska na peknom 12. 
mieste, ME 30. miesto. Na stupňoch 
vííazov na IV. ročníku stáli: 

Majstrovstvá Slovenska absolút-
ne poradie: 

1. J. Krajči, 
'l. A. Studenič, 
3. M. Čiliak. 
Majstrovstvá Európy: 
1. l. Pasquale (ITA), 
2. Rudiger Faustmann (Ger.), 
3. Giulio Regosa (ITA) pk 
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~ • Sv. Ilja (Chorv.) (V) 1:4 Marček, šubín, Volek, 
W Liptaj 

Futbalový klub FCL Devínska Nová Ves skončil v 
ročníku 1997/1998 111. futbalovej ligy 1111 

8. mieste z 18 účastníkov s konečnou bilanciou 
34 - 16 -1 O- 11 a skóre 57:60. Zároveň s koncom 
sezóny skončila trénerska zmluva trénerskej dvojice 
V. Frotrič a J. Šášik. 

Vzhladom na veľmi krátke obdobie na prípravu, 
skomplikované naviac dovolenkami, začali futbalisti 
letnú prípravu už 15. 6. s perspektívou prvého zápa
su súťažného ročníka 1998/1999 už 9. 8. 1998. 

Pod vedením novej trénerskej dvojice 
Miroslava Kuchoričo a jeho asistenta tubomíra 
Ondriašo sa zapojili do prípravy títo hráči: 

Brankári: M. Rybár, M. Krampl (z dorastu) 
a hráči: D. Válek, It Madar, J. Šošík, R. 
Šašík, P. Ondruš (z dorastu ŠKP - Devín) M. 
Tóth, M. Gulyóš, V. Galo (návrat z Rakúska), 
M. Mele!Jr P. Marček (ŠKP- Devín), J. liplo~ 
P. Kojlich (Vinohrady), J. Uhlík (Hlohovec). 

Po sezóne z mužstva odišli- V. Havel (WV ho· 
sťovanie), po ukončení hosťovania Rafaj (ZVS), 
Kadlec (Sl. Grob), a tam tiež odišiel na ročné hosťo
vanie P. Stačík. V dôsledku zronení nezačali letnú pr~ 
pravu J. Pulik 11 M. Jurina a ich zaradenie do 
mužstva bude závisieť od ich zdravotného stavu a je 
otázkou dlhšieho času. 

V rámci prípravy zohralo mužstvo 8 prípravných 
zápasov s 1ýmito výsledkami: 
• Orechová Pôtoň (V) 2:1 G. Válek, Havel 
• Vrakuňa (V) l :2 G. Brestovanský 
• NK Bedna (Chorv.) (V) 1:4 Valík 2, Marček 2 

• Hul (V) (Chorv.) 0:0 
• Jakubov 1 :2 Gála, Marčok: 
• Zohor 1:0 
"Volkswagen 0:2 

Z dôvodov rekonštrukcie trávnika odohralo 
mužstvo až na posledný zápas s Volkswagenom na 
ihriskách súperov. Stretnutia v Chorvcílsku boli 
hrané v rámci turnaja v ktorom naše mužstvo 
zvíl'ozilo. 

V zápase l. kola nastúpilo naše mužstvo v der
by stretnutí proti nášmu mestskému súperovi FK 
TESCO Dúbravka. Napriek prvému obdržanému gólu 
dokázali zvrátiť výsledok a zvíťazili 3:1 gólmi 
Brestovanského (2) a Marčeka. 
2. kolo VTJ KOBA Senec -D.N.V. 4:1 
3. kolo D.N.V. ·Inter B 0:6 

Po 3. kole je mužstvo na 13. mieste zo 16. 
účastníkov súťaže. Nedá mi nespomenúť účinkova
nie mužstva v akcii "Kultúro bez hraníc", kde 
mužstvo zvíťazilo vo finále turnaja nad súpe
rom z Chorvátska Sv. Ilja 3:1 gólmi Gulyasa (2), 
Brestovanského (1). 

Ďalší program mužstva v súťoii: 

5. 9. 15.30 Vinohrady- D.N.V. 
13. 9. 15.30 D.N.V.- Lamač 
20. 9. 10.30 ŠKP Devín· D.N.V. 
23. 9. 17 .OO D.N.V.- Svä1ý Jur 

'C su~v~'ma~:é~fC:IIliCI/ 
Ďalši .... 

Cl 
Verejnú mienku v našej mestskej 

časti prednedávnom rozčerila kau
za, ktorá vznikla ako dôsledok roz
hodnutia miestnej rady o zastavení 
dalšieho Financovania MO MS z 
dôvodu údajného zneužitia Festi
valu slovenskej národnej piesne na 
propagáciu - jedného politického 
hnutia ... 

Pol'utovanie nad unáhleným po
stupom rady vyjadrila nielen MO 
HZDS v D.N. V., ale aj viacerí oby
vatelia našej mestskej časti. Reakcia 
prednostu MÚ Ing. J. Žatku pripo
mínala predvolebnú kortešačku. 
Síce chudobnú na argumenty, ale 
prekypujúcu invektívami voči HZDS 
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.... s 
i voči mojej osobe. 

S odstupom času je čoraz viac 
evidentné, kto mal záujem na úče
lovom spolitizovaní celého prípadu. 

Moju domnienku nepriamo po
tvrdzujú aj udalosti, ktoré sa odo
hrali 23. augusta tohto roku počas 
podujatia "KULTÚRA BEZ 
HRANÍC", medzinárodných slávno
stí kultúrnej spolupráce a výmeny v 
D.N.V. za účasti zástupcov z 
Marcheggu, Engelhartstettenu, 
hlavného mesta SR a mestských 
častí Devín, Záhorská Bystrica a D. 
N. Ves. Podujatie navštívil aj štátny 
tajomník Ministerstva obrany SR J. 
Gajdoš, ktorý ako zástupca Vlády 

V dňoch 13. a 14. júna 1998 naši slovenskí 
Jaško (z DNV), Harendarčík, Giertli 
Fajman, Cích, Benco a Vrábel zvít'a:ili v 24 
ných štafiet na Majstrovstvách Európy na trati Saint 
pšom svetovom výkone km, starý 
pekný, nie každodenný výkon v našej atletike 
ničí. 

Dňa 14. 6. 1998 so stretli v Petržake družstvá 
dorastu v tenise ll. triedy medzi ŠK ISKRA 
Matadorfix a TK LOB Devínska Nová Ves. 
Výsledky: ŠK ISKRA Matadorfix 
-TK LOB DNV 3:3 

Vít'az: TK LOB DNV -vyhral no hry. 

llvojhro: 
Roman Húdzik -Vladimír Pánik -
Michal Kormon - Richard Kurina -

6:1, 6:3 
6:3,6:4 
0:6,0:6 Adrián Frnnerl- Martin Kríž -

Stanislav Jurčák - 0:6, 0:6- skreč 

Štvorhra: 
Húdzik, Korman Kríž, Kurina- 6:4, 6:0 

TK LOB Dev. Nová Ves usporiada tenisový kurz 
1990-1991. lápis a začiatok kurzu je 5. 9. 
tenisových kurtoch. Záujemci si so sebou prinesú 
tenisovú loptičku a detskú raketu. Cena kurzu je 

SR chcel pozdravit' jeho účastníkov . 
Ostalo však len pri snahe. 
Opoziční poslanci miestneho zastu
pitelstva na čele s prednostom, za
bránili štátnemu tajomníkovi vo vy
stúpení. 

V tejto súvislosti je na mieste 
otázka. Báli sa prednosta spolu s 
opozičnými poslancami vystúpenia 
predstavitela legitímne zvolenej vlá
dy? Ak áno, určite mali k tomu svo
je dôvody. Ak nie, mali k tomu ne
jaké iné dôvody? Z čoho mali 
strach? 

Nevedno aké dôvody, či nebo
daj zákony ich oprávňovali k také
muto konaniu, isté len jedno. 
Neumožnil' vystúpenie zástupcovi 
vlády s odôvodnením, že nejde o 

sa už skrášl'u
mestskej časti -
ihriská, okolie 

sú malé parčíky 

rb 
aj ryby 

"tiež rybári" 
to je priskoro! 

A majú povolenie? A vôbec, mož
no v rybníku rybárčit'? 

mh 
Opravy bytového fondu SBD IV 

Obyvatel'ka domu č. 907 na ul. 
M. Marečka 7 sa st'ažuje na nedo
konalú službu SBD Bratislava IV. 
Riadne vyplnenú objednávku (po
tvrdenú predsedom domovej samo
správy) priniesla na detašované 
pracovisko SBD na Kosatcovej. 
Predmetom boli nefunkčné zvonče
ky na vchodových dverách. Po pr
vej, 15-minútovej návšteve opravá
ra {podvečer) sa mu podarilo nie
ktoré sfunkčniť, ale zostalo ohlušu
júce pískanie. Po dalších dvoch lýž
dňoch, domáci telefón už tak ne
píska, ale vchodové dvere sa z by
tu otvorit' nedajú. Pre každú návš
tevu a s každou návštevou treba 
"zbehnúÍ" dole. Kedže "problém" 
sa t'ahá od 19. 5. 1998, zdá sa mi, 
že je "akože vyriešený", ale čí 
oprava bola vykonaná tak, ako bo
la zaplatená a či sú obyvatelia 
spokojní, to nikoho asi nezaujíma. 

Z. Malá 

žiakoch. učiteloch 
a rodičoch 

je vzájomná úcta o pochopenie medzi uči
teľom a rodičmi. Je mnoho dôvodov, prečo do
šlo v ostatnom období k devastácii, nežiadúcej 
degradácii práce učitela a k narušeniu etickýc~ 
názorov na učiteľskú prácu. Každý učitel' by 
mol hlbšie chápať, že zakrývanie nedostatkov 
dieťaťa niektorými rodičmi je základný ro
dičovský pud - chrániť svoje dieťa o potrebo 
milovať ho, oj keď jeho dieto má nedostatky. 

No druhej strane by zas rodičia mohli hl
bšie chápať učiteľo, keby pochopili a uznali, 
že je vlastne rodičom dvadsiatich -tridsiatich 
prepožičaných detí, ktoré sú neraz poriadne 
nezbedné a hašterivé, milé oj zlomyseľné lebo 
je každé z iného hniezdočko, z iného prostre
dia. Mnoho rodičov vie veľmi málo o prekrás
nych citoch, ktoré učitelia prechovávojú práve 
k ich deťom, sníva so im o nich, prežívajú pra
vý nefalšovaný strach, že o ne prídu. 
Empoticky rozpoznávajú ich nálady, pocity, 
~režívojú s nimi tok oko ich vlastní rodičia ra
dosti, žiale i bolesti. 

K vzájomnej úcte a rešpektovaniu patrí 
neodmysliteľne d ii v e r 11 • Ai jo so do
mnievam, že dôvera v školu vzrastá. Pomaly 
ale predsa. Mnoho múdrych rodičov so snaží 
nezištne pomáhať škole v jej súčasnom ťaž
kom položení. Hlavne finančnom. Od nepamä
ti však medzi školou a rodinou existujú prvky 
hierarchie, nadriodenosti. Závisí to od prostre
dia v ktorom škola pôsobí, kto udáva tón, kto
si nárokuje no nadriodenosť: sociálne silné 
prostredie, vplyvní rodičia alebo sociálne slabé 
prostredie, nižšia kultúrna úroveií obyvoteľslvo 
v regióne, v obci či štvrli. 

Cestné, zodpovedné a koniec- koncov de
mokratické je, keď škola v oboch prípadoch je 
odbornou inštitúciou o nepodlie~o v svojich 
rozhodnutiach výchovných opatreniach a hod
notení žiakov ekonomickým vplyvom rodičov 
a na druhej strane ak nedemonštruje svoju 
prevahu nad rodičmi v sociálne slabšom pro-

stredí. V tomto vzťahu nesmie byť víťaza oni 
porazeného. 

Učitel' 11 rodič potrebujú bezpod
mienečne komunikovať. Nemám no mysli 
r' vzájomné odkazy" _prostredníctvom zrkadiel
KO či žiackej knižky. Tento spôsob nie je komu
nikácia, to je korešpondencia, ktorá ~ ničomu 
pozitívnemu nevedie. Mám no mysli ľudskú ko
munikáciu založenú no vzájomnej tolerancii a 
pochopenír vedúcu k záverečnému konsenzu. 

No taKýto spôsob vzájomnej komunikácie 
má predpoklady prevážne časť pedagógov i ro
dičov. Ani škola - učitelia, ani rodina - rodičia 
nesmú v svo[om pozitívnom snažení zostať 
osamotení. Záleží na intelekte a mravných hod
notách oboch zainteresovaných strán. 

Kedysi som čítal citát, že najkrajším stvore
ním na svete je žena a po nej kvet. Možno, že 
je to tak, neosobujem si toto tvrdenie vyvracať, 
dovoľujem si ho no základe mnohoročných skú
seností (sám som otcom troch detO -doplniť: -
najkrajším stvorením no te\" to planéte je dieťa. 
Je to stvorenie, ktoré priš o na svet oko naj-

krajší kvet zo života ženy, krásnej ženy -mat
ky a múdreho o zodpovedného muža -otca. 
Verte, že nepozná učiteľo či učiteľku, ktorý by 
nenávidel, nemiloval toto stvorenie o rodičo, 
ktorý by nemiloval svoje dieťa nadovšetko. 
Nikto, oni učiteľ, ani rodič pri jeho výchove a 
vzdelávaní, pri jeho formovaní charakteru nie 
je zbytočný. Vidím to denne v škole kde pôso
bím. Presviedčam sa o tom a na vlastné oči v~ 
dím pani učiteľky, ako so snažia pofúkať vnú
torné i vonkajšie boľačky svojich detí! oko so 
denne po troške rozdávajú tým ma ičkým i 
starším. A to oj vtedy, keď ic~ spôsobili neú
myselne aj samé. 

Denne vidím mamičky a staré mamy, oko 
so ťažko lúčia pred bránou školy so svojimi ra
tolesťami, ale v ich očiach vidím iskry dôvery: 
odovzdávajú ich no celý deií do rúk tých dru
hých "školských" mám, ktoré so o ne posta
rajú. No dnes by toho bolo dosť, nabudúce o 
niečom inom spoza dverí škôl o školských la
víc. 

-cc-

Skôr spolu ako inak 
Pôsobenie Matice slovenskej 

v Devínskej Novej Vsi zaznamenalo 
60 rokov svojej činnosti. Občas sa čle
novia miestneho odboru stretávajú 
s nepochopením, otázkami. 

Myšlienka Matice slovenskej spre
vádzala náš národ už skoro pol druha 
storočia. Vznikla pred 135 rokmi na 
záchranu slovenského národa v mori 
vel'komocenskej uhorskej politiky. 
Prešla mnohými peripetiami, jej úlohy 
a ciele boli však vždy zamierené 
v prospech vlastného národa, na za
chovanie, udržanie kultúrnej histórie, 
výchovu k úcte k národným tradí
ciám, oslave i udeniu rodnej zeme, 
ludu i národa. 

Menili sa roky, ludia, predstavitelia 
i interpretácia jednotlivých myšlienok. 
Podstata :zostala. A budú sa menií ro
ky, ludia, predstavitelia ... podstata tr
pezlivej matky, ciele pozdvihnúť, zjed
noti(, uchovaL. zoslanú. A matka je 
vždy trpezlivá aj voči svojim nepraj
ným synom. 

V roku 1992 sa obnovila činnost' 
Matice slovenskej v Devínskej Novej 
Vsi. V prvom období nadväzovala na 
bohaté tradície z pred 60 - lieh rokov 
jej vzniku. Matica slovenská zachová
vajúc tradície Slovákov v tomto okolí 
sa podujala udržiava( a rozvíjaí slo
venské tradície. Jej členovia zbierajú 
tradičné piesne, výšivky a recepty ku
chyne "Starých materí". Prvotnou ak
ciou sa stala zbierka na "Poklad re
publike", kedy sa zozbieralo nemálo 
peňazí na podporu mladej Slovenskej 
republiky. Členovia tiež zorganizovali 
zbierku šatstva a potravín na podporu 
vojnou ohrozených chorvátskych oby
vatelov. 

Každoročne členovia organizujú 
detské besiedky, tradície ukážok z re
ceptov miestnych jedál a výšiviek ako 

aj umeleckej zručnosti. Tradične so 
uskutočňuje Festival slovenskej národ
nej piesne. V tomto roku sa uskutočnil 
už 5.ročník. Každým rokom sa 
zúčastňujú festivalu popredné spe
vácke a tanečné súbory z celej re
publiky. V tomto roku účastníkmi festi
valu boli aj slovenský spevácky a ta
nečný súbor z Juhoslávie z Padiny a 
súbor "Miadost'" z Belehradu. 
Matica slovenská v DNY uskutočňuje 
každoročne autobusové zájazdy na 
miesta Slovenska spojené s históriou 
a národným uvedomením slovákov. 
Navštevujeme mesto Martin, kde sa i 
v tomto roku uskutočnilo rad podujatí 
pri príležitosti Svetového roku 
Slovákov a Svetového stretnutia slo
venskej mládeže. Možno vyčísli( 
mnoho dalších akcií, ktoré poriada 
miestny odbor MS pre občanov 
Devínskej Novej Vsi. 

Matica slovenská aj v Devínskej 
Novej Vsi združuje, ako nepolitická 
organizácia, všetkých priaznivcov a 
vlastencov bez rozdielu politického a 
náboženského vyznania, za účelom 
povznesenia slovenského národa v 
kultúrnej, technickej a občianskej ob
lasti. Plniac si tieto ciele sa nemusí 
spolčovať s politickými stranami ako 
jej to vyčítajú politici, ale Matica slo
venská plní spoločenskú úlohu, ktorú 
nemôžu plni( politické strany a hnutia 
t.j. zjednocovať na národnom princí
pe občanov Slovenska. Nie je vinou 
Matice slovenskej, že politické hnutia 
a strany doposia!' neoslovili Maticu 
slovenskú o spoluprácu, lebo Matica 
slovenská tu bola i keď strany a hnu
tia vôbec nejestvovali, v súčasnosti 
existuje a verím , že bude Matica slo
venská existova( aj v budúcnosti. 

lng.Štefan Horník,CSc 
predseda Matice slovenskej v ONV 
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Ako volil'? 
Problematika navonok velmi jed

noduchá, v skutočnosti však zložitá. 
Pravdepodobne väčšina občanov sa v 
týchto dňoch živo zaujíma o priebeh a 
vykonanie parlamentných volieb, ktoré 
sa uskutočnia v Slovenskej republike v 
dňoch 25.-26. septembra 1998. 

Pre občana, ktorý bude oprávnený 
voli( vo voľbách do Národnej rady SR 
sú zaujímavé najmä otázky: kto je 
oprávnený voli(, aké má volič opráv· 
nenia, kde bude voli(, kde môže voli( 
a ako má postupova( pri hlasovaní, 
aby dal svoj hlas zástupcovi politic
kého subjektu alebo politickému sub
jektu, ktorý si vybral a aby tento hlas 
bol platný. 

Z uvedených dôvodov a z dôvodov 
zabezpečenia plynulého priebehu hla
sovania bola spracovaná táto stručná 
informácia pre voličov. 

V zmysle zákona SNR č. 80/1990 
Zb. o voľbách do Slovenskej národnej 
rady v znení neskorších predpisov má 
právo voliť občan Slovenskej republi· 
ky, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 ro· 
kov veku (t. j. dňa 26. 9. 1998) a 
zdržiava sa v deň volieb na územi 
SR. Svoje aktívne volebné právo ne· 
môže uplatni( občan, ktorý bol pozba
vený spôsobilosti na právne úkony sú
dom, alebo mu súd spôsobilos( obme· 
dzil tak, že nemôže uplatni( volebné 
právo. Ďalší dôvod je napr. karanténa 
osoby z dôvodu možného šírenia ná· 
kazlivej choroby a napokon výkon 
trestu odňatia slobody. V týchto prípa
doch sa jedná o prekážky vo výkone 
volebného práva. 

Občan SR, ktorý má právo voli(, 
bude zapísaný do zoznamu voličov 
podla miesta trvalého pobytu. Obec je 
povinná umožni( občanovi nahliadnu( 
do tohto zoznamu, aby sa presvedčil, 
či je v zozname zapísaný a či údaje o 
jeho osobe sú pravdivé, môže poža
dova( doplnenie údajov alebo vyko
nanie opráv. 

Občan SR, ktorý sa v deň volieb 
dostaví do príslušnej volebnej miest· 
nosti a nie je zapísaný v zozname vo· 
ličov, bude okrskovou volebnou komi
siou do zoznamu dopísaný na zákla
de predloženého občianskeho preuka
zu. Ide o volebnú miestnos(, kde by 
mal vykona( hlasovanie podla miesta 
trvalého pobytu. 

Obec v lehote najneskôr do 25 dní 
pred dňom volieb zašle každému vo· 
ličovi zapísanému v zozname voličov 
oznámenie, v ktorom uvedie čas ko
nania volieb, volebný okrsok a miesto, 
kde môže volií. V oznámení tiež upo· 
zorní na-povinnost preukáza( sa pred 
hlasovaním preukazom totožnosti. 
Obec taktiež zabezpečí, aby najne· 
skôr do 20 dní predo dňom volieb bo
la kópia zoznamu zaregistrovaných 
kandidátov zaslaná každému voličovi. 

Voličovi, ktorý nebude môd volit 
vo volebnom okrsku, v ktorom je zapí· 
saný do zoznamu voličov napr. bude 
na služobnej ceste, dovolenke a pod., 
vydá obec na jeho žiadosí "Voličský 
preukaz" a zo zoznamu voličov v je· 
ho okrsku ho vyčiarkne. Voličský preu· 
kaz oprávňuje na zápis do iného zo· 
zna mu voličov v inom volebnom okr-
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sku na území SR. Po vstupe do voleb
nej miestnosti zapíše okrsková voleb
ná komisia voliča do zoznamu vo· 
ličov a voličský preukaz mu odoberie. 

V budove, kde je volebná miest· 
nos( bude na viditeľnom mieste 
umiestnený hlasovací lístok s označe· 
ním "VZOR", informácia pre voličov 
o spôsobe hlasovania a informácia o 
zmenách kandidátov v kandidátnych 
listinách. Vzor hlasovacieho lístku 
slúži pre správnu orientáciu voliča pri 
hlasovaní. 

Volebné miestnosti budú upravené 
tak, aby bola zaručená taj nos( hlaso· 
vonia. Volič po príchode do volebnej 
miestnosti preukáže svoju totožnosf. 
Od okrskovej volebnej komisie dosta· 
ne prázdnu obálku a hlasovacie líst· 
ky. Po obdržaní obálky a hlasovacích 
lístkov, vstúpi do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst· 
kov. Každý volič musí povinne prejsť 
s hlasovacími lístkami osobitnými 
priestorom vyhradeným na ich úpra· 
vu. V tomto priestore vloží do obál· 
ky jeden hlasovací lístok. Ak vloží do 
obálky 2 a viac hlasovacích lístkov v 
prospech viacerých politických strán, 
sú všetky tieto hlasy neplatné. V oso· 
bitnom priestore nesmie by( nikto prí
tomný súčasne s voličom. Na hlaso· 
vacom lístku, ktorý vkladá do obálky, 
môže zakrúžkova( poradové číslo 
najviac u štyroch kandidátov, ktorým 
dáva prednostný hlas. Chyba pri za· 
krúžkovaní viac ako štyroch kandidá
tov má za následok neplatnost pred
nostného hlasu. Dôležité je vloži( hla
sovací lístok do obálky. Valne vhode
né hlasovacie lístky do volebnej 
schránky sú neplatné. Nedodržaním 
týchto pravidiel postupu sa volič vy
stavuje nebezpečenstvu, že jeho hla
sovanie nebude platné. 

Po vyjdení s osobitného priestoru 
volič predstupuje pred okrskovú vo· 
lebnú komisiu a hlasuje osobne, za· 
slúpenie nie je prípustné. Obálku 
vloží pred okrskovou volebnou komi
siou do volebnej schránky. Ostatné 
hlasovacie lístky vhodí do vopred pri
praveného igelitového vreca, ktoré 
bude vo volebnej miestnosti, alebo s 
týmito naloží podla svojho uváženia. 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti, požiada 
okrskovú volebnú komisiu o vykona· 
nie hlasovania do prenosnej schrán· 
ky. Volič, ktorý nemôže sám upravi( 
hlasovací lístok v určenom priestore 
pre telesnú chybu, alebo preto, že ne· 
môže písaí alebo číta( má právo si 
do tohto priestoru vzia( iného voliča, 
aby zaňho hlasovací lístok podla jeho 
pokynov upravil a vložil do obálky. 
Taktiež ak nemôže sám vloži( obálku 
do volebnej schránky pre telesnú chy
bu, môže požiada( iného voliča, aby 
obálku vložil do schránky za jeho prí
tomnosti. Tieto úkony nesmie vykonaí 
člen volebnej komisie. 

Odbor všeobecnej vnútornej sprá· 
vy Okresného úradu Bratislava IV, 
ktorý tieto stručné informácie o postu· 
pe "Ako voli(" spracoval želá všet· 
kým občanom trvalo bývajúcim v 
okrese Bratislava IV správnu voľbu 
kandidátov a politických strán a od 
občanov očakáva dôstojný, nerušený 
a plynulý priebeh volieb. 

Mgr. 
ows 

Poll á k 
BA IV 

Z tažiskových úloh 
okrskovei volebnei 

Volby do Národnej rody Slovenskej republiky so konajú v dňoch 25. 
0 26 Slovenskej republiky. • 

No odovzdávanie hlasov o no sčítanie hlasov utvorí starosta obce volebné 
Vznik a zloženie okrskových volebných komisií 
Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolá starosta. No tomto 
o_pre_dsedovi_ o podpred~edovi o~rskove! vole~nej k~misie. V prípade, ok ku 
vselo členov1o okrskoveJ volebne1 kom1s1e s pnpodnym návrhom), pristúpi s 
sedo nesmú byť zástupcami tej istej politickej strany. 0 

Spoluprácu s príslušnými orgánmi obce 
Predsedovia okrskových volebných komisií, alebo nimi poverení členovia 
čiotkom hlasovania od zástupcu obce: dva rovnopisy zoznamov voličov 
vojúce zo zákono o voľbách do NR SR paragraf 5, ods. 2., hlasovacie lís~y 0 
né odtlačkom úrodnej pečiatky obce o reliéfnej pečiatky. 
Volebná miestnos!' 
Pri vchode do volebnej miestnosti no viditeľnom mieste musí byť umiestnený: 
informácio pre voličov o spôsobe hlasovania o informácio o tom kandidátovi 
ho kandidatúru odvolalo politická strano alebo hnutie. ' 
Vo volebnej miestnosti je no čelnej strane vľavo štátno zástavo 
Slovenskej republiky. 
Pred začiatkom hlasovania skontroluje predsedo okrskovej volebnej komisie 
komisie, či je volebná schránka o prenosná volebná schránka prázdno o 
Zočiolok hlasovania 
Volebné miestnosti budú pre voličov otvorené dňo 2S. septembra 1998 o 1 
okrskovej volebnej komisie hlasovanie zo zočoté. Ako prvý hlasuje predsedo, 
liči. O 22.00 h so volebné miestnosti uzavrú. 
Ukončenie prvého dňo hlosovunio 
Po uzavretí volebnej miestnosti vyhlási predsedo okrskovej volebnej komisie 
nov komisie zabezpečí, aby no volebnej schránke o prenosnej volebnej 
cích lístkov zapečatené. Taktiež so zapečatia nepoužité hlasovacie lístky, 
Zočiolok hlasovania v druhý deň 
V sobotu 26. septembra 1998 budú volebné miestnosti otvorené od 7.00 h do 
Pred začiatkom hlasovania preverí predsedo okrskovej volebnej komisie zo 
nosť pečatí no volebných schránkach, no nepoužitých hlasovacích lístk 
riadok o vybavenie volebnej miestnosti. Odpečatí otvory no vkladanie 
ných nedostatkov vyhlási druhý volebný deň zo začatý. 
Okolnosti na prerušenie hlosovunia 
Ak nastanú okolnosti no prerušenie hlasovania, okrsková volebná komisia o 
spôsobom v mieste obvyklým. 
V prípade, že hlasovanie je prerušené, predsedo okrskovej volebnej komisie 
nej komisie zabezpečí volebné schránky, hlasovacie lístky, obálky o zoznamy 
Poriadok vo volebnej mieslnosli 
Zo poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predsedo okrskovej volebnej 
všetkých členov komisie. 
Ukončenie hlosovoni11 
Pred 14.00 h v sobotu 26. septembra 1998 so nesmie hlasovanie vyhlásiť zo 
voliči zapísaní v zozname voličov. Po 14.00 h môžu hlasovo( už len 
miestnosti alebo pred ňou. Potom so volebná miestnos( uzavrie o predsedo 
sovonie zo ukončené. 
Zisťovanie výsledkov hlusovonio 
Bezprostredne po ukončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k 
nom okrsku. Zisťovanie výsledkov hlasovania so vykonáva vo volebnej 
prerušenia ož do úplného ukončenia. 
Priprava no sčiluvonie hlasov 11 sčítavanie hlos.ov , 
Okrsková volebná komisia najskôr vyčlení dva z nevydonych ~losovoc1ch 
hnutie o vyznačí v ľavom hornom rohu poznámku "NEPLATNE" o 
slúžiť pre vyhodnotenie prednostného hlasovania. Zvyš:né r1evvtloné· hlm;o,v< 
pečatiť, zvlášť dá zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky z nádoby. Potom do 
použitia oj prenosnú volebnú schránku. . .• 
Ďalej nasleduje posudzovanie platnosti hlasov, sčítanie hlasov pre 1ednofl1ve 
nie platnosti prednostného hlasovania o sčítanie prednostných hlasov. . 
V prípade, že pri zisťovaní výsledkov dôjde k pochybnostiam o platnost!. 
nostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komiSIU. 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie. . 
Po sčítaní o podpísaní zápisnice o priebehu o výsledku hlos?vont~ ~o 
vej volebnej komisie výsledok hlasovania. Okresnej volebneJ kom1s11 
pisnice, t. j. vrátane prnoh (tlačivá Tjl O o Tj ll). 
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie . 
Okrsková volebná komisia kompletnú volebnú dokumentáciu, ktorú tvona 
o obálky, zapečatené odovzdané hlasovacie lístky o obálky o zoznamy 
zápisnice o priebehu o výsledku hlasovania vo volebnom ~k~k~, s . b hu 

0 
pisnice okresnej volebnej komisii o pomačovým opisom Zop1smco o pne e 
okrsku do úschovy obci no archivóciu. • b cnel 

Olg11 Sklenkovó, vedúca odboru vseo e 

• z výmeny technického 
zariadenia 

• zo stavebnej úpravy, kto
rá spočívala v premiestnení 
vstupu do predajne 

JEDNOTE sa podarilo zväč
šiť kapacitu na uloženie to
varu takmer trojnásobne, a 
to i napriek tomu, že rozloha 
predajne 354 m' zostala ne
zmenená (nebol priestor na 
rozšírenie). Zákazník môže 
oceniť možnosť širokej po-

sobota: 
8.00-11.00 

práčok, el. ohrievačov vody. Drob

ného 18. 
Tel./fax: 07/784 000 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 778 362 

• Murárske + obkladačské práce. 

Tel.: 777 894, 
mobil: 0905 517 300 

• Voda, kúrenie. Tel.: 779 319 
" TV servis Baláž · oprava televízo

rov. Na grbe 43. 

Tel./z:ázn.: 776 983 
" Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 
• Pokládka parkiet, montáž str. 

okien. Tel.: 778 037 
• Malby, nátery, stierky. 

Tel.: 775 469 
" Šijem z Burdy. Tel.: 776 748 

• Kúpim 4-iz:b. 2-generačný byt v 

DNY. Tel.: 716 629,778 025 

nuky mliečnych a mraze
ných výrobkov, ovocia a ze
leniny v chladiacej vitríne. K 
rýchlej obsluhe v nemalej mie
re prispievajú aj moderné po
kladničné boxy s pásovým do
pravníkom a zabudovaným 
snímačom. 

V neposlednej miere je po
trebné spomenúť, že celková 
rekonštrukcia prebehla za 3 
týždne a výsledkom je pre
dajňa, ktorá nemá v mestskej 
časti Devínska Nová Ves kon
kurenciu. 

V živom skanzene vyrábali papier 

na počkanie. 

ČAkÁTE NÁVŠTEvu? PRE VÁs i VAšicH HOSTÍ 

REŠTAURÁCIA NA ŠTADIÓNE 
VÁpENCOVA 34, DEvÍNskA NovÁ VEs 

[J)®!!VW~ ~~ ~[p[j©o~[OII)J 
V MESiACOCH SEpTEMbER, OKTÓbER, NOVEMbER 

NAŠi kucHÁRi pRipRAViA ŠpEciAliTy NA kTORÉ 

ŽiAdNy GURMÁN NEZAbUdNE 

18 .... 27. SEpTEMbER 

JedL\'Z~I>AMNiNy 

A jAhŇAciNy 

pRipRAVUjEME 

6 .... 1 ~. NOVEMbER 

~'fkyŇA 

PRÍDŤE VYSKÚŠAŤ SVOJE CHUŤOVÉ KANÁliKY 

OTVORENÉ: 1 2.00 " 2 ~ .00 
TEL: 779 124 

Nemusíte chodi( do mesta 

klasické, samonamáčacie, skládacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po· pia: .1S.30 ~ 18.00 so: 8.00- 11.00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

• Pr~dám garáž v os. vlast. na 

Kalištnej ulici. Tel.: 762 589 
" Kúpim 6 ár. stav. pozemok v 
DNY. Tel.: 716 629 

e Naučím deti hra( na el. klavíri. 

Tel.: 777 407 

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 = 4216 Sk. K cenám treba pripočíta( 23 % DPH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou S %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hľadám· 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + SO %. l 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 

DEVEX9 



Okienko ""!'! Dňa 4. 8. 1998 o 15.15 h bolo na stanici 
MsP oznámené, že na ulici lstrijská leží na chod· 

Wil®~fr~~®] 
níku starší zakrvavený muž. Hliadka MsP po prí· 
chode na miesto privolala rýchlu zdravotnú po· 
moc, ktorá zranenému poskytla ošetrenie o pre-olície 

Alli viezla ho do nemocnice. 
Dňa 20. 8. 1998 o 14.20 h hliadka MsP 

Okienko mestskej polície od 23. 7. do 27. 8. 
počas výkonu služby spozorovalo na ulici l. 

Dňo 16. 7. o 00.40 h hliadka MsP počas 
Bukovčano podnapitého občano, ktorý vykonával 
osobnú potrebu, čím vzbudzoval verejné poho· 

výkonu služby zistila na ulici J. Poničona rušenie ršenie. Hliadka MsP priestupcu vyriešila v bloka-
nočného kľudu hlasnou hudobnou produkciou. vom konaní a odoslala domov. 
Zjednala na mieste okamžite nápravu a priestu-

Dňa 22. a 23. 8. 1998 zabezpečovali 
pok vyriešila v blokovom konaní. 

Dňo 31. 7. 1998 o 10.30 h bolo telefonic· 
hliadky MsP verejný poriadok počas osláv 
.. Kultúra bez hraníc". V uvedené dni nebolo zo· 

ky oznámené na stanicu MsP. že v priestore znamenané vážnejšie porušovanie verejného po-
CHKO· alúvium Moravy je požiar. Hliadka MsP riadku, oslavy prebehli bez problémov. 
po preverení aznomu, ktorý so zakladal na prav· 
de, vyrozumelo požiarny zbor, ktorý oheň lokalí· Zóst. vel. slanite MsP 
zoval. Ernest Kovorík 

V sobotu 22.8. nadránom sa o prvý vzruch slávností Kultúra bez hraníc 
postaral neopatrný vodič. Prerazil pred kinom Devín zábradlie, prevrátil sa 
a ... keď sme išli okolo už stál na "vlastných". 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A/ Začiatok tajničky.
B/ Americké mužské meno - daja
ko • tablo na miesenie cesta.- C/ 
Chyba · pošva na šípy, tulajka · ka
šovitá nádoba na chytanie rýb.- D/ 
Cenina- koniec tajničky.- E/ Atóm 
toho istého prvku s rôznym počtom 
neutrónov v jadre - popínavá kŕm· 
na plodina - starogrécky boh vet· 
rov.- F/ Ale, lež· nie sucho· meno 
rímskeho básnika Vergília - predlo
žka.- G/ Zanechalo, odišlo- bre· 
meno.· H/ Klany· mesto v Chile i 
Mexiku - tretia časť tajničky.- 1/ 
Mäkká živica na výrobu lakov -
materská škôlka /zastarala/- vyni
kajúci kanadský hokejista.- J/ 
Druhá časť tajničky.-
Zvis/e: l/ Základná číslovka - bio· 
graf· silný krik.- 2/ Hurhaj, hrmot 
• polské mesto.- 3/ Nedopatrením
prepožičai titul.- 4 Skratka voltam· 
péru - druh vodnej kvetiny· meno 
speváčky Sumac.- 5/ Skratka ok
tóbra - koktavý človek po česky · 

zo po rusky.· 6/ Cudzopasný hlíst 
/po česky/· dodatočne k niečomu 
urob.- 7/ Príhovor sa k niekomu · 
južné plody.- 8/ Natieram stenu 
vápnom - kyslá pochutina.· 9/ 
Mastná zemina · močiÍ - domácky 
Adolf.- l 0/ Skratka olympijského 
orgánu - ukrajinské mužské meno -

o 1 2 3 4 5 6 
A 
B 

c 
D 
E 
F 
G 

H 

J 

Neodviez:U 24. 7. 98 

odpad? J. Smreka-
29.7.98 

Oznámenie o nesprístupnení ko_ntojnerov no domový P. Horovo 13 
odpad zo mesiac júll998 v MC DN Ves 30.7. 98 
1.7.98 
š. Králika 14·16 · BAP 12·85, BAl 99·86 o 8.25 h 

M. Pišúto 2 

8. 7. 98 
lstrijskó 77 . 

J. Poničano 7 · BAS 82·51 o 7.40 h ZBER 
š. Králika 14 · BAP 8Q-68 o 8.05 h 
9. 7. 98 
M. Pišúto · zomkn. bráno o 8.30 h 
JO. 7. 98 
J. Poničono 7 ·BA 410 AH o 7.15 h 
J. Smreka 20 ·BAT 42·77 o 7.55 h 
15. 7. 98 
Eisnerovo ll · BAT 09-84 o 7.30 h 
l. Bukovčono 7 ·č. k. 19926 ·stavebný odpad 
22. 7. 98 
š. Králika 14 · BAl 99·86 o 8.1 O h 
23.7.98 

Vsobotu 22.8. prišli pozdravi( slávností 
traíou sme ich napočítali 19. Starosta 
z Rakúska. 

hoci po česky.- ll/ Neprizná, po· fJ:1 (a) 
prie - druh chemického vlákna · l..l\ ~ 
12/ Obec v okrese Dolný Kubín · 
nemocný.· 13/ Druh papagája • 
dužnatá izbová kvetina- kopec.· 
Pomôcky: li/ Arica.· E/ Orr.· 6/ 
Roup.- 12/ Zaškov.-

d 

7 8 9 10 11 12 13 
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' časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 

na západ i 
vyslovujú 

budeme raz· 
vlastne iba 

splnili čo 
čo slubu-

Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

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

18.9. 1998 Ročník: VIH. Číslo: 16 bezplatne 

fJ Súťaže - trhové a parkovacie miesta 
3 Besnota a mor včelieho plodu 

• Vol'by do NR SR 
~ Slovo Novovešťanov 

SVfii!1'0VÝ ROK SLOVÁKOV 
Hoci slovenská obec Podino patrí medzi ,.nojslovenskejšie" osady v Juhoslávii, nebolo o nej vedie( toľko 

oko o susednej Kovačici, ktorú preslávili vo svete insitní maliari. V týchto dňoch oslávili Padinčonio 190. výročie 
príchodu Slovákov do Podiny. členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi mali možnosť 
zúčastniť sa osláv, pobudnúť niekoľko dní v kruhu mimoriadne srdečných, pracovitých o pohostinných krajanov, 
obdivovať zachovanie čistoty jazyko, tradícií o predovšetkým vzťah k rodnej zemi svojich otcov. O dojmy 
z Podiny sa podelíme s čitateľmi v budúcom čísle. pk 

Uzávierka dnešného čísla bola 10.9. 7998. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 24. 9. 1998, číslo vyjde 2. 7 O. 7 998. 

Krátke správy 
Kontrolný deň 

výstavby kanalizácie 
V stredu 9.9.1998 sa uskutočnil další 
kontrolný deň výstavby kanalizácie na 

Slovinci. Dodávate!' prác je 
v niekol'kotýždňovom časovom sklze. 

Po ukončení prác na ulici Želiarsko 
o Na hriodkách so končia práce oj na 

Slovinci o začínajú na Prímorovskej 
ulici. Vzhladom k požiadavke mestskej 
časti na dodržanie pôvodných termínov 

práce v týchto dňoch finišujú. Podla 
vyjadrenia dodávotela stavby budú 
práce no potrubí ukončené do konco 

septembra o spätná úprava komunikácií 
bude hotová do konco októbra. 

. p-

Slovenská demokratická koalícia 
Vás pozýva na 

S LÍDRAMI 
v utorok 22. septembra 1998 o 

17:00 na námestí SNP. 
M.Dzurinda, E.Kukan, F.Mikloško, 

L Černák, J.langoš, I.Šimko, 
A.Juriš, R.Kováč, J.Volf, V.Palko, 
J.Budaj, J.Figel', J.Čarnogurský, 
J.Moravčík, LHarach, l.Pittner, 
M.Kňažko, M.Hort, I.Brndiar, 
P. Prokopovič a M.Sabolová. 
hostia: Marián Šťastný, Miro 

Noga, Štefan Skrúcaný, Raste 
Piško, Michal Dočolomanský a 

Violin orchestra Bratislava 
(platená reklama) 

Priaznivci SDK z Devínskej Novej 
Vsi pozývajú všetkých záujemcov 

aby sa zúčastnili 
cyklotúry Mikuláša Dzurindu 

okolo Slovenska. 
Cyklotúra bude pokračovať 

v nedelu 20.septembra 1998 
mestským okruhom v Bratislave so 
štartom o 13:00 na Štrkoveckom 

jazere a cielom o 17:00 na 
námestí Slobody. Z DNY je možné 
pridať sa k pelotónu v Dúbravke 

pri Dome kultúry o 14:30. 
(platená reklama} 



® robnicky 
!l radnice 

Z rokovania miestnej rady 
8.9.1998 

Miestna rada sa zaoberala 
najmä prípravou materiálov no 
rokovanie miestneho zostupitel'
stvo. Okrem toho: 

- požiadala dopravnú komisiu 
o návrh percentuálneho vyčlene
n·ia vyhradených parkovacích 
miest no jestvujúcich parkovis
kách, 

- schválila ako další postup 
po neúspešnej užšej súfoži pri 
zabezpečovaní dodávotela reko
nštrukcie vily "Koš(álová" formu 
rokovacieho konania, 

- súhlasila s predlžením zauja
tia verejného priestranstvo no 
umiestnenie reklamného zariade
nia pre VÚB Wi.istenrot no 
Eisnerovej ulici, 

- splnomocnila starostu mest
skej časti no uzavretie splátko
vého kalendára s Družstvom po
diel'nikov Devín Záhorská Bystrica 
no úhradu nedoplatkov dane s 
nehnutelností zo rok l 998, 

- prerokovala správu miestne
ho kontrolóra o kontrole investícií 
mestskej časti no kostolnom kopci, 
ktorá nezistilo žiadne nedostatky, 

- schválila vyhlásenie užšej 
súfože no dodávku samočinných 
plynulých regulátorov objemo
vého prietoku potrebných no zre
gulovanie vykurovacej sústavy. 

- p-

MIESTNY úRAD DEVíNSKA NOVÁ VES, Istrijská 49, 843 lO Bratislava 

Prenájom trhového miesta na ambulantný predaj, 
križovatka ulíc Milana Marečka - Eisnerova 

Miesto: trhové miesto na križovatke ulíc Milana Marečka a Eisnerovej ulice 
Počet prenajímatel'ných stolov: l 
Obdobie: l. 10. 1998-30. 9. 1999 

žiadosť o prenájom trhového miesta na ambulantný predaj je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s označenún "Súťaž- Trhové miesto č. 6 
- neotvárať" do podatefue Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, 

Istrijská 49, 843 l O Bratislava. 
Podmienky súťaže si môžete vyzdvihnúť na miestnom úrade. 

Žiadosť musí obsahovat:· 
-meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, 

- ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno a sídlo firmy, 
-číslo trhového miesta o ktoré má žiadateľ záujem (stôl č. 6), 

- cenovú ponuku za prenájom počas jedného roka. 
Výška nájomného: výšku nájomného určí miest~a rada pod~~ naj"!ššej 

ponuky na každé trhové miesto osobitne. Minim~lna cena ~aJ?mneh? 
je 15 600,- Sk/rok. Nájomné sa bude platiť mesacne. PrenaJate trhove 

miesto nie je možné dať do podnájmu inej osobe. 
Uzávierka prihlášok: 28. 9. 1998 o 14.00 h- v tomto termíne 

sa zároveň uskutoční na Miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie sútaže:29. 9. 1998. Trhové miesto bude pridelené 

žiadateľovi s cenovou 

Daňový systém v našom štóle je vel'mi 
nespravodlivý. Postihuje lo obyčajných l'udí, 
ole postihuje aj obce. Iba molý zlomok z daní 
ich občanov o podnikotel'ov zoslóvo v obci. 
Preto mojú obce no celom Slovensku problé
my so zabezpečením bežných činností o no 
investície do verejnoprospešných stavieb im 
peniaze málokedy zoslóvojú. 

O lo viac nás môže tešil', že v Devínskej 
Novej Vsi so to aspoň čiastočne podarilo. 
Rozumnou finančnou polilikou poslancov 

DEVEX2 

na štyri roky 

miestneho zaslupitel'stvo so podarilo zo Ioto 
volebné obdobie zrealizoval', alebo pripravit' 
viacero stavieb. 

Pre obyvotel'ov starej časti Devínskej 
Novej Vsi je najvýznamnejšou z nich určite 
kanalizácia. Znie to možno neuverilel'ne, ale 
na prahu tretieho tisícročia, bolo ešte done
dávno takmer celó pôvodnú zástavba 
Devínskej Novej Vsi bez kanalizácie. len lí, čo 
objednávajú mesiac čo mesiac fekálny voz, 
len tí, ktorým sused vypúšťa obsah žumpy 

Miesto: vyhradené parkovisko na clSneJ:ov,.l 
Počet vyhradených parkovacích 

Obdobie: l. 10. 1998- 30. 9. 1999 
žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je 
obálke s označením "SÚŤAŽ - PARKOVANIE_ 
ne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, 

Žiadosť musí obsahovať: 
-meno, priezvisko a adresu trvalého 

- typ automobilu, farba, ŠPZ 
- kto je vlastník automobilu 

- v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj 
alebo nevyužíva na podnikatelskú 

Poplatok za 1 parkovacie 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky 

a to vo výške najnižšej cenovej 
ktorému bolo parkovacie miesto na dan 
Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia 

alebo 600,- Sk/mesačne a nemôže byť vyššia 
alebo 3330,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný 
znížený poplatok za vyhradené parkovaciemiesto 

korý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na 
poplatok je možné uplatniť obyvatel1ni jedného 

Uzávierka prihlášok: 28. 9. 1998 o 14.00 h 
sa zároveň uskutoční na miestnom úrade aj 

Vyhodnotenie sútaže: 29. 9. 1998. Vyhradené 
pridelené piatim žiadatelom s najvyššími 
pridelili všetky vyhradené parkovacie miesta na 

Rekonštrukcia 
cestného privádzača 

do Devínskej Novej Vsi 
Vo štvrtok l O. 9.1998 so uskuto

čnil výrobný výbor kvôli s~r~cov~
niu projektovej dokumentoc1e pn
provovanej rekonštrukcie cesty 
spájo/"úcej Devínsku Novú Ves_ s 
Brotis avou, ktorá je v súčosnost1_v 
nevyhovujúcom stave. Zástup~ov1o 
mestskej časti Devínska ~ovo Ve~ 
požadujú okrem rozšírenia cesty 01 

rovno pod oknami vedia, čo lo znamená. V 
tomto volebnom období so podarilo odkonoli
zovat' tri vel'ké oblasti. Ukončilo sa odkanali
zovanie Kolónie, odkonolizovolo so Mlynská 
a prilohlé ulice a v najbližších mesiacoch bude 
ukončená konolizócio celej oblasti Slovinca. 
Okrem toho bolo odkanalizovoná časť 
lstrijskej ulice o úspešne so vyskúšal nový 
systém tlakovej kanalizácie No Mýte o no 
Vápencovej ulici. Rozhodnutie poslancov vrh
nút' so tokio intenzívne na zlepšenie život
ných podmienok doteraz diskriminovaných 
spoluobčanov vedie k tomu, že už v budúcom 
roku bude možné zoviest' kanalizáciu oj do 

vieb, ole o to viac dôležitých pre zlepšenie 
bývania ich obyvotelov. Sústredili so hlavne 
no ich oživenie zeleňou o no vybudovanie no
vých parkovacích miesi. V tomto volebnom 
období bol ukončený park no ulici Štefana 
Králika o vysadených niekol'ko sto vzrostlých 
stromov o niekol'ko tisíc kríkov. Pribúdanie 
zelene je v prašnom prostredí Devínskej 
Novej Vsi velmi dôležité. Druhým najväčším 
problémom, ktorý so no sídliskách riešil boli 
parkovacie plochy. V posledných dvoch ro
koch pribudli vel'ké parkoviská no ulici 
J.Poničono, J.Smreka o no Eisnerovej ulici. 

· Pohybujúce so psy musia byť vedené no vodí!· 
ku o mať náhubok. 

· Mojite/io psov o močiek sú povinní sledovať 
ich zdravotný stav o podozrivé zmeny v chovaní o 
zdravotnom stave okamžite hlásiť svojmu privátne· 

Okrem toho boli pripravené podmienky pre 
výstavbu 1 OO podzemných garáží, ktorú v 
najbližšom čase začne súkromný investor no 
ulici Š. Králika. No záver volebného obdobia 
začali poslanci realizoval' oj rozsiahlu rekonš
trukciu jestvujúcich detských ihrísk. Zalial' so 
podarilo pol'udšliŕ detské ihriská no ul. 
J.Smreko, I.Bukovčono, Hrodišlnej ulici, zo 
budovou VÚB, ukončuje so dalšie detské ihris
ko no ul. I.Bukovčono o v pláne sú ďalšie. 
Drobnou akciou ole dôležitou pre telesne po
stihnutých o mamičky s malými det'mi boli 
bezbariérové prechody vybudované no vioce-

· Nález uhynutých zvierat vo vymedzenej oblas· 
ti je potrebné hlásiť no OÚ Bratislava IV, odbor štát
nej veterinárnej starostlivosti (číslo telefónu 3 7 6 
158), alebo Slobode zvierat oko organizácii povere· 
nej no výkon vybranej časti veterinárnej asanácie 

rých uliciach. Konečne so rieši oj dlhoročný 
problém terasy no ul. M.Morečko o už o nie
kol'ko dní so budú môct' obyvatelia Devínskej 
Novej Vsi prechádzať po jej úplne novom povrchu. 

Všetko so dú, keď sú na to peniaze. Keď 
je peňazí nedostatok, o to je prípad obcí no 
Slovensku v súčasnosti, treba s nimi velmi ro
zumne hospodáril'. Myslím si, že poslanci 
miestneho zostupitelstvo v Devínskej Novej 
Vsi môžu smelo predstúpiť pred svojich vo
ličov s vetou:" Nám so lo podarilo." Či je lo 
oj názor občanov, fo so dozvieme už o dva 
mesiace. Ján Žatko 

besnota laboratórne potvrdená, musí byť ihneď utro· 
tené o zaslané no laboratórne vyšetrenie, cielene no 
besnotu. 

e veterinárne opatrenia 
· Manipuláciu s uhynutými vnímavými zvieralo

mi je nutné vykonávať len v ochranných rukovi· 
ciach, zviera vložiť do dvoch igelitových vriec, riad· 
ne uzatvoriť o opatriť visačkou s udaním adresy 
nálezcu resp. lovca, miestom odstrelu resp. nójde· 
nio. mu veterinárnemu lekárovi, alebo no odbor štátnej 

veterinárnej starostlivosti Okresného úrodu 
Bratislava IV (č. t. 37 6 158) 

· Oboznámiť obyvateľstvo mestskej časti 
Devínska Nová Ves o výskyte nákazy, o vydaných 
mimoriadnych veterinárnych opatreniach o o povin· 
nosti evidencie psov starších o 6 mesiacov no mú 

·Vo vymedzenej oblasti so norioduje podľa po· 
rogrofu 19 písm. c) zákono č. 215/1992 Zb. od· 
chyt o zmárnenie všetkých túlavých psov o močiek, 
pre ktoré nie sú zabezpečené mimoriadne veterinár· 
ne opatrenia. 

Záhorská Bystrica, Devínska Nová 
Ves 

- Komisionálne zlikvidovaf 67 
včelstiev v lokalite Bažantnica, kolos-

ho plodu 
ter mesta Stupava a lo vysírením a 
následným spálením 67 úl'ov a všet
kého horlavého príslušenstva, ktoré 
prišlo do styku s nakazeným včel
stvom. 

- Zákaz presunu včelstiev z 
ochranného pásma do ochranného 
pásma a v ochrannom pásme. 

998 
-DNY, v zmysle zákono NR SR č. 187/1998 Z.z., 

SNR č. 80/1990 Zb. O vol'bách do SNR v znení 
do NR SR, oznamujem, že Volby do NR SR so budú 

1998 v čase od 14.00- 22.00 hod. a 
septfemibrl"l v čase od 7.00- 14.00 hod. 

do NRSR 

Devínske Jazero, Poniklecova, Bystrická, 
Kremencová, Tehelňa, Tehliarska, Mečíkova, 

(číslo telefónu 187 olebo 376 134) 
·Ak poraní pes, močko alebo iné vnímavé zvie

ro v trvalej imunite proti besnote človeko alebo iné 
zviera, musí byť toto zviera minimálne 5 dní izolo· 
voné v uzavretom priestore o 2x vyšetrené privát· 
nym veterinárnym lekárom. Izolácia so týka i pora· 
neného zvieraťa. Osobo poranená zvieraťom so 
musí bezodkladne dostaviť no lekárske ošetrenie k 
svojmu obvodnému lekárovi. 

· Zviera, ktoré nie je v imunite proti besnote o 
bolo poranené iným neznámym zvieraťom vníma· 
vým no besnotu alebo zvieraťom, u ktorého bolo 

-Zákaz predaja, presunu včelstiev 
a včelích produktov z ohniska náka
zy. 

- Vykona( prehliadky včelstiev ve
terinárnymi lekármi a veterinárnymi 
spolupracovníkmi v ochrannom pás
me. Z nákazy podozrivých včelstiev 
odobraf vzorky plastov na vylúčenie 
nákazy. 

- Po vykonaní týchto opatrení sa 
prikroči k liečbe antibiotickým prí
pravkom TYLANCEl v ochrannom 
pásme, v rozsahu podmienenom kli
nickým vyšetrením včelstiev. Prípravok 
sa aplikuje len po stočení zásob me
du. 

No základe pozitívneho laboratórneho vyšetre
nia líšky nájdenej pri železničnej stanici v kotostrá~ 
nom území mestskej časti Devínska Nová Ves, ktoré 
vykonal ŠVÚ · Brotislovo, č. nálezu Hl 00622/98 o 
zo účelom zamedzenia možnosti šírenia nebezpeč· 
nej nákazy· besnoty, bolo rozhodnuté tok, ako je to 
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

MVDr. Miloš Mošlej 
okresný šllilny veterinárny lekár 

Bratislava IV. 

No základe klinickej prehliadky 
včelstiev, laboratórnym vyšetrením 
ŠVU Bratislava, zo dňo 13. 8. 1998, 
č. V č. l Ol-l 03, bolo potvrdené u 
Vašich včiel nebezpečné, nákazlivé 
ochorenie - mor včelieho plodu. 

Pretože ide o opatrenia nariade· 
né vo všeobecnom záujme a je tu ne
bezpečenstvo zhoršenia nákazovej si
tuácie a ohrozenia zdravia zvierat, 
odníma sa prípadnému odvolaniu 
podla paragrafu 55 odst. 2, zákona 
č. 71 /1967 Zb. odkladný účinok. 

MVDr. Jaroslav Vician 
okresný štátny vel. lekár 

Volebný 
okrsok 

Volebná 
miestnost' 

Ulice patriace do volebného okrsku 

č. 4 Kultúrne 
stredisko 
lstrijská 2 

lstrijská - rodinné domy, Na Kaštieli, Na Mýte, 
Eisnerova l, Slovinec, Pod Lipovým, Prímoravská, 

Žehliarska, Na Hriadkach, Na skale, Nám. 6. apríla, 
Podhorská, Pieskovcové 

č. 5 
č. 6 

č. 7 

Základná l. Bukovčana 1-30, Vápenka 
škola J. Poničana l ,3,5,7,9, ll, 13, 15, 

l. Bukovčana 3 M. Marečka l ,3,5,7,9, 18,20,22 
~--~--~~~~~~~~--__, 

Eisnerova 3,5,7,9, ll, 13, 15, 17,19,21, 
M. Marečka 2,4,6,8, lO, 12,14 

č. 8 Základná 
škola 

J. Smreka 2,4,6,8, l O, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26, 
Š. Králika - rodinné domy 

č. 9 P.Horova 16 

č. 10 

č. 11 

Š. Králika 2,4,6,8, lO, 12, 14, 16, 18, 
P. Horova 22,24,26 

P.Horova l ,5,7,9, lO, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
P.Horova 20,21,23,28 

Eisnerova 38,40,42,44, 
J. Smreka l ,3,5,7,9, ll 

DEVEX3 



~POLOČEN~KÁ O NIKA 
( illat~i jubilatnti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Mária BEŇOVA 

Anna KADLECOVA 
Mária KRAjč/ROVA 

75rokov 
jozef LADISLAV 
Eduard VI.AŠIČ 

Mária Č4PLOVA 

BO rokov 
Alojz STACHOVIČ 

jánÓI.VARA 

Blahoželáme 

Devínska Nová Ves 
Stalo so dobrým zvykom členov 

z Klubu dôchodcov stretnúť sa pri 

životných jubileách, pospomínať 
si na životné úspechy, na prehry, 

prežitý čas našej mladosti i terajšiu 

"jeseň" nášho života. 
V takomto duchu sa nieslo i stret
nutie 26. 8. 98, keď sme v klube 

pozdravili nasledujúcich jubilantov. 

Betka BELEŠOVÁ 
Jozefína FABŠIČOVÁ 

Štefan GRO:žAJ 
Mária GROSCHMITOVÁ 

Mária KOČIŠOVÁ 
Kamila POLÁKOVÁ 

Mária ROZKOŠOVÁ 
František RYGLER 

Veronika SCHREKOVÁ 
Ferdinand SRŇÁTKO 

Antónia TOLLOVÁ 

Eduard ŽIŽKA 
Zvlášť sme pozdravili pani Julku 
DANIHELOVÚ, ktorá je v klube 
dušou našej kuchyne a ktorá sa 

dožila krásnych 75 rokov. 
Stretnutie bolo srdečné, sprevádza
né peknými piesňami, ktoré zo svo

jej harmoniky vylúdil pán Karol 
Beseda - &1kujeme a jubilantom 

ešte raz "Živijo". 
Nemilú správu sme sa dopočuli 
29. 8. 98, naše rady navždy 

opustil pán Viktor Lipka. Ostala 
nám v klube dalšia opustená 

stolička - ostala nám len spomienka 
na dobrého človeka, priatela. 

Za KD: Ján Novák 

DEVEX4 

Nu Miestnom úrude v Devínskej Novej Vsi /prvé poschodie č. d. 12/ su vedie stály zoznum voličov, tu je mo iné 
podul prípudné pripomienky týkyjúce su zápisu v zoznume, vydávujú su voličské preukuzy k vuľbám do NR SR u hlo· 
sovucie preukazy k referendu občunom, ktorí so v dňoch volieb nebudú zdriiuvol v mieste trvulého pobytu, t.j. v 
Devínskej Novej Vsi, ule budú volil no inom mieste v SR. 

V priestore určenom nu úpruvu hlasovacích lístkov vloií volič do obálky jeden hlasovací lístok. No hlosovucom lístk, 
ktorý vloií do obálky, môie zokrúikovuním porudového číslo vyznuďl nujviuc štyroch kundidátov, ktorým dávu prednosť. 
Volič, ktorý nemôže sám upruvil hlusovucí lístok pre telesnú chybu ulebo preto, ie nemôže čítal ulebo písul, má právo 
vziať so sebou do priestoru no úpruvu hlasovacích lístkov iného voliču, uby zuňho upruvil hlusovocí lístok podľa jeho poky
nov u vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú upruvovul hlasovacie lístky. 

Zo voličo, ktorý nemôže pre telesnú chybu sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej no jeho požiudo
nie u v jehu prítómnosti vluiil iný volič, ule nie člen volebnej komisie. Volič, ktorý su nemôže dostuviť do volebnej miest· 
nosti, má právo požiuduť okrskovú komisiu o vykonunie hlusovunie do prenosnej volebnej schránky. 

Občunio, ktorí so zo zdruvotných d~vodov nemôžu dostaviť k volbám, a referendu do príslušného volebného okrsku, 
môžu túto skutočnosť nahlásiť oj vopred nu MÚ Devínku Nová Ves osobne alebo telefonicky no tel. č. 777 250, 77 6 
250. Členoviu volebnej u referendovej komisie ich novštiviu s prenosnou urnou v domácnosti. 

lltllliiFII!RIIiNDUM 
Vládo SR vykonávajúca podlo čl. l 05 ods. l Ústavy SR niektoré oprávnenia prezidento SR, no základe petície 

občanov prijutej 13. augusto 1998 podľa čl. 95 o čl. l 02 písm. m /Ústavy Slovenskej republiky vyhlásilo referendum 
o otázke: 

"Sie zolo, oby NR SR prijalo ústny zákon, ktorým sa zokóie privatizácia týchlo strategic· 
kých podnikov: U. Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava tl. Stredoslovenské 
energetické závody, š.p., Žilina ~. Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice 
<6. Slovenský plynárenský priemysel, š.p., llrolislavo :il. Slovenské elektrárne, š.p., 
llrolislava lb. Transpetrol, o.s., Bratislava 

ÁNO· NIE 
Referendum o tejto otázke so uskutoční v dňoch konania volieb do NR SR t.j. 25 o 26 septembra 1998 v rovno

kom čase. Zoznamy oprávnených osôb pre referendum sú k dispozícii k nahliadnutiu nu Miestnom úrode v Devínskej 
Novej Vsi /prvé poschodie č. d. 12/. No zabezpečenie poriadku o dôstojného priebehu hlasovania v miestnosti no 
hlasovanie v referende je každý povinný riadil so pokynmi členov o predsedu okrskovej komisie pre referendum. 
Oprávnený občan musí mať pri sebe doklad totožnosti, ktorým so preukáže okrskovej komisii pre referendum. Každý 
oprávnený občan so musí odobral do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková komisia pre 
referendum hlasovanie neumožní. 

Rozdelenie okrskov na hlasovanie v referende 

Volebný Volebná Ulice patriace do volebného okrsku 
okrsok miestnost' 

č. 1 Kino Devín Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecova, Bystrická, 
Opleialova 4 ílová, Kremencová, Teheliía, Tehliarska, Mečíkova, 

775 104 Jána Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta 

č. 2 Základná Na Vyhliadke, Samova, Spádová, ul. l. mája, 
škola Na Grbe, Novoveská - rodinné domy, 

Charkovská Delená, Kosatcová, Magnetizová, Mlynská, Brežná, 
Bridlicová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, 

lstrijská 8-18, Kalištná, Novoveská l 0-18, 
776 691 Uhrovecká, Hradištná 

č. 3 Kultúrne lstrijská - rodinné domy, Na Kaštieli, Na Mýte, 
stredisko Eisnerova l, Slovinec, Pod lipovým, Prímoravská, 
lstrijská 2 Žehliarska, Na Hriadkach, Na skale, Nám. 6. apríla, 
775 190 Podhorská, Pieskovcová 

č.4 Základná l. Bukovčana 1-30, Vápenka, 
škola J. Poničana 1,3,5,7,9,11,13,15, 

l. Bukovčana 3 M. Marečka 1,3,5,7,9,18,20,22, 
Eisnerova 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 

778 338 M. Marečka 2,4,6,8,10,10,14 

č. 5 Základná J. Smreka 2,4,6,8, l O, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26, 
škola Š. Králika - rodinné domy, 

P.Horova 16 Š. Králika 2,4,6,8, l O, 12, 14, 16, 18,20, 
777 406 P. Horova 22,24,26 

č. 6 Základná P.Horova l ,5,7,9, 10, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
škola P.Horova 20,21,23,28, 

P.Horova 16 Eisnerova 38,40,42,44, 
777 406 J. Smreka l ,3,5,7,9, ll 

Vol'by orgánov somoslotných obcí 
V zmysle §16 ods. 7 o §21 ods. 21 zákono NR SR č. 233/1998 Z.z. ktorým so mení o dopfňo zákon SNR č. 

346/1990 Tb. O volbách do orgánom samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o o zmene o doplnení niekto~ch záko
nov, Mestská časť Bratislava· Devínska Nová Ves oznomuie, ie ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávnych obcí, t.i
k 5.8.1998 spolu 16 844 obyvateľov, z toho 10 122 obyvateľov zopísuných v zozname voličov pre volby do orgánov samo
správnych obcí. 

Miestne zastupiteľstvo mestskei časti Brotislovo · ONV no svojom mimoriadnom zosodnutí dňo 3. 9.199 8 stanovilo v 
zmysle §9 ods. 3 zákono SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samospráv v znení neskorších predpisov 30 poslanec· 
kých mandátov Miestneho zastupiteľstvo mestskei čosti Bratislava · Devínska Nová Ves pre nodchozdoiúce voľby do orgánov 
samosprávy. 

akcia pre školy ( ale aj pre všetkých občanov) 

tel: 770033 

roku 1998/1999 jazykové kurzy 

jazyka a Nemeckého jazyka 

pre deti a dospelých 
mierne pokročilí, pokročilí) 

Informácie: 

Združenie VOTUM, lstrijská 4, 
tel.: 77 03 90 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v so. 

a ne. aj o 17.15 hod. 

18., 19. a 20. ARMAGEDON 
USA MP 152 min. 

šp st60,-

K zemi sa blíži obrovský asteroid. 
Len Bruce Willis môže zabráni( 

skazonosnej zrážke. 
Ďalej hrajú: Ben Affleck, Billy Bob 

Thornton, Liv Tyler. .. 

USA MN 15 106 min. 
šp st60,-

Akčný sci-fi v duchu katastrofic
kých filmov ako sú "Anaconda", 
ponúka "Chobotnica" napätie 

a množstvo omračujúcich 
špeciálnych efektov od tvorcov 

filmov "Maska", "Hviezdna 
brána", ,,Total Reca/l" ... 

Predsiavenia kvôli 
vol'bám 

- 26.len o 19.45, 27. 
o 17.15 a 19.45 h. 
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Ad: Ďalšia čierna škvrna 

Čas so naplnil. Nadišla chvíl'o Rozvážnym postupom zástupcu sto-
odchodu. Aj keď si to tí, ktorých restu p. Baranoviča so podarilo 
odchod si národ želá, nechcú pri- predís( incidentu, aký so odohral o 
pustí( Rozhadzujú milióny plnými týždeň neskôr v Rusovciach. 
priehrštiami, tlačia so tom, kde ich Ako reakciu no príspevok "Ďalšia 
nikto nechce. Snaha Funkcionárov čierno škvrna" uvedený v minulom 
HZDS zneuži( kultúrne slávnosti po- čísle Devexu so miestno rodo roz-
riodoné samosprávou mestskej časti hodia zverejni( vyhlásenie starostky 
Devínska Nová Ves "Kultúro bez mestskej časti Bratislava - Rusovce k 
hraníc" no predvolebnú kampaň tomuto incidentu. 
svojho hnutia nebolo ojedinelá . Ján Žatko 

Vyhlásenie starostky MČ Bratislava - Rusovce 
Miestny úrad, Mestská čas( Bratislava - Rusovce 

Balkánska č. 1 02, 851 1 O Bratislava 

Tohtoročné oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach o 54. 
výročia SNP všetky politické strany v mestskej časti chápali ako nestranícku 
udalos( občanov Rusoviec. Team občanov, ktorý podujatie pripravoval, re
prezentoval celú škálu politického spektra, ale nikto pri príprave ani v prie
behu osláv svoju straníckos( nedemonštroval. 
V priebehu koncertu populárnej skupiny vtrhli na pódium funkcionári HZDS 
a kandidáti do N_F SR za toto hnutie vedení prednostom Okresného úradu 
Bratislava V. M. Cákym, J. Studeničom a štátnym tajomníkom Ministerstva 
hospodárstva SR J. Brhelom. Ich vystupovanie a snaha u_zurpova( si oslavy v 
prospech svojho hnutia sa streli s nevôlou divákov. M. Cáky ~vojim agresív
nym správaním doviedol konflikt na pokraj fyzicke!· zrážky. Dakujem obča
nom Rusoviec a našim hos(om za to, že sa nenecha i vyprovokova( a opusti
li priestor konfliktu. Opakovane sa dištancujem od tohto a možných podob
ných incidentov v budúcnosti a protestujem proti akýmkolvek snahám zneu
žíva( spoločenské a občianske udalosti v predvolebnom období v prospech 
záujmov ktoréhokolvek politického subjektu. Osobne ja, i poslanci 
Miestneho zastupitelstva Bratislava - Rusovce, chceme upozorni( kolegov zo 
samospráv iných miest a obcí na to, že podobné nebezpečenstvo môže 
denne narasta( až do konca volebnej kampane. Zdielam so svojimi spoluo
bčanmi rozčarovanie z toho, že oslavy, ktoré práve vdaka ich aktívnej účas
ti mali krásny priebeh, boli poznačené takýmto incidentom. 

Eva Papánková, starostka Mestskej časti 
Bratislava - Rusovce 

Niekoľko viet k Ďalšei čiernei škvrne 
z Devexu 15/98 zo dňa 4. 9. 1998 

Pán miestny predseda politickej 
sily kandidujúcej pod č. l v nasle
dujúcich parlamentných vol'bách si 
očividne považuje za povinnos( ob
sadí( aspoň pár riadkov v takmer 
každom čísle Devexu. Termín volieb 
dýcha no krk a náskok svojho me
diálneho protivníka musí aspoň 
zníži(, pretože dostihnú( ho ne
môže nikto. 

K tomu využil aj takú nepolitickú 
akciu akou sú kultúrne slávnosti. 
Celkom v štýle celoštátneho denní
ka, ktorý sa volá ako náš štát. 

Len z jeho článku som sa dozve
del, že podujatie navštívil aj (v tých 
dňoch na Slovensku mimoriadne 
známy človek) štátny tajomník 
Ministerstva obrany. A chcel sa zvi
ditel'ni( aj v Devínskej Novej Vsi, 
kde boli práve aj cudzí štátni príslu
šníci. 

Vraj mu nedovolili miestni opo
zičníci. 

Pán miestny predseda sily č . l te
da nekompromisne zaútočil v 
Devexe do vlastných (opozičných) 
rodov. Tie sú však v zastupitel'stve 

DEVEX6 

Devínskej prakticky prázdne. Za 
politickú silu, ktorej predsedá v 
DNY on, boli pôvodne v miestnom 
zastupitel'stve niekol'kí poslanci. Aj 
to ako nezávislí na kandidátke jeho 
hnutia . Kedže ich bolo menej ako 
iných zostali v opozícii. príslušnos( 
k jeho hnutiu za c~lú dobu praktic
ky neprejavovali. Zeby títo zabráni
li známemu človeku z vlády vystúpi( 
na tribúnu? Pochybujem. Alebo, že 
by to boli poslanci z iných, v DNY 
opozičných strán? Ani to neverím. 
O tom, že by to boli miestni koalič
níci a v článku nepíše. Zase to pad
ne všetko na prednostu. 

Pán miestny predseda sily č. l sa 
sekol aj v iných argumentoch: 

Štátny ta/·omník je síce členom 
vlády, ale v ádu nikto nevolí. Štát
neho tajomníka (ako vysokoposta
veného úradníka) menuje sama ne
zvolená vláda, takže vôbec nešlo o 
voleného predstavitela štátu. 

Pán predseda sám píše, že návš
tevník je vysokým Funkcionárom 
Ministerstva obrany. Ale veď v 
Devínskej sa nekonali vojenské ma
névre, prísaha, prehliadka. Ba ne-

vystupo~ol_i ani v_ojens~é kapely. Išlo 
o medzmorodnu kulturnu akciu na 
kon;unálnej úrovni. Nie no štátnej. 
Ked už, tak kultúra patrí pod iné 
ministerstvo. Medzinárodné vz(ahy 
zase pod iné a komunálne záleži
tosti ešte pod iné. 

Pána miestneho predsedu politic
kej sily kandidujúcej pod č. l bude 
zaujíma( ešte jeden zážitok z akcie 
vel'mi podobnej akcii našej . 
Slávnosti bocianov v Marcheggu, v 
rámci ktorej bol tento ok v júni po
stavený aj most cez Moravu. 

moste aj 
evidentne 
ne ju nik 
hraničia 
prostredia 
v SR má v 
ce pod č . 1 V 
lieb podsta~e 

TAKÍ SME MY SLO 
(Pár slov obci učiteľskei, ole nie iba iei) 
Človek so pomaly v týchto časoch, keď so zvoleiJ. 

nievo boií napísať pár slov. Jedno alebo druhá strano 
so do človeko obuie, podá si ho o problém so vlečie v 
masmédiach, samo radosť. Siahodlhé myšie vo iny 
zočínoiú. Bez konco·kraio. Bez ohľadu no prípadnú 
odozvu, no ktorú nemienim o nebudem reagovať. 

Celý problém o hlavne ieho negatívny vplyv pre 
budúcnosť ie notol'ko rizikový, že so dá s bohorovnou 
istotou tvrdiť, že so nám už o pár rokov vráti oko veľ· 
mi ostrý, neprijemný bumerang. Nesmie ostať nepo· 
všimnutý, lebo chtioc·nechtioc musíme konštatovať 
politickú a pronárodnú výchovnú absenciu 
súčasných pedagógov rôzneho rangu, odbornei 
kvalifikácie i vzdelanosti o inteligencie. Povážlivo mó
lo (hlavne mladých) učiteľov so reolizuie o ongožuie 
v oblasti výchovy z nórodnei hrdosti, úcte, láske o ob
divu k nošei slovenskei postati, k deiinóm tohto náro
do medzi Dunoiom o Tatrami. Potom nie div, že ai 
mládež, tento pedagogicky tvarovoteľný materiál ich 
výchovy akoby úplne absentovalo v teito oblasti. 

Som učiteľom, preto so často dostávam do komu
nikačných kontaktov so svoFmi kolegyňami o kolega
mi rôzneho veku i držky pedogogickei praxe. Je zo
róžoiúce, že ai neieden starší kolega napriek skúse
nostiam o vedomostiam, úmyselne o či zo strachu z 
peiorotívneho označenia .,stará štruktúro", zriedkavo, 
mólo alebo vôbec nevyužívoiú vyučovacie hodiny, ce
lý proces výchovy o výuky k upevňovaniu ná
rodného slovenského povedomia, k obo
znamovaniu žiakov s krásou umeleckej 
tvorby našich predkov, ich históriou o ko· 
niec·koncov nádherou prírody nášho Slovensko o tu 
no sútoku Dunoio o Moravy, pod starobylým Devínom 
mimoriadnom. 

Pri rozhovoroch s mladšími kolegyňami o kolego
mi so mi pritrafí, že no to poukozuiem trochu razont
neišie, využívoiúc historické fakty o pravdivé argu
menty. Noičosteišou reakciou ie protiargument typu: 

-To so teraz nenosí, to už vypadlo z módy! -
-Máte zastaralé názory! -
· Európa so integruie o tok otázka národného po-

vedomia zákonite zaniká! -
Nuž, tok to teda nie! ! ! 
Tok teda čo so vlastne nosí, čo ie teraz moderné? 
Azda ie teraz prioritné o moderné špinenie, oho· 

vóranie o vulgárne zosmiešňovanie Slovákov, o všet· 
kého slovenského? Máme ož do nebo vychvaľovať 
tých, čo so predvčerom, včera i dnes spreneverili 
mravným potrebám svoiho národo? 

zRAK . . _ b"') 
-arni? Skúste s tym meco uro It 

s oc v Dúbravke. Zápis a začiatok kurzu je 
kurz F d'k . 3 da) 0 17.00 hna e a oveJ . 

(stre 1 J - . - . Práger a Bohus ava arosev1cova. 

778 489 

vDevexe 
redaj filmov • vyvolávanie filmov 

p • zhotovenie fotografií 
film vyvoláme bezplatne. 

na druhý deň, 
Devex, Novoveská 14 (z dvora) 

15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

RUBRIKY ( 03 - VO(NÉ MIESTA ) 
• Prijmem predavačku len z DNY 

do hračkárstva TOMIX. 
Tel.: 777 217 po 20.00 h. 

• Prijmeme študenta na ambulantný 

predaj v popoludňajších hodinách. 
Tel.: 776 820 

(~_.::.....:04'--· ...:c.cSL-=-U_ŽB_Y _ __.) 
• PRAMONT s.r.o. - Predaj auto

mat. práčok a náhradných dielov, 

servis automatických, klasických 

práčok, el. ohrievačov vody. Drob-

ného 18. Tel./fax: 07/784 000 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 778 362 

• Murárske + obkladačské práce. 

Tel.: 777 894, mobil: 0905 517 300 

• Voda kúrenie. Tel.: 779 319 

• N servis Baláž- oprava televízo

rov. Na Grbe 43. 
Tel. zázn.: 776 983 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 
Tel.: 770 303, 775 420 

• Pokládka parkiet, montáž str. 

okien. Tel.: 778 037 

• Malby, nátery, stierky. 
Tel.: 775 469 

(~--0=-=-5--::....:BYT:....:..Y-=--~) 
• Kúpim 2-izb. byt do 3. poscho-
dia. Tel.: 776 198 

ralcí sme my Slováci 
(dokončenie zo strany 6) 

nás všetkých závisí náš osud. Od nás záleží, či našo 
vlasť bude skutočne suverenným štátom, či bude slo
bodným, rovnocenným o rovnoprávnym partnerom v 
medzinárodných vzťahoch tok,o by ono neohrozila 
svoiu, tok ťažko vydobytú slobodu. Toto ie kategoric
kým imperatívom dnešnei doby, ktorú žiieme. 
Národné tradície nám cestu do Európy nezohotoiú. 
My sme v nei vždy boli, sme o budeme bohdá novž· 
dy, dokonca v iei srdci. 

Skúste dokorán otvoriť oči, obzrieť so okolo o 
premýšľať. Ak so to čo noiskôr nestane, bude to našo 
osobná trauma. Je to v zóuime vás, vašich žiakov o 

ich rodičov. Inú alternatívu morólnei o kultúrnei mó
dy nepoznám o oni poznať nechcem. Som hrdý no 
to že Slovensko je mojou vlasťou, ie pre mno 
noivzócneiším kúskom zeme no svete. To by ma
la byť pre učiteiÍI bez rozdielu veku, nábo
ženského o politického presvedčenia móda na 
doživotie. K tým citom vychovóvoime našich žio
kov. To by mol byť ideál pred prvým septembrovým 
zvonením 1998. 

škoda len, že niektorých z nás k týmto citom 
nevychovóvoli naši učitelia o rodičia o tok so pokúšo
me ísť v ich šľopoioch . 

Kom vlastne 1 -cc-

MG-real, realitná kancelária 

lstrijská ul. č. 114, DNY, tel./fax: 07/779 569 
sprostredkuje: predaj, kúpu, prenájom nehnutelností 

Pondelok- piatok: 8.00- 17.00 

Znovuotvorená predajňa na l. Bukovčana 6 
(bývalí výkup kníh) 

Ponuka: pančuchy, ponožky, obuv, detský textil 
Za dostupné ceny 

Nemusíte chodi( do mesta 

PEČIAI'KY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8 .00 - 11.00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

Novootvorená predajňa 

Nábytok a bytové doplnky 
na ulici Jána Po ni čana č. 3 

ponúks 

• nábytok z ekologického dreva 

- smrek, borovica, dub v prírodnom 

aj v morenom prevedení 

(samostatné kusy i zostavy) 

• bytové doplnky z dreva 

• služby bytového dizajnéra 

Otvorené: 
Utorok - Piatok: 10.00- 18.00 

Sobota: 8.00- 12.00 

Inzercia: Cenník: l znak = 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, l j 4 str. = 1 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strano = 4216 Sk. K cenám treba pripomať 23 % DPH. 
Zlavy: pri troch uvereinenioch zo sebou S %, pri S o viacnásobnom uvereinení l O %, celoročné uvereiňovonie 2S %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hľadám- SO %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + SO %. l cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia . 775 inzertná kancelária: Novoveskó 14 z dvora (nad l S.30- sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
[Ml@~~~~®] 
polície 

~ právne konanie im bola každému udelená bloková 
pokuta. 

V deň sviatočný 1. 9. 1998 v čase o 13.00 h 
hliadka mestskej polície pri hliadkovej činnosti v 
Devínskom Jazere našla uhynutého psa. Ihneď bola 
privolaná Sloboda zvierat, jej pracovníci vykonali na 

správu za obdobie 
od 27. 8. 1998 do 10. 9. 19911 

Allllll mieste nevyhnutné úkony. Udalosť je o to závažne
jšia, že od 27.8.1998 je vydané mimoriadne veteri
nárne opatrenie, týkajúce sa našej obce. 

Vo štvrtok 27.11. 1998 hliadka mestskej polí· 
cie v popoludňajších hodinách vyriešilo v chránenej 
krajinnej oblasti priestupcu v blokovom konaní, kto
rý založil v chránenom priestore oheň. 

V sobotu 29. 8. 19911 hliadka mestskej polície 
počas poriadkovej akcie riešilo štyroch občanov, ktorí 
pri potravinách no ulici J. Jonáša popijali pivo o iné 
alkoholické nápoje no verejnosti. Zo uvedené proti-

deň neskôr 2. 9. 1998 v ranných hodinách 
hliadka mestskej polície aj s hliadkami PZ zabez· 
pečovali pri prechodoch pre chodcov bezpečnosť 
školákov, ktorým sa začal nový školský rok. 

Dňa 7. 9. 1998 hliadka mestskej polície v ča
se o 7.50 hna ulici lstrijská zabezpečovala miesto 
dopravnej nehody troch motorových vozidiel do prí
chodu hliadky PZ z dopravného inšpektorátu. 

Jaroslav Luky 
velilel' slonice MsP llNV 

S1RECBA V DEVÍNSKEJ 
Asi tridsa( striel zo samopalu vypálil v nedel'u 13. 9. 98 pä( minút po pol
noci na ul. l. Bukovčana neznámy páchate!' na vozidlo značky Mercedes a 
Íažko zranil jeho 29-ročného majitelo M. M. z Bratislavy. Prípad vyšetruje 
polícia. 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A Nestaf sa tmavým.
B. Začiatok tajničky - C. Oblej ma 
vriacou vodou - ruiny. - D. Iná po 
česky - písat' po česky - nevyval'uj 
oči. - E. Preč (hovorovo) -výraz ná
reku, ston -vyhynutý predok rož
ného statku - modulácia impulzov 
fázou (angl. skratka). F. Odtrhne -
červenaj - radikál aromatických 
uhlovodíkov. - G. Síah po česky -
rieka v Nemecku - citoslovce zúfa
nia, bedákania. - H. Značka jed
notky tlaku - správy po anglicky -
mesto v Madorsku. l. Odôvodnený. 
- J. Stred tajničky. 
Zvisle: l . Odoberaj mlieko z veme
na- v hojnom počte.- 2. Ale, lež
pivo po nemecky - prvá časf zlože
ných slov s významom miesto, 
miestny. - 3. Nasýtený plynný uhlo
vodík - výrobok z mlieka. - 4. 
Osamelá- je sebavedomý, pyšný.-
5. Mesto vo Fínsku - skratka želez-

ničnej správy Nórska. - 6. Citos
lovce pri jedení, pri bozku - dvoj
spevy. - 7. Chemický prvok zn. At -
mesto v Keni. - 8. Stráži - porado
vé číslo. - 9. Bod v džude- americ
ký huslista so skratkou mena na 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 

Škodliviny, ktoré nepatria do ko

munálneho odpadu, budú odoberaf 

pracovníci fy EPSOL s.r.o. v čase od 

9.00 do 12.00 h na týchto mies

tach: 

l. čas( Kolónia: parkovisko 

pri hoteli Morava 

2. lstrijská ul. - pred poštou 

3. ul. P. Horova - parkovisko 

pri Večierke 

Odovzdať možno tieto 
problémové látky: 

staré náterové hmoty 
odpadové rozpúštácllá 

konci. - l O. Rieka v Nemecku - pre
vetraj. - ll. Juj - hromady - poplat
ky štátu. - 12. Žrď- koniec tajničky. 
Pomôcky: E. PPM. - G. Eule. - 2. 
Topo. - 5. NSB. - 7. El wak. - 9. 
Robin M.- d 

6 7 s 9 10 11 12 
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DEVIEX 8 

...,. asť DNV je v súčasnosti najväčš:ím sponzorom 
c Dev:Ínsl~onovovesl~ého Expresu 

s o vo es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSI\A NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., 

2.10. 1998 

D Výsledky parlamentných volieb 
o pohybe zvierat... KOMUNÁlNE 
VOlBY '98 kandidáti Svetový rok 

Slovo Novovešťanov 

Volili poslancov parlamentu. poradie poče! percentá 

Výs l e d strán plat. hlasov 
1. SDK 4.052 45,7 

parlamentných 2. SD( 1.694 19,1 
3. HZDS 1.363 15,4 

volieb v DNY 4. SNS 705 8,0 

Členovia volebných komisií delego-
5. SOP 651 7,4 
6. KSS 116 1,3 

vaní SDK zabezpečili aj v DNV tak 7. SMK 96 1,1 
ako inde na Slovensku parlamentné 8. NSK 74 0,8 
sčítanie hlasov odovzdaných v par- 9. ZRS 32 0,4 

lamentných vol'bách. Z celkového 10. NEI 20 0,2 

počtu 10.788 zapísaných voličov 11. B·RSS 16 0,2 

sa volieb zúčastnilo 8.921, čo je 
12. JSP lO 0,1 
13. SNJ 9 0,1 

82,7%. 14. M(HZP 6 0,1 
15. NaS 5 0,1 

Ján Žatko 16. HTC 5 0,1 
koordinátor paralelného 11. srs 3 0,0 

sčítania hlasov za DNV spolu: 8.857 

Uzávierka dnešného čísla bola 24. 9. 1998. Uzávierka nas le-
dujúceho čísla bude 8.10. 1998, číslo vyjde 16.10. 1998. 

bezplatne 
l spravy 

V priebehu štvrtého štvr(roka 
prebehne výber na obsadenie 21 

vyhradených parkovacích miest, ktoré 
si budú môd obyvatelia sídliska 

Kostolné zakúpi( na obdobie jedného 
roka. Vyhradené miesta budú na 

uliciach l. Bukovčona aJ. Poničona. 
Presné určenie sa dozviete na miestnom 

úrade, alebo na úradných tabuliach. 
Žiados( o vyhradené parkovacie miesto 

je potrebné poda( na predpísanom 
tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnú( 
počas úradných hodín na Miestnom 

úrade, lstrijská 49. 
Vyplnené žiadosti je potrebné doruči( 

na miestny úrad v zalepených obálkach 
s označením "sútaž - parkovanie 
- neotvára(" v termíne do 26. l O. 

1998 do 16.00 h. 

Kritériom výberu žiadateléJ je ponúknutá 
suma za pridelenie vyhradeného 

parkovacieho miesta na jeden rok. 
Minimálna suma poplatku nemôže byť 

nižšia ako 7200,- Sk/ ročne alebo 
600,- Sk/ mesačne a nemôže byť vyššia 
ako 40 000,- Sk/ ročne alebo 3300,

Sk/ mesačne. Fyzické osoby, ktoré 
nepoužívajú osobný automobil na pod

nikanie, majú znížený poplatok za 
vyhradené parkovacie miesto pre 
osobný automobil, ktorý nie je vo 

vlastníctve právnickej osoby, na jednu 
tretinu. Znížený poplatok je možné 

uplatni( obyvatelíni jedného bytu spolu 
iba jedenkrát. _ 

Ing. J. laiko 
prednosta miestneho úradu 

PRED VO(BAMI 
Do komunálnych volieb v dňoch 

13.-14.11.98 vyjdú, okrem 
dnešného ešte dve čísla DEYEXu. 
Záujemcom o prezentáciu svojich 
programov odporúčame nenechá
vot' objednávku na poslednú chvílu 

už aj z hladiska umiestnenia ale 
predovšetkým z hladiska uvies( 

včas potrebný rozsah pre 
tlačiareň. Zatial' evidujeme dve 

objednávky. Redakcia 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestneho 
zastupitelstva 16.9.1998 

Miestne zastupitelstvo: 

• prerokovalo informáciu pred
nostu miestneho úradu o postupe 
realizácie investičných akccií mes
tskej časti, 
• schválilo Zásady vedenia vo
lebnej kampane pred komunálny
mi volbami v DlV, 

• uložilo prednostovi miestneho 
úradu zapracova( do návrhu roz
počtu mestskej časti na rok l 999 
ukončenie dobudovania kanalizá
cie v intraviláne Devínskej Novej 
Vsi, 
• prerokovalo urbanistickú štúdiu 
MČ DNV a odporučilo mestskému 
zastupitel'stvu schváli( návrh zmien 
funkčného využitia plôch v katastri 
DNV, 
• schválilo VZN o pohybe zvierat 
na verejných priestranstvách, 
• požiadalo firmu C-Term o vypra
covanie harmonogramu úsporných 
opatrení, 
• uložilo prednostovi miestneho 
úradu zapracova( do návrhu roz-

počtu mestskej časti na rok 1999 
finančné prostriedky potrebné na 
vyregulovanie rozvodov tepla na 
sídlisku Stred, 
• prerokovalo odpočet plnenia 
Programu rozvoja mestskej časti 
DNV, 

• prerokovalo správu o vyhodno
tení slávností Kultúra bez hraníc, 
• prerokovalo stav plnenia rozpo
čtu mestskej časti a jej príspevko
vých organizácií, 
• schválilo prevod vlastníctva bytov 
na ul. M. Marečka 2,4,6,8, l O, 12, 
• schválilo poskytnutie bezúroč 
ných pôžičiek na vybudovanie no
vej bytovej jednotky manželom Su
chalovým a manželom Beňovým vo 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1998 mestskej časti Bratislava- Devínska 

o pohybe zvierat na verejne prístupných mies 
Miestne zastupitelstvo mestskej 

časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves podla paragrafu 15 ods. 2 
písm. a) zákona SNR č. 377/1990 
Zb. o hl. m. SR Bratislave, paragraf 
4 ods. 2 písm. g) a m) zákona SNR 
č. 481/1993 Zb. o obecnom zria
dení v znení neskorších predpisov 
a článku 6 odsek 2 písm. h) a n) 
Štatútu hl. m. SR Bratislavy sa 
uznieslo na tomto všeobecne zá
väznom nariadení. 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

l . Toto všeobecne záväzné naria
denie upravuje povinnosti cho
vatelov zvierat pri pohybe 
zviera na verejne prístupných 
miestach na území mestskej 
časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves. 

2 . Zviera(om sa na účely tohto 
nariadenia rozumie každý ži
vočíšny stavovec okrem človeka. 

3. Hospodárskym zviera(om sa 
na účely tohto nariadenia ro
zumie zviera, ktoré sa chová 
a drží najmä na účely úžitko
vej produkcie. 

4. Spoločenským zviera(om sa na 
účely toho nariadenia rozumie 
každé zviera chované člove
kom predovšetkým v jeho do
mácnosti. 

5. Chovatelom je každá právnic
ká alebo fyzická o·soba, ktorá 
zviera trvalo alebo prechodne 
chová alebo drží. 

§2 
Povinnosti chovatela 

l. Chovatel' nesmie zvier opus-

DEVEX2 

ti( s úmyslom zbavi( sa ho. 
2. Chovatel' zviera(a je povin

ný zabezpeči(: 
a) že jeho zviera sa bude pohy

bova( na verejne prístupných 
miestach iba na vôdzke a vies( 
ho bude iba osoba, ktorá je 

fyzicky a psychicky spôsobilá 
a schopná ho ovládnu( v kaž
dej situácii, 

b) že jeho zviera nebude ohrozo
va( zdravé životné prostredie 
a životné podmienky spoluo
bčanov, 

c) odstránenie tuhých výkalov 
zviera(a z verejne prístupných 
miest. 

3. Chovatel' psa je okrem toho 
povinný zabezpeči(: 

a) že pes starší ako 6 mesiacov 
bude označený príveskom 
umiestneným na obojku. 

Z označenia musí by( zrejmé 
kto je chovatelom psa a kde je pes 
evidovaný na účely miestneho po
platku. Prívesok vydá chovatelovi 
psa na jeho žiados( miestny úrad, 

b) že pes bude pri pohybe na 
verejne prístupných miestach 
zabezpečený náhubkom alebo 
iným spôsobom bude zabez
pečená ochrana cudzích osôb 
proti uhryznutiu. 

4. Chovatel' je povinný zabráni( 
pohybu jeho zviera(a na det
ských ihriskách a pieskovis
kách, v areáloch školských 
a predškolských zariadení, na 
športoviskách a štadiónoch 
prístupných verejnosti, na ci
ntorínoch, trhových miestach 
a na dalších miestach označe
ných zákazom vedenia zvie
rat. Toto sa nevz(ahuje na slu
žobného psa počas služob
ného zákroku a na vodiaceho 
psa. 

Vážení obyvatelia 

l. 

2. 

3. 

Pozývame Vás na triedený zber 

Zvážame výhradne 

Papier, Sklo a iel 
ktorý~h najbližší zber 

Vytriedené suroviny prosíme vyloži( na 

miesto, najskôr do 7.00 hodiny 

Ďakujeme 

OLOa.s. 
tel. 235 022, 235 088, 572 26 23, 

cílne vol"by 1 998 
14 novembra 1998 3 o . -

• IICI post starostu MC DNY 
(v abecednom poradí) 

Ing. Jozef ĎURČEK 
Alojz MORAVE~ 

Ing. Vladin:ír MRAZ 
Ing. Ján ZATKO 

Kandidátna listina 
sloncov Miestneho zastupitelstva 

po Bratislava - Devínska Nová Ves 

13. a 14. novembra 1998 
politických strán a politických hnutí: 

hnutie, Demokratická únia, Demokratická strana, 
strana Slovenska. Strana občianskeho porozume

na Slovensku. 

48 učitel' 
45 podnikatel' 
38 technik 
47 učitel'ka 
44 kom. právnik 
56 ved.-tech. prac. 
48 právnik 
42 obchodník 
44 ekonóm 
44 ved. pracovník 
56 stroj. zámočník 
46 biochemik 
48 podnikatel' 
45 manažér 
27 informatik 
46 učitel'ka 
37 úradníčka 

očná lekárka 
market. prac. 
novinár 
technik 
podnikatel' 
právnička 

39 podnikatel' 
40 let. mechanik 
36 doprav. inžinier 
44 vedúci skladu 
56 lekárka 
39 ekonómka 
39 podnikatel' 

stroj. inž. 
60 ved . odboru 
51 ekonóm 
44 publicista 
55 stred. prof. 
48 rušňovodič 

58 podnikatel' 
52 inv. dôchodca 
36 lekár 
59 technik 
27 ekonómka 
45 podnikatel' 
51 podnikatel' 

Š. Králika 20 
Pod Lipovým 47 
Š. Králika 16 
M. Marečka 18 
Hradištná 23 
J. Smreka lO 
J. Poničana 9 
Š. Král ika 12 
Na Hriadkach 17 
l. Bukovčana 26 
l. Bukovčana 28 
M. Marečka 18 
Pieskovcová 60 
J. Smreka 5 
Pod Lipovým 4 
Na mýte 2 
l. Bukovčana 16 
J. Smreka 3 
J. Poničana 7 
P.Horova 26 
Na Grbe 39 
Eisnerova 44 
J. Smreka lO 
Podhorská l 3 
J. Smreka 3 
Eisnerova 19 
Charkovská 8 
M. Marečka l 2 
Š. Králika 12 
Pieskovcová 34 

Eisnerova ll 
Na Vyhliadke 9 
Na Vyhliadke 18 
Eisnerova 7/62 
Záhradná 8 
Novoveská 67 
Pod Lipovým 32 
Pod Lipovým 42 
Š. Králika 8 
Na Vyhliadke 5 
M. Marečka 9 
J. Smreka 5 
J. Jonáša 19 

14. Štefan Horník, Ing. CSc. 
15. Jozef Slovinec 
16. Ján Škríb 
17. Eva Tomkovičová 
18. Eva Vargová, Ing. arch. 
19. (udovít Garaj, Doc. PhDr. 
20. František Granec 
21. Edita Loučimová, JUDr. 
22. Peter Lošonský 
23. Lívia Baumanová, MUDr. 
24. Anna Kasalová 
25. Irena Olgayová 
26. Gizela Lednárová 
27. Anton Gašparík 
28. Beáta Jamborová 
29. Zita Ševčíková 
30. Milena Královičová 

Predkladá: Nezávislé Fórum 

42 vys. učitel' 
66 dôchodca 
35 technik 
30 kontrolórka 
39 podnikatel'ka 
66 vys. učitel' 
63 grafik 
44 právnička 
36 technik 
48 lekárka 
53 ekonómka 
51 ekonómka 
55 podnikatel'ka 
47 podnikatel' 
55 ekonómka 
32 učitel'ka 
45 upratovačka 

l. Bukovčana 30 
Pod lipovým 20 
Eisnerova 7 
Eisnerova 7 
Ul. l. mája 3 

P.Horova 72 
Hradištná 13 
l. Bukovčana 16 
Š. Králika l O 
lstrijská 8 
Pod Lipovým 43 
Pieskovcová 20 
Kosatcova l O 
lstrijská 16 
Pieskovcová 24 
P.Horova 5 
Na Vyhliadke 19 

l. Peter Stec, Ing . arch. CSc. 48 architekt Mečíkova 26 
2. Jozef Glatz, Ing. 51 technik lstrijská 75 
3. Ladislav Jaško, Mgr. 39 učitel' M. Marečka 18 
4. Anna Krížová, Ing. 42 stav. inžinier Opletalova 21 
5 . Mária Dobríková,PhDr.CSc 41 vys. učitel' J. Poničana ll 
6 . Ladislav Oslanec RNDr. 39 vedný informatik P. Horova 19 
7. Jozef Krajčír 52 technik Samova ll 
8. Ján Kovarík 39 št. zamestnanec Š. Králika 8 
9. Eduard Schrek, Ing. 66 stav. inžinier Bridlicová 7 
l O. Tibor Makara, Dipl. Ing. 34 ekonóm Hradištná 27 
ll. Jozefína Čorejová, Ing. 52 redaktorka Na Vyhliadke 38 
12. Dušan Pavlica, Ing. 52 inž. ekonómie J. Poničana 7 
13. Vladimír Dobrík, Mgr. 40 redaktor J. Poničana ll 
14. Jozef Hoffer, Ing. 54 technik Pieskovcová 39 
15. Jan Adam 44 technik Samova 6 
16. Katarína Černá 37 lekár J. Poničana l 
17. Marián Zechel 34 technik J. Poničana ll 
18. Štefan Vašíček 48 živnostník Záhradná 17 
19. Roland Vitko, Ing. 33 technik J. Smreka 20 
20. Jozef Hok, RNDr., CSc. 37 geológ Eisnerova 21 
21. Peter Krug, Mgr. 52 redaktor Kalištná 9 
22. Jozef Mačák, Mgr. 29 učitel' Bukovčana l 
23. Lýdia Morgensteinová, Ing. 39 inž. ekonómie J. Smreka 3 

Predkladá: Slovenská Národná Strana 
l . Alojz Moravec 43 technik P. Horova 13 
2 . Ján Malík, Ing . CSc. 41 vedec. pracovník l. Bukovčana 28 
3. Michal Glosík 53 podnikatel' Na Vyhliadke 24 
4 . Beata Kolníková, Mgr. 37 podnikatel' P.Horova 28 
5. Milan Dobrocký 35 podnikatel' Eisnerova 17 
6. Marta Bakšová 39 podnikatel' P. Horova 26 
7. Ján Prosúch, Ing. 36 geodet M. Marečka 5 
8. Michal Vlček 36 technik M. Marečka 5 
9. Renáta Jurčíková, Mgr. 37 podnikatel' Š. Králika 16 
l O. Ivan Kolenič 42 technik J. Smreka l 

Predkladá: Komunistická strana Slovenska 
l. Vladimír Lázor, Ing. 52 stav. inž. 
2. Štefan Tóth 70 dôchodca 

Predkladá: Naše Slovensko 
l. Jozef Okasa, Ing . 
2. Zdenka Šimkovičová 
3. Emil Bardáč 

40 technik 
43 manager 
40 vodič 

Predkladajú: Nezávislí kandidáti 
l . František Baňas, JUDr. 50 právnik 
2. Vladimír Baranovič 48 technik 
3 . (ubomír Jánoš 38 elektroinžinier 

Na Hriadkach 9 
Opletalova 47 

P. Horova 18 
Pieskovcová 64 
P. Horova 23 

J. Poničana 3 
Mlynská 34 
Bukovčana 24 

DEVEX3 



( 8POLOČEN8KA KQONIKL\ ) 
C o;n."~; 1•11* Jr.t•l."ntt• ) Kríže a božie mu-

. _.,h~lol'~ """ ~ . ky. Stavali ich, ešte 
v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Augustín VACIIALEK 
Mária SKOKANOV A 

Helena VlKOV A 
František BEHON 

75rokov 
Eduard SčEPAN 
Ernest KOUBEK 

justína KRALOVIČOVA 
Florentína ŠEBESTOVA 

Etela šTEFEKOVA 

80rokov 
Ľudmila SCHIFFEROVA 

92rokov 
Martina MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme 

Milan MILOŠOVI Č 

e., 

Najväčší športový úspech 
v histórii športu DNV 

Juniorská reprezentantka SR, 
členka AWK DNV Katarína Veselá 
so stala no Juniorských Majstrov: 
stvách Európy v Prahe vo vo hovel 
kategórii do 58 kg dvojnásobnou 
majsterkou Európy - lavá i pravá 
ruka. Vel'kou mierou prispela k to
mu, že slovenská juniorská repre
zentácia v konečnom hodnotení 
obsadilo 3. miesto v Európe - hneď 
zo Ruskom o Španielskom. 

Celkovo 4-členné reprezentačné 
družstvo Slovenska (3 chlapci + l 
dievča) získalo 6 medailí (3 zlaté, 
l striebornú, 2 bronzové). Navyše 
Kataríno so zapojila do mifl}oriad
nej súťaže "GOLEM - ZLATA PRA
HA", kde vo vyššej váhovej kategó
rii do 62 kg obsadilo pekné 3. 
miesto -zo Bulharkou o Madarkou. 

Súčasne sMEJ, so no Slovensku 
uskutočnilo l. kolo Slovenského 
pohára v Banskej Štiavnici. Člen 
AWK DNV Peter Augustín vo 
váhovej kategórii do l OO kg obsa
dil 3. miesto. 

Momentálne so členovia AWK 
DNV pripravujú no 2. kolo 
Slovenského pohára, ktoré bude 
17. l O. 1998 v Košiciach. 

Všetkých priaznivcov armwrest
lingu (pretláčanie rukou) srdečne 
pozývame! 

V novembri by nás mali čakaí 

DEVIEX 4 

Majstrovstvá sveta v Egypte. Ná\'
du sa sponzori, ktorí by chce i 
prezentovať seba a svoje firmy 
formou reklamy no Slovensku o v 
zahraničí o zabezpeči( účasť dvoj
násobnej juniorskej majsterky 
Európy na Majstrovstvách sveta? 

Dúfajme, že to nedopadne ako s 
Majstrovstvami sveto juniorov v 
Moskve kde Kataríno Veselá neš
tartoval~ z dôvodu nedostatku fi
nancií. 

Pomôžte sebe i zviditel'nit' DNV 
o Slovensko! 
Kontakt a bankové spojenie: 
tel.: 779 056 {odkaz) č. ú. 231 
255-019/0900 M M'l • M k gr. 1 os ar o 

predseda AWK DNV 

-záver sezóny 
Športová automobilová sezóna podujatí pre

tekov automobilov do vrchu seriálu Majstrovstiev 
Slovenska so v tento víkend pre slovenských pre
tekárov skončila. Zavŕšenie sezóny 98 prebehlo 
za účasti 36 automobilových pretekárov no po
dujatí "OSTRÁ LÚKA" pri Zvolene v dňoch 19.-
20. septembra 1998. Tieto preteky neboli len M 
-SR ole i medzinárodným podujatím. Zastúpenie 
no týchto pretekoch mali i farby nášho teamu -
Motorsport Racing Team OMV ~TUAD, ktoré re
prezentovali Peter Ruisl, Igor Simkovič o ho
sťujúci člen Jozef Doniš. Naši jazdci si no po
sledných pretekoch počínali veľmi dobre, bojovali 
do poslednej chvOe, čo vidno z ich dosiahnutých 
výsledkov. V absolútnom porodí medzinárodných 
pretekov skončil P. Ruisl s vozidlom Lucchini P 3 

v časoch, keď po
spolitý l'ud bol bo
habojný. No kra
joch dedín o osád, 
no významných kri
žovatkách. 
Tento no snímke je 
z pred niekol'kých 
mesiacov, stál pô
vodne už v domo
vej zástavbe, zo
strčený, takmer za
budnutý no Mlyn
skej ulcici v Devín
skej Novej vsi. 
Možno v roku 
l 865 označoval 

kroj dediny. Obno
vilo ho rodina En
gelhardovcov v ro
ku 1923. Táto rodi
no vlastne kríž oj v 
roku 1865 venova
la obci. Súčasná 

obec - jej predslo-

95 Mno peknom 3. mieste. V rámci M-SR v 
absolútnom porodí druhý, hneď zo svojim naj
väčším súperom J. Krojčím. Ďalší ďen nášho tea
mu l. Šimkovil no vozidle Ford Escort 
Cosworth obsadil v skupine N o vo svojej triede N 
+ 2000 ccm 2. miesto. Hosťujúci člen J. 
Daniš no svojom Peugeote 306 S vyhral svoju 
skupinu A o triedu A A- 2000 ccm. V sezóne M -
SR v pretekoch automobilov do vrchu 98 je 
Majstrom Slovenskej republiky v triede A -
2000 ccm. 

Soiío DemoviÍ 

šachový klub STRELEC Devín-sko Nová Ves re
prezentoval v uplynulej sezóne v 4.lige "B" druž
stvo mladých nádejí, ktoré oko nováčik súťaže do
siahlo prekvapujúco pekné umiestnenie po výsled
koch: 

STRELEC ONV B -Krasňany B 
Oérerovo A- STRELEC ONV B 
STRELEC ONV B · Doprastav E 
Slovan lvánko- STRELEC ONV B 
STRELEC ONV B- Modro B 
Pezinok- STRELEC ONV B 
STRELEC ONV B -Krasňany C 
Apollo Slovnaft- STRELEC ONV B 
STRELEC ONV B · Dúbravka 
Dunaj O -STRELEC ONV B 
STRELEC ONV B -Spoje C 
GoKÚ- STRELEC ONV B 

l. Dúbravka 
2. Krasňany B 

Kone(nó 1obul'k11: 

0,5:7,5 
1,5:6,5 
5,5:2,5 

2,5:5,A5 
7:1 
4:4 
3:5 
5:3 

0,5:7,5 
3,5:4,5 
5,5:2,5 
2,5:5,5 

34 
27 

S. Pezinok 
6. Apollo Slovnaft 
7. Spoje C 
8. Krasňany C 
9.Modro B 
l O. DoprastavE 
ll. lvánko 
12. Ounoj O 
13. GoKÚ 

Ivan SYROVÝ 
Veronika 
Ivan KOŠIBA 
Karol HORVÁTH 
Ladislav JURČÁK 
Stanislav JURČÁK 
Jozef ZLOCHA 
Bronislav JURČÁK 
Kristián URBAN 
Lukáš ŠIMON 

~A [E~T~Ui 
m pre vol'ný čas, lstrijskó 2, 6 

Pravidelné aktivity 

•• l IC 
Jb • nevedeli o tom. Písa/sa začiatok devätnásteho storočia. Tu, v srdci 

aze kúta kričala bieda. Tvrdá práca, ťažký pot, krvavé slzy chudoby. 
a biedy upáda/i. Pre to všetko z hornatých oblastí Slovenska prúdili 

poddaných a želiarov. Akoby ich priam viedlo prianie: nie živori(, 

kilometrov od 
obce známej vo sve
zaznamenáva výraz
okolím o vlastne so 
1%8, kedy so s 

spojilo asfaltovou 

skupín poslancov a vidím päť, či sedemnásť vy
slovene znepriatelených strán a porovnávom 
päť podinských cirkevných spoločenstiev usilu
júcich len spoločne riešiť problémy len v pros-

pech občanov obce, cítim ten rozdiel medzi 
slovami a skutkami. 

Folklórny spevácky súbor z Podiny vystúpil 
v máji, tohto roku v Devínskej Novej Vsi no 
Festivale slovenskej národnej piesne. V sep
tembri si Podinčonia pripomínali 190. výročie 
osídlenia o no slávnosti pozvali matičiarov z 
ONV. 

Prijali nás oko svojich rodných. 
Vlastnosťami Slovákov, o ktorých sme čítali v 
historických prácach i počuli, nás presviedčali 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hoci. v so. 
a ne. a; o 17.15 hoci. 

2.-4.10. o 7 9.45 hod. 
- pia, so, ne • 

DIABLOV ADVOKAT 
-USA- s.t.- 40,-

no každom kroku. Srdečnosť, pohostinnosť, 
pracovitosť, otvorenosť, nedeformovaní o nefa
lšovaní nás presviedčali o tom, čo sme už vari 
stratili, alebo pomaly so vytráca z našich do
movov, ulíc, dedín o miest. Hrdí, a právom, no 
každú veľkú zmenu, no každú maličkosť nám 
poukazovali, porozprávali, podelili so. 

V dome kultúry M. Babinku zneli ľubozvuč-

né verše domácich autorov, slovenské piesne 
domácich i naše (aj v podaní našej folklórnej 
skupiny F+F). Podinskí insitní maliari predsta
vovali svoje milé dielo no výstave i vo vlast
ných domovoch. Ľudové kroje, ktoré sme videli 
na výstave v dome kultúry ole i v každom ro
dinnom dome (činžiak sme nevideli), nemá 
vari oni vlastivedné múzeum na Slovensku. 
Zvyky o obyčaje našich prarodičov asi budeme 
chodiť obdivovať do sveto, do Podiny určite a 
piesne ... Na večernom posedení s matičiarmi 
zneli len slovenské. S údivom so pýtam: ,.len 

3.-4.10. o 7 7. 7 5 hod. -so, ne 
LOV NA MYŠ 

-USA- č.d. -44,-

9.-11.10. o 74.45 hod.- pia, 
o 77.75 a 79.45 so,ne 

SMRTONOSTNÁ ZBRAŇ 
-USA- s.t. -50,-

76.10. o 7 9.45- pia 
TAK DOBRE, AKO SA LEN DÁ 

- USA- s.t. - 46,-

Tel: 775 104 

slovenské o tri hodiny bez prestávky?" Údiv 
som vyvolal i ja. "Nie tri hodiny ale oj trid
saťšesť. A bez prestávky a len slovenské. 
Príďte sa pozrieť na našu svadbu." 

Dojmov no tri dni prevel'a. A to sme (prog
ram vlastne od skorého ráno končil v dome 
kultúry v neskorých večerných hodinách) stihli 
navštíviť svetoznámu galériu insitných molia-

rov v Kovačici, tu nás prijali aj no radnici, vďa
ka riaditeľovi slovenského vysielania Martinovi 
Širkovi som navštívil oj redakciu Radio 
Kovačica, navštívili sme predstaviteľov súboru 
Mladosť v Belehrade, pobyt zavŕšili účasťou 
no súťaži vo varení (o chutnanO kotlíkového 
gulášu o nekonečnou srdečnou rozlúčkou. 

Vdaka Vám Slováci v ďalekej Podine. 

Peter Krug 
snímky autor 

DEVEXS 



Na ostatnom rokovaní miestnej 
rady a miestneho zastupitelstva som 
bol napadnutý nemenovaným po
slancom, že informujem neobjektív
ne na stránkach Devexu o činnosti 
samosprávy. Podla jeho názoru z 
mojich článkov vyznieva, ako by sa 
o rozvoj Devínskej Novej Vsi za
slúžili iba poslanci členovia KDH a 
nie aj ostatní. To som nikdy netvr
dil. Aj keď podiel jednotlivých po
slancov na aktivitách samosprávy 
bol rôzny. Niekedy sa dokonca 
mohlo zda( že niektorí sa skôr 
zamerali na prekazenie aktivít sme
rujúcich v prospech svojich spoluo
bčanov. 

Jeden z najväčších problémov 
samosprávy v tomto volebnom ob
dobí je stále zväčšujúci sa počet 
žiadostí o byty. Žiadostiam nie je 
možné vyhovie(, kedže vol'ných 
bytov niet. Deti, hlavne v pôvod
nej časti Devínskej Novej Vsi, do
rastajú, vydávajú sa a ženia a ich 
najväčším problémom sa stáva 
chýbajúca vlastná strecha nad hla
vou. A tak sa tiesnia spolu s rodič
mi, súrodencami a plačúcimi 
bábätkami v niekol'kých miestnos
tiach. Tí, ktorí na to majú, si pre
najímajú byt za nekresťanské pe
niaze. A niektorí z Devínskej Novej 
Vsi odchádzajú. Štát sa o problémy 
mladých ludí počas posledných šty
roch rokov pramálo zaujímal a 
nesplnenie pôvodných sl'ubov o 
výstavbe 60 tisíc bytov zdôvodnil 
premiér odchádzajúcej vlády tým, 
že byty vlastne nie sú potrebné. 

Preto som ešte v roku 1996 navr
hol spôsob, akým by samospráva 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves mohla prispie( svojim dielom 
k riešeniu bytových problémov 
svojich obyvatelov. Prvá časf tohto 
návrhu spočívala v poskytnutí 
výhodnej bezúročnej pôžičky do 
výšky 300 tisíc korún obyvatel'om 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
na vytvorenie novej bytovej jednot
ky. Tento návrh schválilo miestne 
zastupitelstvo v máji 1996 a odvte
dy už bola pôžička poskytnutá de
siatim žiadatelom v celkovej výške 
2, 9 milióna korún. Ďalší šiesti žia
datelia majú pôžičku v celkovej 
výške 1,275 milióna korún 
schválenú a peniaze im budú po-

DEVEX6 

skytnuté po splnení formálnych 
náležitostí. Prevažná väčšina 

pôžičiek bola poskytnutá na vytvo
renie nového bytu prístavbou ale
bo nadstavbou jestvujúceho rodin
ného domu, v dvoch prípadoch na 
výstavbu nového rodinného domu. 
V najbližšom období sa v 
Devínskej Novej Vsi rozbehne ko
nečne aj výstavba bytov a to hneď 
v niekol'kých lokalitách a tak sa bu
dú môCÍ tieto pôžičky poskytova( aj 
na kúpu bytu. 

Druhá časf môjho návrhu bola 
zameraná na pomoc tým, ktorí ne
majú na kúpu vlastného bytu, ani 
keď dostanú výhodnú pôžičku od 
mestskej časti. Ide hlavne o mladých 
ludí, pre ktorých je po uzavretí ma
nželstva vel'mi dôležité bývať vo 
svojom, ale peniaze na nový byt 
spravidla ešte velmi dlho po svadbe 
nebudú ma( Týmto by mestská časf 
mala vyjs( v ústrety výstavbou 
"Domu mladej rodiny", kde by 
mladí l'udia mali možnost prenajať 
si byt od obce na určitú dobu - na
príklad 5 až l O rokov. Počas tejto 
doby by si formou stavebného 
sporenia šetrili na svoj vlastný byt 
a po jej uplynutí by byt uvolnili da
lšej mladej rodine bez prístrešia. Aj 
táto myšlienka sa stretla s podporou 
poslancov miestneho zastupitelstva 
a schválili ju ešte v decembri mi
nulého roka. 

K zvláštnej situácii však došlo 
na ostatnom rokovaní miestneho 
zastupitelstva. "Dom mladej rodi
ny" sa z viny budúceho dodáva
tela stavby nezačal ešte oni projek
lova( Na druhej strane so na ulici 
Š.Królika v najbližšom čase začne 
s výstavbou polyfunkčného objektu, 
kde pribudne okrem obchodných a 
športových zariadení aj l OO no
vých bytov. Preto som navrhol 
vyčleniť z tejto výstavby 30 malo
metrážnych bytov na zriadenie 
"Bytov mladej rodiny", ktoré by 
slúžili na dočasné bývanie mla
dých l'udí z Devínskej Novej Vsi. 
Na základe stanovísk odborných 
komisií som na rokovanie miest
neho zastupitel'stvo predložil návrh 
na zakúpenie zníženého počtu iba 
20 bytov v celkovej cene do 24 
miliónov korún. Tento návrh sa 
však napriek dávno schválenému 

"Domu mladej rodiny" 
stretol s vel'mi tvrdou kritikou časti 
poslaneckého zboru a nakoniec ani 
nebol schválený. Následný kompro
misný návrh no zakúpenie 15 bytov 
schválený bol, aj keď len tesnou 
väčšinou jedného hlasu. 

Možno bolo hlasovanie jednot
livých poslancov iba zhodou okol
ností také aké bolo. Možno išlo o 
zámer. V každom prípade však 
považujem za potrebné oznámit' 
mladým l'udom z Devínskej Novej 
Vsi, že 15 z nich so oj so svojimi 

DEVÍNskA NovÁ VEs ~ /i:l [ll.® Z! 

[J) tn. ~ ~ m ® [k rn li:l ct o 
Parlamentné vol'by 1998 boli hlavne 

plebiscitom o demokracii. Je potešitelné, 
že obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa v 
tomto plebiscite vyjadrili velmi jasne. 

V prvom rade sa jasne vyjadrili, že 
chcú ovplyvňova( veci verejné. Až 82,7% 
oprávnených voličov v Devínskej Novej 
Vsi považovalo za potrebné mera( cestu 
do volebných miestností a odovzda( svoj 
hlas jednej z politických strán. 

V druhom rade až 73,3% z celkového 
počtu hlasujúcich voličov odovzdalo svoj 

Vážená redakcia DEVEX! 

Nie som obyvatel'kou DNV, ole 
chodím sem pomáhať s vnúčatami a 
nedá mi, aby som so nepodelila s 
dobrými skúsenosťami i tunajšími 
službami. 

Mám velmi dobrú (trvalú) skúse
nost' s očnou optikou M. Pred sviat
kami som si zlomila okuliare tzv. 
"Havlovky", ktoré mi stále visia na 
krku na šnúrke, vzala som si druhé 
okuliare no a tie som si podla zvyku 
dalo dole a tie neboli na šnúrke, 
spadli a rozbili sa mi. Išla som do 
optiky s malou nádejou na úspech, 
ale na moje prekvapenie ma vel'mi 
vlíJdne obslúžil pán optik a sl'úbil, že 
mi okuliare vyhotoví o v predsviato
čný podvečer ozaj boli hotové. 
Odvtedy chodíme do tejto optiky, le
bo aj môj vnúčik nosí okuliare. Pri 
výbere vždy pán optik porodí, vy
svetlí, vel'mi trpezlivo zdôvodní pre
čo je to riešenie najlepšie. Aj tento 
rok potreboval môj vnúčik nové oku
liare, pán optik poradil flexibilný 
róm a odlahčené sklá, no priznám 
sa pri cene som zneistela, ale po 
dohode s rodičmi som okuliare ob
jednalo a lo bolo naše štastie. 

Cez prázdniny som mala detič
ky u seba na chalupe a pri bicyklo
vaní môj vnuk nabehol na nejakú 
prekážku, preletel cez bicykel no 
tvár, bol poodieraný, okuliare pokri
vené, sklá vypadané o vtedy som si 
uvedomilo ako dobre, že sme súhla-

Devex si 
celý, velmi sa 
tórií DNVoj 
čenskó kronika 

želám Vá 
informovať, 
kých čitatelov 

ulého čísla - fi. IBM, p. Virglovi v 

111. kat. - muži od 14 r. do 30 r. - fi. Gerthofer tlačiareň od 14 r. do 30 r. boli: 

(zúčastnilo sa l O hráčov) zo Zohoru l . miesto: Vladimír Pánik ml. 

2. miesto: Roman Morávek 

semifinále: Richard Kurina 

IV. kat. - muži od 30 r. a viac 

(zúčastnilo sa 9 hráčov) 

Počasie nám prialo, bola 

dobrá atmosféra a vdaka MÚ v 

DNY a sponzorom, boli krásne 

i vecné ceny pre ví(azov. V doka 

patrí menovite sponzorom: 

-p. Zlochovi z DNY 

- p. Švercovi z DNY 

-fi. Model Viki z DNY, 

p. Tkáčovej 

" Predám detský kočík po jednom 

dieťati zn.: STEGGI, modrá konš

trukcia, 3-kombinócia, polohovatel'

nó rúčka + príslušenstvo. Cena: 

2500, alebo dohodou. 

Tel.: 779412 

( __ .::._:04:.._· ..::..:Sl=-.:::.U=ŽB=-=.Y _ ___,) 

" Voda, kúrenie. Tel.: 779 319 
večer. 

" Šijem z Burdy. Tel.: 776 748 

( __ __:0:..::..5_-B=--=Y~TY-=-_______ ) 

• Vymením garsónku v OV v centre, 
l.posch., l. kategória, za dvoj
garsónku, alebo l príp. l ,S-izbový 
byt v Dúbravke alebo v DNV. 
Doplatok dohodou. Tel.: 762 956 

• Angličtina - KC FONTÁNA -
Ožvoldíkova 12 (Dúbravka). Deti: 
7-12 roč. začiatočníci, mierne a 
viac pokročilí. Dospelí: (od 14 ro
kov) - začiat. a mierne pokročilí, 
mierne, intenzívne kurzy. Tel.: 76 l 
076,20.00-21.00 h. do 7. 10. 98 
• Hlodám učitela matematiky pre 8. 
roč. ZŠ. Tel.: 0903 443 020 

Víťazmi v kat. "DETI" 

l . miesto: Peter Ferenczy 

2. miesto: Ivana Ferenczyová 

semifinále: Branislav Polák 

Dana Fabiánová 

Víťazmi v kat. "ŽENY" boli: 

l . miesto: Gabriela Galovičová 

2. miesto: Zuzana Fisterová 

semifinále: Zuzana Zlochová 

Jana Melicharová 

Marián Král 

Víťazmi v kat. "MUŽI" 

od 30 r. a viac boli: 

l. miesto: Peter Kojda 

2. miesto: Lukáš Benedik! 

semifinále: Michal Áč 

Vladimír Pánik st. 

Dagmar Póniková - ŠK 

Detský folklórny súbor KOBYLKA vypisuje konkurz dňa 5. l O. 1998 
-v pondelok ad 17.00 do 19.00 h v dome kultúry Istro-centrum, lstrijskó 2. 

• do zložky tanečnej pre dievčatá vo veku 6 rokov, chlapcov od 6 do 1 O 
rokov. Priniesť so sebou tanečnú obuv. 

• do hudobnej a speváckej zložky bez vekového obmedzenia. 

• POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ • ŽELEZIARSTVO • 
"POTREBY PRE ZÁHRADKÁROV • 

Opletalovo 2 ( pod kinom Devín DNV) 

ul -pia: 9 .oo-ll.oo a 15.oo-18.oo 

so: 8.oo - 12.oo 

realitná kancelária 

lstrijská ul. č. 114, DNY, tel./fax: 07/779 569 
sprostredkuje: predaj, kúpu, prenájom nehnutelností 

Pondelok- piatok: 8.00- 17.00 

Nemusíte chodiť do mesta 

klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - 11.00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

opäť otvorená 

fOTOZBERŇA 11 

• predaj filmov • vyvolávanie filmov 
• zhotovenie fotografii 

U nás zakúpený film vyvoláme bezplatne. 
fotografie už na druhý deň, 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

lnzerdn: Cenník: l znak= 1 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 pripočítať 23 % DPII. 
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%. 1 cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora 15.30 · sobolo 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
ffi]@~~~~@] 
polície 

Za obdobie od 10. 9. 1998 
do 25. 9. 1998 

Dňa 15. 9. 1998 hliadka mest
skej polície vykonala poriadkovú 
akciu zameranú na kontrolu čistoty 
a verejného poriadku, mapovanie 
nepovolených skládok na území 
mestskej časti DNV. Zistené prie
stupky spísali a spolu s fotodoku
mentáciou zaslali na MÚ DNV. 

Dňa 17.9.1998včase 14.20 
h hliadka MsP počas výkonu služby 
zbadala na ulici Opletalovej ležať 
na zemi mladého muža, ktorý upa
dal do bezvedomia. Nakoľko šlo o 
epileptika hliadka MsP okamžite 

~~ÍŽO Vb 
Vodorovne: A. Miera, hodnota. 

- B. ŠPZ Levíc - začiatok tajničky -

niečo zvinuté do valcovej podoby. -

C. Verdiho opera - zásnuby - ta

lianske mužské meno. - D. Prilož na 

oheň- oslovujem zámenom oni. -

E. Popevok - na aký účel - býk po 

španielsky. F. Mesto v Indii - lepost 

po česky - cudzia skratka čísla. -

G. Sušiť po česky - na okamih za

svietil.- H. Krátkozrakí ľudia (skr.}

avalista - choď po rusky. - l. 
Výťažok z čerstvých liečivých bylín 

-šat- rieka v Rusku. J. Druhá čast' 

tajničky.-

Zvisle: l . Chyf- koniec tajničky. 
- 2. Český hokejista - mesto v 

Madarsku. - 3. Dymila - šliapnutie -

4. Manilské konope - zalievané. -

5. Pozývajú - obluda. - 6. Jazerá 

zabezpečila príchod rýchlej zdra
votnej pomoci, ktorá previezla mla
dého muža na ošetrenie do nemoc-
n1ce. 

V pondelok 21. 9. 1998 hliad
ka mestskej polície riešila na ulici P. 
Horova pri potravinách priestu
poch dvoch občanov, ktorí na 
verejnom priestranstve požívali 
alkoholické nápoje. Prípad vyriešili 
v blokovom konaní. 

Vzhladom na vydané mimo
riadne veterinárne opatrenia dňa 
22. 9. 1998 vykonala hliadka 
mestskej polície kontrolu dodržia
vania vyhlášky MP SR o chove 
spoločenských zvierat. Zistili pät 
porušení, ktoré hliadka vyriešila 
v zmysle zákona o priestupkoch. 

Zást. vel. stanice MsP 
Devínska Nová Ves 

Ernest Kovarík 

po rusky - beží, uháňa . - 9. 

Zliatina železa a niklu - druhý koz

monaut sveta (Rusko}. - l O. Druh 

snímacej elektrónky - biograf. - ll . 

Spracovateľ lanu - podla rodu 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

2 3 4 5 

Označovanie ko 

Akciová spoločnost Odvoz o likvi
dácio odpadu plánuje v IV. štvrťroku 
1998 označovo( kontajnery na domo
vý odpad novými samolepkami. V 
tomto prípade spoločnost OLO vychá
dza zo skutočnosti, že ak občan pozo
ruje prácu smetiarov a zistí, že napr. z 
piatich kontajnerov, nachádzajúcich 
sa v stojisku, sú vyprázdnené len 4 
kontajnery, tak sa stažuje a je nespo
kojný. 

Problém spočíva v tom, že v jed
nom stojisku sú umiestnené kontajnery 
pre obyvatelov aj pre podnikatel'ov, 
ktorí podnikajú v nedalekých nebyto
vých priestoroch. Obyvatelia maj od
voz odpadu napr. 3x týždenne, ale 
podnikatel' len raz týždenne. Či mu 
tento interval odvozu odpadu postaču
je, to v tomto článku nehodnotíme. 
Fakt je, že prídu smetiari a v takomto 
stojisku nevyprázdnia všetky kontajne
ry, rešpektujúc objednávku zákazníka. 

6 

Aby nedochádzalo zo strany 
občanov, ktorí si všímajú čistotu svojho 
okolia k nesprávnym záverom, spoloč
nos( OLO pristupuje k novému systé
mu označovania kontajnerov samo
lepkami. Samolepka bude obsahova( 
údaje, kto si kontajner objednal, t.j. 
adresu správcu, komu je kontajner 
určený (obyvatelovi, podnikatelovi), 
interval odvozu odpadu a telefonický 
konto kt. 

Príklad: správca je Bytový podnik 
BA V., Haanova l O, Bratislava, kon
tajner je určený pre obyvatelov na 

(príslovka} . - 12. Miesto porušenia 

celistvosti - hornina s guľôčkovou 

štruktúrou. -
Pomôcky: E. Toto. - 2. Rusza . -

8. Ajan.- lO. Ebikon.- d 

7 8 9 10 ll 12 

Budatínskej č. 27 
denne v utorok ' 
Kontajnery pre' 
označené žltou 
podnikatelov 

Takéto 
môže obyvatel'orn 
daleká p 
zabezpečené 
či smetiari v daný 
a pomôže mu aj pri 
nosti za platby, ktoré za 

. Za obsluhu jedného 
ta1nera - t.j. za odvoz a 
mového odpadu 
Sk + 6 % DPH, za 
l nádoby 33,30 
obyvatel' pozná 
ných nádob a počet 
správca objednal pre 
zná počet rodín, ktoré v 
alebo počet obyvateľov 
me, vie si prepočíta( 
by za odpad, ktoré mu 
zúčtováva buď podľa 
alebo nájomcov v 

Určite mu k tejto 
aj nové samolepky na 
ktoré by sa ako prvé 
mestskej časti Lamač. 

OLO, a. s. 
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DEVEX8 

á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsk.onovovesl~ého Expresu 

o vor 
vate ľa 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

19.10. 1998 Ročník: VIII. Číslo: 18 bezplatne 

fi Kandidáti MZ, na starostu O SDK k vol'bám 
9 Storočná krása O Eko havária v DN'/ 

mtJ Nezávislí kandidáti ponúkajú (;) Komu
nálne vol'bv 98 PJ Slovo Novovešťanov 

Krátke správy 
Pocta VW Bratislava 

l devätnástich automobilov koncernu Volkswagen, 
vystavovaných no parížskom autosalóne, tri vyrobili 
vo Volkswagene Bratislava. Dva z nich sú osobné 

automobily Bora, čierny VS 2,3 ll O kW o červený 
1,9 TDI PD 8S kW. Tretí je čierny GolfV6 2,81SO 

kW. Každý z nich má pohon štyroch kolies no 
základe technicky náročného vyhotovenia 4mofton, 

ktoré je výrobnou špecializáciou broftslovskej 
automobilky. Prezentácia automobilov 

z Volkswagenu Bratislava je poctou o uznaním pre 
všetkých, ktorých každodennou prácou vznikajú. 

Morava pothovala troth ludí 

Afgánsko rodina, ktorá so pokúšalo o ilegálny 
prechod do Rakúsko, nastúpilo do gumového člna 
medzi Devínskou o Devínom, v mieste kde stoja 
piliere po bývalej lanovke doprovujúcej komeií no 

člny. Čln so prevráftl o trojo, SO-ročná pani, 
devätnásťročné dievča o trojmesačný ch lo pec so 
utopili. Zachránili so dvojo muži 16 o 20-roční 

o devätnásťročné d ievča. 

NAJŠIRŠIA KOALÍCIA- NAJŠIRŠIE ZASTÚPENIE NÁZOROV 

Strany slovenskej demokratickej koalície 

Uzávierka dnešného čísla bola 8. 10. 1998. Uzávierka nasledujúceho čísla bude 29.10. 1998, číslo vyjde 6.11. 1998. 
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dni ce 

Z rokovania miestnej rady 
6.10.1998 

Miestna rada: 
" schválila výšku investičných ná
kladov ukončených stavieb reali
zovaných Denovou nasledovne: 
a) park Rudolfa Slobodu 
- l.etapo: 404.042,- Sk, 
b) prenosné pódium: 417.109,- Sk, 
c) detské ihrisko Hradištná: 
243.607,- Sk, 
d) amfiteáter J.Smreka: 
261.772,- Sk, 
e) trhovisko M. Marečka: 
139.715,- Sk, 
f) úprava priestranstvo pri kríži 
na Mlynskej ulici: 24.996,- Sk, 
g) volejbalové ihrisko pod kaštie
lom: 349.885,- Sk, 

• schválila nasledujúce stavebné 
akcie realizované Denovou 
o) zvýšenie nákladov na rekonšt
rukciu terasy na ul. M.Marečka o 
577.800,- Sk na celkovú sumu 
3.167.800,- Sk, 
b) opravu Reštaurácie no štadió
ne v celkovej sume 194.479,- Sk, 
c) pergola na Eisnerovej ulici vo 
výške 39.900,- Sk, 
d) rekonštrukcia detského ihrisko 
na ul. J.Smreka 4 vo výške 
134.000,- Sk, 
" schválila príspevok Denove vo 
výške 42.000,- Sk z Fondu život
ného prostredia ako pomoc pre 
občanov na likvidáciu veľkoroz
merných odpadov z domácností, 
• vzala na vedomie informáciu, 
že do verejnej súťaže na trhové 
miesto no ul. M.Marečka sa ne
prihlásil žiaden záujemca, 
" schválila výsledky súťaže na 
pridelenie vyhradených parkova
cích miest no Eisnerovej 38-40 
no obdobie od l .l 0.1998 do 
30.9.1999 zo ročný poplatok 
2.400,- Sk, 
• stotožnila sa so stanoviskom 
dopravnej komisie, že dalšie 
parkovacie miesto so budú môcť 
vyhradzovať iba v prípade vybu
dovania nových parkovísk, 
" schválila prenájom časti parce
ly na Želiarskej ulici o rozlohe 32 
m' za účelom vybudovania spev
nenej plochy pred predajňou vý
robkov z drevo, 
" schválila predlženie prenájmu 
pozemku pod predajňou lango
šov no ul. M.Marečka pánovi do 
roku 2001, 

DEVE:X 2 

• schválila príspevok vo výške 
8.000,- Sk z Fondu životného 
prostredia MČ DNV pre ZŠ 
I.Bukovčona 3 na zabezpečenie 
výsadby stromových alejí v areá
loch škôii.Bukovčano l a 3 s pod
mienkou poskytnutia športových 
areálov no 2 hodiny týždenne po
dla potrieb MČ DNV, 
• schválila príspevok vo výške 
5.000,- Sk z Fondu kultúry a kul
túrnych a historických pamiatok 
MČ DNV pre mládežnícky spe
vácky zbor VENI na zakúpenie gi
tary, 
• odporučila prerokovať na naj
bližšom zasadnutí MZ MČ DNV 
vyhodnotenie činnosti zástupcov 
MČ DNV v športových oddieloch 
za účasti jednotlivých zástupcov a 
predsedov športových oddielov, 
" schválila Jozefovi Vašekovi pre
dlženie termínu vrátenia návrat
ného príspevku z Fondu pre pod
poru podnikateľských aktivít do 
30.11.1998 a odpustenie úroku z 
omeškania zo obdobie od doru
čenia žiadosti až do 30.11.1998, 
" vzala na vedomie informáciu 
starostu mestskej časti o uzavretí 
splátkového kalendára na úhradu 
dane z nehnutel'ností v náhrad
nom termíne pre Družstvo podie
lnikov Devín Záhorská Bystrica, 
., schválila rokovacie konanie na 
výber dodávatela na výstavbu 
montovateľnej haly v areáli teniso
vých kurtov, 
• schválila príspevok vo výške 
l 0.000,- Sk z rozpočtu mestskej 
časti pre majsterku Slovenska 
Katarínu Veselú na zabezpečenie 
účasti no majstrovstvách sveta v 
armwrestlingu, 
" schválila príspevok vo výške 
30.000,- Sk z Fondu kultúry a 
kultúrnych a historických pamia
tok pre lstracentrum na zakúpe
nie hudobných nástrojov a zapo
žičanie folklórnemu súboru Črip, 
" schválila príspevok vo výške 
18.000,- Sk z Fondu kultúry a 
kultúrnych a historických pamia
tok pre lstracentrum na zakúpe
nie syntetizátora a zapožičanie 
ZUŠ E.Suchoňa, 
" prerokovala informáciu starostu 
mestskej časti o ekologickej havá
rii spôsobenej únikom 36.000 lit
rov nafty do potoka Mláka a od
poručila mu predložiť na rokova
nie MZ MČ DNV návrh na udele
nie odmien občanom v súvislosti s 
likvidáciou následkov havárie, 
" nesúhlasila s výstavbou čerpa
cej stanice pohonných hmôt v pri
estore pred železničnou stanicou. 

"p" 

v komunálnych voľbách v 
V dňoch 13. a 14.11.1998 sa ai v Devínskei Novei 
ná/ne vol'by, v ktorých budú občania mestskei časti 
ho zastupiteľstva v Devínskei Novei Vsi, mestského 
starostu mestskei časti a primátora Bratislavy. K 
správne rozhodnú( chce prispieť ai uevlnskc•novo~'esk 

Vo štvrtok 29.1 0.1998 od 17:30 
do 19:00 budete mat možnost v 

priamom prenose sledovať diskusiu 
kandidátov na poslancov miestne

ho zastupitelstva. Priestor na vystú
penie dostanú zástupcovia jednotli

vých politických strán a koalícií, 

ktorí podali kandidátne listiny na 

poslancov miestneho zastupitelstva 
a nezávislí kandidáti. 

Nasledujúci štvrtok 5.11.1998 
od 17:30 do 19:00 budú v pria
mom prenose prezentovať svoje 

Zber odpadových olovených 
- informácia o zberných 

Od 8. l O. 1998 môžu obyvatelia MČ Devínska 
lrebOVCinÚ Štartovaciu batériu Z osobných nnl!nm;ObiiO 

pacej stanici pohonných hmôt Slovnaft Benzinol, 0 · 

vDNV. 

RO.ZOS'I'AVENIIE KONTAJNEROV pre 
9.10.-12. 10. -l. Hriadky 
16. 10.-19.1 O. - 3. P. Zbrojnica 
23. 10.-26.10. -7. Na Kaštieli 
6. 11.- 9. 11. -12. Pieskovcová 

13. 11.-16. 11. - 2. Slovinec 
20. 11.-23. 11. - 9. Janšáková 
27. 11.·30. 11. - 5. Charkovská - Delená 

jširšia koalícia- najširšie zastú enie náz r v 

Strany slovenskej demokratickej koalície KDH - DS - DU - SDSS- SZS - SOP 

KA DEMOKRACIE V PO KOMUNÁlNYQ-1 

" ..• J".."t,r:Kel koalície: 
hnutie, Demokratická únia, Demokratická strana, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených no Slovensku a Strana 

vám odporúčajú v komunálnych volbách v novembri 1998 odovzda( svoj hlas kandidátom tejto koalície na poslancov a starostu 

kandidáti sú schopní presadi( v budúcom volebnom prostredí riešenie vašich problémov v mestskej časti DNV a to najmä: 

daní z nehnutel'ností. 

bytov pre obyvatelov mestskej časti. 
· proti drogám. 

Devínsku Novú Ves. 

mladým, dobré podmienky všetkým. 

nrilolí7ime ~ám služby, 
1 Novú Ves, 

nrl<,tunrwu cestu do Devínskej Novej Vsi, 
íckej starostlivosti, 

·•~"·n-"'~"·ni',"·, zónu vrátane nových cyklotrás 

rod. domov o garáží už zo rok 1999, 

garáží o 600 parkovacích miest, 
lavičkami, pergolomi o fontánami, 

spomalíme dopravu na Eisnerovej ulici, 
už za rok 1999, 

športoviská vrátane plavárne. 

no kultúrne o spoločenské vyžitie, 
detských ihrísk, 

strednej školy, 
no stravovanie detí v školách 

športovým klubom o kultúrny~ združeniam. 

l 
mestskej časti ? 

v komunálnych vol'bách, ktoré budú 13. a 14. no
otázky " Koho voliť? 11 aj 11 Ako volit'? 11 Zákon o 
bol odchádzajúcou vládou v tomto roku účelovo 

• spôsobom. Najväčšie negatíva týkajúce sa aj 
su dve: 

a ša k a lícia 

1. Bol zavedený systém " víťaz berie všetko " . 
To znamená, že hrozí skutočnost', že do obecných zastupitelstiev budú 

zvolení iba poslanci zastupujúci jednu jedinú (víťaznú) politickú stranu. 
Zakrúžkovaním koalície politických strán KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a 

SZS zabezpečíte, že zloženie budúceho miestneho zastupitelstva nebude 
"iednofarebné", pretože ho budú tvoriť zástupcovia týchto šiestich politic
kých strán a poslanci bez straníckei príslušnosti, ktorých kandiduie táto koa
lícia. 

2. Bolo zrušené rozdelenie obd na jednotlivé volebné 
To znamená, že nie je zabezpečené rovnomerné zastúpenie poslancov 

za jednotlivé časti obce tak, ako to bolo doteraz (stará čast'- l O poslancov, 
Podhorské l O poslancov a Kostolné - 9 poslancov). Tak isto to nie je za
bezpečené ani na úrovni Bratislavy (doteraz mala DNV zaručený počet 
troch poslancov mestského zastupitelstva). 

Zakrúžkovaním koalície politických strán KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a 
SZS zabezpečíte, že v novom miestnom zastupite/'stve bude rovnomerné za
stúpenie iednot/ivých častí DNV a lo: Podhorské 11 poslancov, stará časť 
7 O poslancov a Kostolné 9 poslancov. 

Pre další rozvoj mestskej časti je dôležité zabezpečit čiastočnú personál
nu kontinuitu volených zástupcov, ale tak isto je dôležité poskytnúť šancu 
novým tváram, aby mohli presadzovať nové myšlienky v prospech všetkých 
obyvatelov. 

Preto Vám koalícia politických strán KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS 
predkladá na svoiej kandidátke 1 O súčasných poslancov miestneho zastupi
telstva, ktorí sa naiviac zaslúžili o pozitívne zmeny, ktoré sa v DNV udiali 
za posledné štyri roky. Zároveň Vám predkladá 20 nových tvárí, ktoré sú 
schopné príst' s novými myšlienkami vo Váš prospech. 

Preto Vám koalícia politických strán KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS 
odporúča zvoliť za starostu mestskej časti svojho kandidáta Ing. Jána 
Žatka. Náš kandidát má skúsenosti z práce v samospráve, pretože bol štyri 
roky poslancom miestneho zastupite/'stva, jeden rok zástupcom starostu a Iri 
roky prednostom miestneho úradu. Na mieste starostu bude môcť zrealizo
vať tie myšlienky vo Váš prospech, ktoré doteraz ne,mol možnost' presadiť. 

Tie isté negatíva nového zákona o komunálnych vol'bách, ktoré sú uve

dené hore, sa týkajú aj volieb poslancov mestského zastupitelstva Bratislavy. 

Zakrúžkovaním koalície politických strán KDH, DÚ, DS, SDľ, SDSS, SZS 
a SDK zabezpečíte, že zloženie budúceho mestského zaslupite/'stva nebude 
"iednofarebné", pretože ho budú tvori( zástupcovia týchto siedmich poli
tických strán a poslanci bez straníckei príslušnosti, ktorých kandiduie láto 
koalícia. 

Zakrúžkovaním koalície politických strán KDH, DÚ, DS, SDľ, SDSS, SZS 
a SDK zabezpečíte, že ONV budú tak ako doteraz zastupovať v mestskom 
zastupite/stve troia poslanci. Z nich jeden - Miroslav Encinger, ie súčasným 
poslancom mestského zastupitelstva, dvaia - Ing. Martin Lacko a Ing. Ján 
Žatko maiú skúsenosti z práce v samospráve v DNV. 

Zvolením JUDr. Jozefa Moravčíka, kandidáta koalície strán DÚ, KDH, 
DS, SDľ, SDSS, SZS a SDK za primátora hlavného mesta SR Bratislavy za
bezpečíte, že konečne bude môcť byľ Bratislava skutočným hlavným me

stom Slovenskei republiky a že sa konečne zmení prístup vlády k nei-

ú en sť 
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( &POLOČEN&KÁ KQONIKA) 
( ~aši jubilanti ) ~torocvna' kra' sa 

v týchto dňoch oslávili: ~ 

70rokov 
]ánGOBAN 

Mária TURAZOVA 
Eml7ia FRATRIČOVA 

75rokov 
Milada NAGYOVA 

Alžbeta DVORANOV A 

BO rokov 
júlia KOMPANIKOVA 

Emflia MARTANOVIČOVA 

JOOrokov 
Františka BESEDOVA 

Blahoželáme 

( ®oišli ;; našicq raúo& ) 
janko HANULIAK 

fa, 

(...___~.J.._po_m_ie_nk_a ~) 
V utorok 13. l O. si pripomenieme 

l O rokov čo nás opustil manžel, 

otec a dedko 

Jozef GAZDA starší 

Manželka a deti s rodinami 

(...__----=--P.,--o.,--n_án_h __ ) 
Vážení dôchodcovia 

Istro Centrum, centrum pre vol'ný 

čas a kultúrne zariadenie Dev. 

Nová Ves, usporiada dňa 25. l O. 
1998 o 15.00 h v sále na lstrijskej 

ulici koncert dychovej hudby. V 

programe v rámci akcie "Úcta k 

starším" bude koncertova( 

"Trenčianska dvanástka". 

No Vašu účas( na tomto podujatí 

sa teší usporiadate!' a Klub 
dôchodcov z našej obce. 

Za KD Novák 

zaujímavý 

DEVEX4 

v jednoduchosti a spokojnosti 

Prvý krát sme sa stretli pred 
štyrmi rokmi, ešte na Mlynskej, 
navštívil som najstaršiu občianku 
Devínskej. Boli sme sami. Nemuse
la vela rozpráva( Tak ako dnes 
z jednoduchej a spokojnej tváre ži
arila skromnosť, láskavos( šted
ros( S nimi sa hádam narodila, tu 
v Devínskej, a vytrvali až dodnes. 

Práca, pokoj a spokojnos( v ro
dine boli jej životnou filozofiou. 
Ako deväfročná začala pracova( u 
statkára a od práce ju ako sedem
desiatročnú odtrhla choroba. "To 
viete, nohy prestali poslúcha( Dnes 
som spokojná, nohy už tak nebo
lia, a to vdaka, to( neveste Márii. 
Vyliečila liekmi, mastičkami, ná
plasfomi i skorocelom. Vel'mi sa o 
mňa starala". A vlastne každý 
deň, aj dnes sú stále spolu. "Syn 
ten mosí do roboty, tak sme tu s ne
vestu". 

Prežila cez dve storočia dve 
svetové vojny, dvoch cisárov, devä( 
prezidentov ... milostiplné dni keď 
prichádza li na svet deti Ján t, 
Vincenc t, Valent t, Jozef t, Karol, 
František, leopold, Johana t, 
Františka. Ale aj sedemnás( vnu
kov, vyše 30 pravnúčat, 7 proprav
núčat. 

Keď som hlodal naj .. . milučká 
babka s úsmevom sa snažila zoli
slova( v pamäti:" Vždy som bola 

spokojná, s každým sa rada stret
lo, najväčšiu rados( mám i mala 
som zo stretnutia s defmi. Keď prí
du, štebocú .... Nie, už nevidím, ani 
čítaf. Posedím v izbičke, keď je 
teplo na balkóne, porozprávam 
sa ... ešte tak fazul'ku lúska( by som 
mohla". 

V lstracentre 4. októbra 1998 
sa zišlo vari dvesto gratulantov. 
Starosta Ing. V. Mráz si zaspomí
nal sa prvé stretnutie s pani 
Besedovou, PhDr. Mária Dobríková 
za zbor pre občianske záležitosti, 
ktorý bol organizátorom, sa vyzna
la : "Ženy, ako naša jubilantka sú 
solou tejto zeme, jej živou vodou aj 
čistým svedomím. Sú zlatými strpmi 
domácností, vedia robi( z haliera 
tisíce, pevne držia ruku na kolíske 

do samého konca. 
spokojná, ool:lak:ujlll 

"Dávala nám 
k práci a povi 
tavá k detom i 
sme boli opatrení 
a sú dobrá 
syn leopold. "A 
vosti mojej 
ho pekného veku, 

Kol'ko dní sa 

vie~. od pána 
želám a všetkým 
dlho zdraví boli 0 

žívali". , 
Len radost, 

želá pani r --·-···"· 

redakcia Devexu. 

1 Mč DNV organizu
J O. 9S športové dopo
mládež o dospelých. 

17. októbra 199S 
(sobota) 
križovatka ulíc Delená 
a 1. mája 
8">-9"' hodín no ZŠ 
l. Bukovčono č. 1 
prvá kategória o 9oo h 
do 9.00 h no ihrisku ZŠ 
Zoznamy žiakov za ZŠ 

odovzda( na ZŠ l. 
najneskôr 16. l O. do 

vek do 200m 
1-2 trieda 500 m 
· 2 trieda 600 m 

trieda 600 m 
trieda SOO m 
trieda SOO m 

trieda l 000 m 
trieda l 200 m 

trieda 1200 m 

HAvÁRiA NA Toku MLÁkA 
arny zbor z DNV a Denova. Ako pr- zeminy s dolnou prípuslnou hodnotou 
vý krok sa zabezpečila ochrana vod- limitu 500 mg ropných látok na 7 kg 
nej plochy rybníka proti vniknutiu zeminy. Zároveň bolo nariadené neu-
konlaminovaného toku do nádrže. stále sanovanie Mláky a odber vzori-
Následné kroky boli vykonávané v ek vôd až do odvolania. Kontami-
súčinnosti s mestským požiarnym nan ty boli odvážané na spálenie do 
zborom a Povodím Dunaja. Slovnaftu a. s. Ako následné opalre-
Otázka: Aké to boli kroky? nia bol nariadený hydrogeologický 
Starosta: Na mieste vzniku havárie p_rieskum zasiahnutého územia. 
sa okamžite pristúpilo k sanácii - teda Uhradou nákladov komisia zaviazala 
odloženiu kontaminovanej zeminy. pôvodcu havárie - DELTA IMPEX 
Na toku Mláka boli osadené v troch Buda-pest. 
miestach norné steny a uložená geo- Otázka: Boli vašej komisii poskytnuté 
textília. Znížil sa prietok toku a prebi- výsledky z uskutočňovaných meraní o 
ehalo odčerpávanie nafty z toku. V odberov? A aké boli? 
nočných hodinách poskytli rakúski Starosta: Z poskytnutých výsledkov 
požiarnici pomoc s absorpčnými pro- merania nepolárnych exlrahovale-
slriedkami. K zvládnutiu prác bolo Iných látok vo vode bolo na 7 odber-
povolané i vojsko. ných miestach namerané viac, ako 
Otázka: Prijalo havarijná pracovná dvojnásobné prekročenie hladiny prí-
skupino i iné opatrenia? puslného limitu ropných látok. 
Starosta: Samozrejme. Skupina ako Rovnaké výsledky prekročenia boli zi-
bezproslredné opatrenia nariadila slené i v kontaminácii zeminy voči prí-
neustále odstraňovanie konlaminova- pustnej hladine (500 mg ropných lá-
nej zeminy, odber a analýzu vzoriek tok/7 kg zeminy). -
ll .OO Juniorky do 16 a do l S 

rokov 1600 m 
ll. 15 Juniori do 16 a do l S rokov 

2000m 
11.30 Verejnos( ženy do 35 

a nad 35 rokov 1600 m 
11 .45 Verejnos( muži do 39, 

do 59 a nad 60 rokov 
2000m 

Zvláštnou je spoločná kategória dvoj· 
členných družstiev, ktoré tvoria diefo 
školského (prípadne predškolského) 
veku o jeden z rodičov {oj starých ro
dičov). Táto kategória bude vyhodno
tená osobitne na základe výsledkov, 
ktoré obaja členovia družstvo dosiah· 
nu v kategóriách, do ktorých budú 
zoradení. 
V prípade účasti družstiev jednotli
vých škôl, žiadame o zaistenie do
zoru! 
Občerstvenie: 
Po pretekoch čaj v priestoru štartu 
o ciele 
Hlavný rozhodca: 
p. ladislav JAŠKO 
Ceny: 
Prví trojo pretekári v každej kategórii 

ŠACH I. 
IU. liga 
Predsavzatí nováčika súfaže 

družstva ŠK STRELEC Devínska 

Nová Ves "A" bolo úspešne obstóf 

v sezóne majstrovských súfaží roč· 

níka 1997-1998 s umiestnením v 

strede tobul'ky, 

Ambiciózne družstvo nakoniec 

ož do posledného kola úspešne do

fo hovelo náskok vedúcej Modry a 

postup do ll. ligy mu unikol len o 

vlások po výsledkoch: 

STRELEC DNY - Svätý Jur 5:3 
ŠK Modro - STRELEC DNY 4:4 
STRELEC DNY - Spoje B 7:1 
STRELEC DNY - Slovan F 3:5 
VUZ - STRELEC DNY 5:3 
STRELEC DNY - Dunaj Radegast C 

4,5:3,5 
ŠK Doprastav D - STRELEC DNY 

1:7 
STRELEC DNY - Doprastav C 

6,5:1,5 
Slovan E - STRELEC DNY 2:6 

Otázka: Aké budú vaše následné 
kroky? 
Starosta: Havarijná komisia sa má 
zíst' 12. 7 O. 7 998, kedy vyhodnotí 
výsledky prijatých opatrení a posúdi 
stabilizáciu stavu. Na základe tohto 
rozhodneme o dá/šom postupe. 
Otázka: Vedeli by ste vyčísli ( škody? 
Starosta: V komisii sme pre orgány 
činné v trestnom konaní konštatovali, 
že výška škôd prekročí 7,5 mil .. sk. 
myslím si však, že lo bude v1ac. 
Konkretizácia bude možná až po vy
hodnotení výsledkov hydrogeologic
kého prieskumu a meraní. 
Otázka: S čím všetkým môžu tieto 
náklady súvisief? 
Starosta: Predovšetkým s doteraz 
prebiehaiúcimi prácami na sanovaní 
a stabilizácii situácie. Je lo teda sa
novanie kontaminovanej zeminy, od
čerpávanie a spa/ovanie vôd, pre· 
pravné náklady, skládkovanie o celý 
rad dalších prác. Pokia/' hydrogeolo
gický prieskum potvrdí ko~laminá,cju_ 
breliov Mláky, budeme pozadoval 1e1 
sanáciu na danom úseku toku a sa
mozrejme i obnovu postihnutej fauny 
a Flóry. 
Otázka: Podla vášho názoru sme pri
pravení no vznik podobných havárií? 
Starosta: Čiastočne áno. Máme spra
covaný havarijný plán a stanovenú 
komisiu pre riešenie mimoriad~ych 
situácií. Treba si však uvedomil, že 
táto pripravenost' je modelová a sku
točná havária prináša i nečakané si· 
tuácie. Havarijná skupina '!)estskej 
časti i okresné/io úradu IV - ZP situá
ciu zvládla, hlavne vdaka pohotovosti 
mestského požiarneho zboru 
Povodia Dunaja, i pomoci jednotiek 
vojska. Svoj diel práce odviedol i ve· 
rejný dobročinný požiarny zbor z 
DNV a Denova. Rád by som sa me· 
nom všetkých občanov podakoval 
všetkým tým, u ktorých sme našli po
chopenie o pomoc, a ktorí ná,m 
vzniknutú situáciu pomohli zvládnu!. 

Za rozhovor dálcuje -ra-

STRELEC DNY · Tatran Hydrostav 

7:1 
Športbyt B · STRELEC DNY 2:6 

Konečná tabul'ka 111. ligy: 

l . ŠK Modra 26 

2. STRELEC Devínska Nová Ves 25 

3 . ŠOVÚZ 22 

4. ŠK Svätý Jur 20 

5. ŠK Doprastav C 16 

6. Radegast Dunaj C 16 

7. Hydrostav 15 

8. Športbyt B 14 

9 . Slovan F 13 

10. ŠKM Spoje B 12 

ll . ŠK Doprastav D 6 

12. Slovan E 4 

• pekný úspech sa zaslúžili: 

M.Roháček-8,5 bodu z ll, 
O .Szlls-8,5/11, J.Antal-7 /ll, 
A.Stec-2/2, P.Tóth -Vaňo-5/1 O, 
A.Lobodáš-6/11, M.Jurčák-
6,5/1 O, R.Verner-3,5/7, M.Bórik-

5/ 5, I.Syrový-5,5/7, I.Košiba-

0,5/ l, K.Horváth -0/1, S.Jurčák-
1/1. m.j. 

DEVEXS 



Kandidáti za NEZÁVISLÉ 
FÓRUM kandidujúci 
na funkciu starostu, poslancov 
Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves ado Mestského 
zastupitel'stva hlavného mesta 
Slovenskej republik)' Bratislavy 
Vám ponúkajú: 

1111 nezávislú N F :Z 6 V ! S l .( 

spoluprácu 

bez rozdielu 

politických 

strán či hnutí 

v prospech De

vínskej Novej Vsi 

a hlavného mesta 

SR Bratislavy. Kandi

dáti za NEZÁVISLÉ 

FÓRUM 

svojím 

postojom 

.l 
~""'.;:;. ..,.",.,:. 

f'h"p.tdj'oe:.~ 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
j, 

~-N·V f'ROSI'E.<:M 

reagujú na novelu zákona o volbách do orgánov samospráv, ktorá prakticky 

znemožnila kandidovať osobnostiam a od-borníkom bez straníckej 

príslušnosti. Presadzujeme objektívnu kontrolu občianskeho hl'adi:k~ a 

účasť občana na presadzovaní jeho potrieb. 

1111 realizáciu rozvojových urbanistických a miestotvor~ých zámerov na . 

vykonanie zmien v kvalite života občanov Devínskej N~vejVsL .0est:Skú 

časť možno vzhladom na počet obyvatel'om nazvať mestom, 'dthodo všák 

v nej absentujú centrálne časti. 

(o 

111 ulicu ako súčasť domova každého 

a starostlivosti, ich kvitnutie je dôkazom 

ale aj k sebe navzájom. 

T A k A v " .. 

straníckej 
v s 

SLÉ FÓRUM Vám 
/ . 

ra vu 

INICIOVAf 
VIBUOO\/AŤ __ .....;1!1 

IL--- rli..!Af.ICOVAT 

pre starších spoluobčanov va.ktívnor:n·~yššdllJ veku. 

jeseň života budeme iniciovať vznik a vybl!~ovanie 

s programov aktívneho trávenia vol'ného času vš~tkých 

našej mestskej časti. 

vzniku stredného školstv~-~r#~tsl<ej .~as~·:: 

111 vzhl'adom na geogr~flckú 

polohu prí~raničnej obce. 

t1 E l' TO 
hranii:Lriú' 

(~:1--~-%--"''f'-·.:...:..,1() · spolupráca ' 
···"···a v~ťahy 

s Rakúskom. 

Iniciujeme. realizáciu 

premostenia 

Moravy 

do Ra-
}1 o i T <U IH u u 

kúska, 

rozvoj 

hospodárskych vzťahov s uplatnením jazykového 

o v l o 
POCI1 Sf0lUľA1RiCtJOSfl 

S HESTOH Pi-IV 
U IHlVŕCH OBHA HOV 

s ti Cielom kandidátov 
za NEZÁVISLÉ FÓRUM 
v komunálnych vo/bách 
je uplatnenie občianskeho princípu 
v rozhodovaní volených zástupcov 
mestskej časti. 

IÍII rozvojô0ý prÓ-gramkultúrnych vol'nočasových aktivít s orientáciou kultúry 

na aktívnG či~nosť ~bčanov Devínskej Novej Vsi. Budeme podporovať ., 
. ·~ozvoj miestnej kultúry. Zrealizujeme výstavbu nového Kultúrno-

.-spoločenského centra na lstrijskej ulici. 
;..' ..•. ·<. 

DU ( H o "' t 

11 rozvojový športový program. Spolu dokážeme prelvoriť každý zanedbaný 

kút v mestskej časti tak, aby sme do štyroch rokov dosiahli pre mládež 

dostatok športových priestorov na aktívne trávenie vol'ného času. 

1111 budeme iniciovať posilnenie mestskej polície pre zvýšenie bezpečnosti 

občanov a ochrany ich majetku. 

B C A N D·Y.\1 

1111 vytvoríme podmienky 

verejnej kontroly vol'nej sú

ťaže cudzích i domácich 

investorov vo väzbe na rea

lizáciu rozvojových zámerov 

mestskej časti s dôrazom na 

princíp občianskej kontroly. 

111 zabezpečíme aktív

ny program spolupat-

ričnosti nových ob

čanov Devínskej 

Novej Vsi pre ich 

rýchlejšiu adap-

táciu do nového 

prostredia. 

1111 spoluprácu všetkým ob

čanom bez rozdielu straníckej 

príslušnosti pri presadzovaní 

programov zvyšujúcich kvalitu 

nášho života. 



NA AkHJÁlNU TÉMU 

Dnes hovoríme 

s Jánom kandidátom 
na starostu mestskej časti Bratislava 

- Devínska Nová Ves za koalíciu 
KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS. 

Miestna volebná 

komisia na svojom 

prvom zasadnutí 
vo štvrtok 24.9. 
1998 zaregistro

vala kandidátov, 
ktorí sa budú uchádzať o hlasy 
voličov v komunálnych voľbách v 

dňoch 13. a 14.11 .1998 na po
slancov miestneho zastupitel'stva a 

starostu mestskej časti. Jedným zo 

štyroch kandidátov na starostu 
mestskej časti je prednosta miest
neho úradu Ing. Ján Žatko. 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať 

na funkciu staroslu mestskej časti? 

Prihováram so Ti ako nezávislý 
kandidát na poslanca do obecného 
zastupitel'stva v mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Rozhodnutím 
miestnej volebnej komisie č. 8 -
MVK zo dňa 24. 9. 1998, pre vo
l'by do miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Devínska Nová Ves, 
ktoré sa budú konaí v dňoch 13. a 
14. novembra 1998 som bol zare
gistrovaný ako nezávislý kandidát 
na poslanca do miestneho (obec
ného) zastupitelstva. 

Volám sa JUDr. František 
Baňas, nar. 9. 6. 1948, bytom ul. 
J. Poničana č. 3. Mám vysokoškol
ské právnické vzdelanie a v súčas
nej dobe pracujem ako referent
právnik na Colnom riaditelstve SR. 
Mám štyri dospelé deti, syna, ktorý 
je úspešným reprezentantom 
Slovenskej republiky v akrobatic
kom rock and rolle (majster 
Slovenskej republiky, držitel' 
Slovenského pohára a účastník 
Majstrovstiev sveta a Európy), a 
dcéry, ktoré a/· napriek tomu, že 
nie som ich bio ogickým otcom som 
so svojou manželkou vychoval k 

OKRES 

• V samospráve mestskej časti 
Devínska Nová Ves pracujem od 
roku 1990. Najskôr, po novembri 
1989 ako kooptovaný člen národ

ného výboru, neskôr ako poslanec 
miestneho zastupiteľstva, člen mi
estnej rady, zástupca starostu a po

sledné tri roky ako prednosta mi
estneho úradu. Poznám teda pro

blémy Devínskej Novej Vsi veľmi 
dobre a predpokladám, že viem 
ako sa dajú riešit'. 

Nie ste rodákom z Devínskej 
Novej Vsi. Nemyslíte si, že z tohto 
dôvodu nemáte šancu uspieť vo 
vol'bóch? 

• Celým obdobím jestvovania 
demokratickej samosprávy po roku 

1989 v Devínskej Novej Vsi sa ako 
čierna nií vinú rozpory medzi záuj

mami obyvatelov starej časti a no
vých sídlisk. Myslím si, že tieto roz

pory sú no škodu jedných aj dru
hých a treba s nimi konečne skon

covať. Preto sa už dnes snažím 

našej spokojnos
ti (napr. najstar
šia z nich pracu
je ako predsed
kyňa senátu 
Okresného súdu 
v Dunaj-skej 
Strede). 
_ Dovol'ujem si 
Ta týmto oslovi( a požiadať o pre
jave~i~ P.odpory mojej kandidatúry 
nezovtsleho poslanca v komunál
nych vol'bách do miestneho (obec
ného) zastupitelstva mestskej časti 
Devínska Nová Ves. 

Ako voliča Ťa bude predovšet
kým zaujímať tá skutočnos(, ako 
chcem v prípade môjho zvolenia 
za poslanca prispie! k dalšiemu 
rozvoju mestskej časti Devínska 
Nová Ves v nasledujúcom období. 

Moja predstava spočíva v tom, 
že je potrebné: 

- ~šiť bezpečnost' života oby
vatelov mestskej časti, predovšet
kým našich detí. S využitím mojich 
skúseností z tejto oblasti a poznat
kov vyhlási( rozhodný boj proti 
drogám a ich rozširovaniu v rámci 
mestskej časti. 

KANDIDÁTI NA POST SUBJEKT 

BRATISLAVA 

hl. mesto SR 

DEVEX 8 

Doc., Ing., Dr. b. c. Július BINDER 
Ing. Jozef DUBNÍČEK 
Árpád DUKA-ZÓLYOMI 
Alojz HUNKA 

Milan MOJŠ-KOVÁČ 
Doc., JUDr. Jozef MORAVČÍK, CSc. 

Stanislav PÁNIS 

Ing. Peter ROHAL 

Ing. ladislav SETNICKÝ 

HZDS, SNS 
srs 
SMK 

SMD 
SĽÚ 
DÚ, KDH, DS, SZ, 

SDĽ, SDSS, SDK 
SNJ 
RS 

SOP, BOS 

pre-sadzova( záujmy všetkých oby

vatelov Devínskej Novej Vsi bez 
chladu na to, či bývajú v rodinnej 
zástavbe, alebo na sídliskách. 

Ste členom Kn~sfcJnsko<dernolkra,tic
kého hnutia. Vo vol'bóch Vás však 
bude kandidovať široká koalícia 
šiestich politických strán. Okrem 
Kresťanskodemokratického hnutia 
aj Demokratická únia, Demokra
tická strana, Sociálnodemokratic
ká strana Slovenska, Strana ob-či
anskeho porozumenia a Strana ze
lených na Slovensku. Ako ste si zís
kali ich podporu? 

" Mojej kandidatúre predchád-

stupcovia 
strán 

lov. Na 

vplyv moja 
vízie riešenia 

Novej Vsi a v 

~rčite aj moja 
co najširšieho 
bez oh ladu na 
nosí do práce 

lov Devínskej 
nostňovanie 

frontáciou. 

Kandidát na starostu Ing. Ján Žatko a kandidáti na 
KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS usporiadajú v 

13:00 popoludnie pre deti pri rybníku na Mlynskej 

živou hudbou a s občerstvením. Možnos( člnkovania 
dospelej osoby. 

- v kontinuite s príslušným odde
lením PZ SR a stanicou mestskej po
lície zníži( kriminalitu v rámci mest
skej časti. Uvedené je možno dosi
ahnut' len priamym výkonom služby 
hliadok v teréne v súčinnosti s ob
ča~mi, pričom je potrebné uplatňo
val predovšetkým pochôdzkovú 
službu so zameraním na problémo
vé (najviac kriminalitou napádané) 
oblasti. Pre príslušníka polície musí 
byí _zrejmé, že "PQLÍCIA JE PR\= 
OBCANA A NIE OBCAN PRE POLl
ClU". 

- v oblasti rozvoja mestskej časti 
súvisiacej s riešením projektov je 
potrebné zamerat' pozornosť na vy
užívanie vol'ného času predovšet
kým mládeže. K uvedenému je na
najvýš nutné vybudovať krytú plavá
reň s možnostou uplatnenia dalších 
projektov v oblasti využívania vo
l'ného času. Uvedeným spôsobom 
by sa jednoznačne vyriešil do urči
tej miery problém nezamestnanosti 
a predovšetkým, čo je najpodstat
nejšie problém využívania vol'ného 
času mladých ludí. 

- je potrebné si uvedomiť tú sku
t~čnosí, že ~ie je ~ožné robiť r~z
diely medzt "dedmou" a "sídlts
kom", pretože všetci si musíme uve
domiť, že sme "spoločnými" obyva
tel'mi jednej mestskej časti, t. j. 
Devínskej Novej Vsi. nie je predsa v 
jej dalšom rozvoji rozhodujúce, či je 
niekto starší alebo mladší obyvatel' 
tejto mestskej časti, ale pre mňa je 
rozhodujúce to, že "kto" a "akým" 
dielom prispeje k jej dalšiemu roz
voju. 

- dalším problémom, ktorý trápi 
mňa, ako aj každého obyvatela 
mestskej časti je problém "parkova
nia osobných motorových vozidiel". 
Je na nás budúcich poslancov, aby 
sme tento vyriešili k .spokoj-
nosti obyvatelov bez rozdi-
elu. bude potrebné 

na štyri roky 
ktorú zamerali poslanci miestneho zastupitelstva v kon

no mimoriadnu pozornosť je aktívny protidrogový pro
'mä podpora volnočasových aktivít mládeže. 

naJ d l' f· - • • k "t tejto po pory sa sta 1 mancne pnspev y z rozpoc u 
skytu'lú hlavne športovým oddielom a kultúrnym súbosa po 

mládežou. 
sa roku sa na tento účel použije l ,3 milióna korún. Medzi 

takýmto spôsobom samospráva mestskej časti podporuje 
t~v.-.m,0nva, karate klub JU-SHU, tenisový klub LOB, bas

klub YMCA, klub rekreačného športu EKO, šachový 
klub, volejbalový klub, klub Danica, klub Veterán, klub 
strelecký klub a armwrestling klub. Na kultúrne účely 

odbor Matice slovenskej, Chorvátsky kultúrny 

nej verejnej súťaži 
nepodarilo dosiah
nut' stav, ktorý by 
bol základom, ale
bo zabezpečil do
stavbu lstrijskej uli
ce s približne 70-
timi bytmi, pod
zemnými garážami a objektmi služi
eb, nepodaril sa doriešiť komplikova
ný právny spor smerujúci k využitiu 
priestorov na a pod terasou M. 
Marečka, ktorý mal perspektívne slú
žiť ako tržnica, dostupnými prostried
kami sa nedarilo a nepodarilo rieši( 
hromadnú dopravu do a z Bratislavy, 
nákladnú dopravu cez intravilán ob
ce a statická doprava sa riešila len s 
oh ladom na jestvujúce plošné obmed
zenia, keď výstavba hromadných ga
ráží bola hlavne z neúnosných fi
nančných požiadaviek a napokon i 
protestov občanov dotknutých lokalít 
odmietnutá. Možno však situáciu po
môže riešiť výstavba objektov na ul. 
Štefana Králika. 

V podpore podnikania okrem po
skytovaných návratných príspevkov 
zostala taktiež medzera, nie však len 
vinou samosprávy, ale často aj z 
dôvodu nereálnych požiadaviek pod
nikatel'ských subjektov k predmetu 
podnikania alebo výberu lokality. 
Mestská čast' vlastné, resp. zverené 
pozemky nemá, alebo len vel'mi má-

čanov. Začali sa týmto podstatnou 
mierou kumulovať finančné prostri
edky do Fondu rozvoja bývania 
v našej MČ. Nechcem dalej zaťa
žovať čitatele dokumentovaním 
skutočností, ktoré už rozpovedal 
autor príspevku. Vrátim sa k Domu 
mladej rodiny. Bolo konštatované, 
že vinou budúceho dodávatela 
stavby ešte nezačal ani projekto
vať. Prečo však takáto situácia 
pretrváva a . čo bolo zo strany 
prednostu MU v tejto veci podnik
nuté dalej, som sa nedozvedel od 
prednostu, ani na zasadaní MZ ani 
v uvedenom príspevku. V súvislosti 
s plánovanou výstavbou komerčné
ho polyfunkčného objektu na ulici 
š. Králika fy. EIB, ktorej konatelom 
je mimochodom p. Pittner, bol 
predložený p. prednostom na 
zasadaní MZ, návrh zriadenia 

spolok, súbor Kobylka a súbor Grbarčieta. Okrem toho dostávajú príspevky aj 
združenie Votum, spoločnosť zaoberajúca sa ekologickými aktivitami Daphne, 
kynologický klub, rádio klub, zväz chovatelov a slovenskí skauti. Okrem týchto 
príspevkov využíva mestská časť na podporu volr10časových aktivít mládeže aj 
mimo rozpočtové fondy, z ktorých uvolnuje príspevky na nepredvídatelné potre
by klubov alebo aj jednotlivcov. 

Ďalším príspevkom v tejto snahe sú aktivity lstracentra, ktoré je príspevkovou 
organizáciou mestskej časti a snaží sa svojimi kultúrnymi aktivitami zachytiť 
hlavne mládež. V neposlednom rade je to aj bezplatné poskytovanie športových 
areálov patriacich mestskej časti športovým oddielom - ide o futbalový a tenisový 
areál. 

Napriek všetkému uvedenému, môže samospráva pre vyplnenie valného času 
mládeže urobiť ešte ovela viac. To je však už otázka dalších štyroch rokov, to je 
už otázka pre tých vašich zástupcov, ktorým na tieto štyri roky dáte dôveru. 

lo, schválená urbanistická štúdia však 
ponúka šance nielen bytovej výstavbe 
ale aj podnikatel'ským aktivitám, sa
moz:ejme mimo obytné zóny. 

Cas( občanov zastavenie výroby v 
tehelni dáva za vinu poslancom kvôli 
ich negatívnemu postoiu k ťažbe a ná
slednému zastaveniu tažby piesku na 
GLAVICI, pravda je však niekde inde -
v silnej konkurencii prežívajú len drav
ší, silnejší, resp. nik v súčasnej dobe 
nepredá korunu za deväťdesiat halie-
rov. 

Samostatnou kapitolou je školstvo, 
kde naše požiadavky k rozšíreniu 
možností výučby, zriadeniu strednej 
školy štátna správa neriešila, opakom 
boli ústretové kroky samosprávy k po
žiadavkám jednotlivých školských za
riadení o finančnú i materiálnu po
moc. Nepodarilo sa nám dostať do 
vzájomne výhodne[ polohy majetkové 
a užívacie práva k futbalovému a teni
sovému areálu, s nepochopením sa 
stretlo delegovanie zástupcov samos
právy do riadiacich orgánov klubov a 
združení poberajúcich príspevok, čo 
dotácie na činnost' z obecného rozpo
čtu z prozaických dôvodov - každá 
strana má svoju pravdu. V ekológii, 
ochrane životného prostredia a príro
dy čaká budúcu samosprávu rieši( pa
tovú situáciu s gudrónmi v Srdci, a 
možno i rozmýšl'at' nad tým, ako byť 
nápomocní pri likvidácii rozsahom 
menšej, no z hladiska ochrany vôd ti
ež nebezpečnej odpadovej nádrže pri 

Bytov mladej rodiny. 
K predloženému návrhu sa na ro

kovaní MZ rozprúdila pomerne živá 
diskusia, najmä zo strany tzv. opo
zičných, v ktorej sa diskutovalo 
hlavne o cene l m' bytovej jednotky, 
o cene predaného pozemku fy. EIB 
od MČ /cca 870 Sk na l m2

/, a o 
spôsobe resp. termínoch financova
nia kupovaných bytov. Preroko-va
nie týchto otázok nepovažujem za 
tvrdú kritiku, ale za otvorenú posla
neckú diskusiu. Ja osobne som nes
úhlasil s poukazovaním niekol'ko 
miliónových splátok dopredu pred 
vydaním a nadobudnutím právo
platnosti stavebného povolania 
resp. pred začatím výstavby tejto 
stavby. Je len samozrejmé, že MC si 
môže za toto obdobie tieto peniaze 
zúročovať vo svoj prospech. K otáz
ke hlasovania za Byty mladej rodi-

Ing. Ján Žalko 

potoku Mláka. Spomenú( treba i od
loženú preložku cesty Mlynská ulica, 
hoci prvá etapa v podobe budovania 
chodníka Vápencová - lstrijská zapo
čala. Kvôli spravodlivému pohladu na 
nenaplnené alebo len čiastočne napl
nené akcie je treba uvies( že mnohé 
záviselo od finančných možností, keď 
táto samospráva začínala prakticky, s 
prázdnym vreckom a hrozbou súdne
ho sporu za sporné záväzky voči bý
valej školskej správe Bratislava IV. 
prevažná väčšina plánovaných akcií 
nebola projekčne alebo stavebne pri
pravená, podmienka dodržiavania 
zákona o verejnom obstarávaní v sú
časnej podobe výber dodávatelov ne
úmerne predlžuje a nadväzne zvyšu
je nároky na finančné krytie. 

Toto krátke pozastavenie sa na 
konci volebného obdobia absolútne 
nemá za ciel' zmenšovať význam to
ho, čo samospráva (podotýkam ako 
celok) dosiahla, ale poukázať na lo, v 
čom by zrejme v budúcom volebno.m 
období bolo treba pokračova( popri 
dalších plánoch a projektoch, ktoré si 
budúci poslanci stanovia. A potešilo 
by ma, ak by občan za každým ús
pešne či menej úspešne zakončeným 
dielom videl poslanecký zbor ako ce
lok. O tom ako hlasujú jednotlivci má 
možnost' presvedčiť sa no zasadnuti
ach zastupitelsiva. Boli, sú a budú ve
rejné. 

Vladimír Baranovič, 
zóslupca starostu 

ny. Nemám možnosť v priebehu 
hlasovania MZ spočítavať kto a 
ako hlasoval. Kto o ako hlasoval 
za tú alebo inú stranu. Ja osobne 
ako poslanec za Stranu podni kate
lov a živnostníkov SR som hlasoval 
za kúpu 15 bytov pre potreby mla
dých rodín a myslím si, že som 
osobne prispel k schváleniu i keď 
lesnatou jedného hlasu. V súčas
nosti ale i v najbližšom období je 
možné využiť i dalšie možnosti kú
PY resp. zriadenia bytov mladej ro
diny už v postavených a skolaudo
vaných bytových komplexoch 
v blízkych lokalitách napr. 
Dúbravka. Je to len otázka osvoje
nia si takýchto možností či terajšími 
alebo budúcimi poslancami MZ 
ako i názorov a podpory našich 
občanov. 

Ing. Peter (ubomír Ebringer 
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18. 10. 

25. 10. 

29. 10. 

~ l 
centrum pre vol'ný čos, lsfrijskó 2, 6 

Pravidelné aktivity 
"ŠKRIATOK PIATOK" 
16.00 h hradný zábavný program, vstupné l 0,- Sk 

"MESIAC ÚCTY K STARŠÍM" 
15.00 h slávnostný program k záveru mesiaca úcty 
k starším- vstupné 20,- Sk, účinkuje 
"TRENČIANSKA DVANÁSTKA" vel'ká sála 

11LAMPIONÁDA" 
17.30-18.30 h, detská zábavná šou spojená 
s lampiónovým sprievodom, účinkuje Šašo Maroš, 
vstupné lampión alebo 10,- Sk, vel'ká sála 

Tel:770033 

Devínsku 1 
Počas týždňa od 14. do 22. 

septembra žila naša mestská časí 
opäť atmosférou upratovania, či
stenia, vyvážania prebytočného, 
starého odpadu z domácností. 

Do pozornosti občana, detí a 
mládeže sa opäť dostávala myšli
enka celosvetovej kampane za čisté 
životné prostredie s akcentom na 
vlastné okolie, zdravé životné pod
mienky bydliska. 

zátorom počas celého týždňa 
ochotne v ústrety. 

Pracovníci OLO, a. s. Ing. R. 
Šteffánek a firmy EPSOL Ing. J. 
Bobiš priblížili žiakom zaujímavým 
spôsobom význam a nevyhnutnost' 
triedenia odpadu z hladiska exi
stencie človeka a dôsledkov pre 
budúce generácie. 

RNDr. E. Kociánová, odborníč
ka z agentúry životného prostre

---mlllllf'"-----= 

Usporiadaním sprievodných 
detských programov sa kultúrne 
zariadenie lstracentrum pripojilo k 
ekologickým aktivitám oddelenia 
životného prostredia miestneho 
úradu Devínska Nová Ves. 

Po roku sme sa opä( vybrali po 
trase náučného chodníka so zá
stupcami združenia Daphne a ži
akmi 7.-8. ročníkov základných 
škôl, aby sme sčasti, pokial' to 
umožňovalo nie príliš priaznivé po
časie, vyčistili túto vzácnu časí náš
ho okolia. Vrecia s nazberaným 
odpadom po návštevníkoch tohto 
územia odvážala po dohode 
Denova, ktorá vychádzala organi-

DIEVEX 10 

dia sa stretla na školách so žiakmi 
5. -6. ročníkov, ktorým priblížila 
dôležitost', charakter a unikátnosí 
chránenej prírodnej krajinnej ob
lasti Devínska Kobyla. 

Najmenším deťom, žiakom 5.-
6. ročníkov, ktorým priblížila dôle
žitos( charakter a unikátnost' chrá
nenej prírodnej krajinnej oblasti 
Devínska Kobyla. 

Najmenším deťom, žiakom 1.-
2. ročníkov ZŠ a deťom materských 
škôl sa v premiérovom divadelnom 
programe predstavili postavičky 
Ježko Zberko a Mačka Uprato
vačka, ktoré deti samé vymysleli v 
rámci minuloročnej výtvarnej súfa-

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v so. 

a ne. ai o 17. 15 hod. 

17.-18.10.- ŠPIONÁTOR 
USA- MP 12- st- 46 -
18.10- len o l9.4S 

Neodolatelne zvodný, po 30 
rokoch rozmrazený superagent, 

zvodca a kazisvet musí zachrániť 
svet pred geniálnym zločincom. 

18.10.- FWBBER- ROZTRŽITÝ 
PROFESOR USA- MP- st.- 30,-

že počas uvedených 
aktivít. Rozpráv-kový 
program pod názvom 
"Strašiak zo smetiaka 
alebo kocúr v čiž
mách" naštudovali her
ci divadielka Dunaj-ka. 

V rámci neodmysli
tel'ných sprievodných 
aktivít nám ZŠ Devín 
poskytla výtvarné prá
ce žiakov zrealizované 
z odpadových materiá
lov. Kedže zábavu stri
edala práca a pouče
nie, každá zo základ
ných škôl zorganizova
la čistenie a úpravu 
vlastných školských 
areálov Táto práca 
však závisela počasia, 
ktoré bolo v tomto roku 
sychravé a chladné, to, 
čo sa vzájomne naplánovalo a neu
skutočnilo, bude možné vari dokon
čiť počas očakávaného "babieho le
ta" S púšt'aním šarkanov, príroda
vednými vychádzkami, či stretnutia
mi s T. Hulíkom o krásach našej pla
néty ... 

Za spoluprácu na realizácii akti
vít dakujeme vedeniam základných 
škôl, spomenutým odborníkom z fi-

15.00 hod. Objekt združenia 

(Istrijská č. 4) 

Aktuálne posolstvo a význam 

O téme a jej súvislostiach prednáša a 

Milan BUBÁK, SVD 

správca kostola Sv. Ladislava a študenského 

18.00 hod. Svätá omša, Kostol 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č. 16 v DNY, 

~hee ponúknuť svoje služby: 

realitná kancelária 

ul. č. 114, DNY, tel./fax: 07/779 569 
predaj, kúpu, prenájom nehnuteľností 

Pondelok- piatok: 8.00- 17.00 

sobota: 
8.00-11.00 

nácia, vo výbornom stave za 2000 
Sk, lahký detský fusak (možnost' 
pra() za 400 Sk, detský kožuch s 
kapucňou, biela baranina, vel'kost' 
pre cca 6 rokov, cena dohodou. 

Tel.: 776 194 

KATALÓG 1999 
obchodll a služby Pre obllvatelbv ONV 

Vydavatelstvo DEVEX pripravuje už siedme vydanie osvedčeného KATALÓ
GU obchodov a služieb pre obyvatelov DNY na rok 1999. 

Formát: 1 OOx 150 mm {textová a grafická čas( 90x 130 mm) 
Rozsah: 90 strán (v roku 1998) 
Náklad: 5200 ks {bude distribuovaný do každej domácnosti 

v DNY bezplatne) 
Termíny: • odovzdanie inzercie: do 30. 10. 1998 

" spracovanie podkladov v redakcii: do 30. ll. 1998 
• tlač a knihárske spracovanie: do 30. 12. 1998 
• distribúcia do každej domácnosti: január 1999 

Požadované podklady: 
• čitatelný text, uvedenie rozmeru 
• v prípade požiadavky zverejni( v inzeráte vaše logo, 
fotografiu alebo inú špeciálnu požiadavku 
- doda( grafickú predlohu {alebo disketu) 
• bez dodania vašej grafickej predlohy 
spracujeme vlastný návrh 
• v prípade požiadavky dáme spracova( 
grafický návrh za úhradu 

Nezabudnite v objednávke uviesť: 
• ~ena a a9resu objednávatei<J 
• ICO a DIC, bankové spojenie 
• meno a č. tel. zodpovedného pracovníka, 
s ktorým možno konzultova( 

Spôsob podávania inzercie: 
o Osobne v inz. kancelárii DEVEXu: Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00 so 8.00-11 .OO 
0 listom {poštou) s graf. návrhom objednávkou na 
adresu redakcie: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 
• faxom: 07/775 275 

Cenník: 
jedna strana hárku 100xl50 mm bez DPH DPH 23% celkom 
l strana 90xl30 mm 1360,- 313,70 1677,70 
l /2 astrana 90x64 mm 682,- 156,90 838,90 
l /3 strany 90x42 mm 455,- 104,70 559,70 
l/ 4 strany 43x64 mm 341,- 78,40 419,40 
1/8 strany 43x31 mm 170,- 39,10 209,10 
l /16 strany 43xl4 mm 85,- 19,60 104,60 
l /32 strany 43x6 mm 43,- 9,90 52,90 

Nemusíte chodiť do mesta 

PEČIATKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - 11.00 
objednávky: tel./fax: 775 275 

C....__..:-04;__·...::.;:Sl::..::cU-=ŽB::....:.Y __ ) (..._ _ ___:0::..::.5___:· B::...::YT...::_Y.::..___) 
• PRAMONT s.r.o. - Predaj auto
mat. práčok a náhradných dielov, 
servis automatických, klasických 
práčok, el. ohrievačov vody. 
Drobného 18. Tel/fax: 784 000 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 778 362 
• Voda, kúrenie. Tel.: 779 319 
• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: 776 983 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 770 303, 775 420 
• Malby, nátery, stierky. 

Tel.: 775 469 

• Šijem z Burdy. Tel.: 776 748 

o Vymením 3-izb. byt v DNY za 

väčší. Tel.: 776 194 

• Prenajmem 4-izbový zariadený 
byt. Tel.: 719 610 

" Mladý vysokoškolák hlodá pod
nájom blízko Volkswagenu. Súrne. 

Tel.: 0905 549 206 

• Kúpim 1-2 byt v DNY. 
Tel.: 0903 472 530 

(....__.::.;07:__·...:..::.RO=Z=U=-=C.:...:.:NE=-' _) 
o Kúpim alebo vezmem do prená
jmu garáž. Nie som podnikatel'. 

Tel.: 0905 524 489. 
• Ponúkam garáž do prenájmu 
v DNY. Tel: 541 OO 77 

Inzerciu: Cenník: l znak = l Sk, l /8 str. = 527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % DPH. 
Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 2 5 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hľadám- 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = l ll Sk + 23 % DPH. 
Inzercia tel./fax: 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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kienko 
[ND@~~~~®] 
polície 
od 25. 9. 1998 
do 8. 10. 1998 

• Dňa 28. 9. 1998 hliadka mest
skej polície vyriešila dôrazným do
hováraním v čase o 22.40 h prie
stupok dvoch občanov, ktorí rušili 
nočný klud na Eisnerovej ulici. 

• Dňa 29. 9. 1998 mestskí policaj
ti vo večerných hodinách vyriešili 
priestupok dvoch chovatelov psov, 
ktorí venčili svojich "miláčikov" na 
verejnom priestranstve bez vôdzky. 
Jednému z nich hliadka udelila 

Probugas, akciová spoločnos( 
Bratislava, je najväčším dodávotelom 
propán-butánu na Slovensku a dlho
dobým dodávatel'om plynu vo Vašej 
obci. Nakol'ko predaj propán-butánu 
vo flašiach klesá pod vplyvom plyno
fikácie zemným plynom, mnohí obča
nia flaše na propán-bután jednodu
cho už nepotrebujú. 

Probugas, ako spoločnos(, ktorá 
z poverenia vlády pokračuje v záso
bovaní plynu po štátnom podniku 
Obchod s palivami pokračovala už 
tradične vo vydávaní fliaš na zálohu. 
Tieto flaše sú stále majetkom Probu
gasu a našo spoločnos( má záujem, 
aby boli v obehu a mohli sme na nich 
vykonáva( pravidelné revízie. 

Oznámenie o nesprístupnení kon
tajnerov na domový odpad za me
siac september 1998 v MČ Dev. 
Nová Ves 
l. 9. 98 Opletalova 62 - šil 
2. 9. 98 l. Bukovčana 12 
-BLK 48-59 
11. 9. 98 P. Horova 13-15 
- BAQS 00-91 o 7.15 h 
P. Horova 26 - Fiat Punto 
bez čísla o 7.15 h 
P.Horova 23- BU 98-54 o 7.20 h 
Š. Králika 18- BA 802 BJ o 7.25 h 
Š. Králika 14 - BAZ 99-86 o 7.25 h 
14.9.98 
M. Marečka 16 MŠ - BAB 59-19 o 
12.05 h 
Vápencova 6 - Štadión - zamknutá 
brána o 8.20 h 
17.9.98 
J. Jonáša 7-19- HOBYT- pred sto
"iskom stál kamión BO-U 692 o 

blokovú pokutu, ktorú na mieste 
zaplatil. 

• Dňa 3. 1 O. 1998 v chránenej 
krajinnej oblasti zakladal oheň tu
rista, ktorý si neuvedomil, že v da
nej lokalite je to zakázané. 
Hliadkou mestskej polície bol vyrie
šený v zmysle zákona o priestup
koch. 

., Dňa 4. 1 O. 1998 v neskorých 
nočných hodinách hliadka mestskej 
polície na ulici Mlynská riešila pia
tich občanov, ktorí rušili nočný klud 
spevom a hlasným pokrikovaním. 
Hliadka na mieste zjednala nápra
vu a previnilcov vyriešila v zmysle 
zákona o priestupkoch. 

Jaroslav Luky 
velitel' stanice MsP DNY 

Občania, ktorí majú Zálohový list, 
obdržia v mieste, kde láto flaša bolo 
vydaná, plnú hodnotu zálohy uvede
nej no Zálohovom liste. Občanom, 
ktorí Zálohový list stratili, ponúkame 
možnos( tieto flaše vymenií zo odme
nu 240 Sk v našich prevádzkach, v 
pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h. 

• v Bratislave 
- Podunajských Biskupiciach 
no Lieskovskej ceste 3 
e v Martine 
- Košútoch no plniarni PB 
• v Haniske pri Košiciach 
v areály Probugosu 

Za odmenu možno vymenií len 
flaše vel'kosti 2 kg, l O kg o 33 kg 
a to len také, ktoré nie sú viditel'ne 
mechanicky poškodené na tele flaše. 

7.35 h 
18.9.98 
J. Smreka 20- BMT 47-40o 10.30h 
21. 9. 98 
J. Poničana 3-5 - BA 368 BA o 
9.15 h 
l. Bukovčana 24 - BA 687 Al, BA 
684 AB o 11.40 h 
M. Marečka 16 MŠ - BAA 41-68 o 
11:50 h 
25.9.98 
P. Horova 13-15 - BAS 00-91 o 
7.40 h 
P. Horova 24 - BLE 83-30 o 7.45 h 
30.9.98 
J. Poničana 7- BU 03-51 o 7.35 h 
Na týchto stanovištiach neboli sprí
stupnené kontajnery v deň odvozu 
odpadkov za mesiac september 
1998. Ďakujeme za spoluprácu a 
ostávame s pozdravom 

Ing. Vladimír Kuchta 
vedúci str. Odvoz 

Kritizovať je 
Na sídlisku v jednom z bytov 

paneláku býva aj so svojou rodi
nou policajt Mestskej polície JUDr. 
Pavel STOLÁRIK, ktorý u MsP za
stáva funkciu velitela Stanice slu
žobnej kynológie. Zaujímalo nás, 
aký je súkromný názor policajta 
na verejný poriadok vo svojom 
najsúkromnejšom okolí. 

- Všetko sa dá robiť lepšie, ako 
sa robí. To sa týka všetkých činností 
a oblastí života. Ale kritizovať je 
velmi jednoduché. Aj policajti sú 
len /údia a môžu robit' len to, čo je 
fyzicky možné. Som presvedčený, 
že keby u Mestskej polície v rámci 
celej Bratislavy bolo skutočne tých 
plánovaných 550 policajtov nami
esto dnešných 270 v priamom vý
kone služby, tak by bol verejný po
riadok taká samozrejmá vec, že by 
sme sa teraz ani nemali o čom ba
vit'. 

• Skutočnosť, že do Mests
kej polície sa hlási pracovať 
málo mladých ľudí je, podl'a 
Vás, vecou neinformovanosti 
alebo nezáujmu? 

- To takto neviem zhodnotiť, 
možno jedno aj druhé. Pracujem u 
polície vlastne celý život a môžem 
povedať, že je to povolanie velmi 
zaujímavé. Každý normálny človek 
má v sebe takú vnútornú potrebu 
dávať veci do poriadku. A na tejto 
základnej filozofii to "policajstvo" 
vlastne stojí. 

• Záujemcovia, ktorí sa roz
hodnú, že ich životným kré
dom bude "dávať ved do pori
adku", sa teda môžu prihlá
siť ... 

- Niekol'kokrát do roka organizu
je naša MsP rekvalifikačné kurzy 
ako prípravu na skúšku odbornej 
spôsobilosti. Táto skúška je povinná 
zo zákona pre každého, kto chce 
byť pracovníkom mestskej polície. 
Ďalej zákon stanovuje vekovú hra
nicu 21 rokov. Vzhladom na to, že 
kurz aj skúška má serióznu úroveň, 
doporučujem uchádzať sa o prijatie 
do MsP predovšetkým maturantom. 
Podmienkou je tiež ukončená vojen-

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 
hradí Mestké! čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kališlná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska 
(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, 
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EJ Komunálne vol'by ODLOŽENÉ • 

V tieto dni viac ako po iné kroky viedli ... 

s~ss 

Krátke správy 
Ako bude vychádzat' 

Do konca roka 1998 nám zostáva 
už iba 8 týždňov. Príprava komu
nálnych volieb rozolísala aj vydá-

vanmie DEVEXu. V snahe výjsť 
v ústrety kandidátom sme posu

nuli vydanie tohoto čísla o týždeň. 
Nakoniec komunálne vol'by sa 
presúvaiú, pravdepodobne na 

19.12.98. 
DEVEX vyjde ešte 20. 11.98 

(uzávierka 12. 7 7 .) a 4. 7 2. 98 
(uzávierka 26.1 1.). 

Ak bude záujem kandidátov o 
prezentáciu tesne pred vol'bami 
{nakoniec zvýšený počet strán, či 

čísel vlastne vydavatef' hradí 
z predvolebnej kampane) vyjde 

ešte ai číslo l 7. 7 2. 98 {uzávierka 
3.12.98). 

Vydavateľ 

Zníženie a odpustenie daní z nehnutel'ností 
Výstavba nových bytov pre obyvatel'stvo mestskej časti 
Zintenzívnenie prevencie proti drogám 
Zelená, čistá a bezpečná Devínska Nová Ves 
Pomoc starým, šanca mladým, dobré podmienky všetkým 

NAJŠIRŠIA KOAlÍCIA .- NAJŠIRŠIE ZASTÚPENIE NÁZOROV 

Uzávierka dnešného čísla bola 29.10. 1998. Uzávierka nasleduiúceho čísla bude 12.11. 1998, 
číslo vyide 20.1 7. 1998. 



® robničky 
ll radnice 

Z rokovania miestnej rady 
27.10.1998 

Miestna rada sa zaoberala hlav
ne prípravou materiálov na roko
vanie miestneho zastupitelstva. 
Okrem toho: 
• prerokovala informáciu o stave 
súdnych sporov vo veci vypove
dania nájmu z bytov neplatičov, 

• schválila pred lženie prenájmu 
pozemku pod stánkom PNS na 
Eisnerovej ulici, 

Komunálne voľby 
V piatok 23.10.1998 vyšiel v Zbierke záko· 
nov nález ústavného súdu, ktorý konštatoval, 
že novela zákona o komunálnych voľbách 
presadená bývalou vládnou koa líciou 
HZDS,SNS a ZRS je vo viacerých ustonove· 
niach v rozpore s ústavou. Nič nové pod sln· 
kom. Zo uplynulé štyri roky bežná vec. 
Nová vládna koa lícia, ktorá dosta la dôveru 
občanov v parlamentných, voľbách nechce p()
kračovať v protiústavných praktikách svojich 
predchodcov. Preto bola nútená prijať najme
nej zlé riešenie a od l ožiť komunálne voľby, 

• prerokovala informáciu o stave 
odpredaja nehnutel'ností v správe 
mestskej časti, 

• schválila predlženie nájmu ne
bytových priestorov na lstrijskej 
68 pre kvetinárstvo Begra, 

• schválila predlženie nájomných 
zmlúv na prenájom futbalového 
štadióna futbalovému klubu 
Lokomotíva a tenisových kurtov 
klubu LOB do 30.6.1999, 

• prerokovala informáciu o prí
prave Denovy na zimnú údržbu. 

- p-

ODlOŽENÉ 
19.12.1998. Dôležité pre ďalší osud obcí o 
miest bude, aby táto zmena termínu neodra· 
dila ich obyvateľov a aby prišli pre j aviť do vo· 
lebných miestností svoju vôľu aj napriek pred· 
vianočnému obdobiu. Dôležité pre ďalší osud 
obcí a miest bude, aby volebná účasť v komu· 
nálnych vol'bách bolo aspoň toká, oko vo vo· 
l'bóch parlamentných. Rozhodli ste o ďalšom 
smerovaní Slovensko. Nedojte si vziať možno· 
sť rozhodnúť o ďalšom smerovaní Devínskej 
Novej Vsi. 

ktoré mali byť už o n i ekoľko dní. Najpravde· Ján žatko 
podobnejší termín ich konania je prednosta miestneho úradu 

Prezentácia kandidátov 
Vzhladom na odloženie komuná l
nych volieb kvôli neústavnosti no
vely zákona o komunálnych vo
l'bách ste nemohli sledova( avizo
vané diskusie kandidátov v DlV. O 
možnos( konfrontova( ich názory 

v komunálnych vol'bách v DTY 
však neprídete. Diskusie sa uskuto
čnia v náhradnom termíne pred 
novým termínom konania komu
nálnych volieb. 

- p-

Zmluva na 15 bytov 
podpísaná 
V týchto dňoch bola podpísaná 
zmluva o výstavbe l 5 bytov mladej 
rodiny, ktoré budú financované z 
Fondu rozvoja bývania mestskej 
časti. Výstavba polyfunkčného ob
jektu na ulici Štefana Králika, kde 
tieto byty vyrastú, začala zemnými 
prácami 19.10.1998. Ak práce 
pôjdu dobre, 15 mladých rodín by 
sa do bytov, ktoré im zabezpečila 
mestská čas( mohlo nastahova( už 
koncom budúceho roka. 
V budúcom roku by sa okrem toho 
mali zača( prípravné práce na 
projekte Domu mladej rodiny, kto
rý poskytne strechu nad hlavou as
poň dvojnásobnému počtu mia-

DEVEX2 

dých rodín. Tento finančne náročný 
projekt zrealizuje mestská čas( s fi
nančným prispením viacerých sub
jektov a už dnes sú prísl'uby na je
ho financovanie aj zo zahranLčia. 

Ing. Ján Zatko 
prednosta miestneho úradu 

Chy te si 
Za účelom zistenia množstva, dru

hov a zdravotného stavu rýb v ryb

níku na rohu Mlynská - lstrijská po

núka Mestská čas( DNVes odchyt 

rýb (len) v sobotu a nedel'u 7. a 8. 
novembra 1998 
Podmienky účasti : 

• Dodrža( ustanovenia zákona č. 

l 02 a vyhlášky l 03/1963 

Ďalšie lcrolcy lc 
O premostenie rieky Moravy v 
Devínskej Novej Vsi je záujem už 
počítajúci niekol'ko rokov. Už v roku 
1996 prebehli prvé rokovania na 
Magistráte hlavného mesta SR 
Bratislavy, v decembri bola vyhoto
vená štúdia "Most Marchegg -
DNY". V minulom roku sme, aj v 
Devexe, zaznamenali prvé rokova
nia na konkrétne témy - spojenie 
kompou, lahké premostenie ... Určite 
tejto myšlienke pomohlo aj zinten
zívnenie kontaktov s rakúskou stra
nou prostredníctvom podujatí 
Ku ltúra bez hraníc. 
Koncom októbra sme zaznamenali 
stretnutie starostu obce 
Engelhartstetten (Rakúsko) Johana 
FEIGLA, konatela programu INTER
REG (Rakúsko) Dipl. Ing. Roberta 
TESARA a starostu Devínskej Novej 
Vsi Ing . Vladimíra MRÁZA. 
Starostu MČ DNY sme sa opýtali na 
priebeh rokovania . 
• Čo všetko predchádzalo ostatné-

mu stretnutiu? 
- Rokovania od roku 1996 na 
Magistráte hl. mesto SR Bratislavy, s 
rakúskym velvys lonectvom v 
Bratislave, konotelom programu IN
TERREG, starostami Marcheggu, 
Engelhartstettenu, Devína, Záhors
ke j Bystrice a dalšími, stretnutia 
Medzinárodnej komisie pre rakús
ko-slovenské hraničné vody, návšte
va rakúskej velryslonkyne Dr. 
Gabrie le Matzner v Devínskej oj v 
ro~u 1997 a v tomto roku. 

) 
• Co zaujímalo predstavitel'ov 
Rakúska? 
- Starostovia so zaujímali o prípra
vu komunálnych volieb v našej 

(Rybársky poriadok) 

• Platný rybársky lístok 

• Uhradenie poplatku 50,- Sk/ deň, 
do fondu životného prostredia MČ 
DNY - DETI do 15 rokov s platným 

rybárskym lístkom BEZPLATNE. 

Rybársky lístok možno zakúpi( 

na mieste konania. 

• Rešpektovanie dalších orgonizoč-

pre rokovaní miestneho 
so budú poslanci za

' --'•no"v" výstavby pen-
dôchodcov v. Devín~kej 
O torn, že 1e to terna 

svedčí aj to, že s 
·,ónu rátajú obidva penz . , 
rny uvere1nene za-
Okrem otázky či 

{I no a lebo nie bude 
to, aké vybavenie svo-

obyvatelom poskytne. 
ubytovanie by bolo 
obyvatelia by mali 
·· a j da lšie vymaže

miestnos( by 
1 .---~~,.,; ,mosfoiu. tak isto 

ných majstrov a šikovné majsterky, 
miestnos( pre zdravotnú sestru, 
maséra, ale napríklad i kaderníc
tvo. Predsa nielen mladí chcú cho
di( upravení. 
Nie každá samospráva si môže 
trúfnu( pusti( sa do takéhoto ambi
ciózneho projektu. Aby sa plány 
stali skutočnos(ou, je potrebné ne
málo financií. Ak je však projekt 
premyslený a zmysluplný, je nemá
lo fondov, ktoré budú ochotné ho 
podpori( Prvé z nich sa už prihlá
si li, hoci je zatial' na svete iba myš
lienka. Keď sa nájdu l'udia, ktorí 
budú schopní túto myšlienku presa
dzova(, už onedlho môže v 
Devínskej Novej Vsi vyrás( pen 
zión, ktorý jej bude závidie( celé 
okolie. 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

detské ihrisko 
pri- ku zrekonštruovala Denova z fina

nčných prostriedkov mestskej časti. 

Posledným v bude ihrisko na ulici 

s domčekom so J.Smreka 4. To, či sa bude v reko

čísle Devexu boli chyb

údaje o niektorých 

za poslancov a sta

zastupitelstva. 

číslom 3 zaregis

volebná komisia 
koa lície Kres(anskode
hnutie De k t· k , , mo ra 1c a 

strana, Sociál-

nštrukciách dalších ihrísk pokračo

va( aj na budúci rok je otázne. 

Starosta mestskej časti totiž pred

kladá na rokovanie miestneho za

stupitel'stva návrh Zásad tvorby 

rozpočtu na rok 1999, ktorý nerá

ta s vyčlenením žiadnych finanč 

ných prostriedkov na drobné stav

by realizované Denovou. 

Ing. Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

nedemokratická strana Slovensko, 

Strana občianskeho porozumenia 

o Strano zelených na Slovensku. 

Ing. Jána Žotko kandiduje na sta

rostu mestskej časti koalícia 

Kres(onskodemokrotické hnutie, 

Demokratická únia, Demokratická 

strano, Sociálnodemokratická stra

na Slovenska, Strana občianskeho 

porozumenia a Strana zelených no 

Slovensku. 

priaznivému počasiu sa nemohlo 

uskutočni( športové popoludnie pre 

deti na rybníku na Mlynskej ulici 

spojené s člnkovoním, živou hud

bou a občerstvením. 

Odhalenie busty 
Pri príležitosti 80. výročia vzniku MR. Štefánika 
prvej ČSR o zároveň 70. výročia 
odhalenia pôvodného pomníka v 

životnej vel'kosti so ziš li zástupco

via MČ DNY o Miestneho odboru 

Matice slovenskej no slávnostnom 

odhalení busty gen. M. R. Štefáni

ka. 

No rohu Jonšákovej o Opletolovej 

otvoril slávnos( príhovorom staros

to MČ DNY Ing . Vladimír Mráz. 

Škoda, že o podujatí vedelo tok 

málo l'udí. 

Predchádzalo mu však mnoho úsi

lia predchádzajúceho oj terajšieho 

zastupitel'stvo i Miestnej organizá

cie Matice slovenskej. Názory no 

spôsob stvárnenia, investorstvo, vý

ber zhotovitela so rôznili. 

Napokon miestno rodo, po neús

pešnom pátraní predstavitelov MČ 
a MÚ v Galérii mesto Bratislava, 

Slovenskej národnej galérii, depo

zitoch umeleckých diel, rozhodla v 

rámci svojich právomocí o riešení v 

takej podobe, oko ju možno vidie( 

no rohu spomínaných ulíc. 

Reštaurátor o komeňosochár Ivan 

Toszegy sa svojej úlohy zhostil 

dobre. Hoci, podla môjho osob

ného názoru toto riešenie nie je 

ideálne o možno ani definitívne. 

Dôvodom je nepatrná, a le predsa 

len nádej, že sa možno niekto roz

pamätá kedy a kam odviezli pô

vodnú sochu M. R. Štefánika v po

hnutých šes(desiatych rokoch. 

Slávnostné odhalenie busty nemalo 

za ciel' vraca( so k pôvodnej podo

be spoločného štátu Čechov a 

Slovákov, ale vyzdvihnúť osobnos( 

M. R. Štefánika o pripomenúť ve

rejnosti jeho miesto v dejinách nie

len vz(ahov Česko- slovenských, ale 

oj Európskych. 

Že sa doterajšie zastupitel'stvo MČ 
DNY o obnovu a zachovanie kul

túrnych pamiatok stará, tak oko 

slubilo voličom, svedčia aj obnove

ná tabula na obecnej škole pome

novaná po T. G. Masarykovi (te

rajšia škola na Charkovskej}, novo

vybudovaný park s bustou spisova

teiO R. Slobodu na Slovinci, rekonš

truovaný o premiestnený kríž na 

križovatke Mlynská - lstrijská i spo

luinvestorstvo na inštalácii pamät

nej tabule s podstavcom k 150. vý

ročiu Železníc Slovenskej republiky. 

Vladimír Baranovič 
zástupca starostu 

Vianočný bazár 
V nedel'u dňa 15. novembra 

1998 klub manželiek cudzincov 

a diplomatov - International 

Womens Club usporiada 8. cha

ritatívny Vianočný bazár. Bazár 

sa koná v hoteli Danube v 
Bratislave, od 11.00-16.00 h. 

Vianočné darčeky a delikatesy z 

celého sveta budú predáva( člen-

ky klubu, ale i diplomati a zná

me slovenské osobnosti : B. 

Turzonovová, K. Magálová, l. 
Malachovská, A. Heribanová a 

vystúpia i súrodenci 
Jendruchovci. Verejnos( vítaná, 

vstupné 30,- Sk, deti do 12 r. 
zdarma. Niekol'konásobná mož

nos( výhry v tombole. Výťažok je 

určený na slovenskú charitu. 

DEVEX 3 
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Strany slovenskej demokratickej koalície KDH - DS- DU- SDSS- SZS - SOP 
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Vážení spoluobčania, priatelia ai tí menei naklonení. 

V minulom čísle Devexu ste sa mohli zoznámi( 
s ponukou kandidátov koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP a SZS, s ktorou sa uchádzaiú o vašu priazeň v na1:Jch1ŕ.r/7-:., c 

vol'bách. Náš volebný program sme zostavili po rozsiahlych diskusiách odborníkov a rozhovoroch s občanmi. 
naizásadneišie problémy, ktoré ie potrebné v nadchádzaiúcom štvorročnom období v Devínskei Novei Vsi rieši( 

0 
bie vyriešime, ak nám dáte svoiu dôveru. Netvrdíme však, že iba my máme "patent na rozum", o preto ponúkame 

0
• 

s/oviť svoi názor na náš volebný program a takýmto spôsobom ovplyvni( dá/ší rozvoi Devínskei Novei Vsi v naibližšom období. Stačí l 
anketový lístok na túto tému o zašlete iu na adresu: Ing. Ján Žatko, J.Smreka 9. Doručené anketové lístky budú vyhodnotené na ' 
ní, ktoré usporiada našo koalícia v lstracentre asi týždeň pred komunálnymi vol'bami a zároveň budú vylosovaní výhercovia 32 vecných 
kandidáti našei koalície. Ako prémiu k prvei cene ponúka kandidát na starostu za našu koalíciu strávenie iedného pracovného dňa 
mestskei časti. Samozreime táto prémia ie aktuálna iba v prípade zvolenia nášho kandidáta. 

kandidát na starostu mestskei časti 
@x? koalíciu 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--·----

A n k e t a o 3 2 v e «: 11'1 ý c: h c i e n (b) Zvýšenie podpory klubu dôchodcov. 
(Odpovedzte zakrúžkovaním písmena pri vašej odpovedi) (c) Rozšírenie opatrovatelskej služby. 

(d) Zabezpečenie geriatrického programu. 
1. Ktoré z hlavných zámerov koalície KDH, DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS 

považujete za najdôležifejšie ? 
(a) Zníženie o odpustenie daní z nehnutel'ností. 
(b) Výstavba nových bytov pre obyvatelov mestskej časti. 
(c) Zintenzívnenie prevencie proti drogám. 
(d) Zelená, čistá a bezpečná Devínska Nová Ves. 
(e) Pomoc starým, šanca mladým, dobré podmienky všetkým. 
(f) Iné (vymenujte) ............................................. . 

2. Ktoré zámery koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP a SZS v prospech 
všetkých obyvalelov považujete zo najdôležitejšie ? 

(a) Zlepšenie vašej bezpečnosti. 
(b) Dobudovanie a priblíženie služieb občanom. 
(c) Zazelenenie a vyčistenie Devínskej Novej Vsi. 
(d) Rekonštrukcia prístupovej cesty do Devínskej Novej Vsi. 
(e) Rozšírenie zdravotníckej starostlivosti. 
(f) Vybudovanie športovo-rekreačnej zóny vrátane nových cyklotrás 

a vodáckeho areálu. 
(g) Bezbariérové úpravy komunikácií. 
(h) Podpora rozvoja súkromného podnikania. 
(i) Iné (vymenujte) ............................................ .. 

3. Ktoré zámery koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP a SZS v prospech 
obyvatelov starej časti považujete zo najdôležitejšie ? 

(a) Zníženie daní z nehnutelr10stí za rodinné domy a garáže. 
(b) Ukončenie výstavby kanalizácie. 
(c) Vybudovanie nových ciest a chodníkov. 
(d) Vybudovanie nového kultúrno - spoločenského centra. 
(e) Obnovenie verejnej zelene. 
(f) Poskytovanie príspevkov na opravu vzhladu domu. 
(g) Nový vzhlad lstrijskej ulice zodpovedajúci jej významu. 
(h) Iné (vymenujte) ............................................. . 

4. Ktoré zámery koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP a SZS v prospech 
obyvatelov sídlisk považujete za najdôležitejšie ? 

(a) Vybudovanie 300 nových garáží a 600 parkovacích miest. 
(b) Oživenie sídlisk novými lavičkami, pergolami a fontánami. 
(c) Spomalenie dopravy na Eisnerovej ulici stavebnými úpravami. 
(d) Zníženie dane z bytov. 
(e) Vybudovanie nových športovísk vrátane plavárne. 
(f) Iné (vymenujte) ............................................. . 

5. Ktoré zámery koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP a SZS v prospech 
~ôchodcov považujete zo najdôležitejšie ? 

(a) U plné odpustenie _dane z rodinných domov a garáží starším 
ako 70 rokov a ZTP. 

DEVEX 4 

(e) Pripravenie výstavby penziónu pre dôchodcov. 
(f) Poskytovanie príspevkov na stravovanie a služby. 
(g) Iné (vymenujte) ............................................. . 

6. Ktoré zámery koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP o SZS 
mladých ludí považujete zo najdôležitejšie ? 

(a) Poskytnutie 3 miliónov korún ročne na pôžičky na 
(b) Poskytnutie možnosti bývania v Dome mladej rodiny. 
(c) Poskytnutie bytov za 200 tisíc korún. 
(d) Zabezpečenie možnosti výstavby rodinných domov. 
(e) Vybudovanie nových športovísk vrátane plavárne, 

športovej haly a in-line areálu. 
(f) Poskytnutie možnosti na kultúrne a spoločenské 
(g) Dokončenie rekonštrukcie detských ihrísk. 
(h) Podpora zriadenia strednej školy. 
(i) Zvýšenie príspevkov na stravovanie detí v školách. 

!Ľl ~Í~~~e~~~~r:.. ~.~.~~·t·~~.~~. ~.~~~~~. ~. ~~.~.t~~~:,ch 
7. Kandidáti koalície KDH,DÚ,DS,SDSS,SOP o SZS 

dôležité, aby činnosť samosprávy bola pod 
~oslí. Ktorý za spôsobov verejnej kontroly 

(a) Učasí verejnosti na rokovaniach miestneho 
(b) Priame prenosy z rokovania miestneho za!;ru""'"'',, 
(c) Spravodajstvo v miestnej televízii DN. 
(d) Informovanie v Devexe. 
(e) Verejné zhromaždenia občanov. 
(f) Pravidelné výročné správy o činnosti samosprávy. 
(g) Stretnutia s občanmi na verejných priestranstvách. 
(h) Poslanecké dni na radnici. 
(i) Čo chýba našei ulici ? - pravidelné pochôdzky. po 

Devínskej Novej Vsi so starostom a poslancami. 
(j) Iné (vymenujte) ............................................ .. 

Vyplnený anketový lístok zošlite na adresu: lng.Ján 

Vylosov~mie budúcich majitelov 32 cien venovaných 
KDH,DU,DS,SDSS,SOP a SZS sa uskutoční na 
v lstracentre týždeň pred komunálnymi volbam1. 

Meno a priezvisko ············································· 

Vek ......... 

Adresa ............................................................. . 

s rodinou 

Vo VOLKSWAGEN Bratislava 

Najskôr nacnme do histórie. V 

marci 1991 bola podpísaná zá

kladná zmluva o VW BA. Koncom 

roka mala 112 zamestnancov a 

začína vyrába( autá. Aj Devex bol 

pri tom, keď 21. 12. 1991 opustili 

linku prvé dve vozidlá VW Passat. 

V roku 1993 už 477 zamestnan

cov vyrobilo 3000 vozidiel, o dva 

roky v r. 1995 počet zamestnancov 

stúpol na 1917, počet vyrobených 

vozidiel na 19 688, prevodoviek 

186 tisíc, komponentov l ,7 mil. 

Minulý rok 1997 vzrástol počet za

mestnancov na 3488, automobilov 

40 884, prevodoviek vyše 283 tisíc 

kusov a komponentov viac ako 6,2 
mil. kusov. 

Plánovaná produkcia vozidiel pre 

tento rok je l 20 000 kusov, prevo

doviek 322 500 a viac ako 7 mil. 

komponentov. 

Mimoriadne zaujímavým 

Slovensko je zlepšenie 

lstracentrum, kultúrne zariade
nie, lstrijská 2, Devínska Nová 
Ves otvára od novembra nový 
krúžok anglického jazyka pre 
deti vo veku od 8 do 1 O rokov, 
ktoré majú záujem dopl~aŕ si 
svoje prvé skúsenosti s výučbou 
cudzieho jazyka, rozširovať si 
slovnú zásobu, opakova( vedo
mosti z vyučovania a pod. 
Podrobnejšie informácie zís
kajú záujemcovia priamo u ve-

venských dodávatel'av. Koncern 

VW zriadil vo svojej dcérskej spo

ločnosti škoda Auto Slovensko špe

ciálne oddelenie, ktorého úlohou je 

vyhladávat príležitosti a prípravo-

vot slovenských výrobcov na do

dávky pre VW. 

Treba však zdôrazni( že na prvom 

mieste stojí kvalita. Kvalitné výrobky 

môžu vyrába( a dodáva( len kvalit

ní ludia, s kvalifikovaným prístupom 

a kvalitnými výkonmi. Vo 

Volkswagene velmi precízne pracu

je personálny útvar a výsledky firmy 

sú iste aj výsledkom ich cielavedo

mej činnosti. 

Veď ... Pre renomovaný parížsky 

oulasalón (29. 9.-11. l O. 98) pri-

Volkswagen Bratislava 3 va

čo znamená vel'kú poctu a 

zároveň uznanie práce všetkých lu

dí, pod ktorých rukami tieto autá 

deň čo deň vznikajú. 

P. Krug 

dúceho krúžku Martina Milošo
viča, študenta Ped. F UK v 
Bratislave. 
Prvé stretnutie a zápis do krúž
ku je 29. 1 O. 1998 o 16. hodi
ne v učebni lstracentra na 
lstrijskej ulici č. 6. 
(KedZe Devex vyjde až 6. 11. 98, 
o možnostiach prihlási( sa tre
ba informova( v lstacentre} 

Poplatok za školský rok je 
200,- Sk. 

oo~u~~~oou~ 
meniny v nasledujúcic~ ~vocn 

t~žaňocn oslávia: 
7.17.- René 

8.11. - Bohumír 
9. 11. - Teodor 
10.17. -Tibor 

11. 11. -Martin, Maroš 
12. 11. - Svätopluk 
13. 11. - Stanislav 

14.11. -Irma 
15.11. - leopold 
16.11.- Agnesa 
17.11 . - Klaudia 
18.11. - Eugen 

19.11.- Alžbeta 
20.11. -Félix 

Blahoželáme 

V klube dôchodcov 
Jeseň 

Mesiac október symbolizuje jeseň, 
možno aj preto je venovaný úcte k 

starším. Pokial' si pamätám, pripo
mína nám, že aj naše snaženie má 

vymedzený čas a starnutie prichá
dza, či sa nám to páči, alebo nie. 

Aby sme si len nefažkali "staroba -
choroba" vdaka obecným orgánom 
máme v Devínskej Klub dôchodcov. 
Tu sa schádzame, pospomíname, 
požalujeme, pokarháme i pochváli

me ... Ba boli sme aj na výlete v 
Ledniciach i Valticiach, pozreli si 
kultúrne pamiatky na zámkoch juž
nej Moravy. V pondelok 19. októb· 
ro nás prišli do klubu pozdravi(, za

spieva( i zatancoval detičky z ma· 
terskej školy na Grbe s pani Llčitel'

kami. Ich vystúpenie bolo vel'mi pek
né, bol to pre nás zážitok. 

O týždeň 25. 1 O. pripravilo pre nás 
pekné podujatie lstracentrum. Milé 

príhovory pani riaditel'ky IC 
Bergerovej, starostu Ing. Mráza a 
našej Zdenky Malej otvorili milú 
slávnos(, Trenčianska dvanástka za

hrala, sólisti zaspievali piesne našej 

mladosti, svojim humorom nás po
bavil nestarnúci Karol Baláž. Naše 

podakovanie patrí aj nášmu poslan
covi Miškovi Glosíkovi za vytvorenie 
pekného prostredia a poskytnuté 
občerstvenie. Tiež Jánovi Rasfovi 
Šimkovičovi a kolektívu lstracentra, 

ktorí sa postarali o našu pohodu v 

"jeseni života". 
Klub dôchodcov nemá nesplnitelné 

ciele. Má len jeden: Aby ten, kto 
medzi nás príde, sa cítil dobre a na 

chvílu zabudol na starosti, bolesti, či 
trápenie. Aj jeseň, aj tá "života" 
môže byt' pekná. 

Zo KD Ján Novák 

DEVEX5 



I§T~A 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

Pravidelné aktivity 
l. DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOBYLKA, po., str. od 17.00-19.00 
2. PAŠA Cl - tanečná zložka mládeže súboru Rosica, piatok od 17.00-19 .OO 
3. FOLKLÓRNY SÚBOR ČRIP, utorok 17.00-19.00 
4. TANEČNÉ ŠTÚDIO PRE DETI - BALET, po, str. od 13.30-16.45 
5. DIVADELNÉ ŠTÚDIO PRE DETI- HEREOVO, po, str. od 14.00-17.00 
6. ŠTÚDIO MODERNÉHO TANCA PRE DETI, štvr., pia. od 16.30-1 8.00 
7. TVORIVÉ DIELNE PRE DIEVČATÁ, pia. od 17.00-18.00 

-zameranie krúžku je na výučbu textilným technikám 
8. PRÍRODOVEDNÝ KLUB PRE DETI, štvrtok 17.0-17.30 
9. KLUB PALIČKOVANIA A ĎALŠÍCH DOMÁCICH VÝTVARNÝCH TECHNÍK, 

piatok 19.00-20.00- klub je určený ženám, ktoré radi pletú, vyšívajú, háčkujú. 

Tel: 64 770 033 

Výsledky ankety 
mladých čitatelov 

Pravdu povediac, keď sme vyhlasovali sMaž o najlepšie vyjadrenú hlavnú 
myšlienku z prečítaného literárneho diela v dobe prázdnin, velmi som ne
verila, že príspevok vôbec kto - to do stanoveného termínu odošle. Veď let
né prázdniny sú vyhradené na oddych pri vode, poznávanie krás domovi
ny a cudzích zemí, opalovanie sa, skrátka na také zdravé leňošenie. 
O to viac som však bola prekvapená množstvom odovzdaných listov a oso
bitne bohatosťou a hlbkou prednesených myšlienok. Ukázalo sa, že naši či 
tatelia cez prázdniny neleňošili o celkom radi siahali po dobrej knižke. A 
knihy to boli rôzneho žánru, takže bolo ťažko vyberať. Verím, že tí čo odo
vzdali príspevok a nie sú menovaní ako najlepší nezanevrú na knihu, to
bôž knižnicu. Veď S. Smiles hovorí: "Kniha je najtrpezlivejšia nojzábovne
jší spoločník." Aj T. G. Masaryk o knihe hovorí velmi prozretelne: "Kniha je 
prosto večná, lebo je nenahraditel'ná. Kniha je záchranný pás samoty. 
Kniha je človek, je viac, je dušou človeka, je najlepší priatel'." 
Keď som nakoniec prečítala všetky príspevky, došla som k záveru, ako nie
kedy podceňujeme našich mladých čitatelov, ako málo vieme čo čítajú, čo 
ich zaujíma. Zo mnohé myšlienky ktoré našich mladých čitatelov pri čítaní 
zaujali a ktoré nám napísali by sa nemusel hanbií nie jeden dospelý. Mňa 
osobne zaujali slová žiačky K. Hulmanovej vyjadrujúce myšlienku autora 
knihy Thomasa Brezinu, Psí život. Túto žiačku zaujal necitlivý vztah ludí k 
zvieratám . Alebo čo povedať na slová žiačky M. Raschmanovej, ktorá 
píše: 11 ... kn iha ma zoznámila z doteraz neznámymi pojmami a odpoveda
la mi na otázky, ktoré som si kládla." Teraz už viem čo je čo a čo môžem 
od života očakávať sú slová uvedenej čitatel'ky. 
Velmi pekne o l'udských vlastnostiach ako je láska človeka k človeku, snaha 
pomáhaí chudobným, chorým píše žiačka L. Hrašková, L. Lysá. Žiak J. 
Škrobák mimochodom jediný zástupca chlapčenskej generácie. To chlapci 
knihy nečítajú? Alebo nevedia písať či nájsť v sebe odvahu k vyjadreniu 
svojich zážitkov, vzťahu ku knihe? Žiak J. škrabák svojim príspevkom zau
jal aj tým, že vel'mi pekne vystihuje štýl písania knihy Vonku predo dvermi 
od W. Borcherto: "pôsobivý je aj jednoduchý jazyk, ktorý Borecht použil. 
Napokon vyšperkovaný umelecký jazyk by sa k popisu takej otrasnej reali
ty ani nehodil." 
Komisia pri miestnej knižnici nemala teda vonkoncom lahkú prácu. Vybrat 
najlepší príspevok a neublíži( nikomu! A keďže prvý môže byť iba jeden, 
komisia po zrelom uvážení došla k záveru, že prvenstvo za najlepšie vy
jadrenú myšlienku z prečítaného literárneho diela prisúdi žiakovi: Janovi 
Škrabákovi. 
Víťazovi blahoželáme a zasielame ako odmenu knihu. Na ostatných čaká
me v knižnici, ktorá má otvorené: Pondelok, streda, štvrtok 12-18 h, piatok 
8-12, 13-16 h. Komorníková 

DEVEX 6 

Program 
kina 

@rnwiT~ 
Celovečerné 
predstavenia 

3. 11. o 19.45 
o 4. 11. o 17. 15 o 19.45 
POMSTITELIA USA- 50,-

6. 11. o 19.00, 7. 11. o 16.00 
a 19.00, 8. 11. o 16.00 

o 19.00 

13. 11 . o 19.45 14 
0 19.~5, 15. 11.'

0 
• 

SERIFOVIA 

Namiesto recenzie 
SOM 

Ľudmila Krížiková-Tvrdoňová 

Som rozkvitnutá lúko, 
som uzlíček štastia, 

som tá, čo lásku núka, 
som na pošle zabudnutý 

balíček, 
v ktorom je ve/a nehy, 

som rieka lásky, 
čo nemá brehy. 

"V poletickom vyjadrení je polarita 
nehy i strachu zo sklamaní, ale aj 
viera v lásku, ktorá vrcholí vnád
herne čistom pocite lásky k životu. 
Do ženskej nežnosti vstupujú cez 
verše jednoduché med itácie, hlbo
ko ponorené v jej duši." 

Tol'ko hovorí (uboi 
skom posudku 0 

ŽIVOT (udmily 
Tvrdoňovej . 

Viac sa však 

po-pia: 
11.001. 

Mmi0tui []uC?ó 
V sobotu 24. l O. 1998 sa v 

belgickom Bi.itgenbachu konali 

Majstrovstvá Európy juniorov v 

akrobatickom rock and rolle. 
l 

Za účasti ~O párov z 20 krajín 

Európy sa majstrami Európy v 

kategórii J l stali Peter Valaský 

a Kristína Tranová, ktorí sú žia· 

ci 8. B triedy na ZŠ Ivana 

Bukovčana 3 a obaja pochá· 

dzajú z Devínskej Novej Vsi. 

V tomto roku sa Peter a Kika 

stali v apríli majstrami 

Slovenska, v máji na MS junio-

trénerovi 

Kočišovi, ktorý je 

seda Slovenského 

batického rock 

rnajU lNJ©V@ ve®rania 
Materiály uvereinené v teito rubrike vviadruiú 

názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 
so stanoviskom redakcie. 

krátená mest· 
-"··'"v·nm mestským 

finančné pro-
byt' použité na celo-

kcie Bratislavy. 
že v Mestskom za

hl. m. SR Bratislavy 
poslanci zo strán, 

volebnom obdo-
SR opozíciu a ako 

o prerozdelo
edkov. Jednou 

šancu v čase do
sa dostať do ciele 

v kratšej dobe, ako 
v MHD. 

dopravného ko· 

Z môjho pohl'adu musím konšta
toval, že napríklad na detskom 
ihrisku na ul. J. Smreka neboli 
celkom účelne využité, nakol'ko v 
rámci danej rekonštrukcie malo 
byt aj odvodnenie plochy ihris
ka . Napriek tomu, že financie 
boli vyčerpané podla rozpočtu v 
objeme požadovaných prác chý
bala realizácia už spomenutého 
odvodnenia a tak hlavne teraz 
na jeseň je ihrisko zatopené vo
dou rovnako ako pred rekonš
trukciou. Prakticky celé volebné 
obdobie sa obyvatelia DNV mu
seli "brodil" vo vode na terase 

častou 15 bytových jednotiek v 
budúcom polyfunkčnom objekte 
na u. Štefana Králika. Zásluhu na 
tomto rozhodnutí mali poslanci 
KDH, DÚ a DS. Občanom bolo 
zvestované, že po 18 mesiacoch 
sa bude môd 15 mladých rodín 
dočasne nasíahovaí do nových 
malometrážnych bytov. V súvis
losti s touto dobrou správou malo 
byí spomenuté aj to, že za tieto 
nie nadštandardné byty MČ za
platí dodávatelovi za štvorcový 
meter viac ako 25 000, - Sk. 
Celková cena týchto bytov je 16 
600 000 Sk. Cena za meter štvor-

Štyri pohlady na štyri roky 
ale z iného pohľadu 

na ul. M. Marečka a zrazu, ako
by náhodou tesne pred komunál
nymi vol'bami sa podarilo koneč
ne tento problém vyriešil. Je zau
jímavé, že si už autor štyroch po
hladov na štyri roky vo svojom 
hodnotení nespomenul na nedáv
ne neslávne riešenie problému te
rasy zastrešovaním pomocou sta
nových prístreškov, ktoré boli 
zdemontované po prvom silne
jšom vetre. Myslím si, že účelnosí 
vynaloženia týchto finančných 
prostriedkov nebola príliš efektív· 
na. Problém umiestnenia trhovis· 
ka bol tiež vel'mi "zaujímavo" vy
riešený. Trhovisko je postavené 
na cudzom pozemku a to ešte na 
takom dopravne kolíznom mies· 
te, ako je križovatka ulíc M. 
Marečka a Eisnerova. 
Nakupujúci a trhovníci môžu 
takto vdychoval vo väčšej miere 
splodiny z okoloidúcich motoro
vých vozidiel a vrtochy počasia si 
na nich môžu takto lepšie zgust
nú!. Odhliadnuc od uvedených 
nevýhod umiestnenia trhoviska je 
najhoršia tá, že počas dovozu 
tovaru autá znepriepustňujú už 
aj tak málo priepustné komuniká
cie a zvýšený pohyb chodcov 
zvyšuje riziko možnej dopravnej 
nehody. Ako další kladne hodno· 
tený krok samosprávy bolo raz· 
hodnutie MZ zakúpil mestskou 

cový, ktorá bola dohodnutá je po
rovnatel'ná s cenami bytov, ktoré 
ponúkajú na predaj rôzni investo
ri, ale v lukratívnejších častiach 
Bratislavy ako je DNY a nadštan
dardnom vybavení. Za pozornosí 
stojí aj cena pozemku 870 Sk/m' 
za ktorý ho MČ DNY predala do
dávatelovi stavby. Je zvláštne, že 
akoby šibnutím čarovného prútika 
zástupcovia strán, ktorí takto roz
hodli, v čase volebnej kampane 
zmenili názor na ceny bytov a 
sl'ubujú občanom byty za 200 
000,- Sk, aj keď dnes je každému 
jasné, že za takéto peniaze je 
horko-t'ažko postavi( garáž (DE
VEX č. 18). Keď si to tak vezme
me, keby sa tieto finančné pro
striedky pred koncom volebného 
obdobia nezazmluvnili, dalo by 
sa podl'a týchto sl'ubov kúpiť 83 
bytov a 11ie 15. 

Pomocný krok pre mladé rodiny 
ale nebolo zrejme schválenie 
VZN, ktoré určilo, že vol'ný alebo 
uvol'nený byt bude prevedený do 
vlastníctva tretej osoby len na zá· 
klade obchodnej verejnej sútaže 
alebo dražby. Samostatnou par· 
tiou týchto hodnotiacich článkov 
je podpora samosprávy športo
vým oddielom a záujmovým zdru
ženiam, kde sa už objavilo fina
nčné vyjadrenie l ,3 milióna ko
rún. 

Nepíše sa už o menej popu lár
nych veciach, ako napríklad 
z akých dôvodov v ONV zanikli 
mládežnícke stolnotenisové dru
žstvá, alebo že prijatím VZN sa 
odporučilo športovým oddielom 
a záujmovým združeniam napo
jeným na dotáciu MČ zvolil si do 
svojich riad iacich orgánov čle
nov, ktorých im odporučí miestne 
zastupitelstvo. V prípade poruše
nia tohto VZN môže byí finančný 
príspevok pozastavený, alebo 
obmedzený. 

Nemenej zaujímavá vec je to, že 
MČ má snahu vziaí zo správy 
futbalový a tenisový areál miest
nym športovým klubom a tým ich 
vlastne oberie o možnost získa
vania finančných zdrojov či už z 
reklám, alebo prenájmov potreb
ných na činnost týchto klubov. 
Na druhej strane spomenutým 
VZN podmieňuje dotáciu MČ aj 
určitým podielom vlastných prí j
mov. V priebehu tohto roku MČ v 
DEVEXE oznámila, že chce pre
najal reštauráciu na futbalovom 
štadióne. Futbalový klub FCL s 
touto súvislosíou podal žiadost o 
zverenie do správy, alebo pre
nájmu tejto reštaurácie s tým, že 
získané peniaze chce používal 
na činnost' klubu. 

Do dnešného dňa FCL DNY na 
túto žiadost nedostala odpoveď. 
Reštaurácia zostala v nájme u 
pôvodného nájomníka a na dô
važok, MČ svojím rozhodnutím 
mu dala ako vlastník do prenáj· 
mu plochu letnej reštaurácie, kto
rú doteraz prenajímal FCL DNY, 
ktorá týmto prišla o podstatný 
zdroj finančných prostriedkov 
potrebných pre svoju činnost. Aj 
takýmto spôsobom sa dá "po
môCÍ" rozvoju športových aktivít 
v DNY. A čo dodaí na záver? 
Ako vidiet s naznačených prob
lémov nie je všetko, také pozitív· 
ne v hodnotení uplynulých šty· 
roch rokov činnosti miestnej sa· 
mosprávy ako to uviedol autor 
štyroch pohladov na štyri roky. 

Alojz Moravec 
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Miestny odbor Matice slovenskej, už 
tradične v októbri, každoročne or
ganizuje dvojdňový kultúrno-pozná
vací zájazd po Slovensku. V tomto 
roku bola v programe návšteva 
Spiša a Levoče, kde je vela kultúr
nych pamiatok. 
S pol'utovaním musíme občanom, 
daňovým poplatníkom oznámit', že 
v tomto roku sa poznávací zájazd 
neuskutoční zo známych dôvodov, 
pozastavenia financovania MO MS 
miestnym zastupitel'stvom, čím sa 
obmedzila činnost' občianskeho 
spoločenstva matičiarov. (V tomto 
prípade šlo o úhradu časti nákladov 
na dopravu). Miestna organizácia 
Matice slovenskej nemá vlastné 
zdroje a je teda čiastočne závislá 
na podpore MČ, tak isto ako sú 
podporované z rozpočtu MČ ostal-

Na majstrovstvách Bratislavy 

Rapid šachu, ktorý sa hral tem

pom 2x30 minút na partiu za 

účasti 39 hráčov po dlhšom ča

se príjemne prekvapil Marián 

JURČÁK. Ostatní hráči ŠK 

Strelec skončili podl'a predpo

kladov. 

Konečné poradie 

po siedmich kolách: 

l. JÁNOŠ Martin 6 

2. VAVRÁK Peter 6 

Kl.. UB 
REKREAČNÉHO 
ŠPORTU EKO 
Oznamuje záujemcov o rekre

ačný šport, že môžu navštívi( 

telocvičňu na ZŠ Bukovčana l 

Pondelok- 17.15-18.15 rekre

ačná TV - Rodičia a deti 

20.00-21-15 Zdravotná TV, re

habilitačné cviky - ženy, muži 

Utorok- 14.30-16.00 atletika -
mladšie žiactvo 

DIEVIEX 8 

né občianske organizácie v DNV. 
Je divé akým spôsobom sa poza
stavila pomoc našej organizácii, 
za čo nesie zodpovednost' predse
da kultúrnej komisie pán Miroslav 
Encinger, i čast' poslancov, ktorí 
spolitizovali podujatie Festivalu ná
rodnej piesne a hlasovaním poza
stavili podporu MO MS. 
Bolo však poručené VZN č. 
8/1996, paragraf 5 ods. 2 preto
že toto právo má - pozastavil' čer
panie schválených prostriedkov 
MČ - len starosta MČ. 
Zaujímavé však je, že na tom istím 
zasadnutí miestnej rady odsúhlasili 
trom členom MO MS odmenu po 
2700 Sk za prínos v kultúrnej čin
nosti MČ. "Obdarovaní" odovzdali 
hneď tieto čiastky do pokladne MO 
MS, aby mohli zaplati( "dlh" 

lstracentru za použitie sály pri 
Festivale národnej piesne, ktorý bol 
v znamení Svetového roka Slovákov 
a Dní Európy, reprezentoval a pro
pagoval Devínsku Novú Ves nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 
Pritom priestory podla našich požia
daviek a programu a v zmysle roz
hodnutia MZ mali byt' poskytnuté 
bezplatne. 
Napriek všetkým ťažkostiam (i za
strašovaniu rôznymi opatreniami 
proti Matici slovenskej) rozvíjame 
svoju činnost' v prospech spoluobča
nov. 
V rámci 8. ročníka Svetového festi
valu mládeže sme poslali štafetou 
zdravicu 24. 9. 1998- odštartovanú 
pod hradom Devín. 
Uskutočnili sme zájazd občanov 
Devínskej a členov MO MS do 
Martina na slávnosti 135. výročia 
založenia MS a 8. ročníka 

========~---------------------------

4. 5 
5. HAžÍR Svetozár 5 
6. JURČÁK Marián DNY 5 
ll. ROHÁČEK Miroslav 

DNY 4,5 
20. TÓTH - VAŇO Peter 

DNY 3,5 

29. ROHÁČKOVÁ Veronika 

DNY 3 

30. ŠIMON Lukáš DNY 3 

35. BEZÚCH Martin DNY 2 

m.j. 

Streda - 16.30-18.00 rytmická 

gymnastika - mladšie a staršie 
žiactvo 

Piatok- 17.00-18.00 atletika -
mladšie žiactvo 

Nedela- 14.00-15.15 loptové 
hry- mládež 

Využite pred 
uzávierky do 15.11 

KATALÓG 1999 
obchodY a služby Pre obYvatelov 

Vydav~tel'stvo DEYEX pripravuje už siedme 
KATALOGU obchodov a služieb pre obyvatelov DNY 

Formát: 
Rozsah: 
Náklad: 

100x150 mm (textová a grafická 
90 strán (v roku 1998) 
5200 ks (bude distribuovaný do 
v DNY bezplatne) 
• odovzdanie inzercie: do 15. ll. l Termíny: 
• spracovanie podkladov v redakcii: 
• tlač a knihárske spracovanie: do 
• distribúcia do každej domácnosti: 

Požadované podklady: 
• čitatelný text, uvedenie rozmeru 
• v prípade požiadavky zverejni( v 
fotografiu alebo inú špeciálnu 
· doda( grafickú predlohu 
• bez dodania vašej 
spracujeme vlastný návrh 
• v prípade požiadavky dáme 
grafický návrh za úhradu 

Nezabudnite v objednávke uviesť: , 
• meno a adresu objednávatela 
• IČO a DIČ, bankové spojenie 
• meno a č. tel. zodpovedného 
s ktorým možno konzultovat'. 

Spôsob podávania inzercie: 
• Osobne v inz. kancelárii DEYEXu: 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00 so 

Cenník: 

• Listom (poštou) s graf. návr~o~ 
adresu redakcie: DEYEX, Kal1stno 9' 
• faxom: 07/775 275 

jedna strano hárku 
l strano 

100xl50 mm 
90xl30 mm 
90x64 mm 
90x42 mm 
43x64 mm 
43x31 mm 
43xl4 mm 
43x6 mm 

bez DPH 
1360,-
682,-
455,-
341,-
170,-
85,-
43,-

l /2 astrano 
l /3 strany 
l/ 4 strany 
l /8 strany 
l /16 strany 
l /32 strany 

Prevádzka PNE U SERVIS so sídlom na Pieskovcovej ulici č. 16 v DNY, 
Vám touto cestou chce ponúknuí svoje služby: 

" :zabezpečenie všetkých 

požadovaných :značiek pneumatík 

• predaj ocelových 

a :zliatinových diskov 

• predaj autobaterií 

" predaj snehových reta:zí 

• predaj nemr:znúdch :zmesí 

do automobilov 

• likvidácia starých 

a ojazdených pneumatík 

• odborné poradenské 

a informačné 

služby 

na tel. čísle 07/64 77 40 60 

~~[E)~~rru@n [F)~[ľ@~@©aurmcrr.w 
ul. š. Králika l o 

OPRAVTE Sl V KATALÓGU 98 

zmena tel. čísla: SERVIS CHLADIACICH ZARIADENÍ 

nosené dievčenské 
podrážkou a 

riflové bundy č. 
rnodré ri flové noha
zn. GRIZZLY Yeans 

topánky BOTAS č: 
skoro nové. Cena 
64 77 08 49 večer 

hlboký kočík 
·model 

rnes. Podvozok 
- modrobiela 

ve samostatnú striešku (pre šporia· 
vú úpravu), dalej tašku, pršiplášt', 
hygienickú vložku a odkladací ko
šík. Cena dohodou. 

Tel: 64 77 Ol 13 
mobil: 0905-345780 

• Predám hlboký kočík. Cena: 
700,- Sk. Tel: 64 77 66 72 
" Predám detskú postiel'ku s matra
com. Cena dohodou. 

Tel: 64 77 66 72 
• Predám nové biele krasokorčule 
č. 6,5. Cena dohodou. 

Tel: 64 77 89 55 
• Predám za symbol. Cenu, skoro 
nové dievč. jesenné a zimné ob
lečenie na 7-9 r. Oplatí sa aj na 
Vianoce. Tel: 64 77 89 55 

('----~04=-·...=.:Sl=U=-=i:=...:BY:....___) 
• Malby, nátery, stierky. 

Tel: 64 77 54 69 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel: 64 77 83 62 

pôvodné: 0905-615 604 nové: 0905·61 5-504 

" Voda, kúrenie. 
Tel: 64 77 93 19 večer 

• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. Tel: 64 77 69 83 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel: 64 77 03 03, 64 77 54 20 
• TRIANGEL- lEASING, elektronika 
na splátky. Tel: 64 77 73 80 
• Spracujem jednoduché účtovníc
tvo. 

Tel: 07/64 77 94 84 po 18.00 h. 

( 05 ·BYTY ) 
• PREDÁM BYTY 
- 1-izb., DNV - ul. P. Horova, DR, 

Nemusíte chodiť do mesta 

PEČIAFKY 

l /8, 45 m', 1,00 mii./Sk 
- 3-izb., DNV - ul. M. Marečka, 
DR, 8/8, 65 m', 1,25 mii./Sk 
- 2 garsónku, ul. Vajnorská, 1', 58 
m', 980 tis/Sk 

Tel: 64 77 67 28 
• Vymením tehlovú 2 gars. Pri zim
nom štadióne za 2-izb byt v DNY 
+ doplatok. Tel: 566 3302 

mobil: 0903-478926 

C ___ ~0=-7 ·....:.:R:..::::O=Zl:.:..:IC::.:..' N.:..::.É~) 
• Prenajmem garáž v DNV. 

Tel: 541 OO 77 

klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - 11.00 
objednávky: tel./fax: 64 775 275 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, l /8 str. =527 Sk, l/ 4 str. = l 054 Sk, l /2 str. = 21 08 Sk, l strana = 4 2 l 6 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % ll PH. 
Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. 

Zamestnanie hľadám- 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). Po-pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00 · 11.00 
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Okienko 
UfJil @~ fr ~ ~®] 
polície 

za obdobie od 8. lO. 1998 
do 30. l O. 1998 

• Dňa 8. 10. 1998 vo večerných ho
dinách hliadka mestskej polície vy
riešilo priestupok dvoch občanov, kto
rí popíjali alkoholické nápoje no ve
rejnom priestranstve. Zo uvedené 
protiprávne konanie im uložilo bloko
vú pokutu, ktorú no mieste zaplatili . 
• V sobotu l O. l O. 1998 v nesko
rých nočných hodinách hliadka mest
skej polície no Eisnerovej ulici vyrieši-

lo dôrazným dohováraním priestupok 
troch miestnych občanov, ktorí rušili 
nočný klud hlasným spevom. 
• O týždeň neskôr 17. l O. 1998 
hliadka mestskej polície v dopolu
dňaj š ích hodinách vykonalo poriad
kovú akciu, zameranú no dodržiava
nie Trhového poriadku v MČ DNY. 
Zistilo dva priestupky, oba vyriešilo v 
blokovom konaní zo nepovolený pre
doj . 
• Dňa 28. 10. 1998 v čase o 10.15 
h no Eisnerovej ulici hliadka mestskej 
polície riešilo priestupky, ktorých so 
dopustili dvojo občania, ktorí popíjali 
pivo no verej nem priestranstve. Boli 
vyriešené v zmysle zákono o prie
stupkoch. Jaroslav Luky 

velitel' sta nice MsP ONV 

Sporit' %namená ••• 
Ešte z detských liet si pamätám 

Sporitel'ňu . Kto viac zarobil , vložil. 

Potreboval, vybral. Doma som spo

ril do prasiatka s otvorom hore. 

Bez úrokov. 

Kto by bol vtedy sníval o úroku cez 

20 %? A dnes to veru Sporitel'ňa 

ponúka . Dokonca stačí týždňová 

výpovedná lehota . Bomba! Ba po

núka výpovedné lehoty rôzne aj s 

rôznymi úrokmi . Aké? Nuž treba 

tam zájsť a informova( sa. 

~~ÍŽO V~ a 
Nie je ťažké byť starý .. .. / doko
nčenie v tajničke/. Dodržte držne! 
Vodorovne: A/ ŠTVRTÁ ČASŤ TAJ
NIČKY. - B/ Edem, opuchnutie -
skratka voltampéru - jemenský 
prístav.- C/ Malý po madarsky- ci
toslovce smiechu - túz.- D/ 
Neodišiel - jeden z nových pod
predsedov SNR.- E/ Skratka latin
ského termínu sub petito remissio
ni s - DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY -
klamstvá .- F/ Perina bez obliečky, 
priesyp,- oslovenie Európana 
v Indii .- G/ Hlas vrany- bezrohá 
koza, ovca- predná žrď voza.- H/ 
Športovec (českým pravopisom) -
chemická zlúčenina . - 1/ KONIEC 
TAJNIČKY. -
Zvisle: l/ Dokonči kosenie - ne
mecká hra v karty.- 2/ Pe rifráza, 
opísanie- poštovné.- 3/ Drž hubu! 
- TRETIA ČASŤ TAJNIČKY - skratka 
lesného závodu.- 4 / Im patriace -

Zvykli sme si aj na bankomaty. 

Sporitel'ňa môže byt' zatvorená, 

môže by( skoro ráno, či neskoro 

večer, bankomat vydá. Ak na účte 

čosi máte. 

Super sú aj medzinárodné karty. S 

kartou MAESTRO vyberiete v 900 

bankomatoch na Slovensku a vo 

vyše 300 tisíc v zahraničí. 

Na dalších ponukách si človek 

môže poláma( jazyk MAILBAN-

pes (detsky)- spoj urobený šitím .-
5/ Zmenkový ručitel'- strapaté os
tré vlasy.- 6/Miesto na ležanie -
Azték po česky. - 7/ Zvratné záme
no - kanadský spevák - skratka as

paraginu .- 8/ Kráča - ZAČIATOK 

2 3 4 

A 

B. 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

5 

nové gumy na vaše pečiatky, nov· 
s novými telefónnymi číslami zabezpev· e 

Cl Pre 

Písomné objednávky: 
DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 

9 

Kancelária: DEVEX, Novoveská 14 lz 

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-1 1.00 

Fax: 07/64 77 52 75 

KING - v ktorýkolvek deň vám po

skytnú informáciu o pohybe na 

vašom účte cez internet, INTERNET

BANKING - tiež prostredníctvom in

ternetu môžete dokonca plati( TELE

PHONBANKING - opä( nové služby 

cez telefón, a ešte iné, a klienti si 

ich pochvalujú . 

len treba navštívi( najbližšiu poboč

ku Sporitel'ne a necha( si vyloži( 

"karty" .(nielen tie platobné) na stôl 

a vybra( si z ponuky to naj . 

pk 

TAJN IČKY - chemická značka telú
ru .- 9/ Nesie po česky - ex istujem 
(nie som mŕtvy) . - l 0/ Druh jaštera 
- berie po česky. -
Pomôcky: E/ SPR.- F/ Sahib .- 7/ 
ASN.- 10/ Anoli .- d 
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20.11. 1998 Ročník: VIII. Číslo: 20 bezplatne 

Mimoriadne 
rokovanie 
miestneho 
zastupitelstva 
V nedel'u 8 .11 .1998 sa posla nci 
zi šli na mimoriadnom za sadnutí 
miestneho zastupitel'stvo. Bol to to
tiž posledný deň , v ktorom malo 
miestne zastupitelstvo určit' volebné 
obvody v nastávajúcich komunál 
nych voľbách a počet poslancov 
volených v jednotlivých obvodoch . 
Poslanci miestneho zastupitel'stvo 
rozhod li , že počet poslancov v na 
sledujúcom období bude 30 . 
Volebné obvody budú 3, tak isto 
ako v minulých vol'bá ch: 
1. volebný obvod (sta rá časí) 
- 9 poslancov: 

ulice Brež ná , Bridlicová, 
Bystrická, Delená, Devínske Jazero, 
Hradi štná, Charkovská , · ílová , 

lstrij ská , Já na Jonáša, Jan šá ková , 
Kali štná, Kosotcová , Kremencová , 
Magnezitová , Mečíková , Mlynská , 
Na grbe, Na hriadkach , Na kašti 
eli, Na mýte, Na skale , No vyhli 
adke, Nám. 6 .apríla , Novoveská , 
Opletalova, Pieskovcová, Pod 
lipovým, Podhorská , Poniklecová, 
Prímoravská , Samova , Slovinec , 
Spádová, Tehelňa, Tehliarska , 
Uhrovecká , Uli ca . 1.mája , 
Vá pencová , Vápenka , Záhradná , 

Záveterná , Želiarska . 
2.volebný obvod (Kostolné) 
- l O poslancov: 
-ulice Eisnerova 3-21, 
I.Bukovčana, J.Poničana, 

M.Marečka . 
3. volebný obvod (Podhorské) 

-ll poslancov: 
- ulice Ei snerova 38-44, J.Smreka , 
P.Horova , Š.Krá lika. 

- p-

Vel'a príspevkov 

o bea nov 

Krátke správy 
Ako bude vychádzat' 

DEVEX v roku 1998 

č.2 1 /98 vyide 4.12.98 
(uzávierka 26.11. 98} 

č. 22/98 vy ide 11 . 12. 98 
{uzávierka 3. 12. 98} / 

Váš domov na zelenom 
okraji Bratislavy 

Výstavba polyfunkčného domu 
s podzemnými garážami, 

nákupným centrom, špor tovým 
komplexom na prízemí s nad

stavbou 106 bytov v Devínskej 
Novej Vsi, ul. š Králika. 

Poskytujeme výhodný 
splátkový kalendár. 

INVESTOR 
A INFORMÁCIE 

EIB, spol. sr. o. 
Spoločnosť pre investičnú výstavbu 
Židovská 5, 811 Ol Bratislava 
t el. : 07/ 544138 65,544123 65 
fax : 07/ 544123 69 

Uzávierka dnešného čísla bola 1 O. 11. 1998. Uz ávierka nasle
dujúceho čísla bude 26. 11. 1998, číslo vyjde 4. 12. 1998. 



Z rokovania miestneho 
zaslupitelstva 

V utorok 1 O. 11.1998 sa poslanci 
miestneho zastupiteľstva zišli na 
predposlednom zasadnutí miest
neho zastupiteľstva v súčasnom 
volebnom období. Okrem iného 
prerokovali: 
• Správu o stave a činnosti mest
skej polície v DNV z ktorej vyplý
va, že počet mestských policajtov 
v DNV je iba jedna tretina pláno
vaného počtu. 
• Informáciu o plnení rozpočtu 
mestskej časti a jej príspevkových 
organizácií za 3 štvrťroky. Z infor
mácií vyplýva, že rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti a jej 
príspevkových organizácií je v 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, 
lslrijská 49, Bratislava 

Vyhradené parkovacie miesta, 
Eisnerova ulica · pred VÚB 

Miesto: vyhradené parkovisko na 

Eisnerovej ulici - pred VÚB 

Počet vyhradených parkovacích 

miest: 3 (namiesto letnej terasy 

cukrárne) 

Obdobie: l. 12. 1998 

-30. 4. 199 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho 

miesta je potrebné doruči( v zale

penej obálke s označením "SÚŤAŽ 
· PARKOVANIE · NEOTVÁRAŤ" do 

podateľne Miestneho úradu v 

Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 

843 Ol Bratislava 

Žiadosť musí obsahovať: 
meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu žiadateléJ, 

typ automobilu, farba, ŠPZ, 

kto je vlastník automobilu, 

v prípade, že vlastníkom je 

fyzická osoba, údaj o tom, 

či sa využíva alebo nevyužíva 

na podnikatelskú činnos( 

cenovú ponuku za vyhradené 

parkovacie miesto na obdobie 

jedného roka. 

DEVEX2 

súlade so schválenými rozpočtami. 
• Stav prípravy a realizácie inves
tičných akcií mestskej časti. V štá
diu dokončenia sú dve vel'ké sta
vebné akcie - kanalizácia na 
Slovinci a terasa na ul. M. Mareč
ka. Zároveň sa rozbehla dalšia vý
znamná stavba - novostavba chor
vátskeho múzea na lstrijskej 68. 
• Správu miestneho kontrolóra o 
dodržiavaní predpisov pri realizá
cii investičných akcií a verejných 
súÍaží, z ktorej vyplýva zlepšenie 
doterajšieho stavu. 
• Schválili termíny konania okrúh
lych stolov v televízii DTV v ktorých 
sa predstavia kandidáti na poslan
cov a starostu mestskej časti. 
• Zhodnotenie časopisu Devex za 
rok 1998. 
• Informáciu o činnosti komisií mi
estneho zastupiteľstva za roky 
1997-1998. 
• Schválili mimoriadne odmeny 
členom komisií miestneho zastupi
telstva a členom Rady samosprávy 
pre verejnú informovanosť. 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: 

Paušálna suma poplatku sa určí 

pre všetky vyhradené parkovacie 

miesta na jednom parkovisku rov

naká pre všetky vyhradené parko

vacie miesta, a to vo výške najniž

šej cenovej ponuky uchádzača, 

ktorému bolo parkovacie miesto na 

danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže 

byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne 

alebo 600,- Sk/ mesačne a nemôže 

byť vyššia ako 40 000,- Sk/ ročne 
alebo 3300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú 

osobný automobil na podnikanie, 

majú znížený poplatok za vyhra

dené parkovacie miesto pre osob

ný automobil, ktorý nie je vo vlast

níctve právnickej osoby, na jednu 

tretinu. Znížený poplatok je možné 

uplatniť obyvateľmi jedného bytu 

spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 23. ll. 

1998 o 16.00 h -v tomto termíne 

sa zároveň uskutoční na miestnom 

úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie sútaže: 24. ll. 

1998. Vyhradené parkovacie mi

esta budú pridelené trom žiadate

lom s najvyššími cenovými ponuka

mi tak, aby a pridelili všetky vyhra

dené parkovacie miesta na kon-

krétnom parkovisku. _ 
Ing. Ján Zatko 

prednosta miestneho úradu 

• Informáciu o činnosti zástupcov 
samosprávy v športových oddieloch 
poberajúcich finančný príspevok z 
rozpočtu mestskej časti. 
• Schválili minimálne sadzby pre
nájmov pozemkov a nebytových 
priestorov vo vlastníctve mestskej 
časti na rok l 999. 
• Schválili prevod vlastníctva dal
ších obecných bytov do vlastníctva 
ich súčasných nájomníkov. 
• Informáciu o pohl'adávkach 
mestskej časti a krokoch podniknu
lých na ich vymáhanie. 
• Informáciu o stave odpredaja 
pozemkov v správe mestskej časti. 
• Informáciu o stave súdneho spo
ru o vypratanie priestorov na ul. 
M.Marečka (obchod R-centrum). 
• Odporučili zahrnúÍ do rozpočtu 
mestskej časti na najbližšie roky fi
nančné prostriedky na výstavbu 
penziónu pre dôchodcov. 
• Schválili odpredaj pozemkov v lo
kalite pri Rochu o výmere 349 m' 
ich dlhoročnému užívatelovi za 
150,- Sk/m' a pozemku na ul. Na 

Nová lakovňa karosérií, areál VW 

Navrhovateľ Volkswagen Bratisla
va, spol. s r.o. predložil Ministerstvu 
životného prostredia SR podla pa
ragrafu 7 zákona NR SR č. 
127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie zámer 
činnosti 11 Nová lakovňa karosérií". 
Obyvatelia MČ Devínska Nová Ves, 
ako dotknutej obce, majú právo sa 
k predloženému zámeru vyjadri( 
Zámer je pripravený k nahliadnutiu 
pre verejnost' do 1 O. 1 ~· 1998 na 
Miestnom úrade MC DNV · 
Oddelenie výstavby a životného 
prostredia, lstrijská 49, Bratislava. 
Verejnosť môže doručiť svoje pí-
somné stanovisko k zámeru najnes· 

Preze tácia kandi 
K tomu aby ste sa mohli v 

nadchádzajúcich komunálnych vo
ľbách čo najlepšie rozhodnúÍ pre 
lých správnych kandidátov na po
slancov a na starostu mestskej 
časti chce prispieť aj Devínskono
voveská televízia. Budete mať 
možnosť porovnávať ich názory až 
v troch diskusných reláciách. 

Najskôr sa predstavia 3. 12. 
1998 od 17:00 do 19:00 zá· 
slupcovia kandidátov na poslan· 
cov mestského zastupitelstva Brali· 
slavy, ktorí budú kandidovať v 
Devínskej Novej Vsi. Repríza ich 
diskusie bude 4.12 od 9:00 do 
ll :OO a 7.12. a 8.12. od 17:00 do 
19:00. O lýždeň, teda 10.12.1998 
sa predstavia zástupcovia kandi
dátov na poslancov miestneho za· 
stupitel'stva. Každú politickú stranu 

vD 

celého štvor
obdobia bol 

rad stretnutí s 
závažných pro

revitalizácie 

v participácii 

mestských častí na podielovej dani 
zo štátneho rozpočtu. Týmto kro
kom sme dosiahli každoročný prí
jem do rozpočtu MČ v objeme tak
mer 6 mil. korún. Nemenej dôleži
tým krokom bola i orientácia na 
cudzie zdroje príjmov a finančné 
transfery voči štátnym fondom. 
Týmto spôsobom sa nám podarilo 
za volebné obdobie získať 27,7 
mil. Sk síce účelovo viazaných na 
konkrétne akcie, avšak riešiace 
problémy mestskej časti. 

Uvedené zdroje boli poskytnuté 
nasledovne: 

6 mil. Sk z Vodární a kanalizácií 
na výstavbu kanalizácie Mlyn~ká 

2 mil. Sk z štátneho fondu ZP na 
výstavbu kanalizácie na Kolónii 

l mil. Sk z rezervy hl. m. SR 
Bratislavy na výstavbu kanalizácie 

4,5 mil. Sk z Vodární na výstav
bu kanalizácie ul. Na Slovinci 

programom dobudovania chýbaj· 
úcich infraštruktúr, ochrane a hu
manizácii životného prostredia, 
budovaniu zelene a urbanizmu 
mestskej časti. 

Dobudovali sme kanalizáciu na 
Kolónii, v lokalite ul. Mlynská,ul. 
Na mýte, dobudovávc: sa kanali
zácia ulíc na Slovinci. Ciastočne sa 
odkanalizovala ul. lstrijská a 
Vápencová. V starej časti DNV sa s 
účasťou a finančným prispením ob
čanov dobudoval televízny kábelo
vý rozvod, rekonštruoval sa miest
ny rozhlas. 

Nemenej dôležilým programom 
bola i humanizácia životného 
prostredia. Vybudovali sme kostol
ný kopec, zrekoštruovala sa terasa 
M. Marečka, započalo sa s revita
lizáciou vodnej nádrže rybníka a 
jeho okolia. V mestskej časti sa za
počala rekonštrukcia detských ih-

ŠTYRI POHr.ADV NA ŠTYRI ROKY 
pohlád starostu mestskej časti a poslanca mestského za
stupitelstva hl. m. SR Bratislavy Ing. Vladimíra Mráza. 

2 mil. Sk z štátneho fondu ŽP na 
výstavbu kanalizácie Slovinec . 

6 mil. Sk z fondu PRO Slovakia 
na výstavbu Chorvátskeho múzea 

350 tis. z fondu PRO Slovakia 
na vydanie monografie o DNV 

500 tis. Sk z hl. m. SR Bratislava 
na osvetlenie kostolného kopca 

350 tis. Sk z hl. m. SR Bratislavy 
na spracovanie UŠ UPD DNV 

5 mil. Sk z hl. m. SR Bratislavy 
na realizáciu l. etapy ul. Mlynská 

Do rozpočtu hl. m. SR Bratislavy 
sa nám podarilo zaradiť územnú a 
stavebnú prípravu rekonštrukcie 
cestného privádzača do našej 
mestskej časti. 

Za rovnako dôležité považujem 
stabilizáciu vlastných príjmových 
zdrojov, teda daní z nehnutelností, 
miestnych poplatkov ako i sadzieb 
nájomného počas celého volebné
ho obdobia. 

Takto získané finančné zdroje 
boli každoročne rozdelované do 
výdavkovej časti cestou každoro~
ne schvalovaného rozpočtu, pn
čom sa prihliadalo na zabezpeče
nie fungovania samosprávy v jej 
bežných výdavkoch, teda výdavkov 
na činnosť úradu, sociálnu sféru, 
výdavky príspevkových organizácií 
mestskej časti zabezpečujúc;ich čis
totu, údržbu zelene, vere1nopro· 
spešné práce, rozvoj kultúry a po
žiarnu ochranu. Mestská časť na 
svoj rozpočet napojila i kultúrne, 
športové a spoločensko-občianske 
združenia, ktoré by bez tej!o pod
pory nemohli na území MC pôso
biť. Zabezpečené boli i úlohy v ob
lasti veterinárnej starostlivosti, CO, 
PO a riešenia mimoriadnych situá
cií. 

V kapitálových výdavkoch pr
voradá priorita bola venovaná 

rísk, výsadba vzrastlej zelene a zá
honov, pristúpili sme k realizácii 
bezbariérových úprav chodníkov. 
V dopravných stavbách sme vybu
dovali takmer 80 nových parkova
cích miest, spolu s hl. m. SR 
Bratislavou sa dobudováva novo
vybudované pešie prepojenie ulíc 
Vápencová - lstrijská - Mlynská. 

V oblasti podpory rozvoja 
športu, vzdelávania a miestnej ku~ 
túry sa dokončila rozostavaná ZS 
lstrijská 22,vol'né priestory sa po
skytli pre stravovanie detí. 
Vybudovali sme nové baseballové 
a volejbalové ihrisko, ako i náučný 
chodník pri cyklotrase. Počas vo
lebného obdobia bola takmer do
končená rekonštrukcia všetkých pa
mätníkov, vybudovali sme park R. 
Slobodu s osadením jeho busty za 
spoluúčasti M!< SR, ako i pamätník 
150. výročia ZSR. 

V bytovej oblasti sme splnili slub 
zača( odpredaj bytov, ktorý sa 
dnes takmer končí. Vzniknuté zdro
je z predaja sú poskytované obča
nom ako návratné príspevky s pod
mienkou vybudovania novej byto
vej jednotky. 

Ako jeden z najvážnejších roz
vojových dokumentov sme obstara
li urbanistickú štúdiu, ako územ
no-plánovací podklad pre rozvoj 
mestskej časti do roku 2015, pri
čom uvažuje s nárastom počtu 

obyvatelov do 26 000 a s výstav
bou takmer 2000 bytov v malopo
dlažnej bytovej zástavbe a 600 ro
dinných domov, samozrejme i so 
súvisiacou infraštruktúrou. 

Myslím si, že sa nám plne poda
rilo naplniť i program rozvoja do
brých susedských vztahov s okoli
lými obcami i s orientáciou na za
hraničie. Iniciovali sme vznik pro-

jektu "Kultúra bez hraníc", ktorý 
signovalo hl. m. SR Bratislava, 
Devín, Záhorská Bystrica, rakúske 
obce Engelhartstteten, Marchegg. 
Podpísali sme medzinárodný pro
tokol o spolupráci s chorvátskou 
obcou Sv. Ilja a na podpis je pri
pravený obdobný protokol s chor
vátskou obcou Nin. 

Počas volebného obdobia mest· 
skú čast' navštívil rad významných 
osôb a politikov. 

Predovšetkým exprezident SR p. 
Kováč, výjazdová skupina vlády a 
ministri SR, predseda parlamentu a 
parlamentná skupina poslancov z 
Chorvátska, vel\yslanec USA v SR, 
vel\ryslanec Chorvátska v SR, ve-
1\ryslankyňa Rakúska v SR, pod
predseda vlády Chorvátska a rod 
dalších. 

V hrubých rysoch tento výpočet 
predstavuje môj pohlad na uplynu
lé štyri roky. 

Samozrejme je rad vecí, rad 
predsavzatí a cielov ktoré sa ne· 
podarilo naplniť. 

Predovšetkým to je akútny ne· 
dostatok bytov. Tento problém je 
však celospoločenským problé
mom, pretože po roku 1989 so vý
stavba bytov v SR takmer zastavila. 
V podmienkach mestskej časti a 
hraníc intravilánu bolo riešenie tej
to otázky velmi obtiažne. 
Pripravuje sa však výstavba bytov 
cudzích investorov, ktorá by mohla 
v najbližšom období vytvoriť pod
mienky výstavby takmer 500 no
vých bytových jednotiek v mestskej 
časti. 

Ďalším neúspechom je vymáha
nie pohladávok mestskej časti od 
neplatičov, či už z bytov resp. da
ňových poplatníkov. Jednoznačne 
a opakovane sa ukazuje slabé 
právne zastúpenie samosprávy a 
činnosť jeho výkonnej zložky - úra
du pri výkone tejto časti správy ma
jetku. 

Nepodarilo sa nám napriek ini
ciovaniu v štátnych orgánoch dosi
ahnuť výstavbu škôl a pokročiť v 
zdravotníckej starostlivosti. Gor
dickým uzlom mestskej časti sa za
tial' javí Srdce s uloženými gudron
mi ťažobná jama Glavice, rozo
stdvaný objekt za cintorínom a 
mnohé dalšie. 

Blíži sa však termín komunál
nych volieb a teda obdobia nových 
predvolebných prísl'ubov. 

Prajem čitatelom Devexu a ob
čanom Devínskej Novej Vsi, aby 
dobre zvážili predvolebné prísl'uby 
kandidujúcich subjektov, a ich reál
nosí. Majú možnosť porovnať ich s 
prísl'ubmi a ich skutočným plnením 
z minulosti. 

Zároveň dakujem všetkým obča
nom Devínskej Novek· V~i za pre_ia
venú dôveru a aký olvek pre1av 
spolupráce počas môjho volebného 
obdobia. Ing. Vladimír Mráz 

starosta mestskej časti 

DEVEX. 3 



Zelená 
Devínska 

Program "Zelené pl'úca 
Bratislavy" - študentské aktivity 

v materských a základných 
školách v MČ Devínska Nová Ves 

(október - december 1998) 

Bratislavské regionálne ochra 

nárske združenie (BROZ) vypraco

valo v máji 1998 program "Zelené 

plíJca Bratislavy", ktorého cielOm je 

dosiahnut' postupné zlepšenie kva

lity životného prostredia na území 

Bratislavy. Ťažiskom programu je 

predovšetkým rozsiahle a systema

tické zazeleňovanie vhodných 

plôch s najnižším podielom vegetá

cie, ako aj práca s mládežou a jej 

zapájanie do jednotlivých bodov 
programu. 

Vzhladom na záujem mestskej 

časti, začalo sa s konkrétnymi akti

vitami v Devínskej Novej Vsi: vyty

čuje sa kostra ekologickej stability, 

robí sa inventarizácia plôch v in

traviláne vhodných na výsadbu 

(areály materských a základných 

škôl v DNV). Pokračovaním týchto 

aktivít v tomto roku, v mesiacoch 

október až december 1998, je pro

pagácia environmentálnej výchovy 

v základných školách a v mater

ských škôlkach ( spoločná tvorba 

násteniek, besedy s deťmi, atď.) a 

zazeleňovanie niektorých areálov 

materských škôl. Aktivity sú reali

zované študentmi PF UK v 

Bratislave z viacerých katedier (na

pr. environmenta li stiky, ekosozoló

gie a fyziotaktiky, atď.), v rámci ich 

praktickej časti výučby. 

DEVEX4 

Dňa 7. ll . 1998 sa v doobed

ňajších hodinách uskutočnila akcia 

výsadby zelene v areáli materskej 

škôlky (MŠ) na ul. Milana Marečka 
č . 16. Zišlo sa tu okolo 40 dobro

vol'n íkov: študenti a pedagógovia 

Prír. F UK (niektorí sú zároveň aj 

členmi BROZ), rodičia s malými 

deťmi, pracovníčky MŠ, členovia 
dobrovol'nej stráže prírody i další 

obyvatelia DNY. Za 2 hodiny 

účastníci posadili 140 ks vzrastlých 
kríkov (l m vysokých ) a 35 stro

mov. Projekt výsadby a sadenice fi

nancovala organizácia BROZ, ja

my na stromčeky pripravili deň 
predtým pracovníci miestneho pod

niku DENOVA, ktorí aj zohnali a 

osadili ko ly k stromčekom . Na zá

ver akcie účastníci vyčisti li celý are

ál MŠ od odpadkov. Týmto užitoč
ným podujatím sme slávnostne v 

MČ DNV ukončili 4 . ročník celo

svetovej akcie "Ciean Up the World 

- Vyčistime svet - Vyčistime 

Devínsku 1998". Srdečná vdaka 
všetkým! 

Katarína Zlochová 

Ryby 
brali 

Víkend v 25. týždni (7.-8. ll. 

98) sa niesol v Devínskej na rybní

ku, v znamení rybačky. A úspešnej. 

Desiatky záujemcov už v sobotu rá

no zaujali priestory okolo rybníka, 

pred obedom sme napočítali trid

satsedem rybárov a ovela viac pri

aznivcov, či divákov, a nemenej ich 

bolo aj v nedel'u. Kapry brali ako 

na objednávku (zaevidovali 43 

chytených kusov), ba ktorémusi 

šťastl i vcovi sa podarilo uloviť aj 

šťuku. 

A rybári? Od tých najmladších 

po tých najstarších veru mlčanliví 

neboli. Tí čo mali naukladané udi

ce vedia seba debatovali medzi se

bou a podaktorí sa zverili aj nám. 

- Na Morave si odstojím aj tri 

dni a nič. A tu, pozrite jedného už 

mám v sieťke. 

Spomeniete si ešte? 
Vládne noviny, rozhlas o televízia nás 
presviedčali o tom, že čierne je biele 
a biele je čierne. Ak sme so chceli 
dozvedie( pravdu, museli sme po ve
čeroch lovit' rušené vysie lan ia zahra
ničných vysielačiek. Ak sme sa chceli 
dozvedie( pravdu, číta li sme na kole
ne vytlačené a rozmnožené samizda-
ty. 
Spomenieme si ešte ? 
Všetci sme si boli rovní, ale niektorí 
boli rovnejší. Tí dostali aj byt bez nie
kol'koročného čakan ia v poradovní
ku, tí si nakúpili v diplomatickej pre
dajni, tí nemali problém dostat' di et'a 
na školu . 
Spomenieme si ešte ? 
Najlepším odporúčaním na prijatie 
do zamestnania bola stranícka kniž
ka. Niekde bola dokonca nutnou 
podmienkou. 
Spomenieme si ešte ? 

Niektoré kriminá lne činy nikdy neboli 
vyšetrené. Hlavne tie, ktorými sa li kvi
dovali politickí a ideologickí odporco
via. 
Spomenieme si ešte ? 
Všetko bolo štátne, všetko bolo "na
še". Niektorí sa tak aj správa li a to 
"naše" užívali ako "svoje". 
Spomenieme si ešte ? 
Tým "hore" nikdy nešlo o seba, vždy 
iba o pracujúci l'ud. Ktovie prečo sa 
potom pracujúci l'ud cítil v úlohe žob
ráka oproti pracujúcemu človeku z 
normálnych krajín. 
Spomenieme si ešte ? 
Pred_ôsmimi rokmi sme si povedali 
DOST !) 
Naozl(lj sme si povedali dost' ? 
Práve ste dočítali spomienku na 
17.november 1989- deň kedy sa u 
nás zača l rúcal' totalitný systém - uve
rejnenú v minuloročnom čísle Devexu. 

20. 11 -
2 1. 11.·-
22. 11.-
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dodržiavanie oo<lmlenal 

vého rybolovu. 

Zistenia o druhu, 

najbližšie? To sa 

každý pondelok a streda od 17.00 do 19.00 
súbor Rosica, vel'ká sála každý piatok od 19.00 do 22.00 

-tanečná zložka SZ Rosica, vel'ká sála 
každý piatok od 17.30 do 19.00 

- folklórny súbor pre mládež, vel'ká sála a učebňa 
od 18.30 do 20.00 

štúdio pre deti - vel'ká sála 
každý pondelok a stredu od 13.30 do 17.00 

štúdio pre deti - učebňa 
každý pondelok a stredu od 14.00 do 17.00 

anglického jazyka pre deti, ktoré sa začínajú učiÍ angličtinu a 
doplniť si svoje vedomosti a poznatky zo školy - zasadacia 

. každý štvrtok od 16.00 do 17.00 
d1elňa pre dievčatá -zasadacia miestnost' 

každý piatok od 17.00 do 18.30 
klub pre deti -zasadacia miestnost' 

každý štvrtok od 17.00 do 18.30 

stretnutia dospelých 
štvrtok - spoločné stretnutia členov Chorvátskeho kultúrneho 

Novej Vsi, každý posledný štvrtok v mesiaci, učebňa, od 

- stretnutia členov kl ubu dôchodcov s možnost'ou stat' sa 
6, každý pondelok, streda, piatok od 13.30 do 17.00 

• - s,tretnutia miestnych žien pri domácich tradičných 
nndoznostou stat' sa členkou, každý štvrtok, kultúrny dom 

0 19.00 do 21.00 

;(r~nut!a v spolupráci s OÚ práce BA IV pre nezamestnaných 
a kova Ves spojené s poradenskou službou odborníkov v ab

y nezamestnanosti, učebňa, každý štvrtok od 8.00 do 

Program 
kina 

@rnwiTLľD 
21.-22. 11.- STOJ, LEBO SA 
NETRAFÍM ČR - MP 12 - 44,

o 17.15 a 19.45 h. 
Nová česká komédia 

25. ož 29. 11. - ZORROVA PO
MSTA USA- MP/5- s.t.- 50,
Výpravný dobrodružný film. 

{str., štv. len o 19.45 h, 
pia., so., ne o 17.15 ha 19.45} 

Celovečerné 
predstavenia 

od 19.45 hod. v sobotu 
a v nedelú ai o 17.15 had. 

4. 12. - DOBRÝ WILL HUNTING 
USA -MP 
o 19.45 h 

5.-6. 12. - TRUMAN SHOW USA 
-MP 

o 17.15 a 19.45 h 

Tel.: 64 77 51 04 

PRÍLEŽITOSŤ 
CHCETE VY JAD RIŤ SVOJ ÚPRIMNÝ VZŤAH 

Vedenie miestnej knižnice v spolu

praci s kultúrnym strediskom 

lstracentrum vyh lasuje sútaž o naj

krajšie o čo najúprimnejšie vyjad

renie svojho vzťahu D.N. V. A ako? 

stačí ak v l'ubovolnej téme literárne

ho (próza, poézia) alebo hudobné

ho príspevku vyjadríte svoje city, 

pocity odrážajúce váš vzťa h k mi

estnej časti D.N.V. a toto odošlete 

do 23 . 2 . 1999 na adresu Miestna 

knižnica, lstrijská č. 6. Súťaž bude 

K DEVÍNSKEJ? 
vyhodnotená 2. 3. 1999 v Miestnej 

knižnici a najlepších autorov odme

níme . literárne či hudobné práce 

budú zverejnené v miestnej tlači. 

Nie je vylúčené, že sa stanú trvalou 

umeleckou hodnotou našej miestnej 

časti, ak autor predovšetkým nebu

de mat' námietok. 

Už teraz sa tešíme na príspevky od 

Vás a dúfame, že ich bude čo najviac. 

Komorníkovó 

Priestory v roku 1 999 
Informácio pre miestne spolky o 
organizácie v Devínskej Novej Vsi 

lstracentrum oznamuje miestnym 

spolkom a organizáciám, ktorým 

boli poskytované priestory kultúr

neho domu v zmysle uznesenia mies-

Inej rady mestskej časti Devínska 

Nová Ves zdarma, že v prípade zá

ujmu môžu svoje požiadavky na rok 

1999 zas lať alebo odovzdať riadi

tel'ke lstracentra do 30. 11. 1998. 
Katarína Bergerovó 

riaditel'ko 

Miestna knižnica 
Výpožičné hodiny pre verejnosť: 
pondelok, streda štvrtok 
12.00-18.30 
piatok 
8.00-12.00, 13.00-16.00 
Pracovníčky miestnej knižnice pri
pravujú počas školského roka stret
nutia pre deti materských škôl v 
Devínskej Novej Vsi pod názvom 
"Bola raz jedna rozprávka". Žiaci 
základných škôl a študenti majú 
možnost' získania informácií z ob-

lasti ich záujmu. V malej študovni 
majú možnost' ťísania referátov, 
získania širších vedomostí k danej 
problematike. Študovňa slúži zára
veň aj ako čitáreň pre záu jemcov o 
čítanie dennej tlače, časopisov a 
pod. Detské oddelenie poskytuje ti
ež povinnú literatúru pre deti a mlá
dež. 
Bližšie informácie získate u vedúcej 
miestnej knižnice, Danuši Komorní
kovej v čase výpožičných hodín. 

:::~-~ ... . .. ... 

t];J~:atáviJt~lJlf.l~; .. 
dospelých na slávnostné ukončenie roka- snVESTER 1998 

Pozvánka na slávnosť Mikuláša platí aj pre rodičov. Ak majú záujem, aby ich deti 
darčeky dostali priamo od živého Mikuláša, môžu sa dohovoriť s personálom hotelu 

(teL 64 77 77 66, 64 77 99 99 p. Led11árová, p. GaUová) 
. Rovnaký kontakt môžu využiť záujemcovia 

o slávnostné ukončenie roka na Silvestra 

DEVEX 5 



KOMUNÁLNE VOtBY 18. a 19. decembra 1998 
Pred dvomi mesiacmi sa na parlamentných volbách v Devínskej Novej Vsi 

zúčastnilo 82,7% voličov. Týmto postojom dali jasne najavo, že majú záu

jem na tom, aby mohli ovplyvniť další vývoj na Slovensku. 

Pred štyrmi rokmi sa na komunálnych vol'bách v Devínskej Novej Vsi zú

častnilo 31 %voličov. Zopakuje sa záujem obyvatelov Devínskej Novej Vsi 

spred dvoch mesiacov a prídu v hojnejšom počte ako pred štyrmi rokmi ov

plyvniť další vývoj aj v Devínskej Novej Vsi ? 

To ako bude vyzerať ich ulica, ich blok a ich obec, to bude záležať aj od 

nich. Ján Žatko 

Niekoľko otázok 
l . Ja, ako občan a daňový poplat
ník tejto mestskej časti sa tiež pý
tam: Prečo by som mal svojimi da
ňami prispievať na súkromné výlety 
iných daňových poplatníkov len 
preto, že sú členmi základnej orga
nizácie Mati~e. slovens~e[, prípadne 
sponzoroval tých, klon dane vôbec 
mestskej časti nt!platia? 
2 . Už pol roka v Devexe pohorše
ných predstavitelov Matice, rôznych 
iných pohoršených spolkov a niek
torých rozhorčených politických 
strán a hnutí sa tiež pýtam: Ako ich 
dotuje ústredie Matice slovenskej, 
ktorého predstavitelia cestujú kaž
doročne od Argentíny po Nový 
Zéland? Kanada a USA sú v ich 
cestách už len bežnou rutinou viac
krát za rok. Kedy a kde miestni ma
tičiari žiadali aspoň odrobinky z 
týchto miliónových cestovných vý
davkov svojich šéfov? Za výdavky 
na jednu cestu p. predsedu alebo 
prvého podpredsedu by iste obišiel 
autobus s novoveskými matičiarmi 
Slovensko niekol'kokrát. 
3. Nepostrehol som kedy a kde v 
médiách, už pol roka pohoršení 

"Občanom, ktorí 
sa pýtajú" 

v Devexe č. 19/98 

moralisti z Matice a rovnako (zá
sadne pred vol'bami) pohoršení mi
estni politici, odsúdili využívanie 
modernej tlačiarne Neografia v 
Martine (patrí Matici) na tlač por
negrafického časopisu. Táto tlač is
te priniesla výnos, ktorý by posta
čoval na výlet nielen na Spiš. 
V tomto prípade je úplne vedlojšie, 
že som bol posledné štyri roky po
slancom a moje priezvisko je totož
né ako napadnutého predsedu kul
túrnej komisie. 
Rovnako ubezpečujem, že si viem 
predstaviť sociálny príspevok, hoci 
aj na výlet, finančne odkázaným 
starým, alebo sociálne slabým ob
čanom Devínskej Novej Vsi. Tiež 
dokážem rozlíšiť( čo je to príspevok 
na cestovné ná k a dy pri reprezen
tácii mestskej časti. 
V spomenutom článku kde sa 
"Občania pýtajú" nejde ani približ
ne o príspevky takéhoto charakte
ru. 

Ing. Miloš Encinger 

Vari neuškodí ešte ieden názor 
Každý považuie za iasné tie myš/i- nemá prostriedky. 
enky, ktoré dosahuiú rovnakého 
stupňa, ako sú ieho vlastné 

PROUST 

Ak osobné, alebo problémy skupín 
ponúkame všetkým, všetci sa nimi 
majú zaoberať, možno ich považo
vať za vše-obecné. Takými sa zdajú 
aj podpora, či odmietnutie činnosti 
Miestneho odboru Matice sloven
skej (MOMS) v Devínskej Novej Vsi. 

"Problém" vznikol zverejnením loga 
sponzora na Festivale slovenskej 
národnej piesne v Devínskej Novej 
Vsi, v máji tohto roku (okrem fabrík, 
festival sponzorovala aj politické 
hnutie). Na základe toho MČ DNV 
pozastavila dotácie MOMS. 

V čísle 19/98 autor z MOMS píše 
o tom že plánovaný zájazd pre čle
nov MOMS a občanov DNV nebu
de, pretože pozastavením príspevku 
občianske spoločenstvo matičiarov 

DEVEX 6 

V tomto čísle reagujete, nielen na 
tento článok z 19/98, ale na pro
blematiku v širších súvislostiach . 

Dovol'te mi tiež niekol'ko súvetí k 
vašim názorom . 

K bodu 1: Ja, ako občan a daňový 
poplatník tejto mestskej časti prispi 
evam: na činnosť rybárskeho spol
ku - hoci nerybárčim, na činnosť 
šachového krúžku - hoci šachu ne
musím rozumieť, Chorvátskemu 
kultúrnemu spolku - hoci som 
Slovák, školským podujatiam - hoci 
nemám školopovinné deti, na ka
nalizáciu - hoci bývam v činžiaku ... 
Ešte mi nezišlo na um pýtať sa pre
čo . 

Veď príkladov je v našej republike 
dosť. Napríklad je chybou, ak na 
národnostne zmiešanom území sa 
prejaví snaha delit', či rozdelovať 
prostriedky a l'udí medzi lepších a 

horších. Nikdy tento spôsob problé
my neriešil. Bolo by neprimerané 
vzťahovať otázky postupov vo fut
balovom klube Košíc a Malaciek 
atď. ' 

K bodu 2: Neviem, či ma má mrzí
et', alebo mám odporúčať všetkým 
neziskovým občianskym združeni
am a klubom, ktoré zápasia s fi
nančnými problémami, aby sa pý
tali, čo robí s finančnými prostried
kami ich generalita. Futbaloví ma
nažéri, len podaktorých klubov há
džu miliónmi. Čo tak odporučiť FCL 
DNV žiadať "omrvinky"? 
Ministerstvá, či iné nadriadené or
gány vysielajú svojich delegátov do 
sveta propagoval', získavať. .. (za 
peniaze daňových poplatníkov), tak 
prečo ... bolo by to z mojej strany 
scestné. 

K bodu 3: Hoci pliesť si decimálku 
s Dalmáciou je prípustné, vytiahnuť 
tzv. argument v takejto podobe, ho
ci už na stránkach tlače bol vysvet
lený (a podobných "prípadov" ko-

OHLAS 
"K ČLÁNKU 

Ď.AI:ŠIE DETSKÉ IHRISKO" 

V predchádzajúcom čísle 
Dev~xu /č.l9/ autor článku Ing . 
Ján Zatko, prednosta úradu chváli 
prácu príspevkovej organizácie 
Denova v postupe budovania a re
konštrukcie detských ihrísk na síd
liskách v roku 1998. 

Pobúril ma však dovetok pána 
prednostu v tom zmysle, že pokra
čovanie dalších rekonštrukcií ihrísk 
v roku 1999 je otázne, vzhladom 
na mnou predkladaný m9teriál 
"Zásady tvorby rozpočtu MC ONV 
pre rok 1999" na rokovanie 
Miestneho zastupitelstva. 

Všetkých čitatel'ov a občanov 
chcem ubezpečiť, že uvedený do-

K záverečnému 
presvedčený, že 
pevok je v tomto 
ležíte. Ak športe . č' 
lok, klub zdruz· vy 1 

' en re 
~etický zájazd pre· ·· 

rch rodinných uro'""'~"·
ňujúcich sa 

nosti) 0 pre usr,orn·v~l. 
primerané nad 
pozastavil', inému 
rozde lovať? Kritériá 
mali byť rovnaké bez 
rodnosti, politického 
sovej predpojatosti, či 

Namiesto záveru: 
(Vášho) presvedčenia 
te dôkazom ieho 

Dezinformáciou 
predkladal materiá l 
počtu mestskej 
ako i preto, že 
kladné východiská 
hlavné príjmové a 
rozpočtu na rok l 
guje na súčasný 
neho rozpočtu a 
počtového provizória 
kom roka 1999. 

sa . Vidno to aj na 
ríspevkov obča

~a ich príspevky 
v posledných čís-

Je dobré, že sa na 
dostáva aj pole~i

. t k môže vybrat z 
Sl O '· h a porovna~ rc s 

vlastné oči. Sko da 

volba mi. 
za činnosťou sa-

v Devínskej Novej Vsi za 
Jtyri roky nezostalo bez 

naň v poslednom 
pán Moravec. Vyčíta 

pozitívne hodnote
obdobia súčasnej 

On však ponúka číta
jednostranné - tento 
hodnotenie. Obidva 

logické. Ja za to, čo tu 
zo posledné štyri roky 
zodpovedám . Kritik 

ia je predsedom 
organizácie politickej 

v miestnom zastupite
j iba jedna poslanky

preto dôvod všímať si 
súča sne j samosprávy. O to 
komunálnych vol'bách sa 
i občanov Devínskej 

o tom, že on 
robiť lepšie. 

venuje značnú pozor
problematike a kritizu-
15 bytov z finančných 
mestskej časti pre za
bývania mladých ro-

považu je za príliš drahé 
prečo sa za peniaze ur

kúpu nekúpili radšej 
ti síc korún, ktoré mia

ponúka vo svojom vo
> Dromn,~o koalícia KDH, 

SZS a SOP. 
_ zakúpiť byty v ob
S. Krá lika som prišiel 

som s ňou preto, lebo 
dobre o zúfalej situáci i 

rodín v Devínskej 
nemajú vlastnú 

hlavou. Pôvodne som 
zakúpenie 30 bytov. 
bal vzhladom na navr-

kalendár finanč-
1 · Myšlienku bolo 
miestnom zastupitelst-

0 nakoniec naozaj zó

za KDH, DÚ a DS 
kúpa aspoň l 5 by-

hovorí o tom, že ich 

s cenou bytov 
vybavením v lu
ach Bratislavy 

na niekol'ko sku-

ne. Je predpoklad, že tento trend 
bude pokračovať. 

2. Podla zmluvy budú byty odo
vzdané do 30.4.2000. Zároveň je 
v zmluve už dnes garantovaná ich 
konečná cena . Ak niekto tvrdí, že v 
roku 2000 bude 882 tisíc korún 
za jednoizbový byt a 1.176 tisíc 
korún za dvojizbový byt vysoká 
cena, tak buď nežije na Slovensku, 
alebo zavádza. 

3. Na rozdiel od pisatela kritic
kých riadkov si mys lím, že 
Devínska Nová Ves je lukratívnou 
lokalitou. Vidno to aj z inzerátov 
rea litných kancelárií a ja osobne 
urobím všetko pre to, aby sa jej 
atraktivita dalej zvyšovala aj v bu
dúcnosti. 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

2. Mestská časť odpredala poze
mok dodávate lovi stavby zároveň s 
obrovským vecným bremenom. 
Zmluvne sa totiž zaviazal, že na 
uvedenom pozemku vybuduje na 
vlastné náklady a tak isto bude pre
vádzkovať na vlastné náklady špor
tové prevádzky a plavecký bazén. 
Bratislavčania vel'mi dobre vedia, 
akou "ziskovou" záležitosťou je 
prevádzka plavární. A budovať v 
súčasnosti novú ? To môže iba sa
movrah, alebo ten kto bol do takejto 
výstavby vel'mi tvrdo dotlačený. 

3. Vo februári som spomínal na 
stránkach Devexu príklad z 
Martina. Mesto tam predalo dán
skej firme 8 hektárov pozemku za 
l Sk/m2

• Dnes už na tom pozemku 

tým menej ich bude po pivniciach a 
tmavých kútoch. 

Štyri pohlady na štyri roky 

Zvlášť sa pi satel' venuje proble
matike Futbalového klubu 
Lokomotíva FCL DNY. Nečudo, ve
nuje mu vela času vo funkcii člena 
výboru. S FCL sa mestská časť do
stala do rozporu, podstate ktorého 
dodnes nerozumiem. O čo ide ? 
FCL je klubom, ktorý mestská časť 
podporuje najviac zo všetkých 
športových klubov. A to priamou fi
nančnou dotáciou, poskytnutím pri
estorov futbalového štadióna bez
platne s možnosťou jeho prenájmu 
dalším osobám a hradením časti 
miezd zamestnancov. Dokopy ide o 
viac ako l mil ión korún ročne. Táto 
podpora je podlo mňa úplne v po
riadku, pretože FCL prichyluje pod 
svoje krídla najviac detí zo všet
kých klubov. Spor nastal vtedy, keď 
mestská časť chcela odbremeniť 
funkcionárov FCL od starostlivosti o 
správu štadióna, ktorú chcela zve
rit' svojej príspevkovej organizácii 
Denove. Úmyslom bolo presunúť 
starostlivosť o údržbu firme, ktorá 
je na to uspôsobená a uvol'niť ruky 
funkcionárom, aby sa mohli veno
vať iba futbalu. Zároveň bola mest
ská časť ochotná zvýšiť finančný 
príspevok pre FCL o čiastku o ktorú 
by FCL prišiel z doterajších prená
jmov štadióna. Odpoveď funkcio
nárov bola negatívna. Dodnes som 
nepochopil prečo. A tak dodnes 
funkcionári čas, ktorý by mohli na
plno venovať športu, venujú zabez
pečovaniu údržbárov, pretože trib
úna na štadióne a nie len ona je v 
zlom stave. 

l •. #·h hľ d a ·e z •n.e :o po . a . u 
4. Napriek určeniu pre mladé 

rodiny je vybavenie budúcich bytov 
nadštanda rdné. Ako jeden z prí
kladov môžem uviesť to, že okná a 
ba lkónové dvere budú plastové s 
termoizolačným dvo jsklom a von
kajšími okennými žalúziami . 

O podrobnostiach možnosti kú
py bytov za 200 tisíc korún s kto
rou prichádza koalícia KDH, DÚ, 
DS, SDSS, SZS a SOP sa budete 
môcť bližšie zoznámiť v najbližšom 
čísle Devexu. Ide o nový systém fi
nancovania bytov s ktorým pri-

chádzame a veríme, že velmi pod
statne z lepší bytovú situáciu mla
dých Devínskonovovešťanov. 

Pán Moravec si neodpustil vo 
svo jom článku spomenúť aj stále 
omielanú skutočnosť, že dodávate
lovi stavby mestská časť predala 
pozemok za 870,- Sk/m'. Hoci sa 
o te jto skutočnosti aj na stránkach 
Devexu neraz písa lo, pre istotu zo
pakujem: 

1. Úradná cena stavebného po
zemku v Devínskej Novej Vsi je 
660,- Sk/m2

• 

vyrastá nová fabrika na výrobu to
pánok, ktorá čoskoro zamestná 
1300 l'udí . Vieme všetci vel'mi dob
re, ako tie pracovné miesta v súčas
nosti Martinčania potrebujú. 
Niekedy skrátka komunálny politik 
musí mys li et' viac na prospech oby
vatelov svojej obce, ako na snahu 
vytia krátkodobo čo najviac peňazí 
z určitej veci. 

Značnú pozornosť venuje pi satel' 
kritických riadkov mládeži a športu. 
Na jednej strane hovorí o tom, že 
peniaze určené na rekonštrukciu 

detských ihrísk boli neúče l ne vyna
ložené. Ja tvrdím opak. Podarilo sa 
to aj tým, že na týchto prácach ne
zarábali cudzie stavebné firmy, a le 
realizovala ich vo svojej réžii prís
pevková organizácia mestskej čast i 
Denova . Napriek prekážkam, ktoré 
sa tejto koncepcii kládli a neustále 
kladú do cesty tvrdím, že v nej treba 
pokračovať a čo najrých lejšie do
konč i ť rekonštrukciu všetkých det
ských ihrísk. Čím viac detí bude trá
viť čas pod basketba lovými košmi, 
a lebo za pingpongovými stolmi, 

Samospráva to vie. Preto po
slanci v rozpočte mestskej časti na 
rok 1998 schválili finančné prostri
edky na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na zásadnú rekonšt
rukciu a prístavbu jestvujúcej tribú
ny. Ani koruna sa však nevyčerpa
la . Projekty neexistujú, pretože nie 
je záujem paradoxne zo strany 
funkcionárov FCL o riešenie tohto 
problému obcou. Pýtam sa: "Na čo 
potrebujú funkcionári FCL prevádz
kovať reštauráciu na štadióne, po 
čom volá pán Moravec ? Nebolo 
by lepšie, keby energiu, ktorú dnes 
venujú problémom okolo správy 
futbalového areálu a zajtra by ve
novali aj problémom pri prevádz
kovaní reštaurácie naplno venovali 

futbalu?" 

Ten futbal a deti z Devínskej 
Novej Vsi si to zaslúžia. 

Ján Žatko 
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Dokolečka11 dokola ...... 
Pripravuje sa dálšia výstavba na Poničanovej ul. s termí
nom zahájenia: marec 7 999 
Dve občianske iniciatívy (prvá proti 
výstavbe Zberných surovín, druhá 

proti výstavbe Vel'kogaráže) sa roz
hodne postavili proti výstavbe uve

dených objektov v mieste železobe
tónových pozostatkov na 
Poničanovej ul. Obe iniciatívy sa 
snažili o zastavenie procesu postup

ného znehodnocovania ŽP v tejto 
lokalite, nakol'ko ide z hladiska ŽP o 
najzdevastovanejšiu lokalitu v DNY, 
kde intenzívne a zároveň spoločne 
spôsobia najmä nasledovné nega
tívne Faktory: 

- mimoriadne intenzívny hluk od 
medzinárodnej železnice (cca 200 
vlakov denne), 

- hluk z exploatácie vel'kokapacitné

ho parkoviska, teda prakticky ne
pretržité štartovanie, užívanie zvu

kových znamení bezohladnými vo
dičmi (i v nočných hodinách), zvu
kové efekty alarmov odchádzajú

cich, prichádzajúcich i parkujúcich 
vozidiel, 

- hluk z prejazdov nákladných, úžit
kových a osobných vozidiel nevhod
ne smerovaných v tesnom dotyku s 
obytnou zónou, 

- časté trvalé hlukové zaťaženie z 
Denovy,- takmer denné série výbu

chov "zábavnej" pyrotechniky". 

Iné hlukové založenia, napr. od 

smetiarskych áut, bežnou autodo
pravou, alebo nervy drásajúce ko
senie trávnikov považujem zatial' za 

nevyhnutnú daň civilizácii. 

Ďalším významným negatívnym fak

torom v predmetnej oblasti sú emisie 
zo studených štartov, ktoré, ako je 
všeobecne známe, sú niekol'koná
sobne škodlivejšie ako emisie z tep

lého motora. Pritom z parkoviska 
ráno denne odchádza cca 70 vozi

diel a tiež A via firmy Jedla. Často je 

nápor emisií okolo 07.30 h taký in
tenzívny, že s najväčšou pravdepo

dobnosťou prekračuje hygienicky 

povolené normy. je to spôsobené 
jednak enormným počtom štartov v 
tesnej blízkosti bytov. 

Sprejazdnením Kosatcovej ul., čím 
sa zvyšuje dopravná záfaž práve v 

čase a tiež trvalo ne-

DEVEX 8 

vhodnými rozptylovými podmien

kami. Lokalita tvorí akúsi zo všet
kých strán uzavretú nádrž, v ktorej 
sa škodliviny síce velmi dobre zhro

mažďujú, následne však obtiažne 
rozptylu jú. 

Významným faktorom, ktorý výraz
ne zhoršuje popísané zamorenie 

lokality je prevažujúci vietor, ktorý 
sem prúdi najčastejšie z juhovýcho

du, tzn., že smerom na sídlisko pri
náša prach z pieskovne, emisie z 
najfrekventovanejšej časti 
Eisnerovej ul. (denne niekol'ko tisíc 

áut), emisie zo štartov na čerpadle 
Slovnaftu a napokon i emisie z 

parkoviska. Takto "obohatený" 
vzduch nám JV-vietor vháňa pria

mo do bytov, kde ho dýchajú naše 
deti, chorí, dôchodcovia i "regene

rujúci" pracujúci. 

Vzhladom na uvedené je zrejmé, 
že je žiadúce znižovanie najmä 

dopravného zaťaženia lokality a 
tým i produkcie emisií a hluku, a 
nie neustále navrhovanie novej vý

stavby, ktorá uvedený stav evident
ne zhoršuje. 

Tieto prosté skutočnosti však "otco

via" obce akosi stále odmietajú ak
ceptova( a najnovšie, po marco
vom tzv. zhromaždení občanov k 

pripomienkovaniu dalšej navrhova
nej výstavby, tentoraz spoločného 
areálu DENOVY a požiarnej zbroj
nice v kombinácii s prevádzkou ob

chodov a služieb, definitívne zahá
jili jej prípravu. 

Prevádzky uvedených objektov sú 

prirodzene späté s významným 
rozšírením nákladnej i osobnej do-

pravy v lokalite. Samozrejmé sú i 
nočné výjazdy fažko naložených po

žiarnických áut s príslušnými hluko
vými efektami. Zaťaženie hlukom z 

Denovy, ktorého "preddavok" sme si 
takmer denne užívali od Februára t. 
r., sa bezpochyby s rozšírenými pri
estormi tiež zväčší. Je zrejmé i to, že 

po prípadnom vybudovaní zamýšla
ných objektov, sa terajší prírodný 

priestor (aj keď znehodnotený psími 

exkrementmi, valným rajtovaním ná

kladných áut a najnovšie i skládkou 
stavebného odpadu) značne zmenší, 

Nefandím ani strane, ani jednej cii, ani 
vzniknutým združeniam. Politika je prosto panské 
sledujem, aj vážim, aj posudzujem. 

Nie som presvedčený, že zhluk slov v Devexe č. 19 
Komunálne vol'by odložené, znejúce: Nová vládna 
dôveru občanov v parlamentných vol'bách ... 

Občania dali svoje hlasy stranám, alebo koalícii strán 
Nová vládna koalícia vznikla z vôle nie občanov, 
strán. Iba pri priamej vol'be vlády občanmi by 
"ktorá dostala dôveru občanov". Veď stačilo iné 
iná, a opä( by bolo možné použi( rovnaké ~,;,~"n"''" 
poň v tomto prípade (a v mnohých dalších tak vzniká) 
kých subjektov. V tom je podstatný rozdiel. 

Neberte ma prosím ako príslušníka niektorej strany, 
lingvistu. 

Doprava? Dopra 
NeP,ochybujem o Y)'zname takého 

závodu ako je VW Bratislava pre 
našu spoloq,os( a jeho vel'kom prí
nose r.re MC DNY. 

Rada by som sa však spýtala 
kompetentných, či je nutné, aby pre
prava zamestnancov zmluvnou do
pravou bola smerovaná cez lstrijskú 
ulicu, ktorá je aj tak.neúnosne preťa
žená lkarusmi MHD, ktorými cestujú 
ostatní zamestnanCi. A taktiež je ne
myslitel'né, aby 90% zamestnancov z 
5000, ktorí nie sú obyvatel'mi DNY 
využívalo MHD smerovanú cez 
lstrijskú, ktorá je nevyhovujúce pre 
takmer akúkolvek dopravu. 
Načo bola potom vybudovaná 

príjazdová cesta do VW? _ 
O. Cimplová 

obyvatel'ka lstrijskej ulice. 

gumy na vaše pečiatky, nové vizitky 
telefónnymi číslami :zabezpečí pre Vás DEVEX 

Písomné objednávky: 
841 07 Bratislava, Kalištná 9 

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

Fax: 07/64 77 5.2 75 

, rok výroby 
Tel.: 64 77 76 17 

výška 230 cm, 
200 cm, rovný prie
večer po 16.30 h 
Tel.: 64 77 OO 75 
ohrádku zn. CAM 

po jednom dieťati, 
zn. STTEGI za pri-

• Požičovňa tepovača 
Tel.: 64 77 83 62 

• TV servis Baláž- oprava televízo
rov. Na grbe 43.Tel.: 64 77 69 83 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel.: 64 77 03 03, 64 77 54 20 
• Voda, kúrenie. 

Tel.: 64 77 93 19 večer 
• PEDIKÚRA - Dúbravka. 

Tel.: 64 36 37 83 
mobil: 0905 433 684 

• Súrne hlodám predavačku do 
predajne potravín TOMIX, infor
mácie v predajni. 

• Vymením 1-izb. byt v Stupave za 
2 alebo 3-izb. v DNY + doplatok. 

Tel.: 65 93 34 53 
mobil: 0903 464 617 

" Prenajmem 3-izb. byt. 
Tel.: 64 77 81 48 

" Hlodám do prenájmu byt, alebo 
garsónku v DNY. 

Tel: 0905-262 998 

• Prenájmem garáž v DNY. 
Tel.: 64 77 76 17 

e516zeopatra 
Istrijská 70 
841 07 Bratislava 

Pozývame Vážených zákazníkov 
na predvianočné nákupy 

do našej predajne: 

predaj 
o sTltna:Jcr:!h IJJ &IJ1ftJ!!í!h®fJ'W:j<r:!JJ 

ilfP!!íiJ'!h®W o 

o !JJ®<ildfJJJI o rn!lfPrnTh~JJ o 

o ®fl"/J!!)IJJIJ o 

telefón: 
07164 77 08 31 

~rr®@lC11D ~~~~wrru®D [p)~fľ©~®©trurruarw 
ul. š. Králika 1 o 

r OPrava elektrospotrebičovJ 

64 77 98 29 
BMX 20 do l O r. 
el.: 64 77 52 29 
nemeckého vlčia
PP. Odber v po-

Inzercia: Cennik: 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% DPH. 
Zlavy: pri troch uvereinenioch zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uvereinení l O%, celoročné uvereiňovonie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. 

Zamestnanie hlodám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. l cm2 = l O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia tel.jfox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 



za obdobie od 30. l O. 1998 
do 12. ll. 1998 

Dňa 30. 10. 1998 v nočných hodi
nách hliadka mestskej polície zba
dala na ulici Š. Krá lika dvoch ob
čanov, ktorí hlasným spevom rušili 
nočný kl'ud . Hliadka na mieste 
zjednala nápravu a priestupky vy
riešila v blokovom konaní. 
Dňa 31. 1 O. 1998 vo večerných 
hodinách hliadka mestskej polície 
spozorovala na ulici lstrijská na 
zastávke MHD podnapitého obča
na, ktorý tu vzbudzoval verejné 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Štvrtá časť tajničky 
- tvorivá práca - bola nudná. - B. 
Nemecký určitý člen - kalich - tretia 
časť tajničky - kaz. - C. Patriaca 
Julovi - optické umenia - obyvatelia 
Belgicka. - D. Primitívna viera -
opojil alkoholom - odozva - vysoké 
štátne vyznamenanie. - E. Kaz na 
doske - rímsky ochranný bôžik - or
ganická zlúčenina - mesto v 
Nigérii. - F. Prísediaci na súde- ne
schopnost' vidiet' - vel'ké sito. - G. 
Rozčúlenie po francúzsky - piata 
časť tajničky - zostaň stáť - osobné 
zámeno. - H. Hraním opotrebova
ná - kombinácia - náhrdelník. -
Zvisle: l . Veď záznamy a údaje -
hudobné dielo- koniec tajničky. -
2. Existujeme - začiatok tajničky -
strážne zviera - mesto v Taliansku. -
3. Impérium - príslušník vyhynutého 
kmeňa - rímsky krutovládca - mesto 

pohoršenie. Na mieste zjednala 
okamžite nápravu. Priestupok vyri
ešila v blokovom konaní a občana 
odoslala domov. 
Dňa 5. 11. 1998 v čase o 9.30 h 
na ulici J. Jonáša hliadka mestskej 
polície riešila priestupok, ktorého 
sa dopustili dvaja občania, popí
jajúci pivo na vere jnom priestran
stve. Prípad vyriešila v zmysle zá
kona o priestupkoch. 
Dňa 1 O. 11. 1998 hliadka mest
skej polície vykonala poriadkovú 
akciu zameranú na kontrolu ochra
ny zelene na území m. č. Devínska 
Nová Ves. Zistila šesť priestupkov. 
Dva priestupky na mieste vyriešila 
v blokovom konaní. Ostatné sú v 
štádiu objasňovania. 

Zóst. vel. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

v Sudáne. - 4. ŠPZ Trebišova - pra
voslávny kňaz - predstavený kláš
tora - ruský metalurg. - 5 . Pluhom 
rozryli pôdu - nepoberie po česky. 
- 6. Správne jednotky v Juhoslávii -
zakrivil- anglická skratka medzi
národnej astronomickej akadémie 
- pil. - 7. Vyčerpaj - podpis ručitela 

1 2 3 4 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

Majstrovstvá Bratislavy v bleskovej 
hre {hrá sa tempom 2 x 5 minút) sa 
hrali systém každý s každým 
v dvoch semifinálových skupinách. 
V A- skupine za účasti 16 hráčov 
štartovali všetci 5 reprezentanti ŠK 
Strelec Devínska Nová Ves, ktorí sa 
umiestnili v poradí: 
4. ROHÁČEK Miroslav ll ,5 
5. SYROVÝ Ivan l O 
8. JURČÁK Marián 7,5 
13. BEZÚCH Martin 4,5 
14. TÓTH - VAŇO Peter 4 
Vo finále zvíťazil Michal KUJOVIČ 
zo Športbytu s 12,5 bodmi pred na
ším špecialistom bleskovkárom 
Miroslavom ROHÁČKOM, ktorý 
získal ll ,5 boda. 
Umiestnenie dalších finalistov z ŠK 
STRELEC: 
13. SYROVÝ Ivan 
14. JURČÁK Marián 

5 
3 

m.j. 

na zmenke - pivo po nemecky -
opuch po česky. - 8. Divadelná 
umelkyňa - žreb - druhá časť taj
ničky- orie po česky. - 9. Hrdina 
arabských rozprávok - ženské meno 
- vynikajúce muškátové hrozno. 
Pomôcky: 3. lbadan . - F. Anopia. 
G. Émoi . - 3. Kaán . - 6. IAA. d 

5 6 7 8 9 

V nedel'u 8.11.l 
Bratislave v š 

Junáckej '"~"~"rnu.o.• 
vy v karate. 

Ves, Karate klub JU 

zentovali, v kumite 
juniori Ladislav 
Vašek. 

V kategórii do 65 

Ladislav Kotek tretie 
kategórii do 75 kg 
druhé miesto. 

svojim priatelóm. 
manželke nechod' 

je plná krokodílov. 
poveda( bola lo 

ale poc:nu•na• 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves;J,Vydáva Mgr. Peter Krug, 
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DEVEX 10 

stsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

Volkswagen 
Bratislava 

... viac než autá 

ríhovor 
davateľa 

že vol'by nie sú kaž
alebo aspoň každý 

by bolo záujmu o veci ve
o veci obecné. To by bolo 

v Devexe . To by bol 

Váš vydavateľ 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

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

4.12. 1998 Ročník: VIII. Číslo: 21 bezplatne 

Príspevky 
Vzhladom na krátky termín medzi 
uzávierkami ostatných dvoch čísiel 
Devexu v roku 1998 prosíme pris
pievatelav doruči( príspevky do 
5 .12.1998 do 11 .00 hod. do in
zertnej kancelárie DEVEXu. 

redakcia 

Nezávislí 
KANDIDÁTI 

združení v Nezávislom fóre 
sa predstavia občanom Devínskej 

Novej Vsi v budúcom čísle DEVEXu 
- vyjde ll. l 2.1998 

a 
na kultúrno- spoločenských 

podujatiach spojených 
s predstavením a prezentáciou 

volebného programu kandidátov 
Nezávislého fóra v piatok 

11. decembra o 18.00 hod. 
vo veľkej sóle ISTRACENTRA 

v pondelok 14.decembra 
o 18.00 hod. v kine Devín 

Srdečne pozývame všetkých 
občanov. Príďte sa pozhovárať, 

povyzvedat' priamo od kandidátov 
tesne pred volbami. 

Váš domov na zelenom 
okraji Bratislavy 

Výstavba polyfunkčného domu 
s podzemnými garážami, 

nákupným centrom, športovým 
komplexom na prízemí s nad

stavbou 106 bytov v Devínskej 
Novej Vsi, ul. š Králika . 

Poskytujeme výhodný 
splátkový kalendár. 

INVESTOR 
A INFORMÁCIE 

EIB, spol. sr. o. 
Spoločnosť pre investičnú výstavbu 
Židovská 5, 811 Ol Bratislava 
tel.: 07/ 544138 65,544123 65 
fax: 07/544 123 69 

ZELENÁ, ČISTÁ A BEZPEČNÁ DEVÍNSI<.A NOVÁ VES 

OKPH DS 
POROZUMENIA 

NAJŠIRŠIA I<.OALÍCIA" NAJŠIRŠIE ZASTÚPENIE NÁZOROV 

Uzávierka dnešného čísla bola 26.11 . 1998. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 5.12. 1998, číslo vyide 11 . 12. 1998. 

č.22/98 vyide 11.12. 98 
(uzávierka 5.12.98} 

l 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestnej rady 
24.11. 1998. 

Miestna rada: 
• schválila kalkuláciu ceny za 
prenájom prenosného pódia zho
toveného v roku 1998 Denovou 
pre cudzie subjekty, 
• presun realizácie spomalova
cích prvkov, ktoré budú zároveň 
tvori( bezbariérový prechod pred 
školami na ul. I.Bukovčana l a 
I.Bukovčana 3 na jar 1999, 
vzhladom k tomu, že ich realizá
cia v zimnom období už nie je 
vhodná, 
• vyhodnotila výsledky súÍaže na 
pridelenie 3 vyhradených parko
vacích miest pred VÚB na 
Eisnerovej ulici, 
• schválila príspevok vo výške l O 
tisíc korún pre šachový klub 

SERIÁL 
Seriály pat~ia k obl'úbeným ty

pom programov, žijú z nich mnohé 

komerčné i verejnoprávne televízie. 

Prednosta Miestneho úradu Ing. J. 

Žatko asi netušil, že jeho seriál šty

roch článkov uverejnených nedáv

no v DEVEXE pod názvom "Štyri 
pohlady na štyri roky", bude maí 

tak vela pokračovaní. Pohladov na 

uplynulé roky bolo od tých čias 
uverejnených viacero, ale všetky 

napísali poslanci a funkcionári 

mestskej časti : Svoj pohlad na 

uplynulé štyri roky však majú všetci 

občania, preto by tých pohladov 

mohlo by( približne 17 tisíc . Pri čí
taní týchto pohladov som si spome

nul na starú židovskú múdros(, kto

rú som počul už pred viac ako 

dvadsiatimi rokmi od jedného pro
fesora na vysokej škole. 

Dvaja pravoverní Židia sa 

kvôli niečomu pohádali a rozišli sa 

v zlom. Jedného z nich to potom 

mrzelo. Preto zašiel za rabínom a 

celú vec mu vyrozprával. Rabín sa 

zamyslel a povedal mu: "Máš 
pravdu". Zakrátko prišiel aj ten 

druhý a porozprával rabínovi svoj 

pohlad na vec. Rabín sa zamyslel 

a povedal mu: "Máš pravdu". 
Rabínov sluha, ktorý všetko vypo

čul, povedal rabínovi: "Každý ho-

DEVEX 2 

Strelec s účelovým použitím na 
účas( Veroniky Roháčkovej na 
Majstrovstvách sveta mládeže ša
chu v Španielsku, 
• schválila príspevok vo výške l O 
tisíc korún pre Armwrestling klub 
DNV s účelovým viazaním na 
usporiadanie turnaja "Devínska 
ruka" v januári 1999, 
• schválila sadzby za prenájom 
nebytových priestorov v správe 
mestskej časti na rok 1999, 
• schválila príspevok vo výške 
1.500,- korún z fondu kultúry a 
kultúrnych a historických pamia
tok pre združenie Votum na za
bezpečenie akcie "Začíname spo
lu advent", 
• poverila Miroslava Encingera 
rokovaním so zástupcami minis
terstva kultúry Chorvátskej repub
liky a Matice chorvátskej o pod
pore výstavby Chorvátskeho mú
zea v DNV, 
• odporučila miestnemu zastupi
telstvu schváli( na svojom posled
nom zasadnutí v tomto volebnom 
období dňa 8.12.1998 predlože
né materiály. - p -

o pohl'adoch 
varil čosi iné a ty si dal za pravdu 

obidvom. Ale pravda môže by( 

predsa len jedna!" Rabín sa za

myslel a povedal mu: "Aj ty máš 
pravdu". 

Rovnako majú svoju pravdu aj 
všetci pisatelia pohladov na uply

nulé štyri roky. Ide len o to, čo má 

z každej tej pravdy radový občan 
DNV. Ide aj o to, či niekto hodnotí 

to, čo sa niekomu za uplynulé roky 
podarilo, alebo si všíma viac to, čo 

sa tým druhým nepodarilo. V tom

to duchu sa niektoré príspevky ne

sú ako predvolebná agitácia, hoci 

oficiálna predvolebná kampaň sa 

ešte nezačala . Ako poslanec za 

koalíciu, ktorá mala v uplynulom 
volebnom období v miestnom za

stupitelstve väčšinu, nechcem v ži

adnom prípade tvrdi(, že všetko, 

na čo sme siahli, sa nám podarilo 

presne podla našich predstáv. 
Nechcem ani tvrdi(, že naše pred

stavy sú vždy tie najsprávnejšie a 

že všetci občania nimi musia by( 

nadšení. Ale nemôžem súhlasi( s 

tými, ktorí si myslia, že radšej by 

sme nemali robi( nič, aby sme ná

hodou niečo nepokazili . 

Človek s takýmto názorom by 

nemal vstupovaí do komunálnej 

kandidátov v DlV 
Vo štvrtok 3.12.1998 ste mohli v 

DTV v priamom prenose sledova( dis
kusiu kandidátov na poslancov mest
ského zastupitel'stva Bratislavy, ktorí 
budú kandidovaí v Devínskej Novej 
Vsi. Repríza ich diskusie bude ešte 
7.12. a 8.12. od 17:00 do 19:00. 

O týždeň, teda 10.12.1998 sa 
predstavia zástupcovia kandidátov na 
poslancov miestneho zastupitel'stva. 
Každú poli tickú stranu alebo koa líciu 

Rokovanie 
miestneho 
:zastupitelstva 

V utorok 8. 12.1998 sa vo vel'kej 
sá le lstracentra uskutoční posledné za
sadnutie miestneho zastupitel'stva v 

SÚD s 
hospo~ársktch zvierat a ovocných 
stromov v MC ONV 
Upozorňujeme obyvatelov starej časti 
MČ Devínska Nová Ves, že v rámci 
dodatku Programu štatistických zisío
vaní za rok 1998 vykoná Statistický 
úrad SR prostredníctvom svojich sčíta -

na štyri ro k y 
politiky. Taktiež nerozumiem l'udom, 
ktorí sa snažia brzdi( akcie inej sku

piny, alebo konkurenčného poslane

ckého klubu. Veď tým nesÍažujú len 

prácu kolegom, ale škodia aj obča

nom, ktorých majú zastupovaí. 

Myslím si, že väčšina občanov DNV 
dokáže zhodnoti( to, čo sa za uply

nulé obdobie v našej mestskej časti 
vybudova lo a zlepšilo, ale aj to čo 
nám ešte stále strpčuje život. Títo 
občania však asi nevedia vždy cel

kom presne, kto má akú zásluhu na 
tom dobrom i tom horšom. Ale o 

tom osi bude predvolebná kampaň . 

Na rozdiel od pána starostu ne

považujem za smutné, že odpočet 

plnenia programových cielov samo

správy predkladal prednosta miest
neho úradu a nie samotné kandi

dujúce politické subjekty. Podobne 
ako poslanci a volení funkcionári 

mestskej časti, aj prednosta miestne

ho úradu bol na svoju funkciu na

vrhnutý určitým politickým subjek

tom. Ako najvyšší výkonný pracov

ník miestneho úradu je povinný reš

pektova( rozhodnutia miestne~o za

stupitel'stva. To zastupitelstvo, ktoré 

ho väčšinou hlasov zvolilo, mu tou 

istou väčšinou aj ukladá úlohy. Tie 
prostredníctvom miestneho úradu 

musí plnií. Neviem teda čo je smut-

"odlivost' odsunuli zrátanou Miestnym úradom, scho

dok vždy treba vyrovna( ako inak 

len z obecných peňazí. 

obvod (stará časí) 
(doteraz l O) 

obvod (Kostolné) 

O poslancov (doteraz 9) 
obvod (Podhorské) 

l poslancov (doteraz l O) 
vidím prehlbujúcu sa 

potrieb v samotných 

0 tvorby prostriedkov na 

1 Proste jedni tú obecnú 

plnia a druhí, vdaka 

konštituovanému zastupitel'st

môžu nadmerne užívaí. 
poslanci sú síce v jed

Miestnom zastupitel'stve", ale 
' l'ne inklinujú viacej k 

obvodu" k problémom lo

bližším, k prospechu svojho 

a toto prerozdelenie ešte 
problémy a rozpory medzi 

· obyvatelov starej časti a 
sídlisk. 

problém, ale pritom už zabúdame 

na skoro 20-ročné "dočasné rieše
nie" dnes už jednej školy, ktorá má 

jednu budovu vzdia lenú 6 km {v 
Devíne) a na štrapácie žiakov a ro

dičov spojená s touto vzdialenos

Íou, sa javí dnes už samozrejmos

Íou, ale opä( sú postihnuté deti jed
ného obvodu. 

Mlynská ulica je enormne zaía
žená dopravou, je to vel'mi nebez

pečná a zdraviu škodlivá oblas(, 

ale preložka dopravy musí opä( 

počkaí. Takto budú musie( počkaí 

ešte dalšie významné objekty: 

"Koš(álka" na Novoveskej ul. (ak 

zatial' úplne nespadne), gudróny v 

"Srdci", výstavba kultúrneho centra 

na lstrijskej ulici (č.68 bývalý 

Agrofrucht), výstavba sl'ubovaných 
garáží na Grbe, atď. 

Naproti tomu: 

Údržba zelene je potrebná, ale 

vel'ká časí týchto výdavkov smeruje 
opä( do sídlisk, zriadili sme k tomu 

osobitný podnik {Denova) a ten 

opä( podstatnú časí svojho obec

ného príspevku realizuje v 2. a 3. 

volebnom obvode. 

Prebudovali sa na síd li sku chod

níky na bezbariérové, ale na mno

hých frekventovaných uliciach sú v 
hroznom stave, ba dokonca chý

bajú. 

Boli záujemcovia vybudova( na 

Kostolnom zberné suroviny, ale po

slanci to zamietli ako rušivý pries

tor a oproti tomu sa každý týždeň 
plní na sídliskách niekol'ko vel'ko

kapacitných kontajnerov netriede

ným odpadom, ktoré platí obecná 
kasa. 

Správcom bytov je spoločnos( C

Term, ktorá má zmluvu s Miestnou 

čaSÍou. Doposia!' sa ich vzájomné 

počty nestretli - každoročne je 

schodok medzi nákladmi C-Termu, 

vybranými poplatkami a sumou 

Ťažko je mi pochopi( uprednost

ňovanie problémov, ktoré zvyšujú 
štandard (bezbariérové chodníky, 

verejné WC, .. . ) na úkor základ

ných potrieb civilizovanej spoloč
nosti {kanalizácia, komunikácia, 
chodník, ... ). 

Na hore uvedenom mimoriad

nom zastupitel'stve som navrhol 
rozdelil' Devínsku Novú Ves na ju

hozápadnú a severovýchodnú 
časí: 

l. volebný obvod- Podhorské, 

Slovinec, Dedina (lstrijská), 

Kaštiel a Vŕšok 
2. volebný obvod - Kostolné, 

Grba a Kolónia 
Dôvody sú prosté, rozdeli( pro

blémy aj prostriedky rovnomerne v 
každom obvode. Zainteresova( po

slancov aj perspektívnou zodpo

vednosíou, osvoj i( si problémy celej 

miestnej časti, zžiÍ sa s celou 
Devínskou Novou Vsou a uvažova( 

pohladom spravodlivého a dobré

ho hospodára v prospech svo jich 
potomkov. 

Bohužial' tento návrh nebol pri

jatý, lebo ho nepodporili 15 po
slanci (Benedik.J., Dobrík J., 

Dobríková M., Encinger Mir., Jánoš 

L, Jediný V., Jurčíková R., Jusko 

A., Klampárová M., Lacko M., 

Pancza D., Rajkovič P., Štupický D., 

Turza J., Žemba J.) z 21 prítom

ných. 

Možno vznikne námietka, že 

poslanci zo sídlisk môžu by( rovna

ko zodpovední a veď sú volení 

obyvatel'mi miestnej časti. To je 

pravda, majú rovnaký hlas v 

Miestnom zastupitel'stve, ale zdale

ka neprechádzajú takými kritéria

mi výberu a nezodpovedajú sa za 
svoje rozhodnutia takému ostrému 

tlaku verejnosti ako poslanci zo 

starej časti . Pre objasnenie len nie-

pre vol'by starostu 

kol'ko poznámok: poslanca starej 

časti musí podpori( 4 až S-násob

ne väčší počet voličov, aby sa do

stal do zastupitel'stva než na sídlis

ku, to značí, že ho poznajú, jeho 

vlastnosti a schopnosti a že si zís
kal dôveru takého počtu občanov. 

Obdobne mnohí občania konfron

tovali so mnou príslušné rozhodnu

tie zastupitel'stva, jeho správnos( 
spravodlivos(, prospešnosí, ... žial', 

mnohokrát som musel súhlasi( s 

námietkami a konštatovaí, že "ne

mohli sme si pomôCÍ". Oproti tomu 

poslanca na sídlisku mnohokrát 

dôverne nepoznajú ani obyvatelia 

jeho vchodu a o neserióznom vý

bere týchto kandidátov svedčí vy

soký počet tých, ktorí odstúpili z 
poslaneckého postu v minulom, ale 

aj v tomto funkčnom období. 

Vel'ký počet hlasov pre kandidá

tov v starej časti sa zdôvodňuje vy

sokou účasíou voličov, ale to je 
dôkaz, že táto časí nie je spokoj

ná, že chce zmenu. Rovnako ako 

účas( voličov deklarovala zmenu v 

tohoročných parlamentných vor
bách. 

Pri jednej diskusii so skupinou 
občanov zo sídliska mi na moju 

námietku ich malej účasti na komu

nálnych vol'bách doslovne odpove

dali "Nezúčastňujeme sa malých 
volieb, lebo nepoznáme l'udí, ne

chávame to na domácich, aby roz

hodli. Určite vyberú dobrých po

slancov, lebo sa nám tu páči a cíti

me sa tu dobre. Zásluhu na tom 

majú práve starousadlíci." 

Súhlasím s nimi, ale žial' "preziera

vý manéver" miestneho zastupite

lstva s rozdelením obvodov a počtu 
poslancov dáva prevahu, ktorou 

hladko udusia tých "domácich", le
bo aj v tomto platí, bližšia košel'a 

ako kabát. 

Richard Ružovič 
poslanec mestského 

zastupitel'stva 

mestskej cosli Brotislovo - Devínska Nová Ves 
18. o 19. decembra 

volebná komisia v Bratislave - Devínskej Novej Vsi podla paragrafu 18 zákona SNR č. 346/ l OO Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí 
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre volby starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov: 

55, stredoškol. profesor, Záhradná 8, Únia živnostníkov, podnikatelav a rolníkov Slovenskej republiky 

55, strojár-ekonóm, Jána Poničana l, Nezávislý kandidát 

43, technik, Pavla Horova 13, Slovenská národná strana 

: 
1 

Mráz, Ing., 42, inžinier ekonómie, Janšáková 22, Nezávislé fórum 

Zatko, Ing., 40, elektroinžinier, Jána Smreka 9, Koalícia Kresíanskodemokratického hnutia, Demokratickej únie, Demokratickej strany, 

-""Joe,mc.k.,,,;~~~: strany Slovenska, Strany občianskeho porozumenia, Strany zelených na Slovensku a Slovenskej demokratickej koalície 

DEVEX 3 



Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre volbu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá sa bude konar 

18. a 19. decembra 1998 

Mestská volebná komisia hlavného mesta SR Bratislavy, podla paragrafu 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samo . 
ní neskorších predpisov vyhlasuje, že pre volbu primátora hlavného mesta SR Bratislavy zaregistrovala týchto kandidátov. spravy 

Pč. Meno a priezvisko, akademický titul Vek 

l. Zoltán Adorján, PhDr. 57 

2. Peter Beňuška, Ing. arch. 47 

3. Július Binder, doc., Ing., Dr.h.c. 67 

4. Jozef Dubníček, Ing. 58 

5. Árpád Duka-Zólyomi, Ing. 57 

6. Alojz Hlina 28 

7 . Milan Mojš-Kováč, Mgr. 55 

8. Jozef Moravčík, doc., JUDr., CSc. 53 

9. Stanislav Pánis 48 

lO. Peter Roha!, Ing. 50 

ll. ladislav Setnický, Ing. 41 

12. Erika Vincoureková 47 

Povolanie 

vysokoškol. prof. 

architekt, urbanista 

stavebný inžinier 

manažér 

jadrový fyzik 

manažér 

nezávislý autor 

právnik 

ekonóm 

ekonóm 

ekonóm 

podnikatel'ka 

Trvalý pobyt 

Bratislava, Kremelská 116 

Bratislava Gorkého 15 

Bratislava Radvanská 18 

Bratislava Pražská 27 

Bratislava Grässlingova 41 

Bratislava Štúrova l 

Bratislava Na Revíne 21 

Bratislava Bílikova 15 

Bratislava Zálužická 13 

Bratislava 

Hviezdoslavovo nám. 24 

Bratislava Belinského 25 

Bratislava Šancová 2 

Jednotná strana pracujúcich 
NEKA 

Hnutie za demokratické Slovensko 

Slovenská národná strana ' 

Slovenská ludová strana 

Strana Madarskej koalície 

- Magyar Koalíció Pártjá 

Strana Mladých Demokratov 

Slovenská ludová únia 

Demokratická únia Slovenska 

Kresťanskodemokratické hnuti~ 
Demokratická strana, ' 

Strana demokratickej lavice, 

Sociálnodemokratická strana 

Strana zelených na Slovensku, 

Slovenská demokratická koalícia 

Slovenská národná jednota 

Republikánska strana 

Strana občianskeho porozumenia 

Nezávislá iniciatíva (NEI) 

Slovenskej republiky 

Mestská volebná komisia hlavného mesta Slovenskej republiky 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre volby poslancov Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktoré sa budú konať 18. a 19. decembra 1998 

Mestská volebná komisia hlavného msta SR Bratislavy, podla paragrafu 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy 
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre volby poslancov Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy zaregistrovala týchto kandidátov 
ný obvod č. 9 - Devínska Nová Ves: 

Pč. Meno a priezvisko, akademický titul Vek Povolanie Trvalý pobyt Názov politickej strany, 
hnutia, koalície demokratických 
a politických hnutí, nezávislí 

l. Oto Balogh, Mgr. 45 novinár Bratislava 

Eisnerova 7/62 Slovenská národná strana 

2. Peter Cvečka, Ing. 55 stredoškolský Bratislava Záhradnícka 8 Únia živnostníkov, podnikateľov 
profesor a rol'níkov 

3. Kamil Dedinský, Ing. 44 ekonóm Bratislava 

Na hriadkach 17 
• 'k dnikateľov 4. Peter Ebringer, Ing. 51 ekonóm Bratislava Unia živnostm ov, P0 

Na vyhliadke 18 a rol'níkov . 

5. Miroslav Encinger 45 podnikatel' Bratislava Pod lipovým 47 ' k d k ť ké hnutie, Krestans o emo ra IC 

Demokratická únia Slovenska, 

Demokratická strana, 

Strana demokratickej lavice, 

Sociálnodemokratická strana 

DEVEX4 

Vek Povolanie Trvalý pobyt Názov politickej strany, politického 
hnutia, koalície demokratických strán 
a politických hnutí, nezávislí kandidát 

Strana zelených na Slovensku, 

Slovenská demokratická koalícia 

Jozef Gbelský, RNDr., CSc. 51 geológ Bratislava Hnutie za demokratické Slovensko, 

Ivana Bukovčana l 3 Slovenská národná strana 

Jozef Glatz, Ing. 51 technik Bratislava lstrijská 75 Nezávislé fórum 

Jozef Horváth 48 tavič Bratislava Komunistická strana Slovenska 
Ivana Bukovčana 16 

Anna Hudecová 37 úradníčka Bratislava Strana občianskeho porozumenia 
Ivana Bukovčana 16 

Ladislav Jaško, Mgr. 39 učitel' Bratislava Nezávislé fórum 
Milana Marečka 18 

Martin Lacko, Ing. 38 informatik Bratislava Eisnerova 38 Krestanskodemokratické hnutie, 

Demokratická únia Slovenska, 

Demokratická strana, 

Strana demokratickej lavice, 

Sociálnodemokratická strana Slovenska, 

Strana zelených na Slovensku, 

Slovenská demokratická koalícia 
Vladimír Lazar, Ing. 52 stavebný inžinier Bratislava Komunistická strana Slovenska l Na hriadkach 9 

Alojz Moravec 43 technik Bratislava Pavla Horova 13 Hnutie za demokratické Slovensko, 

Slovenská národná strana 
Alojz Moravec 43 technik Bratislava Pavla Horova l 3 Hnutie za demokratické Slovensko, 

Slovenská národná strana 
Vladimír Mráz, Ing. 42 inžinier ekonómie Bratislava Janšáková 22 Nezávislé fórum 
Žigmund Šimkovič 59 štátny zamestnanec Bratislava Na vyhliadke 5 Únia živnostníkov, podnikatelov 

a rolníkov 
Ján Žatko, Ing. 40 elektroinžinier Bratislava Jána Smreka 9 Kresťanskodemokratické hnutie, 

Demokratická únia Slovenska, 

Demokratická strana, 

Strana demokratickej lavice, 

Sociálnodemokratická strana Slovenska, 

Strana zelených na Slovensku, 

Slovenská demokratická koalícia 

JESENNÉ METAMORFÓZY 
DEVEX 5 



... 
KANDIDATÚRY VYHLASENIE 

pre volby starostu mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 18. a 19. decembra 
Ladi slav Jaško, Mgr. 39, učitel' Milana Marečka 18 NF 
Vladimír Jediný, Ing ., CSc. 45, ved. pracovník Ivana Bukovčana 26 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

Miestna volebná komisia v Bratislave- Devínskej Novej Vsi podla paragrafu 18 zákona SNR č. 346/1 OO Zb. o vol'bách do or -
Mária Kelová, Mgr. 36, market. pracovníčka Jána Poničana 7 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

' k ·- h d · hl · • lb l · h · l' · ganov samo - Mikuláš Keszi 34, podnikatel' Jána Poničana l HZDS 
znem nes ors1c pre p1sov vy asu1e, ze pre vo y pos ancov m1estne o zastup1te stva zaregistrovala týchto kandidátov: spravy 

Milan Kisztner 36, podnikatel' Jána Poničana 7 NF 
Beáta Kolníková, Mgr. 38, podnikatel'ka Pavla Horova 28 SNS 

Volebný obvod č. 1 vek, povolanie bydlisko za: Alojz Kordoš 56, strojný zám. Ivana Bukovčana 28 KDH, DÚ DS, SDSS, SZS, SOP 

l. Ján Adam 44, technik Samova 6 NF Edita Loučimová, JUDr. 44, právnička Ivana Bukovčana l 6 ÚŽPR 

2. Jozef Baláž 40, technik Na Grbe 39 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 
Jozef Mačák, Mgr. 29, učitel' Ivana Bukovčana l NF 

3. Vladimír Baranovič 48, technik Mlynská 24 NEKA Ján Malík, Ing., CSc. 42, ved. pracovník Ivana Bukovčana 28 SNS 

4. Peter Cvečko, Ing . 55, profesorka Záhradná 9 SDĽ Rudolf Mičura, Ing . 38, strojný inžinier Eisnerova ll HZDS 

5. Jozefína Čorejova , Ing. 52, redaktor Na Vyhliadke 38 NF Dušan Pavlica, Ing. 52, inž. ekonómie Jána Poničana 7 NF 

6. Kamil Dedinský, Ing. 44, ekonóm Na Hriadkach 17 KDH,DÚ,DS,SDSS,SZS,SOP 
Ján Prosúch, Ing. 37, geodet Milana Marečka 5 SNS 

7. Jozef Dobrík, Ing. 48, podnikatel' Pieskovcová 60 ~~H, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 
Peter Rehorčík, Ing. 39, podnikatel' Podhorská l 3 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

8. Ľ. Peter Ebringer, Ing. 51, ekonóm Na Vyhliadke 18 UZPR Roman Róth 36, technik Jána Poničana 5 ÚŽPR 

9. Miroslav Encinger 45, podnikatel' Pod lipovým 47 KDH, DÚ, SDSS, SZS, SOP Anna Sliacka, Mgr. 42, učitel' Jána Poničana 7 NF 

lO. Peter Fabšič, Ing. 45, podnikatel' Pod lipovým 47 KDH, DÚ, SDSS, SZS, SOP Jozef Slovinec 66, technik Pod lipovým 20 HZDS 

ll. Anton Gašparík 47, podnikatel' lstrijská 16 ÚŽPR Rastislav Šimkovič 33, prevádzkar Milana Marečka 9 ÚŽPR 

12. Jozef Glatz, Ing. 51, technik lstrijská 75 NF Ján škríb 35, technik Eisnerova 7 SDĽ 

13. Michal Glosík 54, podnikatel' Na Vyhliadke 24 SNS Ľubomír Špaček, RNDr. 46, biotechnik Milana Marečka 18 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

14. František Granec 63, grafik Hradištná 13 HZDS Zinaida Špačková , Mgr. 47, učitel'ka Milana Marečka 18 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP l 
15. Ján Grožaj 44, ved. skladu Charkovská 8 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

Dušan Štupický, JUDr. 48, kom. právnik Jána Poničana 9 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

16. Nikoleta Habudová, Mgr. 27, informatik Pod lipovým 4 KDH,DÚ,SDSS,SZS, SOP Jaroslav Trubár, Ing . 38, strojný inžinier Eisnerova 5 SDĽ 

17. Jozef Hoffer, Ing. 54, technik Pieskovcová 39 NF Michal Vlček 37, technik Milana Marečka 5 SNS 

18. Peter Hrico, Ing. 39, podnikatel' Pieskovcová 34 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP Marián Zechel 34, technik Jána Poničana ll NF 

19. Beáta Jamborová 55, ekonóm Pieskovcová 24 SDĽ 
Tatiana Zverková, Ing. 36, dopravná inžinierka Jána Poničana ll NF 

20. Milan Jeck 58, podnikatel' Pod lipovým 32 ÚŽPR 
21. Stanislava Jurčáková 46, učitel'ka Na mýte 2 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SÔP 
22. Anna Kasalová 52, ekonómka Pod lipovým HSDS 

obvod č. 3 

23. Ivan Kolenič 42, technik Jána Smreka l SNS 41, podnikatel'ka Pavla Horova 26 SNS 

24. Jozef Krajčír 52, technik Samova ll NF 
Lívia Baumanová, MUDr. 48, lekárka lstrijská 8 HZDS 

25. Milena Kralovičová 45, št. zamestnanec Na Vyhliadke 19 ÚŽPR 
Radovan Černický 32, podnikatel' Jána Poničana 5 ÚŽPR 

26. Gizela Lednárová 55, podnikatel'ka Kosatcová l O SDĽ 
Vladimír Dobrík, Mgr. 40, redaktor Jána Poničana ll NF 

27. Tibor Makara, Ing. 34, ekonóm Hradištná 27 NF 
Rudolf Gallo, PhDr. 4 1, novinár Pavla Horova 26 KDH,DÚ,DS,SDSS,SZS,SOP 

28. Irena Olgyayová 51, ekonómka Pod lipovým 43 HZDS 
Ľudovít Garaj, Doc. CSc. 66, prof. VŠ Pavla Horova l 9 SDĽ 

29. Anton Padych 48, rušňovodič Novoveská 7 SDĽ 
Miloš Halás, Ing. 40, podnikatel' Eisnerova 44 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

30. Štefan Popovič 51, podnikatel' Jána Jonáša l 9 SDĽ 
Juraj Hanzen, MUDr. 36, lekár Štefana Králika 8 HZDS 

31. Richard Ružovič, Ing . 60, ved. odb. Na Vyhliadke 9 SDĽ 
Štefan Chrenko, Ing. 45, podnikatel' Jána Smreka 5 HZDS 

32. Jozef Sabo 53, inv. dôchodca Pod lipovým 42 SDĽ 
Ján Jahodník, Ing. 44, ekonóm Pavla Horova l O NEKA 

33. Eduard Schrek, Ing. 66, stav. inžinier Bridlicová 7 NF 
Renáta Jurčíková 34, fin. poradca Štefana Králika 16 SNS 

34. Peter Stec, Ing. 48, architekt Mečíkova 26 NF 
Marta Klampárová, MUDr. 59, očná lekárka Jána Smreka 3 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

35. Žigmund Šimkovič 59, št. zamestnanec Na Vyhliadke 5 ÚŽPR 
Zdeno Kme(o 42, obchodník Štefana Králika 12 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

36. Miloslav Šimkovič, JUDr. 44, kom. právnik Hradištná 33 KDH, DU, DS, SDSS, SZS, SOP Ivan Komorník 32, podnikatel' Milana Marečka 8 ÚŽPR 

37. Zdenka Šimkovičová 43, manager Pieskovcová 64 NS 
Ján Kovarík 39, št. zamestnanec Štefana Králika 18 NF 

38. Eva Vargová, Ing. arch. 40, podnikatel'ka l. mája 3 ÚŽPR 
Kamila Kralovičová 32, podnikatel'ka Pavla Horova 24 ÚŽPR 

39. Štefan Vašíček 48, živnostník Záhradná 17 NF 
Peter Krug, Mgr. 52, redaktor Kal ištná 9 NF 
Peter Lošonský 36, technik Štefana Králika l O SDĽ 
Peter Marčák, Ing . 45, manažér Jána Smreka 5 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

Volebný obvod č. 2 
Viera Michalcová, Ing . 39, ekonómka Štefana Králika 12 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

l. Oto Balog, Mgr. 44, publicista Eisnerova 7 HZDS 
Ján Mlej, JUDr. 46, právnik Štefana Králika l 2 NF 

2. František Baňas, JUDr. 50, referent - právnik Jána Poničana 3 NEKA 
Alojz Moravec 43, technik Pavla Horova l 3 SNS 

3. Viola Bukovská, MUDr. 56, lekárka Milana Marečka 12 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP Lýdia Morgensteinová, Ing. 39, ekonómka Jána Smreka 3 NF 

4. Katarína Černá, MUDr. 37, lekár Jána Poničana l NF 
Jozef Okasa 40, technik Pavla Horova l 8 NS 

5. Michal Čierny 42, vodič Eisnerova 21 NF 
Ladislav Oslanec, PhDr. 39, vedný informatik Pavla Horova 19 NF 

6. Mária Dobríková, PhDr., CSc. 41 , vysok. učitel' Jána Poničana ll NF 
Dezider Pancza, Ing. 56, ved.-tech. prac. Jána Smreka l O KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

7. Milan Dobrocký 36, podnikatel' Eisnerova 17 SNS 
Peter Rajkovič, Ing. 38, technik Štefana Králika 16 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

8. Hana Flašková, Ing. 27, ekonómka Milana Marečka 9 SDĽ 
Zita Šefčíková, Mgr. 46, učitel'ka Pavla Horova 5 SDĽ 

9. Jozef Hamšík 47, lesník Jána Poničana 13 ÚŽPR 
Eva Tomkovičová 30, kontrolórka Eisnerova 44 SDĽ 

lO. Jozef Hók, RNDr., CSc. 37, geológ Eisnerova 21 NF 
Jaroslav Turza 48, učitel' Štefana Králika 20 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

ll. Štefan Horník, Ing., CSc. 52, vysok. učitel' Ivana Bukovčana 30 HZDS 
Dáša Viskupičová , JUDr. 4 1, právnička Jána Smreka l O KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

12. Anna Hudecová 37, úradníčka Ivana Bukovčana 16 KDH,Dú,Ds,sDss,szs,soP Roland Vitko, Ing. 33, technik Jána Smreka 20 NF 

13. Ľubomír Jánoš, Ing. 38, elektroinžinier Ivana Bukovčana 24 NEKA 
Vladimír Vyhlídal 40, letecký lech . Jána Smreka 3 KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 
Erich Záhradník 40, podnikatel' Eisnerova 17 ÚŽPR 

DEVEX6 
DEVEX 7 



I§T~A [E~T~Ui 
centrum pre vol'ný čas, lstrjjská 2, 6 

1. 12. 1998 

4. 12. 1998 

s. 12. 1998 

6. 12.1998 

11. 12. 1998 

12. 12. 1998 

Pravidelné aktivity 
Mikuláš detí materskej školy J. Smreka - podvečerné 
stretnutie s programom, 16.00, vel'ká sála, 
organizované 

"Ukáž Mikuláš, čo vo vreci máš" - programové 
popoludnie pre deti príspevkových organizácií 
mestskej časti, 14.30 h, vel'ká sála, organizované 

"~ikuláš náš" - príchod Mikuláša do Devínskej Novej 
Vs1 -programový podvečer na otvorenej scéne pred 
lstracentrom, účinkujú herci detských divadiel s deťmi 
DFS Kobylka, Grbarčieta a Drienka, 17.00, 
lstracentrum 

Vianočné stretnutie členov miestnei organizácie 
Zväzu telesne postihnutých v Devínskej Novej Vsi, 
15.00 h, vel'ká sála 

Predvianočné posedenie jubilujúcich občanov 
Devínskej Novej Vsi pod záštitou starostu mestskej 
časti spojené so slávnostným programom, v programe 
vystúpia dychová hudba Malačanka a deti základ
ných škôl v Devínskej Novej Vsi, 13.30 h, vel'ká sála 

Stužková slávnos(, Gymnázium Bilíkova, vel'ká sála 
na pozvanie ' 

Mlad i JUBILANTI 
Pred pár rokmi nastúpil ako učíte/' na ZŠ l. Bukovčana 1 pán Július Ferov. 
Skúsený uči te( skúsený dlhoročný pracovník v oblasti kultúry. Lásku k diva
dlu a ochotníckemu zvlášt' preniesol ai na svoie nové pôsobisko, medzi škol
ské deti, medzi tých naimenších. Už si pomaly ani nevieme predstavil' orga
nizáciu rôznych obecných slávností bez ieho režisérskeho rukopisu. Spolu s 
Ti/kou Hricovou sú autormi scenárov programov žiakov devínskonovove
ských škôl, kde deti produkuiú kus svoiho umenia necvičeného ich peda
gógmi, sklheného do dramaturgického celku, ktorý ma vždy vysokú spolo
čenskú a kultúrnu úroveň. Táto pracovitá dvoiica dokázala nacvičit' niekol'ko 
detských divadelných predstavení a samostatných dramatizovaných pásiem 
splňuiúcich vysoké kritéria kladené na 8-1 O-ročné deti. To ie dôkaz, že 
medzi našimi detmi ie dostatok talentov, len ich treba obiavit' a systematicky 
s nimi pracoval'. A práve toto dokáže Julko Ferov s húževnatost'ou iemu 
vlastnou. Pri príležitosti malého iubilea, 5. výročia vzniku detského ochot
níckeho divadelného súboru "Skielko" som mu položil nieko/'ko otázok. 

• Aké boli Vaše začiatky a na kto- premiéru sme predviedli aj pre rodi-
ré detské inscenácie spomínate s čov našich žiakov i iných dospelých 
najväčšou láskou? záujemcov. Rekapitulácia tiež doka-
Bola to hra "Princezná je smutná" s zuje, že v nich účinkovalo najmenej 
ktorou sme začínali a po rokoch ju v 130 "hercov". 
novom obsadení ako jubilejnú bu- • Na ktorých malých umelcov si 
deme reprízovať. Moju pozornos( si spomínate a ako je to s ich "herec-
zasluhuje preto, že v nej dostáva kou" aktivitou teraz, po S rokoch? 
možnos( sebarealizácie vel'ké Teraz sú to už ôsmaci a mnohí s na-
množstvo detí vo forme hereckej, mi účinkujú, aj už nie sú žiakmi l. 
pohybovej a tanečnej . stupňa ZŠ. Ak mám by( konkrétny, 
• Ak sumarizujete päťročnú čin- tak sú to napr. bratia Weberovci, 
nos(, oká je jej bilancia? bratia Kubíkovci, Danka 
Nacvičili sme 5 divadelných insee- Grožajová, Marcel Vlček a další. 
nácií a 4 dramatizované pásma. • Ako si vyberáte mladých det-
Moje štatistiky mi ukazujú, že naše ských adeptov herectva medzi de(· 
detské predstavenia videlo okolo mi? 
5200 mladých divákov a vianočné Som stálym návštevníkom školských 
dramatizované pásma 1600 ma- kôl súťaží, kde sa prejavujú u detí 
lých priaznivcov umenia. Každú rečové, recitačné, pohybové a spe-

DEVEXS 

Program 
kina 

@~wrr~ 
4.12. 1998 
-o 19.45h 

DOBRÝ WILL HUNTING 
USA- s.t. -MP- 50,-

5. - 6.12.1998 
-o 17.15h o 19.45h 

TRUMANSHOW 
USA - s.t. -MP- 46,-

11.-12.12.1998 
-o 19.4Sh 

SMRTONOSNÁ ZBR.4N 
USA - s. t. - MP _ 44 _ , 

12- 13.12.1998 
- o~ 17.15 a 19.4Sh 

NIECO NA TEJ MARY 
USA - č. d. -MP 

lstracentrum kultúrne zariadenie Devínska Nová Ves 

lMlrr~m1a~~ rm~~ 
Srdečne pozývame všetky deti a ich 

rodičov na tradičný príchod Mikuláša 
do Devínskej Novej Vsi. Aj v tomto ro
ku spoločne privítame Mikuláša a ieho 
sprievod na otvorenej scéne pred 
lstracentrom spolu s hercami br~tislav
ských detských divadiel a detmi det-

vácke schopnosti. Sú to súťaže 
Hviezdoslavovho Kubína, Sloven
ského slávika, Dúbravského slávika 
a pod. Škoda len, že vychádza ve
l'mi málo dobrých detských hier a 
tak som odkázaný na depozitáre 

knižníc a výmenu z inými detskými 
režisérmi v Bratislave. 
• Jedno otázka na záver. Čo Vám 
dalo S rokov pôsobenia v detskom 
divadle? 
Predovšetkým skúsenosti, ktoré zrej
me ·nemôže da( žiadna škola, iba 
škola praxe. 
Potom vela povzbudení ale aj skla
maní, neraz znechutení. Stojí to ve
lmi vela síl pracova( podla vlastných 
predstáv a svedomia, lebo keď je už 
človek v tom, musí vyda( zo seba 

ských folklórnych súborov 
Drienka. V programe 
ky, básničky a pozdravy 
doma zvonček, či rolničku 
prinies(, pridat' sa k def;m 
spolu s Mikulášom. 

Mikuláš náš príde do 
Eisnerovej ulici k lstracentru 
čer mikulášskej nádielky 5. 
o ll, hodine. 

všetko. Ale nel'utujem, lebo 
žené úsilie sa mi vracia 
úrovni tých členov 
rokov divadielkom 

rejnosti. Nesmiem . 
den ie školy, ktoré ml . 
né podmienky pre molu 

prácu. • 
A tak na záver ml 
nej vedenia školy v , 
ochotníkov, rodičov 1 

skonovoveskej 
kovať P· Ferovovi zo 
Ja( jemu i herco?' 
na doskách, ktore 
Držíme Vám palce 

kov. 

POLOČENSKÁ KRONIKA w~u~~~m~h 
meniny v nasle~ujúcicn avocn 

t~Wocn oslávia: 

GF 

LNÝ TENIS 

usporiadal tur
hu pri nezvyklom 

)x 15 minút na par
Jo SK §trelec prijmeme 
č zef ZITNIAK ostatní 

0 okávané umi~stnenie . 

Dobrá kniha pod vianočným stromčekom určite poteší každého. 
Aby tých, ktorí chcú niekomu na Vianoce urobi ť radosť, potešenie 

bolo čo najviac, ponúka Miestna knižnica Devínska Nová Ves v čase 
od l. 12. 1998 do 6. l. 1999 monografiu Devínska Nová Ves za mi
moriadnu dočasnú zl'avu 180,- Sk 

S.12. - Oto 
6. 12. - Mikuláš 
7.12. - Ambróz 
8. 12. -Marína 
9.12. - Izabela 
10.12. -Radúz 
11.12. - Hilda 
Blahoželáme 

Knihu si môžete kúpiť priamo v miestnej knižnici na lstrijskej ulici 
č. 6 alebo v pokladni kultúrneho domu lstracentrum. MK, DNV 

HOKEJBAL 
1. MUŽI - 1. KOLO 
ŠK YMCA ONV - HBC KOBRA 
ONV 16:8 
Góly YMCA: 6 - Jeck, S - Chon
doga /., 3 - Nemec R., 2 - Šašík J. 
Góly KOBRA: 6 - Strnád R., 2 -
Záhorský 

2.KOLO 
HSC VLCI - ŠK YMCA ONV S:O 
HBC KOBRA ONV- ŠK PROFIS "B" 

10:3 
Góly KOBRA: 4 - Strnád R., Záhor
ský, 1 - Strnád M., Kaiser 

3.KOLO 
ŠK YMCA ONV - HC CENTRUM 

4:7 
Góly YMCA: 2 - Jeck, Lisa/ 

ŠK H.O .K. NIVY - HBC KOBRA 
ONV 6:3 
Góly KOBRA: 2 - Strnád R., 1 -
Záhorský 

4. KOLO 
ŠK YMCA ONV - TATRA - ALPINE 

16:2 
Góly YMCA: 4 - Jeck, Chandoga 
/., Lisa/, 3 - Nemec R. , 1 - Šašík J. 

HBC KOBRA ONV - HC ČUNOVO 
16:2" 

Góly KOBRA: 3 - Záhorský, 2 
Matei, 1 - Strnád R., Strnád M., 
Sith P. 

S. KOLO 
SLÁVIA PRÁVNIK - ŠK YMCA ONV 

9:9 
Góly YMCA: 3 - Jeck, Chandoga 
/., 1 - Lisa/, Šašík J., Lunzer 

HBC RAČA - HBC KOBRA ONV 
9:14 

Poradie nojle~ších z hráčov ŠK 
Streec ONV: 

l. Juraj LII:KA Komárno 7,5 
2. Viliam SULEK Slovan 

Bratislava 7 
3. Martin HRIVNÁK Snina 6,5 
4. Jozef JÁNOŠ Faust 

Bratislava 6,5 
5. Milan SRTINA Hlohovec 6,5 

Góly KOBRA: 7 - Záhorský, 3 -
Strnád R., 2- Matei, Strnád M., Sith 
P. 

6.KOLO 
ŠK YMCA ONV - HBC FORTUNA 

33:3 
Góly YMCA: 1 O - Jeck, 6 - Chon
doga /. , 4 - Šašík J., S - Nemec R., 
3 - Lisa/, Švaida, 2 - Oroš 
HBC KOBRA ONV - HK UNITAS 

21:S 
Góly KOBRA: 6 - Záhorský, 3 -
Strnád R., Strnád M., 4 - Matei, 2 -
Kaiser, 1 - Vaculík, Chandoga B., 
ArbetP. 
7. KOLO 
R.U.M. - ŠK YMCA ONV 2:3 

Góly YMCA: 3 -Šašík J. 

SLOVMATIC ELÁN - HBC KOBRA 
ONV 16:S 
Góly KOBRA: 3 - Strnád R. , 1 -
Záhorský, S/th P. 

8.KOLO 
HANCOP "B" - ŠK YMCA ONV 

6:9 
Góly YMCA: 3 - Jeck, Chandoga 
/., 2 - Šašík J., 1 - Lunzer 

HBC KOBRA ONV - TEAM 
SHARKS 12:S 
Góly KOBRA: 4 - Strnád R., 2- lá
horský, Matei, Rybár M., 1 -Bedač 
R., Sith P. 

CELKOVÁ TABU(KA PO 8. KOLE 
ZA 

l. Slovmatic Elán 8 
2. HC Centrum 8 
3. HSCVIci 8 
4. R.U.M. 8 
s. ŠKYMCADNV 8 
6. Slávia Právnik 8 
7. HBC Kobra ONV 8 
8. ŠK H.O.K. Nivy 8 
9. Team Sharks 8 
lO. ŠK Profis"32" "B" 8 
ll. H.B.C. Rača 8 
12. HC Čunovo 7 
13. Hancop "B" 8 
14. Tatra-AipineBA 7 
15. HBC Fortuna 8 
16. HK Unitas 8 

Strelci: 
28 Milan Jeck (ŠK YMCA ONV) 

Miroslav Zohorský (HBC Kobra ONV) 
26 Róbert Strnód (HBC Kobra ONV) 

Ján Bartko (Siovmatic Elán) 
23 Jón Majling (HC Centrum) 
Nahrávaä: 
23 Juraj Šašik (ŠK YMCA ONV) 
22 Róbert Strnád (HBC Kobra ONV) ú 
20 Miroslav Zohorský (HBC Kobro ONV) 

Milan marcina (Siovmatic Elán) 
Milan Ney (Siovmatic Elán) 

VY 
8 
7 
7 
6 
s 
5 
s 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
o 

RE PR SKÓRE BOD TM 
o o 117:20 16 20 
o l 105:46 14 18 
o l 51 :11 14 12 
o 2 49:33 12 2 
1 2 90:42 11 8 
l 2 65:41 ll 34 
o 3 81:62 10 o 
o 4 71:48 8 14 
o 4 42:47 8 5 
l 5 36:60 5 36 
o 6 31:65 4 lO 
o 5 28:53 4 lO 
o 6 31:65 4 lO 
l 5 30:110 3 8 
o 7 35:116 2 30 
o 8 27:100 o 8 

Kanadské bodovanie: 
48 Miroslav Zohorský (HBC Kobra ONV) 

Róbert Strnád ( HBC Kobra ONV) 
42 Milan Jeck (ŠK YMCA ONV) 
37 Ján Bartko (Siovmatic Elán) 

Milan Marcina (Siovmatic Elón) 
Brankári: 
l ,38/zópas ·Miroslav Nespala (HSC Vlci) 
2,50/zópas ·ladislav lambert (Siovmatic Elán) 
4,00/zópas ·Hlavenka (Slávia Právnik) 

Oto Prokop 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS DNV 

7. 12. 98- nedele: DNV- Dúbravka- Biele skaly- táborák- DNV 
Informácie tel.: 64 77 83 69 

12. Jozef ŽITNIAK DNV 5,5 35. Róbert VERNER ONV 3 
13. Miroslav ROHÁČEK DNV 5 37. Martin BEZÚCH DNV 3 
32. Marián JURČÁK DNV 3,5 Štartovalo 39 hráčov 
34. Ján ANTALA DNV 3 

DEVEX9 



~ S~oVo ma~veilírania 7 
Styri pohlady na štyri roky, 
ale z iného uhlu pohladu 

V 19. čísle DEVEXU som zverej
nil kritické hodnotenie pozitívnych 
komentárov o činnosti samosprávy, 
ktoré _boli zverejňované ~ seriáli 
J~na latku pod názvom "Styri po
hlady na štyri roky". Vcelku sa da
lo predpokladal, že rea_kcia príde. 
Nesklamal som sa. Pán Zatko v 20. 
čísle DEVEXU zverejnil svoju reak
ciu, ktorej obsah neprekročil rámec 
jeho podobných reakcií na názory, 
ktoré nie sú l<?tožné z jeho. Hneď v 
úvode pán Zatko konštatuje, že 
som predsedom miestnej organizá
cie politickej stra ny, ktorá má za
~túpenie v miestnom zast_upitelstve 
1ednou poslankyňou. Ano som 
predsedom miestnej organizácie 
SNS. 

Musím však podotknú!, SNS ma
la v začiatku volebného obdobia 
dvoch poslancov. Tomu druhému 
zanikla poslanecká funkcia na zá
klade rozhodnutia Ústavného súdu 
vo veci stažnosti o chybnom sčítaní 
hlasov jedného z kandidátov Novej 
koalísie za, ktorú kandidoval aj 
pán Zatko. Samozrejme tento ús
pech sa výrazne medializoval v 
Devexe. To, že však dotknutý po
slanc nemá do dnešného dňa 
osvedčenie od miestne/· volebnej 
komisie o zvolení za pos anca zrej
me nevadí nikomu. Taktiež sa na 
stránkach DEVEXU neobjavila 
správa, že Nová koalícia kandido
vala na svojej kandidátnej listine 
za poslanca miestneho zastupitelst
va v komunálnych vol'bách 1994 

cudzieho štátneho príslušníka, čo je 
v rozpore s volebným zákonom. 

Na túto skutočnost sa prišlo až 
vtedy, keď dotknutá osoba mala 
ako náhradník nastúpi( na Funkciu 
eoslanca práve namiesto pána 
latka. Svoju politickú príslušnost 
som jasne Formuloval v úvode člán
ku, ale ku komu patrí pán Žatko to 
neviem, lebo raz vystupuje v člán
koch Devexu ako keby bol členom 
SD~, to sa týkalo parlamentných 
~ol1eb a teraz v komunálnych vo
l bách naznačuje, že je členom 
KDH. 

Pán Žatko, dobre vie kol'ko akcií 
bolo v poslednej dobe zazmluvne
ných a ako je nimi budúca samos
práva už teraz dopredu finančne 
z~tažená, takže jeho predvolebné 
sluby sa budú velmi tožko prakticky 
rea lizova( Svojim atakmi na moju 
oso~u chce odpúta( pozornos( či
tatele od radu problémov, ktoré 
som vo svojom článku napísal a 
opät vyzdvih uje len samé pozitíva 
a snahu rieši( problémy samosprá
vy. 

Tvrdí, že financie vyna ložené na 
rekonštrukciu detských ihrísk boli 
využité účelne a že konečne sa po
darilo to, že na týchto prácach ne
zarábajú cudzie firmy, k efektív
nosti využitia investícií som sa už v 
predminulom čísle Devexu vy jadro
val a jasne som ju deklaroval na 
konkrétnych príkladoch. Cudzie fir
my zarábajú na týchto akciách na
dalej tiež, lebo množstvo prác DE-

NOVA realizuje subdodávkami . 
Problém potulovania mládeže po 
tmavých kútoch a pivničných pries
toroch nevyrieši rekonštrukcia det
~kých ihrísk. Podla môjho názoru 
1e potrebnejšie vybudova( klubové 
priestory pre mládež, ako novú 
prevádzkovú budovu DENOVY 
ktorej zámer schválilo miestne za: 
stupitelstvo. Je zaujímavé ako vel'kú 
starost si robí pán Žatko o budúc
nost fut?alu v DNY. Zvláštne je to, 
kde bene morálne právo poučoval 
Funkcionárov FCL DNY čo majú na 
futbalovom štadióne robi( keď on 
sám sa na ňom za uplynu lé štyri 
roky _velmi málo ob/·!:lVil. Pán Žatko 
nema potuchy ko ko rodičov a 
podnikatel?v sponzoruje činnost 
klu~u a kol ko preň obetujú svojho 
valného času. Nie je pravdou, že 
by Funkcionári FCL DNY nemali 
:áuje_m o rekonštruk:iu tribúny na 
stad1one. Zo strany mvestora t. j. 
mestskej časti, sme však neboli po
zvaní na žiadne rokovanie, kde by 
sa ujasnila koncepcia rekonštruk
cie. jedna vec je niečo schváli( a 
druhá vec le niečo realizova( 
Podla pána latka je DENOV A asi 
univerzálny správca akéhokolvek 
majetku. O jej prednostiach sme sa 
mohli presvedči( pri rekonštrukcii 
spŕch na Futbalovom štadióne. 
Prakticky od začiatku jesennej časti 
Futbalových sútaži musela pani 
hospodárke pri praní dresov drža( 
práčku, aby jej neodpochodovala 
von z miestnosti, jednoducho ju 
DENOVA nebola za celú tú dobu 
schopná ukotvil aj keď sme pána 
riaditela na to viackrát upozorňo
va li . O kvalite a efektivite prác DE-

"Když docházeií argumenty, veme se klacek" 
_ Túto vetu napísal dnešný premiér 
Ceskej republiky v septembri 1989 
do jedného malého časopisu a 
chcel tým vyjadri( spôsob diskusie 
vo vtedajšom Československu o vý
sostne ekonomických témach medzi 
mocou a odborníkmi. Za túto vetu 
vyletel zo zamestnania. Táto veta 
mi prišla na um keď som si prečíta l 
reakciu vydavatela k môjmu názo
ru uverejnenému v Devexe 20/98 
na článok "Občania sa pýtajú" z 
Devexu 19/98. 

Slovensky by nadpis mohol znie( 
"Kto chce psa bi( palicu si nájde", 
ale nebol by taký výstižný. 

Nemám možnosti vydavatela 
Devexu a tak nemôžem reagova(, 
na rozdiel od neho, na tej istej 
stránke. Len s časovým oneskore
ním dvoch týždňov, ktoré prejdú do 
dalšieho vydania Devexu . S rizi
kom, že riadny na ktoré reagujem 
si bude už málokto pamätal. 

Slúži ku cti Devexu, že doteraz 
uverejňoval akékolvek príspevky 
občanov bez krátenia a úpravy. 
Ale k veci: 

DEVEX 10 

Nie som profesionálny novinár, 
ale pri občasnej publicistike sa 
snažím drža( Faktov a vyjadrova( 
sa presne a zretel'ne. Rovnako po
stupujem pri číta ní príspevkov. 

Manipulácia s Faktmi ma znepo
kojuje aj v iných oblastiach ako je 
Devex. 

Z reakcie vydavatela Devexu 
mám však pocit, že reaguje na iný 
článok v iných novinách. Ak reagu
je na môj príspevok, tak predovšet
kým na to, čo tam vôbec nebolo. 
Na tom postavil svoju konštrukciu a 
následne nasmeroval podstatu pro
blému, nie na ved lajšiu ko lej , ale 
najmenej cez tri výhybky dalej na 
úplne inú trat. 

Kedže nie je problém opätovne 
prelistovat staršie čísla Devexu, a 
predpokladám dalšie ozveny mu
sím reagova( ešte raz. 

Dodržím štruktúru minulého prís
pevku. 

1. Podstatou článku - stažnosti -
v Devexe 19/98 "Občania sa pý
tajú" je nemožnost uskutočnil po
znávací zájazd v réžii základnej 

organizácie Matice slovenskej v 
Devínskej Novej Vsi. To potvrdzuje 
aj vydavatel' v čísle 20/98. 
Oslovení sú daňový poplatníci. 
Teda aj ja. 

Vinník za neuskutočnený zájazd 
je v pôvodnom článku adresne 
označený. Nikde som nenašiel ani 
pol slova o tom, že neposkytnuté 
peniaze by chýbali na inú, tú pod
statnú činnost miestnej Matice . 
Naopak. V roku 1998 zostalo aj 
na štyri zájazdy. Z toho dva za 
hranice. Srdečne ich matičiarom 
doprajem. Nikto sa nestažuje napr. 
že by detský súbor Matičiari k mu
sel obmedzi( cesty za vystúpeniami 
preto, že samospráva obmedzila 
príspevok. Teda, že by bola ohro
zená reprezentácia miestnej matice 
alebo Devínskej. Problémom je ne
uskutočnený piaty zájazd v roku 
1998. 

Nikde v mojom článku nemožno 
nájst výhradu voči príspevkom ob
ce na činnost akýchkolvek spolkov, 
športových klubov ... Ak má obec z 
čoho prispie( V mojom článku 

nájs( preferovanie 
ným na úkor 

Vydavatel' 
dovšetkým to nemožné. 

2. Nikde som sa 
v iných médiách 
vrcholní predstavitelia 
kových organizácií 
lom svete v takom 
predstavitelia Matice 
Zato som si nedávno 
mentárny Film v STV 
menšine v nedalekom 
Pravdupovediac 
materiálnu 
starej vlasti nechválili. 
zrejme príliš blízko. 

Aka vidno ani 
ným odborom sa ~eľa 
štruktúr neujde. Al 
obce. Nikde som 
našich matičiarov 
cie napr. ad 1 

Košíc či i né ho 
Účelom bola 
né zdroje" vo 

rach Mati_ce; ~ da 
kej organ1zac11, te 
považujem za 
doví členovia 
cat na svoje 

mojU ~©V@ ve®rania 

ia financií. Ak sú 
s financovaním cestova

na tých, ktorí s tým pro-
mal"ú. Rovnako son nena-

ne ' - r . 
žiadnom Dhvexe sta~n~s -~- m-
neziskovýc ~rgamz~cn ~ 
na nemožnodst zo~gan1zovat 

zájaz z vmy samos
Preto im nikto nemohol 

1( aby sa obrátili na vnú-
droje vlastnej organizácie . 

zom iste neodporúčal Futbali
sby sa obrátili na FC Košice, 

0 
futbalový zväz. Túto hierar-

00 M . . d l' nielen v at1c1, vy avate 
pozná a napriek tomu účelo-

jedného vreca výdav-
služobné cesty štátnych za

a výdavky na pozná
l zájazd členov miestnej organ i

neziskového spolku je skutoč
účelový žurnalistický výkon. 

lc článku 

Silnejšie, ale výstižnejšie slovo 
radšej nepoužijem. 

lepší výkon je miešal výdavky 
na kanalizáciu a Financovanie po
znávacieho zájazdu základnej or
ganizácie neziskového spolku. 

Neodpustím si trochu korenia: 
Kanalizácia pre činžiaky na síd

lisku Stred sa budovala pred 19 
rokmi. Ani v roku 1979 nebolo ešte 
v Devínskej to spoločenské zriade
nie kde malo byt všetko zdarma. 
Takže predpokladám, že museli 
prispieva( daňoví poplatníci aj na 
kanalizáciu k činžiakom kde býva 
vydavatel'. Možno iným mechaniz
mom. 

3. Obmedzenie príspevku zá 
kladnému odboru Matice v DNY sa 
v Devexe dlhodobo "prepiera". 
Matičiari sami tvrdo odmietali poli 
tický podtext akcie na základe kto
rej bol príspevok obmedzený. 

"Oflčani a s a p ý t a jú " 
Pisatel' člán ku mal niekol'ko otá

škoda je , že ako občan tejto 

ky a žijúci na Slovensku , 

aspoň základné údaje o 

mi nášho štátu, o ich pro

a ich starostiach. Aké 

pocity a radost pri stretnuti

sa svojimi rodákmi. Hlavne by 

mal vedie( niečo o činnosti 

na Slovensku. Asi mu nie je 

, že v nedávnej minulosti 

MS tri krát na Slovensku za

' čím nášmu národu vznikli 

škody na jeho identite 

, sebavedomí a vlastnom 

Opätovne pripomína

, že MO MS v DNY bola za lo-

a upevňoval sebavedomie 

identitu Slovákov žijúcich 

Tatrami, i tých ktorí z rôznych 

museli hlodal domov v 

Mo Ms bol hrubo obvinený v 

článku o "súkromných 

len preto , že sú členmi 
Ms" Pr -· . .. . . · e oz1ven1e pamah pn-

' že sa kritizujú kultúrne 

poznávacie zájazdy pre hlbšie po

znanie Slovenska , a že MO MS 

tieto akcie zásadne organizuje pre 

všetkých občanov MČ DNY a teda 

nie len pre členov MS. 

Autor uvedeného článku sa mo

hol prihlásil a spoznal by atmosfé

ru stretnutí l'udí, ktorí sú naozaj z 

rôznych politických zoskupení, rôz

nych politických názorov a i napriek 

tomu sú schopní si rozumie( a 

rešpektoval sa . Toto bolo a je to 

najdôležitejšie, lebo Matica sloven

ská Slovákov zjednocuje a nie po

buruje. Je hrubé zavádzanie obča

nov a priam urážajúce , akým 

spôsobom sa vyjadruje pisatel' o 

predstaviteloch MS. Ak autor nevie 

akou čiastkou prispela MS na čin

nost MO MS v DNY, odporúčame 

mu osobnú návštevu výboru, kde 

mu bude poskytnutý podrobný roz

pis. Potom zistí , že príspevok z 

mestskej časti DNY a zastupitelstva 

je iba malá čiastka , ktorou MZ 

prispieva na činnost. Taktiež asi 

nepostrehol , že činnost MO MS 

nemá nič spoločné s tlačiarňou , 

ktorá pracuje , ako každá iná na 

základe objednávok. MO MS nežia

da MZ o sociálny príspevok, ale 

čiastočné krytie nákladov na čin

nost kultúrnych aktivít občanov MČ 

DNY tak , ako ostatné neziskové 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

Napriek tomu sa do diskusie zápa
listo zapojili aj politické zložky 
mestskej časti. ja som sa vo svojom 
pôvodnom príspevku o akciu, z kto
rej vznikala celá aféra ani neobtrel. 
Opakovane zdôrazňujem že v mo
jom článku nájst politický podtext je 
výkon totožný s ulovením žraloka v 
Morave. Problém bol, aj nadalej je 
stavaný najmä morálne . Preto som 
považoval za potrebné upozornil 
na iný morálny problém Matice. A 
kedže išlo o trochu tuhšiu kávu, ako 
je odňatie pár tisíc korún samosprá
vou základnej organizácii matice, 
musel som sa opýtal na to či a kde 
bol prezentovaný na verejnosti, na
šimi matičiarmi, s takou vytrvalostou 

Odpoveď vydavatela: 

Nechcem unavoval čitatelov. Ak 
sledujú dianie ~ spoločenské i kultúr
ne - v Devínske., Novej Vsi a čítali 
oba články v čí se 20/98 nie je po-

združenia , ktoré vykazujú svoju 

činnost v prospech občanov. 

Je na zamyslenie pre všetkých 

občanov, prečo je Matica slovenská 

terčom útokov a nie je podporovaná 

ako najvyššia národne - kultúrna 

MÔJNAZOR 
V poslednom čase sa v našom 

časopise Devex začalo intenzívne 
písa( o činnosti nášho miestneho 
zastupitel'stva. Je zrejmé, že to vy
plynulo z blížiacich sa komunálnych 
volieb. Predovšetkým sa vyzdvihujú 

prevažne len úspechy. Nezdá sa mi 
však pravdivé, že iba jedna strana 
má zásluhy na všetkých úspechoch, 

ako to vo svojich rozsiahlych prís
pevkoch reprezentuje pán prednos
ta úradu Ing. Ján Žatko, ináč pred

stavitel' KDH . Takmer úplne svojimi 
príspevkami okupoval väčšiu čast 

posledných výtlačkov Devexu, kde 
priamo sugestívne vyzdvihuje svoju 
osobu a svoje hnutie za všetky úspe
chy dosiahnuté v našej mestskej čas
ti . Nemám možnost poznal pravú 
skutočnos(, ale neverím, že ostatní 

členovia miestneho zastupitel'stva 

boli nečinní a neaktívni, pričom sa 

vôbec nehodnotí práca jednotlivých 
komisií, ktoré sú účinným pomocní
kom miestneho zastupitelstva pri pl
není úloh. 

Priamo zámerne bola venovaná 

celá strana Bratislavských (Press
burgských) novín práve prednostovi 
MÚ Žatkovi. Vo svojich otázkach 
moderátor kládol otázky tak, aby 

odpovede vyzdvihovali zásluhy zá
stupcov jeho hnutia . Priamo očivid-

a vehemenciou . V rámci vnútornej 
demokracie Matice. 

Ja som to nepostrehol. 
Odpoveď mi neposkytol ani vy

davatel' Devexu . Ani na neutrálnu 
otázku ako ich dotuje ústredie 
Matice, samo dotované ročne štát
nym rozpočtom SR desiatkami mili
ónov korún a viacerými lukratívny
mi nehnutel'nostami odovzdanými 
štátom za l Sk. To že vydavatel' 
znížil Maticu v jej komerčných akti
vitách na úroveň tuctových bulvár
nych časopisov, ktoré za peniaze 
dokážu čokolvek, ma prekvapuje. 

K poslednému odstavcu: 
Všetko bolo povedané vyššie. 

Ing. Miloš Encinger 

trebné, _zo strany vydavatela rea
goval. Citatelov si vážim a predpo
kladám, že každý si urobí aj tak 
obraz podla svojich predstáv, 
schopností, možností, inteligencie, 
zamerania ... 

ustanovizeň . Opät Matica sloven

ská niekomu prekáža. Prečo asi ? 

Slováci, poučme sa už raz z histó

rie! 

Štefan Horník, 

predseda MO MS v ONV 

ne zavádzajúca vyznela čast týkaj
úca sa budovania kanalizácie v 
našej mestskej časti, z ktorých si 
občania nepoznajúci skutočnost 
museli urobi( jednoznačný záver, 
že celá kanalizácia Devínskej novej 
Vsi sa uskutočnila po r. 1994. 
Pritom skutočnost je taká, že do tej 
doby bola už väčšia čast Devínskej 

odkanalizované. 
Netreba zabudnú( že pri riade

ní miestnych záležitostí má rozho
dujúci podiel hlava obce tj . staros
ta . V tomto prípade Ing. Mráz, kto
rého si naši občania v posledných 
vol'bách s vel'kou prevahou zvolili 
ako nestraníka do čela našej mest
skej časti. Nazdávam sa, že práve 
on má majoritný podiel na úspe
choch, ktoré naša mestská čast do

siahla. 
Každý, kto sa pohybuje po mest

ských častiach Bratislavy musí po
tvrdi( že naša mestská čast je naj
vzornejšia a najčistejšia čast' mes
ta. Prevažná čast' našich občanov 
túto skutočnost' vníma a je na ňu i 

hrdá. 
Záverom preto vyzývam všet

kých, ktorí sa budú v rámci predvo
lebnej kampane uchádzal' o hlasy 
občanov, aby viedli čestný, otvore
ný boj bez záludnosti a osočova-

ni a . 
A. Dvorský 
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Naiširšia koalícia • ..... .... # 

na1s•rs1e zastupenie há tor 

4J - ~ ~G?-
Záruka demokracie v DNY aj po k;munál~ 

OI(DH DS 
D•mokt•~eUJiflnl 

Vážení spoluobčania, 

v 18.čísle Devexu ste sa mohli zoznámi( s volebným programom širokej koalície KDH D . 

a SDK, s kt~rým prichádzajú ku Vám kandidáti na poslancov miestneho zastupitelstva a k ~·d ~· DS, SDss, 

touto koalíciou. Našimi hlavnými cielmi, ktoré chceme presadi( sú: an l at na starostu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zníženie a odpustenie daní z nehnutelností. 

Výstavba nových bytov pre obyvatelov mestskej časti. 
Zintenzívnenie prevencie proti drogám. 

Zelená, čistá a bezpečná Devínska Nová Ves. 

Pomoc starým, šanca mladým, dobré podmienky všetkým. 

Aké konkrétne zámery sú za týmito cielíni? 

Zelená a čistá Devínska Nová Ves 

Bud~me premi~ňat' Devínsku Novú Ves na oázu zelene 0 čistoty. Vysadíme 

nove strom~, knky, kvety a trávniky. Zintenzívn ime údržbu zelených plôch 
0 

budeme pntom spolupracovať aj s občanmi. Budeme riešit' znečisťovanie 
verejných plôch zvieratami. 

Zlepšenie bezpečnosti 
Bezpečnost' obyvatelov Devínskej Novej Vsi je pre nás prvoradá. 

Bez~eč~ost' to je dostatočný počet mestských policajtov v teréne, bezpeč

nost to 1e dobrá spolupráca so štátnou políciou, bezpečnost' to sú dobre 

osvetlené ulice, bezpečnosť to sú aj psi uviazané na vodítkach. 

Úcta k starším 
S~oju úctu k šedinám budeme prejavovať aj činmi . Zvýšime podporu klubu 

doc~o~cov._ Budeme prispievať na rekreáciu dôchodcov. Rozšírime opatro

va~elsku sluzbu. Zabezpečíme geriatrický program. Rozšírime poskytovanie 

pnspevku na stravovanie a budeme dôchodcom prispieval' na úhradu slu

žieb. Pripravíme výstavbu penziónu pre dôchodcov, v ktorom budú okrem 

malometrážnych bytov k dispozícii spoločenské miestnosti, jedáleň zdra-

votnícka služba a dalšie služby. ' 

Byty za 200 tisíc korún. 
Predvolebný bonmot, alebo skutočnost' ? 

Byty sa stávajú pre mladých ludí stále viac a viac nedostupné. Preto ponú

~ame mladým rodinám z Devínskej Novej Vsi nový spôsob financovania 

1ch vlastného budúceho bytu . Mladé rodiny sa budú môct' nasíahovaí do 

nového bytu po úhrade 200 tisíc korún. Zostatok kúpnej ceny bytu uhradí 

mestská časí a vlastníci bytu budú splácať túto pôžičku po dobu 15 rokov. 

Pô~ička bu~~ be~úročná a splátkový kalendár bude zostavený tak, aby 

spiatky v poc1atocnom období boli čo najnižšie. Počas budúceho štvorroč
ného volebného obdobia takýmto spôsobom zabezpečíme minimálne 30 

bytov pre mladé rodiny z Devínskej Novej Vsi. 

Dom mladej rodiny pre tých, ktorí nemajú na vlastný byt. 

Pr~ tých mladých ludí, ktorí nemajú financie na zakúpenie si vlastného bytu 

am za pomoci pôžičiek ad mestskej časti ponúkame byty v Dome mladej 
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rodiny. Byty budú vo vlastníctve mestskej časti a b d. .. 

d . . d b u u prenapma é 
ro mam na o u určitú 5 rokov Po tomt - b n 

. . . • . . . o case y ma li b í 
schopn i zakupil Sl svo l vlastný byt a nájomný byt uvolnit' dal· : 

ne. Ak ani po 5 rokoch nebudú mat' dostatok • . sei 
• . .. • , penaz, na vlastn • 

~ozne na lom bytu pred lži l. Počas budúceho štvorročného y 

bio postavíme Dom mladej rodiny v ktorom zabez .. b · 

ne pre 30 mladých rodín z Devínskej Novej Vsi. 
pec/me yvanie 

3 milióny korún ročne na pôžičky na n\1\u ... :_ 

Budeme pokračoval' v poskytovaní bezúročny' ch ..... k b 
k . - . . . pozlcle o yvateľom 

s e1 cash na vytvorenie nove1 bytove1· 1·ednotky z ... 
. · vys1me sumu 

tieto pôžičky na 3 milióny korún ročne Pridelovan 'le ••.•. k 
' pOZ/Cie 

transparentné, pretože sa rozdelenie uvedených 3 miliónov 

s~h~alovat' pre všetkých žiadatelov na tom istom rokovaní miestneho 

p1telstva pred očami verejnosti. 

Roz_šírenie prístupovej cesty do Devínskej Novej 

Presad,me, aby hlavné mesto Bratislava rozšírilo prístupovú kon~uníla!Mi 

Devínskej Novej Vsi tak, aby sa po nej dalo jazdiť bezpečne nielen 

vými vozidlami, ale oj bicyklami. 

Bezbariérové úpravy 
Budeme pokračoval' v odstraňovaní architektonických bariér na 

priestranstvách tak, aby sa po celej Devínskej Novej Vsi mohli bez 

mov pohybovať starší ludia, telesne postihnutí aj mamičky s kočíkmi. 

Zdravotnícka starostlivost' 
Budeme sa uchádzal' o prevod zdravotníckych zariadení do 

mestskej časti. Ak bude mestská čast' vlastníkom zdravotníckych 

zrekonštruujeme ich a rozšírime jestvujúce zdravotnícke služby. 

Zníženie a odpustenie daní z nehnutelhostí. 

Znížime obyvatelom Devínskej Novej Vsi ich daňovú povinnost. 

podporoval' funkciu bývania pri dalšom rozvoji Devínskej Novej Vsí 

znížime daň z nehnutelností za rodinné domy, byty a garáže. 

70 rokov a ZŤP pomôžeme v ich sociálnej situácii tým, že daň za 

domy, byty a garáže im úplne odpustíme. 

Krajšia stará čast'. 
Aj stará čast' si zaslúži nové cesty 0 chodníky. Vybudujeme ich. 

čast si zaslúži lepší vzhlad hlavnej ulice. Dáme lstrijskej ulici vzhľad 
patrí. Aj stará čast' si zaslúži zdravú zeleň. Obnovíme prestárlu 

leň no uliciach. Vizitkou starej časti sú rodinné domy. Poskytneme 

níkom finančné príspevky na úpravu vzhladu domu. 

Ústup áut z ulíc. 
pre to, aby sa ulice v Devínskej Novej Vsi stali valnejšími . 

podporovať výstavbu garáží a nových parkovacích 

očné volebné obdobie zabezpečíme vybudovanie minimál
!tvorr 

garáží a 600 parkovacích miest. 

Humanizácia sídlisk. 
,,zletným názvom si predstavujeme konkrétne drobné veci. 

e, lavičky, odpadkové koše, oživíme architektúru betónových 
nov 

prvkami - plôtikmi, pergolami a fontánami. Chceme dosi-

obY sa a j obyvatelia sídlisk cítili v Devínskej Novej Vsi ako doma . 

Dobudovanie a priblíženie služieb. 
vznik nedostatkových služieb v Devínskej Novej Vsi a ich priblí

všetkých lokalít. Vybudujeme nové priestory vhodné na prevádz

sluíieb. Budeme využívať všetky zákonné možnosti na sprevádz

obchodného strediska na nám. J.Kostru. Podporíme pretvorenie 

J. Kostru na centrálne námestie Devínskej Novej Vsi s vybudova

služieb. 

Podpora súkromného podnikania. 
podnikatelom v ústrety podporou ich podnikatel'ských zámerov, 

v záujme obyvatelov mestskej časti. Vybudujeme pre podni kate

priestory vhodné na podnikanie. Zvýšime na dvojnásobok bezú

poskytované na podporu podnikatelských aktivít. 

Výstavba rodinných domov. 
možnosť výstavby rodinných domov schválením nových lokalít 

na ich výstavbu o pomocou stavebníkom pri výstavbe inžinier

sietí. Tak isto poskytneme bezúročné pôžičky oj no túto výstavbu. 

Výstavba kanalizácie. 
1999 ukončíme výstavbu kanalizácie v jestvujúcej zástavbe v 

Novej Vsi. Budeme so spo l upodielať na výstavbe kanalizácie na 

s novou bytovou výstavbou. 

Nové športoviská vrátane plavárne, 
športovej haly a in-line areálu. 

Už v roku 2000 sa sprevádzkuje krytý bazén, ktorý buduje súkromný inves

tor na základe našej iniciatívy. Zabezpečíme bezplatné užívanie bazéna 

pre plavecký výcvik detí v rozsahu 12 hodín týždenne a znížené vstupné 

pre deti z Devínskej Novej Vsi nad uvedený rozsah. Počas štvorročného vo

lebného obdobia vybudujeme krytú viacúčelovú športovú halu a in-line are

ál pre skateboardistov a korčuliarov. Dokončíme rekonštrukciu detských ih

rísk o budeme na nich budovať športové zariadenia pre dorastajúce deti . 

Prispejeme školám na rekonštrukciu ich športových areálov. 

Športovo-rekreačná zóna 
Vybudujeme novú športovo-rekreačnú zónu. Rozšírime možnosti využitia 

rybníka na rekreačné účely, rozšírime sieť cyklotrás, pripravíme vybudova

nie vodáckeho areálu. 

Podpora športo'!'ŕm klubom 
a l<:ultúrnym združeniam. 

V rámci protidrogovej prevencie budeme vytvárať podmienky pre to, aby 

mali deti a mládež širokú možnosť športovania a kultúrneho vyžitia. Okrem 

budovania nových a rekonštrukcie jestvujúcich športových areálov a kultúr

nych zariadení zvýšime aj podporu športovým klubom a kultúrnym združe

niam zaoberajúcich sa mládežou. 

Kultúrne a spoločenské vyžitie. 
Dokončíme výstavbu kultúrno-spoločenského centra na lstrijskej ulici . 

Zrekonštruujeme vilu "Košťálová", ktorá bude slúžiť na verejné účely. 

Poskytneme dalšie priestory na ku ltúrne aktivity. Podporíme kultúrne podu

jatia organizované inými subjektami. Podporíme podnikatelov prevádzkujú

cich zábavné zariadenia na slušnej úrovni . Budeme presadzovať premoste

nie rieky Moravy o zintenzívnenie kontaktov s rakúskou stranou. 

Zriadenie strednej školy. 
Budeme presadzovať, aby sa v Devínskej Novej Vsi zriadila stredná škola 

všeobecnovzdelávacieho typu. 

Príspevky na stravovanie detí v školách. 
Pomôžeme mladým rodinám aj zvýšením príspevkov na poskytovanie stravy 

v základných školách . 

-·~ ..... ,u na primátora Bratislavy Jozef Moravčík a kandidáti na poslancov mestského zastupiteľ

kandidovaní koalíciou strán KDH, DÚ, DS, SDĽ, SDSS, SZS a SDK, kandidáti na poslancov miest

zastupiteľstva a kandidát na starostu mestskej časti Ján Žatko kandidovaní koalíciou strán 

Dú, DS, SDSS, SZS, SOP a SDK pozývajú obyvateľov mestskej časti Devínska Nová Ves 

v pondelok dňa 14.11.1998 od 18:00 

do veľkej sály Istracentra na Istrljskej 2 

diskusiu v predvianočnej atmosfére o svojich predstavách, o riešení problémov a ďalšom rozvoji 

Novej Vsi a Bratislavy vo Váš prospech, spojenú s vylosovaním 32 vecných cien pre účast

ankety o našom volebnom programe. 

Zelená, čistá a be~pečná Devínska Nová Ves. 
DEVEX 13 



Rozhodovaf spolu 
Vážení občania! 

4. Ešte väčšm i ako doteraz 
chcem prispie( k stálej a účinnej po

moci o našich spoluobčanov 
Chorvátov. Aby v slovenskom do

move mohli zosta ( sami sebou, so 

svojou rodnou rečou a kultúrou, so 
svojou národnou identitou. 

koj, životné istoty b 
li hra( a ich rod ·'.? 'l sa 

IC IQ 
I(ANDIDÁTI A VOLEBNÝ PROGRAM SNS 

komunálne voľby 18. - 19. 12. 1998 Dovol'te mi ma( tú smelosť o 

úprimne sa Vám prihovoriť. Volám 

sa Ing. Jozef Ďurček, narodil som 

so 13. 3. 1943 a bývam no ulici 

Jána Poničano č. l . Som absolven

tom Slovenskej vysokej školy stroj

níckej v Bratislave so špecializáciou 

ekonomika, organizácia a pláno

vanie. Práve teraz, pár dní pred 

vol'bami starostu a miestneho za

stupitelstva mestskej časti Devínska 

Nová Ves sa Vám prihováram ako 

nezávislý kandidát na starostu. 

Pre mňa osobne o pre moju rodinu 

takisto je to mestská čas( určite naj

krajšia o spomedzi ostatných v 

Bratislave najzdravšie. Tu som, s 

Vami o medzi Vami, našiel predsa 

obyčajné !'udské šťastie oj celý 
zmysel života. 

Vychádzam pritom so samozrej

mého predpokladu, že so prihová

ram nielen susedom o dobrým 

známym, ale oj mnohým priote

lom, kamarátom o spolupracovní

kom. Tým všetkým, čo rodi počujú 
dobré !'udské slovo o ktorým sa oni 

nemusím nadlho predstavova( 

lebo jednou z výhod našej mest

skej časti je, že sa tu skoro všetci 

poznáme. Nie tok podla slov a slu

bov, ako skôr podla skutkov. 

Veď oj moje rozhodnutie kandi

dovať na starostu Devínskej Novej 

Vsi sa zrodilo na radu Vás mno

hých, čo ma poznáte viac ako iní. 

Preto aj moje prípadné zvolenie zo 

starostu bude znamena( predovšet

kým jedno: ako jeden z Vás 

chcem počúvať Váš hlas počas 
celého výkonu svojej zodpovednej 
funkcie. Teda úprimne sa uchád-

zam o Váš hlas, vážení spoluobča
nia, ale nie iba pri vol'bách. No ro

ky, v ktorých som odhodlaný slúži( 
Vám, našej mestskej časti. 

Aj môj predvolebný program vy
chádza na prvom mieste z Vašich 

želaní, túžob. Z Vašich názorov o 

návrhov no riešenie vecí o problé

mov nášho spoločného každoden

ného života. Nechcem a nebudem 

si stava( "pomníky". len rešpekto

va( Váš názor. Váš súhlas s mojimi 

budúcimi krokmi na prospech 
Devínskej Novej Vsi. 

Hlavný dôraz sústredím no úlo

hy, z plnenia ktorých bude ma( 

osoh občan, v podstate každý člo
vek. 

l. Moja rozhodujúca starost
livos( sa sústredí na zabezpečenie 
harmonického ž ivota a sociálneho 

prostredia. Aby každý jednotlivec 

mohol precítiť, že jeho pokojným 
domovom je Devínska Nová Ves. 

2. Naše mladé generácie, od 
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tých na jmen ších, sú naše náde je a 

jediné záru ky spoločnej budúcnos

ti . A preto sa vedno so školskou 

správou postarám, aby ich záujmy 

pri vyučovaní a výchove, pri vše

strannom rozvoji zdravia a schop

ností stáli na vyvýšenom mieste. 

3. K tomu sa živo pridáva veľ-
mi pozorná starostlivos( o postave

nie občanov starších a dospelejších 

5. Mestská čas( Devínska 

Nová Ves sa aj mojim pričinením 
má sta( a stane sa živým a aktívnym 

centrom čulého kultúrneho, športo

vého a spoločenského života. 

Príležitos( na rozvoj osobných 

schopností a záľub dostane každý 
občan a jednotlivec. 

6. Novým, aktívnym spôso-

strachu o zdravie a •. 
V·d· . Zlvaty 

1 1le a1 sam·1 . • · 
k , voze · 

o ~ si nechcem rob~·' 
prozdnu reklamu d 
l b 'd pre e o uvo zom iba . 
úlohy o problémy n 

stu. A nás všetk. ch 
spolupráci budúci~h 'kv 

M" ro av 
ozeme sa však . · 

už dnes dohodnú( n;arn•esto 

BLIŽŠIE Kandidáti na funkciu 2.volebný obvod: Michal VLČEK 

poslanca Miestneho Ján MALÍK 36 ročný technik 

zastupitelstva 41 ročný vedecký 

pracovník 3.volebný obvod: 

l.volebný obvod: Beáta KOLNÍKOVÁ Alojz MORAVEC 

Michal GLOSÍK 37 ročná podnikatel'ka 43 ročný technik 

bom viditelného pozdvihnutie mate

riálneho blaho o životnej úrovne je 

cesto sústavnej podpory malého o 

stredného podnikania. To so stone 

mojou rozhodujúcou úlohou v ob

lasti rozvoja hospodárskeho života 
Devínskej Novej Vsi. 

statnom: Budeme 
0 

ciach rozhodovat' 
Hneď po zvolení sa 
zhromaždení občanov 
Novej Vsi a konkrétne sa uel•inli~IZO~• 

m~ na projekte práce >rm·~ .... ._ 

miestneho zastupiteľstva 

53 ročný podnikatel' Milan DOBROCKÝ Marta BAKŠOVÁ 

35 ročný podnikatel' 39 ročná podnikatel'ka 

7. Na to je nevyhnutná oj šir-

Ivan KOLENIČ Ján PROSUCH Renáta JURČÍKOVÁ 

-42 ročný technik 36 ročný geodet 34 ročná podnikatel'ka 

VOLEBNÝ PROGRAM SNS pre komunálne vol'by 1998 

funkčné obdobie. Tento 
stone našou vzá jomnou 

dohodou. Jej plnenie bud 
l , . eme 

!ro oval na1menej raz roč 
k .. . h ~ 

opa_ U!UCIC sa verejných 
šia o bezpečnejšia cesta do našej 

mestskej časti. Jej rekonštrukciu bu

dem zabezpečova( ako životnú pri
oritu. 

den1och občanov, ktoré 

zvoláva( pravidelne, alebo programové ciele _ . , . . . . . 

potreby a Vášho želania na funkciu starostu MC Bratislava DNV, poslanco do Mestského zostupitelstvo hl. mesto SR Brali slovo o kand .doh no poslancov do Miestneho zo-

generácií. Za prácu a aktivity v ži

vote patrí zaslúžená starostlivos( v 

starobe. Také bude heslo a taká 

bude aj skutočnos( pri každoden

nom obstarávaní potrieb starších 

ludí (priestory, zdravotná starostli
vos(, opatera a pod.) 

8. Počas výkonu svojej funkcie, 
ale ešte lepšie od prvého dňo, sa 

postarám o dobré a výhodné pra

covné podmienky pri posilňovaní 
Policajného zboru v Devínskej 

Novej Vsi. Aby tu u nás zavládli po-

Vašich podnetov. ' MČ Bratislava DNV majú zo cieľ presadzova( v novom volebnom období nasledovné hlavné programové ciele: 

Dovolte mi vyjadri( už ie podmienok pre spokojný život občanov vo všetkých smeroch spoločenského života. . • . _ -· 

dos( z takej spolupráce s s magistrátom hl. mesto SR Bratislavy, vyriešenie MHD tým smerom, aby DNV bola v preprave cestu1uc1ch plnohodnotnou MC voc1 

vopred sa Vám všetkým po<fafa"lllos,tatrlým MČ Bratislavy. Posilnenie liniek MHD v čase dopravných špičiek . Znovu zavedenie spoja medzi DNV o Novým mostom (SNP) . 

zo prejavenú dôveru. prepravy upravi( tok, aby so občan z DNV mohol dosta( z mesto pravidelnou linkou MHD do 24.00 hod. a naopak. . 

jestvujúcej komunikácie od diaľničného privádzača zo smeru lamač o Dúbravka, ~lebo výstavba novej . N~ k~líznych m1~stoch, 

llllfiiiiiiiiEis.ner•ovel o lstrijskej ulice obmedzi( rýchlosť vozidiel kovovými retardérmi . Na uliciach v správe MC bez označenia prednosh v 1azde zreal1zovot 

---------~~=~~~==~=-=~~----~---------~~Qp~mémo~~e.S~~~~pmw~~vý~~oon~~~~~oc~m~daw~d~oc~~h~~~- . 

VSETC/ Ml SĽUBUJÚ LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK bytového fondu, vytváranie podmienok 0 spolupráca pri realizácii nadstavieb na jestvujúcej komplexnej bytovej výstavbe a výstavba nove1. . 

KED SA VSAK RÁNO PREBUDÍM JE ZNOVA DŇES. • lnnl'-or,enie zelene, ukončenie, alebo minimalizácio ťažby piesku v ťažobnom priestore Glovico. Likvidácio, poťažne sanácia skládky gudrónov v lokaii-

ÚNIA ŽIVNOSTNÍKOV, PODNIKATEtOV 
A ROtNÍKOV 

Náš VOLEBNÝ PROGRAM pre Mč Devínska Nová Ves: 

Dobudovanie občianskej vybavenosti, inžinierskych sietí 
Pomoc občanom bez rozdielu veku, národnosti, náboženstva 
Zlepšenie životného prostredia, vzhladu Mč, nielen po Radnicu 
Zvýšenú podporu humanitnej, duchovnej, kultúrnej, športovej 
a inej záujmovej činnosti bez tzv. zástupcov Mč vo výboroch 
Zvýšenú bezpečnosť, dodržiavanie zákonnosti, protidrogový 
program, kontrolou zodpovedných orgánov a inštitúcií. 
Rozvoj malého a stredného podnikania, pracovné príležitosti 
Sprístupnenie lstracentra a rybníka občanom za symbolickú cenu 
Riešenie dopravnej situácie, verejného osvetlenia 
Zefektívnenie miestnej samosprávy, odstránenie byrokracie 
Objektívne informovanie nezávislým Devexom, DlV 

otvorená spolupráca s občanmi 

KEĎ SA CHCEŠ MAŤ ZAJTRA LEPŠIE, 
MUSÍŠ NA TOM PRACOVAŤ UŽ DNES 

Srdca. 
a rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti lahkého priemyslu, obchodu, športových a rekreačných služieb, výstavba verejného 

a výstavba športových, kultúrnych, oddychových o relaxačných zariadení, klubových zariadení o dobudovanie infro~tr~kt~ry ~Č. . .. __ . 

ILat•eZFlečEmle rozvoja o modernizácie tepelnoenergetických zariadení s cielom minimolizovoni~- strát ku _ ko,neč_n~mu :potr~b.t~lov1 a co na_lvo:se! 

lhos•oodárnostl prevádzky energetického zdrojo. Meranie spotreby teplo na každom tepelnom zdrap spotreb1telo d1al koveho kuren1o tok, aby Sl kazdy 

bytových domov mohol skontrolovať svoju spotrebu , 

opotrovotelských služieb, všestranná pomoc sociálne odkázaným a starším obyvotelom. , 

spolupráci s príslušnými štátnymi orgánm i zabezpeči( v DNV rôzne odborné zdravotné vyšetrenia, za ktorými musia občania DNV cestoval 

zdravotníckych zariadení mimo DNV. . , . . , . . 

"P'"'""""' podpora a zlepšenie podmienok pre činnos( občianskych aktivít. Vytváranie podmienok pre čmnost obČianskych ~khv1t a 1ch rozv~l -

klubových činností zameraných hlavne na školopovinnú mládež o spolupráca so základnými šk~lami vo všetkých oblashoch ._~_Ybu,do:o~le 

novej tréningovej plochy pre FCl DNV. Zveri( do správy jestvujúce športové areály, ktoré sú v majetku MC bezodplatne na dob~ neurc~u pnslusny~ 

športovým klubom. Zruši( delegovanie členo do riadiacich orgánov športových klubov o iných občianskych združení somosprovou MC. Obnovenie 

mládežníckeho stolnotenisového oddielu. 

l s príslušnými orgánmi v boji proti kriminalite a drogám. 

prístup k vyriešeniu problému rozostavaného objektu domu služieb no ulici M.Marečka . . , . . . . , . 

Kontinuálne nadviazanie no rokovania ohladom hraničného priechodu cez rieku Moravu do Rakúsko, s c1elom dot1ohnuho vec1 do stavu reohzac1e. 

POZVÁNKA 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 

pozýva obyvateľov DNV 

Priateľské posedenie, prezentáciu svojich kandidátov 

a Volebného programu v komunálnych voľbách 1998 

na deň 9.12.1998 (streda) od 18.00 hod. 

do veľkej sály Istracentra 

Občerstvenie je zabezpečené 

Alojz 
Moravec 

Dobrocký 

Michal 
Glosík 

Ján 
Prosuch 

Ivan 
Kolenič 

Michal 
Vlček 

Ján 
Malík 

Marta 
Bakšová 

Beáta 
Kolníková 
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Jeden z nás 
Od samého začiatku, kedy sme 

firmu PRESSKAM oslovili, podporu

je vydávanie Devínskonovoveského 
Expresu. Aj vdaka tejto podpore 
má Devínska Nová Ves svoje novi
ny. 

Od zrodu je v predstavenstve fir
my jeden z jej riaditelov, 35 ročný 
Ing. Tibor MAKARA. Od začiatku 
spolupráce Devexu s Presskamom 

sa s týmto mladým inžinierom, pri 
zoznámení nemal ani tridsa( stre
távame. 

Poznám jeho pracovné nasade

nie, dôslednost a záujem dotiahnu( 

veci do úspešného konca. 

Neprekvapila ma preto jeho kandi

datúra na post poslanca do miest

neho zastupitel'stva v tohtoročných 
komunálnych vol'bách . 

V Devínskej pôsobí od roku 
1986. Najskôr v BAZ-ke ako eko

nomický riaditel', od roku 1992 

ako ekonomicko-obchodný riaditel' 

v Presskame. Zaujímali ma preto 

pohnútky a ochota kandidovat. 

Strava je dôležitou, lepšie pove

dané, nevyhnutnou súčastou nášho 

života. A detské stravovanie má 

zásadný vplyv na další rast a vý
voj. 

Už roky mám v mojej triede zau

žívané, ž hneď ráno sa podelíme s 

jablkami, hruškami, či iným ovo

cím, ktoré rodičia prinesú v rámci 

osláv menín, či narodenín detí. 

Občas sa nájdu aj nejaké prebytky 

zo záhrady starých rodičov a často 
rodičia prinesú ovocie len tak, že 

chcú detom urobit radost. Viete si 

predstavi( že si 5 jablk rozdelíme 

dvadsiati? Máte pravdu, že tu ne
jde o nejeden ie sa. 

V školskej jedálni dostávajú deti 

stravu 3x. Začneme desiatou, kto

rej hlavnú čast tvorí chlieb s nátier

kou. Tvarohová, syrová, sardinko

vá, vajíčková ... ozaj, akú ste doma 

robili naposledy? Ak je chlieb iba s 

DEVEX 16 

- Bývame v starej časti na 
Hradištnej aj s rodinou. (Ing 
Makaru možno stretnú( s malým je

den a pol ročným Viktorom na pre
chádzkach práve v starej časti 
DNY). Záleží mi na lom, kde a ako 

žijem, kde a ako budú vyraslat 

moje deti, ako budem spolunažíva( 
so svojimi susedmi, ak môžem, ako 
tomuto všetkému pomôc( 

• Od čoho závisí, podla vás, dob
rá spolupráca: občan - poslanec? 

- Určite rozhodujú morálne kva

lity členov miestneho zastupitelstva, 
vztah a spolupatričnost k obci a 

záujem o rozvoj spoločenských, 

maslom, prilepšený je zeleninovou 

- paradajkovou, paprikovou, mrk

vovou, kalerábovou ... a u vás do

ma čím? Tie otázky som vám dala 

preto, že niektoré deti radšej vy

čkajú, kým ideme von a hlad zaže

nú čokoládou, keksíkom, či cukrí

kom čo majú schovaný v skrinke. 

Ale takýmito zvykmi rodičia vlast
ným delom iba škodia . 

kultúrnych, športových, hospodár

skych a ostatných aktivít v prospech 
spoluobčanov. 

Obec, alebo v našom prípade 
mestská čast', je organizmus, ktorý 

musí fungova( s okolitým prostre
dím. Ľudí, obyvatelov a občanov by 

malo zaujíma( kto v ich okolí žije, 
pôsobí, aké má možnosti, čím môže 
obci a občanom pomôc( čo môže 
do obce a k občanom pritiahnut ... 

• Kedy vlastne môže obec prospe
rovať? 

- Keď má dostatok pracovných 
príležitostí, má podporu podnikov a 

podnikatelov vo svojom najbližšom 
okolí, keď má primerané finančné 
krytie na svoje potreby a rozvoj, 

keď v obci fungujú kontrolné me
chanizmy týchto peňazí ... príkladov 
sa dá vymenova( viac. 

• Vy ako osoba ... 

- Som ekonomicko-obchodný ria
ditel' firmy Presskam Bratislava so 
sídlom v DNY, členom predstaven

stva bratislavskej kancelárie 
Slovenskej obchodnej a priemysel-

Najhoršie je, keď sa rodič s die

tatom postaví pred jedálny lístok a 

konštatuje: "Tak, toto zjedz, Ioto ne

musíš, to neviem, aké môže byt' ... " 

Dovolím si tvrdi( že dieta doma 

nemá taký rozmanitý jedálny lístok. 

~ V A 

Co v skolke jeme 
Obed. Deti sú zvedavé a na 

obed sa vypytujú dávno predtým 

ako im začne škŕka( v žalúdku. 

Najmä tie väčšie . zaužívali sme si, 

že keď ideme na prechádzku, pre

zradím im hlavný chod: "Začína sa 

na "b" a končí na "y". Buchty sú 
hneď odhalené, podobne je to i s 

palacinkami. Ale sladké jedlo z 

múky je len raz týždenne. 

Zapekaný karfiol, či iná zelenina 

nemá takú popularitu. Hoci aj pa-

Správny prístup rodiča by bol, keby 

diela "navnadil" napr. "Toto musí 

byt určite dobré, také sme doma 

ani neverili, ochutnaj to a potom mi 

povieš ako sa to asi varí ... " a pod. 

Trojročné deti ešte prikrmujeme, 

keď vidíme že sú na to zvyknuté z 

domu a samo by sa nenajedli, väč
šie už jedia aj vid li čkou a 5-ročné 

celým príborom. Pamätajte na to aj 
doma. 

nej komory, pôsobím 
Ivom Presskamu v Zd 
katelov SR v z .. 

. , voze 
pnemyslu SR Zd _ 
l , ruzení 
ového priemyslu SR 
de strojárni Ma lackr' M . 
a kontakty treba ""~ __ ?18 

'k . ' 2:11 
ponu am v prospech ' 
ochotou a záujmom 
miestnom zastupitel'stve. 

• Ale ... 

· Nie, nie som č leno 
politickej strany ani hnutirn 
občiansky princíp, nojrn~· 
nálnej politike kde skut ~ v 

, . ' ocne 
o zau1my občanov 0 nie 
politických strán . 

Predstavili sme jedného 
dátov za poslanca · ;z 

slupitelstva v komunálnych 
1998. 

Záleží už iba na vás 
voličoch, ako ste toto síce 
ale velavravné predstavenie 
li, ako sa rozhodnete. 

olovrantu. 

Olovrant je pestrejší ako 

- okrem pudingu a kaše sa 

rožok, domáci koláč, či 

samozrejme aj chlieb. 

Pozývame Vážených zákazníkov 
na predvianočné nákupy 

~ pozýva 

~ Deti na slávnost' MIKULASA, 

do našej predajne: 

predaj 

dospelých na slávnostné ukončenie.roka- S~~-STER 1998 . 

Pozvánka na slávnosť Mikuláša platí aj pre rodicov. Ak maJ u zauJem, a~y 1ch det1 

darčeky dostali priamo od živého Mikuláša, môžu sa dohovonť s personalom hotelu 

(teL 64 77 77 66, 64 77 99 99 p. Lednárová, p. GaUová) 
Rovnaký kontakt môžu využiť záujemcovia 

o sThJ!Jý<r:Th iiJ $fltJWJfb®fJ'11J:j<r:Th 
i!jp!WfR({J)(J) o 

o slávnostné ukončenie roka na Silvestra 

il{@l~li'@)~~ 
(ii)@l~um 

~líl(!)fli:!lW~~ 

~®~~ U?.g ~ 
po-pia: 15.30-18.00 

so: 8.00-11.00, 
Novoveská 14 (z dvora} 
využite dopredaj zásob 

kempingové potreby 

• stany 

• spacie vaky 

, stoličky (zlacnenéJ 

• lcoiené vaky 

• leltátlca 

• karimatky 

-Kúpa 
- Predaj , , 
-Volné miesta (ponúka, hlade) 
· Služby (ponúka) 
• Byty 
· Nehnutelnosti 
·Rozličné 

chlapč. korčule č. 4 l /2 
stroj. Tel.: 64 77 65 65 

kočík MIRO - 3-komb. 
a buggy DROllY (1000,-) 

dietati, zachovalé. 
Tel.: 64 77 61 68 

Predárn detskú postiel'ku kombi. 
dohodou. Detský kočík znač

' trojkombinácia, tmavo
s bielymi bodkami, vo vel'mi 

stave, po jednom dietati. 
Tel.: 64 77 62 84 

hlboký kočík vo výbor
stave, pekný. Cena 500 Sk. 

Tel: 64 77 66 72 

ÚČTOVNÍČKU 
SEŠ, USY, prax 3 
zákonov v oblasti 
s PC - Word, Excel 

o TJJ(//)Ij)ťJwy o IIJ/JjpiiJ!RIIJ o 

o (//)f1'f1tBtnfl o 

telefón: 

07/64 77 08 31 

na opravy v inzertnej 

kancelárii DEVEXu. 

Novoveská 14, (z dvora), 

pondelok-piatok: 

15.30 - 18.00 

sobota: 
8.00-11.00 

Dámsky módny salón 
v centre Bratislavy 
príjme krajčírky 

na zákazkové šitie. 

Tel.: 075273 3005 

(....__.::..:04:.._·..::..:SL=-=U-=-ŽB=-:Y __ ) 
• Prepisujem na PC. l strana 20 

Sk. Tel.: 64 77 08 02 

• Murárske a obkladacie práce. 
Tel.: 64 77 78 94, 0905 517 300 

• Malby, nátery, stierky. 
Tel.: 64 77 54 69, 0903 791 083 

• Voda, kúrenie. 
Tel.: 64 77 93 19 večer 

( 05- BYTY ) 
• Vymením 3- izb. byt za väčší, 

alebo dom + doplatok. 
Zn. V Devexe 

a k tomu ešte 
perfektný diár a praktický darček 
pre Váš mobilný telefón 

(;" Globt~J 
Autorizovaný predajca 

CARTEL SLOVAKIA, s.r.o. 
Eisnerova 1, 841 07 Bratislava- ONV 
tel./fax: 07 l 64 770 640, 0905 l 716 392 

Nemusíte chodit' do mesta 

PEČIATKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX- Novoveská 14 (z dvora) 
po- pia : 15.30- 18.00 so: 8.00- 11 .00 
objednávky: tel./fax: 64 775 275 

lPlľ®cQl~D ~i!I~~\\Jffil®J ~~ffi~®©lillffil~~ 

ul. š. Králika 1 O 

r OPrava elektrosPotrebičov J 

už aj v Devínskej 

Využite posledné 

tohtoročné číslo 
DEV EXU 

Na papieri: Jakovanom, metalic, perleť, zebra_- červená, čierna, strie

borná, iris, zamat, hodvab 

Nechajte sa aj vy reprezentovať na úrovni! 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia 15.30-18.00 sobota 8.00-11.00 

na želania•uzávierka 

5.12.98 
číslo vyjde ll. 12.98 

l · C ik· 1 k 1 Sk 1/8 str _ 527 Sk 1/4 str = 1054 Sk 1/2 str.= 2108 Sk, l strano= 4216 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o DPH. 
nzercra: enn1 . zno = ' ·- • · ' 1 . . ·• · 25 'M p nuko detských vecí· bezplatne 
ZJavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O %, ce orocne uvere1novome o. o · 

Zamestnanie hľadám . 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná stro no + 50 %. l cm2 ~ l O Sk + 23 % DPH. 

Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). Po·p1o: 15.30 ·l 8.00, sobolo 8.00 · 11.00 

DEVEX 17 



,. 
Okienko 
[ij]@~~~~@] 
polície 

za obdobie od 12. ll. 1998 
do 27. ll. 1998 

• Dňa 16. ll. 1998 v dopoludňajších hodinách 
oznámila hliadke MsP Devínska Nová Ves miestna 
občianka, že jej syn, ktorý v súčasnej dobe vykoná· 
va základnú vojenskú službu sa dlhší čas zdržiava 
mimo vojenský útvar a tak sa vyhýba vojenskej 
službe. Pani uviedla, že ho videla prechádzať sa po 
Devínskej N. Vsi. Hliadka MsP po prejdení rajónu no· 
šla menovaného, ktorého predviedla na OO PZ v 
ONV k ďalšiemu šetreniu. 
• Dňa 17. ll. 1998 bolo telefonicky oznáme
né na stanicu MsP Devínska Nová Ves, že v reštau
rácii Rolanda sa nachádza podnapitá pani, ktorá ob
ťažuje hostí. Hliadka MsP po príchode na miesto 
okamžite nápravu. Pani z reštaurácie vykázala a vy· 
riešila dohovorom. 
• Dňa 18. ll. 1998 v čase 15.00 hna ulici P. 

Horova hliadka Mestskej polície riešila priestupok, 
ktorého sa dopustili dvaja občania, ktorí popijali p~ 
vo na verejnom priestranstve. Prípad vyriešili v 
zmysle zákono o priestupkoch. 
• Dňa 20. ll. 1998 v čase 02.05 hna ulici 
Eisnerova riešila hliadka mestskej polície, priestupok 
občanov, ktorí rušili nočný krud hlasným spevom. 
Hliadka zjednala na mieste okamžite nápravu a 
spevuch~vých občanov vykázala domov. 

E.Kovarik, zást. velitela stanice MsP DNY 

~dio Vlu 
Žena, ktorá nežiorli. .. dokončenie 
v tajničke. 

Vodorovne: A. ZAČIATOK TAJ

NIČKY. - B. Členka mníšskej rehole. 

- C. Osobná obrana (špor.) - zrá

žala. - D. Vodná rastlina - ŠPZ 

Slovenska- vysoký turecký úradník. 

- E. Ohrev po česky - krosná - bub

linky no povrchu kvapaliny. - F. 

Rozrýval - topím žial'- šarha . G. 

Mytologický letec - olgorytmický 

jazyk (mn . č.}. - H. Krátky kabát

rieka v Rusku - okradni. - l. KO-Nl

EC TAJNIČKY. - J. Zanedbáme. -

KRÁSA PRICHÁDZA U NOCI 

Vianočná výstava kozmetiky AVON 

Srdečne Vás pozývame na vianočnú výstavu AVON 

v dňoch: 11 . 12. 98-20. 12. 98 od 1 O. 00-19.00 h DK Dúbravka 

Ponúkame: 
• Kompletnú ukážku výrobkov firmy AVON 

• Možnos( nechof so nalíčif 

• Odborné kozmetické poradenstvo 

• Katalóg a kozmetické vzorky zdarma 

• Žrebovanie výhercov kozmetických balíčkov 

~ffi'l©a (!I)@~ ~~a(Q)aífffi'l(M)~ 
(QJ~íf(!JJ~ č'l@@~(M)@ 

Ak máte záujem o kozmetiku AVON, vyplňte prosím kupón a zašlite ho na 

nasledujúcu adresu: 

~VON Cosmetics, s.r.o., Prepoštská 9, P. O. Box 144, 810 OO Bratislava 

Ano, záväzne si objednávam: 

Spevňujúci očný krém za 199 Sk počet ks: ... cena celkom: .. . Sk 

Spevňujúci nočný krém za 349 Sk počet ks: ... cena celkom: .. Sk 

Meno ................ Priezvisko .. ................ Vek ....... . 

Adresa ................................. PSČ ....... Tel.. ..... . 

Každý z vás, kto zašle vyplnený kupón, dostane zdarma katalóg výrobkov. 

•Js! 

naprchu1em. 6 . Drevčenske meno 

- radová číslovka - zimný dopravný 

prostriedok. - 7. Stará thajská mie

ro - mys - koniec modlitby. - 8 . 

Patriaci O tovi - pasti eri oviec. - 9. 

Pálavy - perimyelogrof (skr.) - bal

kánska váho. - l O. Rub, sekaj - nu-

2 3 4 5 

A [X 
8 

c 
D 

E 

rx 

6 

la - prelamu1 . - ll . Mysliaca čiara 

spájajúca miesta s nulovou inkliná 

ciou - paprsky. - 12. Rieka vo 

Švajčiarsku - trúsi , rozsýpa. 

Pomôeky: C. Algoly.- 3 . Tola. -

4. Ambo. - 9. Oke. - d 

7 8 9 10 ll 12 
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DEVEX 18 

stsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčš:ún. sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

Príhovor 
dava teľa 

Čím modernej šia doba, tým 

sa vytráca úcta človeko 

Je to smutné konštato

aj napriek tomu, že sú oj 

ľudia, skupiny l'udí i spalo

kde úcta človeko je za

á, zakotvená pevnejšie 

v zákone. Viac však pribúda 

druhých . Nielen z rozvráte

neúplných rodín . Aj z ro-

kde honbe za ziskom, posla

alebo "rozvojo" živnosti, 

podniku je podriadené všetko. 

a to je naj smutnejšie, keď 

stenčných dôvodov všetci ro

až na nič iné nezostáva 

Nie, nerezignujú a nepodlie-

1 všetci. Príkladov je viac: 

väčšina učitelov, nadšenci 

íci, charitatívne združe-

Sme pred vol'bami, ale aj 

vianočnými sviatkami. 

čakajú, aby sa mohli vyla

svojimi dobrými vlastnosfami, 

aj skutkami. Chvíl'u, nie-

dní, nastane čas zmiere

aby oni novinári nepísali 

potom hor sa do víru šom

delobuchov a petárd ... 

, tá bude musie( opäf 

no najbližšie príležitosti 
ll . 

Nedajte mi zo pravdu. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

11.12. 1998 Ročník: VIII. Číslo: 22 bezplatne 

Predvianočný príhovor 
Milí spoluobčania! odpúš(a( a na svojich chybách a nedostatkoch sa 

Na adventnom venci sa už rozhoreli sviece a ne- pouči( Nadchádzajúce Sviatky pokoja majú takú 

viditelné hodiny večnosti neomylne odmeriavajú po- zvláštnu moc, že často zmierujú nezmieritel'né o 

sledné dni tohto roka . V tieto dni sme akýsi lepší, adpúš(ajú neodpustitel'né. Opä( nastal čas, aby 

prístupnejší, ochotnejší pomôcf jeden druhému. sme si pripomenuli toto ich najdôležite jšie posol-

Keď na sklonku starého roka sami pre seba, v kru- sivo. 
hu rodiny, priotelov, známych či spolupracovníkov Želám vám všetkým, aby drobná rúčka prichád-

hodnotíme rok uplynulý, želáme si zväčša, aby ten zajúceho betlehem ského Die(afa zotrela z vašich 

nový rok bol lepší, zdravší, šfastnejší. Ale sme iba ludia, so tvárí vrásky starosti i bolesti, aby do vašich príbytkov prinies

svojimi ľudskými staros(ami , radostami, dobrými i zlými la mier a zmierenie a do vašich duší pokoj i spokojnosť. A 

vlastnos(omi . Sme iba ludia, nie sme neomylní, nevedomky spolu s ostatnými vinšovníkmi vám úprimne prajem hojný, 

a niekedy aj vedome urobíme chybný krok. Ale na tomto zdravý a požehnaný nový rok l 999. 

svete sme aj preto, aby sme sa naučili iným chybné kroky Ing. Vladimír Mráz· starosta 

Naša lakovňa nie ie Černobyľ? 
Volkswagen Bratislava, ktorý je 

jedným z mála hnacích motorov 

strojárstva a ekonomiky Slovenskej 

republiky všeobecne, zaznamenal 

koncom roku 1998 další akceleroč-

ný zlom vo svojej histórii od roku 

1991. V novembri tohto roku bolo 

rozhodnuté o financovaní dalšieho 

rozvoja na roky 1999 až 2004. schopnosfou predstavujú vlastne 

Rozhodnutie znie - zvýšif výrobné kompletný nový závod v porovnaní 

kapacity štvornásobne a zomestnaf s dnešným stavom. 

oproti plánu na rok 1998 o zhruba Vzhladom na to, že tento príspe-

2000 pracovníkov navyše. vok má byf reakciou na vznik obči-

V praxi znamená výstavbu novej anskej iniciatívy "Žijeme na zele-

lakovne, zvarovne a montáže, ktoré nom okraji Bratislavy. Dokedy?" 

svojou vel'kos(ou o kapacitnou nebudem sa sústredovo( na uvád-
(Pokračovanie na strane 3) 

ZELENÁ, ČISTÁ A BEZPEČNÁ DEVÍNSKA NOVÁ VES 

SDK 
DS 

DtmokrallcUrtranl CDKPH 

NAJŠIRŠIA 1\0ALÍCIA .. NAJŠIRŠIE ZASTÚPENIE NÁZOROV 

Uzávierka dnešného čísla bola 5.12. 1998. Uzávierka riasle

duiúceho čísla bude 6. 1. 1999, číslo vyide l 4. l. 1999. 

č. 1/99 vyide 14.1 .99 
(uzávierlca 6.1. 99) 



Komunálne vol"by 1 998 le zakrúžkova( najviac 3 čísla, inak 
je váš hlas neplatný. Na hlasova
com lístku na vol'bu poslancov 
miestneho zastupitelstva môžete za
krúžkova( najviac 9 čísiel v starej 
časti, 10 čísiel na Kostolnom a 11 
čísie l na Podhorskom, inak je váš 
hlas neplatný. 

• Kedy môžete voli( ? 
V piatok 18.12.1998 od 14:00 do 
22:00, alebo v sobotu 19.12.1998 
od 7 :00 do 14:00. 
• Kde môžete voli( ? 
Zoznam volebných miestností po
dla Vášho trvalého bydliska je uve
dený v tomto čísle Devexu. 
• Koho môžete voli( ? 
Vo volebnej miestnosti dostanete 4 
hlasovacie lístky. Na jednom z nich 
budú uvedení kandidáti na primá
tora Bratislavy, na druhom kandi
dáti na poslancov mestského zaslu
pitel'stva Bratislavy za volebný ob
vod Devínska Nová Ves, na tre(om 
kandidáti na starostu Devínskej 
Novej Vsi a na štvrtom kandidáti 
na poslancov miestneho zastupite
l'stva za volebný obvod v ktorom 
bývate. Zoznam kandidátov bol 
uverejnený v minulom čísle 
Devexu, tak isto sa s ním môžete 

zoznámi( aj v textovom vysielaní 
Devínskono-voveskej televízie. 
• Ako bude vyzera( hlasovací 
lístok? 
Na hlasovacom lístku budú uvede
ní všetci kandidáti kandidujúci vo 
volebnom obvode v abecednom 
poradí. Pri ~aždom kandidátovi 
bude uvedené i'eho poradové číslo, 
titul, vek, povo a nie a skratka poli
tickej strany, alebo koalície politic
kých strán, ktorá kandidáta na
vrhla, prípadne údaj, že ide o ne
závislého kandidáta. 
• Ako môžete voli( ? 
Hlas kandidátovi, ktorý má vašu 
dôveru dávate zakrúžkovaním jeho 
poradového čísla. Na hlasovacom 
lístku na volbu primátora a starostu 
môžete zakrúžkova( najviac jedno 
číslo, inak je váš hlas neplatný. Na 
hlasovacom lístku na vol'bu poslan
cov mestského zaslupitel'stva môže-

• Kto bude zvolený ? 
Za primátora Bratislavy bude zvole
ný kandidát, ktorý získa najviac 
hlasov v rámci celej Bratislavy. 
Za poslancov mestského zaslupite
l'stva Bratislavy za volebný obvod 
Devínska Nová Ves budú zvolení 
traja kandidáti z celkového počtu 
16 kandidátov, ktorí získajú v 
Devínskej Novej Vsi najviac hlasov. 
Za starostu Devínskej Novej Vsi bu
de zvolený kandidát, ktorí získa v 
Devínskej Novej Vsi najviac hlasov. 
~a poslancov miestneho zastupite
lstva bude zvolených 9 kandidátov 
zo starej časti, ktorí získajú v tomto 
volebnom obvode najviac hlasov 

' 

Rozdelenie volebných okrskov pre vol'by do orgánov samosprávy 
18. a 19. decembra 1998 v MČ ONV 

Volebný Volebná Ulice patriace do volebného okrsku 

okrsok miestnos( 

č. 1 Kino Devín Opletalova, Devínske Jazero, 

Opletalova 4 Poniklecová, Bystrická, Oová, 
Kremencová, Tehelňa, Tehliarska, Mečíková, 

Jána Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta 

č.2 ZŠ Charkovská 1 Na Vyhliadke, Samova, Spádová, 
ul. l . mája, Na Grbe, Novoveská 

-rodinné domy, Delená, Kosalcová, 
Magnezitová, Mlynská, Brežná, 

Bridlicová, Vápencová, Záveterná, Charkovská 
č.3 lstrijská 8, l O, 12, 14, 16, 18, 

Kalištná, Novoveská l 0-18, Uhrovecká, Hradištná 

č. 4 Kult. stredisko lstrijská - rodinné domy, 
lstrijská 2 Na Kaštieli, Na Mýte, Eisnerova l 

Slovinec, Pod lipovým, Prímoravská, 
Želiarska, Na Hriadkach, Na Skale, 

Nám. 6 . apríla, Podhorská, Pieskovcová, Vápenka 

č. 5 ZŠ l. Bukovčana 3 l. Bukovčana l -30 
č.6 J. Poničana l, 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15, 

M. Marečka l, 3, 5, 7, 9, 19, 20, 22 
č.7 Eisnerova 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15, 17, 19, 21, 

M. Ma rečka 2, 4, 6, 8, l O, 12, 14 

č. 8 ZŠ P. Horova 16 J. Smreka2,4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26 
Š. Králika - rodinné domy 

č. 9 Š. Králika 2, 4, 6, 8, l O, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
P. Horova 22, 24, 26 

č. 10 P.Horova, l, 5, 7, 9, 10, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19 
P. Horova 20, 21, 23, 28 

č. 11 Eisnerova 38, 40, 42, 44 
l l l J. Smreka l, 3, S, 7, 9, ll 

DEVEX !2 

ORVÁTSKY KONGRES 
NA SLOVENSKU 

1~ k~~didátov z Kostol ka komunita na 
zcskatu v tomto vol b k · · hl e nom rná aj v mests ej časti na1V1ac asov 0 11 k d vu''Od,.IL,,KU 
Podh k ' h k an 1 . Devínska Nová Ves ors e o lorí . k 
Volebnom Obv,ode z.cs. a "tú v . t k zastúpen ce a pre o ro o-
• N • natvcac hla 

a co nezabudnite, sav. delegátov na 5. Chorvát-
Vzia( si so sebou obč;ansk rese v Častej - Píle dňa 
kaz, alebo iný doklad 0 vy . 1998 je i pre Novo-
ložnosti . ašel h d 

·p 

Ako volil'' 
\/ • v • l b • vozene spo uo čania 

v dňoch 18. 0 19' d b 
l 998 k 

. ecem ra 
sa us utočnia komu ·1 l'b d na nevo-y o samospráv miest 0 ob , 

V týchto vol'bách svojimi h~~smj 
rozhodnete o tom kto Va' . h b d ' ' s v nic: 

velovýznamné. Z o notia-
0 činnosti Zväzu je jed
preukázané, že Cher

kultúrny spolok v Devínskej 
Vsi je najaktívnejšou zlož

·~'-"''h" kultúrneho zvä
Slovensku . Z najdôležitejších 
treba spomenM organizova

chorvátskej kultúry /v 
to bol už lO. Ročník/, 

v_ zahraničí súborov ROSICA, PA
ŠÁK! l RUOŽICE, GRBARČIETA, 
kde všetky uvedené súbory oslávili 
v minulom roku svoje l O. jubileum 
založenia. Ďalej je to vel'mi užitoč
ná aktivita etnografického a etnolo
gického krúžku, ktorý zhromaždil 
vel'a cenných materiálov. Vel'kou 
mierou sa tiež podielal na získaní 
prostriedkov pre budovanie 
Chorvátskeho múzea v Devínskej 
Novej Vsi ako súčas( polyfunkčné
ho objektu na lstrijskej ulici. 

Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku vysoko oceňuje túto akti
vitu a vyslovuje podakovanie celé
mu výboru Chorvátskeho kultúrne
ho spolku v Devínskej Novej Vsi, 
ktorého predsedom je PhDr. Viliam 

ktu : zaslýt~ť~~at ~klriedši( problémy, 
or_e s~ h OJU za a ných otázok 

~po1en~c s fungovaním 0 ro:zvo-
JOm l l · t · ak . • -----...-=m:-::",.....-------.,--------., e1 o m1es ne1 časti 

Bratislavy ako celku. Pret 
O OJ 

vol'te, aby som Vás infor 
spôsobe hlasovania. 

o mi do
movala o 

Všetci oprávnení volič 
oznámenie o zápise v 
voličov v príslušnom veleb 
sku. 

Po preukázaní sa preuk 
ložnosti vo volebnej miestn 
okrsková volebná komis 
prázdnu obálku opatren 
kou mestskej časti a odtlač 
éfnej pečiatky volebnej ko 

Pokorný, ktorý je súčasne autorom 
i niekol'kých publikácii práve 
z prostredia chorvátskej komunity. 
Rovnako sa patrí podakova( vedú
cim jednotlivých súborov za vyko
nanú prácu, za dobrú reprezentá
ciu a pozitívne zviditel'ňovanie 
Devínskej Novej Vsi doma i v za
hraničí. Pre úplnos( treba sa poda
kova( i Miestnemu zastupitel'stvu, 
pracovníkom lstracentra a predov
šetkým pánu starostovi Mestskej 
časti Bratislava - D. N. Ves pánu 
Ing. Vladimírovi Mrázovi za anga
žovanos( pri rozvoji kultúry majo
ritného národa i kultúry národnost
ných menšín. Bolo by užitočné pri
pomenM si tieto fakty pri rozhodo
vaní sa v nastávajúcich komunál
nych volbách . 

Doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc. 
Predseda Chorvátskeho 

kultúrneho zväzu na Slovensku 

Devex meškal 
Čitatelia sú zvyknutí, ospoň ·väčši
na, ma( Devex v schránkach už 
piatok. Minulé č íslo žiaľ, a nie 
našou vinou meškalo. V piatok 
sme šli pre noviny o 14.30 h z 
Devínskej, do Devínskej sme sa 
dostali o 20.05 h. A to sme distri
butérov už dvakrát poslali domov. 
Napadlo niekol'ko centimetrov 
snehu a bola kalamita. Nuž ... V 
sobotu ste už dúfom Devex mali v 
schránkach. 

Kandidáti 
Vo štvrtok 3.12 .1998 a 

l 0.12.1998 ste mohli v DTV v pria
mom prenose sledova( diskusiu 
kandidátov na poslancov mestské
ho zastupitel'stva Bratislavy a miest
neho zaslupitel'stva v Devínskej 
Novej Vsi. 

Poslednú diskusiu venovanú ko
. munálnym vol'bám môžete v pria
mom prenose sledova( tentoraz v 
mimoriadnom termíne 

v utorok 1 5.12.1998 
od 1 7:30 do 19:00 

a predstaví sa vám v nej 5 kan
didátov na starostu mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Počas priame
ho prenosu môžete do štúdia DTV 
telefonovať svoje otázky na kandi
dátov na tel.č . 64 77 OO 66, alebo 
64 77 72 32. Diskusia kandidátov 
na starostu bude reprízovaná iba 
raz a to v stredu 16.12. 1998 od 
9 :30 do ll :00. • p • 

· ®~í%J 
V minulom čí~le Devexu zaúra

doval tlačia renský škriatok aj 
pri predstavovaní kandidátov 
na · strane 6: č .l O Peter Fabšič 

býva na ulici: Na kaštieli 5 
ria strane 7: č. 39Totiano 

Zverková Ing. kandiduje za 
KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

Kandidátom i čitateľom so 
ospravedlňujeme a prosíme aby 

si cbyby opravili. • redakcia 

hlasovacie lístky. 
Na hlasovacích lístkoc 

l'bu starostu mestskej ča nie ie Černobyl.? 
novené záväzné limity, nemožno lo 
dáva( za vinu VY-l Bratislava, resp. 
obviňova( nás z využitia nedostat
kov platnej legislatívy, inak by sme 
mohli by( obvinení aj za zmenu 
hustoty hviezd v Mliečnej dráhe. 
Náš vplyv na obe skutočnosti je asi 
rovnaký. Do dnešného dňa sme na
opak vo všetkých predpísaných a 
sledovaných limitoch buď tieto 
presne dodržiavali, alebo ich nedo
sahovali . Našou filozofiou totiž je, 
by( vždy o realizovatel'ný "kúsok" 
lepŠí ako je zákonná požiadavka a 
v žiadnom prípade nie horší ako je 
limit. 

mátora zakrúžkujete para 
lo Vami vybratého kand 
prípade, ak zakrúžkujete 

z prvej strany) 
nP<nnrnvr·h v dnešnej dobe 

.,,,~ ...... ~.,,,~h" a pritom zákon-
jedného kandidáta, hlasov ekonomických prínosoch 

re vol'bu • ;,,nno\h ... projektu pre ekonosa stáva neplatný. 
Na hlašovacom lístku p SR a jej občanov. Pre bojovní

astupi ... poslancov do miestneho z 
l'stva je v záhlaví uvede 

ný po&! čistotu životného prostredia 
slušnom nie sú relevantné fakty, le-volených poslancov v pri 

volebnom obvode. Z uv 
edených ži( aj jednoduchšie ale 

kandidátov zakrúžkujete 
vé čísla Vami vybratých k 
tov. Ich počet nesmie by( v 

porado
andid6· 
äčši oko 

v príslul· 
nomprf· 
platnÝ· 

počet poslancov, ktorí sa 
nom obvode volia. V opeč 
pade je hlasovací lístok ne 

Obdobný je i postup P 
poslancov do mestského 

ri vol'b• 

lstva . 
Žiadne dalšie úpravy 

Bratislava preto, aby mohol 
výstavbu podniká všetky kro

mu naše zákony ohl'adne 
predpisujú. To znamená: 

cích lístkov (ako napr. P01 

vanie, škrtanie, dopiso 

o územné rozhodnutie ak je 
následne o stavebné 

i a po skončení výstavby o 
ukončenej investičnej 

Faktom je, že najmä lehoty 
našich zákonov nám robie

Problémy, sú príliš dlhé a celý 
.J.lt••a1'""n-' proces je príliš pomalý pod.) , 

Na záver mi dovolte 
presvedčenie, že v čo no1 
počte využijete svoje práv 

, s akou sme schopní v 

1
. so slovenskými staveb
lrmomi realizova( naše zá

r;.thd#Uor•'v. y prípade výstavby lakovne 
dele k vol'bám. 

Jaroslava 1 

predsedníčka_ 
volebneJ 

Procesu predchádza vypra-

covanie, prerokovanie a schválenie 
štúdie vplyvov na životné prostre
die, ktorá svojimi požadovanými 
parametrami zodpovedá obdob
ným predpisom v iných krajinách 
EU. 

Takáto štúdia bola nami spraco
vaná aj pre občianskou iniciatívou 
kritizovanú lakovňu. Momentálne 
sa táto štúdia predložila prostred
níctvom Mžp na príslušné dotknuté 
orgány na pripomienkovanie. V 
našej štúdii sme, v čase kedy bola 
zadaná na spracovanie, vychád
zali z technologického procesu, 
ktorý bol zaručene krytý finančný
mi prostriedkami a jednoznačne 
predstavoval pokrok oproti dnes 
používanej technológii v rámci 
Slovenskej republiky. Nedolej sme 
pritom pracovali na tom, aby bolo 
možné inštalova( v našom závode 
ešte lepšiu technológiu zo_dpove
dajúcu súčasne sériovo nasadzo
vanej technológii v rámci Európy. 
Veríme, že pri prerokovávaní našej 

štúdie v rámci zákonných postupov 
budeme schopní predloži( lepšie 
riešenie ako ponúka štúdia dnes. 

Leták uvádza niekol'ko faktov, ku 
ktorým by sme chceli poveda( svoj 
názor. V otázke vymedzenia do
tknutého územia akceptujeme prá
vo na názor vyhlasovatel'a občian
skej iniciatívy, je ale faktom, že 
nám žiaden zákonný predpis ne
predpisuje, aké vel'ké dotknuté 
územie je potrebné bra( do úvahy. 
Ak má by( na základe odborného 
a právneho názoru väčšie, budeme 
ho samozrejme uvažova( 

Tabul'ky v letáku uvádzajú absol
útne množstvá emisií, ale neuvád
zajú, či týmito množstvami dodržu
jeme povolené resp. predpísané li
mity na emisie a imisie. Aj keď sme 
významným emitentom v našej ob
lasti, nie sme jediný a celý problém 
je potrebné vidie( aj v širších súvis
lostiach, životné prostredie je totiž 
globálny jav a nie vytrhnutá jedno
tlivos( 

Ak pre niektoré látky nie sú sta-

N.a záver už len poznámku k ar
gumentu k starosti o budúcnos( na
šich detí . Urobíme všetko preto, 
aby ich zdravie nebolo ohrozované 
z nášho závodu. nemyslíme si však, 
že ak zabránite výstavbe lakovne, 
budú noše deti ži( zdravo a š(astne 
bez možnosti zadováži( si zodpo
vedajúcu prácu, ktorou by užili s~o
je budúce rodiny. 

Ing. Boris Michalík 
vedúci Závodovej techniky 

VW Bratislava 

DEVEX3 



~ SPOLOČENSKÁ KRON l KA ) 
C:Našijubilanti .·) 

v týchto dňoch oslávili: 
Otvorenie plesovej sezóny 1999 

Miestny odbor Matice slovenskej 
Vás p ozýva na 

VI. MATIČNÝ REPREZENTAČNÝ PLES 
16. januára 1999 

vo vel'kej sále Istracentra 
Vstupné: 15 O Sk 

Predpredaj vstupeniek: v Istracentre 

14. a 15. l . 1999 od 16.00 do 19 .00 h 

a 16. l. 1999 od 17.00 h 

Program 
kina 

@rnwiTWJ 
11.-12. 12 . • o 19.45 h 

SMRTONOSNÁ ZBRAŇ IV 
USA - s. t. - MP - 44, -

12. -13. 12. · o 17.15 a 19.45 
NIEČO NA TEJ MARY JE 
USA - č. d. - MP - 50,-

19.-20. 12. ·o 18.00 a 19.45 h 
19. 12 .• 18.00 h 

20. 12. · o 15.30, 17.15 a 19.45 
19. 12 . • o 19.45 h 

ZAKÁZANÉ OVOCIE 

Celovečerné 
predstavenia 

od 7 9.45 hod. v sobotu 

a v nedelu aj o 7 7. 7 5 hod. 

USA- s. t. -MP 7 2 - 46,
Filmová čierna komédia 

26.-27. 12. ·o 17.15a 19.45h 
OČI HADA 

USA- s.t .- MP 72-60,
Akčný thriller 

29.-30. 12. o 16.00 a 19.00 h 
ZAKLÍNAČ KONÍ 

USA- s. t. -MP 7 2- 60,
Romantický príbeh s R. 

Redfordom a K. S. Thomas. 
Tel.: 64 77 S l 04 

Príležitost' pod stromček 
Ďakujeme všetkým, 

ktorí na poslednej ceste 
odprevadili našu mamu 

Emíliu Martanovičovú, 
rod. Kovaríkovú 

Pred koncom roka nás vždy ča
kajú Vianoce. Prichádzajú na zá

ver roka možno i preto, že sú nie

len vyvrcholením kalendárneho ro

ka, ale aj symbolom vyvrcholenia 

l'udských túžob. Vianoce - to je 

predsa domov, intimita, rodina, 

osobné vzíahy, a najmä človek či 
presnejšie ludskosí. 

je kresíanské prostredie (naše rodi

ny, kostol, bohoslužby, združenia, 

vzdelanie, umenie atď. ) plné pod

netov na reflexiu života, plné vý

ziev na zmysluplné a zachraňujúce 
konanie. 

Zbierka veršov MILUJEM ŽIVOT vydala autorka Ľudmila KRÍŽIKOVÁ_ 

Tvrdoňová z Devínskej Novej Vsi iba nedávno. Tento debut, s ilustráciami 

otca autorky, akademického maliara Martina Tvrdoňa, si môžete pozrieí a 

kúpií v DEVEXe. · 
(Novoveská 14 z dvora, po-pia : 15.30- 18.00, so: 8.00- 11.00) 

a da kujeme tiež za prejavy 
úprimnej sústrasti o kvetinové dary. 

dcéra a zaŕ 
Vianoce sú samozrejme viac 

sviatkami tušeného ako prežitím 

vytúženého. Ale to je celkom v po

riadku, veď zmyslom sviatkov nie 

je len kultúra, ale aj podpora túžby. 

Keď si uvedomíme, ako sa skoro 

všetci ustavične musíme pohybova( 

v prostrediach únavy a nudy bez 

fantázie a reflexie, ba žial', v prost

rediach boja o moc a zisk (a rodin

né prostredie nemusí byí výnim

kou), oceníme prostredie, kde ide 

predovšetkým o pochopenie života 
a o zmysel toho života. 

Súčasný nemecký filozof 
pk 

Podpora našich túžob sa ne

môže diaí len pomocou citovo 

podfarbenej atmosféry či cez pro

gramy, ktoré sa prezentujú ako kul

túrna vianočná ponuka . Mala by 

sa diaí najmä v reflexii našich tú

žob a reality. To znamená - v uvá

žení či meditatívnom posúdení na

šej ludskej reality a tomu primera
ného konania. 

Wolfgang Welsch sa raz vyjadril o 
nás dnešných l'udoch, že sme ko

čovníkmi - mentálnymi, psychický

mi, každodennými nomádmi . 

Myslel na to, ako dnešný človek ži-

Karol 
fa 
.. ; • Jluwt • J/uYtt • ~ • J/uYtt • J/uYtt • J/uYtt • J/uYtt • ~ • ~ • J/uYtt • J/uYtt • 

čo nás v Devexe potešilo 

Šancu no takéto posúdenie o ko

nanie osobne nachádzam v nábo

ženskom prostredí kresíanskej cirk

vi. Pri všetkej rozmanitosti nábo

ženského chápania, pri všetkej ne

dostatočnosti konania oj tých kres

Íonov, ktorí sú medzi nami úprimní, 

24. 12. (Polnočná)- 23.00 

25. 12. (Vianoce) - 8.00, l 0.30, 18.00 

26. 12. (Sv. Štefan)- 8.00, 10.30 

31. 12. (Silvester) - 16.00, 17.30 

l. l. (Nový rok) - 8.00, l 0.30, 18.00 

6. l, tZjovenie Pána) - 8.00, l 0.30, 18.00. 

Nedelné bohoslužby v zimnom období - 8.00, l 0.30, 18.00. 

.MUŽI • 9.kolo: 
YMCA DNY - TEAM SHARKS 

12:4 
YMCA: 4 - Jeck, Šašík J, 7 -

Góly YMCA: 7 - Jeck, 3 - Chando
ga /., Šašík J., 2 - Nemec R., 1 -
Lisa/ 
SLÁVIA PRÁVNIK - HBC KOBRA 

DNY 10:15 
Góly KOBRA: 9 - Strnád R., 4 -
Záhorský, 2 - Sith P. 

Lisa/, Nemec R., Chandoga l. 1 2. kolo: 

7. Slávio Právnik 12 7 l 4 l 00:73 15 36 
8. HBC Kobro DNV 12 7 O 5 108:90 14 6 
9. H . B .Uočo 114 O 7 100:1018 54 
10. Honcop "B" 12 4 O 8 78: 89 8 24 
ll. Teom Shorks ll 4 O 7 51:78 8 7 
12.ŠKProfis,.32""B" l2 31 861 :787 38 
13. HC Čuňovo 12 3 O 9 53:110 6 16 
14. Totro·AipineBA121 l 1048:157 3 20 
15. HBCFortuno 121 O ll 45:187 O 32 
16. HKUnitos 12 O O 1241:176 O 8 

VLCI - HBC KOBRA DNY 3:2 ŠK PROFIS "32" "B" - ŠK YMCA 

KOBRA: 7 - Strnád R., Matej DNY 3:14 STRELCi: 

Góly YMCA: 5- šašík )., 4 - Jeck, 48 gól. - Milan Jeck 

O. koloa 2 - Chandoga /., 7 - Šefara, Lisa/, (ŠK YMCA DNY) 

UNITAS - ŠK YMCA DNY 4:13 Nemec R. 38 gól. - Róbert Strnád 

som opustil moju milovanú vlas(!!! zdrovuje o všetko dobré praje YMCA: 5- Jeck, 3- Chando- HBC KOBRA DNY . HANCOP "B" (HBC Kobra DNY) 

"Slovo majú Novoveštanio" je tiež ve- Mašek Šašík J. , Martinkovič, 1 . 6:5 36 gól.. Miroslav Záhorský 

Milý pán redaktor, návštevy. Zaujímavo si prečítom Váš lmi poučná rubrika . P. S. Keby ste to chceli Oroš h k 
2 

(HCB Kobra DNY) 

Bol som veľmi potešený, keď som "príhovor vydavateľa". veľmi akurát- No aby som povedal, malé noviny snád' by ste to museli b KO Góly KOBRA: 3 • lá ors ý, • l k 

· b l d 'h ' DEVEX 1 · h l' l' " • h 1 story' ,,vol'novy' " pravopis. Ke Y BRA DNY - R.U.M. 4:10 Strnád R., 1 - Chandoga 8. 35 gó . - Ján Bort o 
Sl o vyz Vl nút " " a s Vami ne s ová Novovešfanom. a v mc ve a, ve o zou11movyc č án-

LISI' zo ŠVAJČIARSKA 

som so tam stretol. Ďalej drobničky z radnice, takto so kov, zo ktoré by so oni denné noviny uverejnili pred koncom rok~, KOBRA: 1 - Záhorský, Strnád (Siovmotic Elán) 

Váš DEVEX so mi veľmi páči. Keď dozviem, čo je nového na obci . Aj nemuseli hanbi(! Milý pán redaktor: . som poprial mojim príbuz~ym a Sith D., Matej l. Slovmolic Elán 12 12 O O 190:31 24 22 Ján Majling (HC Centrum) 

prídem domov, do nášho sielo, hneď akési "boje" medzi starousadlíkmi 0 len tok ďalej, nedajte sa odradi( od mym "Požehnané o vesele k l 2. HC Centrum 1211 O l 141:67 20 24 NAHRÁVAČ! : 

so pýtam kde mám uschovaný DE- "novými" si rád prečítom . Moju po- (ažkostí a prekážok!!! š(ostný a zdravý Nový ro .· h~CI""''•t .. l • kolo: 3. HSC Vlci 12 l O O 2 90:24 20 12 50 na hr. - Juraj Šo šík 

(Siovmotic Elán) 
29 nahr. - Milan Morciňa 
(Siovmotic Elán) 
27 nahr. - Martin Kubín 
(HC Centrum) 
KAN. BODOVANIE: 
72 dob. - Milan Jeck 
(ŠK YMCA DNY) 
66 bod. -Juraj Šašík (ŠK DNY) 
Róbert Strnád (HBC Kobra DNY) 

62 bod. -Miroslav Záhorský 

(HBC Kobra DNY) 
58 bod. - Milan Morciňno 

(Siovmotic Elán) 
BRANKÁRI: 
2.0 go. /zápas - Miroslav Nespala 

(HSCVIci) . 
2.1 2.58 gol. /zápas- Ladislav 

Lambert (Siovmatic Elán) 
2.2 4 .08 gol. /zápas - Igor 

Houdek (R.U.M.) 
2.3 4 .25 gol. / zápas -Michal 

Lisický (Team Sharks) 
Oto Prokop 

VEX, o dychtivo si ho prečítom. V zornos( upútajú tiež rôzne spolkové Toto Vám praje, dakuje za vydáva- dakujem, teším sa no svo1u V6• YMCA DNY. HC ČUNOVO 4. ŠK YMCA DNV 12 912 144:55 19 lO (ŠK YMCA DNY) 

ňom so okamžite dozviem, čo so sta- oznámenia, z toho vidím čo sa v kul- nie DEVEXU o srdečne Vás oj všet- návštevu v DNV a srdečn:-- 16:2 5. R:U:M. 12 9 O 3 84:49 18 6 
34 

nahr . . Milan Noy 

:lo:v::na:š~ej;d~e~d-in-e,_o_d_m...,oj_e_jp_o_s_le_d_ne_j ...,_t_úr_e_d_e_je_._o_n_e_s _je_t_om .... u_s_o_r_o_ko_v_,č_o~--ky-·c_h...,zn_á_m_y_c_h_,_,n_o_vo_s_ie-lo_n_o_v_"_p_o_-...,_z_d_ro_v_u_je_m_. _Y,a-'š ........ ~~--~- ~----................................ ~6~. ~Š~K~H~:O~:K:~N~i~~12_8 .... 0_4_. _11_2_:6_2_1_6_1_8 ........................................................................................ ~~~~~ 
DEVEX 4 

DEVEX 5 



\: SOoVo majÚ rNi~v©ve~t·ania 7 
Občanom DNY 

Je záver roka. Roka, ktorý oproti 

predchádzajúcim trom je predsa 

len trochu odlišný, významnejší, ob

čania na dalšie štyri roky svojimi 

hlasmi dajú dôveru tým, ktorí budú 

rozhodova( akým smerom sa bude 

ubera( Slovensko, čo z volebných 

programov novozvolení poslanci 

v našej mestskej časti splnia v nasle

dujúcich rokoch. Ktorí z kandidátov 

v komunálnych vol'bách to budú 

v čase písania týchto pár riadkov 

ešte neviem . Viem však jedno - za 

prejavenú dôveru 
sa treba odvdači( 
zodpovednou prá
cou v miestnom za
stupitel'stve. Pretože 

poslanec nesmie 
myslie( na honor 

ale na slub, ktorý ho voči spoluob
čanom zaväzuje. 

A tým všetkým spoluobčanom 
želám š(astné prežitie vianočných 
sviatkov, mnoho zdravia, š(astia a 

úspechov každého druhu v roku 
1999. 

Vladimír Baranovič 

Odpovede Novovešfanom 
Odpoveď prvá, Ing. Vladimírovi 
Mrázovi, starostovi. 

Obvini( niekoho zo zavádzania 

občanov, účelových dezinformácií a 

podávania nepravdivých informá

cií, je velmi vážna vec. O to vážnej

šia, ak sa tak stane na stránkach 

novín . O to vážnejšia, ak tak obviní 

starosta obce svojho najbližšieho 

podriadeného bez toho, že by jemu 

priamo do očí túto vec vytkol. 

Toto obvinenie vzniesol voči mne 

pán starosta v 20. čísle Devexu v 

rubrike "Slovo majú Novoveš(ania". 

Reagoval tak no moje vety z pred

chádzajúceho čísla Devexu: "To, či 
sa bude v rekonštrukciách dalších 

ihrísk pokračova( aj na budúci rok 

je otázne. Starosta mestskej časti to

tiž predkladá na rokovanie miestne

ho zastupitel'stva návrh Zásad tvor

by rozpočtu na rok 1999, ktorý ne

ráta s vyčlenením žiadnych finanč
ných prostriedkov na drobné stavby 

realizované Denovou." Podla pána 

starostu dôkazom mojej dezinfor

mácie bola skutočnos( že na roko

vanie miestneho zastupitel'stva 

predkladal návrh rozpočtu mestskej 
časti a nie Denovy. 

Kde je teda pravda ? 
,Na rokovanie miestneho zastupi

telstva l 0.11 .l 998 pán starosta 

predložil návrh zásad tvorby roz

počtu mestskej časti na rok 1999. V 

rámci tohto materiálu navrhol kapi

tálový transfer z rozpočtu mestskej 

časti pre príspevkovú organizáciu 

Denova vo výške 0,- Sk, slovom nu

la korún. Čo to znamená v praxi ? 
Nič viac a nič menej iba to, že v 

budúcom roku by drobná stavebná 

aktivita, ktorú realizuje mestská čas( 
prostredníctvom Denovy ustala . V 

tomto roku poslanci miestneho za

stupitelstva schválili kapitálový tran

sfer z rozpočtu mestskej časti pre 

Denovu vo výške 9,67 milióna ko

rún, neskôr túto sumu znížili na 

DEVEX6 

7,98 milióna korún. Za tieto penia

ze Denova zrekonštruovala terasu 

na ulici M.Marečka, rybník na 

Mlynskej ulici, detské ihrisko na 

Hradištnej ulici, na ulici 

I.Bukovčana 2-8, I.Bukovčana 24-

30, J.Smreka 1-7 a J .Smreka 4, 

boli vybudované chodníky na síd

lisku Hradištná a Podhorské, boli 

vysadené nové stromy a kríky, bolo 

vybudované volejbalové ihrisko 

pod kaštielom, bol vybudovaný 

park Rudolfa Slobodu, pergola na 

Eisnerovej ulici, boli osadené nové 

koše, lavičky, bolo zhotovené pre

nosné pódium na kultúrne slávnos

ti, boli zrekonštruované sociálne 

zariadenia na futbalovom štadió

ne. V prípade schválenia nulového 

kapitálového transferu pre Denovu 

na budúci rok, by jej riaditel' musel 

da( výpoveď zamestnancom zara

deným do stavbárskej čaty a zvela

dovanie verejných priestranstiev by 
ustalo. 

Pán starosta to velmi dobre vie. 

Je smutné, keď si za svojim pôvod

ným postojom nevie stá( je smutné, 

že si nevie prizna( chybu ak postoj 

zmenil, je smutné, že úmyselne za

vádza svojich občanov a rieši to 

osočovaním mojej osoby .. 

Odpoveď druhá, 

pánovi Alojzovi Moravcovi. 

Je obdivuhodné, kol'ko spravod

livých sa v týchto dňoch zrazu ob

javilo v Devínskej Novej Vsi. Vedia 

dobre, čo iní urobili zle a vedia 

dobre, že oni by to urobili lepšie, 

keby mohli. Nepamätám sa, že by 

za posledné štyri roky pán 

Moravec prezentoval svoje kritické 

názory v Devexe. A teraz zrazu v 

troch číslach dva zásadné články. 
Čože sa to stalo ? Vari sa len neblí
žia volby? 

Áno. Pán Moravec kandiduje na 

starostu mestskej časti tak ako aj ja. 

Každý má právo postavi( svoju vo-

lebnú kampaň tak ako najlepšie 

vie. Pán Moravec sa sústredil na 

kritizovanie svojho najvážnejšieho 

protivníka. Ja sa nemienim da( tou

to cestou, hoci by som tiež vedel 

zaplní( niekol'ko čísel Devexu na té

mu činnos( pána Moravca. Myslím 

si však, že to l'udí vel'mi nezaujíma . 

Ich skôr zaujíma, čo pozitívne im 

ten ktorý kandidát ponúka . 

Predsa len niekol'ko poznámok k 
článku pána Moravca: 

!roly vel'mi dobre poz . 
vel'mi dobre vie že 

0 
ntý? ha tak i sta 

k h h 
' c lo 

ac roz oduje star 1 °lá2:-
• . os a mest k 
cast1 a nie prednosta . s ej 
úradu. miestneho 

Odpoveď tretia 

pánovi Augustí~ovi Dvorsk. 

ciel'om kandidátov 

fóra je uplatnenie ob

princípu, je vhodné tento 

vysvetli(. 
je základná myšlienka, 

Príspevok Mô'l na· " ernu. 
" zor • k h 

Augustína Dvorského m l' ~ona straníc e o princípu 

tešil, napriek tomu že va ;e m1 Pa- k nejakej strane (hnu-
. . , nom k ·r 

zu1e mo1u osobu. Potešil nl· ~~rlrz 1 avu 1 ie straníckych sta-

že v ňom uviedol že na· ma preto, ota'zok v rámci noriem 
• ' d . hl , sa mestsk. 
cast os1a a vel'ké úspechy p .? alebo koalície strán. 
ma jeho postreh že Každ; koteSil 

h b . ' " y, to sa 

Demokratický princíp sa zakladá 

na vôli väčšiny l'udí. Ak si l'udia 

zvolia ktorýkolvek systém (aj stra

nícky) väčšinou hlasov slobodne, je 

dodržaný demokratický princíp. 

Národný princíp dáva do popre

dia národnú identitu . 

Občiansky princíp zname-

OBČIANSKY 

PRINCÍP 
ná, že veci chcú občania rieši( sa

mi, prostredníctvom občanmi zvo-

lených zástupcov, ktorí nie sú zdru

žení v žiadnej strane, žiadnom 

hnutí, problémy občanov chcú rie· 

ši( len na základe odbornosti. 

Nezávislí kandidáti museli dote

raz, ak chceli kandidoval, získa( 

istý počet podpisov (príklad: do mi

estneho zastupitel'stva 200 podpi

sov, na post starostu l 2 tisíc, na 

post primátora 30 tisíc) . Prakticky to 

znamenalo prihovorí( sa tol'kým lu

dom, kol'ko podpisov potrebovali . 

Sami, alebo prostredníctvom svojich 

známych, priatelov, rodiny, atď. 

Nezávislé fórum 
Preto vlastne pred niekol'kými 

mesiacmi, z podnetu niekol'kých ne-

závislých l'udí a študentov, vzniklo 
Nezávislé fórum. Jeho zámerom 
bolo vyvari( také podmienky, aby 
nezávislí kandidáti nemusefi "na
háňa(" podpisy, ale pod hlavičkou 
Nezávislého fóra mohli kandidova( 
skutočne ako nezávislí (a nemuseli 
by( odkázaní, či sa dostanú na 
kandidátsku listinu niektorej strany.) 

Ak Vám teda záleží, aby 

Vás zastupovali !údia, ktorí majú 

Vašu dôveru, poznáte ich, oslovil 

Vás ich program, prístup k rieše

niu problémov • vol'te osobnosti. Z 

celého spektra 112 občanov - kan

didátov môžete (z ktorejkolvek stra

ny, hnutia , združenia) vybra( 30 

tých, ktorým dôverujete. 

l. Je zvláštne, že pán Moravec 

nevie nič o mojej politickej prísluš

nosti, pretože som s ním takmer 

denne a nevyhýbame sa pritom 

ani rozhovorom na politické témy. 

Som zakladajúcim členom KDH a 

vôbec mi to nebráni v tom, aby 

som na parlamentnej úrovni pod

poroval SDK a vôbec mi to nebráni 

v tom, aby som úzko spolupraco

val aj s členmi dalších strán. O tom 

vlastne svedčí aj šírka zoskupenia, 

ktoré ma kandiduje vo vol'bách. 

po ~ ule po mestských častia h 
Brat1slavy musí potvrdi( • ~ 

t k . • ' . , ze nosa 
~et ~-·a :ast,le najvzornejšia a noj
Cis_~lhla bast mesta. Prevažná čas( 
nas1c . o čanovhtúto skutočnos( vní
ma a 1e na ňu i rdá." 

čan vie čo chce, čo potrebuje vo svojom bydlisl1u, 

ho hnevá, al1o by on riešil problémy. 

2. To, či sa moje predvolebné 
sluby budú (ažko realizova( naš(as

tie nemusí trápi( pána Moravca, 

on by mal skôr premýšla( nad rea

lizáciou svojich sl'ubov. Ale môžem 

ho ubezpeči( a zároveň aj obča
nov Devínskej Novej Vsi, že svoje 
sluby zrealizova( viem. 

3. To, že sa málo objavujem na 

futbalových zápasoch ešte nezna

mená, že nemám záujem o pod

poru tohto, ale nielen tohto športu. 

Priznám sa bez mučenia, že moja 

podpora nevyplýva z lásky k futba

lu, ale kvôli de(om, ktoré by mali 

trávi( na ihriskách čo najviac času. 
4. Je podivuhodné, že sa ma 

pán Moravec pýta na stránkach 

Devexu prečo mestská čas( ukonči
la ponukové konanie na výber no

vého nájomníka reštaurácie na 

štadióne bez výberu a prečo uzna

la pohladávky nájomníka. Odpo

veď totiž ako pracovník útvaru kon-

Myslím, že na takéto hodnote . 
b- me 

o :ona, v tomto prípade dokonca 
obcana vekom staršieho 0 skú , 
h • • b , d sene-0: mozu yt pre stavitelia somos-
pravy hrdí. Môže by( naň hrdý sta
rosta, ktorý zví(azil vo vol'bách ak 

nez~v~slý .kandidát. Môžu by( na~ 
hrd1 vsetc1 poslanci miestneho za
stupitelstva . Aj väčšina, teda tá čas( 
od ktorej závisí celkové smerovanie 
mestskej časti, aj menšina, ktorá tak 
isto prispela svojim dielom k celko

vému výsledku. Či sa to ole pánovi 
Dvorskému páči, alebo nie, rozho
dujúce slovo v miestnom zostupite
l'stve má naozaj koalícia KDH DÚ 
DS o nezávislí kandidáti kondido: 
vaní týmito stranami. Ak je teda 

pán Dvorský spokojný s tým, že na
šo mestská čas( je najvzornejšia a 
najčistejšia mestská čas( musí by( 

zároveň sp~kojný oj s poslancami 
za KDH, DU a DS, aj keď mu je la 
nemilé. A moja neskromné po
známka nakoniec. Možno by mohol 

by( spokojný aj s prednostom miest
neho úradu, pretože ten má na lom 

tiež svoj maličký diel zásluhy . • 
Ján Zatko 

ÚNIA ŽIVNOSTNÍKOV PODNIKATEĽOV 

A ROĽNÍKOV SR 

To sú nezávislí kandidáti na poslancov 

do mestskej časti DNV 

a do mestského zastupiteiStva Bratislavy 

To je záujem o občanov a riešenie ich problémov 

To je starostlivosť o celé územie Devínskej Novej Vsi 

vrátane ulícJ.Jonáša a Devínskeho jazera 

UZPR - otvorená spolupráca s občaJUIÚ 

chcú, sú ochotní, sú bezú

majú predpoklady, nie sú 

žiadnej politickej strane 

ale iba Vám. 

otvorene kona(, sl'ubova

• lllz,ovclf, pravidelne informo

každom kroku občan - sa

byt' pod kontrolou ob

rieši( a zodpoveda( sa iba 

Všetci idú do volieb s dobrým 

l pozdvihnM úroveň 
ulahči( a spríjemni( život 

nov. Iste všetci sa budú 

hľada( a nachádza( spôso

tieto predvolebné sľuby reo

Jeden podstatný rozdiel 

ito ponukami je v osob

kandidátov. 

slé fórum ponúka odbor

ne:za(ažených politickou prí-

ro, námestie J. Kostru na 
Eisnerovej, budovanie nových ga
ráži a parkovacích miest, vybudo-

-z.P..'ol iSL E Fófi~-p "<, v4< 'Y% 

\ ~~ ·~~~ .:Í- lľ J ' . 

~ • .DtisluJnos!•~ 
samospráva 

pre nové 
tisícročie 

va( nové športoviská pre vodákov, 
hokejbalistov, rekreačných i súfaž
ných plavcov ... ? 

: rieši( bytové otázky a s ňou sú
visiacou infraštruktúrou (obchody, 
služby)? 

: o pravidelnú obnovu a udržia
vanie zelene? 

: o vytvorenie podmienok pre 
vznik strednej školy, rozvoj jazyko
vých programov pre žiakov a obča
nov DNY? 

: o vytvorenie dostatočných špor
tových plôch pre mládež a občanov 
DNY? 

: na rozvoji a spolupráci so za

hraničím, predovšetkým susedmi a 

vytvorením podmienok pre hospo

dársku spoluprácu, spoluprácu na 

spoločenskej, kultúrnej a športovej 

úrovni, rozvoji cestovného ruchu a 

agroturistiky? 
: o starostlivos( o dôchodcov bu

dovaním zariadení na opatrovate

l'skú službu, lekársku starostlivos(, 

penziónu a príspevkov na slušnú je

seň života? 

: na vytvorenie finančnej stabili
ty, v daňovej a poplatkovej povin
nosti občanov voči mestskej časti a 
vo vz(ahu k rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy? 

: na rozvoji súkromného podni
kania? 

: na nesen1 dopravy do 
Devínskej a z Devínskej, riešení 
parkovania a pohybu chodcov 
v Devínskej? 

: na vytvorení podmienok verej
nej kontrolovatel'nej súfaži pre do
mácich a cudzích investorov v zá
ujme rozvojových zámerov našej 
mestskej časti? 

: na možnostiach výstavby no
vých domov a bytov? 

: podpore aktivít škôl, športo

vých a kultúrnych spolkov? 

Dovol'te nám predstavi( kandidátov nezávislého fóra : 

Kandidát na funkciu starostu mestskej časti Devínska Nová Ves 

. Vladimír MRÁZ, 42 ročný inžinier ekonómie, doterajší starosta DNY. 

1 odbornosí osvedčil od samého začiatku vo Funkcii, kedy Devínska vstupovala do nového volebného 

s nevyrovnaným rozpočtom, ako poslanec mestského zastupitel'stva prispel k zmene štatútu hl. 

· . SR Bratislavy v delbe daní v prospech mestskej časti DNY. 

Rozvinul čulý spoločenský život kontaktmi sa zahraničím - s Rakúskom a Chorvátskom, kde sa črtajú rozpracované aktivity a 

spolupráca na hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom i športovom poli. Kontakty a návštevy predstaviteľov vlády a minis

terstiev vzbudili záujem o Devínsku Novú Ves podpori( a umožniÍ realizova( zámery spolupráce. Ak ktokoľvek hovorí o po
kroku za štyri roky v DNY, iste je to aj zásluha starostu. Zároveň je to predpokladom, že tento rozvoj bude pokračoval ak 

občania dajú dôveru osvedčeným odborníkom bez straníckej príslušnosti . 

Kandidáti na post poslancov mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Ing. Vladimír MRÁZ Ing. Jozef GLATZ Mgr. Ladislav JAŠKO 

42 ročný 

ekonóm, 

Janšákova 22 

Doterajší starosta Mč DNY aj 

v minulom volebnom období bol 

poslancom mestského zastupitel'st

va . Úspešne obhajoval záujmy ob

čanov DNY. Otázky Devínskej a jej 

občanov posunú( opä( dopredu sú 

jeho cielmi v mestskom zastupiteľst

ve aj pre dalšie volebné obdobie. 

51 ročný 
technik, 

lstrijská 75 

Doterajší poslanec miestneho za

stupitel'stva dôverne pozná problé

my a potreby občanov Devínskej. 

Jeho záujmom je pomôc( v ekono

mickej stratégii DNY a v riešení do

pravy. 

39 ročný 

učitel', 

M. Marečka 18 

Riaditel' základnej školy na 

l. Bukovčana l 

Rozvoj vzdelávacieho systému 

v DNY, rozvoj športu, posilnenie 

bezpečnosti a sociálny program 

pre mladé rodiny sú jeho progra

movými cielmi. 

DEVEX7 



Kandidáti nezávislého fóra na post posiQ 
miestneho zastupitelstva Devínska No", 

1 • obvod • stará čast' DNY, sídliská Stred a Hradištná 

Ing. Jozefína 
COREJOVÁ 

. . ·- . 

ženuty otec dvoch detí. Pracoval v komisii športu a mládeže u aj ; 

v ďalšom volebnom období mú záujem odovzdávať svoje sily a skú

~ senosti v tejto oblasti, ale oj v oblasti ochrany životného prostrediu. 

~ ui .Na vyhliadke 38 
52 ročná rédaktorka 

celý život pôsobila v kultúre u svoje skúsenosti ponúkli aj záUjmom 
pracovať v novej samospráve. Ide jej najmä o vybudovanie kultúrne- . , 

ho centru u múzeu Chorvátskej kultúry v DNY, zachovanie kultúniych ···• 
hodoôf našich predkov, podpori( pr~dovšetkým aktívnu kultúru ; no- .· • 
pŕíklad predstaviť fo množstvo umelcov čo vyrástli, žijú u tvoria oj .· 

,_ __ -· . dnes v DNY. · 

·······--!e · 
z Pieskovcovej 39 

55 ročný podnikatel' 

z Bridlicovej 7 
66 ročný stavebný 

. mú dlhorofné skúsenosti z pôsobeniu vo funkcii poslanco. (skúsenosti 

~ poslanecké i odborné z plynofikácie obce, výstavby materských škôl, 

· obchodov, kanalizácie), ale oj inžinierskej výstavby Bratislavy. 

Všetky skúsenosti chce odovzdať aL v prípade zvolenia, v novej sa· 

MuDr. Katarína 
CER NÁ 
z J. Poničana 7 
4. 37 ročná lekárka 
• internistka, 

diabetologičku v up~nulom období pracovala v sociálno-zdravotníc

kej komisii miestneho zasfupife!Srvu. Zlepšiť zdravotnícku sturosfh- . 

vos( pre občanov ONV je jej cielom v nastávajúcom volebnom obdo
bí. 

Ak ste sa rozhodli 
pre kandidátov 
nezávislého fóra 

·•·•·· :.· .·.•····. .. ··•. zo SamovejH. 
... · ) 52 ročný tethnik 

r~dák z Devín~kejpra;uje v Dopr~v~projekfe uko.vedúd odboru. V .. 
.· uplynulom období bol členom kultúrnej komisie MZ ole väčšinu ľudí · 

hó pozná oko organizačného vedúceho súboru Grbarčríetu (vedia 
· ·· dcérka Nikbletá). Ako poslanec ponúka svoje skúsenosti v prací v 

,., kultúre nielen v súbore Grbarčiiefu . '' · 
::::<.. '. . . . . 

iMečíkovej 
.. 48 ročný architekt 

•·•··· t~J~~~ ~~~!l~f0-k~~:~:~!:C~~a~f~iľ:k;0~~n1 i1:~ea~~t~1t~~~; . • 
architektov. Oi<ládu liiekol'ko cudzých jazykov (prekladalspŕievodu 

' .· prezidenta SR vo Francúzsku ... ) Poslanecké ciele zhrnul do dvoch 
• ,, hlavných bodov: doiia~nuť kvalifafívne nový rozvojv urbanizme a 
. , architektúre ONV • lstrijskú ulica (historické jadro); námestia J. .. 
· ·Kostru (moderné ienfrum) u prispieť k ivýšeniu obcimiskejkvality .• 
· .. vo vzťahoch v•rúmci ONV, · · :,, .·• .·,. ._. "·•· '· · ... ,·''' · · · 

2. obvod • Kostolné 

··:>:::-·.>: .:.- ·_>>:> ::/·_·. ~:_· __ ... D 
. zEislletov~~~~ \ ..••...•. • •·· 
42 ročnývodič MHD / .· 

z lstrijskej 75 
51 ročný technik 

z Hradištnej 27 
35 ročný ekonomický 

riaditel' Presskamu 

PhDr. Mária 
Dobríková, Csc • 
z J. Poničana 11 

... ~· 
··~ 

z J. Poničana 1 
z J. Poničana 1 
36 ročný podnikatel' · 

z 1. Bukovčana .1 
29 ročný učitel' . 

52 ročný inžinier 
~llnii!II!.J ekonómie - podnikatel' 

vzťahov k verejnosti u vyduvute~kej činnos
považuje v ONV riešiť: úroveň služieb,_dopruvnú i~

tarostlivosť 0 deti u mládež, ochranu ma1etku a vere1· 
s ochranu u zveľadovunie životného prostredia. Týmto ' 

má tieto zámery: podporovať rozvoj športových aktivít obyvateľov 

. ONV, predovšetkým detí u mládeže, vytvárať pod~!enky pr~ stabili
·. zácio kádrov v školúch,podpoiiť všestranný rozvo1 mtelektualneho u 

už pracoval v ekonomickej komisii MZ. Programové ciele: rozšir~va

nie cestnej komunikácie z ONV a späť, výstavbu ~ytov pre mlade ro

diny, rozvoj podnikateľských aktivit a tým aj_ sluz1eb, pos1lneme bez

pečnosti občanov a ich majetku, čistota u po no dok v ONV. 

chce venovať svoj cas v poslaneckej funkcii. 
, umeleckého vyžitiu, najmä detí a mládeže, podieľať su na ko.ntrole . 

. vynuklud~nia finančných prostriedkov samosprávy. 
. ::· .. ------ . 

&ll""'~vl'""' fórum 
xdružuje tých, 
ktorí nemajú 

••onlomitl•••wjem zastáva( 
xáujmy strán 
alebo hnutí 
ale záujmy 
občanov. 

i 

zástupkyňu riaditeľa bude presadzovať poskytovanie prís~evk_ov na : 
ozdravovacie pobyty detí v školách v priro~e, pos~tovume pnspev· ' 
kov na stravovanie v šk. jedálňach, bývame pre uc1feľov, bude pod

porovať výstavbu penziónu pre d?chodcov,_v~ vzni~uj.úcich ~oľných i 

priestoroch MŠ zriaďovanie dennych san.~t.o~u-~re ludi: kton p~~re· : 
. bujú celodennú starostlivosť, bude sa sn~z1t nes1ť ele~t1vne ~~ZIVa- ' 

... n.ie. ~oľn.~~ca_su m!l!_dých 0 PE_skyt~!~"-ll!._byto~J.!I!a~ym rJdln_~O],_.; 

Marián ZECHEL 

z J. Poniča na 11 
34 ročný technik 

- podnikatel' 

Podla jeho názoru čas( Kostolné nie je v stuve~nej u -~oz~ojov_ej ob: . 
!asti vyhovujúco zabezpečenú • najmä časť pri zelezmcn~ troll u _pr! , 

' nedostavanom nákupnom stredisku pri cintoríne. Kedze pod~1ka 
v stavebnej oblasti, s podobnou problematikou su denne stret uvo, 
všetky dlhoročné skúsenosti rád venuje časti volebn~ho obvodu_ za : 

. ktorú kandiduje. z0 všetkých síl bude presadzovať vysfavbu novych • 

[, PY.~v. pre~nla~é.!odi!JY: ,, 

2.obvod 
-Kostolné 

čísla: 

4, 5, 6, 10, 14, 
18, 22, 25, 29,38 

3. obvod. Podhorské 

na smerovaní 
1~v·tns,Ke'1 Novej Vsi, 

na jej prosperite, 
pohode Vášho 

života v ONV, 
prídete 

18.-19. 
decembra 1998 

voli(. 

.---------, Mgr.VIcidimír ·•••••••••••·•·• • DOBRÍK ·· .·. 
zJ. Poničanil · ll i. 
40 ročný redaktor . 
Slovenského rozhlasu ' · 

zó roveň výkonný ume lei ~ídi v:ľké m~fnosfi u rezervy pri tv_orbe ~ •. 
• oživeni kultúry a kultiírnych tradícii, najmä k cyrilo-metodskel_ trad~
. cii 0 pozdvihnutí chorvátskej kultúry do európskych a ~vef~ovych di· 

. menzií ~s pr~pojením otázok kultúry s výchovno-vzdeluvoclm proce-
som v školách našej Mč. · · · · · · · 

~---, ·~~ JUDr.Ján 

Zaujímajú Vás 
programy 

kandidátov 
Nezávislého fóra? 
príďte 11. 12. 1998 

do lstracentra 
o 1800 hod. 

14. 12. 1998 
do kina DEVÍN 

o 1800 hod. 
Spolu sa 

porozprávame. 

Ll!\ - ' 
~ Ing. Lýdia 

z Kališnej 9 
52 ročný vydavatel' 

; 

do životu a vedie informačného spravodajcu Oevínskon~vo· l 
Prihovára sa Vám občanom už ôsmy rok,_ í~f~rmu1e ~ 1 

v ONV, vytvára podmi~nky na komumkacw_ medzi 
1 miestneho zastupdefstva. Byť v zastupiteľstve ' 

znamená podúvať občanom info!!".úcie : prvej !uky. : 
cieľu je v jeho programe rozm1ť sl~z~y o~cunov 

i!ii~f ~~:i~~pr~..;~ 
~~'~l!i.~~;~~~ ,;~;.í,, ~ •.•. ; -'~ ....... ""''-
> em pre obč~íÍóv 0 mestskú čusťDevínskll Novú V eso .· 

~ MORGENSTEINOVÁ 

39 ročná ekonómka 

' vydatú, matka dvoch deti, pracuje vo firme Volkswagen _Br~fisluva 

t v obchodnej oblasti. Preto z profesného zameraniu chce pnspm~ k re- . 

! ulizúcii projektov rozvoju DNY za nenáročné a míni~ú_l~e ~akludy : 

, presadzovaním dodržiavania zákonných podm!~nok s~vls~amh s ve- ~ 
. rejným súťažením. Vzhľadom na našu dorustli1ucu mladez chce pod- . 

1 porif' vytvorenie podmienok pre vzn:k~~~~néh~_ško~stva v ONV. 

:_: .---:.: ·. ·.· .. :· .·. ·:-:: ·. -:· -:-· ,; 

ved ~~dÝ~~~4i~~~:rl~ot:~;~~~:kt:~lai~amze~cl~ d~- -~ 

z P. Horova 19 
39 ročný vedný 

informatik · ' 
' 

z J. Smreka 20 
33 ročný podnikateľ 

3.obvod 
-Podhorské 

čísla: 

1, 15, 17,21, 
23,25,32 

na stranách 7, 8, 9 
Devexu, zakrúžkujte 
- vol'te čísla ktorých 
nositelov nájdete na 

z Marečka 7 
39 ročný riaditel' 

čísla: 
1 s 12, 17,24, 
27:33, 34, 39 

povožuje zo dôležité zabezpečiť • duchovný ro~oj, ~u~fúr~, ume~ie 1 
0 vzdelanie všetkým občanom ONV • bezplutny vere1ny pnstup k m- : 

ternetu a informačným diulnicium pre žiakov, študentov a obcan~v : 

, DNY • podporu základným školám a umeleckej škole v. D~V, vzmk : 

gymnázia v ONV • rozšírenie pomoci v sociálnej oblasti, hlavne · 

zaoberá su reciklúciou plastov u z toho vyplýva aj jeho programové 

zameranie: ochranu životného prostredia. Už v predchádzajúcom olr . 

dobi sponzoroval v ONV akcie zamerané na ochranu živo~ného pr~f

rediu, ole podporoval aj športovcov. Aj v budúcom ~bdob1 chce prava 

týchto stranách. V predchádzajúcom obdobi pracoval v komisii MZ' pre životné prosi· , 

redie, Programové ciele: podstatnú casť aktivity venova( zlepšovaniu 

životného prostrediu. Rieši( problémy gudrónov v Srdci, spojenie a 

systém MHD s ostatnými mestskými cosfami Bratislavy, podporova- : 

nie všetkých aktivít pre fiS!é, zdravé a pnjemné prostredie pre obča- j 
. nov DNV u jej~~evníkov. yYtrClfi( zpny reJ!r~E~dymJ!:.. ' 

základnej školy l. Bukovcana 1. Jeho programovými cieľmi sú: zdo

konaľovanie výchovno-vzdelávacieho systému v ZS, rozyoj stredného 

škoklva v ONV, rozvoj športu a rekonštrukcie šporlovísk, iportové 

programy pre mládež, posilneni~ bezpeinosfi občanov, sociálne pro- · 
gramy a výstavba bytov pre mladé rodiny. · 

v tejto oblasti ponúknuť svoje možnosti o smopnos!l. 

.. ------------·~dô~ch=od~co~m=o~~;i~ól~ne~o:dk:úz:an:ý:m:ob:čo:no:m:D:N:V· :::::::::: __ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::_ ________ ~~~~ 
--.... 
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Naiširšia koalícia • naiširšie zastúpenie 
Občania Devínskej Novej Vsi, pozývame Vás, aby ste v dňoch 

; 

nazor0 " 

18. alebo 19.12.1998 

prišli k volebným urnám, zakrúžkovali na volebných lístkoch kandidátov na poslancov a na starostu kandidovany' ch našou koal' · dl ' 

• , t l d , • . h dl ICIOU a zasa l k • cl 
cernemu s o u s ve om1m, ze a1 Vy ste roz o i o tom, ktorým smerom sa bude dalej ubera( Devínska Nová Ves a ako sa Vám v nej bude ži( ste rove. 

CDI(DH DS 
DIIIIOii:rltk:Uitnnl 

~ -.Zelená, čistá a bezpečná Devínska Nová Ves 
Ing. Ján Žatko 

prednosta miestneho úradu 

mestskej časti Devínska Nová Ves 

kandidát na starostu za koalíciu 

KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP a SDK 

Myslíte si, že dvere u starostu by mali byt' pre Vás stále otvorené ? 

Aj ja! 

Jeden deň v týždni bude preto u starostu "Deň otvorených dverí" a dostane 

sa k nemu každý občan Devínskej Novej Vsi bez objednania. 

Myslíte si, že z auto nemôže starosta dovidie( na Vaše problémy ? 

Aj ja! 

Preto budete vidie( starostu častejšie na ulici ako v aute. Okrem toho zave· 

diem pravidelné pochôdzky po uliciach Devínskej Novej Vsi spoločne s po· 

slancami na 'tému: "Čo chýba našej ulici ?" počas ktorých si s Vami radi 

prediskutujeme Vaše pripomienky. 

Myslíte si, že starosta nemôže zastupova( iba úzku skupinu lúdí ? 

Aj ja! 

Preto chcem zapoji( do spolupráce v prospech Devínskej Novej Vsi zástup· 

cov ~šetkých politických strán aj nestraníkov, obyvatelov starej časti aj oby

votelov sídlisk, mladých aj starých, Slovákov, Chorvátov aj zástupcov iných 
národností. 

Myslíte si, že starosta by si mal vždy a v každej situácii zachova( 
chladnú hlavu ? 

Aj ja! 

Aj preto som sa rozhodol kandidova( 

Myslíte si, že program s k~rým k Vám prichádzam ja a kandidáti na po· 

slancov za koalíciu KDH,DU,DS,SDSS,SZS,SOP je pekný ale nereálny? 
Ja nie! 

Pretože ja viem, ako a z~ čo ho vo Váš prospech zrealizova( Ak mi dáte 

vo volbách svoju dôveru, budete sa môc( o tom presvedči(. 

Starosta je tu pre ludí, nie lúdia pre starostu. 

CDI(DH 41 ~- ~: .L - tSDK 
Kandidáti koalície KDH,Dú,os,sor,soss,szs,soK 

~~:!"fjJ;,~;p~ISWa: 

•·· Miroslav Ellci~gei ...... •· lllg. Martin Lacko Ing~ Ján Žatko 

padni kate!' ·informatik .. . . . · < .... · (lle.ktroinžinier •·•·. 
. Pod Lipovým 47 •... Eisnet:Ova .38 · . Jána Smteka 9 · · 

DEVEX 10 

Čo presadia naši kandidáti na starostu a poslancov? 

l . Zníženie a odpustenie daní z nehnutelností. 

2. Výstavbu nových bytov pre obyvatelov mestskej časti. 
3. Zintenzívnenie prevencie proti drogám . 

4. Zelenú, čistú a bezpečnú Devínsku Novú Ves. 

5 . Pomoc starým, šancu mladým, dobré podmienky všetkým. 

Komu chcú hlavne pomôct' naši kandidáti na starostu a poslancov , 
l. Všetkým obyvatelo m: · 

· zlepšíme vašu bezpečnos( 
· dobudujeme a priblížime vám služby, 

· zazeleníme a vyčistíme Devínsku Novú Ves, 

· zrekonštruujeme prístupovú cestu do Devínskej Novej Vsi 

·zabezpečíme rozšírenie zdravotníckej starostl ivosti ' 

· vybudujeme športovo-rekreačnú zónu vrátane novÝch 
cyklotrás a vodáckeho areálu, 

·zabezpečíme bezbariérové úpravy komunikácií, 

· podporíme rozvoj súkromného podnikania . 

2. Zvlášt' obyvatelom starej časti 

· znížime dane z nehnutelností rodinných domov, bytov a garáží, 

· ukončíme výstavbu kanalizácie, 

· vybudujeme nové cesty a chodníky, 

· vybudujeme nové kultúrno · spoločenské centrum, 
·obnovíme verejnú zeleň, 
· poskytneme príspevky na opravu vzhladu domu, 

· dáme lstrijskej ulici vzhlad ako jej patrí. 

3. Zvlášt' obyvatelom sídlisk 

· vybudujeme 300 nových garáží a 600 parkovacích miest, 

· oživíme sídliská novými lavičkami, pergolami a fontánami, 

· stavebnými úpravami spomalíme dopravu na Eisnerovej ulici, 
· znížime daň z bytov, 

· vybudujeme nové športoviská vrátane plavárne. 

4 . Zvlášt' dôchodcom 

· starším ako 70 rokov a ZŤP úplne odpustíme daň 
z rodinných domov, bytov a garáží, · 

· zvýšime podporu klubu dôchodcov, 

· rozšírime opatrovatelskú službu, 

· zabezpečíme geriatrický program, 

· pripravíme výstavbu penziónu pre dôchodcov, 

· poskytneme príspevok na stravovanie a služby. 

5 . Zvlášť mladým 

· poskytneme 3 milióny korún ročne na pôžičky na bývanie, 

· poskytneme možnosti bývania v Dome mladej rodiny, 

· poskytneme byty za 200 tisíc korún, 

· zabezpečíme možnos( výstavby rodinných domov, 

· vybudujeme nové športoviská vrátane plavárne, 

. športovej haly a in-line areálu, 

· poskytneme možnosti na kultúrne a spoločenské vyž itie, 

· dokončíme rekonštrukciu detských ihrísk, 

· podporíme zriadenie strednej školy, · 

· zvýšime príspevky na stravovanie detí v školách, . 

· zvýšime podporu športovým klubom a kultúrnym združeniam· 

Naša koalícia = vaša budúcnost'__. 

......... 
Ha1s•rs1a koalícia • ......... zastúpenie 

a~ CDI(DH 

na1s1rs1e 
~ 
~ ... 

Kandidáti koalície KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

na poslancov v l. volebnom obvode- stará čas(: 

j lng. Peter Hrico 
podnikatel' , 
Pieskovrová 34, nezávislý' 

• Stanislava Jurčáková ,. 
• učitel'ka 
• Na Mýte 2, nezávislá 

Kandidáti koalície KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

na poslancov v 2. volebnom obvode - Kostolné 

12. 

. ........... ·::-·.~:.-;:···-; ., ....................... , ... ·: 

····liJ.c ·,., 15. 
--~ 

. ' . ? Ing. 

MUDr. Viola Bukovská : , Anna Hudecová Vladimír Jediný, CSc . . 
vedecký pracovník lekárka úradníčka 

M. Marečka 12, nezávislá ' l. Bukovčana 16, SOP l. Bukovčana 26, KDH 

; 

·RNDr. (ubomír Špaček ' i Mgr. Zina ida Špac"ková 

biochemik ' ·; učitel'ka 
M. Marečka 18, DÚ 1 M. Marečka 18, DÚ 

Dušan Štupický ~ 
komerčný právnik ' 

J Poničana 9, DÚ 

Kandidáti koalície KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SOP 

na poslancov v 3. volebnom obvode - Podhorské 

. .. , 
Ing. Miloš Halás . !M ••a-r""ta_.K_.I•a•m'"'p"á''r"o"v'á . 

podnikatel' ; • očná lekárka 
í Eisnerava 44, nezávislý , 1 J Smreka 3, nezávislá 

; 

nazorov 
SDK 

Ing. Peter Rehorčík 
podnikateľ • 

.i Podhorská 13, nezávislý 

DEVEX 1 1 



KANDIDÁTI A VOLEBNÝ PROGRAM SNS 
komunálne voľby 18. - 19. 12. 1998 

Kandidát na funkciu starostu 
l 

SAMOSPRÁVA 
BliŽŠIE 

ALOJZ 
MORAVEC 

·. poslanca Mestského· zastupitelstva 
K OBČANOVI ··a poslanca miestneho. zastupitelstva 

KANDIDÁTI NA FUNKCIU POSLANCA MIESTNEHO ZASTUPITE(STVA 
53 ročný 

podnikatel' 

42 ročný 

technik 

41 ročný 

vedecký 
pracovník 

53 ročná 

podnikatel'
ka 

35 ročný 

podnikatel' 

Ján MALÍK Milan DOBROCKÝ 
36 ročný 

geodet 

Beáta KOLNÍKOVÁ Ján PROSUCH 

36 ročný 
technik 

39 ročná 

podnika
tel'ka 

Marta BAKŠOVÁ 
34 ročná 

podnika
tel'ka 

Renáta JURČÍKOVÁ 

VOLEBNÝ PROGRAM SNS pre komunálne voľby 1998 
Hlavné programové ciele 
Kandidát na funkciu starostu MČ Bratislava DNY, poslanca do Mestského zastupitel'stva hl. mesta SR Bratislava a kandidáti na poslancov do Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava DNY majú za ciel' presadzova( v novom volebnom období nasledovné hlavné programové ciele: l. Vytváranie podmienok pre spokojný život občanov vo všetkých smeroch spoločenského života. 
2. Spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, vyriešenie MHD tým smerom, aby DNY bola v preprave cestujúcich plnohodnotnou MČ voči ostatným MČ Bratislavy. Posilnenie liniek MHD v čase dopravných špičiek. Znovu zavedenie spoja medzi DNY a Novým mostom (SNP). Harmonogram prepravy upravi( tak, aby sa občan z DNY mohol dosta( z mesta pravidelnou linkou MHD do 24.00 hod. a naopak. 3. Rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie od dial'ničného privádzača zo smeru Lamač a Dúbravka, alebo výstavba novej. Na kolíznych miestach Eisnerovej a lstrijskej ulice obmedzi( rýchlos( vozidiel kovovými retardérmi. Na uliciach v správe MČ bez označenia prednosti v jazde zrealizova( dopravné značenie. Statickú dopravu rieši( výstavbou nových parkovacích miest a vel'kokapacitných garáži . 
4. Rozvoj bytového fondu, vytváranie podmienok a spolupráca pri realizácii nadstavieb na jestvujúcej komplexnej bytovej výstavbe a výstavba novej. 5. Dotvorenie zelene, ukončenie, alebo minimalizácia (ažby piesku v (ažobnom priestore Glavica. Likvidácia, po(ažne sanácia skládky gudrónov v lokalite Srdca. 
6. Podpora a rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti l'ahkého priemyslu, obchodu, športových a rekreačných služieb, výstavba verejného trhoviska 
7. Spolupráca a výstavba športových, kultúrnych, oddychových a relaxačných zariadení, klubových zariadení a dobudovanie infraštruktúry MČ. . 8. Zabezpečenie rozvoja a modernizácie tepelnoenergetických zariadení s cielom minimalizovania strát ku konečnému spotrebitelovi a čo najvéi~še! hospodárnosti prevádzky energetického zdroja. Meranie spotreby tepla na každom tepelnom zdroj i spotrebitela dial'kového kúrenia tak, aby si kazdy obyvatel' bytových domov mohol skontrolova( svoju spotrebu 
9. Rozšírenie opatrovatel'ských služieb, všestranná pomoc sociálne odkázaným a starším obyvatelom. , l O. V spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi zabezpeči( v DNY rôzne odborné zdravotné vyšetrenia, za ktorými musia občania DNY cestoval do zdravotníckych zariadení mimo DNY. 

. ll . Všestranná podpora a zlepšenie podmienok pre činnos( občianskych aktivít. Vytváranie podmienok pre činnos( občianskych aktivít a ich roZV~I· Podpora klubových činností zameraných hlavne na školopovinnú mládež a spolupráca so základnými školami vo všetkých oblastiach. Vybudo~a~le novej tréningovej plochy pre FCL DNY. Zveri( do správy jestvujúce športové areály, ktoré sú v majetku MČ bezodplatne na dobu neurčitú príslusny~ športovým klubom. Zruši( delegovanie člena do riadiacich orgánov športových kl ubov a iných občianskych združení samosprávou MČ. Obnovenie mládežníckeho stolnotenisového oddielu. 
12. Spolupráca s príslušnými orgánmi v boji proti kriminalite a drogám. 
13. Aktívny prístup k vyriešeniu problému rozostavaného objektu domu služieb na ulici M.Marečka. 
14. Kontinuálne nadviazanie na rokovania ohladom hraničného priechodu cez rieku Moravu do Rakúska, s cielom dotiahnutia veci do stavu realizácie. 

DEVEX 12 

ašinec by neveril, čo doká
že náhoda. Takmer núti 
veri( v zázraky. To(, ne-

10 zamyslený i trochu namrze-
0 nepriazeň jesenného dáždi-

očasia som sa vracal unave,p 
jradištnou z roboty. V duchu 
reptal na nepríjemný, hustý a 
dný dážď, ktorý bil do tváre . 
rítomne som sa díval pred se
tešiac sa na teplo rodinného 
,ba. A zrazu, div divúci, ledva 
,či z jamôk nevyskočili. Mne 
,ti sa kníše útla malá zhrbená 
avi čka . Krívajúc, zci pomoci 
ule sa ku mne blížila postava 

0 , ktorá mi privolala spomien
,0 vlastnú mlados(, na detstvo. 
nemýli l som sa, je to on! Môj 

Jk, spolužiak z osemročenky, 

10rát z čias pubertálnych hunc
iev i spolupáchatel' nerozváž
h mládeneckých študentských 

1rodružstiev. Zrak ma neklamal , 

1 on, Fero Mudroň! 
ych ostatných dvadsafpéi( rokov 
poriadne poznačilo. Veru tak, 
1storočie ubehlo, čo sme sa vi-
i naposledy. Cesty osudu nás 
:delili . Roky práce, starosti a 
1roby ho poriadne zmenili. Nie 
,k natol'ko, aby som ho nepo-
,1. Napriek tomu, či som sa za
vi l, prešiel nevšímavo okolo 
ta, podopierajúc sa pri (ažkej 
idzi invalidného dôchodcu. 
iste, ani mne roky na kráse ne
~oli. Moja stokilová postava na
lia na seba vel'a fyzických zmi
.Ak by som sa nevrátil, neoslovil 
,oni ma nepozná, nezaregistru
Keď som ho oslovil, začudova
so na mňa pozrel nepochopite
in skúmavým pohladom, nevedi-
' kde ma zaradi( Ako vysvitlo 
1kôr, vedel, že ži jem v Bratislave, 
! že ma stretne práve tu, v 
~ínskej , to ho ani vo sne nena
dlo. A ja, stratiac únavu i po
lllúrnu náladu ako "domáci", 
amžite som ho pozval na kus re
A kde si východniari lepšie po
$edujú, ako v krčme? Pozval som 
1 teda do blízkej Furmanky na te
té tajomstvo, ktoré chlapom roz
ll:uje dušu i jazyk. Nemuseli sme 
ho kumštova( nad tým, čo si dá
! na zvíta nie. 

Na nekonečné množstvo mojich 
~avých otázok odpovedal infor
ovane, premyslene a podrobne 
l,a by nikomu nevdojak priamo, 
......... 

či nepriamo neublížil. Na moju 
otázku, čo on, východniar robí 
práve teraz a práve tu na druhom 
konci republiky odpovedal jedno
ducho a krátko. má tu na Grbe pri
vydanú dcéru a tej sa narodil prvo
rodený. Akýže by to bol dedko, ke
by si neprišiel navštívi( dcéru i vnú-

SPOLUŽJAK 
GAMBA
GÁGOR 
OPÄŤ NA 
SCÉNE ... 

číka. Prišiel ju pozrie( poznáva( 
nový, neznámy kraj, jeho l'udí i 
krásu prírody. 

Pri dobre chladenom "zapraže
nom" pivečku sme spomínali na 
rozkošné pestvá z detstva, na za
budnuté huncútstva z puberty, na 
prvé lásky i sklamania. Vyhodnotili 
sme rodinný život, zabŕdli do poli
tiky i športu. Slovne sme opl'úvoli 
neš(astné choroby, ktoré nás kvá
ria. Pospomínali sme desiatky mien 
l'udí dobrých i zlých, múdrych i 
hlupákov, skromných i karieristov. 
A priznávam, že pri jedinom mene 
sme sa zdrža li neúmerne dlho. 
Bolo to meno nášho konškoláka z 
ulice, Joža Žabku . Prečo práve toto 
meno? Prečo práve jeho meno, me
no primusa hlupákov? Ten neš(ast
ný hrdina nášho príbehu nebol ži
adnym fenoménom . Jedinou jeho 
prednosťou bol vysoký fistulový 
hlas, ktorý využíval iba vo forte po
dobe. Bolo verejným tajomstvom, 
že ok by jeho otec nebol mäsia
rom, nikdy by sa nemohol hrdi( 
tým, že ukončil zedeešku. Dokonca 
zo pomoci skromných i menej 
skromných naturálnych pozorností 
so mu podarilo ukonči( aj dvojroč
né pol'nohospodárske učilište. 
Práve pre jeho prenikavý hlas sme
ho v škole volali Gágor. A veru oj 
ústa mal takmer od ucho k uchu a 
tok mu prischla druhá hanlivá pre
zývka, Gamba . Nik ho inak nepo
znal, iba oko Gambu Gágora. V 
čase totality a hlavne v dobách 
normalizácie išlo jeho kariéro iba v 
jednom smere hore. Dotiahol to ož 
na inštruktora OV KSS pre otázky 
pol'nohospodárstva . V čase norma
lizácie začal patri( medzi najvyššie 
persóny politiky okresu, ba dokon-

co dobrovolne sa dol oslovova( svo
jimi pusipajtášmi honosne - papa
láš . Svojich kamarátov, súdruhov a 
súkmeňovcov mal kdesi inde. 

- A čo robil po nežnom zamato
vom prevrate? - pýtal som so spolu
besedníka. 

- To by si neveril, - vysvetlovol da
lej Fero. Za tých pár rokov stihol vy
meni( členské preukazy takmer všet
kých strán o hnutí. Prednedávnom 
zakotvil v ... Dokázal prevraca( poli
tický kabát tak rýchlo, že to nebolo 
možno oni sledovaf. Funkcionárčil, 
nie hocijako, v najvyšších orgánoch 

okresu. Bez ladu na názov, idey 
a programy. Dokázal sa· priplichti(, 
získa( dôveru a tak nie div, že si vy
gágal cez vel'kú gambu funkcie 
okresného formátu . Pá definícií filo
zofického slovníka,. niekol'ko citátov 
z Biblie, necvičil si pár prostodu
chých vtipov, doplňoval to l'udovými 
porekadlami, toto všetko zavŕšil na
biflovanými poučkami z večernej 
univerzity marxizmu-leninizmu o lu
dový mudrc bol na svete! Tak robil 
kariéru. Fistulový gágor, vel'ká gam
ba, vrecko plné peňazí o podpora 
súkmeňovcov z rodnej strany, to bo
la alfa i omega jeho politickej takti
ky. na podnikanie nemal, za rok 
stačil prehajdáka( celé dedičstvo po 
otcovi. 

- A čo robí teraz? - pýtal som sa 
nástojčivo plný zvedavosti. 

- Teraz? Opéi( je vysoko. Zase si 
preobliekol sako a prestúpil do no
vej strany. Ver mi, že slovník vôbec 
nezmenil. S intenzitou jemu vlastnou 
opéi( kádruje, hodnotí, buntoší a ku
je pikle. Vyhráža sa, normalizuje. 
Tak, ako pred rokmi . Všetko dobré, 
čo sa v S .. ... .. urobilo pripisuje sebe 
a svojim. ON a Oni sú tí vel'kí, mú
dri, dobrí. za Ním si iba pozitíva. 
To, čo sa nepodarilo hádže na chr
bát politických oponentov. Jeho oh
nivé, neraz primitívne články plné 
arogancie, urážok, hlúpostí a vul-

garizmu publikuje v okresnej tlači. 
Slová nevyberá, opíja ho gloriolo 
slávy o neomylnosti . Celú tú brýz
ganicu mu zverejňuje jeho za( šéf
redaktor. 

- Veď idú komunálne vol'by, vy 
môžete rozhodnú{, - oponoval 
som. 

- Fero preglgol slinu, upil z po
hára piva o pokračoval: 

- Vieš, ja nevolím, nevolil som 
nikdy, prečo práve teraz? · 

Chcel som mu oponova(, ale ml
čal som. Stíchol, akoby stratil reč . 
Skepticky o rezignovane na mňa 

. Cítil som, že nemá chu( po
kračova( v rozhovore, vyčerpali 
sme nepríjemnú tému. jeho oči za
čali hasnúť, príslovečný ohník zha
sol. 

- Bože, ako nám obom jedno 
meno grobiana a arogantného ka
rieristu kazí kamarátske posedenie. 
napriek tomu, že jeho gágor o 
gamby spolu s telom harašia kdesi 
péifsto kilometrov odlial'. 

Odprevadil som ho na Grbu k 
dcére, ani som nevošiel dnu . 
Rozlúčili sme sa kamarátskym ob
jatím. Ktovie, či sa ešte v živote 
stretneme. Vracal som sa z kopca 
na Eisnerovu . Akosi mi nebolo do 
smiechu . Pochmúrno nálada so 
vracala späf. Nepomohla oni tá 
rozlúčková, "kapurková" runda 
nakoniec. 

Zrazu so vo mne čosi ozvalo, 
drobné, radostné, jednoznačne mi
lé. Ten nedefinovotel'ný malý pocit 
š(astio . 

Predsa my, v tom malom mesteč
ku pod Devínskou Kobylou takých 
Gambov nemáme. A ak sú, tak nie 
vo vysokých funkciách . 

Spomenul som si na dnešnú kan
didátku komunálnych volieb v DE
VEXE. Dá Boh, takých nebudeme 
ma( oni v tých decembrových vol'
bách ... !? 

-cc-

DEVEX 13 



AICO NA TO? ..• 

Napriek tomu, že problematika sexuálnej výchovy patrí medzi ak

tuálne otázky súčasnej spoločnosti mnoho pedagógov, ale aj rodi

čov tomuto problému pripisovali neraz pejoratívny význam. 

Všeobecná príprava žiakov na zvládnutie manželských a rodičov
ských úloh v živote sa obmedzila na sex a erotiku. Preto i pre mno

hé iné príčiny bola vypracovaná Koncepcia výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu v základných a stredných školách a Učebné osnovy 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Povinnostóu škôl je obozná

m it' s touto koncepciou rodičov, pretože otázka spolupráce rodiny 
a školy je nevyhnutná. 

Napriek tomu, že hodnota rodi

ny a manýelstva vo výskumoch 

hodnôt figuruje na poprednom mi

este, mladým l'udom chýba vôla 

odoláva( iným lákadlám súčasnosti 

a rodinné hodnoty ostávajú v úza

dí. A to i napriek tomu, že prípra

va na rodinný život nie je menej 

dôležité, ako príprava na povola

n!e. Napomáha tomu výskyt ne

funkčných rodín, zlé skúsenosti z 

polofunkčných prehysterizovaných 

rodín i predimenzovaný priemysel 

sexu, ktorý poskytuje množstvo 

umelých impulzov. A tak sa nemôž

me čudova( tomu, či výsledky de

mografických, sociologických a 

psychologických prieskumov upo

zorňuje na stúpajúcu rozvodovosí, 

nepripravenosí mladých partnerov 

na manželské a partnerské spoluži

tie, absenciu elementárnych etic

kých prístupov k intimnému životu 

a lahkovážny prístup k vlastnému 

zdraviu. Žial' nie každá rodina je 

na výchovu detí a mládeže k man

želstvu a rodičovstvu pripravená. 

záujme súladu má škola osobitné 

možnosti poskytova( žiakom syste

matické vzdelanie na odbornej 

úrovni, orientovaí deti na ušlachtilé 

hodnoty manželského a rodinného 

života prebúdza( v nich rados( z 

budúceho rodičovstva a výchovy 

vlastných detí a pomôCÍ im vedie( 

sa správne realizova( aj v partner

ských a intímnych vzíahoch. 

V procese výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu sú tri základné oblas

ti: poznávaciu, emocionálnu (cito-

princípu vzájomnej dôvery. 

Obsah výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu na l. stupni ZŠ sa pre

zentuje hlavne na hodinách prvou

ky, prírodovedy a literárnej výcho

vy. Napomáha tomu vhodné využi

tie výtvarnej a hudobnej výchovy. 

Môžeme konštatovaí, že sa tu bu

de jednaí o šes( tém: 

1. Výchova v rodine 

2. Zásady zdravého života 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, 

alkoholu a dalších drog 

na zdravie a správanie 

človeka 

4. Rovnoprávnost' pohlaví 

5. Vznik a vývoj Judského 

jedinca 

6. Zmeny v organizme diet'atá 

v období puberty 

Na ll. stupni základnej školy je 

ležisko vyučovania k manželstvu a 

rodičovstvu v predmetoch etická 

výchova a náboženská výchova. 

Biologický aspekt sa realizuje na 

hodinách prírodopisu a spoločen
sko-občiansky aspekt na občian

skej výchove i v iných učebných 

predmetoch. Tu obsah tvoria tema

tické celky: 

1. Priateľstvo 

2. Kultivované dospievanie 

3. Anatómia a fyziológia 

rozmnožovacích ústrojov 

4. Zodpovedný prístup 

k sexualite 

5. Negatívny vplyv drogových 

závislostí na sexuálne 

a reprodukčné zdravie 

človeka 

vú) a vôľovú. Tieto oblasti výchovy 

sú zvládnutelné iba pri uplatňovaní 

princípu úzkej spolupráce s rodič-

6. Zásady bezpečného 

správania 

mi, princípu etickosti a priemernos- Tieto témy, ktoré tvoria obsah vý-

ti, princípu vedeckosti a dôležitého chovy k manželstvu a rodičovstvu 

DEVEX 14 

musia byí známe a jasné aj rodi

čom. práve vzájomné diskusie pe

dagógov so žiakmi, ale aj detí s ro

dičmi obohacujú vedomosti žiakov 

a neraz nútia zainteresovaných roz

mýšla(, prispôsobovaí pozitívne 

podmienky vlastného života. Aj ten

to článok, spracovaný na základe 

Koncepcia výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu v základný h f-. 

ných školách má čiastoč c a ~tre t?11
1\0 U fÍ,. 

. . ~~~ v ~ 
k mformovanostr rodičovsk . ®G Pozývame Vážených zákazníkov 

na predvianočné nákupy 
do našej predajne: 

. bi el Ver, O 
nosh o pro ematike O . 

. h · Podral 
nost1ac , detailoch roz 

Pracovc · predaj 
ných v uvedenej koncep .. 

Cll sad 
zviete u triednych učitel' c 

ov Va" 

detí. Sie $leopatra 

o slhJIJ:Jcr:fb rn ~111J>{J~fb!l/)fl'IIJ:Jcr:fb 

~jp~!Jl!fl)rp () 
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;===================================~~trijská 70 

· • Nemusíte chodi( do mesta 
41 

07 Bratislava 

PEtiAI'KY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka · · 

DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 -18.00 ·· · · so: 8.00 - ll .OO 
objednávky:)el./fax: 64 775 275 

. Na pipi~ii: lakb'vanórn, metalic, perle(zebi-ii- červená, čierna, Stri~
borná, .iris, zamat, · hodváb · 

Neéhajte sa ajvy reprezentovať na úrovni! 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia 15.30-18.00 sobota 8.00-11.00 

pim lyže 120 cm, palice 115 

1 korčule dámske č. 39, chlapč . 

' Tel: 55 41 OO 77 

opäť otvorená Tel: 64 77 67 33 

lllallflaamllabalalilillllllaadtmladlllllfl:al:laalla•16a~Predám nové biele krasokorčule 
. 6,5, lacnejšie. 

• predaj filmov • vyvolávanie filmov 

• zhotovenie fotografií 
U nás zakúpený film vyvoláme bezplatne. 
Fotografie už na druhý deň, 

Devex, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

~~@J~D ~~~~\\!)iiD®D ~~ffi~®cgiru@cr~ 
ul. š. Králika l O 

r OPrava elektrosPotrebičov J 

Tel: 64 77 89 55 

Predám za symbol. Cenu pekné 

ievčenské oblečenie na vel'kosí 

28-134.(bundy, sukne, šatovky, 

lúzky), vhodné i na Vianoce. 
Tel:64 77 89 55 

Predám chlapč . korčule č . 4 l /2 

plaetací stroj . 
Tel.: 64 77 65 63 

03- VO(NÉ MIESTA ) 
Príjmeme predavačku do potra

ín . Tel.: 64 77 72 17 

o fb(//)(/Jijuq o rn!Jjprn!llrn o 

() !fl)f]'(JIRIIJ(J () 

telefón: 
07/64 77 08 31 

( ___ • _0.::...:4:...._.-..::..::SL=-=-U:-ŽB:::;Y;=.-::~) 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel. 64 77 83 62 

• TV servis Baláž - oprava televízo-

rov. Na grbe 43. . 
Tel/zázn.: 64 77 69 63 

• Voda, kúrenie. 
Tel: 64 77 93 19 večer 

• Účtovníctvo, mzdy, dane. 

Tel: 64 77 03 03, 64 77 54 20 

• Murárske a obkladacie práce. 

Tel: 64 77 78 94, 0905-517 300 

• Mal'by, nátery, stierky. 

Tel: 64 77 54 69, 0903-791 083 

• Prepisujem na PC. l strana 20 

Sk. Tel: 64 77 08 02 

('--_;__--..:0:..::.5_-=-:BY_TY __ ) 

• Vymením 3-izb. byt za väčší ale

bo dom + doplatok. Zn: V Devexe 

( 06- NEHNUTE(NOSTI) 
• Kúpim stavebnú parcelu 3- 4 áre 

v DNY. Tel: 64 77 98 70 

• PRAMONT s.r.o. - predaj a ser

vis automat., vír. Práčok, myčiek ri

adu, el. ohr. vody, náhr. dielov. 

Drobného 18. 
Tel./fax: 07/64 28 40 OO 

64 77 94 82 

a k tomu ešte 
perfektný diár a praktický darček 
pre Váš mobilný telefón 

{;,Giobt~J 
Autorizovaný predajca 

CARTEL SLOVAKIA, s.r.o. 
Eisnerova 1, 841 07 Bratislava- DNY 
tel./fax: 07 1 64 770 640, 0905/716 392 

~~@J~D ll~~~\\!)iiD@D [ľ)~OO~®cglffiliDn~ 

ul. š. Králika l O 

r OPrava elektrosPotrebičov j 

Kúpim pozemok vhodný 

na stavbu rodinného domu, 

resp. starší rodinný dom 

v ONV alebo v okolí. 

Telefón: 

07 l 555 774 52 

0905 219 458 

~~) Dám~~=:v~~i:alón 
~ / Návrhy modelov 

J Predaj originálneho 
'-- dámskeho ošatenia. 

\ \ Predaj metrového textilu 

RtWA Telefón 
ete"qance o71 5273 3005 

V novom roku 1999 želáme našim zákazníkom 

velá zdravia, spokojnosti 
(?···•··•.· ·•··. .. ~~~~®@~ ~~®1f~(grn)~cr~® . · .•.. 

··.·.· .. ~crob~~~~~~ ~~ ~~w~~ ©~~ a bezporuchové domácnosti 

IK~~ 
OO@) m n W<V , 

~ilEill~ w ~Wi:ml!l . 

«®i!®@] U?IIQ ~ 
po-pia: 15.30-18.00 

so: 8.00-11 .00, 

Novoveská 14 {z dvora) 

využite dopredaj zásob 

kempingové potreby 

• stany 
• •pacle vaky 

• stoličky (zlacnené J 
• lcoiené vaky 

• lellátlca 
• lcarlmatlcy 

Novoveská 14, (z 
pondelok-piatok: 

15.30 - 18.00 

.. . sobota: 
.·· ... · · ····· · ·s.óo- 11.00 

@ 
(? ..••• 

.. :· :::: .. ::.:\.:::?:.:··:> 

a 
~ 
~ 

>::::. 

.. ·'•.·. · ... · .· •... · .. •••········· • ....... ··.·.· .. ·· · .... ··· .. ... . =1054Sk 1/2str.=2108Sk, l strono=4216Sk. Kcenámtrebopn~ocltoť~3 Yo DPH. 

Inzercia: Cenník: l znak= 1 Sk, l /8 str. = 527 Sk, 1/4 str., b ' . , l O % celoročné uverejňovanie 2 5 %. Ponuka detskych veci . bezplatne. 
ZJavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pn 5 o Vlocnoso nom uverejnem o, -

O % 1 d , tr 50 % 1 cmL 1 O Sk+ 23 % DPH. 
Zamestnanie hradám· 50%. Príplatky: l. strano+ 10 o, p~s e no s ona+ ~- :-. . 00 sobota 8.00 ·ll. OO 

. l l . 64 775 275 ·Inzertná kancelária: Novovesko 14 z dvora (nad postov). Po-plo. 15.30 18. ' InzerCia te . ox. , 

na karneval · 
dostanete kúPiť vDfVfXe 
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o ... k ie n k o 
[Ml@~~~~®] 
polície 
~MO~«~·~--,-,A .. 

za obdobie od 27. 11. 1998 
do 4. 12. 1998 

Dňa 30. 11. 1998 hliadka 
mestskej polície vykonala poriad
kovú akciu zameranú na kontrolu 
ochrany zelene na území m. č . 
Devínska Nová Ves. Zistila pät pri
estupkov. Dva priestupky namieste 
vyriešila v blokovom konaní. 
Ostatné priestupky sú v štádiu ob
jasňovania. 

Dňa 2. 12. 1998 v čase 14.30 
h na ulici Eisnerova hliadka mest
skej polície riešila priestupok, kto
rého sa dopustil občan, popíjajúci 
pivo na verejnom priestranstve. Bol 
vyriešený v zmysle zákona o prie
stupkoch. 

Dňa 3. 12. 1998 hliadka mest
skej polície vykonala poriadkovú 
akciu zameranú na kontrolu dodr
žiavania VZN č. 6/1998 o pohybe 
zvierat na verejne prístupných mi-

~~ÍŽO V~ a 
Prianie redakcie v tainičke. 
Vodorovne: A. Cudzia 

značka áut - zrážka - mytolo

gický britský král'. B. 

Chlapčenské meno - PRVÁ 

ČASŤ TAJNIČKY - cverna. - C. 
Mesto v Mali - medziplanetár

na raketa k Venuši - záchrana. 

- D. TRETIA ČASŤ TAJNIČKY -
rakúsky architekt. E. Tu po 

chorvátsky - zdrap, útržok -

blikanie svetla. - F. Značka pre 

kalóriu - mrazená pochút'ka -

české dievčenské meno (divá) -

nie iný. - G. Výkvet - značka 

nákladných áut- vediaci . -

Zvisle: l . DRUHÁ ČASŤ TAJ-

NIČKY. - 2. Olovená ceruzka -

estach. Celkovo bolo zistených šest 
priestupkov. Dva priestupky boli vy
nesené v blokovom konaní. 
Ostatné priestupky boli vyriešené 
dohovorom. 

Zást. vel. stanice MsP DNY 
Ernest Kovarík 

~®~carn ~ca 
~~\9®~~ 

Blížila sa zima a manželka si kúpi
la na splátky kožuch, pretože už 
neverila, že jej ho kúpi manžel. 
Ten zúri, ale žena ho uk/údňuje. 
- Je velmi lacný, budem spláca 

len tri stovky mesačne! 
- A ko/ko mesiacov? 
- Vidíš, na to som 

sa zabudla spýtat'! 
••• 

- Kapitán, čo sa stane, ak narazí
me na plávajúci ládovec? 

- Čo by.. ládovec popláva dá/ej, 
ako by sa nič nestalo. 

••• 
Chlapček sa pýta mamičky, 
čo dostane na Vianoce: 

- No ... tento rok si velmi neposlú-

válé:mím odstránil. - 3. Ohovor 

- trhá, driape - stanová plach

ta. - 4. Privedený na svet- mes

to v Taliansku. - 5. Zakryl - po

lostrov v Prednej Ázii. - 6. 

Nekryté l'ahké divadlo- PIATA 

o l 2 3 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

4 

cha/, tak nedostaneš vôbec nič. 
Jedine, ak by si napísal Ježiškovi, 
že budeš celý budúci rok dobrý ... 

Chvílu na to pozerá, potom 
roztrhá a začne znovu: 

- Milý Ježiško, s/úbujem ti, že 
budem celý budúci mesiac dobrý ... 
Zase to roztrhá, skúsi ešte napísal: 

že bude týždeň dobrý, ale i to 
roztrhá a nakoniec rezignuje. 
V nedeJú ide s mamičkou do 
kostola a tam ukradne sošku 
Panenky Márie. Príde domov, 

položí pred seba sošku 
a začne písa(: 

- Ježiško, ak chceš ešte niekedy 
vidie( svoju mamu, tak .. . 

••• 
- Ty nedokážeš zabi( kapra? 
- čuduje sa žena na Vianoce 

manželovi. 
- Tak bež na ulicu a požiadaj 

najbližšieho teroristu! 
••• 

- U nás bola na Štedrý večer psina 
- Áno? U nás kapor. 

••• 
Zo slohovej úlohy druháka: 

- U nás sa vianočné zvyky dodr
žujú. Pod štedrovečerný tanier si 

dávame šupinku z kapra, aby sme 

ČASŤ TAJNIČKY - hypnotický 

stav. - 7. Useknite - vakoval. - 8. 

TRETIA ČASŤ TAJNIČKY. -

Pomôcky: A. Artuš, - D. 

Loos. - 4. Padova. -

d 

5 6 7 8 

mali dostatok peňazí. Zatial' 
11

• 

tento zvyk nefunguje... sa~ 
••• 

- V našej rodine vianočné lrod· . 
d • . D .. k 'C'e u rzuteme. ef/ Sl oždý rok 
koledujú o pár faciek 0 lok 

ich skutočne dostanú. 
••• 

- Miláčik, stala sa mi nepríjem . 
P . ., 'k na vec. npravua som t1 šted~ 

v. v• 'k 0 \le. cerne1 vecen zem1a ový šalát 
ale náš Azor ho zožral. Ale ni· 
si z toho nerob, po Vianociac~ 

si kúpime nového psa. 
••• 

Pani sa pozerá na to, ako sa 
predavač márne pokúša klepáči

kom na mäso zabit' kopro: 
- Preboha, nechajte to už! 

Ja si kúpim i tožko zraneného. 
• •• 

Stretnú sa dve priatel'ky: 
- Čo si vybrala manželo11i 

na Vianoce? 
- Vkladnú knižku ... 

••• 
Vyčíta žena manželovi po Silvestri: 

- Prečo stále piješ, 
i keď nemáš smäd? 

- A ty .. prečo stále žerieš nervy, 
keď nie si hladná? 

••• 
- Vieš aký je rozdiel medzi 
budíkom a silvestrovským 

oslávencom? 
- To fakt neviem. 

- Keď sa natiahne budík, tak icle, 
ale keď sa natiahne oslávenec, 

tak zostane leža(. 
••• 

Pán Mokrý sa vrátil zo Silvestra až 
neskoro ráno. Sotva otvoril dvere, 

pes ho privítal hrozným zavýjaním. 
- To je strašné, obrátil sa no 
manželku, - čo si mu o mne 

zasa nahovorilo? 
• •• 

- No ly vyzeráš strašne - zhrozila 
sa manželka, keď uvidela manže· 

la ~racajúceho sa zo Silve~tra-
- Ano ... vyzerám ... konecne, 

ja som opitý ... ale aké ospravedl· 
nenie máš ly ... 8/aženka?l 

••• 
V noci na Nový rok sa stretnú 

na ulici dvaja známy: 
-Ahoj, čo tu hlodáš? 

-Byt. 
- Teraz? Na Nový rok? 

Ty nemáš byt? 
- Mám, ale neviem kde ... 
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