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Príhovor 
vydavateľa 
Bác! A máme tu rok s troma 

nulami, prehupol sa takmer 
nebadane a senzácie ... sa ko
nali iba tam, kde ludia chceli . 

A tak je to správne. Panikám 
podlahli iba tí, čo sa d~o nich 
nechali vmanipu lovat'. Skoda, 
že nepočúvame pozorne mú
drych, ktorí tvrdili, že človek sa 
má na chybách poučiť. 
Spolahli by sme sa na svoj um 
i si lu rúk a tvorili a tvorili. 
Nielen včera, dnes, ale boli by 
sme pripravení aj na zajtraj
šok. Ten bude poskladaný len 
z takých dielov, aké k nemu 
pridáme. 

Raritami a zvláštnosťami sa 
dnes stávajú také, kedysi bež
né: láska , tolerancia, porozu
menie. Na jednej strane k nim 
nabádame, ponúkame recepty, 
na druhej, veď je demokracia 
a trhové hospodárstvo, pripúš
Íame, ba lákame a ponúkame 
privela možností degradácie 
zdravých prirodzených hod
nôt. Od braku v kultúre, nemo
rálnych javov v politike ekono
mike až po drogy. Predsa ne
vznik li z ničoho a neprišli 
zo vzduchoprázdna. Ľudia ich 
vytvori li, l'udia im prešlapali 
chodníky, ludia ich konzu
mujú ... Kto a prečo? Položme 
si otázku, kto je kto, a prečo? 
Ak b-udeme nachádzal odpo
vede, postavme sa zodpoved
ne k riešeniu, nečakajme na 
dátumy. Tie nelámu. Iba pokor
ne bežia. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

Ex občanov 

pres DEVÍNS~e~~iA ~;~ 
Sponzoruie firma PRESSKAM spol. sr. o., Devínska Nová Ves 

14.1. 2000 Ročník: X. Číslo: 

""" . """""' /}) ~~~ (li ~~~~ 

D Dane-ako ich platiť O MHD-vybrali sme pre Vás 
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sovej sezóny D Slovo Novovešťanov 
D Šport li) Klub zdravia 

Ai za byt 
ak nie ste prvý majitel' 

Nezabudli ste 
na daňové priznanie k dani 
z nehnutel'ností na rok 2000? 

Podľa zákona SNR č. 
317/1992 Zb. o dani z nehnu
teľností v znení neskorších 
predpisov a ·zmien je daňovník 
povinný podať príslušnému 
správcovi dane daňové prizna
nie k dani z nehnuteľností na 
rok 2000 do 31. l. 2000 
v týchto prípadoch: 
- Daňovník je povinný podať 
daňové priznanie vždy, ak ho 
vyzve správca dane. 
- Daňové priznanie je povinná 
podať každá fyzická a práv
nická osoba u ktorej vznikne 
daňová povinnost k dani z ne
hnu-teľností, daňovník u ktoré
ho nastali v priebehu roka 

zmeny skutočností rozhodujú
cich na vyrúbenie dane z ne
hnuteľností t. j. kúpa nehnutel
nosti, zdedenie nehnuteľnosti, 
predaj, darovanie nehnutel'nos
ti, výstavba rod. domu, prístav
ba, stav. garáže, podnikateľská 
činnosť, kúpa bytu, do 30 dní 
odo dňa, kedy tieto skutočnost 
nastali. 
Ak priznanie nebude podané 
včas, správca dane zvýši vyrú
bené daň až do l O% daňovej 
povinnosti. 
- Noví vlastníci bytov, ktorí do
stali z katastra nehnutel'ností do
klad o povolení vkladu do ka
tastra nehnutel'ností v priebehu 
roka sa stávajú daňovníkmi a sú 
povinní podať daňové prizna
nie a uplatniť si v ňom oslobo
denie od dane, ak sú prví vlast
níci bytu. 

{Pokračovanie na 2 . strane} 

l bezplatne 

(KRÁTKE SPRÁVY ) 

NOVÝ TARIFNÝ 
SYSTÉM 

Dňom l . l. 2000 bude v Bratislave 
zavedený nový prestupný tarifný 
systém v MHD. V tejto súvislosti 
dôjde aj k zmene organizácie 
MHD. Oznamujeme občanom, že 
s pripravovanými zmenami je 
možné sa oboznámil' na Miestnom 
úrade Devínska Nová Ves na od
delení výstavby a životného prost
redia . 

AKO PLATIŤ 
daň z nehnuteľností ? 

Vlastníte dom, pozemok, alebo byt 
v Devínskej Nove j Vsi ? Potom sa Vás 
týka daň z nehnutel'ností. O výške da
ne z nehnutel'ností v Devínskej Novej 
Vsi, o tom ako si podat' daňové priz
nanie, ako si uplatnit' nárok na oslo
bodenie, sa budeme v DTV zhovárat' 
v pondelok 17.1.2000 s prednost
kou miestneho úradu JUDr. Máriou 
Šamovou. 

Zima ponúka 
Tohtoročná zima ponúka aj 

Novovešťanom , deíom i dospelým, 
dostatok vyžitia v vol'nom čase . 

Snehovú nádielku využíva jú deti na 
každom kúsku na sánkovačku , sva
hy Devínskej Kobyly ponúkajú ly
žiarom začiatočníkom vyskúša( pr
vé kroky, terény od Pieskovca až 
po Dúbravku zasa prajú lyžiarom
bežkárom. 

Zamrznutý rybník je plný korču
liarov a možno bude aj karneval 
na lade. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 6.1. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 20.1. 2000, čís lo 
vyjde 28.1. 2000. 
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® robničky 
11 radnice 

Ai za byt 
{Dokončenie z 1. strany) 

Pokial' si ho neuplatnia 
v príslušnom zdaňovacom 
období strácajú nárok na 
oslobodenie v tom roku. 
· K daňovému priznaniu je 
potrebné doložiť ako prílohu 
fotokópiu dokladu o prevode 
nehnutel'ností s pečiatkou po· 
volania vkladu do katastra 
(kúpna zmluva, darovacia 
zmluva, dedičské konanie 
a pod .) a fotokópiu listu 
vlastníctva. 
· Priznanie k dani z nehnute· 
l'ností podáva daňovník 
i v prípade ak je nehnute· 
l'nosť oslobodená (každoroč· 
ne pri novostavbách rodin· 
ných domov skolaudovaných 
od roku 1997). 

Daňové úlavy: 
Poskytovanie daňových úlav 

MHD 
Vybrali sme z nového tarifného 

systému bratislavskej hromadnej 

dopravy 

*Časová tarifa MHD v Bra· 

ti slave poskytuje prestupné 

cestovné lístky na jednu cestu 

s časovou platnos(ou l 0/30/60 

minút od označenia. 

*Predplatné cestovné lístky platia 

oj na nočných spojoch . 

*Predplatný cestovný lístok · 

dôchodcovský špeciál · platí 

v pracovných dňoch od 9.00-

14.00 h o od 17.00-6.00 h. 
V sobotu, nedel'u a v dňoch pra· 

covného pokoja platí celý deň. 

*Výška úhrady zo cestovanie bez 

platného cestovného lístka pred

stavu je sumu vo výške stonásobku 

základného cestovného bez prí· 

piatkov a zliav t.j. 1200,- Sk. 

Manipulačný poplatok zo doda

točné preukázanie predplatným 

cestovným lístkom je vo výške de

so(násobku základného cestovné· 

ho bez príplatkov a zliav, t.j. 120,

Sk. Výška úhrady za nezaplatenie 

dovozného na prepravu príručnej 

batožiny je 30,- Sk a zo nezapla· 

tenie dovozného no prepravu 

zviera(o je 60,· sk. 

*Študenti nad 16 rokov veku majú 

DEVEX 2 

podla Všeobecne záväzného 
nariadenia č . l /1999 mest· 
skej časti Bratislava · 
Devínska Nová Ves zo dňa 
14. 12. 1999 je zverejnené 
v informačných tabuliach 
mestskej časti _ a je 
k dispozícii na MU DNY na 
referáte daní č. d. 5. 

Správca dane poskytuje 
daňovú úlavu na nehnute· 
l'nosti vo vlastníctve sociálne 
odkázaných občanov, obča· 
nov starších ako 70 rokov 
alebo ťažko zdravotne po· 
stihnutých občanov s trvalým 
pobytom na základe prehlá
senia a zdokladovania 
oprávnenosti. 

Prehlásenie treba podať do 
31 . l . 2000 na Miestnom 
úrade v Devínskej Novej Vsi. 

Sadzby dane na rok 2000 
zostávajú nezmenené. 

Presnejšie informácie a tlači· 
vá k priznaniu k dani z ne· 
hnutel'ností Vám podajú na 
Miestnom úrade v Devínskej 
Novej Vsi, lstrijská 49 na 
prízemí č. dverí 5. 

nárok na zlavnený cestovný lístok 

na jednu cestu no základe preuka· 

zu o zlave vydaným DPB po pred

ložení potvrdenia o návšteve školy. 

*Dôchodcovia {občania SR 

o držitelia .,Povolenia k pobytu 

cudzincov") do 70 rokov majú ná· 

rok na zl'avnený cestovný lístok no 

jednu cestu na základe preukazu 

o zl'ave vydaným DPB po predlo

žení OP a potvrdenia Slovenskej 

pošty o poberaní dôchodku alebo 

výmeru o poberaní dôchodku zo 

Sociálnej pois(ovne. 

Plateniu dovozného podliehajú 

príručné batožiny väčš ie ako 

30x40x60 cm. 

*Plateniu dovozného nepodliehajú: 

o) l súprava lyží s palicami, 

b) pmucna batožina alebo 

zviera (v schránke), ktorej rozmery 

nepresahujú rozmery uvedené 

v predchádzajúcom odseku a po· 

kia l' nie sú vylúčené z prepravy, 

c) drobné predmety, ktoré môže 

cestujúci podl'a potreby drža( 

v lone alebo v ruke. 
*Detský kočík s die(o(om sa pre· 

pravuje bezplatne. 

*V prípade mimoriadnej udalosti 

(porucha vozidla, dopravná neho· 

da, výpadok el. energie a pod.) je 

dopravca povinný zabezpeči( ná· 

hradnú dopravu do ciel'ovej za· 

stávky, o to bez zaplatenia dalšieho 

cestovného a bez nároku na náhra· 

du škody vzniknute j použitím ná· 

hradnej prepravy. 

Platnos( cestovného lístka no jednu 

cestu sa primerane predlži o čas 

zdržania prevádzky. 

Od 1 O. januára 2000 budú pre· 

mávať autobusy na zmenených 

linkách: 

28 predlženie trasy doterajšej lin· 

ky 59 · Devínska Nová Ves -

Tehelňa , Opletalova, lstrijská, Na 

hriadkach, Kremel'ská, Devín ·Za 

kameňolomom. 

Novovyhlásený chránený areál 

Devínske alúvium Moravy 
Zaplavované územie pri ri eke 

Morave v katastrá lnom území dvoch 

mestských častí Devína 

a Devínskej Novej Vsi je osobitne 

cenným územím. Do r. 1989 sa na

chádza lo za .,že leznou oponou ", 

pretože stredom rieky Morava pre

chádza hranica s Rakúskom. Tým 

bolo 40 rokov chránené pred l'ud

skými vpl yvm i, čo kladne ovp lyvni

lo rast linný aj živoč íš ny svet . 

Pôvodné stanovištia sa zachova li 

v takmer nezmenenom stave. Po 

r. 1989 bolo toto územ ie chránené 

všeobecne záväzným nariadením 

našej mestskej časti. Celá ob l asť ni

vy Moravy, t.j. od sútoku s ri ekou 

Dyje až po úst ie Dunaja, je medzi

národ ne výz namnou mokraďo u za

rad enou do zoznamu ramsarských 

loka lít a chránenou Ramsarskou 

konvenciou, ktorú SR rat ifikovalo 

vr. 1993. 
Dňa 3. septembra 1999 vydal 

Krajský úrad v Brat islave všeobecne 
záväznú vyhlášku, ktorou sa vyhla

suje chránený areál Devínske alúvi
um Moravy, ktorá nadobud la účin

nosť dňom 1. decembra 1999 . 

Dôvodom vyhl ášky je cit.: .,zabez
pečen i e ochrany prírodného prost

red ia inudačného pásma ri eky 

Moravy s jej ramennou sústavou, 

ochrany lúč nych , močiarnych a les

ných s pol oče n s ti ev s bohatstvom 

rast linných a ž i voč íš nych druhov, 

z ktorých sú mnohé vzácne a ohro
zené, ako aj z dôvodu zachovania 

typického rázu níž innej Iužnej kraji

ny." 
Čo to znamená pre nás, občanov 

Devínskej Novej Vs i? 

V chránenom areá li platí štvrtý 

stupe ň ochrany, v ktorom je okrem 
i né ho zakázané: zber rastlín a ži

vočíchov, vol'ne púšťať domáce 

zvieratá, najmä psy, vypal'ovať 

trávne porasty, budovať priemysel

né objekty a zariadenia, záhrad
kárske osady, sídla a obytné súbo

ry, stavať ploty. 
Vyhradenou trasou na vykonáva

nie športovej a rekreačnej č inno st i 

je cyk li stický a n á u čný chod ník . 
Vyhradeným miestom na tábore

nie, stanovan ie a zakl adan ie o hňa 

v chránenom areáli je priestor pri 
sútoku riek Moravy a Maliny, pož i
ada li sme Krajský úrad o povo lenie 

ohni ska na lokalite pri Hriadkach, 

v blízkosti prístrešku. 
Mapy so zákresom hraníc chrá

neného areá lu sú spo lu 

s ostatnou dokumentáciou na 

M iestnom úrade v Devínskej Novej 
Vs i na Odde len í výstavby a život

ného prostredia, kde môžete dostať 

aj podrobnejšie informác ie. 
Možno si ani neuvedomujeme, 

že vďaka tomu, že si Morava za
chovala svoj relatívne pôvodný ráz, 
tu nebývajú povodne, ktoré by 
ohrozovali naše ž ivoty a majetok. 

Každoročné záplavy patria k pri

rodzenému kolobehu ž ivota ri eky. 

Ž ivé organizmy pri rieke sú na ne 

prispôsobené a dokonca na ni ch 

závislé. 
Mokrade pri Morave majú ve l'kú 

schopnosť zad rž i avať vodu a záro

veň tu boli l'udia nato l'ko múdri, že 

nestavali svoje obyd lia za pásmom 

sto ročnej vody. 

Mária Šimonová 
fotografia František Po lák 
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Miestny odbor 
Matice slovenskej 
vyberáme z plánu činností 

16. 1. · začiatok turistickej se· 

zóny. Turistický prechod po 

náučnom chodníku spojený 

s úpravou terénu no beh na ly· 

žioch . Informácie: tel.: 6477 

8269 

20. 1. klubové stretnutie na 

lstrijskej č. 4 · téma: Zakladate· 

lia a prví funkcionári Matice 

slovenskej Štefan Moyses, Karol 

Kuzmány. 

Program Drv 
17.1 . 18:30 Spravodajstvo 

18:35 . 19:00 Beseda: Dane 

z nehnutel'ností 

18.1. 18:30 Spravodajstvo 

18:35 . 19:00 Týždeň v DNV 

19.1. 18:30 Spravodajstvo 

18:35 . 19:00 Našimi očami 

20.1. 18:30 Spravodajstvo 

18:35. 19:00 Medzi nami 

21.1. 18:30 Spravodajstvo 

18:35 . 19:00 Týždeň v 

Bratislave 

24.1 . 18:30 Spravodajstvo 

18:35 · 19:00 Beseda: 

Problematika zdravotne postihnutých 

25.1. 18:30 

18:35. 19:00 

26.1. 18:30 

18:35. 19:00 

27.1. 18:30 

18:35 . 19:00 

28 .1. 18:30 

18:35. 19:00 

Spravodajstva 

Týždeň v DNV 

Spravodajstvo 

Sútaž detí zá· 

kladných škôl 

Spravodajstva 

Volkswagen 

Spravodajstvo 

Týždeň v 

Bratislave 

Každú z uvedených relácií môžete vi· 

di et oj v repríze a to ešte v ten istý deň 
od 22:00 do 22:30 alebo nasledujúci 

pracovný deň od 9:30 do l 0:00. 

Od čias egyptského sta· 

roveku, v priebehu 

módnych rímskych 

bakchanálií, cez stredoveké 

o novoveké dejiny sa pilo 

okrem vody o mlieka aj čosi 

iné. Nápoje, čo dodávali gu· 

ráž, veselú bujaros( nekontro· 

lovatelnú veselost'. Jeden by 

povedal, že sa vždy pilo, pije 

i bude pit'. Od kvasenej medo

viny, vína a trúnku rôznej kvali

ty až po chladený nápoj vyro

bený zo sladu o chmelú. A vy· 

našli sa rôzne dôvody, stovky 

zdôvodnení, prečo to tak robí

me. My, Slováci túto možnost' 

osvieženia mysle i jej postupnej 

likvidácie náležite využívame. 

Ak by existovali svetové ta· 

buf'ky o tom, ktorý FJárod pre· 

sedí a prepije najväčšie hodno· 

ty a toto by bola podmienka 

prijatia do NATO o EÚ, sme 

tam už dnes , ako na koni. 

Vymysleli sme si krčmy, hostín· 

ce, reštaurácie, viechy, vinár· 

ne, pivárne, espressá, pa by. .. 

Prosto funkčné zariadenia, kde 

sa tomuto národnému zlozvyku 

venujeme verejne a bez osty· 

chu. A veselo v nich míňame 

tožko i lahko zarobené peniaž· 

teky. Ako hovorí alkoholik 

Imro, proti gustu žiadny dišpu· 

tát, proti flaši akurát. A my 

u nás v Devínskej si nemôžeme 

dovoli( zaostáva( za ostatnou 

slovenskou pospolitostou. 

Bez prinútenia, mučenia 

a trýznenia sa dobrovolne 

priznávam, že ani ja dobré 

chladené pivko alebo kalištek 

Program kina 

@~wrr~ 
15.-16.1. o 17. 15 a 19.45 h 

PELÍŠKY ČR· MP-12, 50,-

16.1. o 15.30 h 

lOV NA MYŠ USA- MP 20,-

21.1.o 19.45 h 

STIGMA TA USA- MP-12 55,-

kvalitného trúnku za golier ne· 

vylejem. Ne nemyslí si velavá· 

žený čítate/', že chcem robi( 

skrytú reklamu alkoholizmu 

o drása( nervy zarytým absti· 

nentom. To mi neprináleží, lebo 

chcem písat' o čomsi inom. 

Nedávno ma stretol kamarát 

lčo Grošdaj. 
· Povedz mi, starec, čo sedíš 

Skanzen 
celé dni doma, šunky si vyva/ú

ješ, medzi národ nechodíš, te· 

fevízorom čas zabíjaš. Poď na 

pivko, pospomíname, zapoliti· 

zujeme si, · zašvitori/lakonicky 

popri mojom zdravom uchu. 

Priznávam, odkedy mám 

zvýšený tlak krvi, rovných 

osem rokov som v krčme nebol. 

lčo bol neodbytným. Sám ne· 

poznám ani miesta, nieto ešte 

interiéry a kvalitu služieb novo 

vzniknutých pohostinských za· 

riadení. 

· Najbližšia a ekonomicky pre 

nás dôchodcov najvýhodnejšia 

je tu hla Furmanka, tam nech 

vedú naše posvätné kroky, · 

zažobroni/ môj kamarát. Vošli 

sme, slušne objednali, ešte 

slušnejšie sme boli obslúžení 

sympatickým mladým mužom 

spoza pultu. Nikdy som sa ne· 

živil furmanštinou, začal som 

skúmat' okolie. Namojdušu, že 

mimo stolov, lavíc o furman· 

ských koňov na stene mi to skôr 

pripomínalo akýsi nedefinova· 

telný skanzen nedávnej červe· 

nej minulosti. Vyvaloval som 

oči, ako plánky. V tom okami· 

hu som začal obdivovat' recesi· 

stov i recesiu samú. Zdá sa, že 

humor musí byt', aj keby na 

22. 1. o 17.1 5 a 23.1. 0 15. 30 
a 17.15 h 

TARZAN USA- MP 65,-

22.-23. 1. o 19.45 h 

MATRIX USA- MP-12 55,-

28. 1. o 19.45 a 29.-30. 1. 
o 17.1 5 a 19.45 h 

~5~TTING Hill USA- MP-12 

Te l.: 6477 5104 

chleba nebolo . Po stenách ba 

i na strope boli upevnené orte· 

fakty, písomnosti, jednoducho 

exponáty pripomínajúce ne· 

dávne doby. Arzenál po/itic· 

kých hlúpostí, archív bolsevic· 

kej ideológie. 

V dušičkách poniektorých vy· 

volávajú časti tohto humorného 

depozitu nostalgické spomien· 

ky, niektorí sa cítia dotknutí 

o urazení, ale väčšina normál

nych f'udí sa zasmeje, možno 

hurónsky zarehlí. Kedze v obci 

iné historické múzeum nemá· 

me, mohol by maj ite/' kfúdne ku 

konzumnému pripočíta( i vstup· 

né do izby revolučných tradícií 

v symbolickej cene. Tento žart 

založený na proti konvenčnom 

postoji, samopaši o vtipe je pre 

nás typický. Na dôvažok mu· 

sím podotknú( že mi tam ešte 

chýbala baku/a Vasila Bi/aka, 

Bacílkove okuliare, Novotného 

sako .. . Tak sa mi vidí, že po ča· 

se tam budú visiet' i novodobej· 

šie exponáty. Napríklad bicykel 

pána Dz., boxerské rukavice 

pána M., čiapka " debilka" 

charakteristická pre pána B., 

pionierska šatka pána W, 

dvojplatnička pána prezidenta, 

učite/'ská žobrácka palica i by

tové zariadenie bezdomovca 

lštvana Bohatého. Ale to je už 

o inom. 
Humor musí byt' i keby na chfe· 

ba nebolo. 
Rozmýšlam, ako ukonči( svo· 

ju skúsenos( aby bola adekvát· 

na situácii. Vraj Lenin raz pove

dal: "Zvelič pravdu a máš h/ú

post'." 

váš dedo Ricin z Hradečku 
pod Grbou 

DEVEX3 



70 rokov 

Július MOLNÁR 

Ján ADAMEC 

Mária HLIVOVÁ 

Pavla KLASOVÁ 

Vlasta NIČOVÁ 

Ján PREISINGER 

Zdenko SÍTH 

80 rokov 

Milada PÁZMANOVÁ 

Gizela ŠUBÍNOVÁ 

94 rokov 

Pavel MARTANOVIČ 

Blahoželáme! 

Emanuel BIHARY 
a 

Anna NÉMETHOVÁ 

Blahoželáme 

poslanec MZ MČ ONV 

Ing. Vladimír JEDINÝ CSc. 

Jozef SOUKANÝ 

Anna BESEDOVÁ 

Pavol ZEMAN 

Jana ZIELINSKÁ 

Klára HOLČÍKOVÁ 

Samuel LAUROVIČ 

Dezider STACHOVIČ 

Vianočné 
posedenie 
Zástupcovia MČ DNY si posedeli 

a pobesedovali s jubilujúcimi 

dôchodcami 75, 80, 85, 90 
a viac ročnými l O.decembra 

1999 pri príležitosti Vianočných 
sviatkov. 

DEVEX4 

Priesku• 
sledovanosti 
lokálnych 
televízií 

V dňoch 20.8. až 17.9.1999 
uskutočnila agentúra AISA Sloven
sko prieskum sledovanosti vybra
ných lokálnych televíznych staníc na 
Slovensku. Prieskum sa uskutočnil 
v 18 mestách formou telefonických 
rozhovorov na reprezentatívnej 
vzorke populácie vo veku od 14 do 
79 rokov. V každom meste, alebo 
mestskej časti bolo oslovených 225 
respondentov. 

Charakteristika regionálneho vy

sielania 
Vysielanie lokálnych televíznych sta
níc je podla vyjadrení respondentov 
potrebné. Pre vysielanie je typické 
vel'ké množstvo videotextu, ktorý je 
relatívne sledovaný (65%, tých ktorí 
sledovali lok. TV za posledných 14 
dní , vel'mi alebo skôr súhlasí s vy
jadrením "s/eduiem predovšetkým 
textové informácie'/. Ďalšími typic
kými prvkami pre lokálne TV sú 
dobré regionálne spravodajstvo 
a to, že poskytujú dostatok informá
cií o miestnych zastupitelstvách. 

Záujem o rubriky 
Záujem o jednotlivé hodnotené rub
riky korešponduje s vyššie uvedený
mi charakteristikami lokálnych tele
víznych staníc. Celkovo je najväčší 
záujem o regionálne spravodajstvo. 
Okrem iných všeobecných informá
cií spravodajstva je pomerne vel'ký 
záujem o policajné správy, informá
cie o tom, kde, čo a kedy vybavi( 
o službách a o kultúre v regióne. 
Pomerne dôležitým prvkom je obra
zové vys ielani e, ktoré môže byr 
vel'mi dôležitým kl'účom zvyšovania 
celkovej sledovanosti lokálneho vy-

MIENH"Y 
v nasledujúcich dňoch oslávia 

15.1.;D(lbŕCls lavT:l6:l>Kristfna, 

'jl~;lf~~ij:f~~i 

Vatra zvrchovanosti 
Oslavy príchodu nového roka 

s troma nulami zatienili siedme vý
ročie vzn iku samostatnej Slovenskej 
republiky. Tento významný medzník 
v živote národa značne znéhodnoti
li rokmi práve politici. Tí však pri
chádzajú a odchádzajú. Podstata 
zostáva a pretrváva. 

Výročie vzniku republiky 
1. januáro si pripomenuli aj obča
nia Devínskej Novej Vsi zapálením 
vatry zvrchovanosti (pred poštou) 
na prelome rokov 1999-2000. Vari 
stovka účastníkov sa vystrieda la pri 
vatre, pripomenuli, pospomínali , 
pobesedovali. Organizátori, MO 
MS v DNY, všetkých privítali, vráta
ne starostu MČ DNY Ing. l. Mráza 
vracajúceho sa zo zasadnutia 
v meste, hostí z Rakúska, matičiarov 
a priaznivcov ako i ostatných obča
nov. Slávnosf spestril ohňostroj. Ani 
u nás na tradície nezabúdame. 

pk 

sielania. Relatívne najnižší záujem je 
o prenosy zo zasadania miestnych 
zastupitel'stiev, klebety z regiónu 
a priania jubilantom. 
V prieskume sledovanosti sa DlV 
umiestnila na ôsmom mieste s 31 % 
sledovanosrou ako najsledovanejšia 
bratislavská lokálna televízia . Z dal
ších bratislavských lokálnych televízií 
má Petržalská televízia 13 % sledo
vanos( televízia Karlova Ves ll % 
sledovanosr a televízia Nové Mesto 
8 % sledovanosf. 

Ján Žotko 

Humenská Televízia 
TV Poprad liiiiiiiiiij 

Televízia Turiec 
Televízia Pezinok 

Devínskonovoveská televízia 
TV Reduta 

TV VISGRA 
l~lnhnvor~ó televízne vysielanie 

Mestská televízia Trnava 
Štúdio VENI VIDI 
Seperdeo Vita 

Televízia Žilina íiiiiiiiiii 
lnfokanál Ternex TV 

Miestne vysielanie Petržalka 
Televízia Karlova Ves 
Televízia Nové Mesto 

N = 225 rozhovor na mesto 

o 10 20 30 40 50 

% 

Slovo mfBljú NovovešifBlnifBI 

Stainost' 
FIRMA SATRO 
Polianky 9 
Bratislava 

Vyjadrujeme týmto sTožnosT na do
dávku zlého signálu v hviezdicovom 
rozvode v našom objekte. Tento stav 
pretrváva eco od ll . ll . l 999. 
Predpokladali sme, že tento stav bude 
len krátkodobého charakteru, ole 
k dnešnému dňu t. j. 24. ll . 1999 so 
stav nezlepšil. Konštatujeme, že signál 
je medz'! jednotlivými kanálm i neho
mogénny. V problémových kanáloch 
sa trvalo zobrazujú vodorovné pruhy, 
oko aj nastáva kolísanie úrovne signá
lu. 
Domova samospráva č. 118 Horova 
18 Bratislava DNV,Dr. Miroslav 
Morávek, predseda DS 

SATRO s.r.o. 

Napriek prijatiu objednávky, sústav-

Je pondelok 6 . 12. 99 "aký 
krásny deň, slniečko nám krásne 
svieti, je len 9.15 h asi pôjdem na 
dlhšiu prechádzku", uvažujem keď 
pozerám von oknom. Aha, aj dva
ja policajti, kto vie od ki al', si na sl
niečku pofajčievajú cigaretku na 
chodníku P. Horova. Ale čo "čert" 
nechcel v tento krásny deň. 

Malá šedá mačička ich pri tejto 
činnosti vyrušova la a motkala sa 
im pod nohami , potvorka jedna, 
možno chcela aby ju len poškrab
kali za uškom, alebo len teplé !'ud
ské slovo by ju trochu potešilo. Ale 
ani jedno ani druhé jej nebolo sú
dené, pretože jeden z týchto mu
žov zákona v zelenom stratil nervy 
a odkopol to malé stvorenie "men
šie ako jeho topánka" . Až urobilo 
asi dva kotrmelce a odletelo na 
"mäkký" trávnik. Mača jedno, po-

FUTBAL® 
Zelená je tráva ... 

V tomto č ísle Devexu odpovedá 
na otázky hodnotiace činnosť muž
stva mladších žiakov A FCL 
Devínska Nová Ves tréner Róbert 
Kocsis. 

l.Aké boli ciele mužstva mladších 
iia kov "A" v jesennej časti ročníka 
1999/200? 

-Umiestniť sa v prvej polovici ta-

ným urgenciám komisie TKR i mojej 
osobnej urgencii , do dnešného dňa 
Vaša spoločnosT nezabezpečila rozší
renie programovej skladby v DNV 
o Chorvátske vysielanie. 
Dôrazne Vás žiadam, aby ste urýchle
ne túto požiadavku abonentov 
Mestskej časti DNV realizovali. 
Zároveň Vás žiadam, aby ste progra
movú ponuku rozšírili o program sta
nice LUNA. Padl'a informácií tejto spo
ločnosti ste obdržali pre DNV zariade
nie umožňujúce jej príjem a šírenie 
tohto programu nepodlieha poplat
kom . 

Vzhladom na uvedené, nič nebráni , 
aby ste túto našu požiadavku splnili do 
termínu zahájenia vysielania. 

Záverom Vás upozorňujem na ne
kva litný signál v objekte Horova 18 
( viď priloženú sTažnosT) a žiadame 
zabezpečiT opravu. 

Ing. Koloman Černák 
SBD Bratislava IV 

zviecha sa: dva, tri skoky a znova 
sa im pletie pod nohami. No to ne
malo robi(, pretože druhý "geroj" 
sa rozhodol, že jemu sa plieí pod 
nohami nebude. Kým to malé ma
ča "doterné" nohou tlačil cez zá
bradlie na parkovisko, ktoré je asi 
l l /2 m pod úrovňou chodníka, 
kde stáli, čo sa mu úspešne podari
lo, jeho kolega si vykonával svoju 
prácu a úporne sledova l okolie či 
sa na ulici nekoná nejaké nási lie 
a neporušu je sa zákon, netušili , že 
sú oni sledovaní z protilahlého ok
na. Mačiatku sa tam dole nepáčilo, 
vyštveralo sa hore na chodník ale 
našrastie naši 11 muži zákona " si 
svoju cigaretku už dofajčili a vy
brali sa krokom vzbudzujúcim 
"úctu " a hlavne "rešpekt" sledova( 
či sa na uliciach našej DNY nepá
cha nejaký trestný čin. 

bul'ky, č iže do siedmeho miesta. 
2.Predstavte čitateľom DEVEXU 
realizačný tím, umiestnenie muž
stva po jeseni, káder mužstva 
a strelcov gólov. 

-Tréner: Róbert Kocsis. Asistent tré
nera a ved úc i mužstva: Franti šek 
Štig lic 
Hráčsky káder: 
brankári: Rastislav Bednár, Richard 
Laco, Marek Schery 
obrana: Tomáš jusko, jozef 
Kadleč ík , jozef Luha, Walter No-

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

VA. P. Horova 

P. S. 

"No a čo ! 
Veď to bola iba malá mačka, ktorá 

Prispievatel'om 
Vzhľadom na náročnú prípravu 

nášho dvojtýždenníka a procesu vý
roby: redakcia - tl ač i a reň- di stribú
cia, prosíme prispievatel'ov dodržia
vať niektoré potrebné náležitosti. 
* Príspevky, pok i aľ je to len troch u 
možné, doručujte písané strojom, 
alebo na počítači. (Ak dodávate na 
diskete v programe T602, WORD
disketu označte názvom súboru) 
* Príspevky signujte č itate l'n e tak, 
aby bolo zrejmé kto je autor (značka 
alebo meno a priezvisko) 

PredÍženie BIO 
Hlavné mesto SR Bratislava, 

Dopravný podnik Bratislava, 
a . s. a Železnice Slovenskej re
publiky pre vás pripravili experi
ment integrovanej dopravy. 
Experiment integrácie verejnej 
osobnej dopravy, ktorý sa začal 
l. ll . 1999 sa predlžuje do 
30. 3. 2000. 

l v novom tarifnom systéme 
v mestskej hromadnej doprave 
v Bratislave platí, že držitelia ča
sových celosieťových predplat
ných cestovných lístkov (mesač
ných, štvrťročných, ročných) do
plnených o kupón s tarifným prí
platkom na integrovanú dopravu 
môžu využíva( osobné a zrých
lené vlaky ŽSR na celom území 
hlavného mesta . K dispozícii sú 
železničné stanice Hlavná stani
ca, Devínska Nová Ves, Lamač, 
Železná studienka,Vinohrady, 
Predmestie, Rača, Vajnory, Nové 
Mesto, Podunajské Biskupice, 
Ústredná nákladná stanica, 

votný, Walter Ri scher 
zá loha : Roman Beleš, Tomáš Gréc, 
Peter janoš, Miroslav Kirinov i č, Ivan 
Nettich, Mart in Štigl ic 
útok: Duša n Fial a, Martin Ki ss, 
Lukáš Michniewicz, Miloš Wojčiak. 
Odišl i: Mário Petriska 
Prišli : Tomáš Sedláček, JiríTiíska. 

Tabul'ka po jesennej časti: 
l. ŠK Slovan 13 13 O O 97:4 39 
2. AŠK Inter 13 12 O l 80:8 36 
3 . ŠK SFM Senec 13 ll O 2 62:22 
33 

možno raz skončí aj tak pod kole
sami nejakého auta, alebo ju uka
meňujú nejaké kruté deti, veď prax 
už majú- poniektorí!" 

MAČIČKA- TULÁČKA- UTEČ!!!! 

*Ak chcete u ve rej niť pod značkou 

musíte uviesť aj meno, adresu resp. 
tel. č ís l o, aby redakcia mala možnosť 
konzu ltácie s autorom. Redakcia je 
povinná zachovať autorstvo v tajnos
ti. 
• Priložené fotog rafi e opatrite v hor
nej čast i druhej strany textom a me
nom autora. Pri sp racovávaní sa foto
grafi e dostanú mimo textov 
a ak nie sú ide ntifikovate ľné, nedajú 
sa spolah li vo po u ž iť. 

• V prob lémových prípadoch sa po
raďte s redakciou. 

Redakcia 

Petržalka, Rusovce. Vlaky ŽSR 
zaradené do experimentu integ
rácie dopravy sú označené ná
pisom "BRATISLAVSKÁ INTE
GROVANÁ DOPRAVA". 

Za tarifný príplatok na inte
grovanú dopravu cestujúci za
platí 50,- Sk. Tarifný príplatok 
má formu osobitného kupónu 
k časovému cestovnému lístku na 
MHD a je platný iba spolu s ča
sovým cestovným lístkom. 
Kupóny predáva DPB vo svojich 
predajniach a vydávajú sa na 
jeden mesiac s kiÍ:avou platnos
ťou. Z ceny tarifného príplatku 
neexistujú žiadne zlavy. 

OPRAVA 
V 22.čís l e Devexu z 1 0.12 

1999 v č l ánku Prínos Devín
skonovovešťanov na str. 7 , vo 
štvrtom stÍpci, 11 riadku z hora 
má byť správny dátum 27 .l 2 . 
1989. Autorov i i č itatel'om sa 
ospravedlňujeme. 

Redakcia 

4. FC Petržalka 13 8 l 4 33:8 25 
5. FK Rapid 13 7 2 4 22 :24 23 
6. FCL DNY 13 61 6 26:2919 
7. ŠKP Devín 13 54 416 :20 19 
8. TJ Polygraf 13 5 l 718:29 16 
9. ŠK Vrakuňa 13 5 l 7 16:28 16 
l O. ŠK Ma lacky 13 4 O 9 18:54 12 
ll. FK Rača 13 3 2 8 14:48 ll 
12. ŠK Matadorf ix 13 · 2 l lO 
15:29 7 
13. TJ Kabla PZ 13 2 o ll 4 :72 6 
14. VTJ KOBA Senec 13 ll ll 6:52 4 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



Strelci gó lov : 
Mi loš Wojčiak- 7, Ivan Nettich -
S, Roman Be leš, Du ša n Fia la - 4, 
Tomáš Gréc- 3, Wa lter Fischer- 2, 
Martin Kiss- l . 
3. Čo sa vám z vašich cieľov poda
rilo splniť a čo nie? 
-Trénujem mládež v ONV už 6 ro
kov a som rád , že sa mi podarilo 
vytvor i ť perfektný kolektív, pre kto
rý je futba l vel'kou zá l'ubou a koníč
kom. Teš í ma, že u chlapcov je čo
raz v iac v idi eť lepš ia tech nická aj 
taktická dokonalosť a ich futbalové 
myslenie. 
Som si istý, že n iekto rí z týchto 
chlapcov, ak im snaha a trpezlivosť 
vydrží, majú na to, aby sa presadili 
a dali o sebe vedi eť aj vo v rcholo
vom futbal e. 

4. Vaše predsavzatia do jarnej časti 
súťaže? 

-Na budúci rok organizuje FCL 
ONV 3. ročník turnaja o Pohár sta
rostu , ktorý sa nám nepodarilo ešte 
vyhrať a chce li by sme ho z ískať 
práve vr. 2000. 
Odkedy trénujem týchto chl apcov, 
tak v silnej spo ločnosti oddielov 
ako sú Slovan, Inter, Petrža lka, 
Senec, sme skonči l i v sezó ne 
1996/97 na S. mieste, čo považu
jem za vel'm i dobrý výsledok a túto 
sezónu by sme to rad i zopakovali. 
5. A čo na záver? 
-V prvom rad e by som chce l vo 
svojom mene poďakovať svojmu 
as istentovi p. Štigl ic ovi a všetkým 

KER 

rodi čom , menovite však pánovi 
ju skov i, Michniewiczovi, j anošov i, 
pani Kirinov i čovej, Bednáfovej, kto
rí nám vel'mi pom ohli č i už f in a n č
ne alebo organizačne . Poďa-kova
ni e patrí aj pánovi ri ad ite l'ov i 
Markovi zo ZŠ P. H orova za poskyt
nuti e pri estorov cez z imnú prípra
vu, Vo lkswagenu Brat islava a. s. a 
Presskam s.r.o., ktorí zabezpečova li 
dopravu na stretnuti a, výboru FCL 
O NV a všetkým ktorí sa snaž ili 
a snaž ia pomôcť ml ád ežníckem u 
futbalu v D evínskej Novej Vsi. 

ms 

Sachový klub STRELEC Devínska 
Nová Ves poriada! v rámci os láv prícho
du jubilejného roku Majstrovstvá 
Bratislavy v zrýchlenom šachu, 18. de
cembra sa hral rapid šach v tempe 2x30 
minút za účast i 69 hráčov. 

Porad ie najlepších: 

1. juraj Lipka Komárno 6 

2. Miroslav Roháček ONV 6 

3. Stanislav Vlček Doprastav Bratislava 6 

4. ján Markoš Slovan Bratislava 5,5 

5. Svetozár Hažír Spoje Bratislava 5,5 

6. Martin Mynár Doprastav Bratis lava 5,5 

Umiestnenie ďalších hráčov DNV 

23 . Alexander Á č 4 

24. Lukáš Simon 425. ján Antala 4 

25. ján Antala 4 

29. Andrej Lobodáš 4 

31. Veronika Roháčková 3,5 

32. Rastislav Búry 3,5 

33. Vladimír Sifel 3,5 

37. Martin Bezúch 3,5 

38. Sandra Statelová 3,5 

41. Igor Frat ri č 3 

48. Ivan Košiba 3 

62. Marek Kosegi 2 

66. Miroslav Jurčák 2 

67. Mi ros lav Babický 1,5 
68. Samuel Filadelfi 1 

Najlepšou bola li cenčná hráčka SK 
Strelec Devínska Nová Ves Mária 
Machalová, ktorej materským oddielom 
sú Budmeri ce. Ako najl epší dorastenec 
bol vyhodnotený ján Markoš zo Slovana 
Bratislava a najlepší senior nad 60 rokov 
Vladim ír Gregor z USKUPU Bratislava. 

Z hráčov Devínskej Novej Vsi najprí
jemnejšie prekvapil strieborný Miro 
Roháček, kto rý mal až desiaty nasadzo
vací osobný koeficient. 
Za očakávaním zaosta li Áč, Antala, 
Roh áčková, Búry, Bezúch, Košiba, 
jurčák Miro a Babický. 
Pekným umiestnením príjemne prekva
pili: Simon, Sifel (nová posil a 
z juhoslávie), 9-ročná State lová. 

O de ň neskôr, 19. decembra odštarto
va li svo je Majstrovstvá bl eskoví hráč i , 
ktorých nastúpilo na turnaj 38. 
Z troch základných skupín postúpilo po 
šesť najlepších do fin álovej A-skupiny, 

ostatní odohrali S-finále. Hralo sa 
systémom každý s každým, pričom na 
partiu ma l každý hráč k dispozícii 5 
minút. 

Poradie najlepšieh v A-finále: 

1. jozef jánoš Faust Bratislava 13 ?5 

2. juraj Lipka Komárno 12,5 

3. ján Markoš Slovan Bratislava 12,5 

4. Peter Vavrák Slovan Bratislava 12 

5. Stanislav V lček Doprastav Bratislava 11,5 

6. Andrej Komora Slovan Bratislava 11,5 
Z 2 hráčov Devínskej Novej Vsi sa do 
A-fi nále prebojoval len Mi ro Roháček, 
ktorý s 8,5 bodmi obsadil 
11 . miesto. 

Ako naj lepší dorastenec bol vyhod
notený ján Markoš. Umiestnenie hrá
čov Devínskej Novej Vs i v B-finále. 

3. Ondrej Szo ll os 13 

5. Lukáš Simon 11 ,5 

8. Igor Frat r ič 9,5 

9. Martin Bezúch 9,5 

12. ján Antala 8,5 

1 5. Marek Kosegi 2,5 
18. Samuel Fi ladelfi 1 

Nad turnajmi mal zášt itu starosta 
Ing. Vladimír Mráz, ktorého prítomnosť 
a slávnostné otvoreni e naš li odozvu 
v potlesku prítomných. 

m.j. 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, W4 bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

DEVEX 6 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Kníhkupectvo {)n{gm.{ll 
Eisnerova 56- tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o: 

• detské knihy 

• knihy pre mládež 

. knihy o výchove detí 

- detektívky 

-romány 

- humoristické knihy 

-encyklopédie 

- ezoterickú literatúru 

-kuchárky 

po-pia: 14.00- 18.30 
so: 9.00-12.30 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byly 
06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozli čné 

*Zachovalý písací stroj, slov. 
abeceda, 3000 Sk. AŠ, Na 
kaštieli 12 {víkendy) 

C 032'5~;v,((~~~~,lll'í~~~~1!11t' 
ponuka 

Ponúkame pracovnú príleži
tos( v administratívnej oblasti 
a na obchodnom úseku. 

Tel.: 07/ 5292 6376. 

Devínskonovoveská televízia prijme 
do trvalého pracovného pomeru 

reklamného manažéra, zodpoved

ného za získavan ie reklamy. Požia
davky: VŠ, SŠ. Písomné žiadosti 

spolu s vyplneným osobným dotaz

níkom a životopisom doručte do 

3 1.1.2000 na adresu Devínskono

voveská televízia, M.Marečka 18, 

B41 07 Bratislava . 

Želiarska 1. 6, 841. 07 Bratislava 
tel.: 07 !64 77 99 33 

tel./fax: 07 l 64 77 99 40 

<.> rámovanie obrazov 

<.> výber z 80 druhov rámov 

<.> brúsenie, vŕtanie dier do skla 

<.> predaj a montáž zrkadiel 

<.> lepenie akvárií 

<.> výroba a montáž izolačných 

dvojskiel, výkladov 

<.> zasklievanie okien, dverí 

a výkladov u zákazníka 

Po-Pi: 8.00- 1.7.00 bod. 

Máte rozbité okno, dvere, výklad, 
chcete zrkadlo, zarámovať obraz, fotku 

zavolajte sklenárstvo Královič. 

My prídeme v dohodnutom termíne. 

DEV EX 
ponúka 
SLUŽBY 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 
samonamáčacie 
príslušenstvo 

OZNÁMENIA 
svadobné 
promočné 

a iné 

MENOVKY 
a 

ŠTÍTKY 
na dvere 

VIZITKY 
klasické 

exkluzívne 

TLAČIVÁ 
všetky druhy 

od hlavičkových 
až po farebné 

pútače 

VYDAVATEťSTVO 
noviny, časopisy, 

bulletíny, prospekty 
knihy ... 

KNÍHVIAZAČSTVO 
ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

FOTO ZBERŇA 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str.= 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm = 12 Sk. K ce~ám treba pripočítať 23 % 
DPH. ZJavy: tri uverejneniach zo sebou päť o viac l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano+ l OO %, posledná 
strana + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pia: 15 .30 - 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 7 
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za obdobie od 4. 12 . 1999 do S. 
1. 2000 
* Dň a 8. 12.1999 v dopoludňaj
ších hod inách na uli ci P. Horova 
hliadka mestskej po líc ie riešila 
pr iestupok, ktorého sa dopustili 
dvaja obča ni a popíjajúci pivo na 
ve rejnom priestranstve. Priestu
pok vyri eš ili v zmysle zákona 
o priestupkoch. 

*Dňa 15. 12. 1999 v odpoludňaj 
ších hodinách telefonicky ozná
mili na linku 159, že v hostinci 
pri j aze re na uli ci Mlynská do
chádza k výtržnosti. Hli adka MsP 
po príchode na mi esto z istil a, že 
bol fyz icky napad nutý jeden 
z hostí a zranili ho, preto vyrozu
m ela rýchlu zd ravotnú pomoc 
k ošetreniu posti hnutého. Nako l'
ko šlo o ubi íženie na zd raví, prí
pad prevzalo Obvodné oddelen ie 
PZ v ONV. 

* Dňa 20. 12. 1999 v dopoludňaj
ších hod inách na stani cu MsP te
lefoni cky oznámi li , že v potravi
nách na uli ci M. Marečka pri chy
tili z lodeja, kto rý si chce l odniesť 
tova r bez zaplatenia. Hli ad ka 
MsP po príchode na miesto vyrie
šil a priestupcu blokovou poku
tou. 
* Dňa 20. 12. 1999 v nočných ho-

KRI tO VIKA 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Dužnatá izbová kvetina - dievčen· 

ské meno - prvá časť slov s význa· 
mom najvyšší - ženské meno. -

C. Zväčši la ob jem brucha - čuchom 

niečo zisťu jú - mesto v Južnej Afrike. -
D. Chemická značka argónu - koniec 

tajničky - predložka. E. Telocvičný pr· 
vok - mesto v Saud ske j Arábii - bol 

zavesený - nenechávaj. - F. Kanadský 

jeleň - franc. skr. medzinárodného 

strediska študentov a stážistov · vrte

lo. G. Písomná správa, výpoveď -

bočná loď v bazilikách - on po ne· 
mecky - horská kaukazská osada -

výrubok. - H. Tretia čast' tajničky. · 

Zvisle: l . Solmizačná slabika - druhá 

čast' tajničky konča ti na . 
2. Radostný výkrik bakchantiek - kla

mem - nebdi - chlapčen ské meno. -
3. Záhradná kvetina - slovenský bás

nik- patriaci obyvatel'ovi sta rovekej 

Itálie. - 4. Skrúcate · ohlas na popud 
(mn. č . ) · franc. skr. svetového zdru

ženia lekárov. - 5. Kopytník brazíl

skych pralesov - poradca po anglicky 

Klub ZDRAVIA 
11Zázračná

11 polievka 
na chudnutie 

Da li ste si do Nového roku 
predsavzatie chudn úť? Skú ste na 
úvod programu "BOJ PROTI 
NADVÁ HE" záz račnú kapustovú 
po li evku . Obj av il ju tím vedcov 
zo známej kliniky MAYO v USA. 
Podstata jej tajomstva je v tom, 
že tejto polievky vraj môže j esť 
človek kol'ko chce a pritom spa
l'uj e tuky bez hl adovan ia. Tento 
recept používajú aj herci, he reč
ky a známe modelky. Kuchá r E. 
W. prispôsobi l tento "vedecký 
objav" na labužn ícku polievku -
a v raj treba vyskúšať a za týždeň 
schudnúť S kg. Potrebujeme: SOO 
g bi elej kapusty, 170 g mrkvy, 
170 g zeleru , 1SO g c ibul e, 1SO g 
póru, 300 g brokolice, 300 g pa
radajok, 20 g cesnaku, 0,2 l para
dajkovej šťavy, O, 1 l o livového 
oleja, 3 l vody, 2 ze leninové koc-

dinách na základe te lefoni ckého 
oznamu, ri ešila hli adka mestskej 
polície na uli c i j . Smreka priestu
pok dvoch občanov, ktorí ru šili 
nočný kl'ud hl asným spevom. 
Obaja bo li vyri ešení v zmys le zá
kona o priestupkoch. 

Zást. vel. stanice MsP Dnv 
Ernest Kovarík 

- arabské mužské meno. - 6. Urob 

meravým, chromým - súhrn knižných 
jednotiek - bezfarbá kvapalina. · 
7. Azda, snáď- zubná sklovina, gla

zúra - pomôcka koč i ša - puzdra, 

schránka (z franc.) . · 8. Babylonská 

l 2 3 4 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

ky, 1 l yž i čku ka ri ko renia, 2 bob
kové li sty, 1 l yž i čku sójovej omáč

ky, petrž lenovú vňať. Postup : všet
ky p rísady nad robno pok ráj ame, 
c ibul'u a ces nak podusíme na ol i
vovom o leji , pridáme všetky prísa
dy, vodu a necháme v ri eť as i 20 
minút, kým bude ze lenina m äkká. 
Toto j ed lo možno j esť den ne po
dl'a chuti . A le pozor- zákaz alko
ho lu a denne t reba vyp i ť 2 l teku
tín (voda, nesladený čaj) . 

K polievke sú povolené tieto 
jedlá: 
1. deň - iba ovoc ie (ok rem baná
nov) 
2. deň - iba čerstvá zelenina (príp . 
+ 2 varené zem iaky) 
3. deň- ovocie a ze lenina (nie ze
miaky) 
4. de ň - 3 varené zemiaky a 3 dcl 
mlieka 
S. deň- S paradajok, 1 porc ia va
rené kuracie prsia (alebo ryba) 
6. deň - 1 porcia gril ovaného kur
čaťa (ryba) a ze len ina 
7. deň - prírodná va rená ryža 
a zelenina 
8 . odvážte sa . 

Rada že nám : Zeleninu dajte 
krájať a váž iť manželovi (partnero
v i), polievku si už uva ríte aj sa mé. 
Nedajte ju nikomu, lebo recept 
naozaj funguje. 

MUDr.). Kirňáková 
Pharm.Dr. Grešnerová 

bohyňa zeme - detská obrázková skla

dacia kniha - oná. -

Pomôcky: C. Memel. - E. Mekka. -

F. CIES. - 2. Evoe. · 4. AMM. · 5. Pokri 
- adviser. - 6. Toluén . - 7. Etui . -

d 

5 6 7 8 

Prečo neodviezli 
Oznámenie o nesprístupnení kon· 

ta jnerov na domový odpad za me· 
siac november l 999 v MČ DNY. 

1.11.99 
P. Horova 21-23 · BLH 30-21 o 9.15 h 
Š. Králika 14-16- BAS 47-85 o 9.1 5 h 
Š. Králika 12 - BA 488 AL o 9.15 h 
J. Smreka MŠ- BU 53-98 o 9.35 h 

5. ll. 99 
Volkswagen - voskovňa · zamknutá 
brána 
Eisnerova ČS · odpad na zemi 
J. Bukovčana 7 · BAU 92-58 o 7.30 h 

8. 11. 99 
lstrijská Zdravotné str. - 2 konta jnery 
bordelu 

9. 11.99 
J. Jonáša potraviny· zamknutý kon
tajner o 7. 15 h 

12.11.99 
Volkswagen Hala CB - vrec ia pri kon· 
tajnery 
Volkswagen Hala voskovňa - na pre· 
chode prekážali vagóny 
J. Smreka 20 - BA 028 AT o l 0.00 h 
Eisnerova 9, 13 - BA 588 BN 
o 10.15 h 

Ing. Vladimír Kuchta OLO 
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Stretnú sa dvaja chlapi a jeden vraví: 
· Predstav si, poslal sam starú pre ze· 
miaky a prešlo ju auta. 
- A čo budeš teraz robiť? 
-Ryžu. 

Ráno sa leonid Brežnev pozrie do zr
kadla a vraví: 
· Da, ja star, ja superstar. 

V parku na lav i čke sedia mladí zal'úben· 
ci. Ona zrazu skríkne: · Bolí ma uška! 
On ju naň pobozká a spýta sa: - Ešte 
bolí? 
- Nie. - A o chvíl'u zas:· Bolí ma krk. 
On ju pobozká: - Ešte bolí? 
- Nie! · A zrazu: · Bolí ma v prsiach. 
On ju pobozká na cicky: - Ešte bolí? 
-Nie. 
Na vedl'ajšej lavičke sedí pán a ten sa 
zrazu opýta: -Mladý pán a hemoroidy 
viete l ieč iť? 

· Predstavte si, mama, - ponosuje sa 
zať svokre, • celú noc som nespal. 
• A to už prečo, syn môj? 
· Viete, mama, máme dlh na nájom· 
nom a nemáme ani korunu ... 
• Prečo si nič nepovedal? 
·A dali by ste mi 50 000 korún? 
· To nie, ale bola by som ti dala niečo 
na spani.e. 

Kohn sa pýta rabína. 
- Čo by ste chceli, stotisíc korún, alebo 
päť dcér? 
- Päť dcér. 
-Prečo? 

- Lebo teraz ich mám osem. 

DEVínskanovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil : 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devín ska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 

so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 
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JV[estsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devinsl~onovovesl~ého Expresu 

6.-7. týždeň 

&'):.. Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Každý má ž ivot zväčša taký, 

akým si ha pripraví . Mála kto 

chce tomu uveri(, a hoci výnimky 

potvrdzujú pravidlo, skutočne 
každý je strojcom svojho šťastia . 

Kto čaká na recept, či zázrak, 

dočká sa presne podielu svojho 

vkladu. Život teda ponúka jedno

duchú matematiku. Kol'ko dáš, 

tol'ka dostaneš. 

Každý sme dostali do v ienka 

čosi , čo treba hl'ada(, objaviť 

a rozvíja( S väčšou, či menšou 

húževnatosťou . Šťastné výhry (ani 

tie životné) nemôžu byť mera

dlom, normou. Veď pri výskote 

a fanfárach ešte netuší me záver. 

Radosť z pohody nič nenahra

dí. A práve tá vydretá (dôverne 

ta poznajú športovci) pri náš a 

najviac uspokojenia . Pochopiť ti
eto jednoduché zákonitosti ani 

nie je také ťažké. Treba iba 

chcie( Vel'mi chcieť a vô la ... tá 

vraj všetko zdolá . A hoci od 

kasín a výherných automatov 

(kariet, drog, ošmeknutí, pašmyk

~ulí a podvodov ... ) je napohl'ad 

Iba kúsok ku šťasti u mnohí ris· 

kujú "hl'adaním novÝch", neos· 

vedčených ciest k lahkému. 

Možno nemám nárok morali

zoval', či radi( Keď sa čo i len 

je,dna zrniečko ujme aj to je 
vyhra a šťastie . 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

28.1. 2000 Ročník: X. 
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f)Zápis žiakov * Zdiára starostu DKultúra 

DSpoločenská kronika - plesová sezóna 

DSiovo Novovešťanov Dšport (;)Klub zdravá línia 

Plesovú sezónu otvorili matičiari 

VýiJerové konanie 
Redakcia dvojtýždenníka DE

Vínskonovoveský EXpres vypi

suje výberové konanie na: 

sadzbu, zalomenie, tlač a kni

hárske spracovanie dvojtýž

denníka DEVínskonovoveský 

EX-pres. 

Formát: A4, počet strán : pravi

delne 8 (občas 6, l O, 12, 14, 

16), počet stlpcov: 4, náklad: 

31 OO ks, farebnost': l+ l, počet 
fotografií : cca l na stranu, pe· 

riodicita: dvojtýždenník. 

Dodané: rukopisy na diskete 

(hladina) v T602, alebo Word, 

zrkadlo, fotografie a kresby. 

Opakované prvky v čísle cca 

l /8 čísla . 

Požadované: zalomiť, vykonal' 

korektúry, vytlačiť, pofalcovať, 
povkladať, zabalit' po 200 ks. 

Uzávierka výberového kona

nia: l O • .2 • .2000 

Vašu cenovú ponuku do tohto 

termínu zašlite na adresu 

redakcie: 

DEVEX, Kalištná 9, 

Bratislava 841 07. 

ZMERAJÚ TLAK 
Červený kríž v spolupráci so 

združením VOTUM ponúka 

starším spoluobčanom mož

nosť bezplatného merania krv· 

ného tlaku každý utorok v čase 
od 14.00-15.00 h vo VOTUMe 

na lstrijskej 4, u pani Márii 

Hanyovej. 

Možnosť z~iazať 
Devex začal vychádzať v roku 

1991 . Prirodzene, že redakcia 

má v archíve zviaza,ný každý 

ročník . Stretli sme sa s č itatel'mi, 

ktorí majú odložené celé ročníky. 

Ak majú záujem si ich nechať 

zviazať môžu sa obrátiť na našu 

inzertnú kanceláriu a zviazanie 

si objednať. 

Kto má záujem doplniť si chý

bajúce čísla z minulého roka, 

využite možnosť, ešte niekol'ko 

čísel máme v inzertnej kancelárii 

Devexu na Novoveskej 14 

(z dvora) . 

V nedelil 23. r. 
sme napočítali na rybníku takmer 

stovku korčuliarov od troiročných 

po dedkov a šestnás( labutí. Tie ak 

neprikŕmime chodia po chodní

koch a cestách. 

Úzavierka dnešného č ísla 
bola 20. 1. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 3 .2. 2000, 

číslo vyjde 11 .2. 2000. 

r 
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~ robničky 
ll radnice 

Miestna rada sa zišla 18.1 .2000 

na prvom tohtoročnom rokovaní 

a prijala nasledovné uznesenia: 

• zobrala na vedomie plnenie a 

rozpracovanos( uznesení miest

nej rady a miestneho zastupite

lstva a upresnila termíny jednotli

vých úloh 

- zobrala na vedomie informá

ciu o trvalých uzneseniach miest

nej rady a miestneho zastupitel'

stva 

- odporučila prerokova( správu 

o Programovom vyhlásení 

- uložila odborným komisiám 

prerokova( návrh novely 

Organizačného poriadku Dena

vy 
- Uložila odborným komisiám 

prerokova( návrh zverenia špor

tových zariadení do správy 

Denovy a následne prerokova( 

tento materiál v miestnom zastu

pitel'stve 

- zobrala na vedomie kontrolnú 

správu útvaru miestneho kontro

lóra k investičným akciám mest

skej časti 
- zobrala na vedomie kontrolnú 

správu k bytom v polyfunkčnom 
dome na ui.Š.Králika a odporu

čila schváli( poradovník ž iadate

lov o tieto byty 

- zobrala na vedomie správu o 

účasti poslancov na zasadnuti

ach a uložila zástupcovi starostu 

vypracova( doplnenie rokovacie

ho poriadku ohl'adom účasti na 

prerušených zasadaniach miest

neho zastupitel'stva 

- odsúhlasila realizáciu zvukovej 

štúdie v DlV 

- požiadala starostu a prednost

ku miestneho úradu dohodnú( 

sumu prenájmu Reštaurácie na 

štad ióne- schválila splátkový ka

lendár splatenia dlžoby v pro

spech mestskej časti 
- odporučila schváli( príspevok 

z fondu rozvoja bývania- odsú

hlasila prenájmy v priestoroch 

VÚZ 

- odsúhlasila žiados( o zníženie 

sadzby za zaujatie verejného 

priestranstva 

- schválila poplatky na rok 2000 

za káblovú televíziu 

- zobrala na vedomie správu 

miestneho kontrolóra a rámcový 

plán kontrolnej činnosti 

-zobrala na vedomie informá

ciu o separovanom zbere odpa

du 

- súhlasila s predlžením splate

nia dlžoby mestskej časti 
- odporučila miestnemu zastupi 

tel'stvu schváli( požiadavky na 

uznesenia zastupitelstva 

-zobrala na vedomie informá

ciu o ukončení poskytovania 

právnej pomoci pre MČ 
- súhlasila s podpisom zmluvy 

o združení prostriedkov na pres

tahovanie katastra 

-zobrala na vedomie informá

ciu o priebehu rokovania na 

výber konzultačnej firmy pre prí

pravu súfaže prevádzkovatel'a 

TEZ 
zs 

ZAPIS ŽIAI<OV 
do 1. ročnil<a Zš na šl<olsl<ý rol< 2000/2001 

Riaditel'stvo Z$ L Bukovčana 

č. 1 v Devínskej Novej Vsi si do
vof'uje informovať rodičov, kto
rých deti idú k zápisu na zá
kladnú školu (t. j. deti_ ktoré 

do 31. augusta 2000 dovŕšia 
šiesty rok veku, ako aj deti, 
ktorým bol odložený začiatok 

povinnej školskej dochádzky 
o jeden rok) o možnosti zapísať 

deti do našej ško ly v budove 
na Charkovskej ulici. 

Naša škola preferuje okrem 
základného vzdelania i ďalšie 

DEVEX2 

aktivity. Formou či už nepovin
ných predmetov, záujmových 
krúžkov alebo v rámci školské
ho klubu vedú naši učitelia 

vef'mi pútavou formou žiakov 

k vzťahu k prírode (škola spolu
pracuje na environmentálnom 
projekte so zahraničnými škola
mi) . Tradíciu na našej škole 

majú i cudzie jazyky, telesná vý
chova, šport, rôzne divadelné 

a tanečné aktivity. 

Takže nám dovol'te, milí rodi
čia a budúci prváčikovia aby 

Z diára starostu 
MČ DNV Ing. V.Mráza 

13.1. sa zúčastni l na rokovaní 

mestského zastupitel'stva hl. m. 

Bratislavy, ktoré zvolilo do funkcie 

námestníka primátora pre dopra

vu a dopravné stavby poslanca 

F.Deja (SDĽ), schválilo rokovací 

poriadok zastupitelstva a rad od

predajov nehnutel'ností vo vlast

níctve hl. m. Bratislavy. 

14.1. rokoval so stavebnou fir

mou, ktorá prejavila záujem o re

alizáciu dostavby pamiatkovej 

zóny na lstrijskej ulici z vlastných 

finančných zdrojov. Firma predlo

ží MČ svoju ponuku na spoluprá

cu. 

15.1. sa zúčastnil na otvára

com plese tohtoročnej plesovej 

sezóny, ktorý usporiadal miestny 

odbor Matice slovenskej. 

17.1. prerokoval so zástupcom 

Povodia Dunaja vstupné podkla

dy a informácie k rokovaniu s ra

kúskymi orgánmi o premostení 

rieky Morava cyklolávkou.V ten 

istý deň rokoval s prednostkou 

Okresného úradu Bratislava IV, 

za účasti zástupcov katastra 

a stavebného úradu Ba IV. 

Predmetom rokovania bolo do

hodnutie potupu zápisu a vydá

vania stavebných povolení, ako 

i kolaudačného konania pri stav

bách, nadstavbách a prístavbách 

sme Vás vel'mi srdečne pozvali 

do našej školy na Charkovskej 

ulici dňa 

11. februára 2000 (piatok) 

od 1 5.00 h do 18.00 h 

a 
12. februára 2000 (sobota) 

od 8.00 do 12.00 h k účasti 

na slávnostnom zápise. 

Naši pedagógovia sa už teraz 

tešia na Vás .. prváčikovia" a pri

pravujú k zápisu dôstojný a milý 
uvítací deň. Vaši starší spolužiaci 

zase pripravujú pre Vás malé 
darčeky, ktoré sami zhotovujú, 
aby Vám tento deň i oni sprí

jemnili. 

nových bytových jednotiek bud 

cim stavebníkom. 

18.1. sa stretol s predsedom 

politických klubov v MZ MČ 
k ustanoveniu námestníka 

poslaneckého zboru, 

i k prerokovaniu v orgánoch 

mosprávy. V tento deň rokoval< 

aj miestna rada a pripravila ro 

kovanie miestneho zastu 

1.2.2000 v lstracentre. 

21.1. starosta zastupova 

mestskú čas( na konferenci 

Regionálneho združenia mest 

ských častí Bratislavy. Účastníc 
prerokovali vyhodnotenie činnos 

ti, hospodárenie a revíznu sprá 

vu za rok 1999, schválili plát 

hlavných úloh združenia na rol · 

2000 a pripomienky združeni< 

JSTRACENTRUM, centrum pre vol'ný čas 
' C športový klub 

DEVE X 

k návrhu zákona o hl. m. Brali 
'Rt9~~::~9tuskutočn í 
'' ~-~''lfi'Hsku na sídlisku Stred o 14.00 h. 

s lovy. 

22.1. sa zúčastnil na slávnos! 

nom programe usporiadanon 

pri príležitosti l O. Výročia zalo 

ženia Chorvátskeho kultúrneh< 

mládež vo veku do 15 rokov 

1).30 registrácia masiek 

14.00 zahájenie 

16.00 predpokladaný záver 

spolku v ONV. Pri tejto príležitos 

ti prerokoval s chorvátskym vel 

vyslancom pánom Deželičor 

V prípade nepriaznivých (nel'adových) podmienok sa podujatie 

uskutoční v náh 6. februára 2000 

podmienky dohody o poskytnu ~-- .;,;.· · :.::.:.:::::,:;::.:::;:::::=:::,:::.:=:.:=:;;::;:::=:.:=:::=::::;:;;::::=:=:=::::::=::=:=:::; 
finančných prostriedkov na do Aj v roku 2000 Miestna knižnica 

stavbu chorvátskeho múze DNY, okrem svojej hlavn~j činnosti, 
v zmysle smerníc Ministerstv• pokračuje aj vo svojich výchovno· 

zahraničných vecí ChorvátskE ~f:! 'J' .... C. • .... • • 
republiky. CJ.UIQZ V rJ.ntznlCl 

A 

časti sútaže sa môže každý žiak zú
častni( dvomi prácami. V rámci 
Týždňa detskej knihy budú najlepšie 
kresby vystavené v priestoroch 

!stra centra a v Dome kultúry v Devíne. 
Účastníci literárnej súfaže môžu pred· 

A nakoniec ešte pre rodičo ~e9ión, v Ktorom žijeme 
niekol'ko organizačných info 
mácií, prineste si so sebo vzdelávacích podujatiach. Spolu 
občiansky preukaz, alebo ro( s Mestskou knižn icou v Devíne 

ný list dieťaťa. Priamo pri zápis 0 Ekocentrom Daphné pre nivu 
budete mať možnosť obje( ~oravy a Devínsku Kobylu pripravuje 
nať pre dieťa učebné pomô< 1•terárno-vedomostnú sútaž pre deti 
ky potrebné do 1. ročníka. prvého a druhého školského stupňa 

m<estnych škôl, ktorá má za ciel'- pod-

Porozmýšf'ajte nad možno P~rií literárnu tvorbu detí so zamera

ťou, či Vaše dieťa bude navšt• n<m na spracovanie zážitkov z príro
vovať nepovinný predmet n• dy. Literárnou formou opísa( históriu 

bož enská výchova a taktie. a prírodu svojho rodiska a bydliska, 
či dieťa bude u miestne ·nauči( deti a školskú mládež výtvarne 

popoludní v školskom klube. sp~acováva( svoje pohlody na prírodu 
0 <storické pamiatky Devína a Devín
skej Novej V si. 

Mgr. Soňa FrôhlichoV , S~(až bude prebieha( v dvoch kate· 
gonach, osobitne pre deti prvého 
0 deti druh 'h 1 • " • . e o s upne .• o vytvarne1 

loži( najviac dve práce v maximálnom 

rozsahu po dve strany. Na záver súfa
že každá škola vytvorí jedno družstvo, 
ktaré bude súfažif v znalostiach histó
rie, geografie a súčasnosti regiónu, 
v ktorom deti žijú. 

Boli by sme radi, ak by sa nám po
darilo deti privies( k tomu, aby sa na 

svo j najbližší, okolitý svet pozerali 
otvorenými očami a naučili sa váži( si 

živú prírodu, ktorá ich obklopuje. 

Vyhodnotenie súfaží, ako aj besedy 

so spisovatel'mi a vydavatel'mi sa usku
točnia v týždni od 20. do 25. marca. 

Danka Chovanová 

Program kina 

@~wiTrNJ 
28. 1. 

o19 .45h 
NOTTING Hill- USA- MP 12 

55,-

29.-30. 1. 
o 17.15 a 19.45 h 

NOTTING Hill -USA- MP 12 
55,-

5.-6. 2. 
o17.15a19.45h 

SKRYTÁ HROZBA- USA 60,-

12.-13. 2. o 17.15 
a 19.45 h 

FONTÁNA PRE ZUZANU 3 
-Slov. 

Tel.:6477 5104 

Prečítajte si 
Na predvianočný trh pripravili 

všetky slovenské vydavatel'stvá pestrú 
ponuku zaujímavých knižných titulov. 
Na svoje si prišli milovníci pôvodnej 
slovenskej aj inojazyčnej tvorby, ktorá 
mala zastúpenie vo všetkých literár· 
nych druhoch a žánroch. 

Najnovšia kniha ťuboša Juríka 
Posledné kriminálne prípady reportéra 

Al z Vydavatel'stva Slovenský spi sova· 
tel' poteší najmä tých či tatel'ov, ktorí 
obl'ubujú napätie. Tri detektívne príbehy 
nám plasticky priblížia atmosféru 
medzivojnovej Bratislavy, v ktorej sa 
miešali jazyky, tiché uličky osvetlovali 
plynové lampy, z barov aj viech sa 
ozývala živá hudba a bezstarostný smi
ech elegantných hostí. Aj vtedy, ako 
odnepamäti, l'udíni zmietali vášne a ne· 
raz ich vháňali do zúfalých situácií. 
Napriek tomu je to čítan ie upokojujúce 
- boli to časy, keď aj zločinec býval 
poctivý a iba málokedy ho minul 
zaslúžený trest. 

Všetky tri príbehy sú napísané pú· 
levým, kultivovaným jazykom, nesú pe· 
čaÍ kvality majstra pera, ktorý obo· 
hacuje slovenskú literatúru prózami 
z mestského prostredia už takmer trid
sať rokov. Prvý z nich, predsa len, 
zaujme ešte čímsi iným. Hneď prvá ve
ta príbehu pod názvom Usmej sa, si 

na rade totiž znie: "Mŕtvy ležal dolu 

Program Drv 
31. l. 2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Kreslo pre hosťa: starosta ONV 
a Marcheggu 

1.2.2000 · 8:00 Priamy prenos rokovania 
miestneho zastupitelstva 

2.2. 2000 · 18:30 Správy 
18:35 · 19:00 X: Breakdance 

3.2. 2000 · 18:30 · 19:00 Správy 
História ONV 

4.2. 2000 · 18:30 Správy 
18:35 · 19:00 Týždeň v ONV 

a Bratislave 

7.2. 2000 · 18:30 Správy 

tvárou v priekope, pri ceste medzi 
Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou." 
Onedlho vyjde najavo, že mŕtvy je srb· 
skej národnosti a navyše nezišiel zo 
sveta prirodzenou smrÍou. Keďže 

Devínska Nová Ves sa nachádza neďa
leko miesta činu a žijú tam aj Chorváti, 
ktorí mohli maÍ s obetou nevyrovnané 
účty, je logické, že prvé kroky vyšetro
vatelov vedú tam. Po rovnake j stope sa 
vydal aj redaktor bulvárnych brati
slavských novín, autor súdničiek a kri
minálnych príbehov - Anton Záruba. 
Navštívi richtára Baranoviča, notára 
Gregoroviča, hovorí s jeho slúžkou, ne
dozvie sa však nič podstatné. Svetlo do 
prípadu neprinesie oni návšteva kostola 
a miestnej krčmy. Dedina vie možno 
viac, ale mlčí. Treba ešte dodaí, že istá, 
vel'mi dôležitá časí zápletky sa odohráva 
na úpätí Devínskej Kobyly. Ale pre
zradiť Vám, milí čitatelia, či vrahom 
bol alebo nebol občan Devínskej Novej 
Vsi je v prípade spomínaného literár
neho žánru takmer trestuhodné. Ak sa 
chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento 
takmer našský krimiprípeh, ktorým sa 
Devínska Nová Ves prostrednítvom písa
ného slova opäÍ celoslovensky zviditel'ni
la. 

A či autor čerpal námet podlo sku
točnej udalosti? Možno - ak starousadlíci 
zalistujú v pamäti 

Mária Dobríková 

18:35 · 19:00 Kreslo pre host'a: výsledky rokova
nia miestneho zastupitelstva 

8.2. 2000 • 18:30 Správy 
18:35 · 19:00 Týždeň v ONV 

9.2. 2000 · 18:30 Správy 
18:35 · 19:00 AQ · motoristický 

magazín 

l 0.2. 2000 · 18:30 Správy 
18:35- 19:00 Rozhovory 

ll .2. 2000 - 18:30 Správy 
18:35- 19:00 Týždeň v Bralislave 

Reprízu uvedený<h programov môžete sledova!' 

v každý prawvný deň od 22:00 do 22:30 

a od 9:30 do 10:00. 

DEVEX 3 



70 rokov 

Margita RUŽOVIČOVÁ 

75 rokov 

Valéria EBRINGEROVÁ 

Hermína JANÁČIOVÁ 
Vlastimila PAULÍKOVÁ 

Fridrich ŠTEFFEK 

80 rokov 

Mária VALACHOVIČOVÁ 

90 rokov 

Augustín NEŠTRÁK 

91 rokov 

Barnabáš LIPKA 

Blahoželáme! 

Denis MARTANOVIČ 

Jozef BETÁŠ rod. ŠTEFANČÍK 

Výročie svadby 
- dajte vediet' 

Vzácny o nevšedný deň v živote dvoch mla
dých l'udi, ktorí si podávajú ruky so sl'ubom 
vernosti o lásky je deň svadby vykročením no 
spoločnej ceste životom. 

Potom nasledujú výročia. Prvé, desiate, 
tridsiate, päťdesiate ... 

Každé je vzácne. Okrúhle majú oj svoje 
primenio: 

l O. -dnové, 25. strieborné, 50. - zloté, 60. -
diamantové, 70.- platinové. 

Okrem domácich osláv o spomienok, býva 
zvykom pripomenú!' si deň spoločného vy
kročenia aj na rodnid. 

Aj v Devínskej Novej Vsi rodi pripravia no 
radnici jubilantom milú slávnos!'. len ... 
Devínska so rozrástlo, evidencia všetkých jubi
lantov nie je (oni byť nemôže, veď tí čo lu žijú 
o sobášili so vo Vranove, Trnave ... } 

Ak vám, alebo vašim blízkym so blíži ter
mín okrúhleho jubilea sobáša o máte záujem 
pripomenú!' si tielo vzácne chvíle no radnici 
tok oko 11 Vtedy", dajte vedieť miestnej 
matrike (lstrijská 49) o oznámte termín . 
O ostatnom so už dohodnete osobne. 

DEVEX4 

f8fvorili plesovú sezónu 
V sobotu 15. januára otvorili 

matičiari v Devínskej Novej Vsi 

plesovú sezónu roku 2000. Vo 
Vel'kej sále lstracentra sa zišlo 
vari stopä(desiat hostí. Neprilá

kalo len osvedčená skupina 
Melódia, bohatá tombola (63 
cien), ale predovšetkým tradične 
dobrá nálada v dobrej spoloč 
nosti. Ak hovoríme tradične, tak 

právom, veď tohtoročný ples 

matičiarov bol už siedmy. Starší 
si pamätajú, mladších možno 

prekvapil tanečný poriadok. 
Srdieč-kový tanec bol tiež novin

kou. Tak ako vlani z mandarín
kového, tak tento rok zo srdieč
kového si odniesli trofeje - perní

kové srdiečka - takmer všetky 

"plesajúce" dámy. 

Srdečné pozvanie 

Organizátori želali heslom, 
aby do plesovej sezóny vkročili 
lahkým tanečným krokom, stretali 
v ňom iba milých l'udí, ktorí im 

rozmnožia spokojnos( a š(astie. 

Podaril sa aj tento úmysel a žela
nie. Príjemné dojmy si neodniesli 
len tajomník Matice slovenskej 
A. Števík, starosta MČ DNV Ing. 

V. Mráz s manželkou, ale všetci 

hostia a podporovatelia myšlien

ky národných tradícií, ktorí vydr
žali do skorého rána. 

Organizátori i výhercovia 
dakujú sponzorom za dary do 

tomboly: 
Módny salón Viktória, Hodinárs
tvo Denisa, MOVEO - papier -

hračky, všetci z P. Horova 12, 

Už 41 . posedenie 
rodičov a priatelov školy organizuje 
Rada rodičov CHABIK a vedenie ZŠ 

Ul. l. Bukovčana č . l v Devínskej 

Novej Vsi dňa 12. februára 

Náš spoločenský 
dične všetko to, čo k 

patrí. Predovšetkým 1 .. , 

balu, kultúrne .. 

guláši a čo je 

dové ceny". 

Pozvánkou na 

hla byt' aj .... ' že 
sa zúčastňujú i príjemní hostia, .,. 

rodičia, učitelia alebo priatelia našej 

školy. Stáli hostia už vedia z vlastnej 
skúsenosti, že sa oplatí príst' načas, 

t.j. o 18.30 hz dôvodu, že práve ten-

to deň využívajú žiaci našej školy i na 

prezentáciu svojich písomných, lite

rárnych a umeleckých prác, ktoré ve

pripravujú naši pedagó

výstavky, sprístupnenej 

. Toho roku sa pripra-

h miestnostiach, pretože 
.re,·enlovc'f i našim už polro

projektom "Da jte 

S prianím príjemne strávit' tento ve

čer sa tešíme na Vašu účast'. 

Riaditelstvo 

ZŠ Bukovčana l 

Klenotníctvo Kleopatra - lstrijsk 
70, Kaderníctvo - lstrijská 6! 

Priemysel - potraviny Katka 

lstrijská 71, Diskont - Pekáre 
lstrijská, Viecha ložan - lstrijski 
Ala Natural Senica, HEi 

Stupava, Technoservis - Družsle1 
ná 2, papiernictvo VRANKA 
Eisnerova 13, Kvetinárstvo IRIS 

Eisnerova 56, Papiernictvo ISTRI. 
Bukovčana 8, Móda LENKA 

Eisnerova 50, AKVAREX 

J. Smreka 18, Papiernictvo 

hračky - J. Smreka 7, Ovoci1 
zelenina - P. Horova 7, ovoci1 
zelenina P. Vojtek - P. Horova l~ 

A&G detský textil + obuv 

Eisnerova 46, diskont ROSI p 
pošte, MPK potraviny- Kosatcov 

24, Textil Jecková - Hradištn 

37, potraviny Drevokon 

Hradištná 37, Optika M 

Š. Králika 12, reštaurácia RC 
LANDO - Na hriadkach 51 
Zákradkárska predajňa u Valk< 
viča - Na grbe 55, starosta M 

DNV Ing. V. Mráz, Matica sl< 
venská - Bratislava, členovia M( 

MS v DNV. Všetkým patrí vda ka 

MOM 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 

[;)~1:30 W®íJQ!JQJJC 
ótum: 29. január 2000 

Miesto: Vel'ká sálo ISTRACENTRJ\ lstnjská ' 
Čas: 20.00-04.00 h 

Vstupné: 1 SO,- Sk/ osoba 
Predpredaj vs! u peniek v združeni VOTUM od l O. l 
do 25. l. 2000 denne od 8.00-13.00, slredo, šlvrlol 

piolok oj od l 8.00 do 19 .OO h. 

Živá hudba, tombolo, bufet. 
Možnosť priniesť si vlastné občerstvenie . 

O OBCHODNÍKOCH · ZÁKAZNÍKOCH A O INOM ... 
Väčšina z nás, radových občanov 

pomaly ale iste zabúda na dlho oča

kávaný prelom tisícročí, akým silvest

rovská noc 1999/2000 bola. Okrem 

honosnejšieho rozsahu zábavných 

akcií pripravených k oslave za penia

ze sponzorov i nepriamo nás obča

nov (mimochodom, v Devínskej Novej 

Vsi tak skromní vždy nebývame) bolo 

však i to tradičné želanie všetkého 

dobrého - lepšieho - najlepšieho 

v novom roku, mnohokrát s konkrét

nym pomenovaním. A samozrejme 

množstvo predsavzatí, ktoré sa tak 

ako rok ubieha väčšinou strácajú 

v minulosti. Nakoniec taký človek, 

ktorému sa splnia všetky priania 

a sp lní všetky predsavzatia sa ešte 

nenarodil. Alebo áno? 

Tak teda čo všetko dobré nás má 

v budúcom roku čakat'? 

Povie sa, že doma nik nie je proro

kom, Slováci že sú pesimisti, ktorým 

žiadna čierna nie je dost' čierna, tvr

diaci, že bude aj horšie, dokedy 

však. Iného názoru je však súčasná 

vláda, ktorá známym spôsobom -

máme tu dve správy: - jedna horšia, 

druhá lepšia nás už od svojho nástu

pu upokojuje, že bude lepšie. Avšak 

po schválení štátneho rozpočtu v zá

vere roka, zdôvodneniach čo všetko 

sa v prospech občana urobí vel'ké 

dôvody k optimizmu bežný občan asi 

dlho mat' nebude. 

Dôvody k oslavám mali mat' ob

chodníci. Väčšie oslavy, vyšš ie tržby, 

vyšší zisk. Za normálnych okolností 

by táto jednoduchá formulka mala 

platit', odkedy starí Feničania vymys

leli peniaze by to nemal byt' žiaden 

problém. Ale problém to akosi je, 

a vel'ký, pretože peniaze sa strácajú 

nielen u občanov, ale i v bankách. 

A to nebude teda problém len v ce

nách tovarov a služieb, veď sú sa

mozrejme obdobia, keď ceny sú vyš

šie, tie si skôr pamätáme ako obdo

bia s rôznymi sezónnymi zl'avami, 

ktoré by sme chceli mat' ako samoz

rejmos!' čo najčastejšie. Ale obchod 

nie je predávat' sto korún za devät'de

siat, ale opačne. Pretože aj obchod 

zamestnáva l'udí, odvádza za nich 

sociálne zabezpečenia, dane priame 

či nepriame a dalšie odvody štátu. 

V konečnom dôsledku predáva tovar 

a služby, ktoré niekto iný, teda sám 

>potrebitel' vyrobil alebo dorobil. 

Obchod však nie je len nakúp, 

Predaj a zisk užívaj . Nad týmto je 

vždy vzt'ah predávajúceho ku kupujú

cemu ako prvý predpoklad úspechu 

obchodu. V rokoch minulého režimu 

inštitút obchodníka postupne degra

doval na funkciu predávajúceho, ale

bo pracovníka v obchode, kde síce 

musel visiet' mnoho znamenajúci ná

pis "Náš zákazník, náš pán" ale do

slovne ho chápal len niekto. Starší 

občania Devínskej Novej Vsi si pa

mätajú priezviská Vašíček, Habuda, 

Verner, Ebringer, Šubínová a mnoho 

dalších, ktorým nápisy za chrbtom vi

siet' nemuseli a obchodníci to boli. A 

akí! Ak sa v nedávnej minulosti ob

čan dostal po mnohých peripetiách 

do kapitalistickej cudziny, otváral oči. 

V obchodoch plno tovaru, personálu, 

len zákazníkov niet. U nás kupodivu 

zákazníkov plno, tovaru málo o per

sonále nehovoriac. Chudobní boli tí 

kapitalisti, keď tovar nekupova li. 

Socialistický obchod v tej dobe výstiž

ne pomenoval vtedajší mäsiar na 

Kolónii Vincent P. keď uviedol , že 

mäsiarstvam stačí mat' otvorené len 

poobede. Na otázku prečo, odpove

dal zvedavým, že doobeda majú ... 

a poobede môžu vetrat'. A to z viny 

obchodníkov nebolo! 

Dnes je doba celkom iná. Aj u nás 

začínajú byt' obchody (alebo už sú) 

akési kapitalistickejšie, plné tovaru 

a personálu, nie však zákazníkov. Tie 

tri posledné slová odrážajú všetko. 

Občan ešte vždy nedostáva za svoju 

prácu plat alebo slušný dôchodok, ta

ký aby si mohol dovolit' všetko čo ne

vyhnutne potrebuje. Podotýkam nevy

hnutne, a nie zdaleka všetko čo by 

chcel. 

Preto aj schválenie zákona o zní

žení daní z príjmov ako lepšia správa 

vlády by občanom máličko ale pred

sa pomohlo, ak by nás vzápätí sprá

vou horšou o zvýšení cien tepla, ná

jomného, spotrebných daní a dalších 

poplatkov nevrátila do krutej reality. 

A aby toho v závere roka nebolo ve

la, tak dalšie zvyšovanie si napláno

vala už na l. štvrt'rok . A tak občan

spotrebitel' opät' bude nadávat' na 

občana-obchodníka (živnostníka), že 

ceny za tovar a služby sú vysoké, je 

to logické, sú si najbližšie, lebo kto už 

z nás by šiel nadávat' ministrom, no 

nie? Vo vyspelej ekonomickej spoloč

nosti ceny určuje dopyt - ponuka, 

u nás však výrobná cena o obchodné 

rozpätia, ktorých výško je priamo 

úmerná zvyšovaniu cien energií, do-

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

pravy, odvodovým povinnostiam štátu 

a až nakoniec je zisk podnikatel'a . 

Alebo aj strata. 

A tak stále platí to staré- väčšina 

tohto štátu sú špekulanti. S jedným 

· rozdielom. Jedni majú bohatstvo, ma

jetok zdedený, zreštituovaný, nado

budnutý vlastnou prácou a šikovnos

t'ou, alebo aj inak, a tí druhí, ktorí 

špekulujú ako uživit' štvor- pät'člennú 

rodinu zo sedemtisícového platu. 

A tých je zatial' podstatne viac. 

P.S.: Autor sa nechcel dotknút' ani 

jednej strany vzťahu spotrebitel' - ob

chodník. Ak by si úvahy autora číta

tel' vysvetl il vo svoj neprospech, hlbo

ko sa mu ospravedlňujem. 

Vladimír Baranovič 

~~~~br~o~ r~o~~~berov-:_j ·-· , 
mestského zastupiterstva som ezpecneJSie l 
v súvislosti s opakujúcimi sa úraz- požiadal, aby magistrát preveril aj 
mi chodcov na Eisnerovej ulici iné spôsoby obmedzenia rýchlosti 
požiadal riaditef'a magistrátu na Eisnerovej ulici ako sú doprav-
Bratislavy o vybudovanie technic- né prahy. Jedným z nich môže 
kých zábran, ktoré by obmedzili byť napriklad vybudovanie mínia-
rýchlosť motorových vozidiel na túrnych kruhových objazdov na 
Eisnerovej ulici. S odpoveďou ria- križovatkách na Eisnerovej ulici. 
ditef'a magistrátu som nemohol Takéto opatrenie by nielen prinú-
byť spokojný. Oznámil mi, že do- ti/o spomaliť jazdu áut na 
pravné prahy sa na Eisnerovej u/i- Eisnerovej ulici, ale zároveň by 
ci nemôžu realizovať, pretože po umožnilo motoristom bezpečne 
nej chodí MHD. Jediným opatre- vyjsť na hlavnú ulicu z bočných 
ním, ktoré magistrát urobí bude ulíc. Dnes totiž kvôli autám zapar-
žiadosť na dopravnú políciu o ča- kovaným tesne pred križovatkou 
stejšie vykonávanie kontrol dodr- vychádzajú autá z bočných ciest 
žiavania obmedzenej rýchlosti na na Eisnerovu ulicu takmer do ne-
tejto ulici. známa. 

Na januárovom zasadnutí mi
estneho zastupitef'stva som preto 
opakovane riaditef'a magistrátu 

Ing. Ján latka 
poslanec mestského 
zastupitei:Stva (KDH) 

Oplatí sa hladať 
V januári, teda ešte uprostred 

zimy, som sa vybral kupovať 

zimné topánky. Už v prvej pre

dajni na Štúrovej ma potešili vý

predajom zimných topánok. 

Vybraté ponúkali za 1300 Sk. Iba 

o niekoľko desiatok metrov ďa

lej, na nám SNP, som tie isté to

pánky kúpil za 1060 Sk. Moje 

potešenie znásobila manželka, 

keď z podrážky odlepila pôvod

nú cenovku 1830 Sk. Hľadať sa 

teda oplatilo. Zaujímalo by ma, 

koľko vlastne tvorí výrobná 

a predajná cena tohto tovaru, 

keď po neviem koľkom zlacnení 

bol rozdiel 770 Sk a to ešte ob

chod (a všetci pred ním) museli 

vykázať zisk. 

pj 

DEVEX 5 



FUTBAL~ 
V minulom čísle Devexu sme pre 

čitateľov Devexu pripravili hodnote

nie mužstva mužov FCL Devínska 
Nová Ves. 

Dnes spovedáme trénera starších 

žiakov Ap. Stanislava Tanáča tréne

ra mužstva starších žiakov A, účast

níka žiacke j divízie t. j. druhej naj

vyšše j republikovej sútaže. 

• Aké boli ciele vášho mužstva 
v prebiehajúcom sútážnom ročníku? 
- Cielom mužstva bolo umiestnenie 

do 3. miesta a zisk 26 bodov. Tomuto 

cieľu bola podriadená príprava muž

stva vrátane letného sústredenia 

v auguste a príprava na prechod do 

ZELENÁ JE TRÁVA ... 
dorasteneckej kategórie. Jedným 

z dôležitých bodov prípravy bola 

účas( na turnajoch. 

• Aké bolo zloženie realizačného tí
mu a aký bol hráčsky káder? 
- Trénerom mužstva som ja a do rea

lizačného tímu patria: asistent - tré

ner brankárov Anton Klemensich 

a vedúci mužstva Ján Fabián. 

Hráčsky káder bol nasledovný: 

Peter Tóth - brankár 

Marek Polák - záložník 

Peter Grožaj - obranca 

Vladislav Tomány - obranca 

Norbert Szarka - obranca 

Daniel Gábrik - útočník 

Roman Švarc- útočník 
Marek Pavlech - obranca 

Tomáš Malý - útočník 
Michal Štuller - záložník 

Ľuboš Klemens ich - útočník 
Martin Albert - obranca 

Viktor Sólya - záložník 

Juraj Boda - útočník 
Michal Galbo - záložník 

Dávid Mikulka - záložník 

Michal Sabela - záložník 

Vladimír Hudec -záložník 

Martin Rendek - obranca 

Peter Vokalík - brankár 

- kapitán družstva: Marek Polák, je
ho zástupca Martin Albert 

- Výsledky jesennej časti sútáže 
1999/2000: 
-v 13 majstrovských zápasoch sme 

získali 27 bodov, strelili sme 36 gó

lov a dostali sme 9, 8 víťazstiev, 3 re

mízy a 2 prehry 

- najlepší strelci: 

8 gólov - Ľuboš Klemensich 

7 - Roman Švarc 

6 - Vladimír Hudec 

Jesenná tabuľka: 
l. Slovan C 13 13 o o 
2.DNV 13 8 3 2 
3. Jarovce 12 8 3 l 
4. lozorno 13 8 3 2 
5. D.lužná 13 4 5 4 
6. Sv. Jur 13 4 4 5 

7. Kabla PS 13 4 2 7 

8. Stupava 12 4 l 7 

9. Kostolište ll 3 3 5 

lO. BCT 13 3 3 7 

ll. Dúbravka 13 3 3 7 

12. Modra 13 3 2 8 

l 3. Matadorfix 12 3 l 8 

14. Králova p. S. 12 5 6 

101:7 
36:9 
19:7 
27:18 
17:20 

13:28 
15:27 
14:45 
18:27 

23:35 
13:25 
16:27 

18:30 
10:35 

- v 8 zápasoch sme nedostali gól 

39 
27 
27 
27 
17 

16 
14 
13 
12 

12 
12 
ll 
lO 
8 

- odohrali sme 5 prípravných zápa-

sov, 2 víťazstvá, l remíza, 2 prehry 
-v dňoch 16. 8.-22. 8. 1999 účas( 

na futbalovom sústredení Dobrá Voda 

pri Trnave - za účasti súrodencov (aj 

chlapcov aj dievčat). 

• Podarilo sa vám ciele splnit' a aké 
sú ciele mužstva pred jarnou častou 
sútáže? 
-Ako ukazuje tabuľka jesennú úlohu 

sme splnili a cielom mužstva pre jar
nú čas( je zisk 30 bodov a umiestne

nie na 2. mieste. Pre splnenie tohto 
ciele je potrebné absolvova( kvalitnú 

zimnú prípravu vrátane zimného sú

stredenia. 
V príprave na jarnú čas( plánuje

me odohrať 12-14 prípravných zá

pasov. Príprava bude prebieha( jed

nak v telocvičniach, jednak 

v prírode. Počítame s účasťou hráčov 

na jarnom behu okolo ONV a na be

hu Devín -Bratislava. Ďalej plánuje

me usporiadanie žiackeho turnaja 

v ONV a na rozlúčku hráčov zo žiac

kou kategóriou zápas so Spartakom 

Trnava na prvoligovom štadióne. 

• A čo na záver? 
- Na záver chcem podakova( všet

kým, ktorí sa svojimi aktivitami priči

nili o zaistenie chodu futbalového od

dielu a podakovanie za finančné da

ry patrí p. Jozefovi Bachratému, ge

nerálnemu riaditelovi SIBAMAC a. s. 

a pánovi Milanovi Rendekovi majite

lovi potravín Na Grbe. 

Rozhovor zaznamenal 

Ing. M. Spišiak 

TURISTICI<É VÝLETY 
Pre všetkých záujem·cov poriada MO MS v DNV 

19. 2. - nedele - Beh na lyžiach z DNY na Kútiky a späť. 

Informácie tel.: 6477 8269 

DEVEX 6 

TENIS 
SECUNDERABAD. Hráč Slávie 

Právnik Bratislava Ladislav Švarc 

l STOLNÝ TENIS l 
7. kolo: 

(z Devínskej Novej Vsi) vyhral prvý 

zo série troch mužských turnajov 

v Indii, keď vo finále zdolal Rusa 

Golovanova 6:4, 6:2. 

9. kolo: 
Lamač "B" - DNY 
l O. kolo: 

2:10 

Stavbár "B" - DNY 3: l O DNY- Spoje "C" l 0:4 
8. kolo: ll . kolo: 
DNY - ŠKP l 0:3 Senec "B" - DNY l 0:5 

Tabul"ka po 1 O kolách: 
l. Senec B l O 
2. TIC DNY lO 
3. Sineal A 5 
4. Svätý Jur B 6 
5. Spoje C 5 
6. Malacky B 5 
7. ŠKST Stavbár B 3 
8. Slovan Banka 4 
9. ŠKP A 2 

10. Priems~v l 
ll. Lamač B l 
l 2. Trnávka O 

~AiéJH\ 
Šachový klub Tatran Bratislava 

preniesol svoje sídlo do Dúbravky. 

Tu sa pokúša vytvori( novú tradíciu 

Trojkrálových turnajov. Na prvom 

ročníku sa zišlo 32 účastníkov, ktorí 

sa stretli v siedmich kolách šva jčiar

skym systémom. Hracie tempo bolo 

2x20 minút. 

Poradie najlepších: 

l . Ján Markoš 7 

2. Anton Galan 6 

3. Kamil Kuboň 5 

4. ladislav Ochrana 5 

5. Libor Frcne 5 

6. Martin Bezúch 4,5 DNV 

7. Marián Jurčák 4,5 DNV 

8. Štefan Ečrdečgh 4,5 

9. Jozef Buranský 4 

l O. Boris Djubek 4 

l l . Lukáš Šimon 4 DNV 

Martin BEZÚCH získal cenu naj

lepšieho dorastenca, aj keď so svo

jim konečným umiestnením nebol 

akiste spokojný. 

Naopak s výs ledným umiestnením 

môže by( spokojný lukáš ŠIMON, 

i keď na šachovniciach to vyzera lo 

ešte nádejnejšie. 

m.j. 

o o 100:24 30 
o o 100:34 30 

2 88:55 23 
l 3 82:54 23 
3 2 78:59 23 
2 3 78:59 22 
4 3 74:79 20 
l 5 70:72 19 
l 7 50:80 15 
l 8 40:95 13 
o 9 31:92 12 
o lO 3:100 lO 

G.F. 

DEV EX 
pon!ika 
SLUZBY 

PEČIATKY 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

OZNÁMENIA 
svadobné 
promočné 

a iné 

MENOVKY 
a 

ŠTÍTKY 
na dvere 

VIZITKY 
klasické 

exkluzívne 

TLAČIVÁ 
všetky druhy 

od hlavičkových 
až po farebné 

pútače 

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

• Predám starší kočík Miro (troj

kombinácia), v dobrom stave. 
Tel.: 6477 5573 

• Opravy chladničiek a mrazni
čiek. 

Tel.: 6428 6260,0905 786 260 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362 
• N servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./ zázn.: 6477 6963 
• Drukos KOMFORT: výhodný 

nákup na splátky, bez ručitela. 
Tel.: 0905 493 940 

• Výučba nemčiny moderným 

spôsobom. 

Tel.: 6477 6820,0905 491 573 

• Montáž kuchýň a výmena pántov. 

Tel.: 6477 7602 

• Vykonávam murárske a obkla

dačské práce. 

Tel.: 6477 8438 

• Doučím matematiku ZŠ. 

Tel.: 6477 0740 

• Kúpim v DNV záhradu. Adresa 

v Devexe 

• Prenájmem rol'u 5 árov, za 

150,- sk, smer rybník. 

Tel.: 6477 4153 

• Vezmem do prenájmu nebytový 

priestor na Eisnerovej ulici. 

Tel.: 0905 610 388 

~~-~~~~~ ... , 
Na vyhliadke 23 • Tel.: 07/6477 6728 

ponúka na predaj: 
BYTy 
-2 izbový 1 . 
_ 3 izbo .'u .VaJnorská-Nová Doba, zariadený,OV,1/4,46m,1 ,5 mil./Sk 

vy, DNY,uJ.Uhrovecká,OV,S/5, 1,5 mil/Sk 

RODINNÉ DOMY 
- DNV u!N · ' · ovoveska,pozemok 500m 4 OO "1/Sk 
- Trnávka ul N , . , , mi 

Záh ' · a uvrat1, pozemok 261m 2 2 mil/Sk 
- orskáB · . ' ' 
_ Kaštiel' Li Y~ca, ul.čs.tanlmtov, pozemok 1560 m,2 ,5 mil/Sk 

' ptovský Hrádok, pozemok 1896 m, 4,5 mil/Sk 
CH ATy 
-Devín-K \1 
- DNV-D . , es, pozemok 748 m, 1,5 mil/Sk 
_ DNV ;~18'. Sa, 850 tis/SkSTAVEBNY POZEMOK 

' · lovmec,pozemok 1600 m, 1,5 mil/Sk- DNY, ul.j.]onáša,2300 SK/m 

ZAHRADy 
-DNV p ' ozemok 1070 m, 481 500 Sk 
-DNV ulV' 

' · apencová,pozemok 750 m,á 350 Sk/m 

PRENAIOM BYTY-RD 
- 3 IZbový Petr • Jk 

' za a, 68,25 m, zariadený, 13000 SK/mesačne 

Kníhkupectvo (}~ 
Eisnerova 56- tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o: 

- detské knihy 

- knihy pre mládež 

- knihy 0 výchove detí 
- detektívky 
-romány 

- humoristické knihy 
- encyklopédie 

- ezoterickú literatúru 
-kuchárky 

po-pia: 14.00-18.30 
so: 9.00-12.30 

DEV EX 
ponúka 
SLUŽBY 

VYDAVATE(STVO 

noviny, časopisy, 
bulletíny, 

knihy ... 

KNÍHVIAZAČSTVO 

ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

FOTO ZBERŇA 
Inzercia,: Cenník: l znak~ 1,20 Sk, 1 /1.~ siL= 330 Sk, l /~ ~tr. = 6~0 Sk, 1/4 str.= 1320 Sk, 1;2 str.= 2640 Sk 1 str= _ , .•. , 

0 
DPH. Zla vy: tn uvereJneniach za sebou paf a vmc l O %, celorocne uvereJnovame 2S %. Ponuka dets k· h · b ' · 5280 Sk. l cm- 12 Sk. K cen am treba pnpoc1taf 23 Vo 

yc VeCI- ezplatne Zamestn · hl' d' · SO 0' p ' l k l 100 °1 l d · 
strana + SO %, iná ako inzertná strana (6,7lt30 %. Inzertná kancelária: DNVNo ·• anle a am. 10• np al y: ·strana+ '0' pase na 
sobota8.00-l l.OO voveska 14 (z dvora nad poštou). Po-pia: 1S.30- 18.00, 

DEVEX 7 
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VÝZNAM A ÚŽITOK VLÁKNINY 
ničn á a ž itná celozrnná múka a vý

robky z nej, ovos, nelúpan á ryža, 

proso, kukurica, ďa l ej ovsené v l oč

ky, mUsli , lanné semeno, ce ler, hlú

bovitá ze len ina, zem iaky, pomaran

če, mandarínky, pomelo, jab lká .. . 

točne neprejedáte a nepriberáte. 

Vláknina tiež v iaže ž l čové kyse li 
ny, znižuje hladinu cho lesterolu 

pomáha zn i žovať riziko c ievnych 

a srdcových cho rôb, u chorých na 

cukrovku zabezpečuj e pomalé 
a rovnomerné vstrebávan ie sacha. 

ridov v č revách. Tým, že vláknina 

povzb udzuje zvýšenú č in nos( 

č ri ev, č revu sa rýchl ejšie vyprázd. 
ňujú a netrpíte na zápchu . 

]\{estsl~á časť DNV je v ~účasnosti najväčším sponzorom 

Devínsl~onovoveského Expresu 

za obdobie od 5. 1. 2000 
do 20. 1. 2000 

*Dňa 1 O. 1. 2000 v noč ných ho

dinách ri eš il a hliadka mestskej 

polície na uli c i lstrij ská priestu

pok dvoch občanov, ktorí ru š ili 

nočný kl'ud dosť hlu čným sp ráva

ním sa . Priestupcom bola za ich 

nevhodné správan ie uložená blo

ková pokuta. 

Ak si chcete udržať zdrav ie, 

bezproblémové trávenie a zažíva

ni e a "vyh núť sa" chorobám čriev 
najmä rakovine, mali by ste spo

trebovať as i 30 g "č i st i ča č ri ev" 

vlákniny denne. Veď takmer každý 

štvrtý č l ovek má ža lúdočné a lebo 

črev né problémy a odborníc i na 

výž ivu ich doporučujú ri ešiť aj 

zodpovedajúcou stravou bohatou 
na v lákn inu. VLÁKNINA SA VY

SKYTUJE IBA V RASTLINÁCH ako 

cel ulóza, hemice lul óza, pekti n a 

li gnin. Zdrojom vlák niny je pše-

Vlák nin a v ža lúdku a v črevách 

nabobtná, zväčší tak črevný obsa h 

a ste ny č ri ev dráždi k pohybom. 
Vláknina pomá ha udržovať zd ravú 

č revnú flóru, bráni vz niku láto k, 

ktoré spôsobujú zá hu , p l ynatosť, 

zápchu , hnačky. Potraviny s vlákni 

nami vyvo lávajú aj pocit plného 

ža lúdka, čo znamená, že sa zby-

Okrem vlákn iny nezabúdajte na 

dostatok tekutín, aspoň 1 ,5-2 1 

denne - minerálky, čaj, ovocné 
a ze leninové šťavy. 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 
* Dňa 12. 1. 2000 vykonala hliad

ka MsP poriadkovú akc iu za me

ranú na kontrolu dodržiavania 

VZN č. 6/1998 o pohybe zv ie rat 

na ve rejne prístupných miestach 

v mestskej čast i ONV. Hliadka 

mestskej po líc ie z ist ila tr i p ri e

stupky, kto ré vy ri eši la v bloko

vom konaní. 

Dnes Vám lekáreň ponúka aj-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 

široký výbe r výž ivných doplnkov 8 9 týz~den~ ll 2 2000 Roc~nl'k• X 
s obsahom vl á kn i ny, aj výťažko ml __ ~·-· ___ "__:__: _________________ • --·------------------------·---·---------------------------------=---___j 

* Dň a 17. 1. 2000 v odpoludň aj 

š ích hodin ác h hliadka mestskej 

polície vyrieši la na uli c i P. Horo

va priestupok miestnych občanov 

v blo kovom konaní za požívanie 

a lko ho li ckých nápojov na ve rej

nom priestranstve. 

Zást. ve l. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

KRI i O VIKA 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -

B. Rieko v Etiópii - siahalo po nie

čom - kajo( po česky. - C. Neisto 

so pohybuje - číslovka - čas. -

D. Druh papagája - chem. značka 

ruténio - mesto v Pol'sku . - E. 

Súprava náradia - dozorca tre

stancov - mys v Chile. - F. Poob

mývoj -objemová jednotko v Iráne. 

- G. Česká predložko - kovový ná

stroj no veži kostola - dlaň s privre

tými prstami - ŠPZ Kladno. - H. 

Tropická tučnol i stá rastlina - hmot

nos( obalu - indomalojský cicavec. 

- l. Perované vozidlo koňmi (ohoné 

-jedlá s ryžou o mäsom- pohlad . -

J. Začiatok tajničky. 

Na ulici Na kaštieli vyrástol takýto psisko 

Práve - holo po česky. - 7. Menší 

manipulačný čln- zvuk pri blesku. -

8. Skratka gréckej oslobodzovacej 

armády- zmeny polohy, otočenia . 

- 9. Dopravil - chemický prvok 

značky ot.- l O. Národohospodár

púštne zviera. - ll . Táborový oheň 

2 3 4 5 6 

v prírode - nikto. - 12. Odyseovo 

vlas( - opak starého. -

Pomôcky: B. Kát. - E. loro . -

F. Artobo.- l . Botos . - 7. Šolupo. -

8. ELAS.-
d 

7 8 9 lO ll 12 

zo sem i ačok skorocel u- psyliom.:....------------, 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Psylium obsahuje rast linný sliz,(fj)T 
ktorý je nápomoc ný pri regu lác ii \l"!fJ 
tráven ia a je zd roj č istej rozpust- ~·" 
nej prírodnej vlákniny. Psylium re
gulu je a obsa h cho lestero lu , čí'rn===========~ 

zn ižuj e aj ri z iko infarktu srdca. pr íh o v o r 
MUDr. jana Kirňákov' 

~ ~,;; ~"~ ;,,.,.,, v vd a vate l' a 
Na jednej strane plesové sezóno 

~ ~ \{1 ~ v plnom prúde, no druhe j nárek ob-

(! a '\.1 CD li @l chodníkov, že l'udio kupujú menej , 

Preklepy 

Narazila koza na kameň 

Šuster, drž sa svojho koryta 

Mydliť sa je ('udské 
Stredné odporné učilište 

Zatvorené. Dnes milujeme. 

lebo nemajú za čo. Plesa jú iba sol

ventní? Problém vyriešili no plese 

Votumu možnasíou priniesÍ si ob

čerstvenie z domu. 

Tie dve strany však cítií denne. 

Že je spoločnosí rozde lená 

(o rozvadená), o no niekol'ko strán, 

sme si už pomaly zvykli. 

Na jednej strane nariekome, že 

- Tok vy tvrdíte, že vás znásilnil'je vela nezamestnaných, obchodní-

v telefónnej búdke? ci , že l'ud ia ne ku pujú lebo nemajú 

A volali ste o pomoc? peniaze, no strane druhej zatvára· 

- Nie, nemohla som nájs( drobné. me jednu fabriku zo druhou 0 ob-

chody prepľňame zahraničným to
varom. 

- Prečo sem chodí ten pacient to~ Na jednej strane noriekame no 

často? nedostatok bytov, o no strane dru· 

- Nemôžem ho vylieči( zo žltačky. hej (či prve j?) že stavebníctvo stog-

- Chudák. A ako so volá? nuje, nemá dostatok príležitostí. 

- Ču-Yu-Tong . Na jednej strane so chystáme 

z filmových ateliérov na Kolibe uro-

. biť zábavné zariadenie no druhej 
Niekto zvoní pri dverách panomáme plné k' . t 1 .' 

H · k p · H · k tv' ma o eev1zne progra-
non u. on non o neo ara my plné b k A 'k 

'b d . . ro ov. pracovn i ov 
1 o spoza ven so opýta: ktorí zob • 

1
. • d . ' 

Zvisle: l . Značka športovej obuvi - Kt . 2 A • 'd 2 
ezpecava 1 nosu omacu 

- o 1e . o co 1 e. tvorbu o 

japonské vel'komesto.- 2. Sužuje- . Pár koruniek pre chudáka, pro· To ch ~korne nezamestnaných. 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 
me - obec v okrese levice . - 3. ' y pn ladov je neúrekom. 

sl~... . . o NIET PEŇ - · · • ··o 

Dopadnutia -zbadá. - 4. Rovnos( Pan Hnonko spoko1ne odveh: u AZI, 1e na1coste1S1 or-

dvoch pomerov - averz po česky. - - Dobre, pane, vopchajte ich po·~o rn~~t. Pr.itom noše banky ra stú 

5 . Román E. Zalu - miernim . - 6. J pod dvere. -~sok, Ich úroky tiež, o my si 

... -------------~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=::_ ____ -:-:-------:--:~po_z1 c 1 avame, alebo láka me zahra-
. l nlcný ka 't ol M'" ' 
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IB] Príspevok na bývaniefJZ radnice* Z diára 
starostu 9Ponuka kultú!!,* Jarné prázdniny 
~)Spoločenská kronikam Karneval na l'ade 
ONa fašLangovú nôtu * Zamestnávatel'om 

DS ort mJ Klub zdravá línia 

Karneval na lade 

Nová štátna soc iá lna dávka 

Príspevok na bývanie 
Prvým januárom roka 2000 na

dobudol účinnos( zákon NR SR č. 

300/99 o príspevku no bývanie . 

Príspevok na bývanie je štátno so

ciá lno dávka, ktorou štát, po spl

není zákonom vymedzených pod

mienok, pri spieva občanom no 

úhradu výdavkov, spojených s uží

vaním bytu, alebo s užívaním ro

dinného domu . 

Už z názvu "štátno sociálno 

dávka" vyplýva, že ide o dávku, 

ktorá je určená pre občanov 

z najnižších príjmových kategórií 

a preto, kým so rozhodnete požia

da( o príspevok no bývanie, prečí

tajte si, či orientačne patríte do 

skupiny takýchto občanov. 

Kto má nárok na príspevok na bý· 

vanie? 

Nárok no príspevok no bývanie 

má 

• nájomník bytu 

• vlastník bytu 

• vlastník rodinného domu 

za podmienok 

a} užívania nájomného bytu, alebo 

bytu v osobnom vla stníctve, alebo 

rodinného domu no ktorý so uplat

ňuje nárok no príspevok no býva

nie a žiadate!' príspevku je v tomto 

byte (dome) prihlásený no trvalý 

pobyt. 

b) u nájomníkov bytov zaplatenie 

nájomného o služieb, spojených 

{Pokračovan ie na 3 str. ) 

Pohraničie láka 
V utorok l. 2. 2000, nedaleko 

družstva, volalo na pomoc päÍ 

mužov visiac na strome nad roz

vodnenou riekou Moravou. Na 

z em im pomohli požiarnici. Išl o 

o občanov Rumunska, ktorí sa 

k nám dostali síce legálne ale 

namierené mali zo prácou do 

Talianska. 

Mŕtvolu muža 
ktorého mohli vidie( okoloidúci 

smerom na Deví n, pod Pieskov

com v ranných hod inách 19. 1. 
2000 identi fikovala polícia v prie

behu niekol'kých dn í. Bol to bez

domovec, ktorý popíjal s "kama

rátom" tiež bezdomovcom o ich 

vzájomný spor skončil tragicky. 

ZMERAJÚ FLAK 
Červený kríž v spolupráci so 

združením VOTUM ponúka 

starším spoluobčanom maž

nosí bezplatného merania krv

ného tlaku každý utorok v ča

se od 14.00-15.00 h vo vo
TUMe na lstrijskej 4, u pani 

Márii Hanyovej. 

Laco ŠVARC 
Po víÍazstve na turnaji v Indii 

bol NovovešÍan Laco Švarc no

minovaný do daviscupového 

družstva Slovenska proti 

Rakúsku. (4. - 6 .2. 2000) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 3.2. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 18.2. 2000, 
číslo vyjde 25.2. 2000. 



, kl dné oblasti spolu s projekt-
za o d 

MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDN\1 k 
. boli zahrnuté o rozpa

tare 
' rok 1999. 

realizácie. Miestne zastupitel'stvo 

schválilo poradie žiadatelov o pri 

delenie 15 bytov. 

príjmu spoločne posudzovaných 
osôb výdavkami spojenými s bý
vaním a príjmu spoločne posud
zovaných osôb je nižší ako záko
nom stanovené minimálne výdav
ky na bývanie. 

ni ach z príjmu (podiely na zisku ti
chého spoločníka, ceny z verej
ných súloží, odmeny členov štatu
tárnych orgánov, úroky, výhry 
a iné výnosy z vkladov na vklad
ných knižkách, vkladových listov, 
príjem z dávok dôchodkového po
istenia, atď. 

® robničky 
11 radnice 

Dňo 1.2. 2000 v priestoroch 
vel'kej sály lstrocentro so konalo za
sadnutie miestneho zastupitelstva . 
Medzi najdôležitejšie časti rokovania 
patril i tieto okruhy: 
-doplnenie o dovolenie samospráv
nych orgánov mestskej časti t.j. miest
nej rady a odborných komisií 
-oblast ekonomiky o investícií - sprá
vy miestneho kontrolóra a prehl'ad 
čerpaní prostriedkov z rozpočtu MČ 
a nim zriadených organizácií 

K jednotl ivým bodom rokovania 
boli prijaté nasledovné uznesenia: 
-zobralo na vedomie vznik mandátu 
a zloženie sl'ubu PhDr. Márie 
Dobríkovej CSc. 
-zvolilo mgr. Máriu Kelavú za členku 
Miestnej rady 
-zvolilo dr. Dobríkovú da Komisie 
školstva, vzdelávania a mládeže 
a do Komisie kultúry 
-zvolilo p. Baranoviča za predsedu 
Komisie ochrany verejného poriadku 
-neodvolalo no podnet poslanca 
z členstvo v MR PhDr. Rudolfa Galiu 
-zobralo na vedomie správu o plnení 
a rozpracovovaní uznesení miestnej 

rady a miestneho zastupitelstva 
-zobralo na vedomie správu o inves
tičných akciách a verejno-obchod
ných súťažiach za obdobie IV/ Q ro
ku 1999 a správu o kontrole odovz
dania týchto akcií 
-schválilo správu o činnosti Útvaru 
miestneho kontrolóra za ·ll. polrok ro
ku 1999 

-schválilo poradie uchádzačov o pri
delenie bytov v polyfunkčnom objekte 
na ul. Št. Králika 
-schválilo odpredaje pozemkov v ka
tastrálnom území obce 
-zobralo na vedomie výšku prenájmu 

v nebytových priestorov pre DTV s.r.o. 
-zobralo na vedomie správu o reali
zácii Programového vyhlásenia miest
neho zastupitel'stva a uložilo zástup
covi starostu rozpracovať body tohto 
vyhlásenia 
-požiadalo starostu prerokova( mož
nos( dobudovania budovy ZŠ na 
lstrijskej v odborných komisiách 
-schválilo správu o plnení Koncepcie 
bytovej politiky 
-zobralo na vedomie správu o účasti 
poslancov na zasadnutiach miestneho 
zastupitel'stva 
-uložilo zástupcovi starostu spraco
va( doplnenie Rokovacieho poriadku 
miestneho zostupitelstva 
-schválilo aktualizovaný harmono
gram pre výber prevádzkovatel'a te
pelno-energetických zariadení 
-schválilo komisiu pre výber konzul
tačnej firmy pre oblas( TEZ 
-schválilo Všeobecne záväzné naria
denie /VZN/ o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov 
-súhlasilo s návrhom VZN hl. mesta 
SR Bratislavy o dodržiava ní čistoty 

a poriadku 
-schválilo prenos kompetencií starostu 
na zástupcu starostu podla Organi 
začného poriadku 
-zobralo na vedomie informatívne 
materiály o plnení rozpočtu 

- mestskej časti k 31 .12. 1999 

- Denovy , lstracentra , VDPZ 

-vyslovilo nespokojnosť s plnením 
povinností fy (-real s.r.o. Správy by
tového a domového fondu vo väzbe 
na poskytovanie informácii miestne
mu zastupitelstvu 
-zobralo na vedomie priebežnú sprá
vu a príprave prechodu zdravotných 
stredísk na obce 
-zobralo na vedomie vzdanie sa 
členstva p. Glosíka v Komisii športu 
a vol'ného času a zvoliloho do komi
sie ochrany verejného poriadku 

zs 

Z diára starostu 
MČ DNV lng.V Mráza 

- 25.1. 2000 sa stretol starosta 

a zástupca starostu so zástupcami 

okresného výboru zväzu telesne 

postihnutých okresu Bratislava IV. 

Zástupcovia zväzu informovali 

o pôsobnosti v rámci 4. Bratislav

ského okresu. Prerokovali možnosti 

vzájomnej spolupráce, problemati

ku rehabilitácií, sociálnych výpo

mocí, priestorových možností mest

skej časti. Vzájomne konštatovali 

dobrú spoluprácu samosprávy 

DNV a Zväzu hlavne z pohl'adu 

realizácie bezbariérových úprav 

na komunikáciách, vstupoch do 

obchodných a spoločenských 

priestorov ako i finančné požia-

DEVEX2 

davky z rozpočtu MČ DNV na čin

nos( členov organizácie v DNV. 

- 26.1. 2000 rokoval so zástupca

mi spoločnosti EURO Investment 

Banking s.r.o., ktorí prejavili záu

jem o umiestnenie vol'ných finanč

ných zdrojov spoločnosti do úze

mia DNV pre výstavbu bytov a ob

čianskej vybavenosti v nadväznosti 

na urbanistickú štúdiu. Na rokova

ní bolo dohodnuté stretnutie so zá

stupcami VW. 

- 27.1. 2000 sa zúčastnil na roko

vaní mestskej rady Hl. m. SR 

Bratislavy a v dopol'udňajších hodi

nách rokoval so zástupcami magis

trátu a VW SLOVAKIA vo veci dal

šieho postupu a financovania zo-

nálnej územno-plánovacej doku

mentácie DNV. Na stretnutí bolo 

dohodnuté, že MČ DNV v súčinnosti 
s magistrátom vypracuje zadanie 

štyroch zón, pričom financovanie 

po prerokovaní zabezpečí VW 

Slovakia. 

- 28.1. prebehlo rokovanie zástup

cov samosprávy DNV, zástupcov 

dotknutých ministerstiev a štátnych 

orgánov SR (Ministerstva financií, 

vnútra, živ. prostredia, zahranič

ných vz(ahov, ústrednej colnej sprá

vy, prezídia PZ SR, hraničnej a cud

zineckej polície, krajského úradu, 

okresného úradu, mimovládnych or

ganizácií, povodia Dunaja ... ) so 

zástupcom povereným rakúskou 

stranou, k rea lizácii premostenia 

Moravy cyklolávkou . Najvážnejším 

problémom zostáva vyrieši( zriade

nie stálej pasovej a colnej kontroly 

v dotknutých priestoroch prechodu. 

Po vydefinovaní pripomienok do

tknutých sa tieto zapracujú do pro

jektu pre úrad vlády SR a tiež pre 

rakúskych partnerov. 

-V ten istý deň prijal pozvanie sta

rostu Marcheggu a zúčastnil so 

otvorenia materskej škôlky, ktorú fi

nancovala, za spoluúčasti štátnych 

orgánov (7 mil. ATS), obec 

Marchegg. 

-Vo večerných hodinách sa zúčastnil 

výročnej schôdze FCL DNV, kde 

v rámci diskusie odpovedal na otáz

ky týkajúce sa financovania športo

vých aktivít v DNV. 

no "l b l , _ h , m matena om o a s pra-
- 31. 1. starosta MC DNV, za úč1 oru y í Koncepcie bytovej po
zástupcov politických klubov hl.'~~ o plnen 

SR Bratislavy a primátora pjfiky .... , Koncepcia bola schvále-
M •'k k l' . - Dano 

oravct a prero ovo 1 pnpomi1 zasadnutí miestneho zastupi-
ky poslaneckého zboru hl. m t6 na · roku 1999 

. . · el'stva v marci · 
Bratislavy k navrhovane! org0 . den z rojektov Programo-

• · • k , · - e to le P 
zacne1 stru Iure mag1stratu. Te hlásenia rozpracovaný 

materiá l bude predmetom roka'éhol "'! konkrétne akcie. 
. ký h l l cle eny na 

n1a mests c pos ancov l O. Fe~ ,. 4 základné okruhy podpo-
, V . , d • .. l , .ohrne . 
ara.- ten tstý en prqa zastt . • · bytove1· problemattky. 

, . . y nesen1a 
cov SZTV, kton navrh lt usponar . d vy' stavby- zriadenia 

. , l k b . 'n po pare . . 
ma1strovstva S ovens a v o1ov1 . b 1 ·

1 
·1e tu kontmutta s pre-

, tovet yove 
umen1 TAKEWONDO v Dt\ •1• volebným obdobím. V roku 

l t t ,. t' 't' •. lOS ym 
v ~-racen r~, za ucas ~su az1ao 999 bolo pridelených 14 pô ži-

z Ctech, Polska a Madarsko. A . k z ktorých niektoré budú zrea

dohoda uskutoční, súťaž, za úé
1
e ' · 1 1

· vyplatené v tomto ro-
lzovane · · 

vel\tyslanca Kórey, otvorí staro 

8., alebo 25 .marca . ~~i· realizovaní tejto podpory pri

·1.feb~uá,ra rokovalo . mies/hádzame k problému , ktorý (aží 

zastup1telstvo mestske1 č~noh, ch a to dostatok finančných 
Bratislava - Devínska Nová Ves ty dkov ros ne · 
- 2.februára starosta pokrač'1va body Koncepcie sú smerované 

v rokovaní so spoločnos(ou EUI0 jednotlivcov 0 dva na podnika

INVESTMENT BAN KING s . ~l'ské subjekty. 

a VW Slovakia . Na rokovaní ri smerovaní podpory pre podni

hodli vyšpecifikovanie bytov tel'ské subjekty máme podporné 

potrieb VW Slovakia, možn rogromy v spolupráci s Minister

umiestnenia aktivít spoločn om výstavby 0 verejných prác -

v území DNV, súčasne maje nkrétne podpora výstavby in

právne vz(ahy v území, umiesi štruktúry za presne špecifikova

nie Shoping-centra a dalších \ých podmienok schválených uzne

jektov občianskej vybavenosti. l"ním vlády č . 311 z 21. 4. 1999. 

-4.februára pokračoval v Marc;~ruhá možnos( je príprava nových 

ggu v rokovaní o dOl šom poshbkalít. Tu si musíme zmapova( plo

Rakúskej strany pri podaní spol, y- s takýmto projektom uvažuje

ného projektu cyklolávky ceshe v tomto roku ... 

lntereggu so starostom Marcheii. .... nespomenuli ste druhú maž

p. Krehulom. st' orientovanú pre jednotlivcov. 

Sú to prvé byty v obytných domoch 

postavené od roku l 989 kedy 

skončila komplexná bytová výstav

ba v Devínskej. 
Predpoklad odovzdania a hlavne 

možnosti s(ahovania nových ná

jomníkov je daný na termín máj 

tohto roku. 
Môžem poveda( , že tento pro

jekt presadzovaný pred vol'bami 

z dielne KDH je zrealizovaný a je 

to úspech tohto zastupitel'stva . 

Prezentova( tento náš projekt som 

mal možnos( na tlačovej besede 

KDH v Národnej Rade SR zaobe

rajúcej sa práve otázkou bytovej 

politiky. 
Obyvatelia Devínskej sa mohli 

o tomto presvedči( aj v celosloven

ských médiach a to televízii VTV 

a v denníku Nový čas - kde toto 

bolo prezentované ako "Byty na le

asing". 
Z takéhoto pohladu môžeme 

by( spokojní a pokračova( dalej 
bez problémov. Je fo skutočne 

tak? 
- Vel'mi rád by som na túto otáz

ku odpovedal kladne. Realita je 

však iná. O skutočnosti nás pre

svedčujú čísla pripravovaného roz

počtu na rok 2000. Mienim však 

dalej presadzova( plnenie 

Programového vyhlásenia miestne

ho zastupitel'stva a určite so mnou 

budú súhlasi( aj ostatní poslanci. 

Musíme však hlada( zdro je finan

covania a krytia týchto projektov 

hlavne mimo štátnych tokov. 

Dnes sa zhovárame s 
-Týmto projektom je poskytnutie 

r'}'lov "za 200 000,-Sk" -t.j. prvá 

fplátka v tejto sume a následné 

lácanie do celkovej nadobúdace!· 

O pripravovanom rozpočte 

chcem informova( občanov tak , 

aby mali prehlad o nakladaní s fi

nanciami v našej mestskej časti. 
Ing. P. Rajkovjčom 

zástupcom starostu mestskej časti, 

zároveň predsedom komisie územ

ného rozvoja. 

Pán zástupca starostu , na za
sadnutí miestneho zastupitelstva 1. 
2. 2000 boli prerokovavané aj bo
dy týkajúce sa rozvojových pro
gramov v našej mestskej časti. 

- Na tomto zasadnutí zastupitelst

va som bol predkladatelom dvoch 

materiálov týkajúcich sa tejto oblas

ti. Prvým materiálom bola správa o 

plnení Programového vyhlásenia 

miestneho zastupitel'stva. 
Druhým materiálom bola správa 

o plnení Koncepcie bytovej politiky 

na toto volebné obdobie . 

K správe o Programovom b 
k ne ytu do l 5 rokov. 

hlásení bola rozsiahla dis u 
Mohlo by sa zdat', že tento nto projekt podpory bývania pre 

ovoveš(anov je v poslednom kole max 

Ďakujem za rozhovor. 

rokovania je jasný každému.--------------------------
slancovi. 

- Programové vyhlásenie mi 

neho zastupitel'stva je zákla 

materiál , ktorý bol rozpracov 

do viacerých projektov v 7 zókl 

ných oblastiach. V tomto prvom 

ku tohto volebného obdobia ,k 

sa zhodnocovalo boli realizoV 

niektoré projekty, o ktorých 

zmienim neskorej . Ak zoberiem 

úvahy šírku záberu , ktorému 

venujeme myslím ,že diskusia 

oprávnená . Tak ako som pov 

pri uvádzaní materiá lu , k tak 

aktivite boli vyzvaní poslanci o 
navia komisii pri rozpracovó 

ríspevok na bývanie 
~~ončenie zo str. 1) preddavky do fondu opráv 

~:tvaním bytu správcovi nájom- od 1. 7. - 31 . 12. 1999. 
0 bytu. U vlastníka bytu zapla- c} u vlastníkov bytov a domov za-

_n'e preddavkov do Fondu pre- platenie dane z nehnute/Í10sli za 

dzky, údržby a opráv a služieb rok, predchádzajúci polroku, na 

Ofených s užívaním bytu. ktorý je nárokovaný príspevok na 
zhod ·· · bd UfUctm o obím t.j. doba, bývanie, pokia/' sa na nehnule-
ktorú m · b ' h d ' • /' ' ' h l b d d usta yt u ra ene vys- nost nevzta uje os o o enie o 

e uve~ené položky je polrok, tejto dane. 
edchad ., . l k , Zafuct po ro u, na ktorý Potvrdenie o zaplatení dane 
na roku. , k b h /' d te pnspevo na ývanie. z ne nule nosti vy áva správca 
10~0 je zrejmé, že žiadatelia dane z nehnute!ŕJOsli. V Bratislave 
prtspevok b, . 
l na yvante na prvý 
rok 2000 · ' 

tohto vyhlásenia. atb -~usto mat uhradené 

je to miestny úrad v mestskej časti, 

v ktorej má žiadate/' trvalý pobyt. 
d) súčin koeficientu zataženosti 

Práve uvedená z posledných 

podmienok zužuje okruh osôb, 
ktorým vzniká nárok na príspevok 
na bývanie. 

Spoločne posudzované osoby 

sú všetky osoby, prihlásené na tr
valý pobyt v byte, alebo dome na 

ktorý je uplatňovaný nárok na 
príspevok na bývanie a to bez 

oh/ódu na príbuzenský vztah. 

Koeficient zataženosti príjmu spo
ločne posudzovaných osôb výdav

kami spojenými s bývaním je ur
čený na hodnotu 0,3. 
Možno ho interpretoval' ako únos
nú percentuálnu mieru výdavkov 

spoločne posudzovaných osôb na 

bývanie. 

Zákon č. 300/99 definuje ako 

minimálne výdavky na bývanie 

čiastky 
• 14 1 O Sk mesačne pre jednu sa
mostatne bývajúcu osobu 
• 1750 Sk mesačne pre dve osoby 
• 2090 Sk mesačne pre tri osoby 

• 2430 Sk pre štyri a viac osôb. 

Príjem spoločne posudzovaných 
osôb sa posudzuje takto: 

1. Spočítajú sa všetky prqmy spo
ločne posudzovaných osôb za 

polrok, predchádzajúci polroku, 
na ktorý sa uplatňuje nárok na 

príspevok na bývanie. 

Za príjem sa v zmysle zákona 

300/99 považuje: 
• príjem zo závislej činnosti po 

odpočítaní príspevkov na zdravot

né a nemocenské poistenie, prís
pevkov na dôchodkové zabezpe

čenie, príspevku na poistenie v ne

zamestnanosti, preddavkov na 

dane z príjmu fyzických osôb, 

príspevkov do doplnkového 
dôchodkového poistenia. 

Odpočitatelnými sumami z príj
mu sú dalej výživné, príspevky na 
výživu rozvedeného manžela, na 
výživu nevydatej matke, úhrady 

za pobyt nezaopatreného diela ta 
v celoročnom zariadení sociál

nych služieb a úhrady za pobyt 
inej osoby ako nezaopatreného 

dietata v celoročnom zariadení 

sociálnych služieb 
• dosiahnuté príjmy zdaňované 
osobitnou sadzbou dane podla § 
36 ods. 2 písm., a}, b), c}, e), f) 
zákona č. 286/1992 Zb. o da-

• štipendiá s výnimkou prospecho
vého štipendia žiaka, konkurzné
ho, mimoriadneho sociálneho 

a športového štipendia študenta 
vysokej školy 
• peňažité dávky nemocenského 
poistenia, nemocenského zabez

pečenia, dôchodkového zabezpe
čenia, výsluhového zabezpečenia 
• opakované štátne sociálne dávky 
• podpora v nezamestnanosti 
• výživné na deti 
• príspevok na výživu rozvedené

ho manžela a na výživu nevydatej 

matke 
• iné príjmy {týkajú sa príslušníkov 

ozbrojených síl, ktorí mali príjem 
vo valutách}. 
Takto zistený príjem všetkých spo
ločne posudzovaných osôb sa vy

delí šiestimi {priemerný mesačný 

príjem spoločne posudzovaných 
osôb na rozhodujúce obdobie}. 
Výška príspevku na bývanie je da
nývztahom 
PB = MVB - PRx0,3 
kde PB je príspevok ria bývanie 
MVB sú minimálne výdavky na bý

vame 
PR je priemerný mesačný, príjem 
spo/očne posudzovaných osôb za 

rozhodujúce obdobie. 

O príspevok na bývanie je po
trebné požiada( odbor sociálnych 
vecí Okresného úradu Bratislava 
tv, ktorý žiadate/ovi poskytne tlači

vo "Žiadost' o príspevok za obdo
bie 1./11. kalendárneho polroku 
rok ... ". Tlačivo obsahuje zoznam 

dokumentov, ktoré je nutné predlo
žil' Okresnému úradu pri nároko

vaní príspevku na bývanie. 
Vzhladom na početnost' dokladov 

odporúčam potencionálnym žia

date/om, aby si skontrolovali, či 
príjem spoločne posudzovaných 

osôb vytvára predpoklady na priz

nanie príspevku na bývanie. 
Ak súčet príjmu spoločne posud

zovaných osôb je výrazne vyšší, 

ako je uvedené v nasledujúcej ta

bul'ke, nárok na príspevok na bý
vanie nevzniká. 

Ľubica Navrátilová 

prednostka Okresného úradu 

Bratislava IV 

Tieto dva materiály sú základný

mi materiálmi týkajúce sa rozvoja , 

ktoré boli dalej rozpracované do 

podrobnejších projektov. 

V najbližšom čase pred lo~a natomné, služby resp. 

jednotlivým komisiám rozpraco ------------------------------------------------------
DEVEX 3 



28. 2.-3. 3. 2000 
Jarné prázdniny v dennom tábore 

ISTRACENTRUM, centrum pre vol'ný čas v Devínskej Novej Vsi 
poriada jarný tábor, denne 

od 8.00 do 16.30 h so zameraním 
- tanečno-pohybovým pre deti vo veku 6-11 rokov 
-d ivadelno-d ramatický pre deti vo veku 7-13 rokov 

Cena 460,- Sk (obedy, doprava, poistenie, pedagogický dozor) 
odporúčame priprav i ť deťom desiatu a nápoj. 

Rodičia môžu prihlásiť deti denne 3.-18. 2. 2000, 
v čase od 8.00-15.30 h priamo v lstracentre. 

Informácie na tel. č. 6477 5190, PhDr. H. Šveh lová 

ISTRACENTRUM, Devínska Nová Ves 
Vás pozýva na stretnutie s 

PSYCHOTRONIKOM 
Ing. Andrejom Sándorom, 

medzinárodne uznávaným a vyhladávaným odborníkom, ktorého 
prednáška na tému 

Psychotronika v praxi 
Vám objasní velo tajuplných záhad, javov a skutočností, ktoré nás obklopujú 

a nevieme si ich vysvetli( 
Stretnutie sa uskutoční vo Vel'kej sále lstracenlra 8. 2. 2000 o 17.00 h. 

Program Drv 18:35 . 19:00 Kreslo pre haste -
Rozpočet Bratislavy 

14.2. 18:30 Správy 22.2. 18:30 Správy 

18:35 . 19:00 Kreslo pre hasia- 18:35 . 19:00 Týždeň v DNY 

Alúvium Moravy 23.2. 18:30 Správy 

15.2. 18:30 Správy 18:35- 19:00 Kto vyhrá -vyhrá, 

l 8:35- 19:00 Týždeň v DNY kto nevyhrá · neprehrá 

16.2. 18:30 Správy 24.2. 18:30 Správy 

l 8:35. 19:00 Našimi očami 18:35 - 19:00 loká lka 

17.2. 18:30 Správy 25.2. 18:30 Správy 

l 8:35- 19:00 Medzi nami l 8:35- 19:00 Týždeň v Bratislave 

18.2. l 8:30 Správy Každý z uvedených programov 
l 8:35 · 19:00 Týždeň v Bratislave môžete uvidiet' aj v repríze každý pra

covný deň od 22:00 do 22:30 a od 
21.2. l 8:30 Správy 9:30 do 1 0:00. 

Miestny odbor Matice slovenskej 
Pozýva č lenov a priaznivcov na klubové stretnutie 

17. 2. 2000 (Istrijská 6) na prednášku 
STARÁME SA O ZDRAVIE 

s podtitulom Predchádzať - namiesto liečiť. 

DEVEX 4 

12.-13. 2. o 17.15 a 19.45 h 
FONTÁNA PRE ZUZANU 

Slov. -MP- s. t. - 50,-

19.-20. 2. o 17.15 a 19.45 h 
ČAS S MUSSOLINIM Tal. -

MP .č .t.- 55,-

Nová televízia 
na slovenskom mediálnom nebi 

O necelé dva mesiace sa na slo
venskom mediálnom nebi zjaví no
vá televízia - televízia Global. 
Televízia Global vzniká ako spoloč
ný projekt viacerých mestských a lo
ká lnych televízií. V súčasnom prepl
nenom mediálnom priestore chce 
divákov upútať hlavne zdôraznením 
regionálneho rozmeru. To zname
ná, že sa bude viac ako súčasné te
levízie venoval' dianiu v jednotlivých 
regiónoch Slovenska. Využije pri
tom široký potenciál pracovníkov 
lokálnych televízií, ktorí sú do pro
jektu zapojení. 

Televízia Global bude vysielať 24 
hodín denne na kanáloch lokálnych 
televízií, ktoré sú do projektu zapo
jené. Budú ju môcť sledovať aj divá
ci v Devínskej Novej Vsi na kanály, 
na ktorom vysiela DTV. Vysielanie 
DTV nebude vysielaním TV Global 
ohrozené. V programovej štruktúre 
TV Global je rezervovaný čas, ktorí 
budú mať k dispozícii jednotlivé lo-

26.-27. 2. 26. 2. o 19.45 

a 27. 2. o 17.15 a 19.45 h 
KONIEC DNÍ USA- MN 1 S 

s.t.- 70,-26 . 2. o 17.15 h 
TRHÁK PÁNA BOW

FINGERA 

USA- MP- s.t. - 55,-

Te l.: 6477 5104 

ká lne televízie na svoje vlastné vy
1 

Ian ie. To znamená, že čas od 17 
do 18:55 bude mat' k dispoz 
DTV na svo je vlastné premiérové 
sielanie a čas od 21:55 do 22: 
a od 8:55 do 9:55 na vys ielanie 
príz. V ostatnom čase sa bude vy1 

lat' vo všetkých mestách zapojen) 
do projektu program TV Global. 

Dôležitým prvkom novej televí 
je skutočnosť, že jednotlivé laká 
televízie budú prispieva( na vysie 
nie TV Global iba svojimi príspev

1 

mi ale nie finančne. To znamená 
vysielanie TV Global nebude zna; 
naí finančnú zát'až pre DTV. l 

v týchto dňoch oslávili 

75 rokov 
juliana CANDRAKOVA 

Sidónia HAVLIKOVA 
Vincenc STOPKA 

80 rokov 
Veronika KOVAčovA 

Pavlína RUŽOVIČOVA 

Blahoželáme! 

Privítali sme nových spoluobčanov 

Zuzana ILLIŤOVÁ 
júlia GAÁLOVÁ 

Milan HANULIAK 
a 

Alena WATZKOVÁ 

Blahoželáme 
druhej strane sa o dianí v Devíns ------------

Novej Vsi prostredníclvom tejto te ~@@O~ 
vízie budú môct' dozvedieť l'u1 
v Košiciach, Prešove, Žiline a dalš 
mestách, tak isto ako sa o dit 
v týchto mestách dozvedia viac ol 
vatelia Devínskej Novej Vsi. Televí1 
Global začína vysiela( 25.mal 
2000. 

Ing. Ján Žafl 
riaditel' D 

Diamantovú svadbu -
60. Výroč i e spoločnej cesty 
životom - oslávi li manželia 

Anton ROČEK 
a 

manželka Žofia, rodená 
Kim ličková. 

Blahoželáme! 

**** 

Kultúra prostredia Našej drahej mamičke, babičke 
a prababičke 

zarastajú. Zužuje sa ich profil a tel 
po výdatnom snežení sa tento profil 
znižuje. Prechod cez ne, je nielen 1 
príjemný, ale aj pomerne nebezpeo 
hlavne keď prechádza viac osôb za 
bou. 

Paulíne RUŽOVIČOVEJ 

k jej ž ivotnému jubileu 80. 
Naroden inám, všetko najlepšie, 

dobré zdravie a spokojnosť v ďa l
šom ž ivote že lajú: 

dcéry, zaťov i a, syn, vnúčatá 
a pravnúčatá. 

Valentínsky karneval na ZŠ Bukovčana 1 
V minulom čísle Devexu sme 

Vás všetkých vel'mi srdečne po

zývali už na 41 . posedenie ro

dičov a priatel'ov školy na Ul. 

Bukovčana l, ktoré sa koná 

dňa 12. februára 2000, 
o 18 .30 h . Avšak už tradične 

po zábave dospelých, pripra

vujeme aj pre žiakov našej ško

ly discokarneval. Každý rok sa 

nesie v znamení rozprávkovej 

témy, ale kedze tento rok pri

padá tento deň na 14. februá

ra, rozhodli sme sa, že sa bude 

niest' v znamení Valentína . 

Veď Valentín nie je len sviat

kom zamilovaných, je to deň, 
v ktorom môže vyjadril' diet'a 

rodičovi, rodič diet'at'u, vnúčik 
starým rodičom, kamarát ka

marátovi to, že ho má jedno

ducho rád . 

V tento deň bude prebiehat' 

už od skorého rána . O 9.00 h 

privítame v telocvični našej ško

ly našich najmenších, žiakov 

z Charkovskej ul. Po obede bu

dú mat' telocvičňu vyhradenú 

žiaci zo ZŠ Bukovčana l . 

za vecné dary do tomboly na ples 
dňa 22. 1. 2000 na ZŠ ul. l. 
Bukovčana č. 3 

Starosta mestske j čast i ONV 
Vladimír Mráz, Presskam s.r.o., 
Ford-Fords a. s. Bratislava , pre
dajňa Katka, Gratex, Viktor Valia, 
rodina Gambitová, 
p. Šafárová, p. jurčišinová, 

Pozdravi( ich príde aj hudobná 

skupina "Vega". Samozrejme 

že pre všetky naše deti pripra

vujú pani učitel'ky a vychováva

tel'ky množstvo hier, sút'aží a ur

čite nebude chýbat' ani tombo

la . Dňa 15. 2. telocvičňa privíta 

ešte i naše deti z lstrijskej ulice. 

Samozrejme tak ako pre do

spelých i pre deti bude otvorený 

prekrásne vyzdobený bufet, 

i keď so zmenenou ponukou te

kutín. Zostáva nám už len po

zvat' všetkých rodičov i mamič

ky s det'mi, ktorí by sa chceli 

nášho sviatočného dňa zúčast
nit'. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

p. Muliamadová, predajňa Ryba, 
Združenie rodičov ZŠ Bukovčana 
1, Združen ie rodičov ZŠ 
P. Horova, p. Sekáč, predajň a po-
travín MPK, MUDr. janka 
Slobodníková, predseda PR 
Bukovčana 3, Pneuservis pod sta
nicou P. Roth, ŠK Albatros pri ZŠ 
Bukovčana 3 

p. Grznár, Papiernictvo, rodina 
Hudecových ako i dal šie rodiny. 

Na stránkach Devex-u sa pomerne 
často objavujú články, ktoré sa zaobe
rajú vzťahom človeka k prírode, v na
šich podmienkach vzťahom nás, oby
vatel'ov Devínskej Novej Vsi 
k Devínskej kobyle, alebo alúviu rieky 
Morava. Okrem všeobecne známych 
odhodených odpadkov a plných náru
čí snežienok, či hl'odaniu skamenelín 
na Sandbergu, pribúdajú poznatky 
o zlámaných konároch, alebo pora
stov. 

Nebolo by možné zorganizova( p 
vedením odborníkov prečistenie, pr 
vetlenie hlavných chodníkov? Technil 
správny zásah je určite lepšie rieše 
ako náhodilé presekávanie sa kro' 
kami, alebo lámanie "nevhodných" 
nórov. 

R~~A 
zite. Prinesené adresy "domovác
kych" detí sa doslova "rozchytali" 
v priebehu jednej hodiny. A tak si 
mnohí naši žiaci našli nových kama
rátov a nadviaza li prvý, zatial' pí
somný kontakt. 

Chováme sa tak, ako nás vychova li 
a ako sa nám momentá lne zdá že sa 
tak v prírode chova( môžeme. iial' nie 
je to vždy v súlade so zákonmi a žia l' 
ani v súlade s prírodou. 

V rámci kondičnej prípravy pravi
delne behávam chodníkmi Devínskej 
kobyly. Minulý víkend som vytiahol 
svoje staré bežky a absolvoval som 
menší okruh na snehu. Radosí z pohy
bu bola skalená predieraním sa úzkym 
chodníkom. Už v lete som si začínal 
všímat', že chodníky pomaly, ale iste 

Môj príspevok by som chcel adre 
va( hlavne ochranárom, dobroval'n· 
združeniam, ktoré sa ochranou príro 
zaoberajú, či turistickým združen io 
Ale súčasne otváram diskusiu, do kto 
sa môže zapoji( každý so svojim ná 
ham, poznatkom a komu nie je l'al 
s tajný stav okolo nás, okolia, da kto 
ho chodíme a radi by sme ešte dl 
chodií chceli. 

Ing. Peter Gáb 

Deti. Pre väčšinu z nás snáď najväčší 
životný poklad . Sú milé, poslušné aj 
nezbedné, usilovné i lenivšie, viac či 
menej bystré, urečnené aj utiahnuté. 
Nie všetky však môžu žiÍ šťastne 
a pokojne v kruhu svojej rodiny. 
Mnohé svoje detslvo prežijú v det
ských domovoch. 

Napriek tomu, že v dnešnej dobe 
akoby chýbali pozitívne hodnoty 
v medzil'udských vzt'ahoch, stále 
medzi nami žijú l'udia, ktorí nestratili 
Porozumenie a l'udský cit pre 
Iných . Stretneme ich aj na ZŠ na Ul. 

P. Harova 16. Medzi deťmi aj peda-
gógmi. 

S velín i krásnou myšlienkou nadvi
azať spoluprácu školy s nie ktorým 
detským domovom prišli najmä 
p. uč . Zrubcová a p. uč. Lacková . 
Podanú ruku úprimného priatel'slva 
prijala p. riaditel'ka z Detského do
mova v Pečeňadoch nedaleko 
Piešt'an . 

A tak po návšteve spomínaných 
učiteliek v detskom domove prvé 
krôčky vzájomnej spolupráce kon
com minulého roka nabrali na inten-

Pred Vianocami sa v škole zorga
nizova la finančná zbierka pre deti 
v Pečeňadoch. 
Ukázalo sa, že máme mnohých 
správnych žiakov na správnom mies
te. Veď stačila krátka výzva v škol
skom rozhlase a konto sa zo dňa na 
deň zvyšovalo. 

Za vyzbierané peniaze sa deťom 
kúpili nové príbory. Do detského do-

Volkswagen 
Slovakia 

V roku 1999 vyrobil l 26 
503 áut, 363 376 prevodo

viek a vyše 7,2 milióna 

komponentov. 

Na návrh rektor<;~ Sloven

skej technickej univerzity 

v Bratislave docenta Ing. 

Igora Hudobu bol dňa 14. 

januára 2000 udelený čest

ný titul Doktor honoris causa 

Jozefovi Uhríkovi a medaila 

STU Karlovi Petrovi Wilhel

movi, členom Predstavenstva 

VW Slovakia, a. s. 

mova pod vianočný stromček putoval 
aj vel'ký balík s plyšovými hračkami, 
ktoré to tak vel'mi potrebujú. 

Do budúcnosti máme ďalšie vel'ké 
plány. V období tohtoročných osláv 
MDD chceme zavíta( s plným autobu
som detí do Pečeňad . 

Dievčatá a chlapci sa už teraz tešia, 
že spoznajú svojich kamarátov aj 
osobne, porozprávajú sa, pohrajú, 
zašportujú si. Veď je nádherné lásku 
nielen prijímať, ale aj rozdávať. 

Aj k lamu vychovávame deti na ZŠ P. 
Horavo. 

_ Z. Balajová, 
ZS P. Horova l 6 

DEVEX 5 



KARNEVAL NA ĽADE 
K zime patrí sneh a lad a k z ime 

u nás v Devín skej už niekol'ko ro

kov patrí ešte aj karneval. Čože 
o to: s karnevalom problém nikdy 

nie je (kde sú deti, tam je aj karne

val) ... Horšie je to s ladom (a hlav

ne s tým korčuliarskym a hlavne tu 

v Devín skej). Jednoducho: Človek 
mieni, "Mrázik" mení! A to doslo

va a do písmena . Ešte týždeň pred 

plánovaným termínom nášho už 

skoro tradičného KARNEVALU 

mrzlo , až to praš(alo, a tak sa 

v utorok na ihrisku sídliska Stred 

začala príprava ladu. A nebolo to 

vôbec jednoduché: vyčisti( povrch, 

zbavi( ho soli, zalia( vodou a ča
ka( (kým zmrzne) a tiež dúfa(, že 

ho deti vo svojej netrpezlivosti 
a nedočkavosti nezničia . Žia!', de

duško Mrázik tento rok sklamal 

a "odfrčal" tesne pred karneva

lom, no a deti nesklamali : nevydr

žali a aj ten biedny ladík zjazdili, 

kým sa z neho !'ad stihol sta(. 

Naš(astie, zachránil nás futbalový 

štadión, teda presnejšie jeho par

kovisko s pekným, kvalitným a pri

estranným klziskom, o ktorom sme 

sa dozvedeli síce až deň pred plá

novaným termínom karnevalu (ale 

hotový a využívaný bol vraj už celý 

mesiac) . Takže sme vypracovali 

"krízový" plán a celé podujatie 

presunuli k futbalovému štadiónu. 

Počasie nám ani tu príliš nepria lo 

(oteplilo sa a fučalo ako na lodi), 

ale všetko ostatné bolo, ako sa na 

poriadny karneval patrí: skvelé de

ti , pekné a nápadité masky, výbor

ná hudba, bohaté ceny. .. No 
a tento krát ešte aj krasokorčuliar

ske detské nádeje zo športového 
klubu Slovan pod vedením pani 

trénerky, ktorá popreháňala po lo

de aj samotné masky. A ozdobou 

celého podujatia bol krásny, vel'ký 

zábavný a milý DINO zo Safari 

DEVEX6 

pa rku . Veru tak! Bol na roztrhanie 

a zdá sa, že spolu s ním odišla 

z Devínskej aj zima, sneh a !'ad . 

Nevadí! Veď o rok tu budú zas: 

Dino, zima aj náš karneval. Určite! 
l. miesto "Cigánka s bábätkom" -

Lucka Holeková 

2. miesto "Pipi" - Mariana Vallová 

3. miesto "Opica" - Miško Dubák 

4. miesto "Zajac" - Lea Laurovičová 

5. miesto "Esmeralda " - Zuzka 

Šimkovičová 

cena lstracentra "Snehová krá lov

ná" - Sandra Valásková 

cena YMCY "Vojačik" - Martin 

Nagy 

cena DEVEXu "Vodník" - Anežka 
Koláriková 

cena diváckej poroty "Ferdo" 

Jakub Laukovič 
najmladší účastník "Mačka" 
Nikolka Mišíková 

Poznámka na záver: 

Mnohí rodičia mi položili otázku, 

na ktorú ja sama neviem a nepo

znám odpoveď, ale verím, že sa 

nájde niekto, kto ju vie a povie: 

Kom u patrí ihrisko na síd lisku 

Stred? Prečo nie je toto ihrisko po 

celú zi mu využívané ako klzisko? 

Prosím, kto viete zodpoveda( tieto 

otázky, urobte tak. V doka. 

PhDr. Hana Švehlová 

~ FAŠIANGOVÚ N01U ••• 

Vítazné trio 

Je tu prvý februárový deň a von- konkláve volili dovtedy, kým nedošlo 
k te lo 0 krása, ako začiatkom k želanému výs ledku a všeobecne1 
u .. P Vyvliekol som svoje starecké zhode. Biely dym znamenal úspech, 

~;~t~ · no s lnie~ko,. p:e~etra( sa. jednal~ a ~hodu. Až _vt:dy bol pr:-
Pozerám prižmurenym1 oc?m1_slnku lomen_y vyc_h~d ~~duc1 na _Pa_vl~n 

. mo do tváre a s chutou stam- a prvy kardmal - 1ahen oznam1l us-
pne · h l'" A · - ' l'b l · P h gasto hlcem 1e o uce. n1 som ne- pesnost vo y s ovam1 : apom a -
pobadal , ke~y si ku mn~ prisadol bemus Eminentis-simum ac 
jeden zo znamych radnych , pres- Reverendissimum Dominum N. N. 
ne"š ie riadne zvolený poslanec qui sibi imposuid nomen N. 

Xu _k'a.rneualu 
ob~cného zastupitelstva, Imrich Ospravedlňujem sa za to, že využí-
Pazucha, ktorého každý pozná iba vam podrobnosti tohto slávnostného 
pod menom Frfloš. Prekvapilo ma aktu spojením s čímsi menej dôstoj-

Neviem kol'ko detí bolo to
hoto roku sklamaných, ale nie 
som si istý, že sa pod to pod
písalo iba počasie. 

Pamätám na časy, keď kar
neval na lade bol na ihrisku 
sídliska Stred a prišlo ai 70 
detí. 
Tohoto roku, ani nie polovica 
detí, sa predstavila na provi
zórnom klzisku pri futbalovom 
štadióne. Ihrisko Stred vrai 
patrí hokeibalistom?! 

Devínska má dnes možno 
17 tisíc obyvatelov a športo
vísk asi málo pre deti, dorast 
a dospelých . Športovisko také
hoto charakteru (pravidelné 
tréningy, súťažné stretnutia, 
bez hygienického zabezpeče
nia, nespl~aiúce normy pre ta
kúto bytovú zástavbu nie 
v Európskei únii ale ani 
v Bangladéši) nepatrí do byto
vei zástavby takéhoto typu. 
Veď obyvatelia vacs1ny 

z 240 bytov musia nesmierne 
trpieť. (Maiú sa obrátiť do 
Štrasburgu o pomoc?} To niko
ho v obci nezauiímaiú normy? 
To poslanci nedokážu vyriešiť 

-· • • to, lebo Imro nepatrí medzi mojich ným a nevhodným. Ak je pravda, 
hromadu nevyuzltych ploch . l' ba ani do širšieho príbu- že skúsenosti sú základom múdrosti pn ate ov, 
v Devínskei, vyžaduiúce mini- zenstva. 

má/ne náklady? Alebo sa im _ Ej , dedko Ricín , vám sa žije. 

nechce? Kto odpovie? Starosti nemáte, na slnku si kosti vy-

To množstvo mládeže potre- hrievate, penzij~-u užívate. _ _ , 

b · · S. -· . - - A čože ty, lmnsko zas frfles, sak ta 
UJe pnestory. u vyuz1te vset- d 'h 1·1· · d · 1• -- · _ . • • k za ra ne o zvo 1 1, nero s1 a vaz1 

ky moznosti, ktore Dev1ns a i dajaký grajciarik vo forme odmien 

ponúka? z radnice rodine donesieš. 
- Horkýže, nie je to med líza(, ako 

Jt,at,bh,tr, si vy myslíte. Tie naše zasadnutia 

majú iskru a neraz sa celé hodiny 
iba hádame, svárime, urážame 
a výsledku žiadneho. Každý iba 
svo je melie, bistubohu, nie každému 
o dobro obce ide. Ba podaktorí ko
legovia hovoria len preto, aby reč 
nestála, nevedia o čom , ale bohov
sky radi sa počúvajú. 
- Prisadni bližšie, Imriška , voločo ti 
poviem. Kedysi dávno, ešte ako 
gymnazista som heslo po hesle hltal 
Ottovu encyklopédiu obecných ve
domostí. Práve teraz som si spome
nul na heslo: pápež. Zaujala ma 
vol'ba hlavy rímskokatolíckej cirkvi, 
ktorá sa mi zdala neprekonatel'ne 
zložitá a zá roveň neuveritel'ne jed
noduchá. 

~-----------~ Kardináli, ktorí volia pápeža boli 
Fotografie z ka rnevalu na lade zamurovaní v konkláve dovtedy, 

si môžete objedna( kým sa zložitým ceremoniálom ne-
v inzertnej kancelárii DEVEXu, dohodli a nezvolili jedného z nich 

Novoveská 14 (z dvora) na pápežský stolec. Ak k dohode 
po-pia: 15.30-18.00 h nedošlo, hlasovacie lístky spolu 

L-------------' s trochou sena zapálili a čierny dym 

oznamoval neúspech . V uzavretej 

V posledný prázdninový víkend 
sme boli s vnúčatami na výlete. Boli 
už doma celí nesvoji, vymýšlali 
a lok syn osedlal svojho ocelavého 
tátoša a vyrazili sme. Aj počasie sa 

YYdari/o a tak uháňame malebným 
Pov0 •• d · ' 1· Zim a el1 uprene pozorova 1 
krajinu. 

sedadle chlapci 

l'udí, dovolujem si pripomenút' práve 
toto heslo Ottovej encyklopédie. 

Imro na mňa nechápavo pozrel 
a mal som pocit, že práve nadobu
dol presvedčen i e že to s mojim 
mozgom nie je všetko v poriadku. 
- Tak ma napadá, že by bolo dobre 
aj vás, poslancov, ak sa neviete do
hodnú!' na dobrej veci, dosiahnu( 
konsenzus pre blaho občanov, za
murova( do akejsi jednoduchej en
klávy. 
Veď priestorov pod radnicou je 
dos( Nie, žiadny bufet, žiadne ob
čerstvenie, iba vodu a chlieb. 
A kým sa nedohodnete na pozitív
nych opatreniach budete rokova( 
Hlad a smäd vás čoskoro prinúti za
pál i( lístky s bielym dymom. Prednes 
takýto návrh na radnici 
a uvidíš, čo s tým. 
- Dedko Ricín, zavies( takýto spôsob 
rokovania nie je v l'udských silách. 
Nehnevajte sa, váš nápad sa mi 
zdá ako nemiestny fašiangový vtip. 
- Možno, ale za pozornos( stojí. 

Imrich vstal, akoby ho osa za za
dok uštipla . Náhlivo pozdravil 
a pobral sa dolu chodn íkom 
k lstracentru. 
Pozeral som za ním, ako krúti ne
chápavo hlavou a sám sebe čosi vy
svetl'uje, gestikulujúc rukami. 

dedo Ricín 
z Hrádečku pod Grbou 

a uprostred miláčik rodiny, naj
mladšia Andrejka. Slnko stúpalo, 
pribúdalo dňa a tí dvaja začínali 
byť nepokojní, štuchali sa navzá
jom a aj malej sa ušlo a tá jačala . 
Zastali sme teda pri lese s tým, že 
ich necháme tam, ak hneď nepre
stanú. Nato sa upokojili, skrotli 
a dorazili sme tak pod Strečno. 
A tu sme mali prvú zastávku, pri 
pomníku francúzskych partizánov, 

Materiály uvereinené v teito rubrike vviadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

čo položili svoje mladé životy dale
ko od svojej vlasti. 

Chlapci vybehli prví a začali sa 

gulovat: no napomenuli sme ich 
a prebehlo to v poriadku. Prečítali 
mená bojovníkov, položili sme tam 
kvety a odchádzali sme s tým, že 
zájdeme aj na Jankov vŕšok, kedže 
bolo okrúhle výročie SNP a bude 
dalšie na jar tohto roku. 

Aj podla slnka bol už obec a hoci 
deti z jedli niečo cestou, boli zase 
smädné a tak sme sa zastavili v reš

taurácii s exotickým názvom: 
RANČ. Tu si chlapci pritiahli opas
ky, čiapky si otočili ako kovboji 
a popritláčali si nohavice. Tak sme 
vošli, objednali obed a čakali sme 

na obligátny zákusok s malinovkou, 
alebo džúsom pre deti. Ja so synom 
sme sí dali po káve. Vtom vošiel vy
soký štíhly pán so šedivou hlavou 
o objednal si jedno vel'ké pivo. 
Sedel oproti nám pri stole a mne sa 
zdal volajaký známy, povedomý. 
On zrazu znepokojnel, pozrel na 
mňa, usmial sa a kývol mi. Potom 
vstal, prišiel a pozdravil sa: 
"Prepáčte," - spýtal sa, "nepozná
me sa my?" 
"Ale pravdaže, Janko, a si to nao
zaj ty?" - odpovedala som mu otáz
kou. Potešila som sa tomuto stretnu
tiu a presadol si k nám. Veď sme sa 
už tol'ko rokov nevideli, bol to môj 
bývalý spolužiak obchodnej školy. 
Deti, zaujaté zákuskom, ticho počú
vali. Predstavila som ich navzájom 
a debata sa rozprúdila až po dneš
né časy. 

Vyrastal ako siroty. Otec mu pa
dol v Povstaní, pri pochode cez 
Chabenec a on ostal ako päťročný 
s mladou mamičkou, inak sám. 
"Lenže teraz by ich, ako bývalých 
odporcov vtedajšieho režimu, ne
dbali vyhlásiť za banditov," hovorí, 
"veď si možno počula terajšieho 
primátora Nitry, keď bol vtedy vo 
vláde ten jeho výrok, že to sa vtedy 
tikli Slováci so Slovákmi, - tak to 
označil. Ja napríklad som zostal 
vtedy sirota, presne ako môj otec, 

Pracovné 
Pre zamestnávatel'ov o možnosti 

poskytnutia nenávratného finančného 
príspevku v rámci a ktívnej politiky trhu 
práce no tvorbu nových pracovných 
miest. 

V si tuácii výrazného nedostatku fi
nančných prostriedkov v zdrojoch NÚP 
na aktívnu politiku trhu práce a nutnosti 
hl'adania východísk, schválilo 
Predstavenstvo NÚP na zasadnutí dňo 

ktorému tiež padol, - ako môj de

do, - v prvej svetovej, keď mal tri 
roky. A tak som zosta/ ako tretí Ján 
osamelý v rodine." 

"A ty, čo, ako?" - spýtal sa. 

"Tak"' hovorím a pokrčila som ple
cami, "som už sama. Mám iba 
chlapcov a tuto vnúčatá." 

Ešte sme chvílu debatovali o te
rajšej neružovej situácii a poberali 
sme sa preč. Vonku sme sa rozlúčili 
a chlapci opäť začali vystrájať. 
Malá nakŕmi/a sýkorky a vrabcov, 
čo sa prikmotrili, omrvinkami zo 
zákuskov a smiala sa ich poskako
vanw. 
Povedal mi ešte, že má dve dcéry 
a tá mladšia že je Janka, teda po 
ňom. 

Nasadli sme do áut a vyrazili 
každý svojou stranou. Janko ešte 
pri zákrute zakýval a aj deti mu vy
trvalo mávali. Len ja som sí oči 
pretrela s tým, že možno sa s ním 
už viac nestretnem. 

Slnečné lúče už dopadali kolmo 
na zasnežené polia a vytvárali na 
nich belasé hviezdice a vyšantené 
deti pomaly ustávali, pozorujúc 
úkazy. 

A mne zostalo odraz akosi čud
ne pri spomienke na Jankov smutný 
úsmev. 

Premietla som si našu dn,ešnú neu
tešenú situáciu, keď sa náš rozva
dený parlament nevie upokojiť, 
nájsť spoločnú reč a zjednotiť sa, 
aby sme konečne začali prospero
vať. 

Nevieme sa zjednotiť podla 
Svätop/ukových prútov a tak sa po
maly lámeme. Veď sa lo ukázalo aj 
pri opätovnom rozpade spoločnej 
republiky. 
No len aby sme nesklzli do čias, 
ktorým teraz hovoríme - totalita. 
Prichodí nám teda nezabúdať 
a bdieť. Pripomínať si tie časy, ako 
tragické, varujúce memento. 

G.M. 

ntiesta 
28. 10. 1999 uznesením č. 

91 / l 0/1999 "Postup pri poskytovaní 
príspevkov no APTP v rámci úspory vý
davkov no pasívnu politiku trhu prá
ce11. 

Tento postup dáva možnos( použi
tia finan čnýc h prostriedkov, ktoré by 
sa inak použili na výplaty podpory 
v nezamestnanosti a na úhradu poist
ných odvodov za poberotelov v neza-



TENIS 
-S vare 

vo výbere 
Keď som spomenul, že na Davis

cupové stretnutie s Rakúskom je 

ONV-PartizánskeJ: l ,góly: 

Netich3 

Konečná tabul'ka turnaja 

l . Topol~any 2 l O 4:0 7 
2. ONV l 2 O 4:2 6 
3 . Bánovce o 21 1:3 2 

Pracovné miesta 
v nominácii al· Laco Švarc, ktosi pre- 1 mestnanosti zamestnávate ovi, ak vytvo-
hodil: "To nie je možné, toho nepo- rí pracovné miesto (dalej len PM), na 
znám." V Devínskej už reakcie boli ktoré bude prijatý evidovaný nezamest-
iné. "Veď to bol náš spolužiak. Aj ja naný (EN) poberajúci podporu v neza-
by som chcel byť 320. na svete ... " Vianočný lurnaj Šachovej školy. mestnanosti. 

Pri ostatnom stretnutí, robili sme 
1. Milan PACHER 8,5 Základné podmienky poskytovania 

snímky na antuke Devínskonovoves- príspevku: 
kého kurtu, sa Laca chystal prehupn- 2. Vasil HRICÁK 7 

INZERTNÉ RUBRIKY 
4 . Partizánske O l 2 l :5 l Ol -Kúpa 

Id d , l· · , • , , . 02 . Predaj k hl' d ) 
e o a Sie uspesne vystupen1, _ Vol'né miesta (ponú a, a á 

našich žiakov v rámci zimneJ g~. služby (ponúka) 

prípravy na súTaž. 05 - Byty , . 
06 . Nehnutelnosh 

l M S .•. l 07 . Rozličné 
ng. • p1s1a 

• veková štruktúra EN 
- úplné stredné vzdelanie 

Predám biele šaty a topánky na 
- vyučenie 

- úplné základné vzdelanie sväté prijímanie (l 0-12 r.). 
• profesné štruktúra: Tel. : 6477 5577 
-technickí pracovníci, administratívn • Predám Opel Kadet GSI, l ,8, r. v. 
pracovmc1 l985 Porsche modrá, otv. strecha, 
- remeselníci a kvalifikovaní výrobn elektródy, spol'ahlivý a vel'mi pekný. 

robotníci Cena: 70 000,-
- prevádzkoví pracovníci v službách Tel.: 0903 464 325 • d k 3. Jakub KOVÁČ 6 • maximálna výška príspevku pre za-út o prvej tisíc y. 

l h d' l k 6. Marek KČSEGI DNY 5 mestnávatela je 27 810,- Sk (na mzdu • Preda' m nosič lyží. Tuši , že sa pre upne a e o vyš- k 1 fk 
štartovalo 1 O hráčov. +poistné odvody) - pomocní ne va i i ovaní pracovníci Tel.·. 6477 5221 

a obchode 

šie, alebo sníval o nominácii do re- 1 k " 
m.j. • minimálna doba trvania pracovného Zamestnávate ia, torí majú mož. d , .. P f 

Prezentačného kádra? O tom sa s k • . . k. PM . , • Pre am p1ano etro . miesta 2 ro y nost a zau1em ta eto vytvonl l 
Lacom Švarcom podelíme v najbliž- F u T BA L m . vytvorenie nového pracovného predložia žiadost' o poskytnutie prís Te.: 6477 8229 

šom čísle Devexu. 'W miesta pevku na OÚP Ba IV s uvedením počh 
Ako sme mali možnosť vidieí, Dňa 28. 12. 1999 sa žiaci • prijatie konkrétneho evidovaného ne- PM a charakteristiky PM ako pri na 

vďaka výsledku 3:0 v náš prospech zamestnaného na základe odporúčania hlasovaní vol'ných PM. Bližšie informá • Opravy chladničiek a mrazničiek. 
d d l FCL Devínska Nová Ves zúčast-po prvom ni, osla Laco šancu . OÚP BA IV. cie podáva OÚP Ba IV, telefonicky Tel. 6428 6260, 0905 786 260 

V nedel'u 6.2. nastúpil proti ni li na turnaji V Partizánskom. Vychádzajúc z doterajšej analýzy 6428 4122, 6428 4432 alebo osobn,. Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
M.Hipflovi. Dosiahli tieto výsledky: a aktuálnej situácie na trhu práce v re- na oddelení AOTP - prízemie, č. d Tel.: 6477 8362 

Zaplatil sice nováčikovskú daň, ONV _ Topol~any O:O gióne, bude OÚP Ba IV prednostne po- 106. • TV servis Baláž _ oprava televízo-
ale skúsenosť to bola iste na neza- skytovaí príspevok na PM, ktoré budú 

ONV B' B l l .. , rov. Na grbe 43. platenie. V prvých krokoch bolo vi- - anovce n . · : , vhodné pre umiestňovanie EN podl'a Ing. Manan Sed1lek , 
dieí trému i prílišnú zodpovednosť. gól: Kisel nasledovnej charakteristiky: riaditel' OÚP Ba 1\ Tel. / za zn.: 6477 6963 

.-------------------------------------------------- • Drukos KOMFORT: výhodný nákup 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, W4 bidety, batérie, kúpefňové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 

na splátky bez ručitela. 

Tel.: 0905 493 940 
• Výučba nemčiny moderným spôso

bom. 

Tel. : 6477 6820, 0905 491 573 
• Montáž kuchýň a výmena pántov. 

Tel.: 6477 7602 
• Vykonávam murárske a obkladač
ské práce. 

Tel.: 6477 8438 
• Doučím matematiku ZŠ. 

Tel .: 6477 0740 
• TRIANGEL LEASING - • splátkový 
predaj elektro. 

Tel.: 6477 7380 
• FIRMA ANTHESIS SLOVENSKO a.s. 

Vás pozýva na výstavu talianskej 

spodnej bielizne. Dňa 22.2. 2000 od 

17.00- 19.00 h v sóle lstracentra na 

lstrq ske j ul. č. 2. Informácie: Pešková 
Eva 

Tel. : 6477 7705 

• Predám 3-izb. byt OV v DNV -

šlvorbytovka, s 2,5 á pozemkom. 

Tel.: 0903 474 846 
• Vymením 3-izb. DB, OV v DNV za 
4-izb. DB OV v DNV. 

Tel.: 6477 7465 
l 

SPRAVTE SI 
"OČISTNÚ" KÚRU TEĽA 

DEVEX- predaji'ía 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia:15.30-18.00, 
so:S.00-11.00 

~PONÚKA PRODUKTY 
ZDRAVEJ VÝZIVY 

FIT UNE - KONCEPT 
TRANSPORTU ZrvfN: 

... pre Váš dobrý zdravotný stav 

- regeneruje črevnú flóru 

-zlepšuje trávenie, čistí črevá 

- chráni črevá, upravuje hnačky 

o zápchu 

- dodáva telu komplex živín 

DOSTANETE KÚPIŤ V LEKÁRNI 
PRI RADNICI ONV, ISTRIJSKÁ ul. 

(pri pošte) 

Kníhkupectvo c:!}ni!Jm(// 
Eisnerova 56- tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o : 

- detské knihy 

- knihy pre mládež 

- knihy o výchove detí 

- detektívky 

-romány 

- humoristické knihy 

- encyklopédie 

- ezoterickú literatúru 

-kuchárky 

po-pia : 14.00-18 .30 

so: 9.00-12.30 

DEV EX 
ponúka 
SLUŽBY 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

OZNÁMENIA 
svadobné 
promočné 

a iné 

MENOVKY 
a 

ŠTÍTKY 
na dvere 

exkluzívne 

TLAČIVÁ 
všetky druhy 

od hlavičkových 
až po farebné 

pútače 

VYDAVATEĽSTVO 
noviny, časopisy, 

bulletíny, prospekty 
knihy ... 

KNÍHVIAZAČSTVO 
ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

FOTO ZBERŇA 
vyvolanie itlmov, 

vyhotovenie 
fotograití 

OPRAVA 
DÁŽDNIKOV 

DEVEXS 

V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 
Tel./fax: 64 28 61 09 Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 

DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou päť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná 
strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pio: 15.30 - 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 
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Dňa 20.1. 2000 bola v dopo
ludň ajš ích hodinách vyko naná 
akcia VZN č.2/19 91 mestskej 
čast i zamera ná na údržbu chod
níkov v z imnom období. Hliadka 
mestskej polície zistila v sied
mich prípadoch jeho porušenie, 
priestupky sú v štád iu objasňova

nia. 
Dňa 21.1. 2000, 40 min. po 

polnoci na ulici Eisnerova hli ad
ka mestskej polície riešila priestu
pok troch občanov za rušenie 
nočného kl'udu hl asným spevom. 
Priestupcov vyr iešil i v blokovom 
konaní. 
Dňa 22.1. 2000 taktiež 20 

min. po polnoci na telefonický 
podnet na ulici Uhrovecká zasa
hovala hliadka mestskej polície 
proti dvom miestnym občanom, 
ktorí rušili nočný kl'ud spo luobča
nov hudobnou produkciou. Boli 
riešený v zmys le zákona o prie
stupkoch. 
Dňa 25.1. 2000 prebehla celo

denná akcia VZN č.6/1998 mest
skej časti zameraná na kontrolu 
"ps íčkarov". Bolo z istených päť 
priestupkov, v štyroch prípadoch 
boli priestupcovia vyriešení 
v blokovom konaní a v jednom 
dohováraním . 

jaroslav luky 
Velitel stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Podarujem - druhá časť 
tajničky. - B. Bohoslužobné rúcho kňaza 
- praplazma - znak. - C. Prenikavé 
zmena - šitím zhotovi( - plúžil. -
D. Okraj mužského kabátu v zadnom 
rozstrihu - slabé - ústi. - E. Vo po ne
mecky - zbavíš lístia - kód Belize. -
F. Rúcam - skratka ekonomicky- prelud. 
- G. Podporná organizácia na pomoc ll. 
svetovou vo jnou postihnutým krajinám 
{hovor. ) - štýl plávania - mesto na 
Novom Zélande. - H. Americké mužské 
meno - rytmus - začiatok tajničky. -
l. Zdary - pražský zúrivý novinár so 
skratkou mien na začiatku. -
Zvisle: 1. Koniec tajničky. - 2. Tkanina 
z chemického vlákna - násilné odvleče
nie. - 3. Poznášaj - omláí. -
4. Podarujem - konzervujú dymom -
chem. značka telúru . - 5. Cez po ma
dersky - utíš - český skladatel' 18. storo
čia. - 6. Tretia časť tajničky. - 7. Bijete, 
fackujete. - 8. Vznáša j sa vo vzduchu -

Klub ZDRAVÁ LINJA 
M. E., Novoveská ul.: Chcela by 
som schudnút' pomocou oddelenej 
stravy. Čo robit'? 

KOMBINOVANÁ alebo ODDE
LENÁ strava v poslednom čase ",e
tí" a vela l'udí pri nej dosiahlo zlep
šenie zdravotného stavu. Jej prin
cíp je jednoduchý: potraviny boha
té na bielkoviny sa v strave v rámci 
jedného dňa nekombinujú s potra
vinami bohatými na sacharidy 
(cukry, glycidy, uhlohydráty). 
Rôzne jedlá sa totiž štiepia rôzny
mi tráviacimi št'avami. 

Skupiny potravín: 

l. Potraviny skupiny bielkovín: všet
ky druhy tepelne upraveného 
mäsa, hydina, ryby, tepelne upra
vené mäsové výrobky, sójové vý
robky, vajcia, mlieko, syry do 50% 
tuku, jadrové ovocie, kôstkové ovo
cie, citrusové plody (pomaranče, 
grapefruity, všetky druhy exotické
ho ovocia okrem banánov}. 
ll. Potraviny bohaté na cukry (sa
charidy): všetky druhy obilia, vý
robky z múky a celozrnnej múky, 
zemiaky, kel kučeravý, banány, su
šené ovocie (hrozienka sú ale neu
trálne), čerstvé datle a figy ako aj 
sladké sypké jablká, ovocné sirupy, 
rôzne zahust'ovadlá (zemiakový 
škrob, puding) 
111. Neutrálna skupina . Potraviny 

vlieva nie sa - majstrovstvá Európy v skr. 
- 9. Rieka v Rusku - obec pri Vel'kom 
Medzifíčí - uhol po chorvátsky. -
1 O. Lavica na trestanie bitím - odsudzu
je. - 11 . Štát v Prednej Ázii - medvede 
po anglicky. - 12. Štvrtá časť tajničky. -

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 2 3 4 5 6 

v tejto skupine môžete kombinoval 
v rámci jedného jedla s potravinami 
zo skupiny bielkovín alebo cukrov. 
Neutrálne sú: nestužené tuky, oleje 
lisované za studena, okyslené mlieč
ne výrobky (tvaroh , jogurt, kefír, 
smotana), syry od 60% tuku v suši
ne surové údené mäsové výrobky, 
brokolica, karfiol, zelená fazul'ka, 
zelený hrášok, uhorky, cesnak, reď
kovka, rajčiaky, kapusta, cibula, cu
kina, huby. 

Čo by ste mali dodržat': 

l. Dôsledne dodržiavajte pnnc1p 
KOMBINOVANEJ stravy - jest' iba 
jeden druh bielkoviny príp. cukrov 
2. zaraďte si do stravy denne vela 
ovocia a zeleniny, to sú totiž "po
mocné chudnutia", ktoré sú schopné 
povzbudil látkovú premenu, aktivo
val obličky a pomaly rozpúšt'at' zá
soby tuku. 
3. Pre úspešnost' diéty musíte mat' 
v poriadku zažívanie a trávenie, 
aby ste mali tráviace št'avy, enzýmy, 
"správne črevné baktérie". 

Nie je dôležité iba ČO jeme, ale 
predovšetkým ČO a KOĽKO z toho 
naše telo prijme. SPRAVTE Sl NAJ
SKÔR REVITALIZÁCIU TRÁVIACE
HO SYS-TÉMU - pre úpravu zažíva
nia, očistu čriev, prevenciu rakoviny 
hrubého čreva a správne vstrebáva
nie živín. Produkt dostanete kúpil 
v lekárni. 

MUDr. Jano Kirňáková 
Pharm.Dr. Grešnerová 

Pomôcky: B. Ylem. - G. Tuai. - l. E. E. 
Kisch. - 2. Orlon. - 5. Zoch. - 9. Túk. -
1 O. Bears.-
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V tieto dni v DN\1 

Na rybníku 

Karneval na fáde 

~corr~m ä~ 
~ä\9®~~ 

- Predstav si, že som mohol kúpií úplne 
nový Volkswagen za osemdesiat tisíc! 
- Blázon, a prečo si ho nekúpil? 
- Keď ten človek, čo mu patril, ho ne· 
chcel za tie prachy predai! 

Vodič kl'ačí pred novou Oktáviou 
a prosí: 
- Prosím Ťa , nechlastaj tol'ko! 

- Váš rodinný stav? - pýta sa sudca ob· 
žalovaného. 
- Nezávideniahodný. 
- Mám ženu a tri dcéry. 

Zubár sa zostra pýta pacienta: 
-Čomu sa tak smejete, človeče?! 
-Ako som vás dobehol! Už ste mi vytr· 
hol tri zuby a ja vám iba ne· 
siem poštu! 

Na cvičisku velí čatár pri výcviku: 
- Ľavá , dva tri, levá, levá ... 
Po chvíli sa prihlási jeden vojak: 
- Pán čatár, budeme môCÍ niekedy pau· 
žiÍ aj pravú nohu? 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fa_x: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485 . Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Uzovierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spal. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo : 103/90- R. 

N.lestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~on.ovovesl~ého Expresu 

10.-11. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Čítam, aby som sa zorientoval 

v spletitej súčasností, rozšíril obzor 
i slovnú zásobu, mohol parovnávaí. 
Pre rubriku Korenie života vyberám 
vtipy z humoristických časopisov. 

Najväčšiu zábavu však prežívam pri 
čítaní pol itickej publicistiky v reno
movaných denníkoch: 
-Vo vol'bách som voli l ... .. stranu, vo 
viere, že politici budú slúžiÍ l'udu tejto 
republiky ... 
- Osobná a politická zodpovednosÍ 
sa u nás zatial' nenosí. .. 
- Uvažovanie v rámci národných zá
ujmov Slovenska sa často chápe ako 
nemravné ... 

- Prvý slovenský štát? Prečo by sme 
mali menií polstoročie "platné" ná
zory? 
- Politici často riešia len osobné zále
žitosti materiálneho zabezpečenia 
a vlastnej prestíže ... Áno, sú to citáty 
vytrhnuté z kontextu . Napovedia 
však viac ako siahodlhé traktáty. 

Či je to celoštátny príznak, alebo 
je aj v niektorých abciach ... to neviem 
posúdi i. 

Treba si asi všímaí "sl'ubovačov 
a obalevačov", teda tých, ktorí osob
né záujmy dokážu poobalevaí do 
najrozličnejších sl'ubov a zvratov. 
Aké sú ich činy a prínos pre teba 
konkrétny občan. Politik, poslanec sa 
snaží pomáhaí občanovi, aleba sebe 
a svo jej politickej strane? Dozvie sa 
občan všetko, alebo len to, čo vyho
vuje? A v akom horizonte? 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

25.2. 2000 Ročník: X. 
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f) VZN o bytoch * O teple l] Súťaž * Zber 
9 Programy kultúry m Krst kazety 
Dšvarc v reprezentácii (;)Ohlasy 

[1!1 Okienko zdravia-cukrovka 

Fotografia neoploteného cintorína ;e stará ... 

Pre prácu so starými l"ud"mi 
List starostovi 
Vážený pán starosta 

oddelenie následne zabezpečí vyko
nanie základného tréningu. 

Jozef Moravčík, 
primátor 

MOTORISTOM 
Upozorňujeme motoristov, aby 

zvýšili pozornosí pri prechádzaní cez 
križovatku ulíc Mlynská - Opletalo
vá. V najbližšej dobe v nej bude 
zmenené dopravné značenie - ide 
o zmenu prednosti v jazde. 

JUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ 

ROZNOS DIVEXU 
Je neuveritel'né, kol'ko problé

mov môže zažiÍ roznášač novín, 
konkrétne Devínskonovoveského 
Expresu. Vchodové dvere bývajú 
zamknuté, otváranie z bytu poka
zené, neochota bývajúcich otvoril 
roznášačovi preveliká. Do niekto
rého vchodu sa vráti m aj trikrát, 
alebo čakám, kým niekto z vchodu 
príde. Verte ŕni, že to je niekedy 
Íažké. A ak sa do vchodu nedosta
nem, občan sa st'ažuje a vydavatel' 
nám vyčíta, že sme nerozniesli po
riadne. 

Neviem ako by sa dal tento pro
blém vyriešil - poraďte. 

mt 
Tí, ktorí pracujú so starými /údmi 

doma, by mali na tieto úlohy dostat' 
základný tréning, pričom by mal byt' 
zvláštny dôraz na zapojení starých 
/údí a ich rodín a na spolupráci med
zi pracovníkmi zdravotníckych a so
ciálnych oblastí na rôznych úrovni
ach. 

Pop/111/cy TKR n11 rok 2Df!D 
Oznamujeme občanom že pnuté v zmysle zmluvy Clánok 

Vážený pán starosta, v tejto súvis
losti by som Vás chcel požiadat' 
o spoluprácu pri zmapovaní záujem
cov o takýto základný tréning prost
redníctvom Vašich miestnych novín, 
miestnej televízie príp. sociálneho 
oddelenia Vašej mestskej časti. 
Záujemci sa môžu prihlásit' na odde
lení sociálnych vecí magistrátu do 
31. 3. 2000, a to na telefónnych čís
lach 5935 621 S a 5935 6228. Toto 

t.č. Miestny úrad Devínska 

Nová Ves rozposlal v rodinnej 

zástavbe Dodatok č . l k zá

kladnej zmluve o zriadení 

a prevádzkovaní televíznych 
kábelových rozvodov (TKR). 

Dodatok sa týka poplatku na 
rok 2000. Žiadame účastníkov 
TKR, aby poplatky uhradili 

v stanovenom termíne - podl'a 

priloženého pokynu. V prípade 

nezaplatenia poplatku, budú 
účastnícke stanice - prípojky vy-

Vlll.ll.a) . 

Súčasne upozorňujeme tých 
účastníkov, ktorí nezaplatili po

platok za rok 1999, že ak po

platky neuhradia v čo najkrat

šom termíne, ich prípojky budú 

tiež vypnuté. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 17.2. 2000. 
Úzovierka nasledujúceho 

čísla bude 2.3. 2000, 
číslo vyjde 1 0.3. 2000. 



® robničkv 
1l radnice 

Miestna rada sa dňa 15.2.2000 
zišla na svojom pravidelnom ro
kovaní a prijala nasledovné uzne
senia: 

-zobrala na vedomie informáciu 
o možnosti separovaného zberu 
odpadu a uložila komisii životné
ho prostredia dopracova( mate
riál o ekonomické ukazovatele 
-zobrala na vedomie informáciu 
o plnení jednotlivých úloh z pre
došlej rady a podla plnenia úloh 
upravila termíny 

-zobrala na vedomie správu 
o účasti poslancov na jednotlivých 
zasadnutiach miestneho zastupi
telstva 

-odporučila miestnemu zastupite
l'stvu prerokovať a schváli( dopl
nenie Rokovacieho poriadku 
chladom ospravedlňovania sa na 
rokovaní MZ a účasti poslancov 
počas rokovania na zasadnutí 
poslaneckého zboru 
-nesúhlasila so zlúčením mimo
rozpočtových fondov a ponechala 
doteraz zriadené fondy. 
Zároveň zobrala na vedomie 
správu o stave fondov ku koncu 
roku 1999 
-schválila komisiu pre technickú 
údržbu a rozvoj televízneho káb
lového rozvodu 

-prerokovala a odporučila staro
stovi podpísaf zmluvu s SBD IV 
chladom poplatkov v TKR. 

Ide o poplatky chladom ochrany 
autorských práv. 

TY 
Všeobecne záväzné nariade

nie č. 2/2000 mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 
zo dňa 1. 2. 2000, ktorým sa 
dopÍňa 5/96 zo dňa 27. 8. 
1996a VZN č. 6/1997 zo dňa 
26. 8. 1997 o prevode vlastníc
tva bytov a nebytových 
priestorov 

Miestne zastupite/'stvo mest
skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves v zmysle zákona SNR 
č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR 
Bratislave v znení neskorších 
zmien a doplnkov, zákona SRN 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a do
plnkov, zákona NR SR č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve by-

DEVIEX 2 

-uložila komisii výstavby, archi
tektúry a dopravy prerokova( 
zmenu umiestnenie trafostanice 
v kulturno-spoločenskom centre , 
vo vzťahu na podpísanie dodatku 
zmluvy s dodávatelom stavby 
-uložila komisii výstavby , archi
tektúry a dopravy posúdiť cenové 
ponuky prác pre riešenie prác 
v objekte Reštaurácie na štadióne 
·schválila výsledky sútaže na vy
hradené parkovacie miesta na 
Eisnerovej ulici 

-odporučila miestnemu zastupite
l'stvu schváli( riešenie nedoplatku 
za prenájom nebytových priesto· 
rov fy Alsys splátkovým kalendá
rom 

-odporučila vyžiada( od primáto
ra hl. m. Bratislavy predbežný sú
hlas na odpredaj pozemkov 
v katastrálnom území mestskej 
časti 

-schválila komisiu na výber kon
zultačnej firmy pre prípravu pod
mienok sútaže prevádzkovatela 
tepelno-energetických zariadení 
·schválila prenájom nebytových 
priestorov v budove viacúčelového 
zariadenia 

·schválila príspevok pre dopravný 
podnik na opravu autobusu pre 
prepravu zdravotne tožko postih
nutých detí 

·schválila splátkový kalendár pre 
Družstvo podielnikov Devín na vy
rovnanie podlžnosti voči mestskej 
časti 

-odsúhlasila podporu zabezpeče
nia Dňa učitelov v mestskej časti 
DNY 

zs 

tav a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov 
a na základe všeobecne zává·z
ného nariadenia hl. m. SR 
Bratislavy č. 6/1995 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení sa 
uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

Článok l. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/199 7 mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves 
zo dňa 26. 8. 1997 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov sa mení 
a dopÍňa nasledovne: 
§4 

Voľný prevod bytov 
1. a) Vo/'ný byť a byt, ktorého 

Dnes, dve otázky pre: 
Ing. Petra Rajkoviča, zástupcu sta

rostu mestskej časti 

"Otázka peňazí" sa dotýka sa do
týka všetkých oblastí okolo nás. Je 
to aj oblast' dodávky tepla a leplej 
vody. Čo robí obec v tejto oblasti? 

Tepelno-energetické zariadenia, 
t.j. kotolne s odovzdávacími stani

cami tepla a rozvodmi, má prenaja
tá firma C-term. Tento rok končí 
štvorročná nájomná zmluva na pre

vádzkovanie týchto zariadení. 

Mestská časť sa rozhodla vypísať 
sútaž na prevádzkovanie týchto za
riadení s tým, že obdobie nájmu by 
bolo dlhšie ako doteraz. 

Aby rozhodnutie bolo naozaj 
dobré, rozhodli sme sa dôsledne 

pripraviť na tento krok a pri prípra

ve novej sútaže sme zvolili ešte je
den medzikrok. Tento spočíva v tom, 

že sme vyhlásili súťaž na konzultač
nú firmu, ktorá má nám pomôcť pri 

príprave sútažných podmienok 
a zároveň byť konzultantom pri vy

hodnocovaní súťažných návrhov 

a ponúk. Takýto postup bol zvolený 
z toho dôvodu, že oblasť tepelno

energetických zariadení je špecific
ká oblasť. 

Aby sme zabezpečili dostatok 
tepla za primeranú cenu, je potreb
né efektívne investovať a zabezpečiť 
ich návratnosť. Z toho dôvodu pri
pravujeme prenájom kotolní a súvi
siacich zariadení na dobu v dlžke 
cca l 5 rokov. 

Toto sú prvé kroky preto, aby sme 

našim spoluobčanom zabezpečili 
tepelnú pohodu za primerané pe

niaze. Pri navrhovaní takéhoto po
stupu som vychádzal zo skúseností 
získaných na Slovensku ako aj po
znatkov zo zahraničia. 

užívate/'om je osoba, ktorej bol 
vypovedaný nájom bytu rozhod
nutím súdu sa musí po pred
chádzajúcom zániku nájmu pre
viesť do vlastníctva tretej osoby 
na základe obchodnej verejnej 
súťaže, alebo verejnej dražby. 
2. b) Ak je uvo/'nenie bytu viaza
né na zabezpečenie bytovej ná
hrady, podmienkou účasti záu
jemcu v obchodnej verejnej sú
ťaži alebo verejnej dražbe je 
spo/áh/ivé preukázanie zabezpe
čenia bytovej náhrady pre dote
rajšieho užívate/á. 
v prípade neúspešnosti obcho~
nej verejnej súťaže alebo vere~
nej dražby naloží starosta s na
jomným bytom podlá 11 Zásad 

Tento postup schválilo miestne za
stupitelstvo. 

Ako budete pokračovať dalej 
a na ktoré problematické oblasti 
bude zameraná pozornosť. 
Termíny bývajú velakrát tou pro
blematickou oblasťou. 

Prvý krok bol vykonaný tým, že 
výberová komisia schválená miest
nym zastupitelstvom, zo sútažných 

ponúk určila poradie firiem, ktoré 
sa uchádzali o miesto konzultačnej 
firmy. Tento výber bol uskutočnený 
17.2.2000. Do dvoch mesiacoch 
budú pripravené podmienky pre 

vypísanie súťaže na prevádzkovo
tela tepelno-energetických zariade
ní. V období okolo augusta tohoto 

roku by malo byí známe poradie 
firiem a pripravená zmluva na 
podpis. Problémy, ktoré nás trápia 

sú lokalizované podla neviazanosti 

na ten - ktorý zdroj tepla. Kotolňa 
pri sídlisku stred si vyžaduje vyššie 
náklady a to nielen čo sa týka sa

motnej kotolne, ale hlavne rozvo
dov a zabezpečenie rovnomernosti 

rozvodu tepla do celej siete. Pri ko
tolniach a rozvodoch na sídliskách 

Kostolné a Podhorské je situácia 
trochu iná. Tu je potrebné zabez

pečiť tepelné sústavy tak, "aby l'u
dia v niektorých izbách sa necítili 
ako na studenom odchove". Jednu 

vec sa však bude musieť naučiť 
a to šetriť tam kde sa bude dať 

a môcť. Peniaze by nám nemali 
lietať von oknom. 

Vynaložená snaha zainvestova

ných smeruje k tomu, aby sme ob
lasť tepelného hospodárenia mali 
zabezpečenú na primeranej úrov
ni. 

max 

hospodárenia s majetkom MČ11 

po predchádzajúcom odporú
čaní MR. 

2. Cena za 1 m2 podlahovej 
plochy bytu pri prevode vlast
níctva pod/'a odseku 1 nesmie 
byť nižšia ako 1 O 0001 - Sk. 
3. Odsek 2 sa nemusí uplatniť 
v prípade poskytnutia bytovej 
náhrady podlá odseku 1. 

(fánok ll. 

Tento Dodatok nadobúda účin
nosť dňom 1. 3. 2000. 

Ing. Vladimír Mráz, 
starosta MČ DNV 

111111 Air Atrt r J 
Progresívne, cenovo dostup· 

~é bývanie 99" 
Ministerstvo výstavby 

a verejných prác SR vyhlásilo 
národnú vere1nu sút'až 
Progresívne, cenovo dostup-

" né bývanie 99". 
Cielom súÍaže je podpori( 

rozvoj bytovej výstavby na 
Slovensku v oblasti progresív
nych cenovo dostupných rie
šení bytov v bytových 
a rodinných domoch a pre 

Trie en 

spoločensky neprispôsobivých 
občanov, ako aj podporií ob
novu bytového fondu a pro
pagova( kvalitné a hospodár
ske navrhnuté riešenia byto
vých stavieb. 

Predmetom sútaže sú stav
by určené na bývanie, reali
zované na Slovensku a do
končené v priebehu roka 
l 999, na ktoré sa vydalo ko
laudačné rozhodnutie do 31. 
12.1999,ato: 

z er 
v zástavbe rodinných domov 
Dňa 26. februára {v sobotu} budú 

zamestnanci Firmy OLO bezplatne 
odoberal' priamo spred rodinných do
mov 
• vytriedený papier 
• sklo 
• železný šrot 

Znovupoužitím 11 O fon starého pa
piera na výrobu nového so zachráni 1 
hektár BO-ročného lesa, ktorý vyrába 
kyslík na dýchanie, prečistuie vzduch 
od škodlivých látok a choroboplodných 
zárodkov, zachytáva vodu a pomaly iu 
uvolnuie do ovzdušia a samozreime -
ie miestom, kde si môžeme nailepšie 
oddýchnu!'. Tým, že so starý papier ne
spáli a nový so nemusí vyrába( z dreva 
so znižuie znečistenie ovzdušia o 15% 
a vody o 35%. 

Pri spalovaní kovov vznikaiú velmi 
iedovaté rakovinotvorné látky. Pri pou
žití starého železa so ušetria náklady 
na vyloženie rudy, neničí so životné 
prostredie. Usporí so 15 % energie 
oproti výrobe z rudy. 

Sklo ie materiál, ktorý so dá velmi 
lahko roztaví( a použi( znova. Ušetrí 
sa tým 25 % energie a opä( so ušetria 
náklady na tažbu surovín a výrobu, 
ochráni so životné prostredie. 

Odpady z domácností • čo s nimi? 

Kam puluiú odpady z našich do
mácností? Asi ie to u väčšiny rodín rov
naké. Do smefného koša, potom do 
kontainera pred domom a tým naše 
starosti končia. Zmiznú nám z očí a ie 
fo vybavené. Putuiú na skládky {lo už 
tuším, že skládky nie sú celkom bez
pečné, že z nich môžu po neiakom čo
se unika( do prostredia škodlivé látky 
a dostával' sa ai do vôd a okrem toho, 
Že zaberaiú čoraz viac miesta} alebo 
do spalovní. 

To sa zdá by( perfektné. Pri vysokei 
fep/ote so všetko spáli, v komínoch sú 
Filtre, ktoré všetko škodlivé bezpečne 
Zachytia a do vzduchu idú len úplne 
neškodné pary. Lenže ... dostali so mi 

do rúk materiály, ktoré ma 
z toho optimizmu dokonale vyliečili. 
Spalovaním so hmotnos( odpadu zníži 
len o 2/3 - l. i- 1/3 zostane a už to nie 
ie obyčainý odpad, ale nebezpečný, 
ktorý so opä( musí skladova( 

Navyše pri spalovaní vznikaiú velmi 
iedovaté a rakovinotvorné plyny - na
pr. dioxíny, ktoré filtre zachytia len či
astočne. Zistilo so, že v blízkosti spa
lovní komunálneho odpadu ie výskyt 
rakoviny u lúdí niekol'konásobne zvý
šený, rovnako ak výskyt vrodených vý
voiových vád u detí. 

Môžeme my všetci s tým niečo uro
bi(? A dokonca na lom ušetri(? V pr
vom rade znížit' množstvo odpadov 
v naše i rodine. Už pri kúpe zváži( či 
kupovaný tovar naoza i potrebuieme, či 
ie kvalitný (nie sme takí bohatí, aby 
sme kupovali lacné veci 

11
na iedno pou

žitie'). 

Či nie ie zbytočne balený - načo ku
pova( ovocie položené na polystyréno
vei tácke a zabalené ešte fóliou? Cena 
tohto nadbytočného obalu ie zarátaná 
v cene ovocia -zaplatíme 2-3 Sk navy
še. Načo ie zubná pasta ešte ai v papi
erovei krabička? A tie neštastné ume
lohmotné fláše! la tie nevratné zapla
tíme od 3 do 6 Sk, ktoré potom zaho
díme do kon lai nera. Iste tušíme, že ich 
spa/ovanie nie ie celkom neškodné. 
A ani používanie. 

Obsahuiú ako zmäkčovaciu prísadu 
ftaláty, ktoré so hlavne pôsobením ky
selín uvolnuiú do nápoia, negatívne 
pôsobia na vývoi pohlavných orgánov 
a môžu spôsobi( ai rakovinu. 

Nie ie fo ieden z dôvodov, prečo vo 
vyspelých kraiinách tol'ko /údí nemôže 
ma( vlastné deti? Nech žiiú vratné skle
nené obaly! škoda, že so už mlieko len 
zriedkavo dá kúpiť v sklenených 
flašiach. U nás v Devínskei v Jednote 
na terase ho ešte pred niekoľkými rok
mi predávali. Škatulóvý viacvrstvový 
obal 1 l nás vyide od 2 do 5 Sk a po
tom puluie do konfainera. Skúsme si 

a) bytové domy s úsporným 

riešením bytov 

b) rodinné domy 

c) bývanie pre spoločensky 

neprispôsobivých občanov 

d) obnova bytového fondu 

v bytových domoch 

Termín odovzdania sMažných 
návrhov je do 29. 2. 2000 

Termín vyhlásenia výsledkov 
sútaže a odovzdanie cien je 
do 30. 6. 2000. 

V prípade záujmu je možno 
sa informova( na adrese: 

vypočíta( koľko nás mesačne vyidú 
zbytočne alebo nevhodné obaly. 
Na iednu priemerne solventnú domác
nos( od 500 do 1000 Sk. A okrem to
ho musíme ešte zaplati( za ich odvoz 
a )ikvidáciu". 

Keď so nám takto podarilo zníži( 
obiem odpadov, zvyšok treba už doma 
tried it'. Papier a sklo nie ie problém. 
Na sídlisku ai v Starei Devínskei ie do
statok špeciálnych konfainerov. 

Takto môžeme zníži( obiem odpa
dov o 1/3. Je fo vynikaiúca surovina, 
ktorá so bez problémov dá znova pou
žit'. Mnohé rodiny už maiú okrem koša 
na odpad o i kôš na papier a další na 
sklo. 

Kto má možnos( vytriedúie ai bio
odpad, komposfuie ho a má kvalitné 
hnoiivo do záhradky. Tým môže zníži( 
obiem odpadu o dalších 45 %. materi
ály o kompostovaní môžete bezplatne 
dosta( na miestnom úrade na oddelení 
výstavby a životného prostredia. 

Velmi dôležité ie, aby so do komu
nálneho odpadu nedostali nebezpečné 
látky. 

Vyradené lieky treba odnies( do le
kárne, kde sú na ne špeciálne nádoby. 
Použité batérie odoberaiú niektoré 
z predainí, ktoré ich predávaiú. 
Nádoba na použité batérie so nachád
za ai na 1. poschodí na miestnom úra
de. Odpadové olovené akumulátory ie 
možné vráti( na benzínovei pumpe 
Slovnaft Benzinol v ONV. Zvyšky fa
rieb, rôzne chemikálie, olovené aku
mulátory, postreky proti škodcom 
a pod. dvakrát do roka na iar no Deň 
Zeme a na ieseň počas akcie 
"Vyčistíme Devínsku" odoberá bezplat
ne firma EPSOL. V DEVEXE ie vždy 
oznam, na ktorých miestach ich môže· 
me odovzdal'. Uvedené odpady môže· 
te odovzdal' ai počas roka v stredisku 
firmy EPSOL na Technickei ulici č. 1, 
tel. č. 4333 6648. 

lem nie ie na iedno použitie. 
Príroda si vie s mnohým poradi( ale 
nie so všetkým. Ak budeme rozumne 
narába( s odpadmi, uchránime vlastné 
zdravie ai peňaženku. 

Mária Šimonová 

Ústav vzdelávania a slu
žieb 

Bárdošova 33, 833 12 
Bratislava 

na tel. č. 07/5477 2060, 
5477 2083, 5477 6278 
fax: 07/5477 3971 

alebo na Miestnom úrade 
Devínska Nová Ves, lstrijská 
49, 843 l O Bratislava, na tel. 
č. 6477 8250, alebo 6477 
7250. 

JUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ 

DEVEX 3 



Združenie 
V07UM 

pozýva všetky tvorivé deti 
aj dospelých do keramickej 

a výtvarnej dielne 
od 1. 3. 2000 otvárame 

Výtvarnú dielňu 
utorok 14.00-15.30 

Keramickú dielňu 
Utorok 15.30-17.00 

17.00-18.30 
štvrtok 14.00-15.30 

15.30-17.00 
17.00-18.30 

pre dospelých 
piatok 14.00-15.30 

15.30-17.00 
17.00-18.30 

Poplatok za polrok je: 
pre deti 500,- Sk 

pre dospelých 600,- Sk 

Prihlásiť sa môžete 
v združení Votum, lstrijská 

4,č. tel. 6477 0390 

Príďte si urobiť vlastný 
svietnik, šálku alebo iný 
darček pre seba a svojich 

blízkych. 

*********************** 

Máte záujem, aby Vaše 
dieťa využívalo zmysluplne 

svoj vol'ný čas? 
Môžete ich prihlásiť na 

DEVEX4 

KlUBOVÉ STRETNUTIA, 
ktoré ponúka združenie 

Vo turn 
Od utorka do piatku vždy od 

7 4.30-7 7.00 h 

Utorok a štvrtok 
športové aktivitYt súťaže, práca 
s prírodným materiálom, tkáč

sky stav, práca s drevom ap. 
Vedie špeciálny pedagóg 

Streda 
rozvoj fyzickej stránkYt 
rehabilitačné cvičenie 
(chrbtica, držania tela, 

joga, relaxácia) 
Vedie profesionálny cvičíte/' 

Piatok 
zameranie na literatúru, 

poéziu a prózu, vlastná tvorba 
spojená s počúvaním hudby 

Vedie odborný lektor 

Pondelok - piatok 
popoludnie s Internetom od 
7 7.00-20.00 práca s počíta

čom, vytváranie www stránok 
(v priestoroch domu na l. 

Bukovčana 30) 
Vedie odborný lektor 

Klubové stretnutia sú urče
né deťom od JO do 14 ro
kov. Všetky stretnutia sú 

bezplatné. 

Kontakt: združenie Votum, 
lstrijská 4, 

tel. č. 6477 0390 

Program kina 

@rnwiT[N] 
26.2. o 17,15 h 

TRHÁK PÁNA BOWFINGERA 
USA-MP-s.t.-55.-

26.2 o19,45h, 27.2. 
o 17,15 a 19,45 h 

KONIEC DNÍ 
USA-MN15-s.t.-70.-

4.-5.3. o 17,15 a 19,45 h 
JEDEN BLBEC NA VEČERU 

Fr.-MP12-50.-
11.-12.3. o 17,15 a 19,45 h 

Program DTV 
28.2.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Kreslo pre 

ho sla 

29.2.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Týždeň 

vDNV 

1.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35-19:00 x 
2.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 lokálka 

3.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Týždeň 

v Bratislave 

PLES! PLES! 
Tieto plagáty, ktoré sa objavili 

v DNY, pozývali rodičov a priate
lov školy na 5. rodičovský ples na 

ZŠ P. Horova 16. 
Bol vo výbornej atmosfére 

a nálade 5. februára 2000. 
Osvedčené "DUO MUSICBAR" 
p. Bartonika a p. Koudelu opä( ne

sklamalo a kapustnica manželov 

Vyhnálkovcov chutila všetkým. 
Podakovanie patrí p. uč. 

Hasprunárovej, Vargovej a Pavlia· 
kovej za pomoc s výzdobou taneč· 
nej sály a p. Beňačkovi za krásne 
svetelné efekty, ktoré umocnili at

mosféru plesovej zábavy. 
Okrem tanca a dobrej nálady 

býva na plesoch magnetom tombo
la. Naši sponzori boli tentokrát na

ozaj štedrí. 
Osobitné podokovanie patrí fir

me TPD p. Majtána, ktorý venoval 
hlavnú cenu - vysávač SAMSUNG. 
Takisto podakovanie za hodnotné 

dary vyslovujeme: 
firme BELT, firme Elektro, Farby-la

ky p. Bekima B. AlijaJa, drogér!i 
KOLÓRIA, drogérii DUHA a kveh

nárstvu BEGRA. 

ZÁMOK HRÔZY 
USA-MP12-55.-

17.-19.2.o 1/,15 a 19,45 h 
ŠIESTY ZMYSEL 
USA-MP15-75. 

25.-26.3. o 15,30 a 17,15 h 
v nedel'u aj o 14,00 h 

TOY STORY 2-
PRÍBEH HRAČIEK 

USA-MP-65. 
25.-26.3. o 19,45 h 

JEDEN SVET NESTAČÍ 
USA-MP12-60. 

tel:6477 5014 

6.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Kreslo pre hos(a 

7.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Týždeň 

vDNV 

8.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 - 19:00 AQ 

9.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Seniorklub 

l 0.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Týždeň v Bratislave 

Reprízu uvedených programov môžete sledoval 

v každý pracovný deň od 22:00 do 22:30 a od 

9:30 do 10:00. 

Ďalej srdečne dakujeme týmto 

sponzorom a darcom: 
ABC textil, ALKA textil, textil ALAN 
a AIDA, hodinárstvu DENISA, cho

val. potrebám EM, kníhkupectvu 
ENIGMA, predajni FRUKT-ZELO, 
papiernictvu FRÓHLICH, papiernic

tvu GLOBUS, darčekom HEZI, kveti· 
nárstvu IRIS, obuvi JECK, predajni 

KLEMI, priemyslu KATKA, móde 
LENKA, predajni MUSICFORUM, 

lekárni NADA, lekárni PRI RADNI
CI, Polovnému združeniu MORAVA, 
mäsiarstvu POKORNÝ, potravinám 

PRAUNESS, Radám rodičov pri ZŠ 
BUKOVČANA 1,ZŠBUKOVČANA 
3, ZŠ P. HOROVA 16, SLOVEN

SKEJ FILHARMÓNII, šport. potre
bám. SPORTEX, TECHNICKÉMU 
SKLU, papiernictvu VRANKA, 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s. a 
zlatníctvu ZIRKÓN. 

Piateho februára sa večer naozaj 

vydaril a želáme si, aby sa plesy na 
našej škole stali aj do budúcnosti 
miestom stretnutia, zábavy a dobrej 
nálady učitelov aj rodičov. 

Oto GREGOR, 

predseda RR 
ZŠ P. HOROVA 16 

Rušné dni 
na z$ l. Bukovčana 1 

Základná škola má nielen svoje 

všedné dní, ale i dni sviatočné. 
K takýmto dňom patrí určite zápis 

našich budúcich prváčikov. 
Uskutočnil sa dňa 11. a 12. 

februára na Charkovskej ul. 

Triedy boli ešte krajšie ako zvy

čajne, starší žiaci pripravovali 

krásne darčeky, ktoré im prišli aj 

osobne odovzda(. Aj Miestny 

úrad v DNY prispel finančnou 

čiastkou a tak si každý budúci pr

váčik mohol odnies( pekný vecný 

darček. Odmenou nám bola ra

dos( v detských ešte škôlkárskych 

tváričkách i spokojnos( rodičov, 
ktorí snáď odchádzali s presved

čením, že si vybrali tú správnu 

školu, v ktorej sa ich deti budú 

nielenže dobre cíti( ale získajú 

základ všetkých vedomostí pre 

svoj nasledujúci život. Ďakujeme 
všetkým rodičom, ktorí nám vyslo

vili dôveru tým, že si u nás zapí

sali svoje deti. Zároveň Vás chce

me poprosil', aby ste sa snažili so 

školou velmi úzko spolupracova(, 

pretože len úzka väzba žiak - uči
tel' - rodič môže prinies( nám 

všetkým radost a úspech. 

Zamestnanci školy pripravili sú

bežne i dalšiu našu školu na Ul. 

Bukavčana l k významnému dňu, 
t.j. k 41. spoločenskému posede

niu radičov, učitelov a priatelov 

školy. A to už zase všetko žiarila 

v tejto budove, od vestibulu cez 

telocvičňu, triedy, kde boli pripra

vené výstavky žiackych prác, až 

po snáď najkrajší bar v celej 

DNY, ktorý niesol názov "U sv. 

Valentína". Aby tento večer bol 

naozaj na úrovni, musel každý 

z nás vydat zo seba viac ako 

v iné dni, každý mal plné ruky 

práce, aby sme sa v ten slávnos!· 

ný večer všetci spoločne dobre 

zabávali. A zábava bola naozaj 

výborná. Veď nechýbali vzácni 

hostia, výborné nápoje, chutný 

guláš, živá hudba i hodnotné ce

ny v tombole. 

Ďakujeme všetkým našim už 

tradičným sponzorom. Prispeli: 

starosta MČ DNY Ing. 

V. Mráz, Pizzeria ISTRIA, Rada 

rodičov pri ZŠ l. Bukovčana 3 
a pri ZŠ P. Horova, výroba etikiet 

Purgina, Kaderníctvo p. lovaso· 

vej, Ovocie-zelenina p. Barano

vičovej, Kaderníctvo - kozmetika 

Miriam, Bistro Pieskovec, 

Priemysel KATKA, Veterinárna 

ambulancia, Sklenárstvo p. Zla

cha, Lekáreň Nado, Obuv p. Jec-

EKOCENTRUM DAPHNE - PONUKA 
Ekocentrum Daphne pre nivu 

Moravy a Devínsku Kobylu v Devíne 
sa už stalo obl'úbeným miestom pre 
viaceré bratislavské základné školy. 
V tomto období sme prezentovali 
deťom napr. ekovýchovný program 
"Spí príroda v zime?", pri ktorom sa 
hravou formou učia rozpoznať stopy 
zvierat v zimnej prírode, vyrobia si 
kŕmidlo pre vtákov, vypočujú roz
Právku o živote zvierat v zimnom 
období. Ponuku programov sme vo 
februári obohatili o tému "Urob si 
skamenelinu", pri ktorej sa deti 
oboznamujú so životom vymretých 
organizmov, pričom si každé dieťa 
odnesie domov vlastnoručne odliatu 
skamenelinu zo sadry. Niektoré pro
gramy kombinujeme s videotékou 
alebo vychádzkou do okolia. 

Záujem o naše ekovýchovné pro-

gramy prejavili aj materské školy. 
V ekocentre nás navštevujú najmä 
deti z materskej školy v Devíne, na
kol'ko nemajú problém s transpor
tom. Záujem materských škôl 
z Bratislavy a okolia riešime návšte
vou našich pracovníkov s požadova
ným programom priamo v jednotli
vých škôlkách. 

Od 17. januára 2000- do 6. mar
ca prebieha v ekocentre jazykový 
kurz angličtiny zameraný na oblasť 
životného prostredia, a to každý 
pondelok od 17.00-18.30 pre pokro
čilých a v stredu od 16.00-17.30 pre 
menej pokročí lých. Lektorkou je 
kvalifikovaná učitel'ka z Vel'kej 
Británie. 
V rámci Phare Partnership projektu 
"Príroda bez hraníc" sa s rakúskou 
stranou tvorí trojjazyčný manuál pre 

ka, Textil p. Jeckovej, Klenotníctvo 

Kleopatra, Papier-hračky p. Froh

licha, Diskont Rosí, Firma Berto, 

Krčma U zlého námorníka, rodina 

Martanovičová, p. Hračková, 

p. Mrlík, p. Molnári naši domáci 

p. riaditel' l. Jaško, Rada rodičov 
Chabik, pani kuchárky a p. vycho

vávatel'ka M. Kálnová. Zvláštne 

podakovanie patrí Pizzerií ISTRIA, 

vdaka ktorej si na výbornej pizze 

mohli pochutiť nielen výhercovia 

v tombole. 

Týmto spoločenským posedením 

sa však rušné dni na našej škole 

neskončili. Ten dlho očakávaný 
deň pre našich žiakov mal ešte len 

prís( a to 14. a 15. februára, ke

dy bol karneval, pre starších žia

kov spojený s diskotékou. No a to 

už ste mohli u nás stretnút policaj

ta s pirátom, cigánku s princez

nou, baletku s Indiánom, ale i rôz

ne kvetinky a zvieratká. Uskutoč-

nilo sa všetko, ča k vydarenému 

karnevalu patrí: krásne masky, vý

borná hudba, tanec, sútaže, zá

bava i chutné občerstvenie. 
Píšuc o týchto akciách s vedo

mím, že som sa zúčastňovala nie

len na ich prípravách ale i na ich 

priebehu, nedá mi nespomenúť 
ešte jeden aspekt týchto udalostí. 

budúcich sprievodcov nivou Moravy, 
ako aj spoločná mapa Pomoravia 
a informačná brožúra. 

Školenie budúcich sprievodcov 
pokračuje aj v tomto roku - 22. janu
ára sme sa stretli s rakúskymi záu
jemcami v Drosingu. Témou bolo 
"Čítanie stôp v prírode a ochrana prí
rody v nive Moravy na rakúskej a slo
venskej strane". V apríl i plánujeme 
seminár na tému "Kultúra a história" 
formou exkurzie po zámkoch rakús
keho Pomoravia, ako aj "Hydrológia 
a rybárstvo" a "Geológia a botanika 
Devínskej Kobyly". 

Ekocentrum Daphne v Devíne po
núka od apríla pre záujemcov cyklo
turistiky a pešej turistiky výlety do 
okolia so sprievodcom. Disponujeme 
20 bicyklami. 
V našom ekocentre sme začali budo
vať aj EKOKNIŽNICU a EKOVIDEO
TÉKU. Odporúčame ich hlavne uči-

Tieto dni bol pre mňa živým dôka

zom zanietenosti všetkých zamest

nancov i rodičov a to v čase, keď 
silnejú výzvy pracovníkov školstva 

v znení "Odmietame akúkolvek 

mimovyučovaciu aktivitu". 

Je nesporné, že táto výzva je 

opodstatnenou a možno jedinou 

možnosťou na ceste k tomu, aby 

sme v našom školstve nejaké vý

raznejšie zmeny dosiahli. Ako sa 

k tejto výzve postavil', keď pre 

mnohých z nás je naša práca nao

zajstným "koníčkom" a nevieme ju 

robi( s polovičným nasadením. 

K radosti nás všetkých pracuje 

u nás kolektív, ktorý sa plne oddá

va tomu, ča si vo svojej životnej 

dráhe zvolil -výchove a vzdeláva

niu detí. 

A za to by som im chcela vyslo

vi( svoj osobitný obdiv a podako

vanie. 

Na záver sa ešte priznám 

k tomu, že keď si vo výplatný deň 
prelistujem výplatné pásky hlavne 

našich mladších kolegov, neubrá

nim sa myšlienke "neutečú nám?" 

Zatial' neutiekli, naopak pracujú 

stále s rovnakým nasadením. 

Dokedy ešte? 

Mgr. Soňa Frohlichová 

tel'om, ale samozrejme aj všetkým, 
ktorí si chcú rozšíriť poznatky o príro
de ako aj o slovensko-rakúskom 
Pomoraví. 
Otváracie hodiny do konca júna 
2000: 

pondelok: 
9.00-12.00 pre školy, 

13.00-17.00 
pre školy a verejnosť 

utorok - piatok: 
9.00-12.00 
pre školy, 

13.00-16.00 
pre školy a verejnosť. 

Ďalšie informácie získate na adrese: 
Ekocentrum Daphne, Dom kultúry 
Devín, Rytierska 2, 841 l O Bratislava, 
tel./fax: 07-6573 0050, e-mail: eko
centrum-daphnezavináčchangenet.sk 

RNDr. Katarína Zlochová 
vedúca ekocentra 

DEVEX 5 



v týchto dňoch oslávili : 

70 rokov 
Jozef IVAN 

75 rokov 
Alexander ENCINGER 

80. rokov 
Albína STACHOVIČOVÁ 

Mária BOŤANSKÁ 

95. rokov 
Jozefína FRIČOVÁ 

najstaršia obyvatel'ka 
Devínskej Novej Vsi 

Blahoželáme! 

Marián PATÁK 
a 

Soňa BOú\NOVSKÁ 

Blahoželáme! 

Štefan MICHALÍK 

Ivan TOMAN 

Agnesa BRNOVÁ 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 
vDEVEXE 

Kníhkupeclvo IJ~ 
Eisnerova 56· tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o : 

· detské knihy 
- knihy pre mládež 
· knihy o výchove detí 
· detektívky 
·romány 
• humoristické knihy 
· encyklopédie 
· ezoterickú literatúru 
·kuchárky 

po-pia: 14.00-18.30 
so: 9.00-12.30 

DEVEX6 

Stanoviť presný čas nemusí byt' jed
noduché . V Devínskej však áno. 
Pravidelne večer, či no začiatku noci 
o 21.30 h, mojitel'ko vlčiakov o pria
telia so štvornohými miláčikm i sa stre-

távajú pri zdravotnom stredisku na 
lstrijskej . Dúfa jme, že nie sú to psy 
ani štátnej ani mestskej polície, ale 
iba dobrovol'ní hlásiči nočného času. 
Takže vieme, komu byt' vdačný 

tp 

Objednajte si portrét a nevpustite maliara 

NEZNALOSŤ OSPRAVEDLŇUJE? 
V piatok ll . februára som mal 

sprostredkoval pre čitatelov 
Devexu v Devínskej Novej Vsi vy
stúpenie detských folklórnych sú
borov v lstracentre . Grbačieta, 
Klnka a súbor Biseri Slavonije 
z Osijeku (Chorvátsko) sl'ubovali 
zážitok pre divákov i poslucháčov 
a boli, prirodzene vdačným zdro
jom informácií pre novinára . 

Ako novinár sa dostanem do 
parlamentu, na najrozličnejšie 
spoločenské, kultúrne, športové 
podujatia kdekolvek na 
Slovensku . Medzi fotografiami 
v mojom archíve sú desiatky po
slancov NR SR, ministri vlády, 
predseda parlamentu, prezident 

Krst kazety 
Informácie sa nám predsa podarilo 
získat'. 

V piatok 11. 2. 2000 po spoloč
nom programe DFS-ov Grbačieta 
a Klnka vo vel'kei sále lstracentra, kto
rý konferovala pani Jozefína Čoreiová 
pokrstil zástupca ambasádora chor
vátskei republiky pán Davor Vidíš 
a starosta MČ ONV Vladimír Mráz 
audiokazetu Detského folklórneho sú
boru Grbačieta. 

Okrem priaznivcov chorvátskeho 
a slovenského folklóru prišli delom za
tlieska( rodičia, príbuzní, pozvaní 
hostia: zástupca ambasádora chor
vátskei republiky pán Davor Vidiš 
s manželkou, starosta MČ ONV 
V. Mráz, predseda Zväzu Chorvátov 
na Slovensku J. Cvečka, predseda 
chorvátskeho kultúrneho spolku 
v ONV V. Pokorný, zo Slovenského 
rozhlasu M. Šišoláková, gradiščan
ských Chorvátov zastupoval Reimund 
lbešič s manželkou, nechýbala ani 
Devínskonovo-veská te/evízia.{Ma/i 
vôbec vstupenky?} 

Po spoločnom programe a sláv
nostnom pokrstení audiokazety na ZŠ 
lstriiská bola recepcia, na ktorú velmi 
chutné iedlá pripravil kolektív kuchá
rok ZŠ lstriiská {Gutmanová, Barle
ková, Borčová} pod vedením 

SR ... ani v jednom prípade niko
ho z protokolu nenapadlo bránil 
novinárovi v jeho povolaní. 
Nielen preto, že povinnost 
prístupu k informáciám je zakot
vená v mediálnom zákone (časí 
IV. paragraf 13), ale predovšet
kým každý využil príležitost pre
zentoval sa prostredníctvom mé
dií. 

Neuveríte, ale v piatok ll . 2. 
2000 som sa do lstracentra ne
dostal. Pretože som nemal vstu
penku. Myslel som, že ide o vtip. 
Nakoniec moja pracovná ochota 
slúžil vyšla nazmar. 

Úvah na tému keby ... môže 
byt niekol'ko . ŠLO O PRINCÍP. 

Z. Némethovei - vedúcei školskei ie
dá/ne a pomocnú ruku priložili ai 
členky výboru rodičov DFS-u 
Grbačieta p. B. Maderová 
aM. Savarová. 

Ovocné misy sponzorovala 
p. Baranovičová - Ovocie- zelenina. 
Za to, že sa mohla uskutočni( takáto 
krásna akcia treba predovšetkým po
ďakoval' vedúcim DFS-u - Klnka -
manželom Saňkovým a DFS 
Grbačieta slečne Nikolete Krajčírovej 
a iei otcovi Jozefovi Krajčírovi. Ďalei 
vedeniu ZŠ l. Bukovčana 1. Vdáka 
patrí ai Výboru rodičov DFS GRBAČI
ETA, garderobierke A Turanskei a iei 
manželovi, manželom Adamovým, 
manželom Pau/echovým, pani 
Bachnovei, Havlovičovei, Savarovei, 
Maderovei, Miktezovei, Huisovei 

Neznalosí zákona vraj neospra
vedlňuje. Niečo podobné som vo 
svojej novinárskej praxi ešte ne
zažil. Vdaka Devínska. Ešte v ten 
večer som šiel tam, kde o moju 
prácu záujem bol. 

Peter Krug 
- vydavatel' Devexu 

P.S. K výhrade pani, ktorá bola 
tiež toho názoru, že mám mat 
vstupenku. Podpora napr. 
Grbačietam, z mojej strany sa 
nedá porovnal s cenou vstupen
ky, aj fotografia na kazete je na
koniec z dielne Devexu ... 
Nakoniec som tam šiel pracovne. 
To by bol zážitok, ak by nevpusti
li bez vstupenky, požiarnikov, po
licajtov alebo nebodaj osvetlova
čov a zvukárov!!! 

a všetkým rodičom, ktorí sa snažia 
o to, aby každá akcia DFS Grbačieta 
dopadla na výbornú . Pre problémy 
na chorvátsko-madárských hraniciach 
sa súbor z Osiieka nemohol dostavit'. 

Na druhý deň 12. 2. {sobota} ste 
mohli DFS Grbačieta a DFS Klnka 
opät' vidiet' v ich spoločnom progra
me v DK Dúbravka. Bohatý program 
a velmi pekný výkon detí odmenili di
váci burácaiúcim potleskom, čím sú
bory povzbudili do dálšei práce. 

Myslíme si, že spoločné vystúpenia 
DFS Grbačieta a Klnka sa vydarili 
a všetci, ktorí sa prišli na roztancova
né a rozspievané deti pozrie(, od
chádzali z vystúpení v dobrei nálade 
a o niečo mladší. 

Ladis~v švarc sa dostal do reprezentácie Sloven~a 

VZDY PRACOV/TY,· 
Začal cyklistikou, hokejom, 

ako deväÍročný s tenisom . V ča
se, keď bol otec správcom teni
sových dvorcov v Devínskej bol 
denne na kurtoch. Otec bol 
vlastne prvým sparingpartnerom 
(hoci tenis sa začal učil so sy
nom), trénerom, sponzorom . 
Laco však nikdy nezabudne spo
menú! trénera Aleša Zlochu. 
Neskôr, v kategórii starších žia
kov pomohol Igor Zajac ako tré-
ner i partner. - Treba hra( tvrdo makat' a čo si 

Potom prišla šanca pôsobil aj dosiahnut'. V roku 1997 ma-
v Slávii Právnik Bratislava . turoval a hneď v to leto vyrazil 
Trénoval v kvalitnom kolektíve . na prvé satelitné turnaje ATP 
Stále bez osobného trénera, ale (Rakúsko, Madarsko, Sloven-
v čase "vol'na" s otcom na dvor- sko) . Prvý bod uhral na satelite 
each v Devínskej . v Madarsku. 

Ako samorast sa začal šplhal - Na ten si pamätám hádam 
na slovenskom rebríčku juniorov najviac. Ten bol najkrajší. Každý 
z druhej stovky do prvej desiat- tenista si ten prvý vari do smrti 
ky. A prišli aj prvé úspechy na zapamätá. A ko/'ko chutí dodá. 
medzinárodných juniorských Keď niekto chce a nielen v te-
turnajoch . Prvé body uhral nise čosi dosiahnut' musí na to 
v Hradci Králové. V dvojhrách aspoň z časti mat' o velmi, velmi 
sa dostal na 300. miesto na sve- chciet'. 
te. Tak možno stúpal. Rok 1997 -
- Keď ma, v sedemnástich začal l 050 . miesto rebríčka ATP, 
trénovat' Emil Miške, začal som o rok neskôr 480. miesto, kon-
si uvedomovat': čo čakám, čo com minulého roka 380. 
odkladám? Veď iní v mojom ve- -V roku 1998, to bola už moja 
ku ... A podporil to aj tréner: druhá sezóna na turnajoch ATP 

Z ;v •e počtu pracovníkov n•zenl na magistráte 
Najdôležitejším bodom ostatného 

zasadnutia mestského zastupitelstva 
bolo schválenie rozpočtu mesta 
Bratislavy na rok 2000. Príjmy mesta 
sa očakávajú vo výške 5,81 miliardy 
korún a výdavky vo výške 6,08 mili
ardy korún . Za rok 2000 sa teda 
očakáva celkový schodok vo výške 
271 miliónov korún . Najväčším vý
davkom mesta bude splatenie komu
nálnych obligácií vo výške 2,6 mi 
liardy korún, ktoré si mesto vzalo 
pred piatimi rokmi. Na splatenie tejto 
čiastky bude potrebné vypísať novú 
emisiu obligácií. Ďalším vel'kým vý
davkom je tak ako aj po iné roky do
tácia pre Dopravný podnik vo výške 
51 O mi liónov korún. ........................ 

Napriek plánovanému schodku je 
mesto nútené obmedzovať svoje vý
davky. 

Najviac sa to prejavilo v podstat
nom znížení investičnej činnosti. Je 

to;zlá správa oj pre Devínsku Novú 
Ves, pretože sa v rozpočte neuvažuje 
s prácami na preložke Mlynskej ulice 
a n~ rekonštrukcii cesty medzi 
Devínskou Novou Vsou a Dúbravkou. 

Šetriť sa bude aj na Magistráte. 
Poslanci mestského zastupitel'stva 
schválili novú organizačnú štruktúru 
Magistrátu, ktorá by mala zefektívniť 
jeho činnost'. 

Nová štruktúra predpokladá zníže
nie tabul'kového počtu úradníkov 
z doterajších 501 až na 400 do kon
ca tohto roka. 

Kedže v skutočnosti je dnes na 
Magistráte zamestnaných asi 450 
pracovníkov, 50 z nich by malo do 
konca roka Magistrát opustiť. Ušetrí 
sa tým v tomto roku asi l O 
miliónov korún. 

Ing . Ján Žatko 
poslanec mestského zastupitel'stva 

(KDH) 

(tréner Miške}, sa mi dostala do 
rúk kniha Nové mentálne sily od 
Loehra {robil mentálneho trénera 
Samprasovi, Agassimu, Selešo
vej o dalším tenistom 
z Boletieriho tenisovej akadé
mie}. Po jej prečítaní som získal 
ten správny pohlad na tenis, 
upevnilo ma to v tenisovom mys
lení a získal som ve/a aj pre môj 
osobný život. 

V priebehu dvoch mesiacov sa 
posunul z 900. miesta na 500. 
- Do semifinále no chalangero
vom turnaji v Budapešti som sa 
dostal z kvalifikácie. Vtedy som 
začal uvažovat' nad vyššími 

cie/mi. 
Začiatkom roka 2000 sa 

vybral do Indie z úmyslom dobre 
sa rozohral a prinies( na začiat
ku sezóny niekol'ko bodov. 
- Turnaj som vyhral. Bol to môj 
prvý vyhraný turnaj v kariére. 

Zrejme na základe výsledkov 
z konca minulého roka a začiat
ku tohto, ho nehrajúci kapitán 
Miloš Mečíi' nominoval na jeho 
prvé daviscupové stretnutie. 
Výsledok už poznáme (v minu
lom čísle Devexu). Nastúpil a za
platil nováčikovskú daň. Hoci 
výsledok s Hipflom 2:6, 4:6, ne
patrí medzi najhoršie. 
Najbližšie cesty? 
- Výsledky motivujú a zaväzujú 

CHCEI'E SA SI'Af 
MESI'SKÝM 
POLICAJfOM? 

Hlavné mesto Slovenskej repub
liky Bratislava - Mestská polícia 
hl. mesta SR Bratislavy prijme do 
pracovného pomeru výberovým 
konaním zamestnancov na pra
covné miesto POLICAJT. 

Predpoklady: 

• vek od 21 rokov 

• ukončené úplné stredoškolské 
vzdelanie s maturitou 

• bezúhonnosí 

• výborný zdravotný stav 

Mestská polícia hl. m. SR 
Bratislava, Gunduličova l O, 811 
05 Bratislava 
Informácie poskytneme od 8.00 
do 15.00 h osobne alebo na t. č. 
5441 8223- 8, kl. 312. 

viac no sebe pracova( 
Najbližšie mo čakajú turnaje 
v Polsku o Chorvátsku, príprava 
na Davis cup .. . 
• Utiahneš to? 
- Na profesionálnu úroveň po
trebujem sponzorov. 
• Máš? 
-Hlodám. 

Peter Krug 

tlAiéJ Hi 
K pekným výsledkom slovenské

ho šachu v ostatnom období pris
pela i Veronika ROHÁČKOVÁ 
z ŠK Strelec DNY. Na majstrov
stvách sveta mládeže v španiel
skej Oropese del Mar skončila 
v kategórii do 18 rokov tridsiata 
zo 64 účastníčok, pričom získala 
5,5 boda z ll-ich partií. Treba 
podotknú( že Veronika má iba 
13 rokov. 

mj 

l STOLNÝ TENIS l 
12. kolo 
Trnávka - ONV 0: 1 O 
13. kolo 
ONV- Sineal 10:3 
14. kolo 
Malacky "B" - ONV 9:9 
15. kolo 
ONV · Priemstav 1 0:4 
16. kolo 
ONV- Banka 10:0 

G.F. 

TLAČIVÁ 
všetky druhy 

od hlavičkových 
až po farebné 

pútače 

VYDAVATEúilVO 
noviny, časopisy, 

bulletiny, prospekty 
knihy ... 

KNÍHVIAZAČS1VO 
ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

FOTO ZBERŇA 
vyvolanie itlmov, 

vyhotovenie 
fotograiú 

DEVEX 7 



OHLAS NA ČLÁNOK: 
Vážení jt, at, bh, tr. Ihri sko STRED 
vraj patrí hokejbalistom!!! 

Ukážte nám jedno di eťa, jedné
ho dospeláka, ktorých sme nev
pu st ili , alebo vyhodili z ihri ska. 
IHRISKO HOKEJBALISTOM NE
PATRÍ! Hrávame tam len šport , 
kto rý nás baví a ro ky ním repre
zentujeme DNV v rôznych zápa
soch v Brati slave, na Sl ovensku 
a dokonca už aj v za h ra ni č í. Na 
ihrisku nám zá lež í, a preto sa ho 
snaž íme udrž i avať v čo najkva lit
nejšom stave. Každý rok do opravy 
investuj eme nemalé peň až né 

č i astky (samozrejme v lastné), 
a preto aj chránime to, za čo sme 
zaplatil i. Toto leto sme povymie
ň a li drevené obl oženie na manti
neloch, spevnili oplotenie a nama
lovali č i a ry. 

Stá lo nás to nieko l'ko t isíc 
a znovu len za "svoje" . Na ihrisku 
tráv ime minimum času , 1 tréning 
a 1 zápas týždenne, práve kvô li 
" nesmierne trpiacim obyvate l'om". 
O rgani zujeme tri turnaj e za ce lý 
rok. je to vždy jeden víkend . 
Nezač íname pred 9.00 
a ne kon č íme po 22.00. Samoz
rejme, že nie je to ni č príj emné, 
keď Vám celý víkend niekto búcha 
pod oknami, ale žeby ste kvô li to
mu museli chodi ť do Strassburgu? 
Ihrisko počas ško lského roka, keď 
je teplo, využíva aj ško la vo dvore 
na síd li sku. M ávaj ú ta m telesnú 
výchovu a poobede sa tam bav ia 
deti zo školskej družiny. 

Verte, že by sme rad i trénova l i 
a hrávali niekde, kde by sme ni ko
ho neruši l i. 

Z rad nice už dva roky poč ú va 

me o športovom areá li 
s hokejbal ovým ihri skom, soc iál
nymi zari adeniami a sprchami . 
Ž ial'bohu deje sa pravý opak. 
Väčš i na pos lancov je rada, keď 
o nás nepočuj e . Hokejbal je podl'a 
štatistík 12-tym najmasovejším 
špo rtom na svete, už tretím na 
Slovensku a v DNV je druhá naj
väčš i a zák l ad ň a po Petrža lke. 
V tomto sme predstihli aj Koš ice, 
Ž ilinu a iné ve l'ké mestá na 
Slovensku. 

M ladí chl apci rôznych veko
vých kategórií za nami chodia, č i 
by sme ich netrénova li . 
V dobe, keď mlad í l'u d ia fajč i a 
skôr, než sa na u č i a pori adne vy
s l ovovať "R", keď na každom kro
ku možno stretn úť mlad íka z ne
prítomným pohl'adom a rozp icha
nými ž ilami , je takýto záujem o to 
cennejší. 

Bo li to hokejba li sti DNV, kto rí 
obyvatel'om mesta Vsetín, súperov 
z Hav írova, Tiinca, Prahy a iných 
miest od n a u č ili spáj ať DNV 
s Devínom. 

V DNV máme hráčov, kto rí by 
okamž ite mohli hrávať najvyšš iu 
hokejba lovú súťaž . Žial', niet vy-

DEVEXS 

"KU KARNEVALU" 
hovujúceho ihriska, tak aspoň re
prezentujú v rôznych výberoch 
Bratislavy. S jedným s Vami súhla
síme. Takto sa k mládež i a k časti 
svojho obyvatel'stva nesprávajú ani 
predstavi tel ia Bangladéšu. 

predseda HB K KO BRA DNV 
B.Chandoga 

podpredseda HBK KO BRA DNV 
R. Varga 

kapitán ŠK YMCA DN V l l'ja 
Chandoga 

*************** 
OHLAS NA ČLÁNOK : KARNEVAL 
NA [ADE 

Vážená pani Švehl ová. So 
záujmom sme si p reč íta li Váš č l á 

nok " Karneva l na l'ade" . Píšete, že 
ešte týždeň pred pl ánovaným ter
mínom karneva lu mrzlo, až to 
prašťa l o, a tak sa v utorok na ihris
ku sídliska STRED zača l a príprava 
radu. 

Dovo lím si Vás poo p rav i ť. Ešte 
1 O dní pred karnevalom na ihrisku 
bo li kopy snehu zamrznutého tak, 
že 12 dospelých po tri veče ri 

s krompáčmi a lopatami mali čo 
ro bi ť, aby ihri sko vyč i s tili. Nebol 
to nikto z o rga ni zač ného výboru 
karneva lu, ani z Denovy. 

Bo li to hokejbalist i, ktorí týždeň 
pred ka rnevalom organizova li tur
naj . Z rejme vše tkým pr išlo vhod, 
že to vyhádza li , a tak v uto rok 
mohla začať príprava l'adu na ka r
neval. 

A nebo lo to jednod uché: žiad
ne č i ste ni e od so li (tá bo la pri 
č i s te ní použ itá v piatok, teda štyri 
dni pred tzv. " pr íp ravou"), len 
bezdu ché a n eú če ln é vy li evanie 
vody na ihri sko z c isteri en 
Denovy. Voda vese lo vytekala 
spod mantinelov na trávn ik okolo 
pieskoviska za ihri skom a nikomu 
to nevad ilo. je samozrejmé, že lad 
vyzeral ako sa na odvedenú prácu 
patr í. Odmäk, ktorý potom nasta l 
nemohol nikoho, kto sleduje sprá
vy o počas í prekvap i ť. 

Zaujímavé je Vaše vy jad renie, 
že o l'ade na futba lovom štad ióne 
ste sa dozvedel i len deň pred plá
novanou akciou. Nemenovaného 
sponzo ra ka rn eva lu sme o tomto 
variante informova li už týždeň vo
pred a upozo rňova li sme ho aj na 
otep lenie, kto ré hl ási li v d lhodo
bých predpovediach počas i a. 

Ešte odpoveď na Vaše otázky. 

Komu patrí ihrisko na síd lisku 
Stred? 

Prečo nie je toto ihrisko po celú 
z imu využívané ako klz isko? 

1. Ihri sko je ve rejným priestran
stvom a patrí všetkým . Ud rž i avať 

ho a sta rať a oň má radn ica, resp . 
zamestnanci Denovy. Od vybudo-

vania ihriska, pred viac ako des iati
mi rokmi, radni ca neinvestovala ani 
ko runu do j eho udrž iavania. 
Naopak, bo li pokusy ihri sko rozo
brať a z ru š i ť. V D NV máme vymo
ženosť, ktorú nemá hocktorá m .č . 
v Bratislave. je to ve l'ký udrž iavaný 
rybník, ktorý keď " mrzne až to 
praští", vyu ž ívajú obyva teli a všet
kých vekových kategórií DNV. 
N ikto nemá ni č proti karn eva lu, 
veď je to pre deti a vše tc i v íta me, 
keď sa obj aví taká ini c iatíva. Roky 
sa na ihrisku robil l'ad a ko rčulova l o 
sa veselo celú zimu . 

Práve to je aj hlavná p r íč in a, že 
asfaltový povrch praská a začínajú 
sa tvoriť hrbo ly, ktoré v letných me
siacoch môžu spôsobiť nebezpečné 
zranenia. A ihri sko má predsa slú
ž iť po ce lý rok. 

predseda KBK KO BRA DN V 
B. Chandoga 

podpredseda HBK KO BRA D NV 
R. Varga 

kapitán ŠK YMCA DNV 
l. Chandoga 

***************** 
Adresát neznámy? 

V 3. č ís l e Devexu i v tomto 
vys lovujú svoj e názory na ihri sko 
na sídli sku Stred o bča ni a. Nikto , 
ani z jednej strany pohl'adu, netvr
dí, že prekážajú akt ivity detí a mlá
deže . Všetc i svo rne tvrdi a, že akt i
vi tu sú prospešné, chvá lyhodné, 
prepotrebné. Nik nezaz lieva hokej
ba listom ich príkl adnú u s il ovnosť 
a sta rostli vosť o šport, o mládež. 

Podstatou prob lému je s kutoč 
nosť, že ihrisko takéhoto typu v hu
stej zástavbe má sp rň ať isté kri tériá 
a normy. Pre všetkých. Pre využ í
va júcich i pre bývajúc ich v bez
prostrednom okolí. O to sa má po
sta rať maj i te l' pri estoru, prevádzko
vate !'. 

Sťažnost i i ohlasy zati al' patria do 
komunikác ie medz i občanmi . 
Majitel', správca, prevádzkovate!' sa 
neozýva . Buď neexistuje (čo je na
jmenej pravdepodobné) alebo ne
cháva "vývoj" bez povšimnutia. 

K veci: Ani hokejbalisti urč ite nie 
sú nadšení podmienkami. 

V čase, n ečase sa prez li ekajú 
pod obl ohou, prepotení odchád
zajú domov, hy-gieni cké potreby 
musia chti ac-nechtiac, vykon ávať 
kde sa dá. Nadmerné, teda nepri 
merané hlukové zaťaženie obyva
tel'ov oko litých bytov (240, čo 

predstavuje okol o 800 l'udO ku po
divu nespôsobujú iba hokejbali st i 
a iba v čase zápasov. 

Už v minulosti bolo spomínané, 
že hluk spôsobujú neodhlu čnené 
mantinely (jedným z návrhov bol o 
na v i ezť hl inu z vonkajšej strany do 
výšky 2/3 mantinelov, čo by pôso
bilo tlmi aca - za tial', už roky bez 
odozvy) . 

Najv iac hluku toti ž spôsobuje 
vytrvalé " trénovanie" jednotli vca 
(jednotlivcov) pred tréningom, č i 
zápasom, ale, a dosť často chlap
ca, chlapcov, čo s hokejbalistami 
a hokejbalom nemá ni č spo ločné 

iba si prišiel "zastri e l'ať" . 
jeden a narobí rámusu za ce lé 
družstvo! !! 

A pravdaže trepanie hokejkami, 
rukami, č i nohami na mantinel vy
tvá ra hluk nad rámec akýchko ľvek 
noriem. 

Resumé: 

1. Problémom nie sú deti a mlá
dež, alebo hokejbali sti, ale hlu č 
n osť a n ezabez pečeni e hyg ieny 
a noriem. 

2. K odstráneniu prob lému sa nik 
nehlás i a nik ho neri eš i. 

3 . Na počet det í a ml ádeže je 
v Devínskej Novej Vs i nedostatok 
vhodných pr iestorov (hoc i ve ra 
pri estorov už ex istujú c ich -ZŠ P. 
Horova, Ko lónia, pri futbalovom 
štadióne ... ) nie je dostatočne vyu
žitá pri minimálnych nákl adoch 
na prevádzkovanie. 

4. Už ex istujúce priestory na špor
tovanie (náš dojem) sú využívané 
sporad icky, nekoordinovane. 

Záverom: 

Ani päťtis íc názorov na stránkach 
novín problémy nevyri eš i. 

jt, at, bh, t r. 

KE 
veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie ternúny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Br atislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol"né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• Mech. pís. stroj, 2500,- . 
Na kaštieli l 2 
• Predám sedačku 3, 2, l, za
chovalá cena dohodou. 

Tel. : 6477 9138 

I li! :l lllfSUIIII : l v 
• Opravy chladničiek a mraz
nič i ek. 

Tel. 6428 6260, 
0905 786 260 

• Požičovňa tepovača KÄR
CHER. 

Tel. : 6477 8362 
• TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn .: 6477 6963 

• Katalóg Triangel. du -vinohrad . 
Tel : 0903-373 471 

• Drukos KOMFORT: výhodný 
nákup na splátky bez ručitela. 

Tel: 6477 8833 
pôdu - rol'u, oproti družstvu 
DNV, 50 a. 

Tel. : 0903 459627 
• Kto doučí matematiku, slov. 

jazyk a nemčinu n~ pri jímacie 
pohovory na SŠ (aj jednotli
vo) . 

Tel. : 0905 493 940 
• TRIANG~L LEASING - splát
kový predaj elektro. 

• Prenajmem záhradu v DNV. 
Tel. : 6477 6050, 

po 18.00 h 
• Predám, prenajmem ornú Tel. : 6477 7380 Tel. : 6477 9870 

• Ožehlím prádlo 
do 24 hodín 
s donáškou do 
bytu. 

Tel. : 6428 3020 
po 18.00 h 

Vezmem do pod
nájmu 2-izb . byt 
(príp. čast' RD). 

Tel : 6477 6426* 
Vymením 1-izb. 
byt za 3-izb. 
v DNV. 
Tel:6477 072206 

(il6XNEHNI!JifE(.NQSTID 

• Predám záhra-

vYSKÚŠAJTE r ČO VÁM EŠTE NIKTO NEPONÚKOL 

.fBezplatný od>'OZ k lienta z o servi su v 
Bratis lave 

.fEezplatné opravy defektov počas 3 roko v 
n a p n eumatikách z ak úpenýc h u n ás 

.fRočné uskladnenie pneumatík z a mimoriadnu cenu 
990 , - Sk / sada 

.f Be zp la tná odťallo vá služba: 0 9 03 433 433 

.fMáte poruchu ? 

AUTO YALUŠEK holding 
Komplexné $/u[by Šlunla a &ai 

Volaj te 24-llodin Mobil Servis: 
0 9 0 3 72 0 9 13 

M. Sch. Trna..,s~ho U , 841 Ol Bmlisko>a, JeL: 0716920 2111 
ÚUNléskiŽ usla U, 841 OJ Bl'fllis/atJa, teL : 07/6116 7649 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 330 Sk, l / 8 str. = 660 Sk, l l 4 str. = 1320 Sk, l / 2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O %, ce loročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO %, posledná 
strana + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou ). Po·pia: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 
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za obdobie od 7. 2. do 18. 2. 
2000 
*Dňa 11. 2. 2000 v čase o 23.00 
h zasahovala hliadka mestskej po
lície na ulici l. mája voči dvom 
miestnym občanom, ktorí rušili noč
ný klud spoluobčanov. Po zjednaní 
nápravy hliadka mestskej polície 
vyriešila priestupok v blokovom ko
naní. 
•y ten istý večer, v čase 30 minút 
po polnoci hliadka riešila priestu
pok, ktorého sa dopustili dvaja ob
čania z Dúbravky tým, že rušili 
nočný kl'ud nedôstojným správa
ním. Priestupok oboch hliadka po 
zjednaní nápravy vyriešila v zmys
le zákona o priestupkoch. 
*Dňa 17. 2. 2000 stanica mestskej 
polície v DNY vykonala poriadko
vú akciu, zameranú na kontrolu 
dodržiavania VZN č. 6/1998 
o pohybe zvierat na verejných 
priestranstvách. Počas akcie zistili 
pä( priestupkov, priestupky majite
lov psov vo väčšine zistení, za ne
rešpektovanie VZN, vyriešili bloko
vou pokutou. 

Každodenne sa hliadky MsP ve
nujú kontrole dodržiavania ustano
vení zákonných povinností vodičov 
nákladných motorových vozidiel, 
ktorí nerešpektujú dopravné znače-

Vodorovne: A. Začiatok tajničky . -
B. Architektonický vchod - zmija po 
anglicky. - C. Vokalizovaná predložka -
uvol'ňuje zn. autosviečok. 
D. Zjednotitel' Slovanov - Verdiho opera 
- tela po česky. - E. Rieka v Rusku - zn i-
em po česky - mesto v Rumunsku. -
F. Budova - mesto v Pol'sku - anglická 
skratka rozprávkového displea. 
G. Poolamuj - druh stredovekého maje!-
ku - želaj, žič. - H. Vianočná pieseň -
rovné. - l. Stred tajničky.-
Zvisle: l. Zhodnotenie pracovníka. -
2. Prírodná rezervácia v okrese Beroun 
- babylonský boh obety. - 3. Zrazenina 
krvi v cievach - nedostatočné množstvo. 
- 4. Domácke mužské meno - dub po 
anglicky - produkt včiel. - 5. Značka pí-
sacieho stroja poruší vernosť. 

6. Mesto v Kalifornii (USA) - pohorie na 
Sumatre. - 7. Zvádza po česky- sadze 
z organických látok. - 8. Talianska me-
nová jednotka - belasí. - 9. Skratka brit-

l ®fhÔGG:lfh0 gd.J~í7ÔGJ 
Klub ZDRAVA LIN/A 
a diéta -zdravá výživa. l. ČASŤ 

Cukrovka (diabetes mellitus) ie 

iednou z nairozšíreneiších civili
začných chorôb 20. storočia. 

Počet chorých na celom svete sa 
zvyšuié so stúpaiúcou životnou 
úrovňou. 

Prvotnú príčinu ochorenia na 
cukrovku nepoznáme, z možných 
vplyvov sú to naimä dedičné dispo
zície a nesprávna výživa, chýbanie 

živín {vit. B6, Magnézium a iné), 

preiedanie sa a následná tučnota, 
ve/a rafinovaného cukru, málo po
hybu, stres ... 

Je to ochorenie podmienené ne
dostatočným účinkom inzulínu 
(hormón podžalúdkovei ž/azy -
pankreasu) v organizme. Absolút-

nie v obci. len tento týždeň bolo 
zistených ll porušení, ktoré hliad
ky riešili blokovou pokutou resp. 
objasňovaním priestupku. 

Chcem da( týmto na vedomie 
verejnosti, že v prípade, ak uvidia 
podozrivé osoby, ktoré javia znám
ky páchania krádeží rôznych káb
lových rozvodov, aby nás telefonic
ky upovedomili na linku tiesňového 
volania "159". Stalo sa, že pri 

· ",strii" v noci z 15. 2. 2000 niekto 
postrhával káble z vedenia, ale tie
lo si nestihol odniesť. 

Jaroslav Luky 
velitel' stanice MsP v DNY 

ského Združenia majitel'ov novín - roz
pustená pevná látka - rieka v Barme. -
l O. Druh tkaniny so skríženou väzbou. -
ll . Jazero v Rusku - belgický spevák 
pop music. - 12. Koniec tajničky. 

ny alebo ai relatívny nedostatok in
zulínu spôsobuie poruchu látkovei 
premeny, poruchu metabolizmu sa
charidov (cukrov) ale ai tukov 
a bielkovín. ZÁKLADNÝM LIEČEB
NÝM PROSTRIEDKOM PRI CUK
ROVKE popri liečbe ordinovanei le
károm ie DIABETICKÁ VÝŽIVA či už 

ide o diabetika, ktorý vystačí s dié
tou, alebo sa lieči tabletkami, prí
padne inzulínom . Správna výživa 
pomáha predchádzal' kompliká
ciám, ktoré ohrozuiú diabetika na

imú z postihnutia zmien na cievnych 
stenách cirkuluiúcimi vysokými kon
centráciami krvného cukru. 

Takáto zmena na cievnei stene vedie 
nielen k poškodeniu cievy, ale napr. 
k infarktu srdca, náhlei cievnei moz
govei príhode, poškodeniu zraku až 
k slepote, poškodeniu sluchu, vypo
vedaniu činnosti obličiek, poškode
niu nervov a ciev končatín (tzv. dia
betická noha), čo často vedie až 
k amputácii. 

Správna výživa ie nai/epším pomoc
níkom liečby. 

ZÁSADY LIEČEBNEJ VÝŽIVY PRI 
CUKROVKE 

1. Dôsledne dodržuite pokyny svoi
ho lekára. 

2. Porad~e sa so svoiim lekárom 
(resp. ai s nami v poradni) o mož
nosti zostavenia správneho dietetic
kého programu výživy, ktorý treba 
zostavil' individuálne podla veku, 
váhy, hladiny krvného cukru, druhu 

Pomôcky: B. Vipers. - E. Umba. - F. VDU. 
- 3. Tromb. - G. Alas. - 9. NPA. -
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liekov a celkového zdravotného 
stavu .. . Áno, chce to čas a disciplí
nu v životospráve, ale takto môže 
cukrovkár prežit' plnohodnotný ži
vot. 

3. Jedzte iba predpísané energetic
ky primerané množstvo potravín 
a prípustné množstvo denne priií
manei energie rozde/~e do 5-6 ie
dál. 

4. Jedzte ve/a zeleniny (300 g) 
a ovocia (300 g) denne. 

5. Užíva ite výživové doplnky - vita
míny a minerálne látky denne. 

6. Daite si spravit' revitalizáciu trá
venia a zažívania, čím sa docieli ai 
zlepšenie činnosti podžalúdkovei 

ž/azy a tým výška krvného cukru. 

7. Vylúčte cukor, potraviny a nápo
ie obsahuiúce cukor. 

8. Obmedzte v strave príiem tukov, 
naimú nasýtených mastných kyse
lín. Používaite rastlinné o/eie, na
imä olivový. 

9. DODRŽUJTE ZOSTAVENÝ JE
DÁLNIČEK - JE TO CESTA AKO 
PREDÍSŤ KOMPLIKÁCIÁM. 

Radu, alebo informáciu Vám po
skytneme na tel. č. 0903 434 571, 
alebo v poradni v Lekárni pri rad
nici v DNV {pri pošte). 

MUDr. Kirňáková, 
Pharm.Dr. Grešnerová 

~(ij rr~ oo a~ 
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-Hovorili ste s obžalovaným? 
-Áno bol som u neho doma 
-Ako na vás zapôsobil? 
- Bol biely ako stena, okolo úst mal penu, 
v ruke držal britvu ... 
-... a potom? 
-... potom sa začal holiť. ... 
- Pán lekárnik, prosím vás, je tá masť na vrás-
ky účinná? 
- Pravdaže. Skúšali sme ňou vyrovnať aj vlnité 
plechy. ... 
- Takže chlapci, vyskočíte, napočítate do pia-
lieh a zatiahnete za šnúrku vl'avo. Keby sa 
vám padák neotvoril, nevadí, zatiahnete za 
šnúrku vpravo a otvorí sa vám záložný pa-
dák. Jasné?! 
Vojak Komar sa nervózne pýta:- A čo, ak sa 
mi neotvorí ani záložný padák?Major ho ne-
chce strašiť, tak do napätej atmosféry vnesie 
trochu humoru:- Tak budete mávať rukami 
a revať: som jastrab, som jastrab!Rozsvieti sa 
svetlo a vojaci vyskáču. Naraz major počuje 
vydeseného Komora ako na neho volá:- Pán 
major, akože sa volá ten vták? 

DEYínskonovoveský EXpres - dvatýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: va štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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1\{estsl~á časť DNV je v sucasnosti naJvacsim sponzorom 

12.-13. týždeň 

&l:\ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavatel'a 
Je po jarných prázdninách, po 

fašiangoch. Teraz, keď l'udia 
nabrali nových síl asi nastane len 
pravý pracovný a tvorivý ruch. 
Jar klope nezadržatel'ne na dve
re , záhradkári sa už vyrojili, or
gován tisne von prvé zelené lístky. 

Naša mestská čas( sa chystá 
schváli( rozpočet na tento rok. 
Každý občan by mal vedie(, ako 
sa s jeho peniazmi nakladá. 
Umožňuje mu to povinnos( orgá
nov, ktoré ho zastupujú, návrhy 
rozpočtu zverejniť. (Boli časy, keď 
boli zverejňované aj v Devexe). 
Občan je však pohodlný 

a možnosti vyjadri( sa pred 
schvalovaním sa vyhýba. Potom 
tvrdí, že on nevedel kde bol návrh 
zverejnený, nevedel, že sa môže 
vyjadri(, ako sa má vyjadriL 
výhovoriek dos( 

Kol'ko dostanú športovci? 
Zdravotne postihnutí? Na rozvoj 
bývania? Dôchodcovia? Kol'ko 
pôjde na údržbu, a čoho? A od
kial' ich mestská čas( získa? Bude 
rozpočet vyrovnaný alebo schod
kový? 

Ako by sa to občana nedotýka
lo. Možno, keby musel o deviatej 
vytiahnu( z peňaženky a o desia
lej by sa mali jeho korunky pride
li( trom: športovcom, požiarnikom 
a hudobníkom, hádam by ukázal 
prstom komu ich venuje. 

Zatial' však dôveruje, ale ne
preveruje, nepodiela sa. 

Váš vydavatel' 

Devrnsk~o:r:tovovesl~ého Expresu 

EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 
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IJil Devex v ohrození fJ Z diára starostu * Zdravotne 

postihnutým O V znamení návštev VW Sk 

Prezident SR R. Schuster vo Volkswagene {str. 4) 

DEVÍNSKONOVOVESKÝ EXPRES 
Už desiaty rok prichádza y ohrozenÍ 

Devínskonovoveský Expres do 
vašich domácností a v mnohých 
sa stal pevnou súčastou, rodin
ným priatelom, zdrojom infor
mácií. 

Aj vdak podpore mestskej 
časti DNV ho dostáva 3000 
domácností a číta ho viac ako 
l O tisíc l'udí. {ale aj rodáci 
v Nemecku, Švajčiarsku, USA) . 
Z nákladov {vlani 540 tis . Sk) 
hradí 50 % mestská čast a 50 
% zabezpečuje vydavatel'. 
Zabezpečit' 270 tisíc Sk ročne 
pre vydavatela znamená nes
mierne úsilie, budovanie kon
taktov, maximálne využívanie 
času a schopností. .. 
Pritom jeho mesačná mzda 
predstavuje 7000 Sk. 

Pre tvorbu rozpočtu MČ DNV 
predkladá a predložil aj v záve
re minulého roka podklady pre 
rok 2000. 

V návrhu rozpočtu MČ DNV 
na rok 2000 sa však z predpo
kladaných 50 % nákladov 270 
tis . Sk objavila suma iba 180 
tis. Sk, čo v zátvorke má pred
stavova( l OO % nákladov za 
minulý rok. V skutočnosti však 
čerpanie bolo 270 tis. Sk {dolo
žené dokladmi a kontrolované) . 

Teda krátenie oproti minulé
mu roku predstavuje 33,4 %. 
!Hoci vplyv inflácie, rast cien papiera, 
rast cien dopravy nepremieta vydavatel' 
do roku 2000). 
Menej o 90 000 Sk .. . ?! 

Podakovanie 
Pred krátkym časom oslovil Dop

ravný podnik Bratislava starostov 
mestských častí okresu Bratislava 4 
s požiadavkou a finančnú pomoc na 
zabezpečenie opravy autobusu na 
dopravu telesne postihnutých detí da 
školských zariadení. 

Mestská čas( DNV odsúhlasil a fi
nančnú pomoc a tak predseda pred
stavenstva a generálny riaditel' DP 
Ing. J. Zachar poslal starostovi MČ 
DNY dakovný list, v ktorom vyslovil 
poda kovanie spoločnosti ale aj tých 
ktorí ta potrebujú -detí a rodičov. 

Požiare 
V januári bolo v okrese Bratis

lava osem požiarov, z toho v De
vínskej Novej Vsi tri (priama škoda 
57 tis . Sk) . Zásahom požiarnikov 
sa podarilo uchráni( hodnoty 
1,5 mil. Sk. 

Vydavatel' nežiadal, pri za-
chovaní rozsahu, obsahu 
a kvality viac, ale ... 
Z návrhu rozpočtu (kde index 
pre rok 2000 vo všetkých po
ložkách predstavuje nárast vý
davkov) jedine Devínskonovo
veský Expres sa dostal pod 
úroveň roku 1999 a dokonca 
o 33,4 %.V prípade, že rovna
ké sankcie krátenia požiada
viek boli uplatnené voči všet
kým poberatelom príspevko~ 
a dotácií (33,4%), mal by byt 

(Pokračovanie na 3 str.) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 2 .3 . 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 16.3. 2000, 

číslo vyjde 24.3. 2000. 
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® robničky 
1l radnice 

Z diára 
starostu 
MČ DNY lng.V.Mráza 

11.2.- navštívili starostu zá
stupcovia kanadskej spo l oč
nosti, ktorá prejavila záujem 
investovať vol'né finančné 
zdroje, garantované kanad
skou vládou, do výstavby by
tov. Zástupcovia spo l očnosti 
prezentoval i novú stavebnú 
technológiu (obrátili sa s ňou 
aj na okolité mestské časti), 
umožňujúcu rýchlu realizáciu 
výstavby modulovým spôso
bom. 
16.2.- sa stretol starosta MČ 
ONV, na pôde Volkswagenu 
Slovak ia, a.s. so štátnym ta
jomníkom ministerstva výs
tavby SR p. Matošom. Spolu 
so zástupcami VW SK rokova
li o možnosti príspevku-dotá
cie štátu na technickú infrašt
ruktúru , spojenú s výstavbou 
bytov. Na záver dohodli spo
ločné stretnutie starostov oko
l i tých obcí a mestských častí 
k oboznámeniu sa s rozvojo
vým i zámermi VW SK a mož
nej spolupráce samospráv pri 
ich realizácii. 
18.2. - za účasti svojho zá
stupcu a arch itekta MČ roko
val so zástupcami spoločnosti 
Euri Investment Banking s.r.o. 
o zámeroch výstavby tejto 
spo ločnost i na území ONV. 
21.2 - rokoval s dodávatel'om 
stavby Rekonštrukcia vila 
Košťálová o ďalšom postupe 
výstavby. 
Postup bude závisieť od fi 
nančných zdrojov MČ ONV 
v rozpočte MČ ONV pre rok 
2000. V tento deň rokoval aj 
so zástupcami Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Sloven
sku o umiestnení príspevku 
MZV Chorvátska, vo výške 
cca 550 tis.Sk do stavby chor
vátskeho múzea, ako i real i
zác ii projektu Kultúra bez hra
níc v tomto roku . 
22.2 - sa zúčastnil na pravi-

DEVEX 2 

del'nom zasdnutí správneho 
výboru okresného úradu prá
ce Ba 4. Výbor prerokoval ná
vrh rozpočtu pre ll. štvrťrok 
2000 a posúdil ž iadosti na 
príspevky pre aktívnu politiku 
práce. 
23.2 - privíta l na radnici št. ta
jomníka ministerstva výstavby 
SR. Oboznámil ho s rozvojo
vými možnosťami MČ ONV. 
Štátneho tajomníka zaujala 
možnosť dostavby lstrijskej 
ulice i výstavba domu mladej 
rodiny s možnosťou podpory 
štátu i hl.m . SR Bratislavy. 
24.2.- sa zúčastni l na rokova
ní mestskej rady hl. M. SR 
Bratislavy. Zaujímavým bo
dom rokovania bol návrh na 
financovan ie rozostavaných 
dopravných stavieb z fondu 
rozvoja bývania. Ten však ne
získa l potrebnú podporu čle
nov rady. 
28.2. - rokoval s prednostkou 
OU Ba 4 o možnosti pre
miestnenia matriky do budo
vy na lstrijskej č.22 (zákl. ško
la). Zároveň požiadal pred
nostku o pomoc pri urýchle
nom vybavovan územného 
rozhodnutia a stavebného po
vo lenia tejto prestavby. 
1.3. - sa streto l so starostom 
Marcheggu. Požiadal ho o pí
somné stanovisko obce k zá
väzku spo ločného vybudova
nia cyklolávky. 
2.3. - rokoval so starostami 
záhoráckych obcí (Lozorno, 
Zohor, Vysoká pri Morave, 
Jabloňové, Gajary, Záhorská 
Ves) o spoluorganizovaní 
Záhoráckych slávností na 
Kamenom mlyne. Podujatie 
bude 9.7.2000. 

Al 

Byty 
alebo cesty? 

Do velmi vážnei dilemy sa 
dostali členovia mestskei rady na 
iei ostatnom rokovaní. Námest
ník primátora RSDr. František Dei 
predložil návrh zmeny rozpočtu 
Fondu rozvoia bývania mesta 
Bratislavy. Návrh predpokladá 
minút' v roku 2000 z Fondu roz
voja bývania 75 miliónov korún 
na rôzne dopravné stavby. Išlo 

hlavne o vybudovanie svetelnei 
signalizácie na križovatkách a re
konštrukcie ciest. Nikto z prítom
ných nespochybnil potrebu navrh
nutých stavieb. Boli iba námietky, 
prečo sa maiú rekonštrukcie ciest 
financova( z Fondu rozvoia býva
nia. Tento fond sa napl~a z peňa
zí získaných za odpredai obec
ných bytov a maiú sa z neho sta
vot' nové byty. Tých ie dnes vel'ký 
nedostatok, hlavne pre mladých, 
ktorí nemaiú miliónové úspory. 

Táto dilema sa dotýka bytostne 
ai Devínskej Novej Vsi. V návrhu 
námestníka primátora sa totiž 
ocitla ai suma S miliónov korún 
na pokračovanie preložky cesty 
Mlynská - lstriiská. Potrebná in
vestícia, ktorá sa tahá už niekol'ko 
rokov. Na druhei strane miestne 
zastupitelstvo v Devínskei Novei 
Vsi vo svoiom programovom vy
hlásení ráta s výstavbou Domu 

mladei rodiny, kde budú náiom. 
né byty pre mladých /údi 
z Devínskei Novei Vsi. V súčas
nosti sa rokuie o mieste výstavby 
a o finančnei podpore teito vý
stavby zo strany štátu ai zo stra
ny mesta Bratislavy. A to práve 
z Fondu rozvoia bývania. 

Prvé kolo rozhodovania do
padlo v prospech bytov. Mestská 
rada uvolnenie 75 miliónov ko
rún z Fondu rozvoia bývania na 
rekonštrukciu ciest neodporúča 
schvál it'. 

O tom, či v druhom kole bude 
o tomto probléme rozhodovať 
mestské zastupitelstvo rozhodne 
primátor mesta. 
A aký názor ma i ú občania ? 
Cestu, alebo byty ? 
Ktorú prioritu si vybrat'? 

Ing. Ján Žatko 
člen mestskej rady 

Zdravotne postihnutým 
Podla zákona č. 195/1998 Z. 

z. o sociálnej pomoci okresné 
úrady poskytujú s účinnos(ou od 
l . 7. 1999 občanom s (ažkým 
zdravotným postihnutím peňažné 
príspevky na kompenzáciu na 
prekonanie alebo zmiernenie so
ciálnych dôsledkov ich (ažkého 
zdravotného postihnutia. 

Zdravotný stav občana zhod
notí no základe vydokladovaných 
lekárskych správ a nálezov po
sudkový lekár Okresného úradu 
Bratislava IV, odboru sociálnych 
vecí. Oddelenie posudkovej čin
nosti vydá posudok o miere funkč
nej poruchy občano a navrhne 
formu kompenzácie. 

Konanie o poskytovaní peňaž
ného príspevku na kompenzáciu 
sa začína podaním vyplneného 
tlačivo žiadosti alebo písomnej 
žiadosti občana no odbore so
ciálnych vecí. Tlačivo žiadosti 
o kompenzačný príspevok si 
môže občan alebo najbližší ro
dinný príslušník vyžiada( na od
bore sociálnych vecí Okresného 
úradu Bratislava IV - miestnost' č. 
204,207. 

Bližšie informácie môže občan 
získa( priamo v úradných hodi
nách v pondelok od 8.00-12.00 h 
a od 13.00-17.00 h a v stredu od 

8.00-12.00 h a od 13.00-16.30 
h u pracovníčok odboru sociál
nych vecí. 

Skutočnos( že občania, kto
rým v minulom období do 30. 6. 
1999 boli Sociálnou poistovňou 
priznané mimoriadne výhody na 
základe ich tažkého zdravotného 
postihnutia a vydané preukazy 
ŤP, ZŤP a ZŤP-S pre uplatnenie 
mimoriadnych výhod, môžu tieto 
výhody využíva( do 31. 12. 
2000. Dňom 31 . 12. 2000 strá
cajú platnos( teda oj tie preuka
zy, ktorých platnos( bola vystave
ná bez časového obmedzenia. 

Preto už v tomto období si ob
čania môžu uplatnit' formou po
dania žiadosti prehodnotenie ich 
nepriaznivého zdravotného stavu 
tak, ako je v úvode článku uve
dené. 

oss ou 

O rozpočte Mestskej časti ONV 
Bude rokovať miestne zastupiteľstvo 

v utorok 21. marco 2000 od 8.00 hod. vo 
verkej sále lstrocentro. Zasadnutie je verej· 
né (môže so zúčastniť každý občan DNV) 
o z rokovania bude oj priamy prenos v DlV 
(Devínskonovoveská televízia) . 

V prípade, že k prerokovoným návrhom 
so chce občan vyjadriť, môže tok učiniť, ok 
požiada o slovo o poslanci mu ho udelia. 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

DEVÍNSKONOVOVESKÝ EXPRES 
V O hrození K ~áv~~u roz~o~tu je potreb.né 

vy1adrrt sa velmt skoro, v nalb
ližších dňoch (do 16. 3. 2000) {Dokončenie z l.strany) 

rozpočet MČ plusový. 
Znížiť náklady o viac ako jed
nu tretinu, znamená (ako bolo 
vydavatelovi odporučené) zní
ži( periodicitu z dvojtýždenní
ka na mesačník, alebo z 8 
strán na 5 strán, alebo hlada( 
iné riešenia. 
Mal by som teda požiada( uží
vatelov- občanov, čitatelov kto
ré riešenie uprednostni(, aby 
občan dostal to, čo očakáva. 
Ktoré rubriky neuverejňova(? 
Spoločenskú kroniku? 
Kultúru, šport, informácie zo 
škôl? Neviem, poraďte. 

pretože poslanci miestneho 
zastupitelstva budú o návrhu 
rokovať 21. 3. 2000. 

Ak máte pripomienky k roz
počtu (a nielen čo sa týka 
Devínskonovoveského Expresu) 
neposielajte ich do Devexu, ale 
priamo na adresu vašich po
slancov: 

Miestne zastupitelstvo MČ 
ONV 

lstrijská 49 
841 07 Bratislava 

Mgr. Peter Krug 
Vydavatel' 

Devínskonovoveského Expresu 
ZŠ Bukavčana 1 sa uchádza o praiekt/NFOVEK SLOVENSKO 

CElOPlOŠNÉ NAPOJENIE 
Cieľom projektu INFOVEK je celoplošné napojenie so 

zóklodných o stredných škôl v Slovenskej republike no 
Internet, spojené s využívaním tohto média v pedogogic· 
kom procese. Ide už o druhú fázu pilotnej etapy, v kto
rej bude vybratých len niekoľko škôl z celej SR. Našou 
úlohou bolo vypracovať rozsiahly projekt, ktorý prez en· 
tuje nošu školu, jej unnosl o výsledky. Takže t. č., odo
vzdaním projektu do 29. 2. 2000 so uchódzome 
o úspešné prijatie vo výberovom konaní. 

l keď sú počitoče v nošej škole už bežnou súčos(ou 
prípravy uútefo no vyučovanie, skúsenosti s Internetom 
ešte nemáme. 
V prípade úspešného zapojenia so do tohto projektu 
(výsledok budeme vedie( približne v opr~i). máme už 
vypracované plány no využitie počítačovej učebne po
skytnutej v rómci projektu Infovek, plány no využívanie 
siete Internet, taktiež plány no zvýšenie zóujmu 
o Internet v celej Devínskej Novej Vsi. 

Možnosti využitia Internetu no našej škole sú no· 
sledovné: 
·vytvorenie nepovinného predmetu výpočtové techniko, 
· zavedenie adries pre učiteľov i žiakov, 
·vytvorenie žiackych internetových novín, 
· zefektívnenie komunikácie s partnerskými školami 
v Rakúsku o Taliansku, 
· prezentácia činnosti školy, výsledkov olympiád, súloží 
o iné, 

· prezentácia nášho medzinárodného projektu Dojme 
Zemi darček, 
· tvorivá prípravo vyučovacích hodín, 
· kontakt so žiakmi o rodičmi, ktorí sú dlhodobo vzdiale
ní v zahraničí, 
· priestor pre diskusiu v školskom parlamente. 
Zo určitých vopred stanovených podmienok si vieme 
predstaviť i sprístupnenie Internetu nielen nošim uúte· 
rom o žiakom, ole i celej verejnosti v ONV. 

Takže, držme si spoločne palce o v prípade pre nás 
úspešného výberového konania Vás o našich aktivitách 
budeme ďalej informova(. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

Program kina 

@~wa[ľ{] 
4.-5. 3. o 17.15 a 19.45 h 
JEDEN BlBEC NA VEČERU 
Fr. - MP12 - 50.-
11.-12.3. o 17.15 a 19.45 
ZÁMOK HRÔZY 
USA- MP 12 55,-
17.-19. 3. o 17.15 a 19.45 h 

Program DTV 
13.3. 2000. 18:30 Spróvy 

18:35. 19:00 Kreslo pre hosfo: 

Bezpečnos( v Bro~slove 

14.3. 2000 . 18:30 5próvy 

18:35. 19:00 Týždeň v ONV 

15.3. 2000. 18:30 Spróvy 

18:35 . 19:00 No~mi očami 

16.3. 2000 . 18:30 5próvy 

18:35. 19:00 Senior klubo 

17.3. 2000· 18 30 Spróvy 

18:35. 19:00 Týždeň v Bronslove 

20.3. 2000 . 18:30 Spróvy 

CINTORIN ... 
Fotografia cintorína v minu

lom Oevexe vyvoláva rozpaky 
v nejednom občanov i ONV, 
hlavne však u tých, ktorí si 
pamätajú, aký vzhl'ad cintorín 
ma l prednedávnom, kol'ko 
námahy bolo treba vynaložiť, 
aby, keď sa cirkevný a ob
čiansky pohreb posudzoval 
z rôznych hl'adísk, sa plot po
stavil. 

Na tú dobu určite pekný, 
dobrý a funkčný. 
Nechcem a nebudem pochy
bovať o tom, že správcu cin
torína v našej obci (Maria
num) viedli len tie najlepšie 
úmysly, keď celý plot zrušil, 
ale občanom na ich otázky, 
kam sa podel materiál z plo
tu, asi nestačia nie cel kom 
jasné odpovede. 

Je síce pravda, že plot nie je 
podmienkou aby sa miesto 
piety a posledného odpočin 

ku, ako je cintor ín, muselo 
oplocovať, ale konzervatívny 
prístup k istým opodstatne
ným zvyklostiam, je treba po-

ŠIESTY ZMYSEL 
USA- MP 15- 75,-
25.-26. 3. o 15.30 a 17.15 h 
v nedel'u aj o 14.00 h 
TOY STORY 2 - PRÍBEH HRA
ČIEK 
USA- MP - 65,-
25.-26. 3. o 19.45 h 
JEDEN SVET NESTAČÍ 
USA -MP 12 - 60,-

Tel.: 6477 5014 

18:35. 19:00 Kreslo pre hosfo: 

Novinky vo vysielaní DlV 

21.3. 2000. 8:00 . 20:00 Priomyprenosz rokoVIInio 

miestneho zostupitl'svo 

22.3. 2000 . 18:30 Spróvy 

18:35. 19:00 De~kó súlož 

23.3. 2000. 18:30 Spróvy 

18:35 · 19:00 Rozhovory 

24.3. 2000. 18:30 5próvy 

18:.35 · 19:00 T ýideň v ONV o Bratislave 

Reprízu uvedených programov 
môžete sletlovat' v kažJý pracovný 
deň od 22:00 do 22:30 a ot/9:30 tlo 
10:00. 

nechať na čas. Ten pomôže 
mnohokrát zabudnúť na bo
lesť, pomôže zmieriť sa so 
stratou b lížneho. · 
Preto je potrebné neustále pri
pomínať kompetentným, lebo 
ak by sme da li za pravdu ná
zoru, že plot treba zrušiť, pre
tože ho vandali neustál e ni 
čia, tak sa podriaďujeme zlej 
filozofii. 

Tej, ktorá nahráva názoru 
"Čím horšie, tým lepšie" . 
Možno sa preto pýtať: 
1/ kam sa podel plot, náklady 
na demoláciu a zisk z odpre 
2/ kedy, aký a za aké náklady 

bude stáť plot nový 
3/ na obe otázky má právo 
dostať každý občan, ktorého 
pozostalí je na cintoríne po
chovaný a za hrobové miesto 
zaplatil. 

Tento postreh možno vyvo
lá polemiku o oprávnenosti 
klásť otázky verejne a nie ad
resne. N ie je to tak. Tí, kto
rých sa uvedená problematika 
týka, odpoveď poskytnú. Mi
nimálne vydavatelovi. 

V Baranovič 

DEVEX 3 



v týchto dňoch oslávili 
70 rokov 

Anna BRŇAKOVA 
jozefína ]VRANOVA 
Vlasta KOVAR!KOVA 

Františka MIKLETiéOVA 

80 rokov 
jozef FARENZENA 
júlia MAšKOV A 

85 rokov 
Anna STAšKOVA 

Blahoželáme! 

V týchto dňoch sa dožil 
okrúhleho životného jubilea -

50 rokov 
Vladimír BARANOVIČ 
Za dvojročné pôsobenie vo 
funkcii zástupcu starostu 
a štvorročné vo funkcii po

slanca MZ Mé DNV a dobrú 
spoluprácu mu ďakuje 
a k jubileu blahoželá 

starosta 
Mé DNV Ing. V. Mráz 

Ku gratulantom sa pripája aj 
redakcia. 

Milan ŠAROCH 

František KOSTOLANSKÝ 

jozef ŠPALEK 

Gabriela MAXIANOVA 

Záver plesovej sezóny 

Zážitok 
Skutočne spoločenský i kul

túrny zážitok si odnášali za
mestnanci i hostia z tretieho 
reprezentačného plesu firiem 
PRESSKAM s.r.o. a STROJÁR
NE MALACKY a. s. v piatok 
25. 2. 2000. V kultúrnom do
me v Záhorskej Bystrici, najmä 
do polnoci, sa mi zdalo viac 
programu ako tancovania. Bol 
však mimoriadne pútavý a tak 
nečudo, že sála znela potles
kom po i počas každého vystú
penia. Moderátorka, Marika 
Studeničová, s príznačným 

DEVEX4 

Prezident SR Rudolf Schuster vo Volkswagene Slovakia a. s. 

V znamení návštev 
Prvý štvrírok tohto roka sa vo 

Volkswagene Slovakia a. s. niesol 

v znamení návštev. Najskôr prišiel 
primátor Bratislavy J. Moravčík, 
potom minister hospodárstva SR 

r. Harach, minister zahraničných 
vecí SR E. Kukan, nakoniec 28. 2. 
2000 navštívil VW Ba v Devínskej 
Novej Vsi prezident SR Rudolf 

Schuster. Medzitým, začiatkom 
februára bola, za účasti firiem 

VW Sk, a. s. a Porsche Slovakia, 

s.r.o ., prezentácia vozidla VW 

GOlF SlOVAKIA, spojená s uve
dením tohto vozidla na slovenský 
trh . 

Prezident SR Rudolf Schuster si 

v sprievode najvyšších predstavi
telov spoločnosti VW Sk J. Uhrí
ka, K. P. Wilhelma, N. Totschena, 
J. Holečka prezrel výrobu vozidiel 
v jednotlivých prevádzkach od 

espritom uvádzala od prvého 
účinkujúceho - detského taneč
ného súboru Niagara z detské
ho domova v Bernolákove už 
iba napodobňovatelóv či imitá
torov populárnych osobností 
Petra Pačuta v úlohe Fredyho 
Mercuryho, J. Toráka v úlohe 
Karla Gotta, Petra Ondriu 
v úlohe L. Armstronga, Roba 

karosárne, cez lakovňu, výrobu 
prevodoviek až po montáž vozi
diel. Zaujímal ho vari každý de
tail v rozhovore s vrcholovým ma

nažmentom firmy, vo výrobných 
prevádzkach. 

Do Volkswagenu sa treba cho
dií učiÍ. 
Od perfektného poriadku na kaž

dom kroku, záujmu a starostlivosti 

rMrEWJ~WJW 
v naslr;r:{uj ' · • h oslávia 

n:a.( 

o novinárov, systémovej práci všet
kých pracovníkov až po prezentá
ciu kvality, ktorú firma produkuje. 

V súčasnosti pracuje vo VW Sk 
takmer 7 tisíc l'udí, vyše 12 tisíc 

1 

pracovných miest je naviazaných 
na zabezpečovanie chodu a roz

voja firmy, ročná produkcia pred
stavuje (1999) 127 tisíc automobi

lov, 363 tis. prevodoviek a vyše 

7 mil. komponentov. V minulom 
roku dosiahol VW SR export 68 
miliárd korún a prepracoval sa vo 

viacerých ukazovateloch medzi 
najväčšie slovenské firmy. 

Ďalšie perspektívy? Nové inves
tície, dalšie pracovné miesta, 

zvyšovanie výroby, ba ... príprava 
výroby terénneho vozidla Corado. 

p. krug 

Kaizera a Petra Meluša. 
Hudobná skupina Zajace, pod 
vedením Pavla Zajačka, je zá
rukou dobrej zábavy. Nebolo 
tomu inak ani na tohtoročnom 
plese. Bohatá a zaujímavá tom
bola dala záver za programom 
a potom sa už rozprúdila tá 
pravá plesová zábava. 

pk 

(o desiatich po desiatich) 
Sedím v starom ošúcha

nom plyšovom kresle, ale je
ho tkanina s jemným vlasom 
už dávno nepripomína imi
táciu kožušiny. Presne ako 
ja, kedysi statne stavaného 
chlapíka. Horlivo študujem 
obsah môjho dôchodkového 
výmeru, meditujem nad ním 
a potichu kl'ajem, hreším, 
zlorečím. 

V bezzubých ústach šmir
g!'ujem s profesionálnou tr
pezlivosťou kôrku suchého 
chleba a zvlažujem ju nesla
denou meltovou žbrndou. 

·Na zasneženej obrazovke 
predpotopného čiernobiele
ho televízora práve prebie
hajú jalové diskusie, polemi
ky i nechutné hádky súčas
ných vládnúcich aj nevlad
núcich indivíduí o blížiacej 
sa agónii, ba kolapse škol
stva, o učitel'och na kole
nách. Vodopády prázdnych, 
nič neriešiacich slov o všet
kom, ale hlavne o ničom. 

Akú-takú náladu vo mne 
umelo udržiava pozvanie bý
valého kolegu na slávnostnú 
večeru pri príležitosti priam 
zázračného dožitia sa se
demdesiatky. Slávnostné 
menu sa má skladať z pi
kantnej polievky Chappi 
a perfektného Whiskasu vo 
vlastnej šťave zo žihl'avovým 
prívarkom. 
Dokonca sa po večeri majú 
podávať piškóty, pravá mletá 
zrnková káva, ba aj bazové 
víno. 
Konečne som aj ja v tom 

vysnívanom, túžobne očaká
vanom dô-chodku, na zaslú
ženej penzii. Po štyridsiatich 
rokoch plahočenia v honos
nom učite!'skom povolaní. 
Výsledný finančný efekt ma 
síce zaraďuje do početnej 
skupiny chudobných polo
žobrákov, ale istota je istota. 
Výška môjho honosného 
dôchodku by solídnemu 
podnikatel'ovi možno vysta
čila na večeru v priemernom 
pohostinskom zariadení, 
nuž, ale čo už narobím? 
Stavovská česť a honor, úcta 
k sebe samému mi nedovo
l'ujú tento hanebný fakt vyt
rúbiť verejne. 

A tak fyzicky opotrebova
ný, gniavený chorobami od 
výmyslu sveta, začínam 
v pokoji prežívať dlhý (či 
krátky?) čas čakania na vy
kúpenie zo svetskej biedy, na 

spásonosné zvonenie_ tej 
s kosou. 

Chvalabohu po zavedení 
úsporných balíčkov i dáne 
z prepychu pre majite.J'ov 
áut, nie je ešte zavedená daň 
z príjmu u žobrákov. B.a do
konca sa nemusia platiť mi
moriadne:: ~ane zo spomie
nok a DPH za prepych mys
lieť. Aj to príde! Môžem si 
teda ešte dovoliť luxus medi
tácie, uskutočňovať trápny 
pokus o sumarizáciu dejov 
minulosti, tichú spomienko
vú rekapituláciu splnených 
a nesplnených želaní a snov. 

Dnes má absolútnu priori
tu, je epicentrom mojich 
stareckých polofilozofických 

analýz a úvah primitívna 
otázka, skôr dilema: kým 
a čím by som túžil byť, ak by 
som práve dnes mal o pol
storočnicu menej? 
O akom ideále by som sní
val, zázrakom sa retrospek
tívne vrátiac do chlapčen
ských predpubertálnych ro
kov? 

Kým by som chcel byť 
v takom hektickom čase 
zmien, v dnešnej realite pre
kvitajúcej superdemokracie? 
Ako by som sa rozhodol, aby 
som to na staré kolená ne
dotiahol k titulu položobrá
ka bez majetku, konta v ban
ke , bez nádeje? Ako by som 
si to zariadil, aby som v sla
bej chvíli nemusel kalkulo
vať s vyprázdňovaním kon
tajnerov, sporadickou kráde
žou, žobraním, nebodaj 
pastvou na lúke? 

Z tajných detských želaní 
byť Aladinom, Jánošíkom, 
Herkulom, Čapajevom alebo 
Amundsenom som už dávno 
vyrástol. Čas odvial i želanie 
byť hrdinom kníh Maya, 
Verneho i Mickiewicza. 
. Z tajomnej studne det

ských snov som vylial túžbu 
stať sa šamanom, kovbojom 
letcom, virtuózom, námor
níkom a vynálezcom perpe
tuum mobile ... 

Keby som mal práve desať, 
chcel by som byť milioná
rom!!! 

K tejto profesii by som to 
dotiahol tým, že by som sa 
stal privatizérom, podnika
tel'om, tunelárom, minist
rom, výpalníkom, predse-

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

dom vlády, komunistickým 
normalizátorom, šéfom ban
ky, vymáhačom deblokač
ných dlhov, poplatným sud
com či vyšetrovatel'om, pre
zidentom FNM, riaditel'om 
súkromnej televízie alebo rá
dia, alebo jednoducho naslo
vovzatým podvodníkom. Mo
hol by som sa producírovať 
v televíznej smotánke alebo 
zakladať nejakú modernú 
politickú superstranu. Ta
kých tu už bolo! 

Možno by som chcel byť 
synáčikom exprezidenta, šé
fom nadácie ... Stop! 

Dal som sa uniesť fantazí
rovaním, ktoré hraničí s uva
lením kolúznej väzby. 

Zdá sa, že keby som mal 
práve teraz desať rokov, asi 
by som sa rozhodol, že bu
dem šomrať, potichu zbabelo 
nadávať, nadžgávať žalúdok 
ovsenými vločkami, hrdlo 
špikovať suchým chlebom 
a smäd ubíjať vývarmi z tráv, 
burín a lístia. Nákup liekov, 
ošatenia i literatúry som už 
začal smrtel'ne vážne pokla
dať za zhubný malomeštiac
ky prepych. Veď na chuť klo
bás, šunky, syru i piva a ovo
cia som už dávno zabudol. 
Prioritu má idea prežitia. 

Tú svoju učitel'skú profesiu 
som si vybral sám a dobrovo
J'ne. Z úcty a lásky k nej, plný 
viery v ušl'achtilé ideály. A už 
vtedy som vlastne vedel, že 
ako boháč a milionár ne
skončím. 

Len som ešte nevedel, že 
skončím pri žobráckej kapse 
a palici. Nuž, ale chudoba cti 
netratí. Sedím a utešujem sa 
tým, že som nebol nútený 
stratiť charakter, mravnosť 
a slušnosť, že ma neopantal 
mamon, podvod, úžera 
a klamstvo. 

A nakoniec nemám strach, 
že ma príležitostní zlodejíč
kovia vykradnú, nemajú to
tiž čo. 
"My dali sme sa do služieb 
ducha, a preto treba nám 
prejsť cestu života tŕnistú" ... 

Škoda len, že tá cesta kon
čí a tŕnie neubúda a neubú
da. Vraj je lepšie zapáliť čo 
i len jednu sviečočku, ako 
stále preklínať tmu. 

Humor a sranda musí byť, 
aj keby na chleba nebolo! 

Vraj skutočne vtipným je iba 
ten, kto sa dokáže smiať sám 
zo seba a svojej biedy. To sa 
ešte narehlím. 

A tak sa smejme kolegovia 
učitelia, smejme sa aj cez sl
zy a zovreté päste. Čo iné 
nám ostáva? 

Bože môj, skoro som za
budol na to najdôležitejšie. 
Mám geniálny, bombový, 
priam revolučný nápad, kto
rý do školstva zaručene do
nesie pozitívnu zmenu. Je to 
vynález i patent dohromady, 
aktuálny práve teraz, keď 
dobre platení vysokopostave
ní mudrlanti nevedia, ako 
ďalej. Uvažujú teda o zvýšení 
hranice nároku na odchod 
do penzie a likvidáciou 
dôchodcov v školstve. 

Pre učitel'ov, pedagógov 
vôbec, by nemala platiť žiad
na veková hranica, žiadny 
zákon o dôchodkovom za
bezpečení. učitel'ov by zo 
školy na miesto trvalého od
počinku mali odnášať pekne 
nohami napred. 

A kým vládzu pracovať, 
v rámci liečebnej rehabilitá
cie, bez nároku na odmenu, 
mali by po sebe poupratovať 
priestory školy, jedálne, te
locvične i kuchyne. 

Pekne namiesto žiakov po
obrábať školský pozemok, 
nevylučujem školnícke údrž
bárske i remeselnícke práce. 

A hodinu denne by mali 
v rámci psychologického vý
cviku byť k dispozícii žiakom 
i rodičom na urážky, kritiku 
v krajnom prípade i na opl'ú
vanie i fyzickú preventívu. 

A ekonomika školstva by 
bola vyriešená. Sťa šmahom 
zázračného prútika by v škol
stve nebol ani jeden dôchod
ca, oni by vlastne neexistova
li. A kol'ko personálnych pro
blémov by bolo za nami. 

Ej veru, aj ja by som teraz 
musel kdesi v škole poriadne 
makať, neulievať sa v penzii. 
Nemal by som čas meditovať 
nad tým, kým a čím by som 
chcel byť, keby som mal te
raz desať. 

Apropó, končím! 

Ponáhl'am sa obsadiť výbor
né miesto na Eisnerovej. Môj 
kolega, kedysi tiež člen ho
nosného cechu učitel'ského 
včera navždy dožobral. 

-cc-
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Absolventi 4., 5. a 9. roč
níkov AŠ a záujemci o do
plnenie maturitného vzde
lania. 
Súkromné gymnázium, 
Kremnická ul. 26, Bratis
lava - Petržalka oznamuje, 
že v školskom roku 
2000/2001 otvára štú
dium: 
*Denné 8-ročné- školné 
je 20 000,- Sk/rok a 1000,
Sk zápisné. 
Prihlášky do 1. kola, ktoré 
sa koná 30. 3. 2000 si 
môžu záujemci podať do 
28. 3. 2000. 
Prihlášky do 2. kola, ktoré 
sa koná 27. 6. 2000, si 
môžu záujemci podať do 
18. 6. 2000-
* Denné 4-ročné - škol
né je 21 000,- Sk/rok, 
a 1000,- zápisné. 
Prihlášky si môžu záujem
ci podávať do 15. 5. 2000, 
pnjtmacie konanie sa 
uskutoční 17. 5. 2000. 
* Diaľkové 2 až 4-ročné -
školné je 6000,- Sk/rok 
a zápisné 100,- Sk. 
Prijímanie je bez prijíma
cích pohovorov. 
* Diaľkové štúdium jed
notlivých predmetov. 
Bližšie informácie získate 
na tel. číslach: 6383 0290, 
6381 2551, 6381 2566. 

SA STAŤ 
M!ESfSKÝM 

Hlavné mesto Slovenskej repub
liky Bratislava - Mestská polícia 

hl. mesta SR Bratislavy prijme do 
pracovného pomeru výberovým 

konaním zamestnancov na pra
covné miesto POLICAJT. 

Predpoklady: 

• vek od 21 rokov 

• ukončené úplné stredoškolské 
vzdelanie s maturitou 

• bezúhonnosť 

* výborný zdravotný stav 

Mestská polícia hl. m. SR 
Bratislava, Gunduličova l O, 811 
05 Bratislava 

Informácie poskytneme od 8.00 
do 15.00 h osobne alebo na l. č. 
5441 8223- 8, kl. 312. 

DEVEX6 

-·-·-·-·-·-·-· 
Rohóčková majsterkou Sloven

ska 

Zatial' ani nie 14 ročná 
Veronika Roháčková zo šacho

vého klubu Strelec DNY sa stala 

majsterkou Slovenska v kategó

rii dievčat do 16 rokov, keď 
v deviatich kolách získala 8 bo

dov. 

Na tretej, bronzovej priečke 
skončila licenčná hráčka ŠK 

Strelec DNY Mária Machalová. 

Obe dievčatá zatial' úspešne 

bodujú i za družstvo ŠK Strelec 

DNY A, ktoré je pred posled

ným kolom lll.ligy na prvom 

mieste. 

mj 

FUTBAL~ 
Už o niekol'ko dní, v sobotu 

18. 3. 2000, odštartuje jarná 

časť tretej ligy za účasti nášho 

mužstva FCL Devínska Nová 

Ves. 

Počas zimnej prestávky 

k prílišným zmenám v kádri 

mužstva neprišlo. Do ŠKP Devín 

odišiel na polročné hosťovanie 
Martin Gulyáš a miesto neho 

prišiel z toho istého oddiel 

Karol Vacula. 

Našim cielom v jarnej časti je 

Kníhkupectvo é5nf!Jnzcv 
Eisnerova 56- tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o: 

- detské knihy 

- knihy pre mládež 
- knihy o výchove detí 
- detektívky 
-romány 

· humoristické knihy 
- encyklopédie 
- ezoterickú literatúru 
-kuchárky 

po-pia: 14.00-18.30 

so: 9.00-12.30 

hrať taký futbal, ktorý pritiahne 

na náš štadión čo najviac fanú

šikov. 

stiev uverejníme v dalších čís
lach. 

Po jesennej časti sme skončili 

na piatom mieste a svojimi vý

konmi chceme presvedčiť 
o oprávnenosti nášho postave

nia v tabul'ke. 

V dnešnom čísle Devexu Vám 

prinášame vyžrebovanie najb

ližšieho programu mužstva se

niorov ako aj dorastu. 

Vyžrebovanie žiackych muž-

Seniori 

16. kolo - 18.30 o l 0.30 

Matadorfix - DNY 

17. kolo - 26. 3. o 15.00 

DNY - Kalinkovo 

Starší dorast 

16. kolo- 19. 3. o 12.30 

TJ Polygraf - ONV 

17. kolo- 25. 3. o l 0.00 

ONV - SK Malacky 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
DEVE X 

Jtorizovaný predajca cestovnej kancelárie 

HYDROTOUR 
ponúka 

letecké zájazdy: 
Rodos Kréta Lesbos Sardínia Cyprus 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 
autobusové zájazdy {resp. individuálna doprava) 

Madarsko Chorvátsko Taliansko Francúzsko 
* ** ************* ************** * ******* * ** **** 

ale aj: Turecko Ibiza Malorka Dubaj Keňa 
Exotika Singapúr Škandinávia 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * 
a samozrejme Slovensko 

***** * ******** * ********** * ******* ** * ******* ** 
nemusíte chodiť do mesta 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Príďte si vybrat' z ponuky cestovnej kancelárie, ktorá sa 
umiestnila v rokoch 1997-99 medzi desiatimi najoblube· 

nejšími cestovnými kanceláriami na Slovensku 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Kontakt: 
DEVEX, prevádzka: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 sobolo: 8.00-11.00 
Tel/fax: 07 l 6477 5275, 0903-429 485 

e-mail:krug@ mail.viapvt.sk 

otvorenie: 15.marca 2000 

M.V. 

veľkoobchod · maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporitefue 
poskytujeme :davu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelňové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta {ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám pianino SCHOLZE. 

Tel.: 6477 6166 

• Predám mech. pís. stroj: 2500.-. 

Na kaštieli 12 

• Hotel Morava prijme čašníka 

(čašníčku), podmienka Nj (Aj). 

Záujemcovia hláste sa osobne 

u zást. riad. p. Gallovej 

{tel. 6477 7766) 

Devínskonovoveská televízia prijme 

externých moderátorov spravodaj

stva na prácu v popoludňajších ho

dinách cca l 0·15 hodín mesačne. 

Podmienky: vek minimálne 15 ro-

kov, mikrofonický hlas, schopnost byty. Tel.: 6477 4856 po 17.00 h 

pracova( pred kamerou. 

Písomné žiadosti zašlite do 

24.3.2000 na adresu DTV, 

M.Marečka 18. 

• Opravy chladničiek a mrazničiek. 

Tel. 6428 6260, 

0905 786 260 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel. 6477 8362 

• TV servis Baláž - oprava televízo

rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

• Katalóg Triangel. 

Tel.: 0903 373 471 

• Doučím Aj. 200,-/1,5 h. 

Tel.: 6477 8835 

• Predám 3-izb. byt v OV - DNY 

v 4-bytovke s 2,7 á záhradou. 

Tel.: 0903 474 846 
• Vymením 4-izb. byt v DNV za 2 

* Spolupráca s AVONOM. 
Tel.: 6477 7079, 

0905 563 405 
• Hlodám parkovanie {na noc) 

v uzavretom priestore, príp. prena

jmem garáž. 
Tel.: 6477 8909, 

0903 227 401 
• Stratil sa mobil Globtel Motorola 

Cd 930 v okolí pošty. Poctivému ná

lezcovi vyplatím odmenu l 000 Sk. 
Tel.: 6477 5105 

SLOVAKOCAR 
ponúka ubytovanie v atraktívnych ly

žiarskych a turistických centrách 

Slovenska. Ubytovanie v 3-5 miest. 

obytných prívesoch. 

Tel.: 07/6477 6780,0905 776 780 

• Prenájmem záhradu v DNY. 

Tel: 6477 6050 po 18.00 h 
• Predám 7 á záhradu v lesnom pro

str. DNY so 16 m' murovanou pod

pivničenou chatou. Tel: 5249 7288 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 
diplomovky, 

renovácia starých 
poškodených knih 

vyvolanie :ftlmov, 
vyhotovenie 

fotogra:fú 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčade 

príslušenstvo 
vDEVEXE 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str.= 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str.= 1320 Sk, l/2 str.= 2640 Sk, l str. =5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám: 50 %. Príplatky: l. strana + l OO%, posledná 
strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 7 
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od 18. 2. 2000 do 3. 3. 2000 

* Dňa 19. 2. 2000 v čase 

o 16.15 h na ulici Pieskovcova 

hliadka mestskej polície riešila prie

stupok dvoch miestnych občanov, 

ktorí močili na verejnosti . Ten vyrie

šili v zmysle zákona o priestupkoch. 

*Dňa 20. 2. na základe telefonické

ho oznamu riešila hliadka mestskej 

polície, v čase 30 minút po polnoci, 

na ulici Poniklecova, prípad miest

neho mladého muža, ktorý po alko

holovom opojení ležal pri chodníku. 

Po prebratí a zistení totožnosti bol 

odoslaný domov. 

*Dňa 24. 2. 2000 v čase 40 minút 

po polnoci, na ulici Eisnerova zasa

hovala hliadka mestskej polície voči 
trom občanom , ktorí rušili nočný 

kl'ud hlasným spevom. Priestupok 

vyriešili v zmysle zákona o priestup
koch. 

*Taktiež dňa 25. 2. 2000 o 23.00 

h, na ulici Ivana Bukovčana, riešili 

priestupok miestneho občana za ru

šenie nočného kl'udu. Hliadka mest

skej polície aj tu zjednala na mieste 

nápravu a spevuchtivého občana 

vyriešila v blokovom konaní. 

J.Luky, 

velitel' st. MsP DNV 

KlltOJVKA 
Vodorovne: A. Osoba, ktorá vyhore
la. - B. Smerom z vnútra - obet' - iba. 
- C. Starorímsky úradník - zrak - jed
notlivý filmový záber. - D. Na ktoré 
miesto - drobná krovitá rastlina -
druh hlodavca. - E. Had - judský král' 
- hruška po anglicky. - F. Zhon - inak
ší {mn. č . ) - svoja po česky. - G. Toto 
po rusky - nástroj po esperantsky -
bolestný vzdych. - H. Poplatok štátu -
riedka po chorvátsky - začni varit'. -
l. Stred tajničky. -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. - 2. Dal 
do ruky - štát v USA. - 3. Osobné zá
meno - český architekt so skratkou 
mena na konci. - 4 . Horské lúky -
utretím odstránia. - 5. Ohradená čast' 
lesa - mesto v Nemecku. - 6. Hovory 
- zostatok účtu. - 7. Náuka o mrav
nosti - druh paliva. - 8. Úzka doska -
zaznamenával písmom. - 9. Elena 
domácky - šibalstvo. - 1 O. Ozvala sa, 

Klub ZDRAVA LIN/A 
NEČAKAJ NA CHOROBU 

I'ESI' 
1. Pohlavie 
a} ženské 
b) mužské 
2. Vek 
a} do 30 rokov 
b) od 31-50 rokov 
c) nad 50 rokov 

3. Ste nachladnutý{á), prípadne 
máte iné infekčné ochorenie viac 
ako raz ročne? 
a} nie 

b) 1 až 2x ročne 
c} áno, 3x ročne i viac 

4. Cítite sa fyzicky dobre, zodpo
vedá Vaša výkonnos!' Vášmu veku? 
a) áno v každom prípade 
b) nie som spokoiný{á) 
c) necítim sa dobre, nie som fyzic
ky FIT 

5. Ste spokoiný{á) s vašou nervo
vou sústavou a psychikou? 
a) áno, až na malé výnimky 
b} som nervózny{a), často "vybuch
nem", horšie sa koncenlruiem, 
6. Je na Vás vyvqaný tlak? 
{práca, súkromie} 
a) tlak mi nevadí 

b) áno, cítim, že potrebuiem viac 
k/údu, 

c) som stále pod tlakom 
7.Je Vaše trávenie - zažívanie dob
ré? 

a} áno, bez problémov 

b) mám záhu, plynalost: potiaže so 
zápchou 
c} musím užíval' lieky 

B. Faičíte (cigarety, faika) 
a} som nefaičiar{ka) 

b) áno, do 1 O cigariet denne 
c} vyfaičím krabičku cigariet denne 
9. Piiete alkohol? 
a} príležitostne a malé množstvo 
b) denne, ale s mierou 
c) áno, denne 

10. Vaše srdce a cievy sú v poriad
ku? 

a} áno, pokia/' to môžem posúdit' 

b) ide lo, nepolrebuiem žiadne lieky 
c) nie, trpím na chorobu srdca, ciev 

{vysoký krvný tlak, vysoký cho/este
rol, kŕče v nohách a pod.) 
11. Trpíte na neiaké chronické ocho

renie? (žalúdka, čriev, pečene, s/i
nivky brušnei, reumatizmus a pod.) 
a} nie, nelrpím 

b) áno, mám iedno ochorenie 
c} mám dve alebo viac ochorení 
12. Konzumuiete ve/a mäsa, mast
ných iedál a tuku? 
a) nie 
b) niekedy 
c) áno 

13. Jete denne ovocie, zeleninu, 
čerstvé šaláty? 

a} áno, denne, naimenei 300 g 
b) asi tak 2-3x týždenne 
c} príležitostne 

14. Kol'ko tekutín denne vypiiete? 
a) určite 2 litre a viac 
b) približne 1,5 litra 

mukla -naozaj. - 11. Koniec tajnič- - 3. Machoň L - 5. Niep.-
ky.-

Pomôcky: C. Take. - E. Peer. - G. llo. d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 

8 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

c) pod 1 liter 

15. Myslíte si, že máte nadváhu? 
a} nemám {rozdie/1-2 kg) 
b) áno, chcem schudnú!' minimálne 
S kg 
c) áno, chcel{ a) by som schudnú!' 

1 O kg {príp. ai viac} 
16. Chcete si dat' poradit' v otáz

kach zdravei životosprávy vzhla
dom na Váš zdravotný stav? 
a} áno 
b) nie 

Zakrúžkuite Vaše odpovede, test 
vystrihnite a pošlite v termíne do 
18. 3. na adresu Devex, Kalištná 
9, 841 07 Bratislava, (označte 

"TEST") 
Trom vyžrebovaným výhercom za

šleme produkty zdravei výživy, vi
tamíny. Výhercov uvereiníme 
v Devexe. 

MUDr. Kirňáková, 
Pharm.Dr. Grešnerová 

~®rt~ [j) ~ ~ 
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- Čo mi radíte proti vráskam na 

krku? 

- Najlepší bude rolák! ... 
- Aký ie rozdiel medzi stromom 

a hlupákom? 

- Ani ieden ani druhý sa sám ne

presadí. 

- Kto vynašiel bicykel? 

-Rusi . U Nemcov na povale. ... 
O bohatého podnikatela sa 

uchádzali tri ženy. Každei dal 20 

tisíc korún a povedal, že vyberie 

si až uvidí, ako s peniazmi nalo

žia. 

Prvá si kúpila šperky, aby sa mu 

páčila, druhá kúpila dary pre 

neho, aby videl, že naň myslí, 

tretia investovala a priniesla raz 

tol'ko peňazí, aby videl, aká ie 

šikovná. 

l zamyslel sa muž a nako

niec si vybral 

- tu s naiväčším poprsím. 

DEV!ns~onovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - De~ínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kal1stna 9, tel./fa.x: O~ /647"!_ 5275, mobil : 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: _8.00-11.00. Uzav1erka C1Sia: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 
Tlac: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l , 830 OO Bratislava R · 1 • · .. 1 103/90 R · eg1s racne c1s o: - . 

DEVEX 8 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onov:ovesl~ého Expresu 

13.-14. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Charaktery sa osvedčujú pri 

skúškach. Je to vážna vec. 
Priatela neposudzujeme po

dla účesu, farby topánok, ale
bo lichôtok, ktoré nám nasype 
pri každom stretnutí. Veď, ono 
priatelstvo nie je na deň-dva , 
na jeden pohlad . 

Clovečenstvo sa však nedelí 
iba na priatelov a nepriatelov. 
Za nepriatelov sme zvykli 
označova( tých, čo nám chcú 
i robia zle. Ostatní, hoci sú 
medzi nimi lahostajní a iní, nie 
práve s priatel'skými úmyslami 
a činmi, sú akosi nezaradení. 

Sústavu výrazných a pods

tatných psychických vlastností 
človeka-charakter si všímame 
a vnímame, nezávisle na tom, 
v akom vz(ahu sa posudzovaný 
k nám nachádza. Až po poz
naní jeho charakteru ho zara
ďujeme. K priatelom, k iným, 

k nepriatelom . 
Prečo má význam o tom ho

vori(? Vnímame, cítime a často 
si netrúfame zaradi( Potrebné 
je pozna( základné pravidlá . 
Ľahšie zaradíme. K charakter
nému môžeme ma( dôveru, 

k bezcharakternému nie. Preto 
treba o pravidlách, a nielen 
v oblasti charakteru, vedieí, 
hovori( Ľahšie sa človeku roz

hoduje. 

Váš vydavatel'. 

'EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNS](A. NOVÁ VES 

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

24.3. 2000 Ročník: X. 
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U MHD HD Z diára starostu 
fl DNV televízia obmedzuje 
vysielanie EJ Okienko zdravia 

Na sneh a lyžovačky. ... . 

POZVÁNKA 
EKOCENTRUM DAPHNE a SP
RÁVA CHKO ZÁHORIE 
vás pri príležitosti Medziná

rodného dňa vtáctva pozý· 
vajú v nede/'u 2. apríla 2000 

na Sandberg. Nájdete nás pri 

bývalej lanovke a zvoz piesku 

v čase od 9.00 h do 15.00 h. 
Budete mat' možnost' stacio

nárnym dalekohladom pozo
rova{ vtáčiky, ale aj započú
va{ sa do ich spevu. Okrem 
odborného sprievodného slo

va máme hlavne pre deti pri
pravené zaujímavé aktivity na 

hlavnú tému dňa - vtáky. 

V budúcom čísle: 
z rokovania MZ MČ DNV 
Devex "lahší" o 90 000 Sk 

Poiiarovost• 
V mesiaci február 2000 zasa

hoval pri likvidácii požiarov 

Mestský požiarny zbor hl. mesta 

SR Bratislavy v okrese Bratislava 

IV 15 krát, z toho v katastrálnom 

území mestskej častí ONV 4 krát 

(priama škoda 30 000,-) . Výška 

priamych škôd spôsobená 

požiarmi dosiahla hodnotu 

66 000,- Sk, uchránené hodnoty 

dosiahli výšku l 415 000,- Sk. 

Pri týchto požiaroch nebola 

žiadna osoba usmrtená ani zra

nená.Požiar, ktorý najviac ov

plyvnil výšky škôd, vznikol na ul. 

Mlynská (hospodársky dvor), 

dňa 22. 2 . 2000 o 12.57 h na 

objekte - telatník vo vlastníctve 

Družstva podielnikov Devín , pri 

ktorom vznikla priama škoda cca 

30 000,- Sk. 

Ing . Marián Šubín 

PRISPIEVATEI:OM 
Pri zasielaní príspevkov majte na 

pamäti oba dátumy ovizujúce bu
dúce číslo. Dátum uzávierky hovorí 

do ktorého termínu treba príspevky 

doručil redakcii, dátum vyjdenia, 

kedy číslo výjde. 

Stáva sa totiž často, že prispieva

tel' síce doručí príspevky v termíne 

uzávierky, ale číslo vychádza spra

vidla o týždeň a potom sú často avi

zované podujatia už neaktuálne. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 16.3. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 30.3. 2000, 
číslo vyjde 7.4. 2000. 



MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDNV 

® robničky 
11 radnice 

Miestna rada sa zišla na svo
jom rokovaní dňa 7.3. 2000. 
Oblasti rokovania boli rozčle
nené do troch základných častí 

-majetkovo -právne, týkajúce sa 
návrhov zmlúv, prenájmov a 
odpredajov majetku 
-investičné - riešenie problema
tiky rozostavaných akcií , opráv 
majetku a prípravy podkladov 
-informačné materiály 

Na začiatku rokovania si čle
novia rady z podnetu zástupcu 
starostu ing. Rajkoviča a pred
sedu Kultúrnej komisie p. En
cingera pripomenuli 150 výro
čie narodenia T.G. Masaryka 
pri pamätnej tabuli umiestnenej 
na základnej škole na Char
kovskej ul. 

K jednotlivým materiálom po 
prerokovaní členovia miestnej 
rady spolu so starostom obce 
prijali nasledovné uznesenia : 
-zobrala na vedomie kontrol-nú 
správu k plneniu uznesení mi
estnej rady 

-zobrala na vedomie návrh no
vely Organizačného poriadku 
Denovy a uložila predloži( 
kalkuláciu nákladovosti správy 

športovísk 

-odporučila zastupiteľstvu 
schváliť vzorovú zmluvu k pre-

Z diára 
starostu 
MČ ONV lng.V.Mráza 
6.3.- rokoval starosta so zástup
com prednostky OU Ba 4 pánom 
Barboríkom o ieho spolupracov
níkmi o možnosti premiestnit' mat
riku clo DNV (ZŠ lstriiská 22). 
Vzhladom na očakávané technic
ké prepoienie súvisiace s eviden
ciou obyvote/'stva, nebolo premi
estnenie týchto priestorov dohod
nuté. 

Miestny úrad zváži, vzhladom 
no pripravovaný prenos kompe
tencií na samosprávy, možnosti vy-

DEVEX 2 

vode bytov na ul. Št. Králika 
-zobrala na vedomie smernicu 
ministerstvo výstavby k poskyto
vaniu príspevkov no 
i nfroštru ktúru 

-zobrala na vedomie zoznam 
nehnuteľného a hnuteľného ma
jetku a uložila komisii územnej 
stratégie predloži( návrh na od

predaj resp. prenájom tohto ma
jetku 
-zobrala na vedomie vyhodnote
nie súťaže na konzultanta pre te
pelno-energetické zariadenia 
-uložila zapracovať pripomienky 
do zmluvy o združení prostried
kov na infraštruktúru 
v lokalite Blížne zamajerské 
-zobrala na vedomie prehľad 
odpredaného majetku za roky 
1994-2000 

-odporučila miestnemu zastupi
telstvu prerokovať Trendy rozvo
ja mestskej časti v oblasti 
školstva a návrh dobudovania 

školy na lstrijskej ul. 
-nesúhlasila s postúpením neby
tových priestorov tretím osobám 
na prenájom 
-uložila komisiám prerokovať 
a doložiť stanoviská k návrhu 
odpredaja majetku 
-odporučila zastupiteľstvu schvá
liť návrh odpredaja bytov 
-odporučila schváliť zástupcov 
samosprávy do školských rád 
-schválila zaujatie verejného 
priestranstva za účelom poskyto
vania služieb 

-nesúhlasila s odpredajom budo
vy viacúčelového zariadenia 

užitia týchto priestorov pre potreby 
samosprávy. 
-V ten istý deň prijal ve/Vyslanca 
Chorvátska o zástupcov Chorvá
tov na Slovensku, kde vzáiomne 
dohodli účelové využitie príspevku 
Chorvátska o prostriedkov z roz
počtu MČ DNV na dalšie Financo
vanie stavby kultúrno-spoločenské
ho centra v DNV, pre rok 2000. 
Obe strany so dohodli no vytvore
ní nadácie a ustanovení zástupcov 
samosprávy do teito nadácie. 
7.3.- sa starosta zúčastnil, na zá
klade pozvania zástupcov parla
mentného výboru NR SR {oblast' 
životného prostredia) na poslanec
kom prieskume vo VW Slovakia. 
Poslanci so oboznámili s postave-

-súhlasila s uvolnením finančných 
prostriedkov na športové akcie 
zabezpečované komisiou 
športu miestneho zastupitelstva 

-uložila komisii sociálnej a zdra
votnej zaujať stanovisko k žiados
ti miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 
-zobrala na vedomie dakovný list 
Dopravného podniku za príspe
vok na prepravu telesne 
postihnutých 

-zobrala na vedomie informáciu 
ku Dňu učitelov 

zs 

Miestna rada prerokovala dňa 
14.3.2000 na svojom rokovaní 
program, ktorého hlavnou oblas
ťou boli ekonomické body a to : 
-záverečné účty za rok 1999 tak 
mestskej časti ako aj príspevko
vých organizácií 
-návrh rozpočtov na rok 2000 
-informačné materiály. Po prero-
kovaní materiálov k jednotlivým 
bodom boli prijaté nasledovné 
uznesenia : 

- zobrala na vedomie stav plne
nia uznesení 
- odporučila schváli( zásady čin
nosti miestneho kontrolóra a kon
trolnej činnosti a zásady 

prijímania a vybavovania síaž
ností , oznámení a podnetov ob
čanov 

-odporučila schváliť rámcový 
plán kontrolnej činnosti na rok 
2000-odporučila schváliť odme
ny členom komisií neposlancom 
-odporučila schváliť zmluvu 

ním VW Sk na slovenskom trhu, po
zreli si výrobu v iednotlivých halách 
a novú lakovňu. Závery z poslane
ckého prieskumu prerokuie výbor 
NR SR pre ŽP za účasti zástupcov 
·vw SK o starostu MČ DNV. 
V tento deň rokovala miestna rada 
MČDNV 
.8.3.- rokovali starostovia mest
ských častí Bratislavy k pripomien
kovanému návrhu zákona o hlav
nom meste SR Bratislave. Na zá
klade vzáiomnei dohody s primáto
rom, by malo prebehnút' vzáiomné 
posledné kolo pripomienkovania 
navrhovaného zákona k tým para
grafom, ktoré môžu byt' predmetom 
sporov samospráv mestských častí 
o magistrátu hl.m.SR. 

o zabezpečení výroby a do
dávky časopisu Devex 
-schválila spôsob použitia fi
nančného pr~pevku z Cho~ 
vátskej republiky na pokračo
vanie výstavby Chorvátskeho 
múzea 

-odporučila schváliť Záverečný 
účet mestskej časti za rok 1999 
, fy C - real s určením spôsobu 
využitia hospodárskeho výs
ledku , Požiarneho zboru , 
Denovy , lstracentra 
- zobrala na vedomie stav po
hľadávok mestskej časti 
lstracentra , Denovy a Správy 
bytového fondu k 29. 2. 2000 
-odporučila schváliť návrh roz
počtu mestskej časti na rok 
2000 podla pripomienok komi
sií amiestnej rady 
-odporučila schváliť návrh roz
počtov lstracentra , Denovy 
a Požiarneho zboru 
-odporučila schváli( organizač
ný poriadok miestneho úradu 
-zobrala na vedomie informá
ciu k rozpracovanost i bodov 
programového vyhlasenia 
-odporučila schváliť služobnú 
cestu do Chorvatskej republiky 
do družobnej obci Sv. Ilja a sta
rostovi do susednej obce Mar
cheg 

-súhlasila s menovaním zástup
cu obce do nadácie kultúra bez 
hraníc 

-uložila komisiám prerokova( 
a predloži( stanoviská k prená
jmom pozemkov 

zs 

10.3. - so zúčastni/ na rokovaní 
sekcie Združenia miest o obcí SR 
pre sociálnu oblast'. Za účasti 
predklada te/ov návrhu koncepcie 
reformy verejnej správy, z Minis
terstva práce, sociálnych vecí a ro
diny, v oblasti sociálnei pripomien
kovaný tento návrh z pohladu sa
mospráv v SR. 
Sekcia prerokovala ai iniciatívny 
návrh poslanco NR SR Romana 
Kováča, týkaiúceho so novely zá
kona o sociálnei pomoci v hmotnei 
núdzi. Návrh zauial členov sekcie, 
predovšetkým o hlavne vo vztahu 
k poskytovaniu pomoci pri neza
mestnanosti. 
14.3.- bolo celodenné rokovanie 
miestnei rady. Venovalo sa prípra-

z diára starostu 
ve rokovania miestneho zastupitef'
stva 21.3.2000. Naivážneiším bo
dom rokovania bol návrh rozpočtu 
MČ pre rok 2000 a záverečný 
účet MČ DNV za rok 1999. 
15.3- rokoval starosta so zástup
cami št. správy, magistrátu, GIB, 
spoločenstva urbárov o právneho 
zástupcu reštituentov, vo veci uspo
riadania maietko-právnych vzta
hov a prípravy realizácie preložky 
komunikácie Mlynská. Ďalší pos
tup bude koordinovaný cestou 
miestneho úradu, magistrátu a GIB 
tak, aby bolo možné dosiahnut' vy
danie právoplatného územného 
rozhodnutia o stavebného povole
nia. 
-V ten istý deň pri ia/ zástupcov C
term, ktorý prevádzkuie v súčas-

Interpelácie 
poslanca mestského zastupitelst
va lnterpelovaný: Primátor hl. 
m. SR Bratislavy 

Predmet interpelácie: Skládka 
kyslých gudrónov lokalita "Srd
ce" Devínska Nová Ves 
Text interpelácie: Vážený pán 
primátor. Vyslovujeme nespokoj
nost' s Vašim postupom pri rieše
ní, resp. spolupráci na likvidácii 
skládky gudrónov v Devínskej 
Novej Vsi. Na základe odbor
ných expertíz, uznesenia komi
sie ŽP MsZ hl. m. a opakova
ných interpeláciách poslancov 
za MČ DNV, Vám bolo odporu
čené, aby ste ako primátor 
Bratislavy využili svoje zákonné 
právo a prerokovali spôsob fi
nančného krytia likvidácie uve
denej skládky vo vlácle SR. 

Vo Vašej odpovedi na našu 
ostatnú interpeláciu {čj346/200-
prim) nám odporúčate riešit' ten
to problém v súčinnosti so staro
stom MČ a OÚ BA IV, ked'že 
skládka je vytvorená na pozem
ku, ktorý nepatrí hl. mestu ale 
OÚ BA IV. 

Vážený pán primátor, takýto 
postup z Vašej strany považuje
me za odmietnutie spolupráce 

nosti tepelné hospodárstvo v DNV. 
Zástupcovia spoločnosti informo
vali MČ o vstupe zah;aničnéh~ in
vestora do teito spoločnosti. 
16.3.- sa zúčastnil ~a rokovaní 
mestského zastupitelstva 'hf.m.SR 
Bratislavy. V odpo/udňaiších hodi
nách sa, na základe pozv~nia 
lng.J.Uhríka, člena predstavenťtva 
VW SK, štátneho taiamníka 
Ministerstva výstavby p. M~toša, 
zúčastnil rok(;JVania 50 starostami 
o primátormi okolitých mestských 
častí o obcí susediacich s katast
rom DNV. Oboznámili sa s rozvo
iovými zámermi VW SK o hladali 
možnosti spoločnei spolupráce 
o súčinnosti súvisiace s výstavbou 
bytov v dotknutom regióne. 

Al 

na riešení problému, ktorý sa 
vážne dotýka životného prostre
dia občanov hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Vladimír Mráz 

na primátora Bratislavy 
Vážený pán primátor, 
upriamujem Vašu pozornost' na 
nevyhovujúci stav chodníka na 
lstrijskej ulici. lstrijská ulica je hla
vnou ulicou v starej časti 
Devínskej Novej Vsi a mala by 
byt' jej výkladnou skriňou. 
Bohužial', nie je tomu tak. 
Magistrát mesta Bratislavy neve
nuje správe tejto ulice dostatočnú 
pozornost'. Už mnohoročným 
problémom, na ktorý sa občania 
neustále stážujú, je zaplavovanie 
chodníkov na tejto ulici dažclóvou 
voclou, ktoré ich robia nefunkčný
mi. Vážený pán primátor, táto si
tuácia vrhá zlé svetlo na mňa ako 
mestského poslanca, ale aj na 
Vás, primátora mesta. O to viac, 
že chodníky, ktoré má v správe 
mestská čast', sú v ovelá lepšom 
stave, hoci icle o chodníky na vecl
lájších uliciach. ťudia túto skutoč
nost' viclia a právom na ňu pouka
zujú. Žiadam Vás preto o vyvinu
tie maximálneho úsilia na zabez
pečenie nápravy. 

Ing. Ján Žatko 
poslanec mestského zastupitelstva 

C H C E M E p~ehlá~nost' pri hospodáre
ni s ma1etkom ? 

Vel'mi aktuálnym problémom skom zastupitel'stve Bratislavy sa 
dneška, s ktorým sa denne stretá- s týmto problémom nezmieruje. 
vame na stránkach novín a na ob- Jeho člen, poslanec Ing. Petra 
razovkách televízie, je problém ko- Discantiny vypracoval materiál 
rupcie a neprehladnosti v hospo- s názvom "Zadanie pre vypraco-
dárení s majetkom štátu, ale aj ob- vanie koncepcie správy, podnika-
cí. Poslanecký klub KDH pri mest- nia a nakladania s nehnutel'ným 

majetkom mesta Bratislavy". 
Cielom tohto materiálu so zložitým 
názvom je zjednodušiť a spre
hlodni( aktuálny stav nehnutelné
ho majetku mesta a hlavne zabrá
ni( nepoctivcom možnému "\ove
niu v mútnych vodách". 
Tak, aby majetok daňových poplat
níkov bol čo najlepšie využitý v ich 
prospech. 
Túto snahu podporili nielen odbor
né komisie, ale aj mestská rada. 

O to väčším prekvapením pre 
niekoho bola búrka nevôle, ktorú 
okolo tohto materiálu rozpútali 
niektorí funkcionári a poslanci. 

Zhodou okolností {naozaj zhodou 
okolností ? ) boli všetci z jednej po
litickej strany. Napriek ich hlasné
mu nesúhlasu bol materiál ostatný
mi poslancami podporený. 

Malo by sa to prejavi( v postup
nom zvyšovaní prehlodnosti v hos
podárení s majetkom mesta a malo 
by sa to prejavií aj v obmedzení 
možností tento majetok všetkých 
zneužíva( na osobný prospech. 

Ing. Ján Žatko 
predseda poslaneckého klubu KDH 

pri mestskom zastupitelstve 
Bratislavy 

Devínskonovoveská televízia 

obmedzuje vysielanie 
V minulom čísle Devexu sme 

sa mohli dozvedieť, že vydávanie 
tohto časopisu je v ohrození. 
Súvisí to s plánovaným znížením 
dotácie mestskej časti na jeho 
vydávanie až o jednu tretinu 
oproti minulému roku. 

Podobne je na tom Devínsko
novoveska televízia. Pre ňu sa do
tácia znižuje dokonca ešte ovel'a 
drastickejšie. Rozpočet mestskej 
časti ráta s dotáciou pre DTV na 
celý rok 2000 v tej istej výške, 
ako minuloročný rozpočet na 4 
mesiace. je samozrejmé, že toto 
zníženie finančnej podpory zo 
strany mestskej časti sa musí pre
javiť aj vo vysielaní DTV. 

Prvým dôsledkom je prepúšťa
nie pracovníkov, druhým obmed
zenie rozsahu vysielania. 
Od septembra minulého roka 
DTV vysiela každý pracovný deň 
premiérový program v dfžke 30 
minút. 
Zatial' uvažujeme so znížením vy
sielania premiér na 3 dni v týždni 
-tak isto po 30 minút. 

Bohužial', niektoré relácie už 
diváci v DTV neuvidia - naprí
klad Senior klub, Týždeň v ONV, 
Medzi nami, Našimi očami 
a pod. V prípade, že vyššie spo
mínané krátenie dotácie pre DTV 
poslanci miestneho zastupitel'stva 
schvália, bude musieť byť vysie
lanie ešte viacej obmedzené. 

V minulom roku sa v Devexe 
rozvinula široká diskusia o nut
nosti existencie miestnej televízie 
v Devínskej Novej Vsi . 

jej odporcovia argumentovali 
tým, že je v súčasnej zlej finanč
nej situácii prepychom vyhadzo
vať peniaze ešte aj na televíziu. 
Zdá sa , že kritici môžu byť spo
kojní a ich slová padli na úrodnú 
pôdu aj na Devínskonovoveskej 
radnici . A tak sa ide šetriť. Ale šet
rí sa naozaj ? A šetrí sa všade ? 
Ďalším argumentom bolo, že 
DTV aj tak nikto nesleduje. Nuž 
proti tomuto argumentu hovoria 

nielen subjektívne ohlasy obča
nov, ale hlavne objektívny pries
kum sledovanosti zo septembra 
minulého roka vykonaný agentú
rou AISA. Podľa neho sleduje DTV 
aspoň raz týždenne 31 % obyvate
l'ov Devínskej Novej Vsi. je to aj 
logické. Hoci majú diváci mož
nosť sledovať zároveň ďalších 30 
programov, o problémoch z jeho 
najbližšieho okolia, o trápeniach 
svojich susedov a o stanoviskách 
zodpovedných k ich riešeniu, ba 
aj o pochybeniach kompetentných 
za život v Devínskej Novej Vsi sa 
môže dozvedieť iba z vysielania 
DTV. 

Pred mesiacom na celosloven
skej prehliadke tvorby mestských 
a lokálnych televízií v Martine 
odborná porota zastúpená odbor
níkmi zo Slovenskej televízie, tele
vízie Markíza, televízie Luna, 
Českej televízie a Vysokej školy 
múzických umení vysoko vyzdvi
hla súťažné príspevky. 

Vyzdvihla najmä to, že lokálne 
televízie sa neboja poukazovať 
otvorene na problémy, ktoré trápia 
ich spoluobčanov. 
Vyzdvihla najmä to, že lokálne te
levízie sú pri občanovi vtedy, keď 
zlyhala štátna správa aj samosprá
va. 
Niekedy je preto pre zodpoved
ných lepšie, aby túto možnosť 
ochrany prostredníctvom televíz
nej obrazovky občania nemali. 

Tieto riadky nemajú byť apelom 
na zodpovedných, aby svoje roz
hodnutie zmenili. Keď ich budete 
čítať, bude už rozhodnuté. 
Už najbližší utorok neuvidíte relá
ciu "Týždeň v Devínskej Novej 
Vsi". A potom ďalšie a dalšie. 

A možno už onedlho nastane 
deň, keď na kanáli , na ktorom vy
siela DTV uvidíte iba zrnenie. 
A vtedy budú konečne niektorí l'u
dia spokojní. 

Ing. ján Žatko 
riaditel' DTV 

DEVEX 3 
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ISTRACENTRUM, centrum pre vo/'ný čas, Devínska Nová Ves, 
Miestno knižnica Devín, Miestno knižnica Devínska Nová Ves 

Vás pozývajú 
no podujatia venované týždňu slovenskej knihy o slovenských knižníc, 

ktoré so uskutočnia denne v priestoroch lstrocentro 
o DK Devín 20.-24. marca 2000 

Prečo cesta a nie byty 
Reagujem na otá~ky člena mest- Novej Vsi sa už dopredu navrhuje 

skej rady Ing. Jána latka z Devexu prekry( čas( deficitu odčerpaním 
5/2000 v ktorom sa pýta občanov cca 2 mil. Sk z nášho fondu rozvo-
či byty alebo cesty? V novoveskej ja bývania. Bez nejakej útlocitnosti 
realite začiatku roku 2000 ide o to, z neplnenia programové ho vyhlá-
či nepriamo prijmeme z rozpočtu sen ia. Aj z tohto dôvodu tento rok 
mesta (mestských fondov} 5 mil. Sk na individuálne tri stotisícové pôžič-
na pokračovanie stavby preložky ky na podporu bývania jednodu-
Miynskej ulice , alebo zostanú cho nebude. Ešte ich nedostali ani 
v týchto fondoch (zatial'} neadresne mnohí tí, ktorým boli schválené 
leža( a do Devínskej sa možno v roku 1999. Ak sa nestane rozpa-
nikdy nedostanú. čtový zázrak noví záujemcovia sa 
Odpoveď je zrejmá - cesta budú hlási( zbytočne. 
Je treba po týchto zdrojoch siah- Program Domu mladej rodiny sa 
nu(, aj keď je to zatial' holub na ukázal nielen ako vel'ké sústo pre 
streche. Naproti tomu ak zostanú Devínsku, ale aj pre hlavné mesto 
vo fonde bude to holub na Kobyle. Bratislavu. V celkom nedávnej do-
K tomuto tvrdeniu mám niekol'ko be viaceré noviny uverejnili ako 
dôvodov, ktoré možno presvedčia dopadol prvý Dom mladej rodiny 
aj môjho "bytového mediálneho v Bratislave po 6 rokoch. Aj na 
partnera". týchto negatívnych skúsenostiach 

Preložka cesty Mlynská ulica je by sme sa mali pouči( a neskáka( 
stavba, ktorá už začala . Jej dve dolu hlavou zo Skaly do Moravy. 
etapy už prebehli v rokoch 1998, Stačí nám vlastná, čerstvá, ešte ne-
1999. ide teda o dokončenie raz- ukončená bytová skúsenos(, ktorú 
behnutej stavby, na dofinancovanie budeme trávi( ešte 15 rokov. 
ktorej nie je v mestskom zastupite- Nakoniec prípravu Domu mladej 
l'stve vôla už niekol'ko rokov a traja rodiny naše zastupitel'stvo celkom 
naši poslanci to očividne nepresa- nedávno zrušilo uznesením . Zrejme 
dia . ilúzie, že sa to podarí dofinan- pod dojmom z pohlodu na dno 
covo( v budúcich rokoch si netreba obecnej pokladnice pochopilo, že 
pestova( V meste sa chystajú mi- "tudy cesta nevede" . Musíme hlo-
liardové dopravné investície da( cestu schodnú. So zvedavos(ou 
a Mlynská je od Primaciálneho pa- čakám na dal šie informácie o ro-
láce predsa len tých 15 km. kovaniach na mestskej úrovni 

Netreba si ani robi( výčitky z to- o mieste výstavby Domu mladej ro-
ho, že z fondu rozvoja bývania bu- diny v Devínskej . Komisia územnej 
dú financované iné výdavky ako in· stratégie ani komisia bytová, kto-
vestície do bývania. V návrhu raz· rých som členom, o ničom takom 
počtu na rok 2000 v Devínskej nerokovali . Tie sú vari najzaintere· 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiT~ 
25.-26. 3 o 15.30 

a 17.15 h, 
v nedeľu aj o 14.00 h 

TOY STORY 2 - PRÍBEH 
HRAČIEK USA- MP- 65,-

Program DTV 
27.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19 :00 Kreslo pre hosťa rozho-

vor s poslancami o rokovaní miestneho zastupiteľstvo 

28.3.2000 · 18:30 · 19:00 Reprízo pondelkového 

vysielania 

29.3.2000 · 18:30 Správy 

18:35 . 19:00 Rozhovory· diskusná 

relácia 

30.3.2000. 18:30 Správy 

18:35. 19:00 Magazín DlV 

31.3.2000· 18:30. 19:00 Reprízo štvrtkového vy· 

sielonio 

3.4.2000 · 18:30 Správy 

18:35 · 19:00 Kreslo pre hosfo 

sovanejšie. Niečo k nedostatku by
tov. Dokonca vraj k akútnemu. 
Stačí pohlod do inzertných rubrík 
všetkých médií a aj nezaintereso
vaný zistí, že ponuka daleko pre· 
vyšuje dopyt. V celom spektre ve
l'kostí, vybavenia, cenovej úrovne. 

Na celom Slovensku. To čo bolo 
odborne zainteresovaným l'udom 
jasné pred rokom a pol, začína by( 
jasné aj slovenským politikom na 
prahu roku 2000. 

Niektorí si dokonca v parlamen
te spomenuli, že pred 20 rokmi 
navštevovali stavebné školy. Možno 
to bude čoskoro jasné aj bratislav
ským radným. 
S pridel'ovaním tzv. sociálnych 
(štátnych) bytov podlo hmlistých 
pravidiel, ako sme ho poznali do 
roku 1989, majú mnohí svoje skú· 
senosti. Niekto nečakal na byt ani 
mesiac. Iný sa ani po dvoch desa(· 
rečiach čakania bytu nedočkal. 
Verím, že aj bratislavskí radní si 
uvedomujú, že ani takto to nemôže 
ís( 
Teším sa na konštruktívnu a kvalifi· 
kovanú diskusiu aj na stránkach 
a obrazovkách všetkých dvoch no· 
voveských masmédií. Nechcem po· 
chybova(, že prežijú rok 2000. 

Ing. Miloš Encinger 

25.-26. 3. - o 19.45 h 
JEDEN SVET NESTAČÍ 
USA- MP 12 - 60,-
1.-2.4. o 17.15 a 19.45 h 
TAKMER BEZ ŠANCE 
USA-MP12-
8.-9.4. o 17.15 a 19.45 h 
MODRÝ BLESK 
USA-MP12-

Te l.: 6477 5014 

4.4.2000. 18:30 ·19:00 Reprízo pondelkového 

vysielania 

5.4.2000 . 18:30 Správy 

18:35 ·19:00 Spravodajský dvojlýí· 

denník 

6.4.2000. 18:30 Správy 

18:35· 19:00 Magazín DlV 

7.4.2000 . 18:30 . 19:00 Reprízo štvrtkového vy-

sielonia 

18:35 · 19:00 Týždeň v ONV 

o Bratislave 
Reprízu uvedených programov môžete sledovof v koi· 

dý pracovný deň od 22:00 do 22:30 o od 9:30 do l 0:00. 
Mimo uvedených časov vysiela DlV nepre~íite videotext. 

Vypustenie niektorých horeuvedených relácií je možné, 
závisí to od rozhodnutia miestneho zastupiteľstvo o výške fi. 
nončného príspevku pre DlV. 

·dlv· 

Doprava 
na Eisnerovej ulici 

Až na opakovanú ž i adosť poslan
ca mestského zastupi tel'stva Ing. 
jána Žatka, aby sa magistrát ri eš i l 
nevyhovujúcu dopravnú situác iu na 
Eisnerovej ulici, sa týmto problé
mom koneč ne váž ne zača li zaobe
rať kom petentn í na magistráte. 
Návrh oddelenia dopravy na osade
nie priečnych prahov v miestach 
prechod u pre chodcov s ich prieč
nym pre rušením v os i dráhy kolies 
vozidiel MHD nebol schválený. 
Operatívna komisia oddelenia dop
ravy na mag istráte odporučila 
sch vá li ť návrh poslanca Ing. jána 
Žatka na vybudova nie malých 
okružných križovatiek na tejto u l ic i. 

Pod l'a vyjadren ia mag istrátu 
vzhladom na to, že jedna takáto re
konštrukcia kri žovatky by stála 7 až 
8 miliónov korún, bude možné toto 
ri eše nie rea li zovať až keď hlavné 
mesto zabezpeč í ri ešen ie dôležitej
ších dopravných problémov. 
Odde le nie dopravy navrhlo ako 
operat ívne riešenie osad i ť v mies
tach n a j väčš i e ho po hybu chodcov 
na Eisnerovej ulici zábrad lie. 

Ing. ján Žatko 
poslanec mestského zastupite l'stva 

70 rokov 
Jozefína VALUCHOVÁ 

75 rokov 
Eduard HANUSEK 

85 rokov 
jozefa KADEROVÁ 

Blahoželáme ! 

Mária KRALOVIČOVÁ 

Anna BESEDOVÁ 

Samuel LAUROVIČ 

JARNÝ BEH 
DOSPELÝCH 

Termín : 25. marca 2000 
Miesto : Pred Radnicou v De· 
vínskej Novej Vsi 
(MHD autobus č. 20, 21 · 
lstrijská ul.) 
Štart: 11.30 h, štartovné: 
20,· Sk 
Prezentácia : od 9 .30 h do 
l 1.00 hna ZŠ Bukovčana l 
(alebo pred štartom) 
KATEGÓRIE: cca ll ,4 km · 4 
okruhy 

muž i · do 39 rokov 

muži· od 40 do 49 rokov 

muži · od 50 do 59 rokov 

muži · od 60 rokov 

cca 7 km· 2 okruhy 

juniori · do 18 rokov 

juniorky· do 18 rokov 

ženy · do 34 rokov 

ženy · od 35 rokov 
Občerstvenie : čaj, keks 
Štartujú zdraví pretekári na 
čestné prehlásenie, alebo s le· 
kárskym potvrdením! 

Mgr. Ladislav JAŠKO 
........... 

PROPOZÍCIE BEŽECKÝCH PRE
TEKOV PRE ŽIAKOV ZŠ 

"Jarný kilometer" 
Termín : 25. marca 2000 · so· 
bota 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES, lstrijská 49, Bratislava 

vyhlasuje Súťaž 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Eisnerova ulica -pred 
VÚB ·poče~ miest: 1 O- obdo
bie: 1. 5. 2000 - 30. 4. 200 1 
Miesto: l. Bukovčana 4 · počet 
miest: 2- obdobie: 1. 5. 2000 
- 30. 4. 2001 
Miesto: l. Bukovčana 16 - po
čet miest: 3 · obdobie: 7. 5 . 
2000- 30. 4. 200 1 
Žiadosti o pridelenie parkova
cieho miesta je potrebné doru
čiť v zalepenej obálke s ozna
čením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE- NE
OTVÁRAŤ" 
do podate/'ne Miestneho úra
du v Devínskej Novej Vsi, 
lstrijská 49, 843 1 O Bratislava. 
Žiadosť musí obsahovať: 
- m eno, priezvisko a adresa tr
va lého pobytu ž iadate/á 
- typ automobilu, farba ŠPZ 
- kto je vlastníkom automobi-

Miesto: Pred Radnicou v De· 
vínskej Novej Vsi 
Štart: 9.00 h 
Prezentácia : 8 .00·9 .OO h 
Radnica · Devínska Nová Ves 
Štartovné sa neplatí. 
KATEGÓRIE od l OO do 1500 m 
Štart: 9 .00 h · predškolský vek 
·100m 

1.·2. ročníky dievčatá 300m 

1 .·2. ročníky chlapci 300m 

3. roč. ·chlapci 600 m 

3 . roč. · dievčatá 600 m 

4. roč. · chlapci 600 m 

4. roč. · dievčatá 600 m 

5. ·6. ročníky dievčatá a chlap· 

ci 1500 m 

7.·8. ročníky dievčatá a chlap· 

ci 1500 m 
Občerstvenie: po pretekoch · 
čaj 
Ak sa zúčastnia žiaci za iné 
ZŠ, žiadame zaistiť dozor. 

lu, v prípade, že vlastníkom je 
fyz ická osoba, údaj o tom, či 
sa využíva alebo nevyužíva na 
podnikate/'skú činnosť, 
. cenovú ponuku za vyhradené 
parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka. 
Poplatok za 1 parkovacie 
miesto: 

Paušálna suma poplatku sa 
určí pre všetky vyhradené par
kovacie miesta na jednom par
kovisku rovnaká pre všetky vy
hradené parkovacie miesta, 
a to vo výške najnižšej cenovej 
ponuky uchádzača, ktorému 
bolo parkovacie miesto na da
nom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku ne
môže byť nižšia ako 7200,
Sk/ročne, alebo 600,- Sk/me
sačne a nemôže byť vyššia ako 
40 000,- Sk/ročne, alebo 
3300,- Sk/mesačne. 
Fyzické osoby, ktoré nepouží-

Hlavný rozhodca : p . Fialová 
Tatiana 
CENY: Prví traja pretekári 
v každej kategórii . 
Ostatní · žrebovanie tomboly. 

Mgr. Ladislav JAŠKO 
predseda komisie športu 

pri MZMČ DNY 

FUTBAL~ 
Zápasy 16. kola pre nespôsobilé 

terény ihrísk odložili. O náhrad· 
ných termínoch budeme informova( 

seniori 
17. kolo · 26. 3. o 15.00 h 
ONV · Kalinkovo 
18. kolo·2. 4. o 10.00 
VTJ Koba Senec B ·DNY 

starší dorast 
17. kolo· 25. 3. o 10.00 h 
DNY · Malacky 
18. kolo · 2. 4. o 13.30 h 
FC Zohor · DNY 

ms 

TURIST/CI(E WLETY 
Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

8. 4. - nedelá - Výlet na bicykloch po náučnom chodníku 
popri rieke Moravelnfo tel.: 6477 8269 

va;u osobný automobil na 
podnikanie, majú znížený po
platok za vyhradené parkova
cie miesto pre osobný automo
bil, ktorý nie je vo vlastníctve 
právnickej osoby, na jednu tre
tinu. 

Znížený poplatok je možné 
upla tniť obyvate/'mi jedného 
bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 17. 4. 
2000 o 14.00 hodine · v tomto 
termíne sa zároveň uskutoční 
na mies tnom úrade aj verejné 
otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie súťaže: 18. 4. 
2000 na zasadnutí miestnej ra
dy. 

jUDr. Mária Šamová 
prednostka MÚ O NV 

ŠK Strelec v ll. lige 
šachový klub Strelec ONV 

bude, po víťazstve v 111./ige, 
reprezentovať našu mestskú 
časť v nadchádzajúcej sezó
ne v //.lige, ktorá už má regi
onálny charakter. Súverénne 
víťazs.tvo sa zrodilo po vý
sledkoch: 
Tatran A - ONV A 2:6 
ONV A- /vánka A 6,5:1 ,S 
Spoje B - ONV A 1 ,5:6,S 
ONV A - Športbyt B 6,S:1 ,S 
Doprastav C - ONV A 5:3 
ONV A šach. škola 
A 5,5:1 ,S 
Radegast Dunaj C - ONV 
A 3,5:4,S 
Svätý Jur - ONV A 0,5:7,5 
ONV A - Dúbravka A 8:0 
VúZ- ONV A 2:6 
ONV A - Krasňany B 5:3 

Družstvo dosiahlo 19 víťaz
stiev a prehralo len s Dop
rastavom C. Jediným tímom, 
ktorý nás v súťaži ohrozoval 
bol Radegast Dunaj C. 

mj 

DEVEX 5 



veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zlavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, W4 bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie ternúny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./ fax: 64 28 61 09 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 

~ Auro,;,~a~;~~~J;u1 kaore~''' 
k ponuka 

letecké zájazdy: 
Rodos Kréta Lesbos Sardínia Cyprus ............................................. 
autobusové zájazdy {resp. individuálna doprava) 

Madarsko Chorvátsko Taliansko Francúzsko ............................................. 
ale aj: Turecko Ibiza Malorka Dubaj Keňa 

Exotika Singapúr Škandinávia ............................................. 
a samozrejme Slovensko ............................................. 
nemusíte chodiť do mesta ............................................. 

Príďte si vybrat' z ponuky cestovnej kancelárie, ktorá sa 
umiestnila v rokoch 1997-99 medzi desiatimi najoblube· 

nejšími cestovnými kanceláriami na Slovensku 

DEVEX6 

.............................................. 
Kontakt: 

DEVEX, prevádzka: Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8.00·11.00 
Tel/fax: 07/ 6477 5275, 0903-429 485 

e·mail:krug @ mail.viapvt.sk 

Realizácia stavebných 
prác, projektov, IIČ , 

odborné poradenstvo, 
stav. dozor, 

služby architekta. 
Tel.: 0905 595 446, 

6477 9048 

DEVEX 
ponúka 
SLUŽBY 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

TLAČIVÁ 
všetky druhy 

od hlavičkových 
až po farebné 

pútače 

' MENOVKY 

OPRAVA 
DÁŽDNIKOV 

Kníh ku pec !vo l:}n.f!J./JUV 
Eisnerova 56 - tel. 6477 0756 

rozšírili sme ponuky kníh o: 

· detské knihy 

- knihy pre mládež 

· knihy o výchove detí 

· detektívky 

-romány 

· humoristické knihy 

· encyklopédie 

· ezoterickú literatúru 

·kuchárky 

po-pia: 14.00-18.30 
so: 9.00-12.30 

PIZZERIA- RESTAURANT 
DANCING BAR ISTRIA . 

t-
lstrijská 77 ·tel.: 6477 7416 

-:s:- ponúka 
* bohatý výber pízz 

* špeciality talianskej k~!~hyne 

* čerstvé šaláty 

* špeciality medzinárodnej kuchyne 

* kvalitné vína 

* čapované pivo Plzenský Prazdroj 

Príjemné posedenie 
v útulnom prostredí reštaurácie, 

vhodné na rodinné oslavy, 
svadby, kory, 

promócie, semináre 
a iné spoločenské udalosti. 

Navštívte nás a presvedčte sa 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol- Kúpa 

chodítko (100,-) . 
Tel.: 6477 5563 

• Predám zánovný det. kočík tm .mod
rej farby (trojkomb.) výhodne. 

02- Predaj 

03 - Volné miesta {ponúka, hlodá) 
04 - Služby {ponúka) 
05- Byty 

06 · Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

Tel.: 6477 6797 
• Predám mech. pís. stroj - 2500,- -
Na kaštieli l 

MPK ·POTRAVINY 
Kosatcova 24 

(pri mestskej polícii- vchod z ul. Bukovča na) 

pre Vás rozšíril sortiment o: 
-mäso 

-vážené šaláty 
- výrobky studenej kuchyne 

- zákusky, cukrárenské výrobky 

Predržená otváracia doba 
denne od 6.30 - 20.00 h 

aj soboty a nedele 

Vel'ká Vel'konočná súťaž o hodnotné ceny 
Žrebovanie 22. 4. 2000 

Platba aj stravnými lístkami 
Vaša stravovacia 
Ticket restaurant 

Chéque déjeuner 
Platba bankovými kartami 

Tešíme sa na vašu návštevu 

Tel./zázn.: 6477 6963 
' Katalóg Triangel. 

Tel.: 0903 373 471 
• Doučím Aj. 200,-/ 1,5 h. 

Tel. : 6477 8835 
• Murujem, obkladám krby. 

Tel. : 6477 8438 
- 19.00-21.00 h 

• Kúpim malý RD na malom pozemku, 
alebo 2·izb . byt v slušnom vchode -
nie vežiak. Seriózne jednanie . 
Tel.: 6436 9686 

• Opravy chladničiek a mrazniček . • Spolupráca s AVONOM. 
Tel.: 6428 6260,0905 786 260 Tel. : 6477 7079,0905 563 405 

' Predám 3-komb. koč íku CAM • Požičovňa tepovača KÄRCHER. • Mladý manž. pár hlodá byt na prená- • Prenájmem záhradu a predám skle-
(3000,-), šport. koč ík polohov. (2000,- Tel. : 6477 8362 jem od l . 8. nik. 
), det. drev. postiel'ku (500,-) a det. ' TY servis Baláž - oprava televízorov. Tel.: 0903 853 339 Tel. : 6477 8753 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 330 Sk, l / 8 str. = 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l / 2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou päť o viac l O %, celoročn é uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí · bezplatne. Zamestnanie hľadám : 50 %. Ptíplatky: l. strana + l OO %, posledná 
strano + 50 %, iná oko inze rtná strano (6,7 )+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11 .00 

DEVEX 7 
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*Dňa 3. 3. v nočných hodin ách na 
ulici Eisnerova hliadka mestskej polí
c ie riešila priestupok troch občanov 
za rušenie nočného kľudu hlasným 
spevom. Pri estuky a ich aktérov vyri
eš ili v blokovom konaní. 
*Dňa 7. 3. na stanicu mestskej polí
cie telefonicky oznám ili, že v pries
toroch pri že lezn ici na že l ezničnom 

násype, niekto vypaľuje trávu. Na 
miesto bola vys laná hliadka MsP, 
ktorá z isti la, že na ploche as i 1 O 
metrov horí trávnatý porast. Hliadka 
zabezpeč il a, aby nedošlo k rozš íre
niu požiaru a oheň uhasila. 
* Dňa 9. 3. vykonali poriadkovú ak
ciu zameranú na kontrolu dodrž ia
vania VZN č. 4/1996 o státí, odťaho
vaní vozidie l ONV (vraky). Hliadka 
mestskej polície zistila štyri priestup
ky. V troch prípadoch bolo začaté 
objasňovanie a v jednom prípade 
bola uložená bloková pokuta. 
* Dň a 15. 3. 2000 vykonali pori ad
kovú akciu zameranú na kontrolu 
dodržiavania VZN č. 6/1998 o pohy
be zvierat na verejne prístupných 
miestach. Hliadka mestskej polície 
z istil a štyr i priestupky. Všetky prie
stupky vyrieši la v blokovom konaní. 

Zást. ve l. stan ice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

Vodorovne: A. Osobné zámeno -
činil - čas( tela . - B. Darovalo - žni 
- štátny majetok. - C. Osobné zá
meno - vojenský povel - druhá, nie 
tá. - D. Polovačky, hony - jemná 
bavlnená tkanina - staršia značka 
žiletiek. - E. Prvá matka - človek, 
ktorý vykopáva - staroveký obyva
teľ Kompánie. - F. Nehlesne - paro
hatý cicavec - udiera nohou. - G. 
Zrak - televízia hovorovo - obal, 
vrece. - H. Kanón - ŠPZ Domažlíc -
dôraz, závažnos( - l. latinsky zla
to - začiatok tajničky - preč. -
Zvisle: l . (udový názov kozlíka le
kárskeho - vokalizovaná predlož
ka. - 2. Trpaslík po esperantsky -
čas( dňa. - 3. Južný olejnatý strom 
- láskavo. - 4. Hromady - väčšia 
nádoba na_ varenie. - 5. Čas( hlavy 
- mesto v Spanielsku. - 6. Koniec 
tajničky - umiestni. - 7. Bývalý jed
notkový obchod. - 8. Bulharská 
mena - štikútajúca. - 9. Opak rov
no - oválna plocha. - l O. Cas( dňa 

Klub ZDRAVA LIN/A 
Mária Ď. {31 }, M. Ma rečka: 

Nosím č. XXL. Ako znížiť váhu? 
Odporúčania medzinárodných le
kárskych združení a spoločností 
zameraných na výskum a liečbu 
obezity v súčasnosti zdôrazňujú 
JEDINÚ najreálnejšiu možnosť 
zníženia telesnej hmotnosti -
KOMPLEXNÝ PRÍSTUP Základ
ným princípom KOMPLETNÉHO 
MANAGEMENTU OBEZÍT (KMO) 
je využitie viacerých úrovní: 

- výživy 

- fyzickej aktivity 

- zmeny životného štýlu 
- farmakoterapie {liek) 

Ak si dáte odborne poradiť 
a dokážete si vybrať niektoré od
porúčania z KMO a urobit' čo 
i len malé zmeny vo Vašich zvy
klostiach, zníženie hmotnosti a jej 
udržanie sa stane skutočnostou. 
ALE bez návratu k starým zvy
kom. Základnou podmienkou je 
prechod na zdravú životosprávu -
pričom surová zelenina, ovocie, 
mali by predstavovať 60-70 % 
denného jedla. V obezitologickej 
poradni {aj pri Lekárni pri 
Radnici, ONV) Vám zostavia stra
vovací plán a na základe KOM
PLEXNÉHO PRÍSTUPU ulahčia Váš 
štart redukcie nadváhy a postup-

- člen koloniálneho vojska . - ll. 
Druhá čast' tajničky - planá núbij
ská bavlna. -

l 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

ne dosiahnuť zmeny. Zdravým ži
votným štýlom môžete za 1 rok 
"zhodiť" 20 príp. aj viac kíl. Pritom 
ste pod lekárskym doh/odom. 

Svetoznáme farmaceutické firmy 
prichádzajú na náš trh s novými 
účinnými a bezpečnými liekmi, kto
ré sú pomocníkmi znižovania nad
váhy a ulahčia Vám štart. Sú via
zané na lekársky predpis a obézny 
si ich plne hradí sám. 
Účinnosť a úspešnosť liečby nad
váhy {obezity) pri KOMPLETNOM 
PRÍSTUPE je vysoká a prináša aj: 
- zníženie rizika ischemickej cho
roby srdca a iných srdcovo-ciev
nych ohorení 
- zníženie vysokého krvného tlaku 
- zlepšenie biochemických para-
metrov {cholesterol, krvné tuky} 
- zníženie hladiny krvného cukru 
u diabetikov 
- zníženie symptómov ochorení 
klhov 
- pocit zdravia a pohody 
Príklad jedálneho lístku 
RAŇAJKY: 1 jogurt, 30 g mUs/i, 
200-300 g ovocia 
DESIATA: 1 OO % čerstvá zelenino
vá štava, 2,5 dcl {mrkva, zeler, ka
leráb} 
OBED: zeleninový šalát 300-400 g 
(uhorka, paradajky, paprika}, s oli
vovým olejom, citrónovou štavou + 
50 g nízkotučného tvarohu 
OLOVRANT: 1 OO % ovocná štava 
{napr. z pomarančov) 2,5 dcl 

Pomôcky: D. Aval. - E. Osk. - l. 
Odolen. - l O. Spahi . -

d 

6 7 8 9 10 ll 

VEČERA: ovocný šalát z 300 9 
ovocia 
ll . VEČERA: 2 dcl nízkotučnéh0 
mlieka 

Samozrejme rôzne suroviny 
treba striedať z dôvodov zabez. 
pečenia všetkých potrebných ž i
vín . Preto je potrebný odborne 
zostavený stravovací plán. Čers
tvá surová rastlinná strava mó 
na1vaCS/U vyziVOVÚ hodnotu. 
Stanovte si nový životný ciel' · byľ 
zdravší. 

MUDr. KIRŇÁKOVÁ 
Pharm.Dr. Grešnerová 

Výhercovia z č. 5/2000 
1. cena - ONE a DAX Multivita
mín s minerálmi 
Výherca: Katarína Vlkovičová, 
Jána Smreka IB 
2. cena - MULTIVITAMÍN šumivé 

tablety 
Výherca: Anna Sopoligová, 
P Horova 22 
3. cena - Švajčiarske bylinné cuk

ríky 
Výherca: Adriana Maderová, 
Záhradná 4 
Výhry si vyzdvihnite v DEVEXE 

~®fľ~[j}~~ 
~~\9®~~ 

- Manžel mi zháňal na kožuch 
kože s tigra. Ale mal smolu, ti
ger chcel kožu z neho. ... 
- Kedy je Slovákovi dobre? 

- Keď sa opije a je mu zle. ... 
Obhajca na súde: 
- Pán sudca! Ako mohla táto 
úbohá ženička vediet', že jej 
manžel je citlivý na arzén? 

••• 
· Janko, príď zajtra ku nám 

domov, nikto nebude doma. 

Janko na druhý deň zvoní 

u Aničky a fakt nikto nebol do· 

ma . 
••• 

- Pán doktor, mám studené 
nohy. 
- To mávam aj ja. 
-Čo proti tomu robíte? 
- Nič, manželka mi ich vždY 
ohreje. 
- A kedy bude mat' vaša pani 
čas aj na moje? 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej česti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEXS 

15.-16. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Platy nám o sto percent nena· 

rástli, bytov nepribúda podľa 

akútnych potrieb, nezamestna

nos( dosiahla rekordné paramet

re . Treba však dúfa(, že politici 

neklamú a nesklamú. 

"Progres" sme zaznamenali aj 

u nás. Kým v iných mestských 

častiach a obciach miestne novi

ny vychádzajú a mestské časti 

a obce financujú ich vydávanie 

úplne (l OO %), veď je to iste vô la 

občanov - vo ličov, u nás aj na

priek tomu, že vydavateľ zabez

pečoval 50 % financií, odbreme

ňoval obecnú pokladnicu, väčši

na poslancov nášho zastupiteľst

va navrhla kráti( p-ríspevok na 

Devex o 90 tisíc korún (l /3) na 

tento rok. Čo to znamená? 

Budeme sa s tým zaobera( 

v dalších číslach Devexu. Možno 

kratších o odporúčané krátenie 

zdravotníckeho okienka, krížov

ky, vtipy atď. Čo žiadajú obča
nia, nemusí vyhovova( poslan

com. Veď petícia (vraj viac ako 

400 občanov) o zachovanie 

Devexu v pôvodnej podobe sa na 

zastupitelstvo pri rokovaní o roz

počte ani nedostala. O tom tiež 

v budúcich číslach. 
V rámci súčasných možnos

tí teda Devex bude vychádza( 

v obmedzenom rozsahu. 

Podrobnosti v každom čísle 

zverejníme, ale aj o možnostiach 

občana - daňového poplatníka. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNS[{.A NOVÁ VES 

Sp~1~zoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

7 .4. 2000 Ročník: X. Číslo: 7 bezplatne 

'Dnu (,t eúťe 
111;1 Devex na vedl'ajšej kol'aji 
EJ Z radnice • Poplatok za psa 

f] Neohrozujeme sa ? 9 ~lobal aj 
v DTV a Kultúra m Sport 

Rozpínavosf jari sme zaznamenali aj na rieke Morave . 

DEV EX "na vedlájšej 
kolájiJJ V utorok 21. 3., okrem iného, 

schva l'ova li poslanci miestneho zastu
pitel'stva rozpočet mestskej časti DNV 
na rok 2000. 
Občania sa mali možnost s návrhom 
rozpočtu zoznám it 14 dní pred schva
l'ovaním, bol zverejnený, vraj na ob
vyklých miestach, ako zákon prikazu
je. 

Podla našich informácií 400 obča
nov prejavilo záujem a zúčastnili sa 
petície za zachovanie Devínskonovo
veského Expresu v pôvodnej podobe 
8 strán štandard, pôvodných nákla
doch (3100 ks) a pôvodnej dotácii 
50 % výdavkov hradených MČ DNV. 
(Ďalšie hárky so 173 podpismi neodo
vzdal i, pretože si mysleli, že je už nes-

Katalóg 
Katalóg obchodov a služieb pre obyvatel'av 

koro). Neuspeli. Nielen preto, že petí
cia sa nedostala no radu rokovania 
MZ, bude ju riešil miestny kontrolór 
v zákonných lehotách (a odpovie petič
nému výboru až po odsúhlasení rozpo
čtu - výsledok zvere jníme), pretože pe
ňazí je málo a trebo krátil kde so dá. 
Aj tak bol schválený rozpočet so 
schodkom eco 6,5 mil. Sk. 
Ako hlasovali? 
Poslanec P. Cvečka navrhoval odhlaso
val vyrovnaný rozpočet - návrh nepre
šiel, poslanec J. Glatz navrhoval znížiÍ 
rozpočet DTV o l mil. Sk (preto
že v rozprave sa hovorilo opatrne aj 

(Pokračovanie na 8 str.} 

DNY na rok 2000 je konečne v týchto dňoch už 

rozdaný do každej domácnosti v DNY. Veríme, 

že poslúži tak, ako po roky minulé. 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

OTÁZKY 
Občania sa pýtajú (hoci otáz

ky mali adresova( priamo na 

MÚ a MZ) a Devex otázky 

sprostredkuje s predpokladom, 

že aj prostredníctvom Devexu 

bude môcť sprostred kova( odpo

vede. 

• Na zasadnutí MZ 21.3. odzne

li Trendy rozvoja v oblasti škol

stva. Nie 40 stranový elaborát, 

ale hlavné myš lienky občanov 

zaujímajú. Dostanú ich aj prost

redníctvom Devexu? 

• Čo sú úradné tabule, kde sú 

umiestnené, občania by mali ve

die( Aby sa dozvedeli, aby 

mohli kontro lova( Kt<;> im odpo

vie? 

• Ak uznesenia z rokovania 

miestneho zastupiteľstva majú 

by( zverejnené do troch dní: 

majú by( zverejnené na úrad

ných tabuliach? :ak nie sú, tak 

potom čo? Kto nám odpovie? 

• Kedy bol naposledy vymieňaný 
piesok v pieskoviskách detských 

ihrísk v ONV? 

• Na zasadnutí MZ 21.3. v bode 

13. rokovalo miestne zastupiteľ
stvo o Zásadách pri jímania 

a vybavovania sťažností, petícií 

a podnetov. Velmi zaujímavá té

ma, ktorú by občania mali poz

na( Ba, navrhujú, ak je materiál 

rozsiahlejší, objedna( jeho zve

rejnenie pre všetkých občanov 
našej mestskej časti . 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 30.3. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 13.4. 2000, 
číslo vyjde 21.4. 2000. 

r 



bnič 
1l dnice 

Miestne zastupitel'stvo na svo
jom rokovaní dňa 21. 3. 2000 
malo v svojom programe celkovo 
37 bodov . Hlavnými bodmi ro
kovania boli materiály týkajúce 
sa financií . 

Tento okruh bol rozdelený na 
čas( zaoberajúca sa rokom 
l 999 kde boli prerokované zá
verečné účty mestskej časti a or
ganizácií na ktoré má dosah 
mestská časí. 

Druhou časfou boli návrhy 
rozpočtov na rok 2000. 
Ostávajúcu čas( materiálov mož
no rozdeli( na okruhy organi
začného charakteru a informač
né body rokovania. 
K prerokovaným bodom progra
mu miestne zastupitelstvo prijalo 

nasledovné uznesenia : 
-zobralo na vedomie informáciu 
o plnení uznesení miestneho zastu
pitelstva a k termínovaným uznese
niam prijalo kontrolne dátumy 
-schválilo doplnenie Rokovacieho 
poriadku miestneho zastupitelstva 
-schválilo odmeny členom komisií 
- neposlancom za rok l 999 
v súhrnnej výške 78 820,- Sk 
-schválilo plat starostu mestskej 
časti od 1.4. vo výške 37 000,- Sk, 
a plat miestneho kontrolóra vo výš
ke 24 000,. Sk 
-schválilo Organizačný poriadok 
miestneho úradu 
-schválilo záverečný účet mestskej 
časti za rok 1999 vo výške príjmov 
46.543.186 ,-Sk a výške výdav
kov 53.059.130 ,-Sk 
-zobralo na vedomie správu audi
tora k overeniu správnosti rozpo
čtu a hospodárenia s majetkom 
-schválilo záverečné účty za rok 
l 999 Denovy , lstracentra a po-

Rozmiestnenie kontajnerov 
Denova v snahe predíst' vytváraniu nelegálnych skládok 

a pritom pomôcť občanom Devínskej Novej Vsi pri upratova
ní domácností a domov, poskytne vel'kokapacitné kontajnery 
v uvedených termínoch. 
Kontajnery budú určené len na uvedený odpad: 
*drevo, papier, starý nábytok, odrezané konáre stromov. 
Nepoužívat' na chemický odpad a na staré železo! 
Rozpis pristavenia kontajnerov: 
30. 3.-3. 4. ul. Delená - Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
7. 4.-1 O. 4. ul. Na hriadkach, Mečíkova, Na kaštieli 
14. 4.-17. 4. ul. Pod Lipovým, lstrijská, Kosatcova 
28. 4.-1. 5. ul. Na vyhliadne, Poniklecova, Spádová - Delená 
5. 5. - 8. 5. ul. Janšáková, Slovinec, Záhradná 

na 

Podla Všeobecne záväzného nariade
nia č. 7/1997 je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je majitelom psa povinná 
platit poplatok za psa staršieho ako 6 
mesiacov. Poplatok sa platí v mieste trva
lého bydliska vlastníka psa a sídla práv
nickej osoby. 
Sadzba poplatku za psa v rodinnom do
me: 

a) za jedného psa .......... 100 Sk/ ročne 
b) za druhého a dalšieho psa ...... 150 
Sk/ ročne 
Sadzba poplatku za psy v obytnom do
me: 

a) za jedného psa ................. 1000 
Sk/ ročne 

DIEVIEX 2 

b) za druhého psa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 
Sk/ ročne. 

Sadzba poplatku sa zníži o 50 % ak 
majitel' psa preukáže dokladom z Miest
neho kynologického klubu v Devínskej 
Novej Vsí, že pes absolvoval skúšku zá
kladného výcviku ovládatel'nosti psa, pri
čom tento doklad nesmie byt starší ako l 
rok. 

Poplatník je povinný podat priznanie 
k poplatku za psa miestnemu úradu do 
15 dní od vzniku poplatkovej povinnosti. 
Ohlasovacia povinnost' so vzt'ahuje i na 
každú novú skutočnost', ktorá má vplyv 
na výšku poplatku. 

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru (príp. poš
tovej poukážky). V prípade, že výška 

žiarneho zboru 
-neschválilo záverečný účet Správy 
bytového fondu a uložilo kontroló
rovi preverií hospodárenie s termí
nom podania správy v máji roku 
2000 
-schválilo rozpočet mestskej časti 
na rok 2000 v celkovej výške príj
mov 45.453 tisíc Sk a v celkovej 
výške výdavkov 52.1 07 tisíc Sk 
- schválilo rozpočty organizácií na
viazaných na rozpočet mestskej 
časti - Denova , lstracentrum a ve
rejný dobrovolný požiarny zbor 
- preložila rokovanie o rozpočte 
Správy bytového fondu na máj 
2000 
-schválilo Rámcový plán kontrolnej 
činnosti miestneho kontrolora 
-schválilo zásady kontrolnej činnos
ti 
-schválilo Zásady prijímania a vy
bavovania sÍažností , oznámení 
a podnetov občanov 
-súhlasilo s uzavretím zmluvy o za-

bezpečení a dodávke časopisu 
Devex 
-súhlasilo s odpredajom obec
ných bytov do osobného vlastníc
tva 
-zobralo na vedomie novelu or
ganizačného poriadku Denovy 
-zobralo na vedomie Trendy roz
voja mestskej časti v oblasti škol
stva 
-zobralo na vedomie návrh stra
tégie dobudovania zákl. školy na 
lstrijskej ulici 
-schválilo poslancov do škol
ských rád na území našej mest
skej časti 
-zobralo na vedomie správu zo 
služobnej cesty v obci sv. Ilja 
-nesúhlasilo s preložením trasy 
linky č. 21 cez mestskú časí 
lamač 

zs 
Poznámka: 

O krátení rozpočtu na Devex 
o 90 000 Sk ani zmienka. 

Oznamujeme občanom, že dňa 15. 4. 2000 MÚ MČ 
Devínska Nová Ves a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 

v spolupráci s firmou EPSOL uskutoční pre občanov v so

botu 15. apríla 2000 

SEPAROVANÝ ZBER PROBLÉMOVÝCH LÁTOK 
Škodliviny, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, bu

dú odoberať pracovníci fy EPSOL s.r.o. v čase od 9.00-

12.00 h na týchto miestach: 

1. Časť Kolónia- parkovisko pri hoteli Morava 

2. lstrijská ul. - pred poštou 

3. Eisnerova ul.- pred terasou Milana Marečka. 

Odovzdať možno tieto problémové látky: 

* staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, nepotrebné 

látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, odpadové 

olejové filtre, odpadový motorový oleL staré autobatérie. 

poplatku je l 000 Sk a viac, je možné 
poplatok zaplati( v dvoch splátkach podla 
podmienok uvedených v platobnom výme
re. 
Ak vznikne poplatková povinnost v prie
behu roka, platí sa poplatok do konca ka
lendárneho roka za každý začatý kalen
dárny mesiac vo výške l /12 ročnej sadz
by. 
Miestny úrad vydá poplatníkom známku 
pre psov, a to aj pre tých, za ktorých sa 
poplatok nevyberá t. j. za psa, ktorého 
používa: 
a) na sprevádzanie alebo ochranu nevi
domá osoba 
b) dôchodcovia žijúci v samostatnej do
mácnosti s príjmom do l ,5 násobku život
ného minima, 

c) bezvládna osobo 
d) drži tel' preukazu ZŤP /S a ZŤP - oslo
bodenie od poplatku uplatňujú uvedené 
osoby alebo nimi splnomocnené osoby 
každoročne na miestnom úrade. 
Poplatník je povinný zabezpeči( aby pes 
známku skutočne nosil. 
Ak ste majítelom psa (psov) a neohlásili 
ste poplatkovú povinnosť (nezaplatili ste 
poplatok včas), urobte tak najneskôr do 
15 dní od uverejnenia tejto výzvy. 

Upozorňujeme Vás, že v prípade 
neuposlúchnutia tejto výzvy Vám môže 
starosta zvýšit včas nezaplatené poplatky 
o 50 % a môžete dostat pokutu, ak ste 
právnická osoba do výšky 200 tisíc sk 
a ak ste fyzická osoba do výšky l 000 Sk, 
v blokovom konaní do 500 Sk. 

JUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ MČ DNY 

rodinných domov 
Miestny úrad Devínska Nová 

Ves, odd. výstavby a životného 

prostredia upozorňuje občanov, 
že podla Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/1991 Miestne

ho zastupitel'stva MČ Devínska 

Nová Ves o čistote, zbere, odvo

ze a likvidácii tuhého domového 

V čísle 5 zo dňa 10.3.2000 

vydavate/' Devexu poskytol číta
telom informáciu, ktorá mala 
a podla poznatkov aj vyvolala 
reakciu na obranu tohto časopi
su. Dňa 15.3. 2000 bola na mi

estny úrad doručená petícia ob
čanov na podporu Devexu. 
Témou bolo príde/ovanie prís
pevkov z rozpočtu mestskej čas
tí. Devínskonovoveský expres -
ako informačný spravodajca 
a ako mediálne médium - by 
mal poskytova( informácie nes

kreslené a nezavádzajúce. 
Tieto náležitosti ma vedú k tomu 
,aby som objasní/ čísla - tak per
centuálne ako aj vyjadrené vo 
financiách - a bol by som nerád 
, keby sa spustila "dopisovacia 
vojna dvoch strán " . 
Mestská čast' podporuje činnost' 
organizácií, klubov, združení 
i individuálnych podujatí, ktoré 
sa uskutočňujú alebo organizujú 
v našej mestskej časti. 
Devex patrí do povedomia 
v Devínskej Novej Vsi a nikto 
nespochybňuje potrebu ma( ta
kéto periodikum na poskytova
nie informácií. Otázka podpory 
, tak podnikatelských aktivít ako 
aj kultúrno - spoločensko - špor
tových sú viazané na finančné 
zdroje. Tíeto zdroje treba hl'a
dať na viacerých adresách. 
Mestská čas( za posledných 5 
rokov vkladala nasledovné pro
striedky do týchto činností : 
-športové organízácíepočet 12 -
16 

-kultúrne združeniapočet l O -
14 

-ostatné združenia a spolky po
čet 11 -14 

Na podporu týchto aktivít tak na 

odpadu je každý vlastník, príp. 
nájomca povinný objednať si 
u firmy OLO, a. s. odvoz a lik
vidáciu domového odpadu. 
Porušenie tohto nariadenia sa 

posudzuje pre fyzickú osobu 

ako priestupok proti verejnému 

poriadku (podla Zákona č. 
372/1990 v znení zákona č. 
524/1990 Zb.L za ktorý mož

no uloži( pokutu vo výške 5000 

činnost' alebo účelových, bola 
vyplatená nasledovná suma za 
posledné roky 
1 995 533 000 Sk 
1 996 987 948 Sk 
1 998 1 262 240 Sk 
1997 1 142 541 Sk 
1999 1 650 000 Sk 
schválená dotácia, ktorá nebola 
vyplatená v schválenej výške 
z dôvodu nenaplnenia príjmovej 
časti rozpočtu. 

Spolu vyplatená suma za roky 
1995 - 98 3 872 729 Sk 
Pre rok 2000 bola požadovaná 
suma na dotácie vo výške 2 
468 900 Sk. 

Financie sú poskytované po
dla toho, kol'ko je možné v roz
počte uvolníŕ prostriedkov. V ro
ku 1999 bolo avizované znížo

vanie tejto podpory- nie z dô
vodu snahy po likvidácii , ale 
z dôvodu nedostatku potrebné
ho množstva financíí. 
Každý hospodár môže vyda( 
len tol'ko , kol'ko má alebo musí 
rátat' s pôžičkou . 

Ak bola z dobrej vôle s/úbená 
podpora viacerým spolkom 
a združeniam a realita je iná , 
tožko sí môže niekto nárokova( 
že musí dostat' všetko čo sa pri
s/ubi/o. 

Mestská čast' a miestny úrad 
musí v prvom rade zabezpečit' 
chod úradu s čínnostou, ktoré 
vyplývajú zo zákona. V druhej 
časti zabezpečí( zmluvné vzŕahy 
v rámci investičnej výstavby 
a chod svojich organizácií l 
Denova , lstracentrum , Verejný 
dobrovolný požiarny zbor l . 
Následne dalšie aktivity a pod
pory. 
Ako to bolo teda s tými číslami 

Sk. Firma OLO, a. s. nám zasla

la kompletný zoznam zákazní

kov v našej mestskej časti, ktorí 

majú uzatvorenú zmluvu o od

voze a likvidácii odpadu, na 

základe ktorého sme urobili 

zoznam našich občanov, ktorí si 

túto povinnost nesplnili. 

Žiadame občanov, ktorí ne

majú uzatvorenú zmluvu o od

voze a likvidácii odpadu, aby 

a sumami ? Najväčší rozruch 
bol okolo Devexu a futbalového 
klubu. V jednom prípade preto 
,že je to informačný spravodaj
ca , v druhom prípade preto )e
bo zahŕňa najväčší počet družs
tiev. 

Dotácia pre rok 2000 zo stra

ny mestskej častí je uvažovaná 
pre Devex v sume 180 000,- Sk 
. V porovnaní s rokom 1999 ke
dy bola príslubená suma 
270 000 Sk a vyplatená suma 
v tej istej výške určité zníženie 
ale nik nemôže poveda(, že lik
vidačné lebo ostatné príspevky 
boli krátené v ove/a väčšej mie
re. 

Futbalový klub je určité špeci
fikum . Podpora zo strany mest
skej častí je tu smerovaná do 
dvoch oblastí. Jedna je starostli
vost' o areál štadiónu a hospo
dárske zabezpečenie , ktoré sto
jí taktiež určité finančné pros
triedky. Druhá čast' je dotácia 
na činnost', ktorá je smerovaná 
hlavne na mládež a podporu 
tejto vekovej kategórie. 

Vo všeobecnosti pri dotáciách 
musí platit', že subjekt ,ktorý 
žiada podporu na činnost' si 
musí sám zabezpečit' viac ako 
50 % financií. V inom prípade 
by to bola príspevková organi
zácia mestskej časti. (Otázka: 
To znamená, že DN je príspev
ková organizácia a automaticky 
čerpá 1 OO% nákladov?} 
Náklady stúpajú pre každého 
a keď treba hladat' úspory treba 
ich h/'adat' všade. 

Hlodajme všetci všetky možné 
cesty, aj keď sú náročné. Toto 
sa týka nielen príspevku pre 
Devex ale aj napr. pre fotbalo
vý klub či kultúrne spolky. V sú
časnej ekonomickej a hospodár
skej situácii je to jediná možná 

tak urobili písomne do 15 dní na 

adrese: a. s., Bazova 6, 
824 74 Bratislava 26, t. č. 

5557 1893. Každý mesiac nám 
a. s. zasiela správu o po

hybe zákazníkov v nase1 
Mestskej časti, takže máme 
prehlád o novouzatvorených aj 
zrušených zmluvách. 

JUDr. Mária šamová 

cesta k zachovaniu a podpore 
aktivít. 
Mestská čast' pre rok 2000 počí
ta s príjmami vo výške 45,5 mil. 
Sk a výdavkami vo výške 52, 1 

mil. Sk. V porovnaní s rokom 
1999 sú financie vyčíslené na
sledovne. Príjem v sume 46, 5 
mil. Sk a výdavky 53, 06 mil. 
Sk. 

Toto číselné vyjadrenie preds
tavujú aj nasledovné akcie : re
konštrukcia kanalizácie a cesty 
na ul. Hradíštná , Na Slovinci 
a Na Hriadkach . Začalo sa s re
konštrukciou jednej z málo histo
rických budov - víla Košt'álová 
{poznámka redakcie: nie pre 
klubové priestory ale pre repre
zentačné, alebo pracovné pries
tory mestskej časti, teda úradu}. 
V rámci kultúrno-spoločenského 
centra budujeme Chorvátske 
múzeum a k týmto aktivitám 
môžeme pripočíta( aj starostli
vost' o zeleň. 

V tomto roku chceme zo zača
tých akcií napr. dokonči( vilu 
Koštalovú a realizova( stavby 
hlavne v oblasti infraštruktúry. 
Na záver by som sa vrátil k petí
cii občanov oh/odom zachova
nia Devexu. 
Keď pred určitým časom bol 

robený prieskum oh/odom číta
ností , bol počet odpovedí ža
lostne malý - 8 - 1 O . Petícia na 
podporu obsahuje 275 podpi
sov. (?!?!} 
Myslím sí , že by ich bolo aj viac 
za to aby Devex vychádzal aj 
dalej. Myslím si však ,že obča
nia boli k tejto aktivite zaktivizo
vaný nesprávnym spôsobom. 

Čísla sa dajú dat' rôznym 
spôsobom dohromady tak ,aby 
zabezpečili efekt , ktorý je po

trebné dosiahnut'. 
(Pokračovanie na 4 strane} 

DIEVEX 3 



Miestne zastupitelstvo na svo
iom zasadnutí dňa 2 7. 3. 2000 
prerokovalo v rámci programu 
ai dva závažné body a to záve
rečný účet mestskei časti za rok 
7 999 a návrh rozpočtu na rok 
2000. Zasadnutia miestneho 
zastupitelstva sú vereiné a preto 
ai informácie a materiály sú ve
rei né .Ako vydavatel' vo svoiom 
príhovore v čísle 5 z 70.3. spo
menul " boli časy ,keď návrhy 
rozpočtu boli zvereiňované ai 
vDevexe". 

Čo bránilo vydavatelovi zverei
nit' tento rozpočet v Devexe ? 

Ing. P. Rajkovič 
zástupca starostu 

Predsa len reakcia vydavatelá: 
Predovšetkým dôveruiem obča
nom a čítate/om a verím, že sú 
natol'ko vyspelí, že vedia pocho
pi( a posúdi( o čo vlastne ide. 
Dovolím si však niekol'ko súvetí 
na vysvetlenie. 

Vydavatel: ako osoba, skutoč
ne nie ie odkázaný na príiem
nepríiem za vydávanie Devín
skonovoveského Expresu. Ak vy
víia aktivitu, ai ten naiiedno
duchší človek pochopí, že to nie 
ie pre peniaze do ieho vrecka. 
Niekol'kí pochopili viac. Služba 
nemusí byt' oceňovaná iba pe
niazmi. Ale: 
Devex si nenárokuje, nároko
vať si môžu občania. 
Občan cíti nárast výdavkov zo 
svoiho vrecka, chápe, že keď 
musí vydat' viac on, musia ná
klady zvyšova( všade. A porov
náva. Z návrhu rozpočtu MČ 
iba čísla. Oproti roku 7 999 mz

dy narastaiú o 47,7%, poistné 
pre zamestnancov o 64, 7 %, na 
tovary a dalšie služby {nemôže 
vedie( bez komentára o čo ide} 
nárast o 63,8%, cestovné výdav
ky oproti roku 7 999 nárast 
o 7 40%, dopravné nárast 
o 96, 7 %, v položke 64 7 O 7 prís
pevkovým organizáciám ie ko
lanka iné očakávané čerpanie 
v roku 7 999 2 549 000 Sk, o čo 
ide občan vedie( nemôže, dotá
cia Devexu v roku 99 bola 270 
000, plán na rok 2000 ie 7 BO 
000, čo predstavuie krátenie 
33,4%. 

DEVEX4 

Aký ie rozdiel medzi Devexom 
a DTV? V "nárokovaní" si prís
pevkov, či dotácií, v rozsahu 
a dosahu pôsobnosti, a vo všet
kom ostatnom? Devex ie dotova
ný, DTV ie príspevková organi
zácia MČ ONV Kto z občanov 
pozná ten rozdiel? Devex za
bezpečuie {zabezpečoval) 50% 
nákladov vlastnými silami, do
nútite ai DTV zabezpečova( 
50% a položíte iu celkom na ko
lená? Nie, lebo ie vaša. Poslanci 
sú predsa vlastníkmi DTV s.r.o., 
niektorí zamestnancami. 
Tieto "drobnosti" občan ne
pozná, nemôže porovnáva( 

Ai o skreslovaní by sa dalo 
ve/a hovori( Vydavatel' Devexu 

ie členom Združenia vydavate
/ov Slovenska, Slovenského syn
dikátu novinárov, ie v kontakte 
s profesiinými organizáciami 
novinárov, vydavatelov a pre
vádzkovate/ov médií, s katedrou 
žurnalistiky FFUK .... má infor
mácie z hodnoverných zdroiov, 
mohol a vedel by informova( 
i zatažovat' čítate/ov. Ani zahra
ničie nie ie lahostainé voči prak
tikám nezhoduiúcim sa so štan
dardom Európskei únie. 

K skreslovaniu môže patri( ai 
informácia, že podpisov na pe
tičných hárkoch za zachovanie 
Devexu bolo "iba" 275 podpi

sov. Podla našich informácií boli 
odovzdané viaceré hárky 
a podpisov bolo viac ako štyris
to a viac ako sto podpisov ne
bolo odovzdaných z obavy, že 

ie neskoro. Nakoniec ai to ie štýl 
práce, či podávania informácií. 
{Možné ie, že zástupca starostu, 
pisatef: nedostal správnu infor
máciu. Ai to ie štýl ... 
Vydavateľ nežiada. Vydavatel' 
chce iba slúži( občanom. Ak 
nie sú podmienky, v poriadku. 
(A platia pre všetkých rovnako). 
Treba znižova( náklady, musí sa 
tak dia( na úkor čohosi. 
Vydavatel' tiež nie ie kúzelník. 
A tiež zodpovedá. Predovšet
kým občanom - daňovým po
platníkom. 

PS 

Mgr. Peter Krug, 

vydavate/' Devexu 

K rečníckei otázke, čo bránilo 
vydavatelovi zvereinit' návrh 

rozpočtu MČ ONV na rok 2000. 

V spolupráci existuiú zmluvy, 
dohody. Medzi vydavatelom 
a MČ ONV existovala dohoda, 
že dôležité materiály dostane 
redakcia na zvereinenie. Ak bol 
rozsah podstatne väčší ako ie 
zvykom, MČ ONV dodala re
dakcii stručný výber, alebo ob
iednala rozšírené vydanie {na
koniec veď ie to v súlade so zá
konom i zvyklostnými normami}. 
Tento krát však vydavatel', na 
vlastné vyžiadanie, dostal návrh 
rozpočtu po uzávierke príslušné
ho čísla. 
Na záver diskusie: 
Mestská čast' ie zo zákona po
vinná informova(. Či si občania, 
prostredníctvom svoiich poslan-

cov., zvolia prostriedky na 
movanie prostredníctvom 
rozhlasu, televízie, vývesných 
bulí, alebo inak, záleží len a 
na občanoch. Foriem na získa
nie vôle občanov má mestskó 
čast' niekol'ko. Takže, záleží len 
a len na občanoch. Prirodzene, 
že Devex ie ochotný poradiť. 
Preto, aby do predvolebných 
kortešačiek takéto praktiky neza
padli do zabudnutia. Vydavate/' 
Devexu nemôže a ani neznási/
ňuie požiadavku na vyrovnanie 
nákladov {50%) na rovnakú úro
veň vlaňaiška. Iba vysvet/'uie ob
čanom ako sú prerozdelené pro
striedky, prečo dostane občan od 
Devexu menei ako minulý rok. 

Zelené pľúca Bratislavy 
Bratislavské regionálne združe

nie spolu s dalšími, väčšinou ochra
nárskymi organizáciami vypracova
lo program s názvom Zelené pľúca 
Bratislavy. Jeho cielom je zlepšova
nie životného prostredia v Bratisla
ve a to okrem iného rozsiahlym za
zeleňovaním všetkých vhodných 
plôch. 

Do programu Zelené pl'úca 
Bratislavy sa zapojila aj naša mest
ská časť. Teraz v marci sa vďaka 
dobrej spolupráci ochranárov, ma
gistrátu, p. starostu Ing. Mráza, 
miestneho úradu, DENOVY a vo 
výraznej miere aj Útvaru vojsk hra
ničnej polície podarilo za vel'mi 
nízke náklady vysadiť veľké množ-

stvo vzrastlých stromčekov v De
vínskej Novej Vsi. 

V prvej etape vojaci v spolupráci 
s DENOVOU vysadili vzrastlé ihlič
nany a listnaté stromy do areálu ZŠ 
P. Horova- spolu 84 ks, pričom im 
výdatne pomáhali deviataci pod ve
dením p. uč. Počucha, do MŠ Na 
Grbe 2 - 30 ks a 25 ks bolo dosade
né do areálu MŠ M. Marečka 16. 

V druhej etape DEMOVA nasadi
la stromy do verejnej zelene - napr. 
pri vstupe do Devínskej Novej Vsi -
pri areáli DENOVY, čím sa zlepší 
"prvý dojem", do Parku R. Slobodu, 
dosadila duby pri rybníku a na ďal-
šie miesta. 

RNDr. Mária Šimonová 

Ai v Devínskei Novei Vsi 

televízia GLOBAL 
V minulom čísle Devexu som avizo

val plánované obmedzenie vysielania 
Devínskonovoveskej televízie. 

Bohužial', po rokovaní miestneho 
zastupitelstva bude obmedzenie ešte 
väčšie, ako bolo uvedené v minulom 
čísle Devexu. Od pondelka 3. 4. 2000 
vysiela DTV premiérové relácie iba v 
pondelok a v stredu. V pondelok to 
bude diskusná relácia "Kreslo pre hos
fa" a raz za mesiac detská sMaž "Kto 
vyhrá - vyhrá, kto nevyhrá - nepre
hrá". V stredu uvidíte nový typ spravo
dajskopublicistickej relácie "Magazín 
DTV". V utorok, štvrtok a v piatok bu
dete môcŕ vidief reprízy uvedených re
lácií. 

Po tejto neradostnej správe však 
predsa len jedna správa radostná. Od 
pondelka 27. 3. 2000 môžete na ka· 
náli na ktorom vysiela DTV, sledova( 
novú slovenskú televíziu Global. 
Televízia Global bude vysiela( 24 ho
dín denne. Chce oslovi( televízneho di-

vá ka hlavne· tým, že jej program bude 
viac orientovaný na regionálne problé· 
my Slovenska. Využije pritom tvorivý 
potenciál pracovníkov lokálnych televí
zií, ktorí sú do projektu televízie Global 
zapojení. V programe televízie Global 
sú tri hodinové okná, počas ktorých vy· 
siela DTV svoj vlastný program. Preto 
sa aj vysielanie vlastného programu 
posúva oproti doterajšiemu vysielaniu 
nasledovne: 
8.55-9.25- obrazové vysielanie 
9.25-9.55- videotext 
17.55-18.25- obrazové vysielanie 
18.25-18.55 - videotext 
21.55-22.25- obrazové vysielanie 
22.25-22.55- videotext 
Televíziu Global môžu zatial' sledovaÍ 
v 19 mestách Slovenska. 

Z bratislavských mesíských častí je to 
vdaka DTV iba v Devínskej Novej Vsi. 

Ing. Ján Žatko 
riaditel' DTV 
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CENTRUM PRE VOlNÝ ČAS 

8. 4. -AfRODITA A JEJ PRIATELIA 
spoločenský večierok klubu moderného tanca 

vo velkej sále, od 78.00-22.00, 
vstupné 60,- Sk (len na pozvanie) 
U. 4. - ČO IIŠETKO HUDBA. IliE 

výchovný koncert pre ZS o 8.30 a 9.45 h 
16. 4.- JARNÉ TRADÍCIE 

program detí MS venovaný sviatkom jari - Velkej noci 
vo velkej sále o 75.00 h, vstupné l O Sk 

12.-19. 4.- DEŇ ZEME 
podujatia pre MS a ZS k sviatku zeme 

/stracentrum Vás pozýva na Stretnutie za Rohom 
(utorok 11. 4. od 16.00-18.00 h) 

Tentoraz s Tancujúcim Medveďom. 

poézie a prózy 

15. marec 2000 bol pre žiakov 
a učitelov ZŠ na ul. P.Horova 16, 
ktorí milujú umeleckú literatúru 
malým "sviatkom". 
Ako každoročne, tak aj teraz, pa
ni učitel'ky slovenského jazyka 
a literatúry pripravili pre deti reci
tačnú sMaž v prednese poézie 
a prózy HVIEZDOSLAVOV KU
BÍN. Asi 50 dievčat a chlapcov ll. 
stupňa ZŠ čakala pekne vyzdobe
ná trieda, ktorej dominoval obraz 
nášho vel'kého slovenského básni
ka P. O. Hviezdoslava. 

V úvode podujatia slávnostne 
zneli práve verše z jeho najsláv
nejšej básnickej skladby Hájniko
va žena. 
SMaž pozostávala z dvoch častí -
recitácia poézie a prózy .. 
Miestnosťou zneli verše Smreka, 
Hviezdoslava, Váleka, Rúfusa či 
úryvky z prozaických diel Jarun
kovej, Moravčíka, Šikulu, 
Exupéryho a mnohých iných spi
sovatelov. 

Recitátori sa vel'mi snažili, svo
jím hodnotným prednesom poteši
li nielen porotu, vedenie školy, 
hostí, ale aj sami seba. V každej 
kategórii boli žiaci umiestnení na 
prvých troch miestach odmenení 
krásnymi knihami a všetci ostatní 
súťažiaci si ako pamiatku na túto 
udalost odniesli domov pekné 
diplomy. 
A tu sú mená vítazov. 
Poézia 
l. kategória - Andrea Laučíková 
(6. C) ll. kategória - Michal 
Grožaj (9. A} 
Próza 
l. kategória - Martin Jurčo (6. C) 
ll. kategória - Petra Klimešová 
(9. B} 

Títo žiaci postupujú do okresné
ho kola sútaže, v ktorom im pra
jeme vel'a úspechov. Veríme, že 
budú vzorne reprezentova( našu 
školu. 
Všetci spolu sme prežili príjemné 
popoludnie. Rozchádzali sme sa 
obohatení o krásny umelecký zá
žitok, ktorý v nás znel ešte dlho. 

Mgr. Z. Balajová 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Dolinského ulica č. l, tel. 6436 4387, 
fax 6436 4387 

ľadajú sponzorov 
ZUš Eugena Suchoňa sa obracia na všetky podnikatelské subjekty s prosbou o finanč
nú podporu pre známy súbor "Súrodenci Jendruchovci", ktorý bude Slovenskú re
publiku reprezentovat na významnom hudobnom mládežníckom festivale v nórskom 
Trondheime - 31. máj - 4. jún 2000. 
Oslovenie súvisí so skutočnostou, že náklady spojené s podujatím značne presahujú 
možnosti telesa a školy. 
Podrobnejšie informácie o festivale, celkovej výške rozpočtu, možnosti reklamy, atď., 
poskytneme na telefónnom a faxovom čísle 6436 4387. 
Veríme, že zdravý lokálpatriotizmus a možnos( prezentácie Vašej firmy na význam
nom medzinárodnom podujatí bude pre Vás primeranou motiváciou. 

8.-9. 4. o 17.15 a 19.45 h 

MODRÝ BLESK 
USA- MP 12 -s. t.- 50,-

13., 14., 15. 4. o 18.00 h 

JEŽIŠ USA -vstup vol'ný 

Sviatok, ktorý sa nazýva 

,,KNIHA11 

Miestná knižnica v Devínskej 
Novej Vsi, v spolupráci s knižnicou 
v Devíne, zorganizovala týždeň po
dujatí pod názvom "Krásy Sloven
ska, región, v ktorom žiieme". 

Dňa 20. 3. 2000 bola v priesto
roch lstracentra otvorená výstava 
Mariany Grznárovei "Rohožkobra
zy" posvätená pamiatke spisovateiO 
Rudolfa Slobodu. 

Deň 21. marca 2000 bol venova
ný vydavatelstvu Mladé letá. 

Redaktori zoznámili deti so zá
mermi vydavatelstvo a zaujímali sa, 
o akú literatúru majú záujem deti. 
Nasledujúci deň sa deti zoznamovali 
s literatúrou faktu. Žiaci druhého 
stupňa mali možnosť stretnúť sa so 
spisovatelom Ladislavom Švihranom 
a počuť odpovede na svoje otázky, 
ktoré sa týkali jeho poslednej knihy 
"Tisíc plus jedna slovenských naj ... " 
a "Kto nám vládol". 

Záverečné podujatie, uzatvárajúce 

, -su 
lstracentrum vypisuje literárnu 

súťaž pre žiakov základných 

škôl v DNY s tematickým zame

raním 

Človek v prírode - príroda v nás 

Podpísané práce treba odovzda( 

v knižnici lstracentra najneskôr 

v piatok 14.4.2000. 
Vyhodnotenie bude na záver 

týždňa Dňa zeme v DNY. 

Výsledky budú publikované 

v Devexe a DTV a na propagač

ných plochách IC. -en zeme 
12.- 19. apríla 2000-04-02 

Už tradične bude tretí aprílový 

týždeň venovaný aktivitám a po

dujatiam so spoločným záme

rom podnieti( záujem o svoje 

pripravila ekumenická 

spoločnosť 

14., 15. 4. o 14.30 h 

16. 4.o 15.30,17.15 a 19.45 h 

SOKOLIAR TOMÁŠ 
Slov. - MP- 55,

Romantický príbeh 

zo stredoveku 

Tel.: 6477 5104 

"Týždeň slovenskej knihy", sa usku
točnilo vo Vel'kej sále lstracentra za 
účasti súťažiacich zo všetkých zá
kladných škôl v Devínskej Novej Vsi, 
žiakov a hostí. 

Vo vedomostnej súťaži "Región, 
v ktorom žijeme" sa zúčastnilo šesť 
družstiev. Po ukončení súÍažnej časti 
podujatia sa uskutočnilo vyhodnote
nie účasti žiakov v literárnej, výtvor
nej a vo vedomostnej súloži. 

Ceny pre víťazov venovala cestov
ná kancelária SATUR, vydavatel'stvá 
Mladé letá a Perfekt, lstracentrum 
Devínska Nová Ves a Mestský úrad 
Devín. 

Vo vedomostnej súÍaži zvíťazili 
Tomáš Synek, Lukáš Hanušovský 
a Martina Mužíková. 
Vo výtvarnej súťaži sa na prvých 
miestach umiestnili Barbora Vašeko
vá, Barbora Haringová a Rudo 
Šteňo. 

Víťazmi literárnej súťaže sa stali 
Veronika Horniaková, Katarína Pil
chová a Andrea Šestáková. 

O. Chovanová 

okolie, životné prostredie a sta

rostlivost o ne. Na príprave 

a realizácii podujatí sa po

diela lstracentrum v spolupráci 

s miestnym úradom, Denovou 

a ZŠ v DNY. 

Program týždňa je mimoriad

ne bohatý a rôznorodý: vy
chádzky, besedy, semináre, lit. 

súťaž a niekol'kodňové uprato

vanie svojho okolia. 

Namiesto vtipov 
Niektorí sa narodia ako hlupáci 
a svoje vrodené schopnosti dalej 
rozvíjajú. 
Buttler 

Keď nás budete počúvat' a poslú
chal~ budeme sa mat' dobre. 
Politik 
Dodatok: ale ai my sa chceme mat' 
dobre. 
Občan 

DEVEXS 



Aj keď už futbalová sezóna 
začala, dovol'te vrátiť sa ešte raz 
k minulej časti a to z pohladu na 
najmladší žiacky celok (príprav
ku). Na otázky odpovedá tréner 
mužstva pán Rudolf Vavrík. 
* Ako skončilo vaše ;esenné 
účinkovanie v sútáži? 
- Naše účinkovanie je možné 
hodnotiť ako úspešné. Z odohra
ných ll zápasov sme tri vyhrali, 
v piatich sme remizovali a v troch 
prehrali s celkovým skóre 13:14, 
so ziskom 14 bodov. Medzi ús
pešné zápasy možno zaradi( ví
ťazstvo nad prípravkov Slovana 
(2: l) a remízy s Interom a Petr
žalkou. 
• Aký ie káder mužstva? 
- Brankármi sú Szocs, Šimák 
a hráči do pola Ochodek, Hučko, 

Šimovič, Vitko, Bumbál, Balaži, 
Lorenz, Lučenič, Mlynár, Jesenský, 
Vlášek, Braneis, Vachálek a Sy
nek. O góly sa rozdelili Lorenz 6, 
Ochodek 3, Vlášek 2, Bumbál 
a Jesenský. 
• Aké sú ciele clo budúcnosti? 
- Po sústredení pred jesennou čas
ťou súťaže a dosiahnutým umiest
nením je ciel'om pre jarnú časť 
príprava na prechod hráčov do 
žiackych súťaži, ktoré sa hrajú na 
ihrisku štandardných rozmerov. 
Hlavným ciel'om bude zlepšiť 
priestorovú orientáciu a zvyknúť si 
na hru z ll hráčmi (doteraz šesť). 
• A čo na záver? 
- Na záver by som chcel podako
vať môjmu najbližšiemu spolupra
covníkovi, vedúcemu mužstva 
p. Milanovi Harvanovi, podako
vanie patrí všetkým rodičom, ktorí 
vozia deti na zápasy ba i na tré-

Kosatcova 24 
(pri mestskej polícii- vchod z ul. Bukovčana) 

pre rozšíril sortiment o: 
-mäso 

- vážené šaláty 
studenej kuchyne 

- zákusky, cukrárenské výrobky 

PredÍžená otváracia doba 
denne od 6.30 - h 

aj soboty a nedele 

Vel'ká Vel'konočná súťaž o hodnotné 
Žrebovanie 22. 4. 2000 

Platba aj stravnými lístkami 
Vaša stravovacia 
Ticket restaurant 

Chéque déjeuner 
Platba bankovými kartami 

Tešíme sa na vašu návštevu 

@l 

Sl 
okolie svojich domov! 

Je jar, príroda ožíva o oj my akoby sme chytili dru· 
hý dych. Je radosť chodiť po Devínskej o sledovať, oko 
naši susedia orezávajú kríky pred svojimi domami, hra· 
bú starú trávu o okopkávojú kvennové záhony. 

DEVEX 6 

Prihováram so Vám, ktorí žijete v rodinných domoch, 
ole hlavne Vám, čo bývate v panelákoch. Priložte ruku 
k dielu o vyuprotujte si okolie svojich domov! Našo 
Devínska patrí nám o preto so k ne i oj správajme oko 
k nášmu vlastníctvu! Ak bývate v tokom paneláku, tok 
so pýtam: kto to urobí, keď nie Vy! o kedy, keď nie te· 
raz! Teraz je najvhodnejší čas· blíži so deň Zeme. Stočí 
začať o určite so v dome niekto nájde, kto so tiež pridá. 

ningy. Nemalé podakovanie pat
rí VW za technické vybavenie 
mužstva a lo najmä p. Ing. Jo
zefovi Puslayovi. 
Zhováral sa 

Ing. Marián SPIŠIAK 

Výsledky 

Muži 
D.N. Ves-Kalinkovo 2: l (0: l) 
g: Stančík, Jurík 
Senec B-D.N.Ves 4:2 (3: l) 
g: Liptaj, Ľupták 
Dorast 
D.N.Ves-Malackyodložené 
Zohor-D.N. Ves 1:2 ( 1: l) 
g: Kolenič, Valo 

Najbližšie zápasy: 
muži 
20.kolo 16.4. o 15.30 h 
šk Svätý Jur-D.N. Ves 
2l.kolo 23.4. o 16.00 h 
D.N.Ves-Vel'ké Leváre 

Dorast 
20.kolo 16.4. o 12.00 h 
TJ Ekonóm- D.N.Ves 
2l.kolo 22.4. o l 0.00 h 
D.N. Ves-Šk Vrakuňa 

ms 

Druhá etapa slovenskej dorasteneckej ligy 
bala 31.3.2000 v Hlohovci. 
Výsledky: 
Dunajská Streda D.N. Ves 
Ráchela·Roháčkavá 
Meszároš-Bezúch 

Bebiak·Šimon 

2,5:1,5 
0,5:0,5 
0:1 
0:1 

Both-Statelová l :0 

D.N.Ves · Hlohovec 4:0 
Roháčková·Chorvátová l :0 
Bezúch·Synák l :0 
Šimon·Hertel l :0 
Statelavá·Polakovičová l :0 

Do lll.etapy postupujú za región bratislav
ského a trnavského kraja družstvá: 
Budmerice, Dunajská Stredo a Devínska Nová 
Ves. 

mj 

lstrijská 77- tel.: 6477 7 416 

* bohatý výber pízz 

* špeciality talianskej kuchyne 

* čerstvé šaláty 

* špeciality medzinárodnej kuchyne 

* kvalitné vína 

* čapované pivo Plzenský Prazdroj 

Priiemné posedenie 
v útulnom prostredí reštaurácie, 

na rodinné oslavy; 

svadbYt karYt 
promócie, semináre 

a iné spoločenské udalosti. 

Navštívte nás a presvedčte sa 

Alebo máte dobrých susedov, s ktorými si rozumiete? 
Nie je to prnežitosť "utužiť priotel'stvo" spoločnou prá· 
cou? Už Vás počujem· io so tu narobím a o pár dní to 
bude vyzerať rovnako. Rovnako to urate nebude vyze· 
rol o nakoniec· oni keď povysávote byt, nečakáte, že 
Vám to vydrží no celý zvyšok života. A istotne ste si 
všimli, že oj no sídlisku sú miesto, ktoré sú ovel'o 
čistejšie oko zvyšok o ich obyvatelia so zjavne o svoje 

okolie starajú. V týždni od stredy 12. oprna do stredy 
19. oprna lstrocentrum v spolupráci s miestnym úradom 
organizuje vel'ké množstvo aktivít ku Dňu Zeme. Deti zo 
všetkých základných o materských škôl budú okrem iné
ho upratovať okolie svojich škôl o budú oj pristovené 
kontajnery no vel'korozmerný odpad pri základných ško· 
lách. Pridajme so oj my, dospelí! 

RNDr. Mário Šimonová 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitdhe 

poskytujeme zlavu. 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpetňové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

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

(_----=0=-=-2 --'-ľ:...::..::R=ED:...:_:A'--J ~) 
' Lacno predám funkčnú práčku. 

Tel.: 6477 9464 
' Predám šaty na prijímanie+ topán
ky. Cena dohodou. 

Tel.: 6477 0484 
'Výhodne predám velmi málo použí
vaný šport. kočík Peg-Perega (98) 
tmavomodrý+ modra žltý. Strieška + 
taška rovnakých farieb. 

Tel.: 6477 0113, 
0903 254 094 

( __ 0_4 -_S_lU_i_BY_~) 
' Opravy chladničiek a mrazni
čiek. 

Tel.: 6428 6260, 
0905 786 260 

' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

' TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na grbe 43. 

*Vymením 1-izb. byt v DNY za väčší, 
alebo predám. 

Tel.: 6477 6963 Tel.: 0903 407 669 
• Katalóg Triangel. 

( __ _.:0-=-5 --=· B::.....::.Y-=-lY::.__~) Tel.: 0903 373 471 
* Doučím A a N . 

Tel: 6477 8835 
• Murujem, obkladám krby. 

* Predám 4 á záhradu v Dúbravke, os. 
vl., s mur. chatkou, obýv. podkrov., piv
nica, el., voda. 

Tel.: 6477 8438- 19.00-21.00 h 
' Mal'by, nátery, stierky. 

Tel.: 6477 5469, 0903 791 083 
* Moderná výuka nemčiny. 

Tel.: 6477 6820, 
0905 491 573 

Tel.: 6477 4191 

( 06- NEHNUlHNOSll) 
* Dám do prenájmu kane. priestory, 
príp. výr. priestory + hyg. zariade-

CESTOVNÁ KANCElÁRIA 
DEVE X 

Autorizovaný predajca cestovnej kancelárie 

HYDROTOUR 
Príďte si vybrať z bohatej ponuky 

Kontakt: 
DEVEX, prevádzka: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8.00-11.00 
Tel/fax: 07/ 6477 5275, 0903-429 485 

e-mail:krug@ mail.viapvt.sk 

nie. 32m
2

• 

Tel.: 6477 5971 

(_---=--07_-_:...:Rc..:c..O=Zl::..:....:IČ::.c...cN-=-É ~) 
• Hl'adám opatrovanie 2-ročného 
chlapca. 

0905 625 777 
' Spolupráca s AVONOM. 

Tel.: 6477 7079, 
0905 563 405 

* Vezmem do prenájmu malý obchod
ný priestor. 

Tel: 6477 7624 
* Prenájmem záhradu. 

Tel: 6477 6056 

Realizácia stavebných 
prác, projektov, UČ, 

odborné poradenstvo, 
stav. dozor, 

služby architekta. 
Tel.: 0905 595 446, 

6477 9048 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str.= 5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlí~~ry: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám: 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná 
strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



na vedlájšej koláji 
{Dokončenie z l strany} 
o iných mestských o miestnych televí
ziách, kde 40-tisícová Dúbravka má 
pre televíziu vyčlenených 600 tisíc Sk, 
150-tisícová Petržalka 650 tisíc, 
Karlova Ves necelých 800 tis. Sk, 
atď.) - návrh neprešiel. 
Poslanec V. Baranovič navrhoval po· 
nechať Devexu vlaňajšiu výšku dotá· 
cie t. j. 270 tis Sk presunom z iných 
položiek - návrh neprešiel. 
Za prijatie tohto návrhu hlasovali 
poslanci Baranovič, Glatz, Schrek, 
Glosík, Cvečka, Turza. 
Proti tomuto návrhu hlasovali poslan
ci: Dobrík, Habudová, Hudecová, 
Klampárová, Marčák, Panca, Rajko· 
vič, Špaček, Špačková, štupický. 

Za príspevok pre DTV na l ,9 mil. 
Sk hlasovali poslanci Baláž, 
Bukovská, Dobrík, Encinger, Gallo, 
Marčák, Rajkovič, Špaček, Špačková, 
Štupický, Zverková. 
Proti navýšeniu rozpočtu pre DTV na 
2,7 milióna Sk hlasovali poslanci 
Cvečka, Glatz, Glosík, Habudová, 
Jaška, Panca, Schrek, Turza 
O mzdových nákladoch na iných 
miestach rozpočtu sa treba presved
či( Kol'ko peňazí z rozpočtu MČ ide 
a kde, občania máte právo vedier ako 
sa s vašimi prostriedkami nakladá. 
Vráŕme sa k Devexu. Ročné náklady 
predstavujú cca 500 tis. Sk, komplet
ne na všetky činnosti, z toho na mzdu 
celej redakcie ročne 84 tisíc Sk (7 tis. 
mesačne!!), . V iných mestách ob
ciach a mestských častiach tieto nák
lady celkom znášajú obce. Je to služ
ba občanom, občania dostávajú novi
ny bezplatne. V Devínskej Novej vsi 
sa rozhodol pred desiatimi rokmi túto 
službu robi( jeden človek. Počítal 
s podporou občanov, mestskej časti, 
sponzorov. Nemal celkom jasnú 
predstavu ako a v akom pomere sa 
mu bude darif prostriedky zabezpe
čova( Preto prvých 600 kusov vyjad
rovalo schopnosti a možnosti vydava
telo: dnes, keď Devex dostáva do 
schránky 3000 občanov, ktorí prejavi
li záujem, sú náklady podstatne iné 
ako na začiatku. To, že vydavatel' je 
ochotný a schopný zabezpečit 50 % 
nákladov je opä( služba v prospech 
občanov, nakoniec odbremeňuje aj 
rozpočet obce. Zabezpečit vydavate
lom 270 tisíc korún nie je maličkosť. 
Presskam, Volkswagen, OTS, Artpress 
a inzercia dokázali pokryí tieto nák-

lady (50%). Ak nedokázali, vydavatel' 
nedostal plánovanú čiastku na mzdu. 
V súčasnosti, keď obec kráti rozpočet 
na verejnú informovanost prostredníc
tvom Devexu o 90 tisíc sk to znamená, 
že obec poskytne 180 tisíc Sk a Devex 
by si mal zabezpečit 360 tisíc!!!! 
Sám. Ak to nezvládne, čo je viac ako 
pravdepodobné, musí zníži( rozsah, 
kvalitu, čo by mal pocíti( a odnies( si 
(bezdôvodne) daňový poplatník - ob
čan. 

Devex bude uvažova( o predaji 
časti akcií, alebo bude musie( znížiÍ 
rozsah o časf obsahu (krížovka, kore
nie života, zdravotnícke okienko, úva
hy občanov literárne spracované, 
priestor mladým talentom, vlastne 
o všetko, čo nezaujíma niektorých 
poslancov MZ), alebo ... 
Hovorí sa, že lud má takú vládu, akú 
si zvolil, akú si zaslúži. Či je tomu aj 
na miestnej úrovni nechávam na čita
tele. 

Žasli by ste nad ponúkanými rieše
niami šetrenia nákladov na vydávanie 
Devínskonovoveského Expresu. 

Krížovka a vtipy sú zbytočné 
(M. Encinger), zmeni( kvalitu papiera 
na menej kvalitný a lacnejší- novino
vý (Marčák, Encinger), o odbornosti 
tohto návrhu možno pochybova( keď 
rotačka potrebuje náklad nad l O tis. 
kusov a na novinový papier treba špe
ciálnu falcovačku alebo vykonáva( to
to ručne. Zachova( počet strán i perio
dicitu, o 30% znížif náklady (o 90 tis. 
Sk) je vecou vydavatela, veď miestne 
zastupitel'stvo, miestna rada, miestny 
úrad zapiÍía iba dve strany, ostatné ... 
je vecou vydavatel'a ! ! ! ! ! (kultúra, 
šport, spoločenská kronika, slovo 
NovovešÍanov (poučné počúva() 
a vôbec zbytočná je zadná strana - to 
boli názory väčšiny poslancov koalí
cie. Ba, bol by som zabudol na jedno 
odporúčanie tlačiÍ Devex v Trenčíne 
(ponuka, ktorá prišla na MÚ) vraj lac
nejšie, ale... bez scanovania (čo 
predstavuje cca 180-200 Sk/jeden 
obrázok, kde je zalomenie do stlpcov, 
korektúry, dodávka tam a spä( nákla
dy na telefón a fax ... ? skrátka tiež ar
gument. 

O plate, alebo mzdových nákla
doch sa nehovorilo. 
Ani pri DTV ani pri Devexe. V Devexe 
mzdy predstavujú 7000 mesačne 
(v roku 2000 bol zámer 7500 Sk), nie 
je to treba taji( ročne to predstavuje 
práve krátených 90 tis. Sk. Páni 
poslanci sa iste nedohodli, ale mzdy 
sú chúlostivá stránka. Kde si treba 

ušetri( Stalo sa. 
Sme iní ako v ostatných mestských 

častiach v mnohých detailoch. Budeme 
sa s tým zaobera( v dalších číslach 
Devexu. 

Peter Krug, 
vydavatel' 

@~0§~~@ 
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za obdobie od 16. 3. 2000 do 
30.3.2000 

Dňa 16. 3. 2000 vo večer
ných hodinách vykonal i po
riadkovú akciu zameranú na 
kontrolu dodržiavania VZN č. 
6/1998 o pohybe zvierat na 
verejne prístupných miestach. 
Hliadka mestskej polície zisti
la päť priestupkov. V troch prí
padoch priestupcom u loži l i 
blokovú pokutu. 
Dňa 20. 3. 2000 v nočných 
hodinách na ulici P. Horova 

Poslanci chcú z Devexu len úrad

nícky plátok. Kto to potom bude čítať? 
Dnes máme aj Devínsku televíziu, 

podlá mňa, keď lo niekto svojej rodi
ne chce zaželat', nech to nahlási do 
televízie a tých pár korún si zaplatí, 
dúfam, že keď sa rodina alebo známy 
tak rozhodnú, tak určite to robia z lás-
ky. 
Tak môj návrh na rubriku "Spo

ločenská kronika", ktorá zaberá skoro 
pol strany, by som vypustila .. 

Taktiež by som vypusti/a krížovky, ja 
keď chcem lúštiť krížovky, kúpim si ne
jaký časopis a môžem lúštit' kof'ko 
chcem. 

Taktiež tie články o zdraví, ja mys
lím, že každý si to môže prečíta( inde, 
noviny zahodí do koša a hotovo. Keď 
človek ochorie, musí íst' k lekárovi 
a netreba o tom písa( v Devexe. 

Pre mňa je zaujímavé to, čo sa píše 
ako miestny úrad zasadá, čo prejed
nal, čo chystá pre ONV. 
Rada by som sa aj podpísala, som 
obyčajná dedinská žena a dobre 
viem, že môj návrh by sa rozniesol po 
dedine a ešte by mi niekto 

vynadal. Bez podpisu {originál je v re
dakcii) 

riešila hliadka mestskej polí
cie priestupok dvoch obča
nov za rušenie nočného kl'u
du hlučným správaním sa. 
Priestupky vyriešili v bloko
vom konaní. 
Dňa 22. 3. 2000 vykonali 

poriadkovú akciu, spolu 
s kontrolórom miestneho úra
du, zameranú na zistenie ne
povolených skládok a opuste
ných vozidiel (vrahov) na 
územím. č. Bratislava- ONV. 
Hliadka mestskej polície zis
tila tri priestupky. Vo všetkých 
prípadoch začali objasňova
nie. 
Dňa 24. 3. 2000 v odpo

ludňajších hodinách na ulici 
j. Jonáša riešila hliadka mest
skej polície priestupok, ktoré
ho sa dopustili dvaja občania, 
popíjajúci pivo na verejnom 
priestranstve. Obaja boli vy
riešení blokovou pokutou. 

Zást. vel. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

( Naši jubilanti ) 
v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 

PavelMADŽO 

Františka VLAŠIČOVA 

75 rokov 

Valéria BES EDO VA 

KatarínaMASAROVIČOVA 

80 rokov 

GenovévaHLAVENKOVA 

90 rokov 

MáríaKRALOVIČOVA 

Blahoželáme! 

c __ Uí_vz_'ta_l_i_s_m_e_) 
nových spoluobčanov 

NikolaDEMOVIČOVA 

Peter DEMO V č 

Dušan SamoDOBRlK 

(odišli z našich radory 

Mária MILANOV A 
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DEVEX 8 

17.-18. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Poukladaí slová na papier nie 

je také jednoduché ako sa na 

prvý pohlad zdá. Pisatel', okrem 

faktov, chtiac-nechtiac, v použi

tých slovách, spôsobe vyjadrova

nia, vo svojich očividných i skry

tých zámeroch vydáva predo

všetkým svedectvo o sebe. 

Dovolím si tvrdi(, čitatel' na 

Slovensku je, v priemere na počet 
periodik a počet obyvatelov, vní

mavejší a na vyššej úrovni ako 

v USA. Nemáme negramotných 

a naši l'udia predsa prešli boha

lou školou života núliacou zaují

ma( sa, zaujíma( stanoviská. 

Ale aj u nás (v republike) už 

spejeme k "výchove" občana -

čitatela bez záujmu a názoru, 

unavovoním nespočetnými kau

zami a kauzičkami, riešením pro

blémov v Honolulu a na Srí Lanke 

a absolútne nedostatočným rieše

ním jeho najbližších problémov -

sociálnych (nezamestnanos(, níz

ke príjmy, stále sa zvyšujúce vý
davky), zdravotníckych a škol
stva. 

Aj našim domácim problémom 

nepomôže vysvetlovanie prečo 

to, alebo tam nie. Skôr by pro

spelo vysvetlenie ako budeme 

hladaí možnosti na zlepšenie 

situácie v tej ktorej oblasti. 

Nuž ale dôvody a spôsoby 
rnôžu by( v každých očiach roz

dielne. Aj v tomto predvel'konoč
nom čase. 

Váš vydavatel' 

Sponzoruie 

s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Devínska 

20.4. 2000 Ročník: X. Číslo: 8 

Z>~u t;t. ~úte 
f) Z miestnej rady * Odpredaj 

*Z diára starostu Okolo Devexu 
m Kultúra O Spoločenská kronika 

l) Š ort 

Jar v plnom rozpuku prináša aj polemiku do .... našich domácností 

l • 
Na súkromnom pozemku 

v záhradkárskej osade Devínske 

jazero bola zastrelená besná líš
ka. Z tohto dôvodu sú v katastri 

Devínskej Novej Vsi uložené 

nasledujúce opatrenia: 

l. Zakazuje sa vol'né pobehova

nie psov a mačiek. 

2. Pohybujúce sa psy musia byí 

vedené na vodítku a maí náhu

bok. 

3. Podozrivé zmeny v chovaní 

a zdravotnom stave psov a mači· 
ek sú majitelia povinní okamžite 

hlásiť svojmu súkromnému veteri· 

nárnemu lekárovi alebo na 

Regionálnu veterinárnu správu 

v Bratislave IV - tel. č. 5446 

121 O. Jedná sa najmä o ne

pokoj, zúrivosť, chraptivý bre· 
chot, zvýšenú hryzavosť, požie-

s 
ranie nestrávitel'ných predmetov, 

ochabnutie čel'usti, zvýšený slino· 

tok a u volne žijúcich zvierat' stra· 

ta plachosti. 

4. Ak poraní pes, mačka alebo iné 

vnímavé zviera v trvalej imunite 

proti besnote človeka alebo iné 

zviera, musí byt' toto zviera mini

málne 5 dní izolované v uzavre

tom priestore a na l . a 5. deň vy

šetrené súkromným veterinárnym 

lekárom. 

Izolácia sa týka i poraneného 

zvierata. Osoba poranená zviera

ťom sa musí bezodkladne dostaví( 

na lekárske ošetrenie k svojmu ob

vodnému lekárovi. 

5. Zakazuje sa poriadanie kynolo

gických a felinologických akcií až 

{Pokračovanie na 3. strane} 

(KRÁTKE SPRÁVY ) 

V piatok 6. 4. si občania Devín
skej pripomenuli 55. výročie oslo
bodenia. 

Slávnostné stretnutie predstavíte
lov našej mestskej časti s pedagóg
mi v Devínskej pod názvom Brány 
poznania otvárate bolo v piatok 
28. 4. 2000 v lstracentre. 

V nedel'u 30. 4. 2000 bude 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca koncert z diel J. S. Bacha. 

Od 16.30 h do l 0.30 h popred
ní umelci predstavia osem diel J. S. 
Bacha. Podujatie je zaradené do 
kampane Rady Európy "Európa, 
spoločné dedičstvo". Vstup vol'ný
zbierka pre Nadáciu Výskumu ra
koviny. 

V uplynulých dňoch ukončilo 
Marianum skúšobnú prevádzku 
novej kremačnej technológie a ob
novilo prevádzku v bratislavskom 
krematóriu po ročnej prestávke 
spôsobenej rekonštrukciou. 

Neuveritelhé 
Vaša solidarita s Devexom je 

obdivuhodná. Vaše listy raz asi 

uverejníme knižne. Na niektoré 

však budeme možno potrebovať 
Váš súhlas. Ubezpečujeme Vás, 

že robíme, čo môžeme. 

Včas Vás budeme informovať 

a reagova( na otázky, ktoré kla

diete. 

Redakcia Devexu 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 13.4. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 27.4. 2000, 

číslo vyjde 5.5. 2000. 



® robničky 
1l radnice 

Miestna rada rokovala dňa 
4.4.2000. 
Rada vrámci programu prerokovala 
body zahrnuté do štyroch základných 
oblastí: 
-kontrolne uznesenia ohladom rozpra
covanosti úloh z predchádzajúceho 
obdobia 
-dotácie z mestskej časti pre subjekty 
pôsobiace na v našej MČ a mimo nej 
-majetkovo-právne ,ohladom prená
jmu nebytových priestorv a predaju 
pozemkov. 
-informačné materiály 

K jednotlivým materiálom po preroko
vaní na rade boli prijaté nasledovné 
uznesenia : 

-zobrala na vedomie správu o plnení 
uznesení z predchádzajúceho obdobia 
a určila termínované úlohy 
-uložila miestnemu kontrolorovi preve
rí( použitie účelovej dotácie na trávnik 
pre futbalový klub pre rok 1999 

Vzácna návšteva 
12.4. 2000 sme v našej obci 
privítali návštevu z Chorvátskej 
republiky. 

Reprezentačnosť delegácie 
predstavovalo zastúpenie v zlo
žení vel'vyslanec Chorvátskej re
publiky na Slovensku j.E. pán 
Deželič , vel'vyslanec Chorvát
skej republiky v Rakúsku j.E. 
pán llič a minister školstva 
Chorvátskej republiky pán 
Strugár. 

Za mestskú časť devínsku 
Novú Ves bol prítomní starosta 

-uvolnila účelové dotácie pre športové 
organizácie - tenisový klub ,fultbal 
a stolnotenisový klub 
-prerokovala návrhy nájmov pozem
kov a súhlasila spredloženými návrhmi 
-prerokovala správu o petícii občanov 
k Devexu a odporučila prerokovať 
v miestnom zastupitelstve 
-prerokovala správu o Združení pre 
podnikanie v agroturistike a súhlasila 
so spoluprácou s týmto združením 
-prerokovala správu o riešení náhrad
ného ubytovania podla platného roz
sudku 
-uložila riaditelavi Denovy predložiť
kalkuláciu osadenia odpadových ko
šov v športových areáloch 
-súhlasila so znížením sadzby za zau
jatie verejného priestranstva 
-schválila návrh riešenia informačného 
systému katastra nehnutelr10stí MČ 
DNY 
-zobrala na vedomie informáciu o ro
kovaní s ministrom zahraničných vecí 
SR 
-požiadala konatela DTV predložiť 
nákladovosť rozpočtu DTV s výhladom 
prevádzkovania do oktobra tohto roku 

zs 

V. Mráz , zástupca starostu P. 
Rajkovič, predseda Chorvátske
ho kultúrneho zväzu na Sloven
sku doc. j. Cvečko a predstavite
lia chorvátskej menšiny z De
vínskej Novej Vsi a Chorvátske
ho Grobu spolu so starostom. 

Cielom návštevy bolo pokra
čovanie spoločných rokovaní 
ohl'adom podpory života chor
vátskej menšiny na Slovensku 
v oblasti kultúry, výučby jazyka 
ako aj podpory výstavby Chor
vátskeho rnúzea v našej mest
skej časti. 

zs 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstriiská 49, 843 01 Bratislava 
vypisu;e ponukové konanie na odpredai nasledovného nevyužívaného, 

alebo opotrebovaného hnutelného ma;etku: 
Zariadenie na geometriu MIOTE.X 7535, 

minimálna cena 1000 Sk,
Vyva.iovailca 'fiU, minimálna cena 2000,· Sk 

Mlalofrakfor, minimálna cena 20 000 Sk,· 
Sústruh SPIRAL, minimálna cena 80 000,- Sk 

Drvič luduzi, minimálna cena 2000 Sk,
Ohýhaika plechu, minimálna cena 1000 Sk,· 

Pisaci sfro;, minimálna cena 50 Sk,· 
Uvedený hnutelný ma;etok sí ie možné pozriet' v priestoroch Denovy 

v pondelok a v stredu od l 4.00 do 'l 6.00 h do .29. 4 • .2000. 
Minimálna cena nemusí byt' konečná a v prípade viacerých záuiemcov 

o niektoré zariadenie rozhodne vyššia ponuka zo strany záuiemcu, 
ktorú tento doručí na Miestny úrad do 5. 5. 2000. 
č. tel.: 1\5477 7.250, 6477 5.250, 'fófh 

Rybárom 
V snahe vyjst' v ústrety rybárskej verejnosti 

v Devínskej Novej Vsi starosta mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves rozhodol umož-

DEVE:X 2 

niť pred otvorením rybárskej sezóny pokusný 
odchyt rýb na rybníku v dňoch: 
29.o30. aprfto 2000 od 7.00·19.00 h 

Podmienkou účasti sú platné rybárske lístky 
o vklad do fondu ochrany životného prostredia 

Z diára starostu 
MČ Devínska Nová Ves Ing. 

Vladimíra Mráza vyberáme: 
- 21. 3. sa starosta zúčastnil na 
rokovaní správneho výboru Okres· 
ného úradu práce BA IV. Správny 
výbor posudzoval čerpanie rozpočtu 
v rámci okresu BA IV, ako i žiadosti 
na poskytnutie príspevkov na pod· 
poru aktívneho trhu práce. V tento 
deň rokovalo i MZ MČ DNV, ktoré 
schvalovalo záverečný účet MČ za 
rok 1999, ako i rozpočet MČ pre 
rok 2000. 
· 22. 3. rokoval starosta so zástup
cami spol. Stavoprojekt, ktorí preja
vili záujem o výstavbu cca 1 OO go· 
ráží na území MČ DNV. Tento zá
mer posúdi komisia výstavby a stra
tégie. 

V tento deň rokoval i so zástup· 
cami VW Slovakia ohladne spraco
vania zonálnych dokumentácií a za
dania k ich vypracovaniu. 
- 30. 3. prijal starostu mestskej časti 
a p. Encingera, poslanca MZ 
a mestského zastupiteľstva minister 
zahraničných vztahov SR p. Eduard 
Kukan. Starosta vyslovil pri p. minis
trovi podakovanie za doterajšiu po
moc pri sprostredkovaní rokovaní so 
zástupcami chorvátskej vlády o spo
lufinancovaní realizácie chorvátske
ho múzea. Minister Kukan pris/'úbi/ 
pomoc MČ DNV i v tomto roku pri 
jeho rokovaniach s rezortným part
nerom v Chorvátsku. 
- 3. 4. rokoval starosta so zástupca
mi Okresného úradu BA IV k proble
matike majetko-právneho vysporia
dania pozemkov pre realizáciu pre· 
ložky komunikácie Mlynská. 

V tento deň rokoval i so zástupca
mi spol. České prístavy, ktorí preja
vujú záujem o výstavbu prístaviska 
v katastri MČ DNV. Stanovisko k zá· 
merom vydá starosta po vyjadrení 
komisií MZ a doložení stanovísk 
niektorých z dotknutých strán. 
· 4. 4. rokoval starosta za účasti ar
chitekta MČ so zástupcami magist· 
ráfu a VW Slovakia k formulovaniu 
zadania pre spracovanie zonálnych 
územno-plánovacích dokumentov_ 
Na rokovaní bol dohodnutý postup 
postupného prerokovania a mož· 
nosti financovania týchto dokumen-

mestskej časti vo výške 50,- Sk no deň. Výi'ožok 
bude použitý no dalšie zarybnenie. 

Deli do 15 rokov budú môcť chytať ryby zdar
mo. Vklad zaplatia záujemcovia v stánku pri ryb
níku. Všetci účastníci rybolovu sú povinní so riadil' 

tácií z prostriedkov VW V tento 
deň rokovala miestna rada MČ. 
- 5. 4. so zástupcami spol. SIE. 
MENS prerokoval postup realizácie 
rekonštrukcie verejného osvetlenia 
v DNV vr. 2000. 
· 6. 4. prijal starosta zástupcov 
magistrátu, pričom predmetom r0 • 

kovania bolo zmluvné usporiadanie 
vz(ahov k umiestnenej stanici mest· 
skej polície na Kosatcovej ul. 

V tento deň prijal riadite/á Prvej 
komunálnej banky, ktorý informo
val starostu o vstupe francúzskeho 
kapitálu do tejto inštitúcie. 

Zároveň prerokovali i možnosti 
poskytnutia úveru pre MČ DNV pre 
krytie kapitálových výdavkov. 

V odpoludňajších hodinách spo· 
fu s ostatnými funkcionármi Mč 
DNV sa zúčastnil na spomienkovej 
slávnosti k 55. výročiu oslobodenia 
DN V. 
• 7. 4. navštívili radnicu za účas 
l. Bukovčana 1 p. Jaška zástupco· 
via družobných škôl z Anglicka, 
Talianska a Rakúska. 

V diskusii sa zaujímali o históriu, 
súčasnost a postavenie našej mest· 
skej časti v hl. m. SR Bratislave. 
• 7 l. 4. prerokoval za účasti archi
tekta s VW Slovakia pripomienky 
VW k zadaniu zonálnych štúdií. 
• 12. 4. prijal starosta ministra škol
stva Chorvátskej republiky, ve/Ýys· 
lanca Chorvátska v SR a v Rakús· 
kej republike, so zástupcami chor
vátskej menšiny na Slovensku. 

Prítomní živo diskutovali k súčas· 
ným i možným budúcim formám 
spolupráce oboch strán. 

So záujmom si prezreli stav reo· 
lizácie výstavby chorvátskeho mú· 
zea v DNV. 

S ich záujmom sa stretol celý 
projekt výstavby kultúrno-spo/o· 
čenského centra. 
• 13. 4. sa zúčastnil na rokovaní 
mestského zastupitel'stva hl. m. SR 
Bratislavy, ktoré prerokovalo rad 
odpredajov majetku hl. m. SR 
Bratislavy. Zaujímavým bodom ro· 
kovania bol návrh VZN o Fonde 
rozvoja bývania hl. m. SR 
Bratislavy. 

-Al· 
zákonom č. 103/1963, vyhláškou č. l 02/1963, 
rybárskym poriadkom o dodržať druhovú 
ochranu rýb.(povolený je lov omuro, karosa, 
jalca, pleskáča, Červenice o ostatných plevelných 
rýb). 

pOZOR! BESNOTA 
{Dokončenie z 1. strany) 

do zrušenia týchto mimoriadnych 

veterinárnych opatrení. 
6. Nález uhynutých zvierat je 
potrebné hlásiť na Slobodu zvie
rat alebo na miestny úrad (t. č. 
6477 6250) 
7. V prípade poranenia človeka 
lebo zvieraťa túlavým psom alebo 
rnačkou, prípadne iným zviera
(orn vnímavým na besnotu 
(u ktorých nie je možno preuká
zať, že boli zavakciované proti 
besnote) zabezpeči( jeho odchyt 
asanačnou službou, ktorá sa 
postará o jeho utratenie a oka
mžité odoslanie na laboratórne 
vyšetrenie na ŠVÚ Bratislava, 

cielene na besnotu. 
8. Zviera, ktoré nie je v imunite 
proti besnote a bolo poranené 
iným, neznámym zvierafom vní
mavým na besnotu alebo zviera
tom, u ktorého bola besnota labo
ratórne potvrdená, musí byt' ih
neď utratené. 

9. Cestou sú~romných veterinár
nych lekárov zabezpečit' očkova· 
nie a preočkovanie psov 
a mačiek. 
l O. Majitelia psov starších ako 6 
mesiacov sú povinní zaevidovať 
ich na miestnom úrade 7. 

M. Šimonová, 

miestny úrad DNY 

dl'ajšia kol'aj 
V Devexe č. 7 bolo publikova

ných vel'a článkov ohl'adne roz
počtu a hlavne dotácií z rozpoč
tu mestskej časti pre organizácie 
pôsobiace v mestskej časti. 

Hlavná orientácia bola smero
vaná na dotáciu pre Devex. 
Z ôsmich strán boli tejto téme 
venované necelé tri strany. 
Rozpisovať a polemizovať, 

eventuálne vyvracať niektoré 
časti by zabralo asi viac ako po
lovičku strán s ktorými Devex vý
chádza. Považujem si však za 
potrebné vyjadriť len pár pozná
mok 
-... pretože peňazí je málo a tre
ba krátiť kde sa dá. Aj tak bol 
schválený rozpočet so schod
kom 6,5 mil. Sk- schodok pred
stavujú rozbehnuté investičné 
akcie z minulého roku a aj v tom
to roku. Konštatácia ohl'adom 
schodkovosti rozpočtu sa dá 
použiť rôznym spôsobom. Preto 
aj návrh na vyrovnaný rozpočet 
nebol serióznym návrh , ktorý by 
zohladňoval reálny stav. 
• ko/anka Otázky. - ak vydavatel' 
má takéto podnety od občanom 
sú pracovníci na miestnom úra
de zodpovení za jednotlivé ob
lasti, ktorí vedia sa vyjadrif 
k danej problematike. Dal'šia 
možnosť je osloviť predsedov 
komisií - sú to poslanci a takisto 
ich treba osloviť. Podl'a môjho 
názoru ak podnety prišli do 
Devexu , redaktor môže horeu
Vedených osloviť 
a spracovať odpovede na dané 
Podnety 
• Vydavateľ nežiada . Vydavateľ 
chce iba slúžiť občanom. - ča
sopis Devex je súkromné peri
Odikum. Mestská časf podl'a 
zmluvy má predplatené dve 
strany , ostatné je záležitosť 
"Ydavatel'a. Doteraz MČ na tieto 
strany prispievala 50% a teraz 

prispieva ako je to v tiráži 33,4%. 
Ak ostatné mestské časti vydá
vajú časopis a plne ho platia tak 
je to aj majetkom mestskej časti 
a nie súkromnej osoby. 
- poslanci sú predsa vlastníkmi 
DTV s.r.o., niektorí zamestnanca
mi. - DTV je spoločnosť, ktorú 
založila mestská časť a vlastní ju 
v 1 OO% podiele. Tak by sa dalo 
povedať aj o Denove alebo 
lstracenre ,že by bola vo vlast
níctve poslancov. To nieje prav
da. Preto asi treba zvažovať vy
jadrenia. 
- Petícia • na viacerých mies
tach boli spomínané počty pod
pisov . Vydavatel' uvádza číslo 
400 a ďal'ších 173 ktoré neboli 
doručené , pretože si mysleli že 
je už neskoro. Poznámka , že zá
stupca starostu nedostal sprá
vnu informáciu o počte a že aj to 
je štýl ,je jemne povedané za
vádzaním. Počet podpisov na 
petícií doručených na miestny 
úrad je 275. Ak sú zozbierané aj 
ďal'šie treba ich doručiť a takisto 
sa s nimi bude zastupitel'stvo 
zaoberať 

- Posledná poznámka - Ako au
tor niektorých článkov si verejne 
vyhradzujem , odvolávajúc sa na 
profesionalizmus vydavatela po
dla jeho slov , aby nevkladal svo
je poznámky do článkov. Takto 
čitatel' nevie koho vyjadrenie číta 
a článok dostáva skreslenú 
/možno aj dezinformujúcu/ po
dobu. Vydavatel' má právo sa vy
jadriť , to beriem na zretel' , ale 
na inom mieste a s príslušným 
odvolaním sa na článok ku ktoré
mu sa chce vyjadriť. 

Pretože daná problematiky je 
dosť rozsiahla a nedotýka sa len 
Devexu som ochotný napr. v DTV 
zúčastniť sa diskusie kde by sa 
tieto otázky mohli spoločne vy
diskutovať. Najhoršie je vniesť 

neistotu a otázky a nepodať vys
vetlenie. 
Potom sa môžem pýtať : Komu 
takýto stav vyhovuje - prospieva 

Vedlajšia kolaj 
(Velavravné čítanie) 
Je mi l'úto. (Coho, čítate/' 
postreh ne) 
Ad 1. Ak úrad (hociktorý) má 
pokazený vodovod, objedná 
odborníka, ten opraví a vyfak
túruje 100% nákladov, nik sa 
nepýta, či je súkromník, alebo 
štátna firma. Nevládne tu zá
visť (alebo čo?) ale prirodzené 
obchodné vzťahy. (podotýkam 
prirodzené.) 

a čo tým sleduje. 

Ing. Peter Rajkovič 
zástupca starostu 

Ad 2. Súhlasím, že treba vy
jadrenie zvažovať. Ľ.udia sú 
nevedomí Jen pokia/' nepo
znajú, pokiaľ nemajú informá
cie. 
Ad 3. Nemyslím si, že porušu
jem novinársku etiku. Možno 
porovnať s inými periodikami, 
s denníkmi. 
Ad 4. Problematiku, ktorú 
som nezavinil prediskutová
vam v periodiku, ktoré číta cca 
10 tisíc čitatelbv-občanov. 

Vydavatel' 

- . I rmac1e 
sú základ pre naše rozhodovanie 

Na otázky v petícii na podporu 
zachovania pôvodného rozsahu 
či podoby Devexu sa vyslovilo 
cca 400 občanov. 400 občanov, 
ktorí sa rozhodli podporiť petí
ciu. Podľa môjho názoru by mal 
takúto, alebo podobnú petíciu 
podporiť každý rozumne uvažujú
ci občan, ktorému záleží na pri
rodzenom toku informácií prost
redníctvom novín či iných médií. 
Občan sa rozhoduje slobodne, na 
základe informácií, ktoré k danej 
téme má. V podobnej polohe je 
aj občan poslanec, ktorý rozho
duje napr. o finančných tokoch 
v mestskej časti. K svojmu rozho
dovaniu má zvyčajne podstatne 
väčšie množstvo informácií, fak
tov a podporných údajov ako ob
čan podpisujúci napr. petíciu. 
Preto aj výstupy z poslaneckých 
zborov bývajú niekedy iné než 
očakávala verejnosť, alebo skupi
na občanov, podpísaných pod pe
tíciou. 

Teraz niekoľko údajov, ktoré 
mali k dispozícii poslanci pri ur
čovaní výšky dotácie pre Devex 
v roku 2000, a ktoré nemali napr. 
signatári petície. 
l. -Na zasadnutí Rady pre verej
nú informovanosť sa pán vydava
teľ Krug opakovane vyjadril, že 
má problémy s kvalitným a zmys
lu plným využitím všetkých ôs
mich strán Devexu. Z toho dôvo
du býva preto často v Devexe ve
ľa reklamy, obrázkov a príliš málo 
živého textu. 
2. - Miestny kontrolór nevedel 
skontrolovať použitie príspevku 
MČ pre Devex za rok 1999 
z dôvodu neprehľadnosti účtov
níctva v Devexe. 
3. -MČ DNV má prijaté všeobec
ne záväzné nariadenie o poskyto
vaní príspevkov pre subjekty na
pojené na rozpočet Mč. V tomto 
nariadení je zakotvená zásada, 

ktorá hovorí, že subjektom, ktoré 
nedokážu preukázateľne zúčtovať 
príspevok z predchádzajúcich ob
dobí, nebude v nasledujúcom ob
dobí poskytnutý žiaden príspe
vok. Podotýkam, že príspevky 
z Mč plynú väčšinou pre nezisko
vé občianske združenia, ktoré ro
bia v oblasti športu, kultúry a prá
ce s mládežou rovnako nezastupi
teľnú úlohu ako napr. Devex v ob
lasti informovanosti. 

Žiadne z týchto združení si ne
dovolí nezúčtovať nejaký príspe
vok od Mč, pretože vie, že by sa 
tým samo zbavilo možnosti dostať 
nejaký príspevok v budúcnosti. 

Devex ako podnikateľský sub
jekt (teda zisková organizácia) si 
s kľudným svedomím túto povin
nosť nesplní. 
4. -Je pravdou, že niektoré Mč 
alebo obce kryjú zo svojich roz
počtov l OO % nákladov periodík 
podobných Devexu. Zároveň je 
však treba povedať, že tieto obce 
nevydávajú periodiká prostredníc
tvom súkromného vydavateľa, ale 
vo svojej réžii prostredníctvom 
miestnych či obecných úradov. 

V takto vydávaných periodi
kách dostávajú spravidla občania 
za voje príspevky honorár. 

V Devexe je honorovaný len re
daktor, či vydavateľ. 
5. -Mč v minulom období dotova
la Devex údajne na 50 %. Honorár 
resp. odmena vydavateľa bola 
však zúčtovaná vo výške 84 000,
Sk čo znamená 100%. 
Toto boli základné údaje, ktoré 
mali pri rozhodovaní k dispozícii 
poslanci. 
Hlasovaním ukázali, ako ich zob
rali do úvahy. Nezaškodí pripome
núť si ako hlasovali: 
l. Starosta Ing. Mráz si pred hlaso
vaním osvojí názor, že Devexu je 

(Pokračovanie na 4. strane) 
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Informácie ... 
(Dokončenie z 3. strany) 

treba poskytnúť príspevok vo výš
ke predchádzajúceho roka t. j. 
270 tis. 
2. Poslanci Glatz, Baranovič, 

Schrek, Glosík, Cvečko, Thrza hla
sovali za 270 tis. pre Devex 
3. Poslanci Dobrík, Habudová, 
Hudecová, Klampárová, Marčák, 
Pancza, Rajkovič, Špaček, štupic
ký, Špačková, Encinger hlasovali 
za 180 tis. pre Devex ... 
6. Po zvážení týchto údajov mi 
vychádza, že po správnom vyká
zaní odmeny vydavateľa t. j. 50 % 

resp. 33,4 % je skutočný dopad 
krátenia menší ako l O % z celko
vých nákladov v minulom roku. 

Toto považujem za veľmi mier
ny až "kamarátsky" prístup vzhľa
dom k praktikám v hospodárení. 
Myslím, že ak by poslanci chceli 
Devex likvidovať neurobili by ten
to kompromis, ale stačilo by im 
iba dôsledne dodržať VZN o prís
pevkoch. 
7. Ešte jeden názor a zopár 
postrehov. Keďže sám podnikám, 
veľmi ma prekvapilo konštatova
nie miestneho kontrolóra, že 
účtovníctvo v Devexe je vedené 
tak neprehľadne, že nie je možné 
skontrolovať ako sa nakladá s prís
pevkom MČ. 

Som presvedčený, že takejto 
chyby sa môže dopustiť iba pod
nikateľ v prvom, či druhom roku 
podnikania, pokiaľ ešte nepozná 
všetky pravidlá. V desiatom roku 
podnikania a to je práve prípad 
Devexu, však musím nazvať ne
preukázateľne vedené účtovníc
tvo zámerom, ktorý nemožno 
schovať za verejnú mienku či petí
ciu. To je môj názor. 
Vážený pán novinár a vydavateľ 
Mgr. Krug, 
spôsob, akým prezentujete vo 
Vašich článkoch a reakciách 
v Devexe prácu poslancov v Dev. 
Novej Vsi, podľa môjho názo
ru, dlhodobo podsúva občanom 
našej Mč obraz, že poslanci, hlav
ne poslanci koalície sú ľudia, kto
rí robia všetko preto, aby poško
dili záujem občanov naše Mč. Na 
podporu tohto názoru uvádzam 
niekoľko postrehov z aktuálnych 
čísiel Devexu: 
Postreh č. l 
V 7. čísle Devexu ste napr. napísa
li, že poslanci p. Marčák 

a Encinger argumentovali pri roz
počte pre Devex krížovkami 
a vtipmi. Určite si Vy sám dobre 
pamätáte, že právé argumentácia 
týchto dvoch poslancov bola vec
ná a opierala sa hlavne o údaje 
a podklady, ktoré sú väčšinou 
uvedené v prvej časti môjho prís
pevku Informácie sú základ pre 
naše rozhodovanie. Argumentá-
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eiu poslankyne Habudovej ste pre 
istotu vôbec nespomenuli. 
Zmienka o krížovkách či vtipoch 
padla v diskusii ako nepodstatná 
poznámka na okraj. Je pravda, že 
niektorí nekoaliční poslanci sa 
snažili urobiť z krížoviek a vtipov 
nosnú tému financovania Devexu. 

Vo Vašej interpretácii však o na
šich argumentoch nebolo napísa
né ani slovo, ale zmienku o krí
žovkách a vtipoch ste neváhali 
použiť na vykreslenie karikatúry 
poslancov. Vnímam to ako účelo
vú manipuláciu vydavatela. 
Postreh č. 2 

Zaujalo ma tiež Vaše konštato
vanie v tom istom článku: "Hovorí 
sa, že ľud má takú vládu, akú si 
zvolil, akú si zaslúži" -kde je obča
nom v kontexte článku podsúva
ná ilúzia, že ak by dnes v zastupi
teľstve DNV sedeli ako poslanci 
občania, ktorí vo voľbách do sa
mosprávy neboli zvolení, tak by 
hádam ani nebol problém s finan
ciami pre Devex. 

Suma, ktorú ste požadovali pre 
Devex by mu bola poskytnutá bez 
ohľadu na to, ako tento subjekt 
hospodári, či ako s obecnými fi
nanciami naloží. 
Takáto Vaša poznámka, či parafrá
za by sa dala bez povšimnutia pre
páčiť v prípade, ak by ste aj vy 
sám nebol v skupine občanov, 
ktorí kandidovali vo voľbách, no 
neuspeli. 
Takto to však vyzerá ako trápna 
novinárska nadpráca v prospech 
niekoho či proti niekomu. 
Postreh č. 3 
Do 6. čísla Devexu som zaslal 
prostredníctvom MÚ interpeláciu 
na primátora hl. m. SR Bratislavy 
]. Moravčíka na tému "Skládka 
gudrónov v Srdci". 

Túto interpeláciu som ako pos
lanec hl. mesta napísal a prednie
sol na rokovaní mestského zastu
piteľstva hl. mesta 16. 3. 2000. 
Pretože s jej obsahom súhlasili aj 
mestskí poslanci Ján žatko 
a Vladimír Mráz, predniesol som 
ju ako spoločnú interpeláciu s tro
mi menami a podpismi pod inter
peláciou. 
Do redakcie Vám teda bol prost
redníctvom Mú doručený text 
s tromi menami a podpismi. 
V Devexe ste interpeláciu zverej
nili s podpisom Vladimír Mráz. 
Náhoda či nadpráca? 
Postreh č. 4 
V Devexe č. 7 ste si dovolili nev
hodným spôsobom vstúpiť ne
presnými zľahčujúcimi a zavádzaj
údmi poznámkami do príspevku 
zástupcu starostu Ing. Rajkoviča! 
Takýto vstup novinára či redakto
ra do článku je neprípustný. 

Vy ho však často používate na 
korigovanie príspevkov od po
slancov určitého politického ná-

zoru. Vážený pán redaktor a vyda
vateľ,takýto novinársky a či vyda
vateľský štýl nerobí dobré meno 
Vám, ako novinárovi, ani Devexu, 
za ktorý ste zodpovedný a ktorý 
takýmto spôsobom odsúvate von 
z kruhu slušných periodík. 

Tiež je to z Vašej strany medve
dia služba politickému subjektu, 
za ktorý ste neúspešne kandido
vali vo voľbách. Celkom určite by 
s takýmto spôsobom "angažova
nej" novinárskej práce neboli na
dšení ani Vaši kolegovia 
v Slovenskom syndikáte noviná
rov, či v Združení vydavateľov 
Slovenska. Určite by to tiež ťažko 
obstálo v konfrontácii so štandar
dami Európskej únie, na ktoré sa 
odvolávate na inom mieste v 7. 
čísle. V tejto mestskej časti som 
poslancom od r. 1991 a spolu 
s Vami som sa vždy zasadzoval za 
to, aby naša MČ mala kvalitné pe
riodikum určené hlavne na infor
mácie pre občanov. Devex bol na 
túto funkciu predurčený pri svo
jom vzniku. To sa však dá dosiah
nuť iba nezávislým a profesionál
nym prístupom redaktora, či vy
davateľa. Chcem veriť, že ste 
schopný účinnej sebareflexie 
a naplnenia tohto poslania Deve
xu. 

Miroslav Encinger 
poslanec MZ MČ DNV 

člen koalície KDH, DS, DÚ, 
SDSS, SZ, SDK 

************************** 
Nedá mi nereagovať. 
Najskôr vysvetlenie vydavateľa 
k jednotlivým otázkam 
l. O zmysluplnom využití všet
kých ôsmich strán rozhoduje vy
davateľ, posudzuje odberateľ- či

tateľ. 

O téme obsahovej štruktúry no
vín som pripravený diskutovať 
s odborníkom. 
2. Kompletné účtovníctvo 

Devexu vedie renomovaný odbor
ník, daňový poradca. V tomto bo
de pisateľ nevyčíta Devexu ale ... 
3. Všetky doklady, po všetky roky 
dozadu, Devex predkladal po
žadované v zmysle požiadaviek 
Mč. 

4. Vo vyspelých krajinách (po 
každej stránke - ekonomickej i du
chovnej) je bežné, praxou overe
né, objednávanie si služieb. Je to 
racionálne využitie prostriedkov. 
5. Zistil som, že je možné pop
liesť si decimálku s Dalmáciou. 
Pisateľ zabudol porovnať 100 %
nú mzdu vydavateľa so 100% mz
dami ostatných dotovaných. 
Odmena vydavateľa (7000 Sk me
sačne) je súčasťou celkových 
nákladov na vyhotovenie novín. 
Vytrhnúť jednu položku, teda od
menu, kvalifikovať ju ako l OO% je 
neuveritelhé. 

Ak sa nezaoberám podrobne 
každým slovom, každou vetou, 
ospravedLňujem sa čitateľom. 

Zaoberám sa iba veľmi rozporup1. 
nými názormi alebo nehoráznosťa
mi. 
6. Najradšej by som povedal bez 
komentára. Jednoznačne však tre. 
ba povedať, že postup väčšej časti 
poslancov (ako pre Devex, tak pre 
DTV) je likvidačný pre časť pro. 
dukcie pre občanov. Iná vec sú 
možnosti a spôsoby.(získavania 
prostriedkov pre obecnú poklad. 
nicu ako dobrého hospodára a ná
sledného rozdeľovania podľa 

potrieb občanov). 
7. Toto nehorázne tvrdenie bude 
vydavateľ ešte riešiť. Vyplýva z ne
ho totiž, že je podvodník, ktorý 
zámerne má chaos v účtovníctve 
(ktoré robí renomovaný odborník, 
zodpovedný za svoju činnosť da
ňovému úradu a štátu). 

Kontrolór konštatoval, že De
vex ako firma, má všetky položky 
v jednom účtovníctve, ale nemá 
osobitne vedené účtovníctvo pre 
noviny Devínskonovoveský Ex
pres. 

Nik, ale takú požiadavku za de
sať rokov nevyslovil, až pre rok 
2000 vyplýva z uznesenia MZ Mč 
DNY, že Devex má tiež viesť oso
bitné účtovníctvo na Devínskono
voveský Expres. 

A vydavateľ, rád tak vykonal 
a vedie osobitné účtovníctvo na 
Devínskonovoveský Expres; ktoré 
bude štvrťročne predkladať MČ 
DNV Z výsledkom prirodzene či
tateľov oboznámi. 

Nakoniec ani šikovný žiak 
základnej školy nezapochybuje, 
či vydávanie novín, v takom ma
lom rozsahu, môže byť finančne 
sebestačné, nieto ešte ziskové. 

Nuž, účel falošných informácií 
by mal "svätiť" prostriedky. Obča
nia však nie sú hlúpi, aby za tým 
nevideli ... 

K poznámkam pod dôstojným 
oslovením sa nebudem vyjadro
vať. Žalúdok mám už dosť poprev
racaný, čitatelia predsa dokážu po
sudzovať. Unavovať zbytočne ďa· 

lej ... 
Na záver: 
Čitateľ si neutvorí obraz z týchto 
dvoch názorov. Sleduje dianie 
v Devínskej roky, roky spoznáva 
ľudí, metódy, spôsoby a výsledky 
a hodnotí. Vyjadruje sa občas, naj· 
viac však pri volbách. 

Nechajme ich rozhodovať podľa 
dlhodobých skúseností. Ak ich no
viny prežili rok 2000 na 8 stra· 
nách, ďalšie obdobie možno pre· 
žijú inak. Aj keď sa to niekomu 
nezdá a pozná rôzne možnosti, 
občan - čitateľ je najrozhodujúcej· 
ším faktorom. 

P. Krug, 
vydavateľ 

Iba Deve x 
Považujem vydavatela Devexu 

pána Kruga za svojho priatel'a. 
Oceňujem jeho prácu v prinášaní in· 
formácií obyvatel'om Devínskej 
Novej Vsi. Vydáva( už l O rokov in· 
formačný spravodaj pre svojich spo· 
luobčanov určite nie je jednoduché. 

Aj preto som sa mu snažil už roky 
v tejto práci pomáha(. Mojou záslu
hou sa v predchádzajúcom voleb
nom období symbolický ročný prís· 
pevok mestskej časti na vydávanie 
Devexu zvýšil až na minuloročných 
270 tisíc korún. Mojim cielom bolo, 
aby Devex dostal zadarmo do 
schránky každý, kto o to bude mat' 
záujem. Mojim cielom bolo, aby boli 
obyvatelia Devínskej Novej Vsi čo 
najviac informovaní o lom, čo sa 
okolo nich deje. To sa aj podarilo. 

Aj zásluhou vydavatela, aj záslu
hou samosprávy mestskej časti, aj 
zásluhou toho, kto presviedčal pos· 
lancov o nutnosti takéhoto kroku. 

Považujem vydavatela Devexu 
pána Kruga za svojho priatela. 
O to viac ma mrzia riadky z jeho 
pera uverejnené v minulom čísle 
Devexu. Jeho čitatelia si mohli prvý· 
krát po mnohých rokoch prečítal' 
zasvätenú informáciu redaktora 
a vydavatela v jednej osobe o prie· 
behu rokovania miestneho zastupi
telstva. Neprajníci tvrdia: "Konečne 
pán redaktor osobne oboznámil 
svojich čitateiOv o rokovaní miestne· 
ho zastupitel'stva. Roky sme ho o lo 
žiadali, nikdy na to nemal čas.". 

A ešte väčší neprajníci dodávajú: 
"Ale prečo píše iba o dotácii mest· 
skej časti pre Devex a pre DTV ? 
Veď rozpočet mestskej časti ráta 

s výdavkami vo výške viac ako 52 
miliónov korún. Na čo sa použijú ? 
Všetky sa prejedia, alebo niečo zo· 
stane aj na investície ? 
Ako to bude s rozostavanou 
Košt'álkou? 
Ako to bude s Chorvátskym múzeom 
? A čo lstracentrum ? Zavrie brány, 
alebo sa bude dalej snaží( rozvíja( 
kultúrne aktivity ? A čo Denova ? 
Bude dalej budova( nové detské ih
riská a skrášlovat' ulice Devínskej 
Novej Vsi záhonmi kvetov tak ako to 
bolo v minulom volebnom období ? 
Ako to bude s dobudovaním kanali
zácie v starej časti ? 
Čo sa stane s rozostavanou pre· 

ložkou Mlynskej ulice ?" Na žiadnu 
z týchto otázok neprajníci Devexu 
nenašli v komentári redaktora a vy· 
davatela o rokovaní miestneho za· 
stupitelstva odpoveď. 

Dokonca tam nenašli ani 
Zmienku o dalších prejednávaných 
bodoch. Veď poslanci rokovali 
o hospodárení obce za rok 1999. 

Ako dopadlo? Poslanci schválili plat 
starostu a miestneho kontrolóra. Aj 
tam uplatnili reštrikciu tak ako 
v ostatných položkách rozpočtu ? 

Zmenil sa organizačný poriadok 
miestneho úradu. Aký to má dopad 
na občanov ? Prerokovali sa trendy 
rozvoja mestskej časti v oblasti škol
stva a stratégia dobudovania zá· 
kladnej školy na lstrijskej ulici. 
Čo z toho vyplýva pre rodičov de

lí ? A dalšie a dalšie dôležité infor· 
mácie, ktoré by sa mali čitatelia 
Devexu dozvedieí. 

Považujem vydavatela Devexu 
pána Kruga za svojho priatela. O lo 
viac ma mrzí spôsob, akým bojuje 
za peniaze pre svoj Devex. O to 
viac ma mrzí, keď aj on osobne vy· 
voláva v svojich čilateloch vášne na· 
mierené proti DTV. O to viac ma 
mrzí, že z jeho článku vyplýva, ako 
keby DTV bola jediným žrútom pe· 
ňazí daňových poplatníkov 
z Devínskej Novej Vsi. 

Vždy som považoval a stále po· 
važujem verejnú informovanost' za 
dôležitý prvok rozvoja demokracie 
a zvyšovania transparentnosti. Preto 
som vždy všemožne podporoval vy· 
dávanie Devexu. Preto som spoloč· 
ne so starostom Ing. Vladimírom 
Mrázom podporoval pred štyrmi 
rokmi myšlienku zriadenia obecnej 
televízie. Preto som pred rokom 
predložil poslancom miestneho 
zastupitelstva návrh projektu rozšíre· 
nia vysielania tejto televízie z týž· 
denného na každodenné. Projekt 
poslanci schválili. Aj s finančným aj 
personálnym zabezpečením. 

Ak dnes každodenné vysielanie 
nefunguje, nie je to preto, že by pro· 
jekt zlyhal. Je to preto, že poslanci 
zmenili názor na financovanie DTV. 
Ešte v decembri minulého roku 
schválili v predbežnom rozpočte na 
rok 2000 dotáciu pre DTV vo výške 
3 milióny korún. V marci 3 milióny 
škrtli a schválili l ,9 milióna. Ja viem. 
Vela l'udí povie, aj to je vela. 
Televíziu nepotrebujeme. To je vec 
názoru. Niekto možno povie, že ne· 
potrebujeme kupovat' byty. Niekto 
možno povie, že nepotrebujeme sta· 
va( cesty. Niekto možno povie ne· 
potrebujeme stava( Košt'álku. Ale ur· 
čile každý povie, že nepotrebujeme 
plati( nájomné za neplatičov. V raz· 
počte mestskej časti sa na tento účel 
schválilo l ,5 milióna korún. škoda, 
že si to pán redaktor a vydavatel' 
nevšímal, keď žialil za čiastkou 90 
tisíc korún, ktorá mu chýba pre 
Devex. 

Považujem vydavatel'a Devexu 
pána Kruga za svojho priatela. Mrzí 
ma, že boj za svoj Devex spojil s bo
jom proti DTV. Nevylučujem, že len 
boj, do ktorého sa zapojil, sa skončí 
úspechom. Už teraz mnohí jasajú. 
DTV prepúšťa polovicu zamestnan· 
cov, DTV obmedzuje vysielanie. 

A možno bude nútená obmedzo· 
vaí dOlej. Veď aj teletext sa dá vysie· 
laí. Tak ako napríklad v Petržalke, 
ktorú spomína v svojom článku. Bude 

Iba Devex na vedl'ajiei 
kol'ail? 
Dovolím si zaoberal' sa 
iba faktami 
*Je zaujímavé, koľkí sa dnes zao· 
berajú novinárskou činnostóu, po· 
sudzujú úroveň vydavatelá 
Devexu. Keď bežal priamy prenos 
zo zasadnutia parlamentu Sloven· 
ska na druhý deň bolo v novinách 
(v denníkoch) šestélesiat riadkov. 
Nebolo človeka v republike, ktorý 
by .sa pozastavoval nad tým, pre· 
čo iba toľko, prečo v jedných novi· 
nách tak, v iných onak. 
*Návrh rozpočtu MČ DNV bol 
predsa zverejnený na obvyklých 
miestach, zo zasadnutia, kde sa 
rozhodovalo (aj o rozpočte} vysie· 
lala DTV priamy prenos (od 9.00 
do 23.00 h). V Devexe som písal 

Cyklistom 
Oznamujeme občanom, že A$K 

Inter Slovnaft Bratislava dňa 29. 4. 
2000 o 9.00 h v Devíne na parkovisku 
pod hradom slávnostne otvorí 
"Moravskú cyklistickú cestu" v úseku 
Bratislava - Moravský Svätý Ján. 

pán vydavotel' Devexu potom spokoj
ný ? Budú spokojní občania ? 
P. S. 
Vydavatel' má oproti prispievatelovi 
vel'kú výhodu. Má vždy právo 
posledného slovo. A tak má maž· 
nosí prispievatelove riadky "roznosiŕ 
na kopytách". 
V minulom čísle to vydavatel' doko
nale využil. Využije lo aj teraz? 

Ján Žatko 

o tom, čo sa dotýkalo Devínska· 
novoveského Expresu a občanom 
z vysielania nebolo zrejmé ako to 
bolo. Tá požiadavka vyšla z vôle 
občanov, ktorí sa pýtali listami ad
resovanými Devexu. 

Ak by som len uverejnil všetky 
listy, ktoré som v ostatných dňoch 
dostal, knižočka (AS) by mala min. 
40 strán. 
*Ešte raz chcem pripomenút: že 
nebojujem za peniaze pre Devex 
alebo pre seba. Iba vysvetlújem. 

A už vôbec nebojujem proti DTV. 
Zo srdca jej doprajem také pod
mienky, aby mohla pokojne tvori· 
vo pracovat' a prinášala prospech 
tejto obci i jej občanom. 

Peter 
vydavateľ Devexu 

ASK pripravil v rámci slávnostného 
otvorenia testovanie telesnej kondí
cie, meranie objemu tuku a meranie 
tlaku, cyklotúru na trase Devín -
Vysoká pri Morave, občerstvenie 

a tombolu. 

JUDr. Mária Samová, 
prednostka MÚ 
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CENTRUM PRE VOlNÝ ČAS 
7. 5. 2000 - festival národnej piesne 

prehliadka vystúpení slovenský folklórnych súborov 
a l'udových hudieb, ktorou MC: Bratislava Devínska Nová Ves 

prispievado projektu Dni Európy v Bratislave 2000 
- program poriada Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej 

Novej vsi za spolupráce lstracentra 
- podujatie finančne podporuje mestská časť DNV, nádvorie, 

lstrijská 6, o 14.00 h, vstupné dobrovol'né 
9. S. 2000 - Deň rodiny 

verejný koncert žiakov Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, 
pracovisko Devínska Nová Ves, vel'ká sála lstracentra, 

o 17.30 h, vstupné 20,- Sk 
14. !i. 2000- Deň matiek 

programové popoludnie venované Dňu matiek, v ktorom sa 
predstavia deti základných škôl v Devínskej Novej Vsi 

program zostavil Július Ferov, pedagóg a kultúrno-osvetový 
pracovník DNV, vel'ká sála lstracentra o 16.30 h, 

vstup vol'ný pre deti v sprievode rodičov 
18. 5. 2000- Pod'me robiť operu 

výchovný koncert pre žiakov ll. stupňa ZS v Devínskej Novej Vsi, 
velká sála lstracentra o 8.15 a 9.30 h, organizované 

ll. 5. 2000 - Absolventský koncert 
žiakov literárno-dramatického odboru ZUS E. Suchoňa, 

pracovisko DNV 
- program pripravila Z. Spačková, pedagóg odboru, vel'ká sála 

lstracentra, o 18.00 h 
.,Stretnutie za rohom"- pozvánka na pravidelné stretnutia detí 

so študentmi, lektormi projektu ALTERNATÍVA zameraného na 
prevenciu rizikového správania sa detí a mládeže. Stretnutia sa 

konajú každý utorok v zasadačke lstracentra na lstrijskej ul. 6 od 
16. do 18. hodiny. Každé dieťa alebo mladý človek môže prísť. 

ISTRACENTRUM, centrum pre vol'ný čas, Devínska Nová Ves 
Vás pozýva 

Devínske alúvium Moravy 
18.4.2000 

Seminár pre učitelov, vychovávatelov a iných záujemcov: súbor predná
šok z oblasti geológie, zoológie a botaniky. Seminár sa uskutoční vo ve

l'kej sále lstracentra v Devínskej Novej Vsi v čase 8.00-13.00 h. 
Program: 

1. "Neživá príroda pri rieke Morave" (RNDr. L. Šimon) 
2. "Netopiere v nive Moravy" (MVDr. A. Kurhy) 

3. "Drobné zemné cicavce" (M. Noga) 
4. prestávka, občerstvenie 

5. "Urobme si ekosystém" (M. Kurthyová) 

Diváci DTV určite zaregistrovali, že 
v súvislosti so začatím vysielania televí
zie Global sa posunulo vysielanie DTV. 
DTV vysiela kaidý pracovný deň v tých
to časoch: 

8:55-9:55 
17:55- 18:55 
21:55- 22:55 

Prvá polhodine je vždy rezervovaná 
obrazovému vysielaniu, druhá videotex-

tu. Relácia "Kreslo pre hos(a" sa vysiela 
v premiére v pondelok v čase od 17:55 
do 18:25, relácia "Magazín DTV" v stre
du od 17:55 do 18:25. V ostatných ter
mínoch sa vysielajú reprízy uvedených 
relácií. Informácie o programe televízie 
Global môžete zatial' nájs( v Eurotelevízii 
a v TV komplete. Hlavná spravodajská 
relácia TV Global sa vysiela denne 
o 19:20. 

- dtv. 

Originalita je dôležitá len pre ludí, ktorí nejakú majú 
CHESTERSON 
Máločo tak dráždi ľudí ako usilovný človek 
FRÍD 

DEVEX6 

22.-23. 4.- o 17.15 h 
24. 4.- o 17.15 a 19.45 h 

AUSTIN POWERS 
USA- MP 12 -s. t. - 60,-

Starší človek občas siahne do 
histórie. A tak pri listovaní a čítaní 
som zablúdil niekol'ko storočí do
zadu. 
- Čas( mocipánov, len preto, že 
vlastnila vínne pivnice a chovala 
prasatá, od ponuky ktorých sa roz· 
lišovali pramálo, vdaka vínu, klo
básam a šunke, mala isté možnosti 
rozhodova(. Ani hovori( vela ne
museli. Stačilo ukáza( prstom 
a prečasto spolubrat, rodný, do
stal, alebo mu zobrali. Tu roličku, 
tam brázdičku, inde kravičku. Tie 
rozhodnutia platili a spôsobovali. 

Pospolitos( bola, odovzdaná 

22.-23. 4. - o 19.45 h 
DYMOVÁ ClONA 

USA- MP 12 -s. t.- 70,-

29.-30. 4. - o 17.15 a 19.45 h 
TRAJA KRÁLI 

USA - MP 12 - s. t. - 60,-

Tel.: 6477 5104 

alebo bezmocná. Tento kúsok dejín 
som nevybral náhodou. Dejiny sa 
vraj opakujú. U nás si stačí všimnúť 
osud Ruda Slobodu. 

Zaznávaný, odsúvaný na ten 
najkrajnejší okraj obecnej spoloč
nosti po celý jeho strastiplný život. 
Po všetkom, mu obec {alebo iní!) 
postavili pomník. 

Môžu ho ma( veru všetci radi. 
Všetci tí, čo ho "chápali" za jeho 
života, ako chápali. V miestnom 
parlamente mu odsúhlasili odmenu 
tri alebo pä( tisíc korún za celoži· 
vetné dielo. 
Na Slovensku je to tak, v Devínskej 
zvláš( 

jv 

Pravda vyriek_n~tá so zlým úmyslom je niekedy podlejšie ako všetky lži, ktoré si 
možno vymyshet · BLAKE 
Povedal' niekomu idiot • to nie je urážka, ale diagnóza 
TUWIN 

( Naši jubilanti ) 
v týchto dňoch oslávili 

65 rokov 

Anežka ADAMOVA 

70 rokov 

Margita KLASOV A 

75 rokov 

Alžbeta CEROVSKA 

91 rokov 

Agnesa GAZDOVA 

93 rokov 

Mária RUŽOVIČOVA 

94 rokov 

Rudolf MARTANOVIČ 

Blahoželáme! 

Uvítali sme nových 
spoluobčanov 

Deti narodené ako prvé 
v DNV v roku 2000 

Viktória POLÁKOVA 

Michal EMMER 

(Odišli z našich radov) 

Andrej KRUZSLiN 

C~_P_o_z_va_" n_k_a~) 
Dom kultúry Devín 
Ekocentrum Daphne 

Vás pozývajú na prednášku 
spojenú s výstavou knfh 

a autogramiádou 
VYBRANÉ SKVOSTY SVETA 

František Kele -geo graf, 
cestovateľ 

štvrtok, 4. máj 2000, 18. OO h 
Devín - Dom akultúry, 

Rytierska 2 

restanská Vel'ká noc 
Na veľké sviatky zvykneme 

obzrieť sa dozadu. Starší spo
mínajú na minulosť. Spomí
najú vlastne na detstvo a mia
dos( na rodný kraj, rodné 
tradície, radosti prežité s ka
marátmi i na vôňu maminho 
jedla. Niekedy sa zdá, akoby 
mali sviatky len tento účel: pri
niesť trochu poézie, zobudiť 
spomienky. .. 

Z istého pohládu patrí k mi

nulosti aj náboženstvo, viera 
a cirkev. 

Také sviatky ako je krestém
ská Veľká noc, napokon, 
v našej kultúre nevznikli vče
ra, nemajú len desať či storoč· 
nú tradíciu. Ide o tisícročia. 

Predsa, minulosť v nábo
ženskej oblasti nie sú pre mňa 
predovšetkým staré zvyky 
a tradície · napr. tie, ktoré po
známe z kostola. Tu nejde 
o minulost' vo význame preko
naného alebo len zdedeného, 
ale vo význame prežitého, 

pretrpeného i bohato zúroče
ného. Minulosť chápem ako 
pôdu, z ktorej sme vyklíčili. 
Žijeme dnes, ale nielen z dneš
ného vkladu. 

Staré udalosti známe z Biblie 
dostávajú novú podobu, ba 
našu podobu - od nás, z našej 
situácie, našich trápení a vítáz
stiev. Čítame biblické texty, pri· 
pomíname minulé sväté uda
losti, aby sme porozumeli se· 
be, dnešnému svetu! 

Veľká noc, Vianoce, hody 
i dálšie sviatky ako opakujúci 
sa každoročný rituál ma príliš 
neoslavujú. Oslovuje ma inšpi
rácia pre život dnes, ktorú mi 

sviatky prinášajú. 
Preto prajem nám všetkým 

v Dev. N. Vsi požehnané 
veľkonočné sviatky, sviatky 
prinášajúce radosť, pokoj, 
a najmä inšpiráciu pre náš ži
vot! 

Karol Moraviik 
farár v Bratislave • Dev. N. Vsi 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi 

cez veľkonočné sviatky 2000 

16. 4. (Kvetná nedel'a) - sv. omše o 8.00, 1 0.30, 19.00 h 

(hlavná bohoslužba je o 10.30 h) 

20. 4. (Ve/'ký alebo Zelený štvrtok)- o 19.00 h 

21. 4. (Ve/'ký piatok) - 17.00 h 

22. 4. (Ve/'ká alebo Biela sobota)- o 19.45 h (obrady majú 

v tento deň začínať až po západe slnka). 

23. 4. (Ve/'konočná nedel'a)- 8.00, 10.30, 19.00 h 

24. 4. (Ve/'konočný pondelok) - 8.00, 10.30 h 

POZOROVANIE VTÁČIKOV NA SANDBERGU 
Ak ste sa aj vy vybrali v nedel'u 

2. 4. náučným chodníkom cez Sond
berg stretli ste pri bývalej lanovke na 
zvoz piesku skupinku l'udí s tobulou pl
nou vtáčikovských obrázkov a s dale
kohl'adom pre malých, ale aj vel'kých 
pozorovatelov. V tento deň sa medzi 
deviatou až sedemnástou hodinou za
stavilo na tomto mieste asi 400 l'udi, 
väčšinou obyvatelov Devínskej Novej 
Vsi. Počas celého dňa sme zazname
návali všetky vtáčiky, ktoré sme videli, 
ale aj tie, ktoré sme iba počuli. Všetky 
sa objavili aj na tabuli, a tak sa okolo
idúci mohli pristavi( a vidie( vždy ak-

tuálny stav zistených druhov. Okrem 
vtáčikov si mohli návštevníci pozrieí 
pierka, hniezda a vajíčka. S deími sme 
si vymal'ovávali a skladali vtáčikov 
z papiera. 

Táto akcia bola pripravená pri prí
ležitosti Medzinárodného dňa vtáctva, 
ktorý je vyhlásený na l. apríla. Počet 
zistených druhov · 40 bol pre mno
hých prekvapením. Bola to však iba 
časí avifauny Sandbergu a nivy rieky 
Moravy, pretože mnohé vtáky sa ešte 
nevrátili zo svojich zimovísk. Preto sme 
pre vás ll. júna - nedele pripravili 
pozorovanie, ktoré bude zamerané na 

naj farebnejšieho vtáčika na Slovensku -
včelári ka zlatého, ktorý na hniezdenie 
využíva pieskové steny typické pre 
Sandberg. 

Pracovníci a zároveň nadšenci 
z Ekocentra Daphne, správy Chránenej 
krajinnej oblasti Záhorie a správy 
Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty sa tešia na dalšie stretnutie 
s vami. 
Informácie o podujatiach pre verejnos( 
nájdete v aktuálnom čísle DEVEX-u, 
alebo na adrese: Ekocenlrum Daphne, 
Dom kultúry Devín, Rytierska 2, t. č. 
6573 0050. 

Dôchodcom 
pozornosti 

Jednota dôchodcov na Sloven
sku - Miestna organizácia v De
vínskej Novej Vsi oznamuje obča
nom - dôchodcom, že sa obnovila 
jej činnost' a týmto vyzýva záu
jemcov prihlási( sa do tejto orga· 
nizácie vytvorenej v zmysle záko
na č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. 

Poslaním JDS je zastupova( čle
nov dôchodcov v obhajovaní ich 
práv v sociálnej oblasti s najvyš
ším orgánom - Vládou SR, na
kol'ko táto organizácia je samo
statný právny subjekt a predseda 
na úrovni Slovenska sa zúčastňuje 
rokovaní v TRIPARTITE. 

To je práve rozdiel medzi JDS 
a Klubom dôchodcov, ktorý je 
záujmovo-spoločenská organizá
cia pri ISTRACENTRE v Devínskej 
Novej Vsi a má výlučne miestny 
charakter. Mnohí členovia Klubu 
sú zároveň aj členmi našej organi
zácie. To znamená, že každý 
môže byt' členom oboch organi
zácií. 

členstvo v JDS oprávňuje člena 
využíva( výhody v rôznych služ
bách ako napr. kaderníctvo, pedi
kúra v salóne MEDEA v Dúbravke 
a čistiareň v Saratove. 

Novozvolený výbor JDS v De
vínskej Novej Vsi vybavil pre čle
nov · dôchodcov zl'avy i v našej 
mestskej časti · kaderníctvo 
Lovasová 20 %, Optika (zatial' 
v štádiu vybavovania), Oprava 
obuvi, J. Smreka 22, l O%. 

Činnos( organizácie je zamera
ná najmä na kultúrne, spoločen
ské, zdravotné a športové aktivity, 
ako i usilova( sa o vytváranie 
vztahu človeka k človeku na prin
cípe všestranného porozumenia. 
Členský príspevok pre rok 2000 
je 30,- Sk. 

Ďalšie oznamy o činnosti 
a rôzne aktuálne informácie bude
me prezentova( cestou DEYEXU 
a DN. 
Výbor MO JDS DNV 
Novozvolený výbor MO JDS 
v DNY pracuje v tomto zložení: 
Beáta Jamborová - predseda, 
Mária Slovincová - podpredseda, 
Anna Maderová tajomník, 
Helena Datková - pokladníčka, 
Anna Gulíšová - členka. 
Predseda kontrolnej komisie: Eva 
Krížová. 

DEVEX 7 
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FUTBAL~ 
výsledky 
Muži 
20. kolo- 16. 4. 
ŠK Svätý Jur - ONV 
Gói:Stančík 
dorast 

0:1 (0:0) 

TJ Ekonóm - ONV 0:4 (0:3) 
Góly: Holoczy 2, Kolenič, Grujbar 
Matadorfix- DNV l :3 (0: l), 
góly: Madar, Stančík, Havel 
dorast 
Polygraf - ONV 1:1 (0: l), 

Majstrovstvá Slovenska mládeže 

V Liptovskom Mikuláši sa usku

točnili Majstrovstvá Slovenska 

v kategóriách dievčat a chlapcov 

do l O, 12 a 16 rokov. Prvé 

miesto si výborným výkonom vy
bojovala iba 14-ročná Veronika 

Roháčková z ŠK Strelec, keď po

volila súperkám len 2 remízy. 

Kišoňovú, Gregorovú a Pitnero

vú porazila čiernymi figúrkami. 
Konečné poradie: 

l. ROHÁČKOVÁ Veronika 

Devísnka Nová Ves 8 

2. PITNEROVÁ 

Karolína Topolcany 7 

3. MACHALOVÁ 

TENIS 
Tenisový klub LOB v DN~ 

usporiada tenisový kurz pre 
deti narodené v roku 1991-
1994. 

l MOTORŠPORT l 
V premiére piaty 

štvornásobný automobilový majster 
Slovenska v triede A-2000 Andrej 
Studenič, ktorý mal v uplynulom roku 
premiéru v najprestížnejších pretekoch 
cestných automobilov na svete, prete
koch seriálu majstrovstiev Nemecka, 
absolvoval v priebehu predminulého 
víkendu úvodné preteky seriálu EURO 
STC 2000. Spomínaný seriál je ozna
čený podl'a automobilových odborní
kov za novovzniknuté majstrovstvá 
Európy vozidiel upravených pre skupi
nu Superturismo. 

Na okruhu v talianskom Mugello sa 
mladému slovenskému pretekárovi na 
vozidle Audi A4 Quattro skvele darilo 
a v celkovom hodnotení skončil na vý
bornej piatej priečke. "Na štarte bolo 

DEVEX 8 

gól: Cich 
ONV - Svätý Jur 3:0 kont. 
Najbližšie zápasy 
Muži 
21. kolo- 23. 4. o 16.00 h 
ONV - Vel'ké Leváre 
22. kolo - 30. 4. o 16.00 
Bernolákovo- ONV (v lvánke) 
dorast 
21. kolo- 22. 4. o 10.00 h 
ONV - ŠK Vrakuňa 
22. kolo - 30. 4. o 13.00 h 
TJ Gajary- ONV 

MáriaBudmerice 6,5 

4. GREGOROVÁ 

ZuzanaBanská Bystrica 6,5 

5. KIŠOŇOVÁ 
KatarínaModra 6,5 

m.s. 

6. BOTH GabirelaDunajská 
Streda 5 

7. OBDRŽÁLKOVÁ 

AnitaDunajská Streda 4,5 

8. TOROTTO KatalinBátorové 
Kosihy 3 

9. VANEKOVÁ VieraŽilina 

2,5 

l O. NYERS SilviaBátorové 
Kosiky 2 

ll. VALÍČKOVÁ 
KatarínaVišňové 2 

12. BANÍKOVÁ ĽubicaPoprad 
0,5 

mj 

lápis sa uskutoční 1. S. 
2000 o 14.00 h, na teniso
vých kurtoch v ONV 

Prineste si so sebou špor
tovú obuv, tenisovú raketu 
a loptičku. 

dvadsať európskych jazdcov, medzi 
nimi aj známe tváre z F1 Larini či 

Morbidelli, ale aj skúsený pretekár 
Naspetti. 

"Ja som obsadil piatu priečku s de
viatimi bodmi, čo je výborný vstup do 
nového seriálu pretekov", nechal sa 
počuť 22-ročný automobilový jazdec 
Andrej Studenič z Motorsporu. 

"Oba preteky mali deväť okruhov, 
medzi ktorými sme mali len desaťmin
útovú prestávku na dolaďovania po
rúch na automobile. Nemám vel'ké oči, 
ale na siedmu-ôsmu priečku sa cítim", 
dodal Andrej Studenič, ktorého druhé 
preteky čakajú koncom mesiaca na 
Sicnii. 

Aj v tomto roku motoristický 
šport bude mať niekol'ko zá
stupcov na automobilových 
tratiach Slovenska a Európy. 

Jedným zo známych jazdcov 
rokov minulých i súčasných je 
Viliam Liedl st. (generálny ria
ditel' fy Presskam a Strojárne 
Malacky). úspešné účinkovanie 
v minuloročnej sezóne, 1. 
miesto Zóny strednej Európy 
pretekov automobilov na okru
hu v triede Superturismo, 6. 
miesto v absolútnom poradí 
pretekov automobilov do vrchu 
MSR a 2. miesto v pretekoch 
automobilov do vrchu MSR 
v skupine produkčných auto
mobilov, zaväzuje aj pre tohto
ročnú sezónu. V. Liedl bude 
štartovať na vozidle Audi 80 
Quattro v triede Superturis-

mo na pretekoch zaradených 
do majstrovstiev Slovenska 
automobilov do vrchu 29.-30. 
4. - Rechburg (A), 24.-26. 6. B. 
Bystrica - šturec, 1.-2. 7. 
Dobšiná, 15.-16. 7.- Brezno, 
22.-23. 7. Pezinok- Baba, 5.-6. 
8. - Bánovce n. Bebravou. 

V rámci majstrovstiev Zóny 
strednej Európy pretekov au
tomobilov na okruhu 21.-23. 4. 
v Brne (CZ), 5.-7. 5. - na 
Hungaroringu, 12.-14. 5. A1 
Ring (A) a na ďalších piatich 
okruhoch Európy. O účinkova
ní a výsledkoch budeme infor
movať. 

r. 

Jarný kilometer 
25. marec 2000 
Muži: 
A 
l. Jaroslav Jakubašek JM lavo Bardejov 
37,20 min 
2. Peter Benco MAC Rača 37,24 
l ladislav Findl Georeal39,08 
8. Jozef Rajchl Devínska Nová Ves 45,52 
B 
l. Vladimír Cích MAC Rača 41,27 
2. Alec Carter MAC Rača 42,50 
3. Peter Benco MAC Rača 50,24 
c 
l. Jozef Krčmár BBS 42,59 
2. Milan Nižňan BBS 43,49 
3. Viliam Novák 46,38 
o 
l. Erich Koplinger BBS 47,04 
2. Ján Baláž 49,03 
3. Jozef Sedláček Boleráz 52,15 
Ženy 
do 34 rokov: 
l. Olga Kosibová LK Jur 35,42 
nad 35 rokov 
l. lenka Štancelovó MAC Rača 32,57 
2. Jana Quillnerová Devínska Nová Ves 

32,59 
3. Marta Krčmárová BBS 36,54 
4.lldiko Puchertovó Devínska Nová Ves 

40,42 
5. Tatiana Fialová Devínska Nová Ves 

43,40 
Juniori: 
l. Branislav Novák 58,29 
Juniorky: 
l. Miroslava Hupková LK Svätý Jur 
38,39 
Predškoláci: 
l. Erik Turjan 
1.-11. ročník: 
l. Stonka Tanáčovó CH l. Richard Fiala 
CH 
2. Mirka Kosibová Tbiliská 2. Oliver 

Čizmazia CH 
3. Miška Pakozdyová CH 3. Adam Olekšák 
CH 
4. lukáš Waltera CH 
111. ročník: 
l. Romana Honzovó B3 l. Juraj 
Pavlovič l ,57 83 
2. Nina Velecká Bl 2. Vojtech Okša 2,07 
B3 
3. Radka Mravcová H 3. Tomáš Juriš 2,08 
H 
4. lukáš Trímal H 
5. Boris Martanovič B3 
6. Lukáš Hraček B ll 
7. Ján Špánik Bl 
IV. ročník: 
l. Ivana Petergóčovó H 
l. Andrej Šmalovský B3 
2. Barbora Kozlovská B l 2. Matej Sárka H 
3. Timea Turjanová 811 3. Andrej Horný H 
4. Veronika Kočišová H 4. Tomáš Fedorčák 
H 
5. M. Spilbergerová Bll 5. Michal Žilka Bl 
6. Sabína Deckerová H 6. Peter Borčin B 1 
7. lucia Madincová B3 7. Marlin Žilka B l 
8. Mirka Jašíková H 8. Michal Beňovič H 
9. Klaudio lukačičová H 9. Palo štopan B3 
l O. Miška Fabšičová H l O. Marcel Novák H 
ll. Katka Feketeová H ll. David Kukla H 
12. Kristína Matoušková B3 12. Tomáš 
Baranec H 
13. Roman Záhorská B3 
14. Martin Malík B3 
15. Gabo Ďuriaš 
16. Matúš Balog B l 
V.· Vl. ročník 
l. M. Mrlíkov Ev. lýceum 
2. Denisa Zemková B l 
3. M. Kuciaková G. Hubenného 
l. Michal Mikulka B3 
2. Ján Tomka B3 
3. Dušan Fiala H 
5. Peter Jánoš H 

Jarný 
6. Marek Schery FCl 
l O. Martin Švec B3 
Vli.·IX. ročník: 
1. Miroslava Hupková lK Sv. Jur 
2. Zuzana Pavlišáková Slávia UK 
3. Natália Raková Za kasárňou 
6. Silvia Sváková 83 
7. Katarína Fialová B l 
8. Darina Horňáková 83 
9. lucia Hudák o vá 83 
l. luboš Tanáč Kaline. 5,15 
2. Dan. Zahustil MAC Rača 5,17 
3. ladislav Komor FCl 5,23 
4. Robert Szarka VCL 
5. Roman Beleš FCl 
6. Peter Tomány 83 
7. David Mikulka FCl 
8. Marcel Paulech FCl 

9. Vladimír Hudec FCl 
ll. Michal Golbo FCl 
12. Tomáš Jusko FCl 
13. Daniel Gábrik FCL 
14. Juro Boda FCl 
15. Miloš Wojčiak FCl 
16. Jozef Luha FCl 
17. Tomáš Gréc B3 
18. Jii'í ľr'íska FCl 

Ďakujem všetkým účastníkom za účast' 
v tak nepriaznivom počasí o MÚ ONV, ako 
oj Rode rodičov pri ZŠ Bukovčana 1 za fi
nančnú dotáciu no ceny a občerstvenie. 
Zároveň dakujem organizačnému tímu 
p. Fialovej, Škvarčekovej, Balogovej, Mrlí
kovi, Šimkovičovi, Grožajovi, Bartekovi, 
Sládekovi, Mičianovej, Močókovi. 

Mgr. ladislav JAŠKO, 
predseda komisie pre šport 

a volný čas pri MZ DNV 

POLITICKÝ HETRIZMUS 
alebo kam vietor, tam plášť ... 

Po parkovisku pred našim pa
nelákom sa potuloval veľký špi
navý kocúr. Nik nevedel identi
fikovať jeho majiteľa, pretože 
to bol prefíkaný štvornohý tu
lák, milenec takmer všetkých 
mačacích krásavíc široko-ďale
ko. často som ho z okna pozo
roval. Počas chladných zim
ných dní mal nacvičený taktic
ký manéver. Čakal, kedy príde 
na plac auto s nahriatym moto
rom a už bol pod ním. Ohrieval 
si kosti teplom benzínových tá
tošov. Niekedy ich za poobedie 
vystriedal i desať. Niekedy, po
čas mrazov zaliezol aj do útrob 
motorového priestoru. 

Jednoducho, bol to prispôso
bivý kocúr. Minulý týždeň som 
ho zbadal na parkovisku s opá
lenou kožou, bez srsti na chr
báte, spáleného. Asi nepoznal 
typ motora alebo zaliezol na 
nepravé miesto. Niet už nášho 
kocúra-teplomila. Mnohí z vás 
si pomyslia, čo to za hlúposti 
píšem, čo chcem povedať. 

Prejdem teda k veci. 
Ľudstvo už od nepamäti ob

divovalo a organizovalo súťaže 
s puncovaním víťaza. Ako huby 
po daždi pribúdali prestížne sú
ťaže v kolektívnych i individuál
nych športoch, v hudbe, výt
varnom umení i literatúre. 
Obrovská snaha predstihnúť 
iných a dosiahnuť prvenstvo, 
popularitu, ocenenie, finančný 
zisk a výhody motivovalo ne
jedného z nás. Takmer každé 
odvetvie má založenú malú kni
hu guinesovských rekordma
nov. 

Predsa však poznám odvet
vie, v ktorom neexistuje evi
dencia a štatistika. Evidencia 
a vyhodnocovanie politikov 
v súťaži prevracačov kabátov. 
Verím, že extraliga o primát 
v počte vystriedaných politic
kých strán súčasnými papaláš
mi by mala fúru fanúšikov. 

Priznávam, neviem, koľko je 
na Slovensku evidovaných poli
tických strán, hnutí a iných po
litických zoskupení, veď len 
v parlamente je ich vari jede
násť. Osobne poznám najmenej 
desať významných politikov, 
ktorí v snahe udržať sa pri moci 
a bohatom koryte, vymenilo 
šesťkrát svoje stranícke tričko, 
zákonne teda aj legitimáciu 
i myslenie. Sú to ľudia s geniál
nou schopnosťou byť v správ
nom čase v správnej strane 
a tej najvýhodnejšej funkcii. 

To už nestačí mať hrošiu ko
žu, ale aj rozumovú bystrosť 
i virtuóznu schopnosť nanovo 
sa stotožniť s novou politickou 
filozofiou toľkých strán. Som 
zvedavý, ktoré noviny uverej
nia prvú ligovú tabuľku politic
kých chameleónov, bez ohľadu 
na hierarchiu hodností. To bu
de zábavné čítanie o politic
kých manekýnoch v šašov
ských kostýmoch. 

A tu ma napadla pointa s tým 
prebiehavým kocúrom a s jeho 
neslávnym koncom. Pozor pre
lietavé papalášske vtáctvo, aby 
vám neobhoreli krídelka. 
Dotiaľ sa chodí s krčahom po 
vodu, kým sa nerozbije. 

dedo Ricín z Hrádečku pod 
Grbou 

s l RK 

Na vyhliadke 23 • Tel.: 07/6477 6728 

ponúka na predaj: 
Rodinné domy: 

• DNY- ul.Janšáková, pozemok 845 m', cena 4,0 mil. Sk 

• Rača- ul. Rostovská, pozemok 658 m\ 4,0 mil. Sk 

• Trnávka- ul. Na úvrati, pozemok 261m', 2,2 mil. Sk 

• Devín- ul. Brigádnická, pozemok 744 m', cena 6,5 mil. Sk 

• DNY- ul. Vápencová, pozemok 2225 m', cena 2,5 mil. Sk 

*DNY- ul. Mečíkova, rozostavaný RD, pozemok 819 m', 
cena 2,6 mil. Sk 

Chaty: 

*DNY- Devín, pozemok 500 m', cena 850 tis. Sk 

Pozemok na stavbu chaty: 

* DNY- ul. š. Králika (za radovkami), pozemok 856 m', 

cena 400 tis. Sk 

• DNY, pozemok 1079 m', cena 350 Sk/m
2 

Stavebný pozemok: 

• DNY- ul. Slovinec, pozemok 1821 m', cena 1,5 mil. Sk 

*DNY, pozemok 12 228m
2
, cena 700 Sk!m' -len v celku 

~ 
*DNY- ul. P.Horova, 1 izb., Ov, 39 m',10/12, cena 775 tis. Sk 

• DNY- ul. P.Horova, OV, 45 m\ 12/12, lodžia, cena 730 tis. Sk. 

PIZZERIA- RESTAURANT 
DANCING BAR ISTRIA 

lstrijská 77- tel.: 6477 7 416 

ponúka 
* bohatý výber pízz 

~ speciality talianskej kuchyne 

* čerstvé šaláty 

*špeciality medzinárodnej kuchyne 

* kvalitné vína 

* čapované pivo Plzenský Prazdroj 

Príjemné posedenie 
v útulnom prostredí reštaurácie, 

vhodné na rodinné oslavy, 
svadby, kory, 

promócie, semináre 
a iné spoločenské udalosti. 

Navštívte nás a presvedčte sa 

DEVEX 9 



Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 
Slovenská liga silovo-vytrva
lostného žonglovania 

BUDEME V 
GUINNESSOVEJ KNIHE 

REKORDOV? 

Ak vieš žonglovať s tromi lop
tičkami zúčastni sa 

VEI:KEJ POMARANČO· 
VIU MIEGAŠOU 

Kde? v areály Kuchajda 
Kedy? 12. augusta 2000 
o 14.00 h 
Podmienka: musíš si prinies( 
tri pomaranče. 
Ak nás bude viac ako 1508 
a dokážeme súčasne žonglo
vať 7 O sekúnd s troma pomo
rančmi porazíme Guinnessov 
rekord z roku 1998 z Edin
burgu {Vel'ká Británia). 
Ak chceš byť v tíme, ktorý to 
dokáže prihlás sa na tel. čís
lach: Ol/ 4425 2873, 4925 
3213, alebo osobne na 
Miestnom úrade Bratislava
Nové Mesto, Junácka č. l, re
ferát športu. 

Realizácia stavebných 
prác, projektov, IIČ, 

odborné poradenstvo, 
stav. dozor, 

služby architekta. 
Tel.: 0905 595 446, 

6477 9048 

Harmonogram 
letných odstávok technologických za

riadení výhrevní Devínska Nová Ves 

v roku 2000 

Vykurovací okruh výhrevní: 

(adresa vykurovacieho zdroja, ulica) 

Termín lO: 

K-30 Hradištná 

K-31 Eisnerova 

5. 6.-7.6 

26. 6.-28. 6. 

K-32 Eisnerova 24. 7.- 26. 7. 

31-01 J. Poničana l. 6. 

31-02 l. Bukovčana 21. l O. 
31-03 l. Bukovčana 2. 7. 

31-04 l. Bukovčana 4. 7. 

31-05 Eisnerova 29. 6. 

31-06 Eisnerova 29. 6. 

DEVEX 10 

ČASY SA MENIA 
# / , 

NOVE VYMENI STARE 

Pri odkúperú starého vozidla na protiúčet 
získa zákazník zvýhodnerúe v čiastke 10.000.- Sk, 
u modelov Octavia a vybraných modelov Fabia, 
u ostatných modelov 5.000.- Sk. 
Ďalej ponúkame : 
)> akciové modely- všetky modely Felicia už od 

249.900.- Sk 
)> Fabia v cenách od 319.900.-Sk 
)> Octavia v cenách od 377.900.-Sk. 
Pri kúpe Fabie alebo Octavie 
získanie výhod Škoda Card : 

> úver s úrokom 11,25 % p.a.pri kúpe nového 
vozidla až do jeho celkovej hodnoty 

> úver na ojazdené vozidlá s úrokovou sadzbou 
14,75% p.a., 

> so založerúm účtu vydanie platobnej karty 
Škoda Card. 

Kontakt: 
M. Sch. Trnavského č. 14, tel: 07/69202311 
Lamačská cesta č. 14 tel: 07/64367649 
Autobazár, Gbelská č.6 tel: 07/65956039 

Škoda leasing 
Leubt& spoločnoJťi ŠkoFIN 

)> lľzing s akontáciou už od 20% s dÍžkou 
trvania 36 mesiacov a 3-ročným poisterúm 
zdarma na vozidlá Fabia a Octavia, 

)> pre lľzing dlhší ako 3 roky zvýhodnené 
koeficienty, Fabia už od 2222.- Sk mesačne, 

)> zvýhodnený lľzing ojazdených vozidiel, 
)> 100%-ná garancia výšky splátok, 
)> lízingová zmluva na počkanie, bez 

spracovateľských poplatkov. 

."..._ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 
)> poisterúe nových vozidiel ŠKODA vo výške 

1,9% z nadobúdajúcej ceny, 
)> nemenná sadzba poistného počas 3 rokov 

trvania poistenia, 
> minimálna spoluúčast' 2000.-Sk, 
)> poistné krytie všetkých druhov rizi'k na 

území SR a ČR, 
> poistenie ojazdeného auta na upravenú 

časovú cenu. 

AUľO V AUŠEK, s.r.o., 
Člen holding~ spoločnosti 
Kaqllexné službyŠKOOtl.a SOO' 
M Sch. Trnavske'ho 14 
841 Ol Bratislava 

www.valusek.sk e-mail: valusek@valusek.sk www.auto-online.sk 

31 -07 M. Marečka 28. 7. 32-12 P. Horova 8. 6. Tlakovanie systémov pred začiatkom 
31-08 M. Marečka 25. 10. 32-13 P. Horova 3.8. vykurovacej sezóny 2000/2001 vy-
31-10 M. Marečka 17. 10. 32-14 J. Smreka 15. 10. konáme dňa 31. 8. 2000, preto Vás 
31-11 M. Marečka 17. 10. 32-15 J. Smreka 9. 6. žiadame, aby ste nám do tohto termí· 
31-12 J. Poničana 14. 10. 32-17 Eisnerova 27. 7. nu písomne oznámili ukončenie Vašej 
31-13 J. Poničana 22. 10. 32-18 Eisnerova 27. 7. údržby vnútorných tepelných zoria· 
31-14 J. Poničana 18. 10. Upozorňujeme Vás ako správcu dení a preverenie otvorenia uzáverov 
32-01 š. Králika 6. 7. (majitela) objektu na povinnost vyko· spravovaných objektov. 
32-02 Š. Králika 4. 10. not počas letných odstávok OST údrž- Zmena sídla tepelného dispečingu 
32-03 P. Horova 23. 10. bu vnútorných odberných tepelných TEZ 2, ktorý sa dňom 16. 3. 2000 
32-04 Š. Králika 3. 7. zariadení (ÚK a TÚV) vo Vašich objek- presťahoval z doterajších priestorov 
32-05 J. Smreka 7. 7. toch.V prípade vypustenia vykurova- na ul. K. Adlera č. l do nových pries-
32-06 J. Smreka 3. 7. cích systémov z. nutnosti vel'kých opráv torov v kotolni K-16 na Cabanovej ul. 
32-07 Eisnerova 28. 10. na rozvodoch Vás žiadame, aby o ta- (vedia bytového domu na Cabanovej 
32-08 P. Horova 24. 10. kýchlo prácach bol upovedomený te- ul. č. 8). 
32-09 P. Horova 16. 10. pelný dispečing C-term s.r.o., ktorý Ing. Vojtech Červenka, 
32- ll P. Horova 30.6. riadi výrobu a dodávku ÚK a TÚV. generálny riaditel' spoločnosti 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Spori telom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zlavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Katalóg 2000 
obchodov a služieb pre obyvatelov 
DNY 
Od uzávierky podkladov po doda
nie do vašich schránok uplynulo nie
kol'ko mesiacov. Počas výroby došlo 
k zmenám, ktoré neboli zachytené 
a je preto nutné opravi( si niektoré 
údaje. 

str. 9: MPK Potraviy 
otvorené: v sobotu: .6.30-20.00 h 

v nedelu: 8.00-20.00 h 

str. 12: VÍNO NITRA- predaj vína 
je na ul. Š. Králika 7 

str. 53: PROPAN-BUTAN 
mobil: 0905 430 619 

str. 60: ARIN - reklama je neplatná 
str. 17: CELMAG - predajňa zrušená ................... 

('---_0~2:__· :...:.:ľR=ED:::..:..:A:t_J _) 
• Predám počítač Pentium l OO za 
13 000,-. 

Tel.: 6477 5596 
• Mech. písací stroj l 000,- Sk a dám
sky bicykel starší za 300,- Sk. Soboty, 
Na kaštieli 12 
• Predám garáž na Š. Králika. 

Tel.: 6477 5469 
• Predám garáž na Š. Králika. 

Tel.: 6477 8504 
• Sudy na víno 100 a 150 l a 6 de

mlzonov. Tel.: 6477 9763 
* Predóm kočík PEG PEREGO, zele
ný, 2-komb. +doplnky (Za 6500,-l. 

Tel.: 6476 1012 
• Neskladatel'ný skladací bicykel 
( 1200,-), kufríkový písací stroj BROT · 
HER s nem. klávesnicou. 

Tel.: 0905 303 429 
• Predám trojkolku, lahku, zachovalá, 
žlto-modro-červená (250,-l . 

Pozývame Vás do novej predajne 
na ul. Štefana Králika l 

(za reštauráciou PUMPA) 
Ponúkame na predaj: 

- čerstvé slepačie vajcia 
(hnedé aj biele) 

cena od 2,60 Sk/ks 
- mrazené kurčatá 59,30 Sk/kg 

- mrazené sliepky 35 Sk/kg 
- porciovaná hydina 

- hydinové paštéty od 8,50 Sk/ks 
- cestoviny od 11,20 Sk/bal. 

Ceny platia do vypredania zásob. 
Mäsoprodukt Svätý Jur a. s. 

ho stánku v DNY. • Doučím A a N. 

Tel.: 0905 285 063 Tel.: 6477 8835 

(...__0_4_-_Sl_U_ZB_Y __ ) (..._ _ __:0-=-5 _· 8---=YT-=-Y-~) 
INZERTNÉ RUBRIKY Tel.: 6477 8965 Opravy chladničiek a mrazničiek. • Predám 3-izb. byt v OV v BB. 

Ol _Kúpa • Predám dievčenský horský bicykel Tel.: 6428 6260, Tel.: 088/413 OO 07 
02 _Predal· (8-12 r.) a kolieskové korčule s gumo· 0905 786 260 

· k 1· k · • 40 • Požičovňa tepovača KÄRCHER. ( 07 RQZLICNE ) 03 -Valné miesta (ponúka, hladá) vým1 o 1es am1 c. . ...._ _ _::.::__·...::.:...::::...=:=.:...=.:...:=-.-
04- Služby (ponúka) Tel.: 6477 8442 Tel.: 6377 8362 
05 - Byty ( 03 • VO[NE MIESTA ) • TY servis Baláž· oprava televízorov. • Odstúpim záhradu, cca 5 á v Deví-
06 - Nehnutelnosti · Na grbe 43. ne. 
07- Rozličné • Prijmeme predavačku do novinové- Tel.: 6477 6963 Tel.: 6477 9870 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str.= 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str.= 5280 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH.IIÍivy: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strana + l OO%, posledná 
strana t 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)t30 %. Inzertnú kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po·pia: 15.30 - 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 11 



Parkovanie v ONV ie čím dále; tým horšie 

O peniazoch na vydávanie 
Devexu budeme vedie( hádam 
všetko, dokonca, kol'ko stojí 

pero ktorým v redakcii píšu. 
Vieme o tzv. plate na vydanie 
Devexov v jednom mesiaci. 

Tých vecí verejných je však 
viac, čo môžu občanov zaují

mať. Nakoniec plat starostu 
a kontrolóra bol vdaka Dvexu 
zverejnený. 

Žiadame však, aby boli zve

rejnené: mesačné odmeny 
poslancov miestneho zastupi
tel'stva, mesačné odmeny čle-

nov miestnej rady, platy 
v Devínskonovoveskej televízii, 
odmeny riadne i mimoriadne, 
odmeny predstavitelom sub
jektov, ktorí dostávajú tiež do

táciu z MČ DNV. Nech teda 
občan vie a môže porovnať. 
Z tých suchých údajov v rubri
ke Drobničky z radnice človek 
nevie, čo sa za tým ktorým 
uznesením skrýva. 
{Opä( môžete obvini( redakto

ra Devexu, že prečo nevie, aj 

keď sa objaví v Devexe kritika, 
postreh, názor, týkajúci sa 

Neznalost' NEOSPRAVEDLŇUJE 
zákona 

O psoch sa už toho popí
salo . Ba bolo počut'_ či 
niet vážnejších problémov. 
Je! A riešia ich tí, ktorí ich 
riešit' majú, možno tak, 
ako ich riešit' treba. Dnes 
však, predsa trocha poho
voríme, ani nie tak o psoch 
samotných, skôr o povin
nostiach ich majitelóv. 

Život sa skladá z malič
kostí, ktoré vedia potešit' 
alebo potrápit: 
{Tento materiál p1sem 
v stredu 7 2.4.2000 
o 23.40 h a od pošty sa 
ozýva štekot nejakého mo
hutného, práve venčiaceho 
psa. 

Hlas má dutý a možno 
nebudí}. 

V ostatnom čase sa mno
žia stažnosti, najmä oby
vatelóv panelových bytov 
v hustej zástavbe na: ob
medzovanie priestoru pre 
chov psov {chovanie v piv
niciach, na balkónoch, kú-

l . h?l?l ) hÍ pe mac . . . . ... a s . 7 m 
spojené prejavy nespokoj
nosti psov i občanov v ich 
susedstve, znamena1uce 
porušovanie zákona:* zne
čistóvanie verejných priest
ranstiev - trávnikov, par
kov, chodníkov, piesko
visk ... * ohrozovanie spolu
občanov volne pobehujúci
mi psami bez vôdzky 
a náhubku* rušenie spolu
nažívania občanov psími 
"koncertmi a sútažami 

Rozsah príspevkov v tomto čísle: 
• MČ DNV (MÚ, MR, MZ, starosta, poslanci obce a mesta, lstracentrum, Denova) -
4,8 strany= 40% 
• Oznamy občanov, ktoré sú vraj v kompetencii vydavatelá a teda ích má hradiť 
z vlastných prostriedkov{?!?!), v prípade Devínskonovoveského Expresu povinne 
neziskového {odpovede vydavatelá k polemikám, program kina, spoločenská kro
nika, šport, posledná strana) 4,92 strany= 41% 
• Inzercia, {to čo prináša koruny na noviny, nie vydavatelóvi do vrecka} 
2, 13 strany = 17,8%. 
• Vydavatelóve (vraj súkromné?!) -príhovor vydavatelá 
O, 15 strany = 1,23% 

Iste, toto sa týka tohto konkrétneho čísla. Zarážajúci je však postoj častí poslan· 
cov, ktorí tvrdia, že MČ DNV potrebuje a teda je ochotná hradít' 2 strany a ostat
né je vecou vydavatelá. 

problémov obci, prečo v nasle

dujúcom čísle nie je odpoveď 
kompetentného poslanca alebo 

itoring 
Vybrali sme z monológov publicistu 

E. Weidlera v NO l. 4. 2000 
Aj zlí voliči alebo nevoliči platia dane, 
o teda financujú oj nesvoju vládu 
o neželoných poslancov. 
A oprávnene čakajú kvalitnú protisluž
bu. 
Slobodná vol'ba je v tejto krajine len 
pekná ilúzia, či v najlepšom prípade 
polopravda-po/oklam. 
Občan si môže cez vol'by vybra( len 

v brechani" a nevšímavos
tóu majitelóv. Tieto poznat
ky sme získali od pracov
níčky miestneho úradu pani 
Šimonovej. 

Pravda, mala priprave
ných niekoľko hárkov zá
konných nariadení, vyhlá
šok a nariadení. ich zverej-

@~Q[g[m~@ 
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* Dňa 1. 4. 2000 dve hodiny po polnoci 
na Eisnerovej ulici hliadka mestskej po
lície vyriešila priestupok, ktorého sa do
pustili dvaja miestni obyvatelia tým, že 
rušili nočný klud spoluobčanov. Za svo
je protiprávne konanie boli hliadkou 
MsP vyriešení v zmysle zákona o prie
stupkoch. 
* Dňa 10. 4. 2000 v čase o 22.35 h 
hliadka mestskej polície vyriešila 
priestupky na ulici l. Bukovčana, kto
rých sa dopustili štyria občania, ktorí na 
verejnom priestranstve popíjali alkoho
lické nápoje. 

zastupitel'stva č. 3 str. 6, č.4 
str.6, a str. 8, č. 7 str. l) 

Jt, at, bh 

z tých, ktorých mu byrá o lobisti 
predpíšu no volebné lístky. Nie naj
lepších, najužitočnejších, ale partajne 
odobrených o prekádrovoných. 

Súčasná koalícia je často príliš 
partajne obmedzená, malicherná, 
neúctivá k občanom o povýšenecká, 
že so mnohí oj z nej usilujú uchma
tnú( čo najviac pre seba, že so tak is
lo snažia obsadí( všetky významnej
šie posty v štátnych či verejnopráv
nych podnikoch o inštitúciách podlá 
straníckeho klí:ičo. 

nením by sme zaplnili celý 
Devex. Ak opitý občan 
spôsobí škodu a skončí vo 
väzení, nik sa nepýta, či si 
kdesi prečítal, že tak ko
not' nesmie, lebo porušuie 
zákon. Neznalosť zákona 
neospravedlňuje! 

Tak je to i s maiitelmi psov. 

Za svoje konanie zaplatili blokovú po
kutu. 
* V ten istý večer, hodinu pred polno
cou, hliadka mestskej polície, na zákla
de telefonického oznamu od občana, 
zasahovala na ulici Eisnerova voči trom 
priestupcom, ktorí rušili nočný kľud 
hlasným spevom. Vyriešení boli v blo
kovom konaní. 
* Dňa 12. 4. 2000 v dopoludňajších 
hodinách, na základe oznamu od oby
vatelov, bývajúcich na Janšákovej ulici, 
ktorí telefonicky oznámili, že na tejto 
ulici cudzí štátni príslušníci zvonia po 
domoch a žobrú, zasahovala hliadka 
mestskej polície. Oznam bol pravdivý, 
šlo o dve rumunské občianky s dvoma 
maloletými deťmi. Po vykonaní potreb
ných úkonov hliadky MsP, boli odosla
né na svoju ambasádu. 

]. Luky, 
veliteľ stanice MsP DNV 

20.-21. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavatel'a 
Zavoňal orgován, postavili 

sme máje, oslávili sviatok prá
ce. 

Naši predkovia oddávna 
verili, že všetko živé, čo prišlo 
na svet v máji, sa malo zdar
ne vyvíja( 

Záhradky, polia, lúky, lesy 
sa zazeleňali, nové vystrieda
lo staré. Ľudia vymenili oble
čenie, omladili účesy, pristrihli 
fúzy ... 
tiež podľahli zmene k nové
mu. 

Vzhlad by mal predurčova( 
aj duchovnú obnovu. Príleži
tostí, od Vel'kej noci po 
Vianoce, je neúrekom. Veď 
na jednej strane deklarova( 
ušlachtilé zásady, na druhej 
ich neuznáva(, potiera( a po
šľapáva(, je iba dočasné. 
Pravý obraz sa vždy ukáže. 
Raz to trvá niekol'ko týždňov, 
inokedy desa(ročia. Archívy 
až dnes vyplavujú nečistoty 
minulých desa(ročí. 

Je vari jednoduchšie zosú
ladi( svoje vnútro s odevom. 
Možno to nie vždy prináša 
profit, ako sa zvykne moder
ne vravie( ale duchovný po
koj a vyrovnanos( nič nena
hradí. 
Pohodu, vytvorenú májom, te
da zveladujme. 

Váš vydavateľ 

s on o es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

res mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

7. 5. 2000 Ročník: X. Číslo: 9 bezplatne 

"'-""' ....,.,_ ,d 

v~u. "'· ~t4c:e 
O Ako ďalej D Deň zeme V nedeJú 30. apríla v predvečer 

mesiaca máj postavili v centre 
Devínskej - oproti pošte, za účastí 
starostu MČ DNV V.Mráza, vystú
penia súboru Matičiarik a početné
ho obecenstva občanov, máj. 
Ďalšie dva postavili pri rybníku 
a na Slovinci. 

9 Kultúra 
D Dôchodcom m Šport 
[:] Slovo Novovešťanov 

Ako dalej? 
Rozsah minulého číslo Devexu ( 12 

strán) riadne načrel do rozpočtu. Už 

v najbližšom čísle zverejníme presné 

náklady no l. štvrťrok 2000. 
Zatial' si 11 nevieme" poradi( 

s množstvom príspevkov, týkajúcich 

sa Devínskej: ochrany prírody, aktivít 

lstrocentro, športovcov, dôchodcov, 

besnoty, odstávok teplej vody, požia

rov ... a vydávame Devex očaká

vajúc, že vyjdú rokovania s ďalšími 

partnermi, ktorí môžu využi( služby 

Devexu, že po predložení prehl'ad

ných dokladov o hospodárení len 

Devínskonovoveského Expresu o ne

plnení pokladne MČ DNY prehod

notí rozpočet na rok 2000 (nielen 

pre noviny Devex), že novootvorený 

podúčet pre Devínskonovoveský 

Expres, určený len no financovanie 

nákladov pre vydávanie Devínska

novoveského Expresu nezostane bez 

povšimnutia tých, ktorí môžu pomôcť 

V nedeJú 7. mája bude na nádvorí 
lstrijskej č. 6 od 14. 30 h 

FESTIVAL NÁRODNEJ 
PIESNE. 

Program poriadaný Miestnym odborom 
Matice slovenskej v spolupráci 

s lstracentrom je zaradený do projektu 
Dní Európy v Bratislave 2000. 

Zasadili sme máje zelené ... 

(jeho číslo uvedieme v budúcom vy

daní). Prirodzene, že celoročné vý

davky o príjmy musia byť vyrovnané 

a tok počet strán o počet čísel v roku 

2000 je zatial' otázny. 

Nestotožnili sme so zatial' s návr
hom celkom so sta( nezávislým perio

dikom DNY, pretože to by museli roz

hodnú( viaceré subjekty ( spoločne ) 
o nakoniec Devínskonovoveský Exp

res patrí daňovým poplatníkom - ob

čanom. 

O dalších aktivitách o postupoch 

budeme informovať. ( Poslali sme po

žiadavku na kvalifikovanú ponuku, 

resp. potvrdenie ponuky na zabezpe

čenie kompletnej dodávky firme, kto

rá so nezúčostnilo výberového kona

nia Devexu ale poslalo ponuku MČ 
DNY, rokujeme s dalšími dodávo

tel'mi, zvažujeme všetky výhody i ne

výhody, hl'odáme o posudzujeme 

všetky vaše návrhy o ktorých budeme 

informova(} 

Vydavateľ 

PROll BESNOTE 
Nakol'ko sa v katastrálnom 

území MČ ONV objavilo ohnisko 

nákazy - besnoty prenosne; na 

ludí, uskutoční sa 

v sobotu dňa 13. má ia v čase 
od 8.00 do 12.00 h 

v ordinácii MVDr. Baculáka na 

Novoveskej ulici č. 9 v ONV 

očkovanie psov a mačiek proti 
besnote {vakcinácia a revakciná

cía}. 

Nakol'ko toto očkovanie už ne

financuje Štátna veterinárna 

správa, za každého psa ma;;tel' 

zaplatí poplatok 50,- Sk(+ 30 
Sk doplatí MÚ ONV). 

MÚMČ DNV 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 27.4. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 11.5. 2000, 
číslo vyjde 19.5. 2000. 
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® robnicky 
!l radnice 

Miestna rada sa zišla na svoje 
rokovanie dňa 18.4.2000 . Body 
programu boli rozdelené na ob
las( ekonomickú a oblas( majetko
vá. 

K jednotlivým bodom rokova
nia boli prijaté nasledovné uzne
senia: 
- uložila riaditelovi Denovy odpo
číta( účelovú dotáciu na rekonšt
rukciu trávniku z roku l 999 a kal
kulovať s ňou v rozpočte Denovy 
- s odpísaním pohladávky Denovy 
vo výške 15535,40 Sk za výmenu 
plynového kotla 
- zobrala na vedomie kalkuláciu 
osadenia odpadových košov 
a súhlasila s realizáciou v tomto 
roku 
- zobrala na vedomie návrh ná
kladovosti na správu športovísk 
v roku 2000 do výšky 300 000 Sk 
- schválila prerozdelenie účelo
vých dotácii pre športové organi
zácie v celkovej výške 300 000 Sk 

/ k tomuto materiálu bude samo
statný článok po celkovom preroz
delení aj pre ostatné organizácie 
- schválila opravu komína v objek
te Reštaurácie na štadióne 
- súhlasila s prenajatím podielu 
spoločných zariadení v nebyto
vých priestorov za účelom podni
kania 
- požiadala konatel'a DTV predlo
ži( návrh vysporiadania výdavkov 
DTV na mesiac máj a jún roku 
2000 
- schválila výsledky súťaže na vy
hradené parkovacie miesta 
- odporučila miestnemu zastupite
lstvu schváli( nájom obecného bytu 
na dobu neurčitú 
- nesúhlasila s odpredajom časti 
pozemku na sídlisku Podhorské 
- odporučila zastupitel'stvu povo
li( sprevádzkovanie nebytových 
priestorov na ul. M Marečka 4-6 
- odsúhlasila dotáciu na účasť pre 
členov klubu Armwresling na 
účas( na majstrovstvách Európy 
- odporučila miestnemu zastupi
telstvu schváli( člena školskej rady 
pre základnú umeleckú školu 

zs 

Dnes sa zhovárame s : 
Ing- Petrom Rajkovičom , zás
tupcom starostu mestskej časti 

V stredu 27. 4. ste sa zúčastni
li konferencie, témou ktorej bola 
Transformácia a reforma verejnej 
správy. je to téma ,ktorá sa one
dlho bude dotýkať mnohých lu
dí. 

Na túto konferenciu som bol 
pozvaný Nadáciou Antona 
Tunegu a Konrad - Adenauer -
Stifftung . Usporiadatelia zabez
pečili odborníkov z oblastí, kto
rých sa daná téma dotýka a to 
pána Nižňanského- splnomoc
nenca vlády SR pre reformu ve
rejnej správy , pána Kukliša -
z legislatívno-právneho odboru 
NR SR, pána Podstránskeho -
štátneho tajomníka ministerstva 
financií a pána Budiaka- štátne
ho tajomníka ministerstva vnútra. 
Hlavnou témou boli nasledovné 
kroky po schválení koncepcie 
decentralizácie a modernizácie 
verejnej správy uznesením vlády 
č. 230 . Transformácia verejnej 
správy sa dotkne každého kto 
potrebuje vybaviť niečo na úra
de. Začiatok tohto procesu je 
datovaný na rok l 990 , v roku 
2000 sme v štádiu rozhodnutia 
o decentralizácii a príprave legis
latívneho procesu. 

DEVEX2 

Každá zmena je zdôvodňova
ná úsporou financií vo všeobec
nosti- znížená štátna administra
tíva a sprehtadnenie finančných 
tokov a priblíženie sa k obyvate
lbm. Čo je hlavným mottom tej
to reformy? 

V Ústave SR je napísaná pasáž 
- "Štátna moc pochádza od ob
čanov, ktorí ju vykonávajú prost
redníctvom svojich volených zá
stupcov alebo priamo." Čím 
bližšie k občanom je daná kom
petencia rozhodovania, tým je aj 
predpoklad efektívnejšieho roz
del'ovania prostriedkov a tiež 
kontrola vynakladania financií. 
Toto je tiež podstatou overeného 
princípu -decentralizácia =silný 
štát. V tomto vieme nájsť aj všeo
becné princípy, ktoré môžeme 
vyjadriť pojmami - občianska 
spoločnosť, princíp subsidiarity, 
efektivita a transparentnosť. 
jasnejšie to bude keď sa tieto 
princípy vyjadria aj číselne. 

Aj v tomto prípade totiž platí -
až v prvom prípade ide o penia
ze. Suma, ktorá by mala byť pri
delená do rozpočtu obcí resp. 
vyšších územnosprávnych celkov 
je cca 45 miliárd Sk. K tomu je 
však potrebné pripraviť aj legisla
tívny základ. 

Reforma verejnej správy nás 
taktiež približuje k príprave na 
vstup do Európskej únii , čo pod
poruje aj väčšina občanov nášho 
štátu. 

Náročnosť transformácie sa 
ukazuje keď sa ide do podrobnos
tí. Čo je potrebné pripraviť aby ta
kýto náročný projekt bol dôklad
ne pripravený ? 

Túto prípravu môžeme rozdeliť 
do troch oblastí - legislatívno
právna, finančná a politické roz
hodnutie na úrovni Národnej rady 
SR. Podl'a vyjadrenia odborníkov 
z oblasti legislatívy, do začiatku 
spustenia transformácie je potreb
né novelizovať resp. pripraviť 15 
zákonov súvisiacich s transformá
ciou a cca 200 právnych predpi
sov. 

Pri prenose kompetencií spolu 
s finančnými prostriedkami je po
trebné pamätať aj na vzájomnú 
väzbu - právomoci rozhodovania 
sú viazané na zodpovednosť v da
nej oblasti. Decentralizácia zna
mená vytvorenie správy po línii 
štátnej správy a samosprávy. 
Samospráva je tu členená na dva 
stupne a to samospráva ob
cí a vytvorenie vyšších územno-
správnych celkov NUC/ 
Politické rozhodnutie je v oblasti 
počtov VUC , určenie rozsahu 
kompetencií vo vzťahu k zacho
vaniu alebo zrušeniu okresných 
úradov. Toto je v skratke rozsah 
potrebných rozhodnutí. 

Pre občanov je najdôležitejšie, 
či reforma prinesie zjednodušenie 

Obývaní 
na mestskej rade 

V tomto roku skončí 25 rodinám 

nájomná zmluva v Dome mladej 
rodiny. Dom mladej rodiny je úče
lový projekt bývania v nájomných 
bytoch, ktorý sa rozbehol v roku 
1994 a je určený pre bývanie mla
dých rodín na dobu určitú. 
Podstatou projektu je zabezpeči( 
bývanie mladým rodinám v obdo
bí ich spoločného štartu do života. 
Po uplynutí šiestich rokov nájomná 
zmluva končí a byty sa budú po
skytova( dalším mladým bez stre

chy nad hlavou. 
Šes( rokov prešlo a nájomníci 

Domu mladej rodiny si za to obdo

bie nenašli iný byt. Možno sa ani 
nesnažili, lebo terajší stav im vyho

vuje, možno naozaj nemali maž
nosí. Teraz žiadajú, aby sa im 
doterajšia nájomná zmluva pre
dlžila. Tejto požiadavke mesto ne-

vybavovania potrebnej administ
ratívy. 

Ak v súčasnej dobe občan vy
bavuje záležitosti na obci _ 
v rámci samosprávy , na okres
ných poprípade krajských úra
doch, na špecializovaných úra
doch , tak pri uskutočnení trans
formácie reformy verejnej správy 
na úrovni obci by vybavil cca 85 
% potrebných náležitostí . Týmto 
, ako povedal jeden z prednášaj
úcich na tejto konferencii, zo sta
rostu , ktorý v súčasnosti musí 
v mnohých prípadoch poslať ob
čana na ďalší úrad , by sa stal 
richtár , ktorý vie zabezpečiť 
a riešiť potreby svojich občanov. 
V rámci objasňovania významu 
a potreby reformy bude treba vy
konať vel'a práce aby občania to
muto porozumeli a prijali. 

V rámci nášho legislatívneho 
konania najproblematickejším sa 
stávajú termíny. Ako to bude 
v tomto prípade? 
V schválenom materiály potvrde
nom uznesení vlády SR sú dané 
termíny postupných krokov . Rok 
2000 je vyhradený pre prípravné 
práce a naplnenie rozsahu legis
latívnej etapy reformy. Pre rok 
2001 je určený začiatok realizá
cie reformy s tým , že v štátnom 
rozpočte majú byť zabezpečené 
finančné prostriedky na počia
točné úkony. Deň "D" je stano
vený na l .l. 2002 . Dúfam , že 
tento scenár sa podarí naplniť 
v prospech občana. 

max 

môže vyhovie( Je to v rozpore so 

Štatútom projektu a okrem toho 

byty je potrebné uvol'nií pre dal
ších záujemcov. Preto hlavné mes

to pristúpilo k rekonštrukcii a nad
stavbe objektu v Líščom údolí, kde 
sa vytvorí 21 dvojizbových a 13 
jednoizbových bytov. 

Tieto byty si budú môcť pred
nostne odkúpi( nájomníci, ktorým 
končí nájomná zmluva v Dome 
mladej rodiny. 

Hlavné mesto im bude pri tomto 
kroku bude pomáhaí aj dalšími 
formami, napríklad zárukou na 

hypotekárny alebo iný úver, alebo 
leasingom bytu. 

Pre tých nájomníkov, ktorí na
priek tomu nebudú schopní kúpit 

si vlastný byt , poskytne mesto 
ubytovanie v sociálnej ubytovni 
Fortuna. 

Na tento účel sa v súčasnosti 
prerába 20 jednoizbových buniek 

na l O dvojizbových. 

V tomto roku mesto Bratislava 
vyčlenilo celkom 75 miliónov ko

rún na rozvoj bývania. 
Okrem už spomenutej rekonšt

rukcie ubytovne Fortuna a výstav
be bytov v Líščom údolí sa vytvorí 
55 nových bytov v troch nových 
objektoch Bytov mladej rodiny, 

ktoré poskytnú dočasnú strechu 
nad hlavou mladým Bratislavča
nom už v tomto roku. 

Ing. Ján Žatko, člen 
mestskej rady 

hl.m.SR Bratislavy 

Kto vyhral 
Keď Komisia životného prost

redia pri miestnom zastupiteľstve 
v Devínskej Novej Vsi vyhlásila 
súťaž o najkrajšiu predzáhradku 
pred rodinným domom a pred 
panelovým domom, nemyslela 
som si, že pre hodnotiacu komi
siu bude až taký veľký problém 
vybrať tú naozaj najkrajšiu. 

Ale aká je tá najkrajšia predzá
hradka? 

Niekto si najviac cení dokona
le upravený trávnik, iný dáva 
prednosť zaujímavej kombinácii 
drevín, cľalšieho chytí za srdce 
pestrofarebná nádhera kvetov. 

A väčšine z nás sa najviac páči 
tá naša vlastná, do ktorej sme 
vložili okrem práce a financií aj 
kus zo seba. 

V "starej Devínskej" sú celé 
ulice, ktoré by si zaslúžili cenu -
okrem iných Pieskovcová ulica, 
v ktorej sú všetky predzáhradky 
ladené jedným štýlom a predsa 
každá je svojim spôsobom oso
bitná. Veľmi peknú úpravu majú 
predzáhradky na Novoveskej 
a Bystrickej ulici. Sídlisko Stred 
je po celý rok pekné, čisté 

a upravené s už odrastenými 

Deň eme 
Miestny úrad v DNV v spo

lupráci s ISTRACENTROM už 
tradične organizuje aktivity ku 
dňu Zeme, ktorý je 22. apríla. 
Zúčastnili sa ho hlavne deti zo 
Základných a materských škôl 
v DNV, ale aj dospelí. Mnohí 
obyvatelia v Devínskej Novej 

Eleocentrum Dapbne a Sp
ráva cbránenej krajinnej 
oblasti Záborie pozýva všet
kýcb, malýcb i vel'leýcb na 
večerné pozorovanie a poč
úvanie netopierov, ktoré sa 
uskutoční 12. 5. Stretneme 
sa o 19.30 v Devínskej Novej 
Vsi pri radnici. 

Priatelia a obdivovatelia 
týcbto nepoznanýcb živočí
cbov sa na vás tešia. 

stromami a kríkmi a kvitnúcimi 
kvetmi - hlavne vcľaka starostli
vosti svojich obyvateľov. Aj na 
nových sídliskách sú vkusné 
predzáhradky - napríklad pred 
domami na Ul. J. Poničana 1, 
M. Marečka 9, š. Králika 77, 
P. Horova č. 13. 

Za najkrajšiu predzáhradku 
pred panelovým domom bola vy
hodnotená záhradka pred do
mom č. 26 na Ul. P. Horova. 
Obyvatelia tohto domu sa roz
hodli, že si sami skrášlia svoje 
okolie. Zapojili sa deti aj dospelí 
a na výsledok ich snaženia sa 
príďte pozrieť. 

Víťazi tohto 1. ročníka súťaže 
budú odmenení vďaka sponzo
rom - záhradkárskej predajni 
HERBA na Ul. Na Grbe č. 57 
a kvetinárstvom BEGRA na Is
trijskej ulici č. 68, ktorí venovali 
víťazom tovar zo svojich predajní 
podľa vlastného výberu v hod
note 500,- Sk. 

Myslíte si, že ste mali vyhrať 
Vy? Nič nie je stratené. Na budú
ci rok nás čaká 2. ročník súťaže. 

M. Šimonová 

Vsi už tradične bez toho, aby 
ich niekto musel osloviť, na jar 
upratujú nielen svoje domovy, 
ale aj ich okolie, ošetrujú 
okrasné kríky, vysádzajú záho
ny kvetov. 
Dňa 15. apríla (v sobotu) 

pracovníci firmy EPSOL odobe
rali od občanov bezplatne ne
bezpečný odpad, ktorý nepatrí 

do komunálneho odpadu. Naši 
občania odovzdali spolu 1150 
kg nebezpečného odpadu. 
Tým, že tento odpad nebol 
spálený spolu s komunálnym 
odpadom ale odborne zlikvi
dovaný, ochránili ovzdušie, 
ktoré dýchame my všetci. 
Občania, ktorí to v tomto ter
míne nestihli, budú môcť odo
vzdať nebezpečný odpad zno
va na jeseň. 
Veľmi aktívne sa zapojili do 
upratovania materské a základ
né školy. 

Žiaci ZŠ P. Horova vyčistili 
aj chránenú lúku Podhorské, 
ktorá sa nachádza pod Devín
skou Kobylou. Vyzbierali veľké 
množstvo odpadkov - hlavne 
PET fliaš a igelitových sáčkov. 
Do tejto akcie sa zapojili aj 
skauti. Všetkým deťom, učite-

ľom a skautským vedúcim patrí 
za to naša vďaka. 
Miestny úrad poskytol základ
ným a materským školám 
prostredníctvom Denovy 70 ks 
sadeníc borovíc, ktoré si vysa
dili clo svojich areálov, čím sa 
pokračovalo vo výsadbách 
v rámci programu Zelené pľú
ca Bratislavy. Borovice budú 
skrášľovať a ozdravovať naše ži
votné prostredie. 

Okrem aktivít zameraných 
priamo na zlepšovanie životné
ho prostredia v našej Devín
skej sme zorganizovali v spolu
práci s ISTRACENTROM aj 
akcie, ktoré prispievajú k vý
chove a vzdelávaniu našich cle
tí. Dňa 14. apríla boli- geolo-

gická vychádzka RNDr. Ši
mona, PhD s tretiakmi zo Zš 
P Horova na Devínsku Kobylu 
a RNDr. Bizubovej, CSc. so 
žiakmi 8. a 9. ročníkov do što
kerauskej vápenky. 

V pondelok 17. apríla si vyšli 
na bicykloch žiaci našich Zš 
s RNDr. Šimonovou (MÚ) 
a p. Nogom do alúvia rieky 
Moravy. Témou tejto vychádz
ky bol život v mokradiach. 
Žiaci vyzbierali za dve vrecia 
odpadkov, ktoré tu zanechali 
"priatelia prírody". 

Aby sme učiteľom pomohli 
v ich náročnej práci, zorganizo
vali sme už 2. seminár pre uči
teľov, ktorý sa uskutočnil dňa 

18. apríla pod názvom "De
vínske alúvium Moravy". 
Prvá prednáška bola z oblasti 
geológie, kde nás prednášajúci 
RNDr. L. Šimon, PhD z Geolo
gickej služby SR presvedčil 

o tom, že neživá príroda vôbec 
nie je taká nehybná, ako sa to 
zdá nám laikom. Druhá pred
náška MVDr. A. Kurthyho zo 
Správy CHKO Záhorie bola 
o netopieroch. Ďalší predná
šajúci - pán M. Noga rozprával 
o nepozorovanom živote drob
ných zemných cicavcov pri 
Morave. Potom si učitelia v úlo
he žiakov spolu s pani M. 
Kurthyovou urobili vodný eko
systém. Určite vás neprekvapí, 
že im to išlo na jednotku. 

U nás v Devínskej Novej Vsi 
sme užitočne a zmysluplne 
oslávili Deň Zeme vďaka výbor
nej spolupráci s ISTRACENT
ROM, so všetkými základnými 
a materskými školami, skautmi, 
DENOVOU a EKOCENTROM 
DAPHNE v Devíne. 

Dúfam, že táto spolupráca 
bude v prospech nás všetkých 
pokračovať aj v budúcnosti. 

RNDr. M. Šimonovä, 
MÚDNV 

DIEVEX 3 



Literárna súťaž "Človek v prírode -
príroda v nás" 
Výsledky 

l. miesto: 

Martina Dalžuffová 5. A ZŠ l. Buk l 

2. miesto: 

Matej Škultéty 4. A ZŠ P. Horova 

3. miesto: 

Daniela Jakálová 8. A ZŠ l. Buk 3 

Nina Marcinková 6. B ZŠ l. Buk 3 

Cenu najmladšieho účastníka sútaže 

získal: 

Rastislav Švehla l. B ZŠ l. Buk 3 
Diplom získali: 

Ivan Pavlačič 6. B l. Buk 3 

Hana Čárska 6. A l. Buk 3 

Lucia Dujničová 3. D l. Buk l -

lstrijská 

Radka Honzová 7. D l. Buk 3 

Tomáš Synek 5. A l. Buk l 

DEVE:X 4 

Moie bydlisko 
Moie bydlisko ie velmi krásne, 

daiú sa o ňom písa( básne. 
Steny sú tu popísané, 

vetvy na kríkoch olámané. 

Aha, už zasa píše po stene, 

veru ona neraz zastene. 
A tie odpadky na tráve, 

tráva umrela, teraz práve. 

Tak sa trochu zamyslite, 
potom tú krásu uvidíte! 

Ivan Pavlačič, 6. B, ZŠ l. 

Bukovčana 3 

Jedna z ocenených prác 
v literárnei súloži 

Program kina 

@rnwiT~ 
7. 5. o 1 7.1 5 a o 19.45 h 

NÁŠ PRÍBEH 
USA-60.-

13.-14. 5. o 17.15 a o 19.45 h 
NÁVRAT IDIOTA 

Čes.-55.-

Vysielanie DrV 
DN vysiela každý pracovný deň 

v týchto časoch: 

8:55-9:55 

17:55- 18:55 

21 :55 - 22:55 

Relácia "Kreslo pre host'a" sa vysie

la v premiére 9.5.2000 a 15.5. 

2000 vždy o 18:55. 

Relácie "Magazín DN" sa vysiela 

ETP Slovensko 
Otvorený grantový program Konto 

Globtel, ktorého ciel'om je i podpora 
rozvoja Bratislavského kraja 

Prezentácia sa uskutoční v stredu, 
3. mája 2000 o 11.00 h v Primaciál
nom paláci, na Primaciálnom nám. l 
v Bratislave (miestnos( č. 5) 

Cielom prezentácie je poskytnúť in
formácie ako získa( finančný dar 
z Otvoreného grantového programu 
Konta Globtel. 

Získate informácie o možnos· 
tiach konzultova( a rozvi( Váš ná· 
pod/projekt aby mal, čo najväčšie 
šance by( podporený. 

Na www.globtel.sk nájdete príkla
dy projektov, ktoré boli podporené 
v rámci 6 krajov, kde bol Otvorený 
grantový program už realizovaný. 

Program 
podpory regiónov Slovenska 

Projekty podporené v rámci tohto 
programu musia zodpoveda( krité

riám vychádzajúcich z nasledujú· 
cich otázok: 

* Má vaša aktivita potenciál prinies( 

významnú dlhodobú pozitívnu zme· 
nu v regióne? 

* Pomáha k napredovaniu regiónu, 

k partnerskej komunikácii o k zvýše· 
niu informovanosti? 

* Prispieva k zvýšeniu kvality života 
občanov v regióne? 

* Prispieva k zlepšeniu medziľud
ských vzt'ohov, tolerancie, o zníže· 
niu komunikačných bariér? 

* Slúži významnému počtu ludí? 

20.-21. 5. o 17.15 h 
TALENT P. RIPLEYHO 

USA-55.-

20.-21.5. o 19.45 h 
JOHAN KA Z ARCU 

USA-55.-

26. 5. o 19.00 h 
ZELENÁ MÍLA 

USA-60.-

Tel: 6477 5104 

v premiére l 0.5. 2000 o 17.5. 

2000 vždy o 18:55. Ostatné vysie

lacie časy sú rezervované reprízo

voniu uvedených reláciií a videotex
tu. 

Mimo uvedených vysielacích ča
sov môžete no kanále Devínskono

voveskej televízie sledova( vysiela

nie Televízie Global. 

Informácie o programe tejto tele

vízie môžete nájs( v Eurotelevízii 

o N komplete. 

* Podporuje spoluprácu medzi ob
čanmi a organizáciami? 

* Je aktivita organizovaná skôr 

v štýle "priameho zapájania ľudí do 

aktivít," než "procovania pre ľudí"? 
* Je aktivita inovatívna? 

* V prípade, že už bolo realizovaná 

v minulosti, aké výsledky boli dosiah
nuté? 

* Je projekt úsporný a finančne efek· 

tívny? 
* Je vaša organizácia schopná ús· 
pešne zrealizova( projekt? 

* Vybrali ste vhodné prostriedky na 

dosiahnutie cielov projektu? 
* Je jasne zadefinované komu má 
projekt slúži(? 

* Ako budete vedie( po zrealizovaní 

projektu, či bol úspešný, alebo nie? 
V rámci tohto programu sme sa 

rozhodli nepodporovo( projekty bu· 

dovonia infraštruktúry (kanalizácia 
a plynofikácia), obnovy historických 

a kultúrnych pamiatok, ako aj vý· 
skumné a vedecké projekty o študij· 

né pobyty. Všetky projekty budú pa· 
sudzované členmi Rád zástupcov re· 

giónu. Termín uzávierky prijímania 
projektov pre Bratislavský kroj je 29. 

5. 2000. (V tento deň už projekty 

musia byt' doručené na adresu Konta 

Globtel). Projekty prijímame na ad· 

rese Konto Globtel, P. O. Box 31, 

820 15 Bratislava 215. 

Viac informácií o možnost' konzulto· 

vot' projekty je denne na adrese: 
ETP Slovensko, Suché mýto 19, 811 

03 Bratislava, tel. č.: 07/5441 
9571, 0905 217 976, 0905 364 

810,0905 529 285. 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 

Helena BESEDOVA 

jánDUNA]ČlK 

Mária HANYOVA 

Anna ŠIMKOV/ČOV A 

Začiatok roka 2000 bol pre mnohých z nás podnetom k tomu, aby sme 
niečo zmenili, začali niečo nové. šťastie stálo pri nás, keď sme sa po zim
ných prázdninách ozvali do Ekocentra DAPHNE v Devíne. Začala sa spo
lupráca s ľud'mi, ktorí odvtedy pre nás pripravili niekoľko zaujímavých 
a vel'mi hodnotných stretnutí. Dozvedáme sa o živote pri nive rieky Moravy, 
Sandbergu, Devínskej kobyle a iných prírodných krásach v naJom okolí. 
Rozvijajú v deťoch vzťah k prírode, ale zároveň nám ponúkajú možnosť 
zapojiť sa prakticky. 

SO rokov 

Valéria HNATOVA 

Blahoželáme! 

Dôchodcom 
Pred niekoľkými rokmi Obecný 

úrad našej mestskej časti v zmysle 

doporučenia vtedajších predpisov 

o sociálnej pomoci a neskôr 

v zmysle § 35 zákono č. 

195/1998 Z. z. zriadil Klub 

dôchodcov (dalej KD). 

V klube so postupne vytvárali 

podmienky no záujmovú činnos( 
kultúrnu činnost' o no udržanie fy
zickej aktivity pre občanov, ktorí sú 

poberateľmi starobného dôchodku 

alebo občanom s nepriaznivým 

zdravotným stavom. 

KD v DNY pod dlhoročným ve· 

dením p. Jitky Miloševičovej si dal 

za úlohu prispieva( k nadväzovo· 

niu kontaktov s ľuďmi podobných 

záujmov, usiloval so pomáhať zba

vi( so pocitov izolovanosti o osa· 

melosti o no stretnutiach aspoň 
sčasti vypiÍlol medzeru chýbajúce

ho priotela, či partnera. 

Aké predsavzatia má KD no tento 

rok: 

- organizova( stretnutia členov 
s predstaviteľmi obce, poslancami 

MZ, občianskymi spoloč. orgonizá-

Naše spoločné stretnutia úzko 
súvisia s výchovou v rodine, ve
domosťami, ktoré deti získavajú 
v MŠ a ZŠ. Rozvíjame to, čo deti 
získali v rodine od malička pri 
vychádzkach do prírody. To, čo 
deti čítajú v zaujímavých knihách 
o prírode. Ďalšou z prístupných 

ciam i o so zaujímavými l'uďmi z ob

lasti zdravotníctvo o kultúry, 

- zabezpeči( prednášku lekára 

z odboru geriatrie, lekára diabetika 

o zdravotnú sestru p. Honyovú no 

meranie tlaku našim členom, 
- navštívi( kultúrne podujatia v našej 

MČ o podujatia poriadané Istro· 

centrom, 

- výlet do termálnych kúpelov, 

- vystúpenia detí z MŠ v našom klu-

be, 

· návštevu chorých členov KD 

- posedenie z kult. programom pri 

príležitosti "Dňo matiek", mesiaco 

"Úcta k starším", "Vianoce 2000" 
o ukončenie roka v klube 

-pripomienky životných jubileí čle
nov o pod. 

Vážení dôchodcovia 

Vedenie ",stracentro" nám vytvára 

podmienky pre túto činnost'. KD má 

vzhľadom no možnosti uvol'nené 

priestory na lstrijskej č. 6 v ponde

lok, stredu a piatok od 13.00 h do 

17.00 h. 
Príďte medzi nás. Za KD Vás pozý

va 

Ján Novák 

LETNÉ PRÁZDNINY S ISTRACENTROM 
(ponuka letných táborov) 

10.-14. 7. denný tábor v Istracentre 
so zameraním na tanec a turistiku, 

spojený s výukou anglického jazyka (deti vo veku 7-12 rokov) 
cena: 500,- Sk 

24. 7.-2. 8. letný pobytový tábor v Patrovci 
pri Trenčianskom Jastrabí (deti vo veku 7-12 rokov) 

cena 2700,- Sk 

Prihlášky, informácie: Hana švehlová, 
Istracentrum: 6477 5190 

možností je televízia, ktorá ponú
ka programy o prírode takmer po 
celý deň. Na prvom mieste je 
krásna príroda v ktorej žijeme. 

Je preto pomerne náročné pri 
všetkých týchto možnostiach zau
jať tak, ako ich v Ekocentre 
DAPHNE v Devíne zaujali 
p. RNDr. K. Zlochová CSc. a p. 
M. Ki.irthyová. Stretávame sa s ni
mi v prírode, alebo v zariadení 
Ekocentra. Miestnosť kde pracuje
me je pripravená tak, že každá 
činnosť je pre deti relaxom. Milé 
a deťom primerané rozhovory 
s Martínkou priam voňajú príro
dou. 

V januári deti zhotovili kŕmidlá 
pre vtáčiky. Pri ďalších stretnu
tiach detí určovali stopy zvierat 
a vtákov. Dozvedeli sa bližšie 
o kolobehu vody v prírode. Od
lievali zo sadry skameneliny, kto
ré sí odnášali na veľmi vkusných 
vlastnoručne zhotovených pod
ložkách. 

Skôr ako ku rieke Morave pri
leteli bociany, my sme sa o ich 
spôsobe životy dozvedeli, všetko 
čo nás zaujímalo. Koncom marca 
k nám prilieta bocian biely a bo
cian čierny. Prešli sme sa po 
náučnom chodníku popod ob
rovské hniezda, ktoré boli ešte 
prázdne. Teraz sa tam ozýva kle
pot ich silných zobákov. 

Pri odchode z Ekocentra sí 
vždy vypožičiame kazetu o príro
de. Detí príbehy o prírode veľmi 
zaujímajú, v prípade nepriaznivé
ho počasia v školskom klube po
zeráme video. Spomeniem filmy: 
Kyslý dážď, Čo sa nachádza na 
dne oceánu, čo s tým, Pomoc pre 
žaby. 

Práve téma ochrana žiab nás 
tak zaujala, že sme sa dohodli st
ráviť jeden deň v prírode pre ich 
záchranu dňa 25. 3. sme sa zú
častnili akcii pre záchranu žiab 
pri jarnej migrácií, na železnej 
studienke v Bratislave. Program 
pre nás opäť pripravili ľudia 

z Ekocentra p. M. Ki.irthyová 
s manželom MVDr. A. Ki.irthym. 
Pozorovali sme prebúdzajúcu sa 

prírodu. Určovali a spoznávali 
sme prvé jarné kvety, stromy. 
Rozlišovali sme vtákov podľa 

spevu. Deťom sa páčilo, ako 
spev vtákov napodobňova! pán 
Ki.irthy, veľmi zaujímavo im roz
prával podľa čoho ich možno 
spoznať. Pri jazere sme videli 
naložené vajíčka žiab na vode. 
Deti preniesli žabku do jazera, 
lebo potok do ktorého sa vybra
la bol veľmi dravý. V malej besi
edke v prírode sí detí vypraco
vali denník. 

Kreslili čo videli, zapisovali, 
čo ich najviac zaujalo. Nebolo 
ťažké po dvoch hodinách prí
jemnej vychádzky nájsť miesto, 
ktoré sme hľadali. Skupina ľudí, 
korí chcú byť prírode užitoční 
ako my tu pracovala preto, aby 
na úseku kde musia žaby - ro
puchy prejsť z lesa k jazierku po 
ceste, vybudovala zábrany. 
Samičky spolu so samčekom po
tom kladú v jazere vajíčka. 

Zábrany žabky zastavia a ochra
nári ich vo vedierku prenášajú 
do jazera. 

Deti zbierali polámané konáre 
zo stromov na kolíky, aby záb
rany nespadlí. Trasa bola dosť 
náročná. Do kopca, ale detí boli 
veľmi vytrvalé. 

Odmenou pre detí bola čoko
láda, odznak, ktorý sí hrdo príp
li na vetrovky, ale hlavne dobrý 
pocit, aký málokto zaZJJe. 
Myslím, že práve takých pocit 
dokazuje, že je dobré byť 

v správnom čase na správnom 
mieste. Ďakujem rodičom, ktorí 
nás nielenže prišli podporiť, ale 
pracovali spolu s nami. 

Spojili sa bohaté vedomostí 
našich detí s príjemnými skutka
mi, ktoré príroda tak veľmi po
trebuje. 

Programy, ktoré trávime 
s Ekocentrom nás napfňajú dob
rým pocitom, súvisia i s environ
mentálnym zameraním našej 
školy. 

Verím, že naša spolupráca bu
de pokračovať pri ďalších stret
nutiach, na ktoré sa veľmi teší
me. 

vychovávateľka 

Ľudmila ZVAROVÁ, 
Zš I. Bukovčana č. l 

DEVEX 5 



MOTORŠPORT 

Vynikajúci úspech reprezentá

cie Slovenskej republiky 

MOTORŠPORT 

Slovenská hymna na maj

strovstvách Európy 

V sobotu dňa 22. 4. 2000 

automobilový pretekár, repre

zentant Slovenskej republiky, 

jazdiaci za NATIONAL TEAM 

SLOVAKIA Andrej Studenič, 

člen teamu MOTORSPORT 

Racing Team OMV STUAD 

Bratislava zvíťazil v pretekoch 

V dňoch 21.-23. 4. 2000 boli 
v Brne na Masarykovom okruhu 
zauiímavé preteky pod názvom 
Trofei FIA Zóny strednei Európy
Na 5,4 km okruhu absolvovali 
iazdci 1 O kôl. 

Na štart nastúpilo 24 iazdcov 
a šlo sa v tzv. zlúčenei triede - sú
časne vozidlá skupiny N, A, Kit 
car, H, ST. 

Na prvom mieste doiazdil 
Andrej Studenič a zároveň vyhral 
ai triedu ST {superturismo}. Na 
dalších miestach v celkovom pora
dí sa umiestnili: 
ll. miesto - O. Michl {Česko} 
111. miesto - M. Konôpka na BMW 

FUTBAL® 
výsledky 

muži 

21. kolo - 23. 4. 

DNV - Vel'ké Levá re 1: 1 {O: O) 

g Ženčúch 

22. kolo - 30. 4. 

Bernolákovo - DNV 3: l {2:0) 

dorast 

21. kolo- 22. 4. 

DNV - ŠK Vrakuňa 1 :4 {0: l) 
22. kolo 

V 5. lige reprezentovalo ŠK Stre
lec DNY "C" družstvo, ktorého zá
kladným cielom bolo umožnil najmä 
štart najmladším a novým hráčom 
v pravidelnej súÍaži. 
Výsledky: 
DNY C - Krasňany 3,5:4,5 
!vánka B - DNV C 4:4 

DEVEX 6 

seriálu Majstrovstiev Európy 

2000 na okruhu, ktoré sa usku

točnili v Brne na Masarykovom 

okruhu. S továrenským vozid

lom AUDI A-4 Ouattro Super

turismo tak dosiahol vynikajúci 

úspech pre SR. 

Zo zúčastnených 24 jazdcov 

mal tiež najrýchlejšie piatkové 

jazdy. 

Nasledujúce podujatie je 

o dva týždne na pretekárskom 

okruhu Fl - Hungaroring v Ma

darsku. 

SAMŠ J. S. 

IV miesto - Viliam Liedl 
Vo vyhodnotení ST a Kit car {spo
lu} bolo Ioto poradie 
l. miesto - A Studenič 
ll. miesto - O. Michl 
111. miesto - V Liedl 

V hodnotení triedy superturismo 
obsadil prvé miesto A. Studenič, 
na druhom mieste sa umiestnil 
Viliam Liedl na vozidle Audi BO 
Quatlro {generálny riaditel' fy 
Presskam a Stroiámi Malacky}. 

Naibližšie preteky na okruhoch 
budú 5.-7. 5. 2000 na Hungaro
ringu v Madarsku a 12.-13. 5. -
A 1 Ringu v Rakúsku. 

pk 

Gajary- DNV 

najbližšie zápasy 

muži 

3:2 {2:0) 

24. kolo- 14. 5. o 16.30 h 

Slovenský Grob - DNV 

25. kolo- 21. 5. o 17.00 h 

DNV- Lamač 

dorast 

24. kolo- 14. 5. o 14.30 h 

Rača- DNV 

25. kolo - 20. 5. o l 0.00 h 

DNV- ŠKP Devín B 

GKÚ- DNVC 2:6 
DNV C - Tatran B 4:4 
Doprastav E - DNV C 1,5:6,5 
DNV C - Slovan F 4,5:3,5 
Šach. škola - DNV C 4,5:3,5 
DNY C - Doprastav F 3:5 
Krasňany D - DNV C 1:7 
Lokomotíva - DNY C 2:6 
DNY C - Dúbravka B 2:6 
Apollo B - DNY C 5:3 
DNY C - Spoje D 1,5:6,5 

ms 

Po strate praktických nádejí na 
postup družstvo od 8.kola nenastu
povalo vždy v najsilnejšej zostave 
a viac príležitostí dostávali začínaj
úci a perspektívni hráči. 

V konečnej tabul'ke 5. ligy sa 
družstvo Strelec C umiestnilo na 1 O 
mieste so ziskom 17 bodov. 
(Prvá Dúbravka B získala 34 bodov, 
posledné GaKÚ l bod). 
Družstvo tvorili (meno, vek, počet 
získaných bodov, počet odohraných 
zápasov) 
Martin BEZÚCH ( 16/ 7,5/9), Lukáš 
ŠIMON ( 16/9,5/9), Ivan KOŠI
BA (37/5/13), Karol HORVÁTH 
( 17/0,5/ l), Stanislav JURČÁK 
(19/3/12), Igor FRATRIČ (16/6/9), 
Branislav JURČÁK (22/ l/ l), 
Sandra STATELOVÁ (9/2,5/8), 

TENIS 

Laco Švarc člen daviscupové

ho tímu Slovenska v Devínskej 

V sobotu 23. 4. vyzval otec 

Laca na zápas a tak sme využili 

príležitost'. 

• Ako bolo v Brazílii? 
- Perfektná atmosféra, v hl'adis

ku l O tisíc l'udí, povzbudzova

nie, hrmot, rachot. 

• Bol si 11iba" divákom? 
- O svojej úlohe štvrtého v tíme 

som predsa vedel. Trénovali 

sme však všetci spolu. Nastúpi( 

som mohol len ak by bol zápas 

rozhodnutý, alebo sa niekto 

FCL Devínska Nová Ves usporiada dňa 
'13. 5. 2000 jarný turnaj v mariáši 
v priestoroch reštaurácie Na štadióne. 
Prezentácia účastníkov je 13. 5. 2000 
v čase 9.00-9.30 h. Štartovné je 200 
Sk a je v ňom zahrnuté občerstvenie 
v sume 100 Sk. 

Ing. M. Spišiak 

Miroslav JURČÁK (14/3,5/10), 
Július HIPSZKI (16/5/6), Miros
lav BABICKÝ (14/5,5/10), Marek 
KÓSEGY (14/3,5/7), Vladimír ŠI
FEL (30/2/ 4), Samuel FILADELFI 
(13/0/3). 

Lukáš ŠIMON bol vyhodnotený 
nielen ako najlepší junior 5. ligy v se
zóne, ale zároveň i ako absolútne 
najlepší hráč 5. ligy. 

Individuálne druhým najlepším 
hráčom sút'aže bol M.BEZÚCH. 
Obaja boli zaradení do A-tímu All
stars 5. ligy na prvé dve šachovnice. 

Ich skvelé výsledky potvrdili i vy
hodnotenia najlepších hráčov na jed
notlivých šachovniciach. 

mj 

zranil. Zápas sa vyvíjal tak ako 

sa vyvíjal, na dalšiu príležitos( 

musím čakať. 
• Po Davis cupe? 
- Tvrdá príprava s trénerom 

Šmotlákom. Teraz idem na turna

je do Nemecka {Mníchov) a Ra

kúska {Salzburg}. Zaujímavosťou 
tohto turnaja {Salzburg} je, že 

pred troma rokmi, keď som začí
nal, hral som kvalifikáciu, teraz 

som nasadení ako jednotka. 

O ostatnom sa ešte rozhoduje. 

• Kedy sa predstavíš v Devín
skej? 
-Som ochotný, ale ... 

Kanoe splav MORAVAN 
aj v roku 2000 organizuje 
splavy po Morave a Malom 
Dunaji. Sezóna je otvorená. 

Prihlášky a informácie 
Zvon i mír Bartovič 

pk 

č. t. d.: 6573 0307 po 19.00 h 
0905- 934 553 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporiteľne 
poskytujeme zlavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Predám horský bicykel ADMIRAL, l 8 
prevodov. Tel.: 6477 8165 
• Lacnovel'mi zachovalé bicykle, pre 3-7 
rokov, a BMX 20. Tel.: 6477 9337 
• Predám detský oblek k prvému sväté
mu prijímaniu na výšku 150 cm a detský 
bicykel BMX. Tel.: 6477 8165 
* Predám modrý kočík GOLFOVÉ PALI
CE so sklop. opierkou, vysokú plastovú 
trojkolku, outasedačku do 18 kg. Cena 
dohodou. Tel.: 6477 7083 
* Predám kočík PEG PEREGO, zelený, 
2-komb., +doplnky (6500,-). 

Tel.: 6476 1012 
• Predám šport. kočík. Tel: 6477 5563 

• Prijmeme predavačku do novinového 
stánku v DNY. Tel.: 0905 285 063 

• Opravy chladničiek a mrazničiek. 
Tel.: 6428 6260, 0905 786 260 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

• TV servis Boláž - oprava televízorov. 
Na grbe43. 

Tel.: 6477 6963 
• Doučím A aN. Tel.: 6477 8835 
' Spracujem podvojné účt. a mzdy. 

Tel.: 6477 5501 
* Účtovníctvo. 

0901723 648,55 56 7991 

' Vymením 1-izb. byt v DNY za väčší, 
alebo predám. Tel.: 0903 407 669 
• Vymením 2-izb. DR byt za väčší 
v DNY. Tel.: 6477 5933 

• Predám 3-izbový byt v DNY, 70 m 
2 
+ 

logia, OV, 6/8. Tel.: 6477 5873 
* Predám v DNV 4-izb. Byt v OV, 4/4, 
l 250 000.-. Tel: 6477 5219 

• HERBA, záhradkárske potreby. 
Po 15.00-18.00, U-Pia 13.00-18.00, 
So 8.00-13.00 h. Tel.: 6477 4642 
* Spolupráca s AVONOM. 

Tel: 6477 7079,0905-63 405 

PIZZERIA- RESTAURANT 
DANCING BAR ISTRIA 

lstrijská 77- tel.: 6477 7 416 

ponúka 
* bohatý výber pízz 

;peciality talianskej kuchyne 
* čerstvé šaláty 

* špeciality medzinárodnej kuchyne 
* kvalitné vína 

*čapované pivo Plzenský Prazdroj 

Príjemné posedenie 
v útulnom prostredí reštaurácie, 

vhodné na rodinné osfaVYt 
svadbYt karYt 

promócie, semináre 
a iné spoločenské udalosti. 

Navštívte nás a presvedčte sa 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 330 Sk, l/8 str. = 660 Sk, l/ 4 str.= 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlovy: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná 
strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pia: 15.30- 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 7 
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za obdobie od 14. 4. 2000 do 
27. 4. 2000 

ších hodinách na ulici l. Bukov
čana hliadka mestskej po lície 
riešila priestupok dvoch obča
nov, korí na verejnom priestran
stve popíjali alkoholické nápoje. 
Za svoje konanie boli vyriešení 
v blokovom konaní. 
Dňa 26. 4. 2000 v dopoludňaj
ších hodinách v CHKO časť 
Vel'ké Srdce riešila hliadka mest
skej polície priestupok miestne
ho občana, ktorý v chránenej 
ob last i zakladal ohnisko. Pries
tupcu vyriešil a hliadka blokovou 
pokutou. 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

Dňa 14. 4 . 2000 v neskorých 
nočných hodinách na ulici 
lstrijská hliadka mestskej polície 
rieši la priestupok dvoch obča
nov rušiacich nočný kl'ud hlas
ným spevom . 
Priestupcovia boli vyriešení 
v zmysle zákona o priestup
koch. 
Dňa 17. 4. 2000 v odpo ludňaj 
ších hodinách na ulici Eisnerova 
hliadka mestskej po líc ie rieši la 
priestupok dvoch občanov - ma
jitel'ov psov, ktorým ich štvorno
hí miláčikovia behali navol'no 
a bez náhubku. 
Priestupcovia boli vyriešení 
v blokovom konaní. 
Dňa 19. 4. 2000 v dopoludňaj-

Dňa 27. 4. 2000 v dopoludňaj
ších hodinách na stanicu MsP 
ONV telefonicky oznámili , že 
v potravinách na ulici M. Ma
rečka prichytili zlodeja, ktorý 
vel'mi dbal o svoj chrup, nakol'
ko odcudz il zubné pasty. 
Hliadka mestskej polície po prí
chode na miesto priestupok vy
riešila v blokovom konaní. 

Ernest Kovarík, 
zástupca ve litel'a MsP ONV 

Prefíkaná "baba igelitárka" 
Vracal sam sa dvadsiatkou z práce 

do Dúbravky. Len čo som na lstrijskej 
vstúpil do autobusu, zočil som starého 
kamaráta Mirka Raptáka. l on mašíro
val domov z akéhosi polovníckeho sčí
tavania zveri, jednoducho zo zvieracej 
"inventúry" revíru. Slovo dalo slovo 
a začali sme premiel'ať fi lozofické 
otázky riadenia tohto štátu pseudovlá
dau, problémy ekonomického zbeda-

čovania štátu, ba nevynechali sme ani 
šport, klientelizmus, mafiánstvo a sa
mozrejme spomienky na pekné ženy. 

Zrazu nás z vážnej i menej vážnej 
dišputy vyrušilo strohé: Konečná! 

A skutočne, stáli sme pred dúbrav
ským Saratovom a prichodilo sa nám 
rozís( Mirkovi vl'avo na Sekurisovu, 
mne na opačnú stranu, pod dúbravskú 
Glavicu, na Cabanovu. Zvolili sme 

Občan sa pýta 
Keď poslanci MZ schvália 

výstavbu kultúrneho domu 
alebo športovej haly v obci (aj 
jej financovanie z obecných 
peňazí), či právo na bývanie 
v takomto zariadení má iba 
poslanec alebo jeho deti, ale
bo zaradenie do takéhoto po
radovníka na ubytovanie pod
lieha nejakému výberovému 
konaniu a platia nejaké všeo
becne známe a všeobecne 
platné kritériá. 
Chránená pamiatková oblasť 
lstrijskej ulice nepodlieha 

spoločnú , strednú cestu. Zakotvili sme 
v pivárni "Stein" pri dobrom chladenom 
chmel'ovam moku. Mirko akoby čakal 
práve na tento okamih. 
- Predstav si, čo sa mi včera stalo, - za
ča l , akoby a bál, že mu ujdem. 
- Služobné povinnosti ma zaviali na au
tobusovú stanicu Mlynské nivy. 

Po vybavení záležitostí som sa peši 
vracal smerom na Kradžičovu na pra
covisko. Aspoň sa prevetrám, pomyslel 
som si. 

- 8. časť Bratislavy- tekvicovitá rastlina.- 9. Dôkaz neviny- ráno po rusky. 
1 o. Koniec tajničky. -
Pomôcky: B. Als. - D. Ab i. - F. lam. - H. Arm. - 5. Araka. - 6. Apet. -

Dočftal som sa o Vašich problémoch s vydáva nim časopisu 1 
DEVEX. Nazdávam sa, že máte problémy najmä s financiami na 
krytie prfspevkov do časopisu. Zasielam Vám preto ďalšie čfsla A 
krfžoviek bez nároku na odmenu. Predpokladám, že poskytnuté 
krfžovky Vám nebudú robiť problémy s uverejnenfm i keď sú 
názory na ich nepotrebnosť. B 

Som však veľmi rozhorčený rozdielnym prfstupom niekto-
rých poslancov k Devexu a k DTV. Prečo nezverejn fte výšky od- C 
mien aj tu aj tam? Veď vy nie ste plne dotovaný mestskou čas-
ťou. 

Ak april besnf so snehom ....... 
dokončenie v tajničke 

A. Dvorský 

Vodorovne: A. Budhistická hrobka - ujazdená časť cesty. -
B. Značka pre sfnus - meno Chačaturjana - ako po nemecky. -
C. Časť pretekov- treba. - D. Zariadenie v prfstave- vynos po 
rusky - Samuelov druhy syn. - E. M láďa leva - dámy. -
F. Staroindicky boh podsvetia- aralské jazero- tiež po nemecky. 
G. Druh palmy- poštovné. - H. Rmut- obliekol - rameno pó ne
mecky. 
l. Stred tajničky. -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. - 2. Druhy kozmonaut sveta -ko
čovný pastier v Mongolsku.- 3. Ináč- cudzopasná rastlina . -
4. (ahká domáca obuv - látka dobre vodiaca elektrinu. -
5. Sibfrska liehovina - poskytuje radu. - 6. Slovenská rezervácia 
- rodička bohov v Tébach. - 7. Zatrel hlinou- dievčenské meno. 

D 

E 

F 

G 

H 
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žiadnym predpisom? Kto sta
via na bývalom pozemku 
Preisingerovýcha Vašíčkovýc 
h? Zodpovedá ten objekt pa
miatkovej zóne? 
Kto stavia na parcele 
č.3799/1 (predtým č. 2342-

2568/137)? 
Reštitúcia Urbariátu v zmys
le zákona č.229/1991 Zb.z. 
zo dňa 24.5. 1993 to predsa 
nedovol'uje. 
Kto nesie zodpovednosť za 
Glavicu, par.č. 3998 (st. č.: 
3131 ), za to smetisko? 
To už neruší a nesmrdí? 

mo, la, 

Zrazu sa pri mne zastavila milá sta
renka, čisto a elegantne oblečená , 
perfektne upravená. 

Na jej pohyboch i chôdzi bolo oči
vidne badať zhubné dielo opotrebova
nia vekom. Chytila ma nežne za rukáv 
a milo mo oslovilo, nespúštajúc zo 
mňa nežné starecké oči. 
- Mladý pánko, prosím vás, pomôžte 
mi poniesť tú ťažkú igelitku s náku
pom. Nohy mi neslúžia a ruky i keby 
chceli, nevládzu. Bývam len tu nedele
ko pri križovatke, prosím ... 
- Ul'útostilo sa mi starej pani, zobral 
som z jej rúk ťažkú tašku a pomalým 
krokom sme a terigali určeným sme
rom. 

Asi po päťdesiatich metroch ma 
zrazu zozadu chňapla čiasi ťažká ru
ka. 

Otočil som sa o predo mnou stálo 
dvojmetrové a minimálne metrákové 
chlapisko ako hora. Obrovskou silou 
mo valibuk pritlačil k stlpu . 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

~C!)[f~[j)~~ 
~~\9CU~it 

Poslanec Fridolín sa pýta poslanca Mirona: 
- Myslíš, že existujú géniovia? 
-Ale áno, ale je nás velmi mólo! 

- Prečo niektorí poslanci odmietajú IQ tes
ty? 
- Pre istotu. 

- Pán poslanec, rozprávajte do mikrofónu 
a nie do vzduchu. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bra.tislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 8 

22.-23. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyd ava te l' a 
Vnajkrajšom mesiaci roka, 

máji, plnom kvetov, vône, 
bzukotu včiel, som sa dočítal, 
že systém trhovej ekonomiky, 
založenej na konkurencii 
a poháňanej sebectvom, úsi
lím o zisk, znižuje prah mo
rálnosti. 

Nepasovalo mi to k tým 
kvetom . Vdaka dlhoročným 
skúsenostiam l'udí i tradíciám, 
ktoré vytvorili, prináša nám 
kalendár predsa len príleži
tosti na zastavenia, zamysle
nia, hodnotenia. 

Neviem v ktorom roku vstú
pila doň aj druhá májová ne
dela - Deň matiek - aby nám 
pripomenula. Aby sme sa za
stavili skôr s kytičkou kvetov, 
ako ju budeme nosií na mies
ta posledného odpočinku ro
dičov. Aby sme si v tento deň 
uvedomili,že by mal trvaí ce
lý rok. 

Podakovania, láska a úcta 
si zaslúžia prím za každo
dennú starostlivos( zodpo
vednos( výchovu. 
Deň oslavy .. odišiel, my 

a naše matky zostávajú 
a nám prichodí nezabúdaí. 
Kytička uvitá denne pre svoju 
matku je základom pre naše 
vlastné šÍastie. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

19.5. 2000 Ročník: X. Číslo: 10 bezplatne 

fJ Z diára starostu * O 370 mil. 
menej? D Festival * Prijímacie 
skúšky 9 Odber krvi ~ Šport 

Festival národnej piesne {str.3) 

Vyh.odnolenie Devexu za l. štvrtŕok 

Za prvý štvdrok 2000 vyká
zalo stredisko Devínskonovo

veský Expres podl'a ekono

mického prehladu stratu 78 
424 Sk. Je to suché číslo vy

zerajúce hrozivo. 

V skutočnosti dotácia MČ 
DNV vo výške 45 000 Sk 
prišla na účet 4. 4. 2000 
a faktúrované inzercia vo 

výške 14 612 Sk tiež (sumy sú 
s DPH 23 %, ktoré je potrebné 

odpočíta() takže skutočná 
strata za prvý štvrírok pred

stavuje 29 954 Sk. Kontrolu 
účtovníctva miestny kontrolór 
vykonal v 21. týždni. 

Najbližším opatrením na 
zníženie nákladov je zmena 
papiera na novinový, čo sa 
prejaví v ll. štvríroku. 

Mgr. Peter Krug, 
vyd ava tel' 

Vydavatelstvo DEVEX 
h/ádá {perspektívne na ll. polrok 2000) vhodné priestory 

na kancelárie a predajňu {najradšej na lstrijskej, 
alebo v strede DNV, Grba}. 

Písomné ponuky zašlite v zalepenej obálke s poznámkou "priestory" 
na adresu: DEVEX, Kalištná 9, 84 7 07 Bratislava 

Oplotenie cintorína 
nadobúda konečne reálnu podobu. 
Na prvý poh/ád vkusné diely oplo
tenia začali pracovníci firmy Ma
rianum osádzal' v minulých dňoch 
a miesto posledného odpočinku 
našich blízkych tak dostane dôstoj
nú podobu. 

Rybník 
{na rohu Mlynskej a lstrijskej) už 
získal stabilné miesto v záujme 
rybárov. Je potešitelné, že vidiet' 
najmä mládež pod,dohládom dos
pelých využíva( tento kúsok rekre
ačných možností Devínskej. 

Vo Volkswagene Slovakia sa aj 
mesiac apríl niesol v znamení náv
štev. Okrem členov bavorských mi
nisterstiev, členov medzinárodného 
prípravného výboru Konferencie 
o aUtomobilovom priemysle {bude 
v r. 2007 v Bratislave} navštívili 
bratislavský závod v DNV aj pred
stavitelia Americkej obchodnej ko
mory a zástupcovia popredných 
zahraničných firiem . Na 4. júna 
2000 pripravujú vo VW SK deň 
otvorených dverí. 

Ako sme sa dozvedeli od zástupcu 
starostu Ing. P. Rajkoviča nestačí 
poslat' do redakcie Devexu neadre
snú otázku na dianie v DNV. 
Otázku treba položi( konkrétnej 
osobe, poslancovi, komisii, ktorí sa 
problematikou zaoberajú. 
{Nevieme ako majú občania odre
sova( otázku ak im nie je známe 
v koho kompetencii sa nachádza 
problém, ktorý treba rieši(.) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 11.5. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 25.5. 2000, 
číslo vyjde 2.6. 2000. 
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® robničky 
1!. radnice 

Rokovanie miestnej rody so uskoto
čnilo dňo 2. 5. 2000 . Program roko
vonia bol rozdelený no štyri základné 
bloky . Jednotlivé oblasti boli špecifi
kované nasledovne : 
-prerozdelenie financií podl'o _hlav
ných kapitol rozpočtu mestskej časti , -
akcie investičného charakteru , - ma
jetko-právno agenda , - kontrolne ma
teriály . K jednotlivým bodom rokova
nia boli prijaté nosled9vné uznesenia: 
-berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení miestnej rody o miestneho 
zostupitelstvo 
-berie na vedomie kontrolu použitia 
účelovej dotácie pre futbalový klub 
-srhval'uje prerozdelenie dotácií pre 
športové ,kultúrne o spoločenské 
organizácie no rok 2000 
-berie na vedomie vysporiadanie vý
davkov DTV s.r.o. na mesiac máj 
o jún r. 2000 
-doporučuje miestnemu zostupitel'stvu 
predlžií termín zverenia športových 
zariadení do správy Denovy 
-berie na vedomie rozpis rozpočtu 
De novy , VDPZ o l strocentro no rok 
2000 

Zdiára-starostu 
MČ DNV Ing. V Mráza vyberá
me: 
- 18.4. sa sta(osta zúčastnil na ro
kovaní správneho výboru okres
ného úradu práce Bratislava IV, 
ktorý finančne podporil viaceré 
projekty aktívnej politiky trhu prá
ce vytvorením nových pracov
ných miest - chránených praco
vísk a chránených dielní občanom 
zdravotne tožko postihnutýcm. 
- 19.4. starosta rokoval so zástup
cami okresného úradu Ba IV, 
Volkswagen SK a povodím Duna
ja o realizácii kompenzačných re
vitalizačných opatrení na toku 
Mláka. 

Zároveň sa zúčastní dohody na 
spracovaní prehlbujúcej štúdie tý
kajúcej sa kvality vôd a kontami
nácie nánosov, aka i na spracova
ní projektu revitalizácie územia 
od železničnej trate po rybník 
s orientáciou na športové plochy 
a ochrannú zeleň. V tento deň sta
rosta rokoval i s námestníkom pri
mátora p. Minárikom a štátnym 
tajomníkom ministerstva výstavby 
p. Ma-tošom, k možnostiam 
výstavby bytov na území MČ 
DNV 

DEVEX 2 

-doporučuje miestnemu zostupizel'stvu 
doplnií členov Rody pre verejnú infor
movanos( v nadväznosti no zachovaní 
tejto rody 
-súhlasí so začatím prác no odpredaji 
pozemkov v katastri MČ 
-doporučuje miestnemu zostupitel'stvu 
reolizovoÍ kroky k zriadeniu Základnej 

· umeleckej školy v mestskej časti 
-schval'uje opravu komunikácie do 
Devínskeho jazero o požaduje od 
predstovitelov samosprávy zobezpečiÍ 
možnosÍ združenia prostriedkov pre 
danú akciu 
-doporučuje miestnemu zostupitel'stvu 
schválií prevod vlastníctvo obecných 
bytov 
-schval'uje príspevok pre domov so
ciálnych služieb pre dospelých pre pa
cientov z našej mestskej časti umiest
nených v tomto zariadení 
-odporúča miestnemu zostupitel'stvu 
schválií návrh no zníženie pohladávok 
zo užívanie bytov 
-odporúča miestnemu zostupitel'stvu 
schválií Kontrolnu správu k rekonštruk
cii ul. Hrodištná 
-schval'uje vyhlásenie Verejnej ob
chodnej súÍože no prevádzkovanie te
pelno-energetických zariadení v mest
skej časti no · nasledujúce obdobie 

zs 

- 20.4. prijal starosta zástupcov 
chorvátskeho kultúrneho zväzu SR 

, a starostu mestskej časti Dugovec -
{čast' chorvátskeho mesta Čaka
vec}, ktorí prejavili záujem o vzá
jomnú spoluprácu. Staros/a Du
govca pozval zástupcov MČ DNV 
na priatel'skú návštevu do Čakov
ca. 
- 25.4. rokoval starosta za účasti 
VW na oddelení územného rozvo
ja hl. m. SR k odsúhlaseniu zada
nia -zonálnych dokumentácii MČ 
DNV V tento deň sa zúčastnil na 
rokovaní finančnej komisie hl. m. 
SR Bratislavy, ktorá prerokovala 
materiály do mestského zastupitel'
stva. 
- 26.4. sa zúčastnil na rokovaní 
výberovej komisie hl. m. SR k vy
hodnoteniu sút'ažných návrhov na 
dodávku PHM pre hl. m. SR 
Bratislavy. Pre nekompletnost' 
sútažných návrhov (Slovnaft, 
OMV} bola sútaž neúspešná. 
- 28.4. sa zúčastnil na vojenskej 
prísahe vojakov policajného zbo
ru SR vDNV 
- 29.4. sa stretli starostovia DNV, 
Devína, Stupavy, Vysokej pri Mo
rave, Marcheggu za účasti pred
nostu okresného úradu v Malac
kách na slávnostnom otvorení 

dolnomoravskej cyklotrasy v mest
skej časti Devín. 
- 30.4. sa zúčastnil na slávnostnom 
stavaní mája na lstrijskej ul. a pri 
rybníku. 
- 2.5. zasadala celodenná miestna 
rada DNV, ktorá prerokovala ma
teriály na rokovanie miestneho za
stupitel'stva, ktoré sa bude konat' 
76.5. 
- 4 .5. rokoval spolu so starostom 
Vysokej pri Morave na pozvanie 
starostu Marcheggu k príprave 
·osláv sviatku bocianov a kultúre 
bez hraníc. Podujatie sa uskuto~ní 
v dňoch 7 6. - 7 8.6.2000 v Rakús
kom Marcheggu. 
- 6.5. prijal starosta účastníkov me
dzinárodnej konferencie "Svedec
tvo 21 ". Účastníci -pedagógovia 
technických univerzít z Viedne, 
Bratislavy a Gyäru, študenti týchto 
univerzít sa živo zaujímali o urba
nistickú štúdiu DNV, hlavne z po
hladu rozvoja dopravných systé
mov, cyklotrás a premostenia 
s Rakúskom. 
Ponúkli MČ DNV svoju spoluprácu 
na takto orientovaných projektoch. 

- 10.5. rokoval s prednostom že
lezničnej stanice v DNV k orga
nizácii vlakového spojenia s rakú
skym . Marcheggom v rámci ma
lého pohraničného styku. 

A projektu Kultúra bez hraníc. 
V tento deň rokoval so zástupcam; 
hl. m. SR a Gib-u k príprave sta
vebnej dokumeŕltÓcie realizácie 
preložky Mlynská. 
- 11.5. sa zúčastnil na rokovaní 
mestského zastupitel'stva hl. m. SR 
Bratislavy. 
Najvážnejším bodom rokovania 
bola súčasná finančná situácia 

· hl. m. SR Bratislavy vzhladom na 
nútenú správu SKB, v ktorej malo 
hl. m. SR uložených takmer 400 
mil. Sk. 

Z rokovanía vzišlo uznesenie, 
aby vedenie mesta spracovala 
správy o doposia/' vykonaných 
krokoch vo vztahu k vymoženiu 
uložených fina,nčných prostried
kov, ktorú po prerokovaní vo fina
nčnej komisii prerokuje najbližšie 
mestské zastupitel'stvo 

·Al· 

Príde Bratislava o 370 miliónov ? 
Mestu Bratislava hrozí, že prí- · 

de o 370 miliónov korún, ktoré 
má uložené v Slovenskej kredit
nej banke. 

Na Slovenskú kreditnú banku 
uvalila Národná banka Sloven
ska nútenú správu a hrozí jej 
konkurz. O tejto pálčivej téme sa 
najviac diskutovalo na ostatnom 
zasadnutí mestského zastupiteľ
stva. 

Poslanci vytýkali vedeniu mes
ta, že nevybralo uložené peniaze 
hneď po prvých náznakoch 
problémov banky. Podl'a informá
cie primátora jozefa Moravčíka 
sa tak stalo kvôli ubezpečeniu 
guvernéra Národnej banky Slo
venska' o tom, že Slovenská kre
ditná banka vydrží minimálne do 

Vysielanie DTV 
DTV vysiela každý pracovný 

deň v týchto časoch: 

8:55.9:55 
17:55 . 18:55 
21 :55 . 22:55 

Relácia "Kreslo pre hosťa" sa 

vysiela v premiére 22.5.2000 
a 29.5.2000 vždy o 18:00. 
Relácie "Magazín DTV" sa 

konca roka 2000. Zároveň pri
mátor informoval poslancov, že 
prebiehajú intenzívne rokova
nia, ktorými by sa mohlo poda
riť uložené peniaze ešte zachrá
niť. 

Poslancov vysvetlenie neu
spokojila a požiadali primátora 
jozefa Moravčíka, aby na nasle
dujúce zasadnutie mestského 
zastupitel'stva predložil písomnú 
informáciu o dôvodoch, prečo 
mesto nekonalo včas a dnes mu 
preto hrozí strata straty 370 mi
liónov korún a zároveň určiť kto 
je za tento stav zodpovedný. 

· Ing. Já_n Žatko, 
poslanec mestského zastupitel'

stva mesta Bratislavy·(KDH) 

vysiela v premiére 24.5.2000 
a 31.5.2000 vždy o 18:00. 
Ostatné vysielacie časy sú re· 

zervované reprízovaniu uve· 

dených reláciií a videotextu . 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

ISTRACENTRW 

V sobotu dňa 3. júna v čase od 13.00 do 17.00 h 
sa na Devínskej Kobyle uskutoční programové popoludnie uspo

riadané lstracentrom a venované deťom k ich sviatku - Detská 
Nová Ves, tento krát v znamení rozprávky: 

"ROZPRÁVKOVÁ CESTA LESOM" 
Bližšie informácie o podujatí uverejníme 

v nasledujúcom čísle. 

ÚPRAVA HODÍN VÝPOŽIČNÉHO ČASU 
a 

01VORENIE LETNEJ ČITÁRNE 
Od 26. júna 2000 bude otvorená letná čitáreň pri knižnici Istracentra 

na Istrijskej ul. č. 6. a zároveň budú upravené výpožičné hodiny: 
Pondelok 12.30-17.00 

Utoro)< 
Streda 12.30-17.00 
štvrtok 12.30-17.00 

Piatok 8.00-12.00 a 13.00-16.00 

Festival slovenskej národnej piesne 

Aká si mi krásna 
"Ty rodná zem moja, si skutočne pre
krásna a lásky hodná" vyznávali sa vo 
svojich piesňach i tancoch deti, 
chlapci i dievčatá, muži i dámy v ne
del'u 7. mája popoludní na 7. ročníku 
Festivalu národnej piesne v Devínskej 
Novej Vsi. 

Od úvodných deťúreniec súboru 
MATIČIARIK (ved. M. Slovincová 
a Kadíková) cez súbory PRVOSIEN
KA zo šamorína (p. Jáchymová), BO· 
ROVIENKA z Lančára (Slabý, Slabá), 
DOPRAVÁR z Bratislavy (p. Humano
Vá). IVANČANKA z lvánky pri Nitre (G. 
Poláček) až po pozdrav l'úbezného 

Darina Laščiaková 

hlasu Darinky Laščiakovej a Vlada 
Dobríka. Pekné slnečné počasie a tri 
sviatočné dni za sebou mohli vytvoriť 
obavu o účasť divákov. 
Tento krát bola zbytočná. Kultúrna 
záhrada bola plná. 

Riaditel' festivalu J. Slovinec 
a predseda MO MS š. Horník privítali 
aj vzácnych hostí A. Števíka pod
predsedu Matice slovenskej, L. faž· 
kého - spisovatela, predsedu prezídia 
Matice slovenskej. P. števčeka - po
slanca NR SR, pána Deáka - histori
ka, V. Pokorného - predsedu CH KS 
v ONV, zástupcov našej samosprávy, 

Vlado Dobrík 

Program kina 

@rnwiT~ 
20.-21.5. o 17.15 h 

TALENT P. RIPLEYHO 
USA-55.-

20.-21.5. o 19.45 h 
JO HANKA Z ARCU 

Tal.- Slov.-55.-
26.5 o 19.00 h 
ZELENÁ MÍLA 

USA-60.-
27.-28.5. o 17.1 S a 19.45 h 

ZÁHADA BLAIR WITCH 
U5A-55.-

Tel:6477 5104 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Dolinského ulica č . l, 
841 O l Bratislava, tel. 07/6436 4387 

Prijímacie skúšky 
budú 31 . mája 2000 (streda) v čase: od 15.00-17.30 h 

Do hudobného odboru budú skúšky 

prebieha( na: . . 

ZUŠ E. Suchoňa, Dolinského ul. l (Dúbravka) 

ZŠ Bukovčana 3 (Devínska Nová Ves) 

Do literárno-dramatického odboru budú skúšky 

prebiehat' na: 

ZUŠ E. Suchoňa, Dolinského ul. l (Dúbravka) 

Do tanečného odboru budú skúšky prebiehat' na: 

ZUŠ E. Suchoňa, Dolinského ul. l (Dúbravka) 

ZŠ l. Bukovčana 3 (Devínska Nová Ves) 

ZŠ Batkova ul. • čast' telocvičňa (Dúbravka) 

Do výtvarného odboru budú skúšky prebiehat' na: 

ZUŠ E. Suchoňa, Dolinského ul. l (Dúbravka) 

ZŠ Batkova ul. (Dúbravka) 

ZŠ Bukovčana l (Devínska Nová Ves) 

Mgr. Magdaléna Hrubá, 

riaditel'ka-školy 

početné divácke publikum. 
Nejde mi o epitetá, ale tohtoročný 

matičiarsky festival sa mi videl najvy
darenejší, zrelší od predchádzajúcich, 
bohatší o duchovné posolstvo účin
kujúcich, obohatený hovoreným slo
vom. Ozdobou boli ... vlastne všetci 
účinkujúci. 

Kol'ko len l'úbezných slovenských 
piesní vyvolalo aplauz na otvorenej 
scéne v toto nedel'né popoludnié 
a chytalo za srdcia divákov. 

Už oslovenie: "Sestry a bratia" 
podpredsedu MS A. Števíka, v úvod
nom príhovore, nenechalo na po
chybách nikoho aká spo ločnosť sa 
zišla, aké hodnoty kultúrneho národ
ného dedičstva vyznáva. 

l ažkého Otče náš (Vlado Dobrík), 
Aká si mi krásna (D. Laščiaková). 
predsavzatie šíriť a pozdvihnúť kultúr-

nu úroveň (súbor lvančanka), sugestív
ný prednes (D. Laščiaková ale aj 
ostatní účinkujúci) pripravi li prijemné 
a zmysluplné popoludnie pre občanov 
Devínskej Novej Vsi. 

Pripravil ho miestny odbor Matice 
slovenskej za spolupráce Mč ONV 
a lstracentra a bolo zaradené do kul
túrnych podujatí v rámci Dní Európy. 

Hoci takéto festivaly vychádzajú 
z histórie, z odhodlania prežiť v ča
soch najťažších, umocňujú prítomnosť 
láskou k rodnej piesni, nabá_dajú sme
rovanie budúcnosti k zachovávaniu 
tradícií, sú však aj prehliadkou talentov 
našich ochotníkov i profesionálov. 
Sú zároveň dôkazom záujmu obča

nov o naše slovenské a národné. 

P. Krug 

DEVEX3 



týchto dňoch oslávili 

70 rokov 

Rozália ENCINGEROVÁ 

75 rokov 

Ján BENKOVI Č 
Irena KlASOVÁ 

90 rokov 

Mária MARTANOVIČOVÁ 

Blahoželáme! 

Peter]URÁŠ 
a 

Andrea AlMAN OVÁ 

Blahoželáme! 

Kristína VlAŠIČOVÁ 

oslávili 
Jaroslav POKOJl.Ný 

a 
Jozefa POKORNA 

rod. Sklenárová 

Blahoželáme! 

PavelRAC 
Fridrich ENCINGER 
ján KOSTOLANSKÝ 

Viliam ONDRIAš 

opäť na cestách 
Pojazdn4 zubná ambulancia Sig
nal Dentibus navštívila 17. mája 
2000 Základnú školu na ul. I. Bu
kovčana l v Bratislave - DNY. 
MUDr. Kollárová vykonala preven
tívne prehliadky detí prvého a dru
hého ročníka. 
Deti - na hodine dentálnej hygieny 
sa oboznámili so zásadami·správnej 
starostlivosti o chrup, svoje vedo
mosti si overili prostredníctvom ve
domostného kvízu a vo výtvarnej 
súťaži a získali pekné ceny. 
Rodičia získali informácie o stave 
chrupu svojich detí a odporúčanie, 
ako sa o chrup detí starať dlilej . 

ts 

DEVEX4 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - ÚZEMNÝ SPOLOK BRATISLAVA IV. 
MIESTNY SPOLOK SČK DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vás pozývajú na 

BEZPRÍSPEVKOVÝ ODBER KRVI 
24. mája 2000 , v budove VOTUM, lstrijská ul. č. 6, od 8.00 do 12.00 h 

Informácie pre darcov krvi: 
• Krv môžu darova( všetci ludia nad 18 rokov • Odberu sa môžete zúčastni( 
aj po prekonaní žltačkového ochorenia • Pred odberom nejedzte mastné jed
lá, nepite alkoholické nápoje, nemusíte byt' nalačno 
• Na raňajky konzumujte lahkú stravu - chlieb, pečivo, lekvár a väčšie množ
stvo čaju • Prineste si so sebou občiansky preukaz, qlebo legitimáciu 
darcu krvi a preukaz poistenca • Odbery sú zdraviu neškodné, sterilné, 
používajú sa pri nich výlučne jednorázové odberové súpravy a plastické va
ky • Darca krvi získa informáciu o svojej krvnej skupine a pri každom odbe
re o svojom zdravotnom stave • Každá odobratá krv sa vyšetruje na AIDS 
• Odberu sa môžu zúčastni( aj okoloidúci občania, alebo pracovníci v prie
behu svojej obedňajšej prestávky • Po odbere sa poskytne občerstvenie 

DARUJTE KRV • DARUJTE LÁSKU 

Najkrajšia predzáltradka 
Za najkrajšiu predzáhradku pred rodinným domom v roku 2000 bola vyhodno
tená predzáhradka pred domom č.7 na Záveternej ulici rodiny Fischerovej. 
Na relatívne molom priestore sa im podarilo vytvori( čarovné zákutie kombiná
ciou listnatých o ihličnatých drevín. 
(Táto informácio nám z článku Kto vyhral v minulom čísle nedopatrením vypadla. R) 

Zaujalo a ... 
V minulom čísle. DEVEX-u 

som si prečítala informáciu o ob
novení činnosti organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Devín:skej Novej Vsi. Toto 
oznámenie ma zaujalo, lebo som 
o jej existencii nevedela a ·nakoľ

ko ešte nie som v dôchodkovom 
veku, len z počutia som poznala 
činnosť Klubu dôchodcov pri 
Istracentre. 

Bola som teda zvedavá, či sa 
môžem stať členkou Jednoty dô
chodcov Slovenska aj ako inva
lidná dôchodkyňa. 
Keď som zistila, že áno, zúčast
nila som sa 25. apríla na členskej 
schôdzi tejto staro-novej orga
nizácie. 

Bola som milo prekvapená jej 
priebehom, konkrétnymi infor-

V znamení Dňa Zeme 
Treti aprllový týžde~ od 12. do 19. a priJa 

. 2000 bol aj na ZS P. Horova 16 v znamen! 
sviatku našej planéty: Dňa Zeme. Uskutočnili 
sa viaceré akcie, ktorých cieľom bolo pripome
núť žiakom potrebu ochrany a úCty k pri rode, 
k všetkému živému na Zemi, vyjadriť vzťah 

k svojmu 9koliu. 
Predzvesťou podujati k dňom ochrany pri

rody bolo vysadenie ihličnatých a listnatých 
stromov v areály našej základnej školy, pri kto
rom pomáhali vojaci, ale aj deviataci pod ve
dením p. uč. Počucha. 
Piatok, 14. apríla bol nádherný slnečný de~. 

máciami a diskusiou. Škoda, že 
termín schôdze nebol uverejne
ný sťičasne s oznamom v DE
VEX-e určite by to ešte zvýšilo 
počet prítomných, lebo záujem 
o prihlášky bol veľký. 

Celkové zameranie činnosti 
organizácie, je skutočne bohaté, 
ale na jej realizáciu treba vytvo
riť podmienky (priestory na 
schôdzkovú činnosť a pod.). 

Z vystúpení členiek výboru 
i diskusie vyplynulo, že viazne 
spolupráca s Miestnym úradom 
v DNY, pre ktorý by mala byť 
práve táto organizácia partne
rom v oblasti starostlivosti o dô
chodcov. 

Na členskej schôdzi sa ne
zúčastnil žiadny zástupca miest
neho zastupiteľstva, čo považu
jem za prejav nezáujmu, alebo 
nepochopenie rozdielu medzi 

Na našej Z~ to bol aj de~ .. veľkého jarného 
upratovania". Všetci žiaci spolu s pedagógmi 
priložili spoločnú ruku k dielu a vyčistili si celý 
školský areál. 
· TI najmladší upratovali najbližšie okolie bu
dovy školy, starš! futbalové, basketbalové ihris
ká a· priľahlé plochy. Siedmaci a ôsmaci zberali 
odpadky na lúke nad školou. 

Ten istý de~ sa žiaci 3. A triedy s p. uč. l. 
Vargovou vybrali na geologickú vychádzku 
Devínskou Kobylou pod vedením RNDr. 
Ladislava ~imona, PhDr., ktorý deťom podal aj 
zaujfmavý odborný výklad o tejto chránenej"lo
kalite. V pondelok 17. 4. sa 1 O žiakov našej 
školy pod vedením M. Nogu zúčastnilo cyklis-

O tom, že k zachovávaniu 
tradícií patrí aj vyšívanie, pa
ličkovanie, háčkovanie a dó
lšie ručné práce našich ~ikov
ných žien nás presvedčili 
členky klubu ručných prác -
matičiarky z Devínskej Novej 
Vsi. 
Počas festivalu národnej 

piesne pripravili vkusnú 
ukážku svojich prác práve na 
nádvorí kultúrnej záhrady. . 

A tak návštevníci festivalu 
si mali možnost' pred aj po
čas festivalu prezrie{ prekrás
ne výšivky, paličkované i vyší
vané doplnky vyrobené šikov
nými rukami našich žien. 

záujmovým združením miestne
ho charakteru a organizáciou, 
ktorá má mať prepojenie na štát
ne orgány od úrovne obce až p o 
vládu. 
Všetci teraz aktívne pracujúci bu
dú raz dôchodcami, dnes zdraví 
môžu ochorieť a aj v mladom ve
ku sa stať invalidnými. 

Preto si myslím, že je dôležité 
využiť každú možnosť pripo
mienkovania návrhov zákonov, 
vyhlášok a ich novelizácií, týkajú
cich sa týchto skupín občanov. 

Nielen pre možnosti rôznych 
finančných úľav, združovania sa 
v záujmových a klubových čin
nostiach, ale hlavne pre právo 
ovplyvňovať rozhodnutia do bu
dúcnosti vidím význam v pôso
bení tejto organizácie. 

Daniela Lipková 

tickej vychádzky do nivy rieky Moravy, spojenej 
s odborným výkladom o význame mokradi, fau· 
ne a flóre nivy Moravy ... Horniny, skameneliny 
a tvary zemského povrchu na Devínskej Kobyle" 
- tak znel názov odbornej vychádzky uskutočne
nej tiež 17. 4. Deti veľmi zaujal fundovaný od· 
borný výklad o tejto oblasti, ktorý im poskytla 
RNDr. Mária Bizubová. 

Na záver týžd~a .. D~a Zeme" v stredu 
19. 4. siedmaci pod vedením p. uč. Bátovskej 
navštívili fstracentrum, kde si pozreli zábavný 
program spojený s vyhodnotením týžd~a podu
jati. Súčasťou akcii bol aj zber papiera. 

Mgr. Balajová, učiteľka 

[ MOTORŠPORT 

Slovenská hymna na okruhu F-1 
• Hungaroring 

Za účasti popredných automobi

lových pretekárov, štartujúcich na 

továrenských vozidlách BMW, 
pORSCHE, MERCEDES, FORD, 

SUBARU a AUDI s výkonom viac 

ako 350 koní sa za nevšedného 

diváckeho záujmu uskutočnilo na 

madarskom okruhu F-1 Hunga

roring dalšie podujatie seriálu 

automobilových pretekov ME 

2000. 

Na štarte bolo 21 jazdcov. 

Najrýchlejší tréningový čas aj 

napriek výkonnému handicapu 

proti továrenským vozidlám 

BMW, Porsche a Mercedes do

siahol s náskokom iba 0,3 s re

prezentant SR Andrej Studenič 
na vozidle AUDI A-4 Ouattro. 

Na nedel'ňajších pretekoch sa po 

dramatickom štarte postupne 

prebojoval z druhej pozície na 

čelo pretekov. Len 22-ročný re

prezentant SR napokon v nároč
ných pretekoch zvíÍazil a tak na 

Hungaroringu znela slovenská 

FUTBAL® 
Výsledky 

muži 

24. kolo - 14. 5. 

Slov. Grob - ONV 2:0 (l :0) 

25. kolo- 21. 5 . 

DNV- Lamač 

dorast 

24. kolo - 14. 5. 

FK Rača- ONV 6:1 1 

25. kolo - 20. 5. 

DNY - ŠKP Devín B 

Turnaj O pohár starostu Mt ONV 
D~a 6. 5. 2000 sa na štadióne FCL Devínska 
Nová Ves uskutočnili ll. ročnlk futbalového 
turnaj mladších žiakov o Pohár starostu 
Devínskej Novej Vsi. V tomto ročníku zvíťazi
lo mužstvo usporiadatei:Skej jednoty. 
Z výsledkov uvádzame: 
FCL ONV- SK Skalica 2:0, Tempo Partizánske 
3:0, ~K Vraku~a 2:1, Tempo Partizánske- SK 
Vrakuňa 0:0, SK Skalica 6:0, SK Vrakuňa -
SK Skalica 4:0 
Poradie mužstiev: 
1. FCL ONV 3 7:1 9 
2. FK Tempo Partizánske 3 6:3 4 
3. SK Vraku~a 3 5:2 4 
4. ~K Skalica 3 0:12 O 
Za najlepšieho brankára turnaja obdržal oce
nenie J. Kotvas (SK Skalica), najlepším 

hymna . Všetci slovenskí reprezen

tanti podali v spomínanej konku

rencii vynikajúce výkony. Poduja

tie bolo zároveň aj súčasíou 
Majstrovstiev SR, nakol'ko ako je

diná krajina zo zúčastnených ne

máme autodróm. Ďalšie podujatie 

bude už v nasledujúci víkend 

v Rakúsku na okruhu A-l Ring 

Zeltweg, ktorý onedlho privíta aj 

jazdcov Fl . Srdečne Vás všetkých 
pozývame. 

Celkové výsledky 

l . Andrej Studenič, National Te

am Slovakia, Audi A4 Quattro 

24:01,71 

2 . Turán Frigyes Hungaria Biztosi

to ASC BMW 25:28,77 

3. Zengo Zoltán Zengo Motor

sport Mercedes 25:31, Ol 
Slovenskí jazdci: 

1. Andrej Studenič National Team 

Slovakia Audi A 4 Quattro 

25:01,72 

2 . Viliam Liedl AST Presskam 

Audi 80 25:27,44 

3 . Miroslav Konôpka Autoracing 

Club Bratislava BMW M3 

26:19,53 

najbližšie zápasy · 

muži 

SAMŠ js 

26. kolo - 28. 5. o l 0 .30 h 
ŠKP Devín B - ONV 
27. kolo- 4. 6. o 17.00 h 
ONV - PSC Pezinok 

dorast 

26. kolo - 28. 5. o 13.00 h 
PSC Pezinok- ONV 
27. kolo - 3. 6 . o l 0.00 h 
ONV - TJ Spoje 

ms 

hráčom turnaja sa stal R. Pavlík (Tempo 
Partizánske) a najlepším strelcom l. Nettich 
(FCL DNV). 
Vďaka za usporiadanie turnaja patri rodičom, 
trénerom, výboru FCL a starostovi MČ, ktorý 
venoval ceny. 

Na otázky našich hosti, prečo na turnaji 
namiesto starostu, ktorý sa ospravedlnil, sa 
neprezentoval žiadny zo strany predstaviterov 
M( sme nevedeli odpovedať. Možno nevedel 
kde je štadión, alebo chcel takto demonštro
vať svoj po'stoj k športu a mládeži, alebo ne
vie, že pán Bell vynašiel telefón, ktorým sa in
teligentní a slušnl ľudia vedia ospravedlniť . 
Verím, že takýchto zástupcov občanov sme si 
nezvolili! Alebo áno? 

Ing. M. Spišiak 

tlAiéiHI 
· Konečná tobul'ko 4.ligy l 999-2000 
l Pezinok 29 

Do tretej ligy postupujú prvé dve družs
tvá. Rezerve ŠK STRELEC unikol postup o 
vlások. 

'2. Modro 8 28 
3. Devínska Nová Ves B 25 
4. Budmerice 22 
5. Faust 8 22 
6.ÚKSUP 14 
7. Apollo 13 
8. Krasňany C 12 
9. Doprastav D l O 

O pekné umiestnenie so zaslúžili (bo
dy/odohraté zápasy): 
Ondrej SZĎLLĎS 9/1 O, Veronika 
ROHÁČKOVÁ 1,5/4, Martin BEZÚCH 
6,5/9, Rastislav RÚRY 4,5/7, Andrej 
LO BODÁŠ 4,5/1 O, Marián JURČÁK 
7,5/11, Peter TÓTH-VAŇO 8/10 
lukáš ŠIMON 5,5/6, Róbert VERNER 
1/3, Ivan KOŠIBA 3,5/9, Karol 
HORVÁTH 1/1, 
Stanislav JURČÁK 2/8, Igor FRATRIČ 1/1 JO. Dunaj D 8 

l !.Spoje C 4 
12. Plavecký štvrtok 3 

Splav Moravy 
MO MOS v DNY usporiada 4. 6. 2000 splav rieky Moravy. 

Informácie na tel.: 6477 8269 

PIZZERIA- RESTAURANT 
DANCING BAR ISTRIA 

lstrijská 77- tel. : 6477 7 416 

. ponúka · 
~ * bohatý výber pízz 
"" * špeciality talianskej kuchyne 

* čerstvé šaláty 
:peciality medzinárodnej kuchyne 

* kvalitné vína 
* čapované pivo Plzenský Prazdroj 

Príjemné posedenie 
v útulnom prostredí reštaurácie, 

vhodné na rodinné oslavy, 
svadby, kory, 

promócie, semináre 
a iné spoločenské udalosti. 

Navštívte nás a presvedčte sa 

Príjemné posedenie 
aj v prevádzke v Devíne 

* pečené ryby * grilované kolená 
* pizza a dalšie špeciality v príjemnom posedení 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
DEV EX 

Autorizovaný predajca cestovnej kancelárie 

HYDROTOUR 
Príďte si vybra( z bohatej ponuky 

Kontakt: 
DEVEX, prevádzka: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8.00-11.00 
Tel/fax: 07/ 6477 5275, 0903-429 485 

e-mail:krug@mail.viapvt.sk 

mj 

DEVEXS 
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S NAMI VZDY BEZPECNE DO CIEĽA 
POCELÝROK § 

Ponúkame Vám BEZPLATNÚ KONTROLU technického stavu vozidla vo Vami stanovenom termíne. 

Po vyplnení kupónu, ktorý obdržíte aj u nás, Vám vykonáme kontrolu príp. opravu, čím prispejeme 
spolu s Vami k bezpečnosti na cestáclt. 

;--~------------------------------------------. - -- ---- ~---- ----- ----------- --- --- --------~-------
1 

KUPÓN NA BEZPLATNÚ KONTROLU platný po celý rok 2000 
l. Test bŕzd a tlmičov 
2. Kontrola elektroniky motora 
3. Kontrola ce/kovélw stavu podvozku a tesnosť agregátu 

Meno a priezvisko ................................................ · ........... Adresa .............................................................. .. 
Telefón ........................................ ŠPZ ................................ Typ vozidla .................................................... .. 
Terntín a čas kontroly ........................................................ . 

• Objednávky na telč. 0716920 2311, príp. e-mailom: valusek(jiJvaluseksk 
~-- -------------------- ---- ------------------ -------- ----------- ------ --- ~- -------------------------

Auto Valušek holding 
M. Sch. Trnavského 14, 841 Ol Bratislava 
Autorizovaný predajca Škoda a Seat 

SNAMI VŽDY . 
UŠETRÍTE 

KERM 
veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zJavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, W~ bidety, batérie, kúpelňové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

OPTIKA M 
Jána Poničana 5 
ponuka pre Vás 

• vyšetrenie zrakovej 

ostrosti japonským 

autorefraktometrom 

• zhotovenie okuliarov 

• opravy okuliarov 

• slnečné okuliare 

• púzdro, lupy, mikroskopy · 

:. čistenie ultrazvukom 

• čistiace doplnky 

• odborné poradenstvo 

Po-Pia: 14.00-18.00 
Sobota: 9.00-12.00 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpo 

02- Predaj 

03 - Voľné miesto (ponúka, hlodá} 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Predám 225 l chladničku - funkč

nú, lacno. Tel. : 6477 6943 
večer, 0905 587 978 

• Predám oblek pre chlapca 9-11 r., 
málo nesený. 

Tel. : 6477 7081,0905 666 949 
• Predám zachovalý det. bicykel 
BMX-20 oj s doplnkami. Ako nový. 

Tel.: 6477 6618 (18-21 h) 
• Predám kočík PEG-PEREGO, zele
ný, 2-komb. +doplnky (6500,-) 

Tel. : 64776 1012 

• Opravy chladničiek o mroz'ničiek. 
Tel. : 6428 6260,0905 786 260 

~ Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 
• TV servis BALÁŽ- oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Doučím A a N. Tel.: 6477 8835 
• Spracujem podvojné účtovníctvo 
o mzdy. Tel. : 6477 5501 
• Murárske - obkladačské práce, vý
mena jadier - murujem a obkladám 
krby. 

Tel.: 6477 8438, 19-21 h. 
• Doučíme MA, SJ, AJ, CH, UčTO. 

Tel.: 6477 5639,0903 215 069 
• Elektroništal. práce - od zásuvky po 
rozvod. 

Tel. : 6224 5789,0903 435 099 
• Opravy práčok - kvalitne so záru
kou, od 8-20. 

Tel. : 6224 5789,0903 435 099 

• Vymením 1-izb. byt v DNY zo väčší 
alebo predám. Tel.: 0903 407 669 

• Dáme do prenájmu kancelárske 
o skladové priestory. Tel. linky sú 
k dispozícii . Informácie no tel. č. : 

07-6477 0303, 6477 9797,0905.. 
715 711,0905 587 978 
• Katalóg Triangel. 

Tel.: 0903 323 471 
• HERBA, záhradkárske potreby. Po: 
15.00-18.00, Út-pio: 13.00-18.00, 
So8.00-13.00 h Tel : 6477 4642 

Mestská časf Bratislava - Devín
sko Nová Ves, lstrijská 49, 841 lO 
Bratislava, vypisuje ponukové kona
nie no prenájom nebytových pries
torov v samostatne stojacom objekte 
VÚZ, no ulici Š. Králika l 
o celkovej výmere 168,8 m

2
, s mož

nosfou vnútornej úpravy priestoru . 
Ide o prenájom nebytových priesto
rov na kancelárske účely od Ol. 07. 
2000. 
Písomné žiadosti zosielajte na 
Miestny úrad DNY, lstrijská, 49, 841 
l O Bratislava, najneskôr do 07. 06. 
2000. 
Podrobnejšie informácie Vám poskyt
nú pracovníci odb. výstavby, život
ného prostredia o správy majetku. 
Kontakt: Miestny úrod DNY - tel. 
6477 5250, 6477 6250, 6477 
8250. 

lnzerci.a: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str.= 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l l 4 str. = l 320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm= l 2 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou päť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO %, posledná 
strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pia: 15 .30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 
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od 27 . 4 . 2000 do ll: 5. 2000 
Dňa 28. 4. 2000 v neskorých noč
ných hodinách riešila hliadka 
mestskej polície na ulici P. Horova 
priestupok dvoch občanov rušia
cich nočný kľud hlučným správa
ním sa. Priestupcovia boli vyrieše
ní v blokovom konaní. 
Dňa 29. 4. 2000 počas výkonu 
služby riešila hliadka mestskej po
lície na ulici Bridlicová priestupok 
občana, ktorý pozabudol, že na 
verejnom priestranstve je zakáza
né umývanie auta saponátmi . 
Priestupca bol vyriešený na mieste 
blokovou pokutou. 
Dňa 30. 4. 2000 v odpoludňajších 
hodinách na ulici lstrijská, hliadka 
mestskej polície riešila prípad 
dvoch občanov, ktorí na verejnom 
priestranstve popíjali alkoholické 
nápoje. Za svoje konanie boli vy
riešení v zmysle zákona o pries
tupkoch. 
Dňa 7. S. 2000 v neskorých noč
ných hodinách telefonicky ozná
mili. na linku 159, že na ulici 
l. Bukovčana dochádza k rušeniu 
nočného kľudu. Hliadka mestskej 
polície po príchode na miesto 
zjednala okamžite nápravu a troch 
priestupcov vyriešila v blokovom 
konaní. 

Zást. vel. stanice MsP DNV, 
E. Kovarík 

KR!tOVKA 
Vodorovne: A. Kód Svätej Heleny · tretiu 
časť tajničky · znočko jednotky oersted. · 
B. Zvolanie no husi · oslovenie pána· dráho po 
nemecky. · C. Dimetylketón, druh rozpúšt'odlo -
hmotnostná jednotko v Argentíne. - O. Udiera
drobizg · hrubý povraz, lono. - E. Nástroj no 
oberanie ovocia - vrch v Turecku. - F. V ela, mno
ho · český lekár o prirodovedec so skr. mena na · 
konci. - G. Okraj, hranica po latinsky - rieko 
v Brazílii - ibo. - H. Chemická značka medi - do
mov po anglicky - nápoj pre šoférov - otázka l . 
pádu. · l. Poroba po česky - povieval si - dlžoba. 
· J. On po nemecky· druhá časť tajničky -
citoslovce nesúhlasu. -
Zvisle: l. Nepatrne · začiatok tajničky. -
2. Vel'ká horúčavo · príslušník národo v Španiel
sku · hodina po nemecky. - 3. Liatím spojím -
pozdrav trampov, študentov.- 4. Patriace spiso
votelovi. - S. Obdoleč po česky- derivát amonia
ku. - 6. Daniel po česky - vel'ké more. -
7. Starogrécka pohrebná obe(- prasklo, buchlo. 

Na aktuálnu tému 

Každá brzda si myslí, že je 
záchranná. 

Janovic 

Len tí, ktorí so chcú robit' význam
nými, prenasledujú iných. 

Voltaire 

Majster jazyko, ktorého myseľ 
prekypuje myšlienkami, bude pri 
reči skôr rozmýšlát' o vyberot'. 
Ale obyčajnú táraj sype zo seba 

ustavične tie isté myšlienky, odené 
vždy do tých istých slov. 

Swift 

Idey môže ocenit' len ten, kto sám 
nejaké má. 
A ten môže rozpoznot' ich hodnotu, 
kto je ich sám hoden. 

Schoenberg 

Každý z nás povožuje zo jasné tie 
myšlienky, ktoré dosahujú rovno
kého stupňo zmätku oko noše 
vlastné. 

Proust 

Prefíkaná "baba igelitárka~~ 
{dokončenie z minulého číslo} 

l 
- Otca tvojho zlodejského, vyfinte-
ného. Ty taký a taký, na môj ná
kup si sa ulakomil? Hrozivo zdvi
hol obrovskú ruku vel'kosti pekáča 
na palacinky a len bi( a bi( 
Hlodal som vystrašeným pohladoin 
záchranu v starenke, ale tá upalo
vala z miesta činu zdravým kro
kom. 

- Preboha a čo bolo dalej? • opýtal 
som sa zvedavo. 

- Mal som z pekla š(astie. Dobehol 

nás neznámy muž a upozornil go
rilu, aby sa ponáhlal a doviedol tú 

neznámu; pretože práve on bol 
všetkého svedkom. Obor nelenil 
a priviedol (skôr dovliekol) staren

ku . Všetko sa vysvetlilo na blízkej 

· 8. len, ibo · východoslovenská rieko. -
9. Oklamal, pomýlil.· IO. Chystáme jedlo tep
lom - námorné plavidlá. - ll. Jednotka elekiric
kého odporu · nám patriace · loďka .' · 12. 

A 

8 

c 
o 
E 
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1 2 3 4 5 

polícii . Bola to známa firma, zlodej
ka-recidivistka, ktorú policajti oslo

vovali familiárne "babka igelitár
ka". Bol to nacvičený zlodejský trik 
s pripraveným stopercentným alibi . 
- Niekol'ko rokov bola známa aj 

tým, že pred nemocnicbu na 
Micki.ewiczovej oslovovala chodcov 
so žiados(ou o desa(korunáčku, 
ktorá jej chýba na doplatok k re
ceptom na lieky. A pre istotu držala 

v ruke aj originály starých recepta'v. 
Ktože by chuderke nepomohol? 
Dokázatel'ne sa jej podarilo denne 

takto "zarobí(" najmenej tisíc ko

rún, až do času, kým ju odlial' svin
ským krokom nevystrnadili . 
- Pokračuj, čo bolo dalej? · netrpez
livo som čakal na pokračovanie. 
- Neviem, neviem, ako by som sa 

Trójský hrdina - koniec tajničky. -
Pomôcky: C. Adorme. - E. Anomas. - G. Tocutú. -
l. Jho. - 12. Eneas. -

d 

6 .· 7 8 9 10 11 12 

Doplňte si 
v katalógu 2000 

Obchodov 
a služieb 2000 

Firma KARPET 
Pokladanie kobercov, 

PVC, plávajúcich 
podláh .... 

Ďalšie telefónne čísla: 
Tel/fax: 64 77 6739 

0903-785 393 

bol z toho trapasu vysekal, nebyť 
čestného neznámeho svedka rafi

novaného podvodu . Odišiel som 
z polície síce s čistým štítom, ale 
v tragickom rozpoložení a priz

nám sa, hlboko sklamaný. 
O chvíl'u som sa s Mirkom roz

lúčil. V hlave mi vŕtalo, akí to ludia 

medzi nami žijú. Požehnaný vek 
a staroba by mala by( charakteri· 
zovaná čistotou charakteru, česi· 
nos(ou, múdros(ou ... Viem, že my 
dôchodcovia to dnes nemáme na 
ružiach ustlané, ale zlodejina 

a podvody sa k našim šedinám ne· 
hodia . Hlavne ak svojim skutk.om 
uvalíme do podozrenia nevinné 

obete. 

Vážení čitatelia, tieto slová nie 
sú vymyslené ani žiadnym poku
som o fejtón. Celý príbeh je prav
divý. Preto, ak pocestujete autobu
sovou linkou na Mlynské nivy, daj
te si pozor na prefíkanú zlodejku 

"babu milionárku", alias babu ige· 
litárku s nežným pohladom. 

Váš dedo Ricín 

z Hradečku pod Grbou 

fXiD rr ca rn ~ca 
~~\9l1)~~ 

- Aká je najlepšia kombinácia 
pre život? 
- Sprostý a zdravý. 

••• 
Najkratší vtip: Istý pán sa za

myslel. 

••• 
Paradox: obézny sklerotik sa 
nikdy nezabudne najest: 

••• 
Viac sôch je súsošie, viac 

hviezd súhvezdie, viac žien 

súženie. 

DEVínskonovoveský EXpres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: B.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. s r. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEX 8 

24.-25. týždeň 

&l':\ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Ako vydavatel' obecného pe

riodika sa často cítim ako na 

hojdajčke . Uverejním článok 
jednej strane, automaticky zís· 

kovom ich nálepku. Uverejním 

druhej, hneď ma zaraďujú 
k tým druhým. Jeden autor sa 

objaví viackrát za sebou, už 

som jeho. Je v čísle viac úrad

ných materiálov, hneď patrím 

úradu. Raz l'aví, raz praví, raz 

hnedý, raz modrý, mi pravidel

ne vyčítajú, že stránim práve tím 

druhým. 

Už z tej pravidelnej rozkolí

sanosti by si mohli pripomenú( 

premnohí moje ubezpečenia eš

te zo začiatku vydávania Deve

xu: Nie som členom žiadnej 

strany, žiadnej strane osobitne 

nefandím a nenadŕžam, pries· 

tor v novinách dostane každý, 

kto prejaví záujem, jeho príspe

vok je kultivovaný, zmysluplný, 

má čo občanom povedat' a je 

prínosom l'udom i obci. Hovori( 

o službe občanom by malo by( 

prirodzené. Dnešná generácia, 

nechcem tvrdi(, že iba v niekto

rých obciach, je taká aká je . 

Ak v nej cíti( deficit kultivova

nosti a prevažujú iné vlastnosti, 

je treba vel'mi pozorne a sústav

ne vníma( detaily, ktorými sa 

prezentujúci verejnosti predslo· 

vujú . Je to perfektné zrkadlo. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

2.6. 2000 · Ročník: X. Číslo: ll bezplatne 

'Z)~e4-c ~ ~út'e. 
fJ Z radnice ll Noviny ? 9 Festival 

chorvátskej kultúry O Slovo 
Novovešťanov * Šport m Náplne do 

tlačiarní fJ Stav~bniny v D NV 

Deti oslávia svoi sviatok 

Šanca pre neplatičov 
C-reol s.r.o. eviduie v bytových do
moch zverených do 'správy mesfskei 
časti Devínska Nová Ves pohladáv· 
ky vo výške 2 600 fis .' Sk, z toho ie 
výška dlžných platieb za náiomné 
a služby súvisiace s užívaním by
fu vo výške 7 300 fis. Sk a pop· 
latky z omeškania vo výške asi 
7 200 fis. Sk. 

V sriahe o zníženie nedoplatkov 
na účte správy bytového fondu 
mestskei časti Miestne zasfupifef'stvo 
mestskei časti Devínska Nová Ves 
schválilo užívotelóm bytov, ktorých 
dlh nepresahuje výšku 20 000,
Sk, odpustenie penálov z pohládá
vok na náiomnom a službách spoie
ných s užívaním bytu, ktoré eviduie 
správca bytového fondu C·rea/itná 
agentúra, ak žiadate!: ktorý o také-

fo odpustenie písomne požiada 
uhradí celú sumu poh/ádávky na ná· 
iomnom a službách spoiených s uží· 
vaním bytu. Platnost' tohto uznesenia 
ie obmedzená a platí do 16. 8. 
2000 

Žiadost o odpustenie poplatkov 
z omeškania musí obsahovat': meno 
a priezvisko, presnú adresu {ulica, 
orientačné číslo, číslo bytu), výšku 
dlžnei sumy {poskytne C-real}, ter
mín zaplatenia dfžnei sumy {naine
skôr 7 6. 8. 2000) dátum a podpis 
žiadate/á. 

Po zaplatení d/žnei sumy a od
pustení poplatkov z omeškania 
môže užívate/' bytu požiadať o pre
vod bytu do osobného vlastníctva. 

z 

Polievajme 
mladé stromčeky! 

Extrémne suché poča.sie v tomto 

roku spôsobuje problémy nielen 

pol'nohospodárom, ale dáva "zob

ra(" aj mladým stromčekom. Tých 

niekal'ko daždivých dní im pomoh· 

lo, ale nie nadlho. Poobzerajte sa 
okolo svojho paneláku a určite uvi

díte aj vy stromčeky s ovisnutými 

alebo dokonca suchými listami . 

Lipke za školou P. Horova 16 úplne· 

uschli li s ty. Obyvatelom domu 
oproti to nedalo a začali ju polie· 

va( najprv vedrami, potom domov· 

ník kúpil hadicu a polievajú všetky 

stromy pred aj za domom. Lipku 
ostrihali . Nebola som si celkom is· 

tá, či ich pomoc neprišla neskoro. 
Dnes ráno cestou da práce som sa 

potešila. Začala znovu puča( zo 
spiacich púčikov. 

Zakúpenie stromčeka, zasadenie 
a starostlivos( v prvom roku stojí 

našu mestskú čas( min. 3000,- Sk. 

Nestojí to za tú trochu vody, aby 

prežili? 
Mária Šimonová 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 26.5. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 8 .6. 2000, 

číslo vyjde 16.6. 2000. 
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® robničky 
1l radnice 

Vybrali sme z rokovania a uz
nesení miestneho zastupitel'stva 
mestskei časti Bratislava DNY zo 
16. 5. 2000. 
Miestne zastupitel'stvo: (počet prí
tomných poslancov kolísal medzi 
17 a 21 počas našej prítomnosti 
na zasadnutí MZ) 

Schválilo rozpočet lstracenlra 
pre rok 2000 ako vyrovnaný v cel
kovej výške výnosov 3 020 000,
Sk 
výška nákladov 3 020 000,- Sk 
• schválilo účelovú dotáciu kultúr
nym organizáciám a spolkom 
v MČ DNY ako súčast' kapitol vý
nosu a nákladov častí rozpočtu 
lstracenlra pre rok 2ÓOO podla 
predloženého návrhu 
• zobralo na vedomie informáciu 
MR MČ DNY o rozčlenení sumy 
dosiahnutej znížením výdavkovej 
časti rozpočtu MČ DNY na rok 
2000 
• súhlasilo s uzatvorením zmlúv 
o budúcich zmluvách o nadobud
nutí vlastníctva občanov k bytom 
v objekte na ul. Št. Králika. 

Prví občania by sa mali st'aho
vat' v júli t.r. ostatné priestory a ak
tivity by mali byt' k dispozícii v ok
tóbri. 
• schválilo rozpis rozpočtu Denovy 
pre rok 2000 v celkovej výške vý
nosov 9 930 tis. Sk v celkovej výš
ke nákladov 9 930 tis. Sk 
·schválilo záverečný účet Správy 
bytového fondu MČ DNY za rok 
1999 v celkovej výške výnosov 18 
536 841 ,58, v celkovej výške ná k-

Miestny úrad Devínska Nová Ves, 

lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Jána Smreka 10-12 
Počet vyhradených miest: 1 O 
Obdobie: 1. 7.2000 • 30.6. 2001 
Žiadosti o pridelenie parkovacie

ho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤAŽ PARKOVANIE 

NEOTVÁRAŤ" 
do podatel'ne Miestneho úradu 

v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 

49, 843 1 O Bratislava 

DEVEX ~ 

ladov (vrátane odpisov) 22 499 
777,55, z toho odpisy 4 625 252,
Sk 
Rozpočet C-real - správa bytov na 
rok 2000 
- schválilo návrh rozpočtu správy 
bytového fondu MČ DNY na rok 
2000 s pripomienkami 

Rozpočet časŕ ll 

v bode č. ll/l znížil' o -500 000,
Sk na l 159 885,- Sk, v bode č . 11/6 
ostatné služby -120 539,- Sk- l. j. 
na l OO 000,- Sk, v bode č. 11 /8 mi
moriadne náklady -l O 000 Sk,- l. j. 
na 189 359,- Sk rezerva 
·odvolalo z funkcie člena Rady sa
mosprávy pre verejnú informovanost' 
Mgr. M. Kelovú a Mgr. N. Habudo-
vú na vlastnú žiadost' . 
• zvolilo za členov Rady samosprávy 
pre verejnú informovanost' p. V. Ba
ranoviča a Ing. P.Rajkoviča 
• schválilo poskytnutie návratného. 
príspevku pre DTV s.r.o. vo výške 
500 tisíc Sk z Fondu rozvoja býva
nia s termínom splatnosti do konca 
roku 2001 
·uložilo konatelovi DTV s.ŕ.o. pred
ložil' splátkový kalendár čerpania 
pôžičky s termínom do nasledujúce
ho zasadnutia 
• uložilo p. Jaškovi a konatelovi DTV 
s.r.o. predložiť návrh projektu s no
vou programovou štruktúrou a s la
kým modelom financovania, ktoré 
zabezpečí finančnú sebestačnosť 
DTV s.r.o. 
• schválilo s odpredajom pozemku 
parc. č. 2878/289 - zastavaná plo
cha, k. ú. Devínska Nová Ves o vý-

. mere l 545 m' jednotlivým moji
telom garáží za cenu 2500,- Sk/m' 
• schválilo s odpredajom pozemkov 
parc. č . 70/2 - zast. plocha o výme-

Žiadosť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresa trva

lého pobytu žiadatel'a, 

-typ automobilu, farba, ~PZ 
-kto je vlastníkom automobilu, 

~v prípade, že vlastníkom je fyzic

ká osoba, údaj o tom, či sa využí

va alebo nevyužíva na podnika

tel'skú činnosť, 

- cenovú ponuku za vyhradené 

parkovacie miesto na obdobie 

jedného roka. 

Poplatok za 1 parkovacie, 

miesto: Paušálna suma poplatku 

sa určí pre všetky vyhradené par-

re 24 m'• parc. č. 70/3 - zast. plo
cha o výmere 35 m' • parc. č. 122/2 
- zast. plocha o výmere 32 m'• parc. 
č. 122/3 - zast. plocha o výmere 44 
m' GR ZV JS SR - Ústavu na výkon 
väzby v Bratislave za cenu 660,
Sk/m2 s podmienkou !archy strpenia 
verejne prospešných záujmov a bu
dovania infraštruktúry zakomponova
né v kúpno-predajnej zmluve 
• schválilo odpredaj pozemku parc. 
č. 1812/3 
• schválilo s odpredajom pozemku 
parc. č . . l 808 - zastavaná plocha 
k.ú. Devínska Nová Ves o výmere 
100m' 
- nesúhlasilo ~o začatím prác na od
predaji objektu VÚZ a pozemku pod 
stavbou parc. č. 2878/80 - zastava
ná plocha o výmere 784 m' IDEX-u 
s.r.o. 
• uložilo prednostke MÚ preveriť mo· 
žnost' zverejnenia neplatičov nad 20 
000,- Sk v médiách (DTV, Devex) 
• zvolilo p. Milana Vrbu za člena 
Komisie ochrany. verejného poriadku: 
·zvolilo p. Ing. P. Melkusa za člena 
Komisie architektúry, výstavby a dop
ravy 
• zobralo na vedomie informáciu 
o stanovisku OÚ BA IV k zriadeniu 
ZUŠ v MČ DNV.Na zriadenie gym
názia v DNY zatial' súhlas nieje, 
SOU by malo byt ako viacodborové. 
• schválilo so žiadosťou MČ DNY na 
zriadenie ZUŠ v MČ DNY 
• žiada starostu MČ DNY iniciovať 
stretnutie na úrovni MČ, KÚ SOUs 
a Volkswagenu za účelom prerokova
nia zriadenia združenej SOŠ v MČ 
DNY na báze SOU strojárskeho, ul. 
J. Jonáša 5 
• zobralo na vedomie informáciu 
o riešení súdneho sporu a nájomného 
vztahu k nebytovému priestoru na uli
ci M. Marečka 4-6 

kovacie miesta na jednom parko

visku rovnaká pre všetky vyhrade

né parkovacie miesta, a to o výške 

priemernej cenovej ponuk/uchá

dzačov, ktorým bolo parkovacie 

miesto na danom parkovisku pri

delené. 

Paušálna suma poplatku nemôže 

byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne ale

bo 600,- Sk/mesačne a nemôže 

byť vyššia ako 40 000,- Sk/ročne 

alebo 3300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepouží

vajú osobný automobil na podni

kanie, majú znížený poplatok za 

• nesúhlasí s úhradou vzniknutej 
škody vo výške 4 669 506,50 Sk 
• zobralo na vedomie prerozdele
nie dotácií pre šport, kultúru a os
tatné organizácie 
• zvýšilo príspevok pre ZO telesne 
postihnutých z rezervy o 17 000,
Sk na 34 000,- Sk 
• uložilo kontrolórovi predložiť in
formáciu o činnosti občianskeho 
združenia Votum 
• schválilo zmenu a doplnenie 
VZN č . 8/1996 MČ DNY zo dňa 
22. l O. 1996 o poskytovaní dotá
cií z rozpočtu mestskej časti DNY 
práv. a fyz. osobám pôsobiacim 
na území MČ DNY 
• schválilo VZN č . 3/2000 MČ 
DNY o miestnych poplatkoch . 
• schválilo s účasťou MČ na spo
ločnom programe v Rakúsku s ob
cou Marchegg v dňoch 16.-18. 6. 
2000 v rámci programu "Kultúra 
bez hraníc" 
• schválilo zápisnicu o prešetrení 
petície k periodiku Devex (píšeme 
na inom mieste) 
• doporučilo vydavatelovi Devexu 
zabezpeči( lacnejšiu tlač 
Píšeme na inom mieste) 
• schválilo s umiestnením zábav
ných atrakcií v lokalite Eisnerova 
ul. rok 2000, za podmienky úhra
dy nákladov nutných na úpravu 
priestranstiev zelene od majitelov 
zábavných atrakcií. 
• uložilo prednostke MÚ predložiť 
žiadost obyvatelov o predlženie li
niek 20 a 27 v Dúbravke po kone
čnú zastávku linky č. 22 orgánom 
hl. m. SR Bratislavy a DPB, a. s. 
• schválilo s prevzatím správy 
zdravotných stredísk na ul. P. Ho
rova 14 a lstrijská 20 po ich bez
odplatnom prevode do vlastníctva 
hl. m. Bratislavy. 

vyhradené parkovacie miesto pre 

osobný automobil, ktorý nie je vo 

vlastníctve právnickej osoby, na 

jednu tretinu. Znížený poplatok je 

možné uplatniť obyvatel'mi jed

ného byt spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 26. 6. 
2000 o 14.00 hodine - v tomto 

termíne sa zároveň uskutoční na 

miestnom úrade aj verejné otvo

renie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: 27. 6. 
2000 na zasadnutí miestnej rady. 

JUDr. Mária ~amová, 
prednostka MÚ ONV 

Sviatok bocianov. 
v Marcheggu od piatku 16. 
júna do nedele 18. júna 2000 
Ako sa dá do Marcheggu dos

tať? 
Po pontónovom moste, kto

rý sa každoročne stavia me
dzi Devínskym jazerom 

a Vysokou pri Morave "pri or
lici", alebo vlakom z Devín~ 
s kej Novej Vsi. Pri tejto 
príležitosti bude zvýšený po
čet vlakov, premávajúcich 
medzi Devínskou Novou 
Vsou a Marcheggom . Bude 
možné prepravovať sa aj s bi
cyklom . 

Piatok, 16. 6. 2000 
20.00 h Kabaret 

Andrea Händler- "Núdzový 
stav" 

Sobota, 17. 6. 2000 
14.00- Otvorenie 
14.30 h -Vystúpenia sloven-
ských súborov ' 

20.00 h - Koncert na námestí 
21.00 h- Sprievod s fakl'arhi 
ku Morave 
Pohraničná slávnosť letného 
slnovratu 
22 .00 h - Hudba v zámoc
kom parku 

Psia šou, Tanečné predstave
nie "jiu-jitsu", ARBO darova
nie krvi , WWF hry pre deti 
na stanovištiach, "Kistensta
peln", rôzne vzdušné zámky 

Nespalujme odpady 
Často sa s nedôverou po

zeráme na dymiace komíny 

tovární. Je dym vychádzajúci 

z ohnísk v našich záhradách 

a záhumienkoch menej škodli

vý? 

Pri domácom spal'ovaní 

v peci alebo na ohnisku 

môže vznikaŕ viac nebezpeč
ných škodlivín, ako v prie

mernej spalovni komunálnych 

odpadov. Dym čo vychádza 

z ohniska alebo kotla nie je 

obyčajný dym, ale jed, ktorým 

otravujeme nielen seba, ale 

aj svoje deti, či susedov. 

PlASTY- spalovaním sa uvol'

ňujú t'ažké kovy, oxid uhol'na

tý, uhl'ovodíky, ftaláty, vinyl

chlorid, kyselina chlorovodí

ková (mnohé s rakovinotvor-

ným účinkom). 
GUMA - spalovaním vznikajú 

sadze a oxidy síry, ktoré 

dráždia dýchacie cesty. 

DREVOTRIESKA - pri výrobe 

sa používajú formaldehydové 

živice. Ich spalovaním unikajú 

fenoly, jedy s dráždivým účin
kom . 

POLYAMIDY - pri spalovaní 

vzniká hlavne čpavok, ktorý 

.dráždi oči, sliznice nosa, spô

sobuje nevol'nost' a bolesti hla

vy. 

Čo z toho vyplýva? 

Doma do pecí, kotlov a na oh

nisko nepatria žiadne plasty, 

guma, drevotrieska, ani umelé 

vlákna. 

RNDr. Anna Zemanová 

POZOROVANIE A POČÚVANIE NETOPIEROV 
Počasie bolo už tri týždne krás

ne, ale Murphyho zákony fungujú 
a práve v tento podvečer 12. mája 
sa akosi zozimilo. 
Aj napriek tomu sa 35 záujemcov 
prišlo pozrieť, ako je možné ne
topiere počúvať, keď sa orientujú 
Pomocou ultrazvukov, ktoré sú 
pre ľudské ucho nepočuteľné. 
Existuje predsa malý prístroj - de
tektor ultrazvukov, ktorý premieňa 
ultrazvuky na zvuky počutel'né 

l'udským uchom. 
Stretli sme sa pri radnici v DNV, 

najprv rozprávali o zaujímavos
tiach zo života netopierov a po
tom sme sa za veterného počasia 
Presúvali k rieke Morave. 
Museli sme ísť dosť ďaleko, pre-

tože hladina vody bola vysoká 
a nemohli sme sa dostať až k rie
ke. Tu sa totiž dá stretnúť najviac 
druhov netopierov, pretože všetky 
·európske netopiere sa živia iba 
hmyzom a toho, hlavne komárov, 
je pri vodných plochách neúre
kom. 

Aj keď nám počasie neprialo, 
podarilo sa nám pozorovať a po
čuť 5 druhov. Raniak hrdzavý, vy
lieta najskôr. Patrí medzi naše 
najväčšie druhy a loví vysoko, 
nad korunami stromov. Večernica 
malá a večernica parl\:ová patria 
zase medzi najmenšie druhy. 

Večernice sa objavujú asi pol 
hodinu za raniakom, keď je už 
skoro tma a tie trepotavým letom 

pre deti , bocianie kino, pre
chádzky so sprievodcom cez 
prírodnú rezerváciu WWF 
Nedel'a, 18. 6. 2000 
11 .OO h - Ranný dúšok vína 
14.00 h - Rock n Roll Akro
batika 
14.20 h - Hudba v zámoc
kom parku 

chytajú hmyz okolo korún kríkov. 
Hneď za nimi ich nasleduje neto
pier vodný, ktorý má však úplne 
inú taktiku . .,Korčuľuje" tesne nad 
vodnou hladinou v jednej línii, 
tam a späť, tam a späť, až kým 
nevychytá všetok hmyz a potom 
sa posunie zase o kúsok vyššie. 
Posledný druh, ktorého sme po-

Športový turnaj, hypnotická 
šou, BMX - Demo-Van (mo
bilná testovacia stanica), ši
kovnosť v jazde na bicykli, 
pracovné dielne pre deti -
mejkap. a žonglova nie, šmý
kačky pre deti. 

17. a 18. júna 2000 

ochutnávka mladého vína, 
"Irish Pub" MGV Marchegg, 
ochutnávka vína, predajné 
stánky marcheggských spol
kov, domáce zákusky, dreve
né hračky, "hladkacia" ZOO
chova tel ia drobných zvierat, 
biologické rol'níctvo (piknika

vé koše), "jahodový stánok", 
predajný stánok "Niva" (Au
land), tombola WWF, atď. 

zorovali vylieta až úplne za tmy 
a bol pre nás prekvapením, preto
že sme ho ešte v tejto oblasti 
v letnom období nezaznamenali. 
Ide o netopiera obyčajného, ktorý 
sa zase špecializuje na lov hmyzu 

· pohybujúceho sa po zemi. 

ED 

Noviny? Ako, kde, za čo? 
Laik môže mať predstavu, že 

vydavateľ Devexu je neschopný, 
neochotný ... Keď neberie podsú
vané ponuky na výrobu a dodáv
ku Devínskonovoveského Expresu 
a "tvári sa", že je postihovaný roz
hodovaním miestnych poslancov. 
Aj na ostatnom zasadnutí miestne
ho zastupiteľstva si vydvateľ vypo
čul "duchaplné" pripomienky na 
svoju adresu: 
" Vydavateľ by mal ísť na exkurziu 
do iných tlačiarní, mal by sa po-
učiť ... " 
"Vydavateľ Devexu dostal nepo
rovnateľne viac oproti DTV." 
" Pripomienky po~;lancov sú v De
vexe krátené", (ešte že majú obča
nia možnosť sledovať nekrátené 
zasadnutie MZ prostredníctvom 
DTV). 

Petíciu občanov dokonca ktorý
si poslanec stotožni l s vydava
telom. (Občania sú zrejme ... ) 
Už v tom istom týždni v piatok vy
šiel Devex na novinovom papieri. 

TRHOVISKO 
Tzv. Trhovisko na rohu ulíc Eis
nerová, M. Marečka už nejaký 
len čas slúži a nedostatok pros
triedkov vybudoval' nové, iste aj 
nejaký len čas bude. Na všet
kých mestských trhoviskách ne
chýba základná hygienická po-

To nebo l výsledok trojdňového 
hľadania vydavateľa. Cena je totož
ná s ponukou z Trenčína. 
Odporúčatelia sa nezaujímajú čo 
v ponúkanej cene tlačiarne je 
zahrnuté a čo v nej chýba. 

Najčerstvejšia ponuka je za 
2,1 O/ks. Suma "vrazí" do očí a stá
va sa argumentom. Vydavateľ si 
prirodzene overí a spočíta cieľové 
náklady. Pretože ponuka hovorí 
o náklade 1 O tis . kusov (množstvo 

. ovplyvňuje cenu) ale ... požiadavka 
tlačiarne : podklady dodané na fil
moch. To znamená, že k ponúknu
tej cene treba pripočítať vyhotove
nie sadzby, zalomenie, scanovanie 
obrázkov, vyhotovenie litografie. 
To už ·ponuková cena 2,1 O Sk/ks 
neobsahuje. 

je mi ľúto, že musím čitateľov 
zaťažovať problémami, ktoré sú 
vyrábané. 

Mgr. Peter Krug, 
vydavateľ 

treba - vocla. Slúži predávajúcim 
aj kupujúcim. Zaujíma ma, kde 
väzí problém vytvorit' rovnaké 
podmienky aj u nás, keď liatino
vý poklop s označením vocJ.a je 
vary dva metre od krajného 
stánku. 

pp -
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/STRA CENTRUM pozýva deti a mládež na oslavu Medzinárodného 
dňa detí za účasti rozprávkových bytostí: 

ROZPRAVKOVA CESTA LESOM 
Kedy? 3.júna 2000 (sobota) od 13.00 do 17.00 h 

(V prfpade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční 
v nedelil 4. júna v tom istom čase) 

Kde? Devínska Kobyla so štartom pri kameňolome SRDCE 
a cielbm pod SANDBERGOM 

Čo? Súťaže, hry zábava, dobrodružstvo, odmeny, 
tvorivosť, p rekvapenia .. . 

Kto Vás čaká? A čo bude? 
Indiánske teepee s Indiánmi: Tancujúci Medved; OhniviMustang 
a Vlk, Elfovia a trpaslíci v lese a s lanami, Vi1y, čo nevili, len všet

kých menili, čarodejnica kúzelná a lietavá, 
Sova stará a premúdra, Rumcajs rumcajsovitý, 

Veštica predvídavá, Lienka bodkulienka, Vodník na suchu 
Prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú prejsť našou 

"Rozprávkovou cestou lesom", aby svojich štvornohých priatelbv 
nechali doma!!! Dakujeme. 

Sportových_nadšencov- najmä v teenagerskom veku- pozývame 
na 17. hodinu: l 

Prídite si zahrať tradičnú indiánsku hru lakross!!! 
POZOR!!! Pripravte sa na komáre a kliešte!!! 

"Rozprávkovú cestu lesom" podporili: 
Diskont ROS/ DNV ,Pekáreň a diskont LUDVIGOVA DNY, 

Papierníctvo VRANKA, VydavatelStvo PR!RODA, 
MOVEO - veľkoochod hračiek, školských a kancelársliych potrieb 

Úprava hodín výpožičného času a otvorenie letnej čitárne. 
Od 26. júna 2000 bude otvorená letná čitáreň pri knižnici lstrocentro 

na lstrijskej ul. č. 6 a zároveň budú upravené výpožičné hodiny: 
Pondelok: 12.30-17.00, Utorok: ---, Stredo: 12.30-17.00, 
Štvrtok: 12.30-17.00, Piatok: 8.00-12.00 a 13.00-16.00 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 

Usporiadate!': Chorvátsky 
kultúrny zväz na Sloven

sku, mestská Časť Bratis
lava,- Devínska Nová Ves 

· Miest : Kultúrna záhra
da, lstrijská ul. 4-6, De
vínska Nová Ve·s, Istro-

DEVEX4 

KULTÚRY 2000 

centrum, Radnica; Pred 

kostolom 
Termín: 24. a 25. 6. 2000 
24. 6. 2000 - J. deň fes
tivalu - sobota 
15.00 h "Stretnutie Chor-

Program kina 
10.-11. 6 o 1 7.15 h 

PLÁŽ 
.USA - MP 12 - 60,-

16. 6. o 17.15 a 19.35 h 
SPRÁVNA VEC 

USA- MP 12-60,-

3.-4. 6.o17.15a 19.00h 
MYŠIAK STUART LITTE 

USA- s. d . - 55,
rozprávka 

17.-18. 6. o 1 7.15 a 19.45 h 
SOUTH PARK 

USA- MN 15-55,-

Tel. : 6477 5104 

vátov"- žijúcich mimo, svojho rodiska {Vel'ká sála} 
16.00 h "Tradičné jedlá a näpoje" (Kultúrna záhrada 
lslrijská 6) 
- výstavka a ochutnávka typických jedál, koláčov a ná

polov 

l 9. OO h "Xl/. festival chorvátskej kultúry" (Kultúrna 
záhrada lstrijská 4) 
Otvorenie l. časti festivalu - vystúpenia zahraničných 
súborov 

"Diječa folklorna grupa" BIOZONJA - Madarsko 

"Diječa grupa - Nin" - Chorvátsko 

"Muška grupa - Nin" - Chorvátsko 

20.00 h "Chorvátska veselica" (Kultúrna záhrada} 
do tanca hrá hudobná skupina "Bečáni" 
25. 6. - 2. deň festivalu - nedelá 
l 0 .30 "Chorvátska sv. omša" {Pred kostolom} 

, Koncelebrat;~ti ;..--Mgr. Ferdinand Takáč a Mgr. Karol 

Moravčík 

Hudobný doprovod: cirkevný zbor z DNV 

14.00 Prijatie u starostu (Radnica)vedúci súborov,za

hraničné delegácie,hostia starostu 

15.30 "Festivalový sprievod" - za účasti všetkých 

účinkujúcich a dychovky. (trasa 1. : Radnica, Novoves

ká, Na Grbe, Na vyhliadke a lstrijská ul. - kultúrna 

záhrada) 

l 7 . OO "XII. festival chorvátskej kultúry" (Kultúrna 
záhrada} 
Otvorenie ll. časti festivalu - vystúpenia domácich sú

borov 

"Rosica" a "Ruožice a Pašaki" 

"Chorvatanka" 

"Grbačieta+ Črip" z DNV 

"Čuňovo ll 
"Jarovce" 

"Kolo SLAVUJ" Rakúsko 

l 9. OO "Bavíme sa s Chorvátmi" (Kultúrna záhrada} 
do tanca hrá dychový súbor "Veselá muzika" 

v týchto dňoch oslávili 
75 rokov 

Anna CHRVALOVA 
Ferdinand ŠUBJN 

80 rokov 
Alžbeta LABUDIKOVA 

Margita VLAŠIČOVA 

Blahoželáme l 

Jozer RIGLER 
a 

Helena VOLNA 

Marek ROMAN č/K 
a . 

IvonaPETRAšovA 

Milan BEŇA 
a 

AndreaKRIVOSUDSKA 

Stella ORBANOVA 
PatrikROCH 
Ema HRUBÁ 

Július MOLNAR 

IJIIJJdUY VYIIC::;,IIO uviiUVU- ~ 

rom. 

Zást. vel. stanice MsP ONV, 
E. Kovarík 

!Ir JP) d; (i) Itl/ Tlf JA 

FUTBAL® 
Výsledky 
muži 
25. kolo- 21 . 5. 
ONV- FK Lamač 2:2 (0:1) 
g: Stančík 2 
26. kolo - 28. 5. 
SKP Devin B - ONV - odložené 
dorast 
25. kolo - 20. 5. 
ONV - SKP Devin B 1:6 (0:3) 
26. kolo - 28. 5. 
PSC Pezinok- ONV 4:0 (2:0) 
Najbližšie zápasy 
muži 
27. kolo- 4. 6. o 17.00 
DNV - PSC Pezinok 
28. kolo- 7. 6. o 17.00 
VTJ Malacky- ONV 
dorast 
27. kolo- 3. 6. o 10.00 
ONV- TJ Spoje · 
28. kolo- 7. 6. 
TJ Trnávka- ONV 

ms 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakc;ie. 

V nočných hodinách 
ktorýsi deň som sledoval 
reláciu, v ktorej členovia 
nášho republikového par
lamentu jasne a jedno
značne deklarovali funk
ciu poslancov. 

Poslanci sú volení zás
tupcovia l'udu, chránia 
a presadzujú záujmy svo
jich voličov, sú povinní 
zodpovedať sa l'uďom -
voličom za rozhodnutia, 
ktoré prijímajú, ich fungo
vanie je transparentné, 
priehl'adné, verejné, kon
trolovatel'né ... 
-slúžia l'uďom a konajú 
- robia všetko v prospech 
občanov. · 

To znamená, že rozhod
nutia poslancov musia 
slúžiť všetkým obča nom . 

To znamená, ak hospo
dária s majetkom občanov 
občania musia mať z neho 
prospech. Ak sa dostane 
obec do problémov (tre-

Majstrovstiev Bratislavy pre r. 2000 sa 
zú~astnilo 80 hráčov. Pekný úspech dosiah
la V. Roháčková. V otvorene] súťaži sa 
stala majterkou Bratislavy žien pre rok 
2000, hoci má iba 14 rokov. 
Z hrá~ov ~K Strelec svojím výkonom prí
jemne prekvapili P. TÓTH - VANO, l. 

\ 

FRATRI( V. ~l FEL a J. HIPSZKf. Naopak, so 
svojím výsledkom neboli spokojný M. 
Rohá~ek, M. Bezúch, M. Jur~ák : 

Konečné poradie: 
1. l. Novák Tatran 8,5 
2. V. ~ulek Slovan 7,5 

' 3. A. Hanták Krasňany 7 

7. V. Roháčková D.N.V. 6 
8. M. Roháček D.N.V 6 · 

10. P. TÓTH- VA.ŇO D.N.V. 6 
24. M. Bezúch D.N.V 5 
25. M. Jurčák D.N. V S 

bárs finančných) treba 
skúmať, kde je príčina, či 
nie je príčina práve v roz
hodovacom konaní zás
tupcov l'udu - poslancov). 
Obec (mesto, mestská ča
sť) môže byť finančne zis
ková, vyrovnaná, stratová 
- argumenty môžu byť 
vecné, pravdivé i neprav
divé. Sme v strate a museli 
sme krátiť športovcom, na 
kultúru, Devexu, DTV, 
Denove ... všade. Narábali 
naši zástupcovia s pro
striedkami, ktoré mali 
účelne? 

Nie sú zabudované ko
runky kdesi neprezieravo, 
nemuseli sa vyp lácať sumy 
a sum i č ky zbytočne? Je 1 
pridel'ovanie prostriedkov, l 
ostatných pridel'ovaných 
záležitostí (prostriedky na 
výstavbu, prostriedky na 

, byty, poradovníky, pride
l'ovanie bytov, v súlade 
s platnými normami? 

33. l. Fratrič D.N.V 5 
50. V. Šifel D.N. V. 4 
64. J. Hipszkí D.N. V. 3,5 

mj 

MOTORŠPORT 

Tretie tohtoročné preteky se
riálu Majstrovstiev Európy 
na okruhoch na A 1 - Ringu 
v rakúskom Zeltwegu, 12. -14. 
mája 2000, absolvovali jazdci 
v daždi. 

Slovenskí jazdci suverénym 
spôsobom absolvovali dvanásť 
kôl okruhu a obsadili prvé 
miesta. Prvé Andrej Studenič 

( Zo suchých informácii 
z radnice sa to nedozvie 
občan. 

Pritom, podl'a poslan
cov (niektorých) parla
mentu, občania musia 
byť informovaní (nie 
na troch nezaujímavo 
umiestnených tzv. verej
ných tabuliach) a poslanci 
sú, súc volení služobníci 
l'udu povinní informova
nosť zabezpečiť. 
Občan sa nemôže cítiť 

v úlohe pokorného žob
rajúceho červíka, ktorého 
poslanci odbijú sprs
kou málo zrozumitel'ných 
slov. Občan - volič, ne
musí mať vysokú školu, 
ani chápanie vysoko vý
konného komputera. 

Ako plátca daní má 
právo detailne vedieť ako 
sa s jeho prostriedkami 
nakladá. 
Na Slovensku je to tak, 
v Devínskej? 

drg 
mozno nesn poaKrov1e. Lena 1 ,J mil. 

Tel : 6477 7206 podvečer. 

• HERBA, záhradkárske potreby. 
Po: 15.00-18.00, Út-pio : 13.00-1!;!.00, 
So: 8.00-13.00 h. 

Tel.: 6477 4642 
• Mladí manželia VŠ, nefajčiari , hloda jú 
na dlhodobý prenájom byt v DNV od 
l. 7. 2000. 

T..,.l • non"t ')1:D c"o 

{Národný tím Slovenska) na 
vozidle Audi A4 Quatro SJ: 
druhé Viliam Lied/ (Presskam 
Bratislava} na vozidle Audi 
BO ST. Tretí, M. Konôpka, 
strácal na 'druhého takmer 
jednu rriinútu. 

pk 

V. Liedl na trati Hungaroringu 

DEVEX 5 



KERM 
veľkoobchod - maloobcJwd 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelbm 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zlavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WC, bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové'izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 
a Vlk, Elfovia a trpaslíci v lese a s 

kých menili, Caratteil>zíc< 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta {ponúka, hlodá) 

04 - Služby {ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Predám obývací.; izbu za 7000,- Sk. 
TeL: 6477 5414 

• Predám za vel'mi výhodnú cenu biely 
písací stôL TeL: 6477 6538 
' Predám detskú trojkolku. Cena 200 Sk. 

TeL: 6477 0339 
' Predčm kočík STEGGI, 3-komb., zele
no-modrý. 2000 Sk. TeL: 6477 6684 
' Predám kočík 3-komb., zelený, nem. 
výroby, zvlášt šport. čast + fusak, taška, 
slnečník, Iarisa, sietka, cena 4500,- Sk. 

TeL: 6477 5955, 0905 609 469 
'Predám zachovalý det. bicykel BMX-20 
aj s doplnkami. Ako nový. 

TeL: 6477 6618 ( 18.00-22.00) 
• 

str. = str. = str. = str.= 

Víno Nitra .zbóf-.ziJŇ~- ...., 
vedľa Bistra finica)vedúci súborov,za

ostu 

V piatok 16. .;J" - za účasti všetkých 

od 13.00 ~a 1.: Radnica, Novoves-

Vás na 

cigánska, 
bude hrať 

= 12 Sk. K cenám 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou päť o viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám: 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora 

%. Príplatky: l . strano + l OO %, posledná 
poštou). Po-pio: 15.30 - l 8.00, 

sobota 8.00- 11.00 ' 

DEVEX6 
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od 11. 5. 2000 ' do 25 . 5. 
2000 
Dňa 13. 5. 2000 v dopo

ludňajších hodinách na ulici 
Mlynská; hliadka mestskej 
polície riešila priestupok 
dvoch občanov, ktorí na ve
rejnom priestranstve popíjali 
alkoholické nápoje. 
Priestupky vyriešila hliadka 
blokovou pokutou. 
Dňa 20. 5. 2000 v nesko

rých nočných hodinách rie
šila hliadka mestskej polície 
na ulici š. Králika skupin
ku mládencov rušiacich noč
ný kl'ud spevom a hluč
ným správaním sa. Hliad
ka na mieste zjednala nápra
vu a priestupcov vyriešila 
v zmysle zákona o priestup
koch. 
Dňa 23. 5. 2000 bola 

hliadkou mestskej polície 
vykonaná poriadková akcia 
zameraná na kontrolu do
držiavania VZN č. 6/1998 
o pohybe zvierat na verejne 
prístupných miestach. 
Hliadka počas akciezistila 
štyri priestupky. V dvoch prí
padoch vyriešila priestupky 
v blokovom konaní a v dva 
prípady vyriešila dohovo
rom. 

Zást. vel. stanice MsP ONV, 
E. Kovarík 

KRitOVKA 
Nekazme si to čo ... dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Akej vlastnosti - Odyseova v l asť - pou
kážka na sumu v cudzej mene. -
C. Pomôcka kosca - osobné zámeno - slo
vom, nuž. - D. Pramatka - motykou ošetri 
- hora. - E. Osobné zámeno - husto po
kryla -solmizačná slabika. - F. Nástroj pri 
pluhu - maškrta - nádoba pri studni. -
G. Tvrdá stupnica - mzdy- vyrába látku. -
H. Praním očisti - záporová spojka - mes
to vo Francúzsku. - l. Začiatok tajničky.
Zvisle: 1. Takým spôsobom - skratka 
elektrárne Mochovce - budova.- 2. Putá
neostrá. - 3. Misa po česky - vyjmúc. -
4. Komu patriaca - blanokrfdly hmyz -
predložka 4. pádu. - 5. Opuchy po česky
holohumnica. - 6. Predpona jednotiek de
siatkovej sústavy - horia plameňom. -
7. Skupina závodných koní- dostatok ča
su. - 8. Kóniec šachovej partie - meno 
spisovateľa Sándora - druh slona. -

STAVEBNINY PEZINSKÉ 
TEHELNE 

Tehelňa, 843 08 Bratislava, 
Devínska Nová Ves 

tel./fax: 6477 8701, mobil: 0905 599 761 

lf?l!®cM!w®Drďi; 
- pálené murovacie 

materiály 
- keramické stropy 

-cement 
-vápno 
-lepidlá 

další stavebný materiál 

******************** 
'©JrtW©lľ®Iffl@: 

pondelok - piatok 
od 7.00 do 16.00 h 

sobota: 
od 7.00 do 12.00 h 

PREDBEHNITE ZLODEJOV - zadovážte si 6 až 1 O bodové 

BEZPECNOSTN~DVERE 
- certifikované podl'a noriem Európskej únie l TREZORTEST 
- protipožiarne úpravy, výmena, betonáž a montáž zárubne 

\ 

AJ NA SPLÁTKY s 1 0% akontáciou bez ručiteľov 
Tranovského 25 - Dúbravka - tel/fax: 642 88 987 

ZJava 1 000,- Sk na dvere do 30. 6. 2000 

9. Brat Kaina- mesto v Kazašskej republi- Pomôcky: H. Laon.- 6. Nano.- 7. Ekipa.-
ke. - 1 O. Vzor- kryt proti plochým strelám. 9. Aktau. -
- 11. Spanielska exkráľovná - Slovenská 
akadémia vied -slovko súhlasu. - d 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~~--~~~~~~--4--4--4-~~ 

' Opravy chladničiek a mrazničiek. 
Tel.: 6428 6260, 

0905 786 260 
' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
' Doučím A aN. Tel.: 6477 8835 
' Spracujem podvojné účtovníctvo 
a mzdy. Tel.: 6477 5501 
' Murárske- obkladačské práce, výme
na jadier - murujem a obkladám krby. 

Tel.: 64!7 8438, 19-21 h. 
' Doučíme· MA, SJ, AJ, CH, UČTO. 

Tel.: 6477 5639,0903 215 069 
' Elektrainštal. práce - od zásuvky po 
rozvod. 

Tel.: 6224 5789,0903 435 099 
' Opravy práčok - kv.alitne so zárukou, 
od 8-20. . 

Tel.: 6224 5789,0903 435 099 

' Kúpime 2-izb. byt v DNY. 
Tel.: 0903 384 250 

• Vymením 3-izb. družst. byt za 2-izb. 
+doplatok. 

Tel.: 0905 484 266, 07/6477 6093 
' Predám 3-izb. byt DB - v Dúbravke, 
tehlový, l 05 m'. 

Tel.: 0903 464 672 
' Predám 3-izb.byt v 4-bytovke so sed l. 
Str., 66 mq. Byt a pozemok je v OV, 
možno riešit' podkrovie. Cena l ,3 mil. 

Tel: 6477 72ô6 podvečer. 

' HERBA, záhradkárske potreby. 
Po: 15.00-18.00, Út-pia: 13.00-1 ().OO, 
So: 8.00-13.00 h. 

Tel.: 6477 4642 
• Mladí manželia VŠ, nefajčiari, hlodajú 
na dlhodobý prenájom byt v DNY od 
l . 7. 2000. 

Tel.: 0903 238 529 

~~ff@ [j) ~CB 
~~~iD~~ 

Ide chlapček po ulici o t'ahá za sebou 
špagátik. Stretne ho postarší kmet', 
ochotný vždy poradi( a pýta sa: 
- Chlapček, prečo taháš ten špagátik? 
- Pretože by sa skrčil, keby som ho tlačil, 
- odpovie chlapček. ... 
Rabín mal oblííbeného žiaka, ktorý mu 
dával tie najtažšie otázky. Raz sa sa 
ho opýtal: 
- Povedz, rabín, myšlienky vnikajú da 
hlavy zvonku, alebo vyžarujú z našej 
hlavy von? 
Rabín si pohladil bradu, dlho roz-
mýšlál, až riekol: - Áno. · ... 
Otec kúpe syna. Keď ho dôkladne vy
utiera, pyšne povie: 
- Vidíš, že to dokážeme aj bez mamy! 
- Áno, ale mama mi vždy pred kúpaním 
vyzuje topánky! 

DEVEX 7 



EIB, spol. s r.o. 
Židovská 5, 811 01 Bratislava 

...................................... 
Pozývame Vás na návštevu zariadeného vzorového bytu 
v Polyfunkčnom dome na ul. š. Králika 

Byt je riešený účelne a je 
vhodný na bývanie 2-
člennej rodiny. 

.................................................... 

Riešenie bytu akceptuje 
oddelenie dennej a nočnej 
zóny aj pri jednoizbovom 
byte. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Súčasťou ceny bytu je aj kuchynská linka so sporákom, 
sklokeramickou platňou a digestorom. 

Dohodnite si vopred termín návštevy, zaujíma nás Váš názor. V prípade Vášho 
záujmu o kúpu bytu Vám poradíme najvýhodnejší úver a financovanie; Kúpou. 
bytu tesne pred ukončením výstavby získate možnosť upraviť si štandard 
podl'a Vašich predstáv. 

Informácie: www.eib.sk 
eib@ mail.eurotel.sk 
tel.: 544 123 65 

544138 65 
fax: 544 123 69 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava· Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Brotislovo·Devínsko Nová Ves, Novoveská l 4, (z dvora) po-pio: l 5.30- l 8.00, 
so: 8.00- l l .OO. Úzavierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. s r. o., Turbínovo l , 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva no 33,4% nákladov. . Registračné číslo: 103/90 • R. 

DEVEX 8 

26.-27. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Slnkom prehriata Devínska 

potešila vari len hoduj(Jcich 
vo večerných hodinách okolo 
kolotočov a atrakcií. Ktosi si 
nezabudol post'ažovat', že 
stará čast' hody nemá, keď 
kolotoče sú v novej. Tí z novej 
časti by radi dopriali starej ... 
škoda, niet takej varešky čo 
by riadne premiešala : A nie· 
len domy. 
Väčšina však smädno po

zerá na oblohu, ktorá nie 
a nie zaplakal. Trávniky pri· 
pomínajú vyschnutý koberec, 
občas vyschne niektorý strom
ček (novovysadené zalieva 
Den6va, ba i podaktorí obča· 
nia vybehnú podvečer s ve· 
dierkam (a polejú ten svoj 
obl'úbený). Bohatá ponuka 
kultúrnych ale aj športových 
podujatí na nasledujúce dni 
žiada vybrat' si a zadelil čas. 
Čas vol'na pre školákov začne 
až koncom mesiaca a dovo· 
lenky (pre tých, čo na ne 
majú) hneď po nich. Po· 
niektorí sa chystajú st'ahovat' 
do nových bytov na ulici 
Š.Králika, poniektorí na 
Novoveskú. 

Vela slnečných dní a daždi
Vých nocí, skutočne i obrazne 
si môžeme zaželal vari všetci. 

Váš vydavatel' 

\ spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 
16.6. 2000 Ročník: X. Číslo: 12 bezplatne 

~. . ...",..,., It 
~~u ~ c-t4~e 

EJ Z radnice * Z diára starostu 
ml Mládeži IJ Hodové postrehy * Výhody dô

chodcom m Festival chorvátskej kultúry ll Šport 
. * Možnosti pre Devex l:J Príležitosť 

Detom kolotoče určite urobili cez hody rados( 

Vysvetlenie 
V rubrike Drobničky z radnice 

v dnešnom čísle si možno prečíta( 
že miestno rodo schváli lo kontrolnú 
správu účtovníctvo Devexu o poza
stavila poskytovanie príspevku do 
doby vysporiadania účtovníctvo 
v zmysle uzatvorenej zmluvy o pos
kytovaní dotácie. 

Hoci kontrolo bolo vykonaná 
miestnym kontrolórom 15.5.2000 
vydovotel' Devexu sa s kontrolnou 
správou zoznámil ož 12.6.2000. 

V správe so konštatuje, že tržby 
z registračnej pokladne so nedali 
rozdelil', náklady (réžie, 'telefón, 
dopravné PHM, kancelársky mate
riál, prenájom priestorov, PC, 0č-

lovné poradenstvo) sú určované 
kvalifikovaným odhadom, odmeno 
šéfredaktora je účto.voná celkom 
l 00%, ole nie je vyplácaná formou 
mzdy .. . podla týchto zistení účtovníc· 
Ivo nie je vedené osobitne o miestny 
kontrolór navrhol pozostovit' posky· 
tovonie dotácie. 

Vydovotel' nie je účtovník, pred
pokladal, že účtovník o kont~olór 
nájdu spoločnú reč, pretože dokla
dy sú vraj v poriadku iba nie je ab
solútne oddelený Devex oko noviny. 
Nuž ... 

No vyriešenie so podujalo MČ 
DNY vyhotovením dodatku ~ zmlu
ve, na ktorého znení sa zmluv
né strany dohodli v pondelok 
12.6.2000 o jeho znenie by malo 
uspokojil' ob~ strany. 

Myilienka na tento týideň 
(za skúsenosti získaných v teréne ONV) 

"Sviňa, ktorá sa dostane k válovu už menšia nebude." 

Ako bude 
vychádzať 

Nielen blížiace sa dovolen· 
kové dni ovplyvnia vychádza
nie Devexu. {nástup na lieče· 
nie). Minimálny počet 22 čísel 
ročne však chceme dodržat'. 
Pôvodne sme chceli dodržat' 
2 čísla mesačne. Riešenie vy
davatela však kalendár podpo
ril v dvojtýždňových cykloch. 

V mesiaci jún vyjdu 3 čísla: 
2., 16., 30. 6., v mesiaci júl 
jedno 14. 7. 

V prípade nutnosti, ak sa po· 
darí zabezpečit' redakčné 
spracovanie, v menšom rozsa
hu vyjde aj číslo 25. 7. 

Vydavatel' 

Výško dotácie sa nemení, zmení 
sa iba spôsob vyplácania a spre
hladní sa kontrolná činnost'. 
Dodatok zmluvy ba mal byt' vyho· 
tavený do konca júna. 

r 

lstracentrum 
ponúka posledné miesta 

v letnom tábore v Patronii --
27.4. až 2.8. 2000 

Informácie: 
na tel. č. 64 775 190 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 8.6. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 22.6. 2000, 
číslo vyjde 30.6. 2000. 
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® robničky 
~ · ra dn ice 

Miestna rada sa zišla na svoje 
rokovanie diía 30. 5. 2000. 
K jednotlivým bodom rokovania 
boli prijaté nasledovné uznese
nia: 
- schválila spôsob vyhlásenia ve
rej nej súťaže na zabezpečen ie 
prevádzkovatela tepelno-energe
tických zariadení podl'a obchod
ného zákonníka v zmysle prísluš· 
ných ustanovení 
- zobrala na vedomie informáciu 
o kontrole plnení uznesení 
z miestnej rady a miestneho zas· 
tupitelstva 
- odporučila miestnemu zastupi
telstvu schváli( doplnenie organ i· 
začného poriadku po zapracova
ní pripomienok 
- schválila realizáciu drobných 
stavieb na ul. lstrijskej, Kosatcovej 
aJ. Smreka 
- prerokovala zámer vybudova
nia polievacieho vodovodu 
v športovom areály a urči la dalšie 
kroky pri danom zámere 
- uložila miestnemu kontrolórovi 
preveriť výmery plôch pre zauja· 
tie verejného priestranstva a dalo
ži( kalkuláciu k daným plochám 

Z diára starostu 
mestskej častí Ing. V. Mráza vy· 
be ráme: 
· 16. 5. Starosta mestskei časti ro

-koval spolu s členmi správneho vý
boru Okresného úradu práce BA 
IV Členovia správneho výboru od
súhlasili finančný príspevok na vy· 
tvorenie chráneného pracoviska 
pre vytvorenie pracovného miesta 
občanov zo ZPS z našei mestskei 
časti v oblasti masérsky~h služieb. 
Schválili i príspevky na rekvalifikač
né kurzy evidovaným nezamestna
ným. V tento deň prebehlo i celo
denné rokovanie poslaneckého 
zboru vDNV 
- 17. 5. sa starosta zúčastnil na ro· 
kovaní výboru NR SR pre životné 
prostredie. Poslanci NR SR oboz
námili starostu, zástupcov VW 
Slovakia a zástupcov občianske; 
iniciatívy "Žiieme na.:." s výsled
kom poslaneckého prieskumu 
k prevádzke lakovne na území MČ. 

V uznesení poslanci NR SR konš
tatovali, že nová lakovňa spfňa le· 

DEVEX2 

- uložila komisii výstavby prero
kova( možnost odpredaja po
zemku v intraviláne .mestskej časti 
- schválila uzavretie dohody 
o uznaní dlhu za užívanie bytu 
a schválila splátkové kalendáre 
k jednotlivým žiadatelom 1 

- nepodporila petíciu žiakov 
SOU pre telesne postihnutú mlá· 
dež so zriadením zastávky na 
Mokrohajskej ul. po zvážení žia· 
dosti a vyjadrení dopravného 
podniku · 
· schválila kontrolnú správu úč· 
tovníctva Devexu ci pozastavila 
poskytovanie príspevku do 
doby vysporiadania účtovníctva 
v zmysle. uzatvorenej zmluvy 
o poskytovaní dotácie 
- prerokovala návrh nového mo
delu údržby komunikácií - pre let· 
né aj zimné obdobie - v hl. meste 
SR Bratislavy 
- schválila účely p~užitia dotácií 
pre občianske združen ie a spolo
čenské organizácie 
- schválila splátkový kalendár ná
vratného príspevku pre DTV s.r.o. 
- súhlasila s návrhom hraníc 
chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty vypracovaných orga· 
nizáciou Správy CHKO 
- zobrala na vedomie informáciu 
o príprave Festivalu chorvátskej 
kultúry v DNV 

zs 

gislatívne normy platné v SR a EÚ. 
Zároveň požaduiú vykonáva!' mon i· 
loring prevádzky, ako i stanovisko 
prednostu kra;ského úradu. 
- 18. 5. prerokoval starosta spolu 
so starostom Marcheggu prípravu 
festivalu "Kultúra bez hraníc". 
- 19. 5. sa zúčastnil na rokovaní 
s vedúcim odboru úradu pre verei· 
ne obstarávanie vo veci ob;asnenia 
stanoviska tohto úradu k vypísaniu 
vereinei obchodne; sútaže pre pre
vádzkovanie a modernizáciu tepel
ných zariadení v DNV. 
- 23. 5. rokoval so starostami okre· 
su BA IV k problematike zriade· 
nia spoločných úradovní miestne 
príslušných mestských častí pre pri
pravovanú reformu vere;nei správy 
a prenos kompetencií zo štátne; 
správy, na samosprávy. Zriadenie 
úradovne sa predpokladá v sídle 
miestneho úradu v Karlove; Vsi. 
V tento deň sa zúčastnil na rokova
ní finančne; komisie hl. m. SR 
Bratislava. 

Naivážneiším bodom rokovania 
bola správa primátora hl. m. SR 

k úložke finančných prostriedkov 
hl. m. SR v SKB. Členovia komisie 
vyslovili nespokoinost' s obsahom 
tohto materiálu a žiadaiú prepraco
vanie správy a ;e; opakované pred
loženie po doplnení materiálu 
v zmysle uznesenia zaslupitelstva hl. 
m. SR Bratislavy. 
- 25. 5. zasadala mestská rada hl. 
m. SR Bratislavy. člen·ovia rady ne· 
súhlasili so zaradením pripravova
ných návrhov VZN o čistote a novele 
VZN k náiomným bytom na rokova
nie mestského zaslupitelstva. 
Zároveň sa stotožnili so stanoviskom 
finančne; komisie k správe primálo
ra o úložke financií hl. m. SR v SKB 

a žiadali iei prepracovanie. 
Rada odporučila schválil' záve

rečný účet hl. m. SR Bratislavy za 
r. 1999, pričom odporučila spôsob 
zúčtovania hospodárskeho výsledku 
podla varianty 2. Rada neodporuči
la schváli!' predkladaný návrh orga-

nizačných zmien v príspevkových 
organizáciách PAM/NO a'GIB. 
- 26. 5. starosta zastupoval Mč 
ONV na regionálnej konferenci; 
mestských častí hl. m. SR Bratis/0 . 

vy. Naivážneišími bodmi rokovania 
boli pripravované návrhy noviel 
ústavného zákona SR, ako i záko
na o obecnom zriadení. Členovia 
konferencie sa stotožnili s obsahom 
listu požaduiúceho spresnenie po
stavenia mestských častí v hl. m. SR 
Bratislave a v Košiciach v pripravo
vaných- nove/ách adresovaného 
preds~dovi NR SR. Konferencia 
pre;okovala i výsledky rokovaní no 
pripravovanom znení zákona o hl. 
m. SR Bratislave. Na zasadnutí sa 
napriek prísl'ubu nezúčastnil primá
tor hl. m. SR Bratislava, s čím viace
rí členovia konferencie vyslovili ne
súhlas. 

-az-

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 
843 O l Bratislava 

vyhlasuje ~r!!J1J!J.Jfl 
Prenájom trhového miesta na ambulantný predaj 

na križovatke ulíc M.Marečka - Eisnerová 
Počet prenajímaných stolov: 2, stôl č.4 od 1.8.2000 do 31.7.2001, 

stôl č.2 od l .9.2000 do 31 .8.200 l. 

líadosf musí obsahova(: 
• meno, priezvisko a adresu trvalého po_bytu žiadatel'a 

• ak je žiadatel'om právnická osoba obchodné meno a sídlo firmy 
• číslo trhového miesta o ktqrý má žiadate!' záujem (stôl č .. . ) 

• cenovú ponuku za prenájom počas jedného roka. 
Výška nájomného: výšku nájomného určí Miestna rada ML DNV 

podl'a najvyššej ponuky na každé trhové miesto osobitne. Minimálna cena 
nájomného je 20 400 Sk/rok. Nájomné sa bude platiť mesačne. 

Prenajaté trhové miesto nie je možné dať do prenájmu inej osobe. 
Uzávierka prihlášok: 26.6.2000 o 14.00 h 

-v tomto termíne sa zároveň uskutoční na Mú aj verejné otváranie obálok. 
Vyhodnotenie sútaže: 27.6.2000. 

Trhové miesto bude pridelené žiadatel'ovi s najvyššou cenovou ponukou. 

Občanov zaujíma 
o tak sme požiadali starostu MČ 
DNY o konkretizovanie uznes~ní 
zo zasadnutia miestneho zastupi· 
telstva zo 16. 5. 2000. 
Uznesenie 380/5/2000 rozčlene
nie zníženia výdavkovej časti roz· 
počtu MČ DNY. Vybrali sme z vy· 
hodnotenia: 
Položky krátené: mzdy, platy služ. 
príjmy o 570 tis. Sk, poistné o 220 
tis. Sk, cestovné o 23 tis. Sk, ener
gie o 50 tis. Sk, materiál o dodáv
ky o 50 tis. Sk, dopravné o 50 tis. 
Sk, údržba o 220 tis : Sk, dotácia 
DTV o l OO tis. Sk, cyklolávka 
o 900 tis. Sk. 
Položky, kde sa uva~uje so zvýše· 

ním: Denova - na údržbu športe· 
vísk Sk+ 300 tis Sk, lstracentrum 
+ 360 tis. Sk, príspevkové 
a občianske združenia + 50 tis. 
Sk, sociálne výpomoci + l OO tis. 
Sk, rekonštrukcia Koštá lová + 
750 tis. Sk, ku ltúrne centrum 
lstrijská + 900 tis. Sk (až po uvol'· 
není grantu Chorvátskej vlády vo 
výške 550 tis . Sk), na verejnú ze· 
leň + l OO tis. Sk. 
Po týchto presunoch by rozpoče! 
mal zosta( nezmenený. 
Uznesenie 405/5/2000 - týka sa 
problematiky školstvo v DNY. 

Podl'a súčasnej situácie ubúda 
počet detí v materských školách 
o rastie záujem o umiestnenie detí 
z Devínskej v základných o stred· 

Občanov za~_iíma 

ných školách v mieste bydliska. 
Miestne zostupitelstvo so touto si
tuáciou ' zaoberá nasledovne: 
Rokuje so o dokončení priestorov 
no lstrijskej 22 s perspektívou vy
užitia pre ZUŠ. Základná umelec· 
ká škola na Dolinského ul., by so 
mola rozčleniť a v DNY by mala 
byt samostatná ZUŠ. 

O zriadení S-ročného gymná· 
zia sa vedú rokovonid, ktoré sú 
zatial' neúspešné. Schodnejšia \ 
cesta so ukazuje no rozvoj stred
nej odbornej školy v priestoroch 

- no ul. J. Jonáša. Predpokladom 
úspešnosti je vytvoriť podmienky 

pre stredné školstvo aj pre záu
jemcov z Bratislavy. 
Uznesenie 407 l 5/2000 o pre· 
rozdelení dotácií ' 
Pre futbalový klub FCL bol'o vyčle
nených 150 tis. Sk (s podmienkou 
príspevku 70 tis .• pre mládeži, te
nisovému klubu LOB 40 tis.Sk, 
EKO klubu 15 tis. Sk, šachovému 
klubu 15 tis. Sk, JU SHU (karate) 
15 tis. Sk, Kobra 5 tis. Sk, Istria
volejbal 5 tis. Sk, volejbal klub 5 
tis. Sk, Danica 5 tis. Sk, ne 
Albatros 6 tis. Sk, armwrestling 
4 tis. Sk, Slov. zväzu telesne po· 
stihnutých 17 tis. Sk, Slov. Če~ve
ný kríž 8 tis . Sk, Rádioklub 6 tis. 
Sk, Slov. zväz protifašistických 

TV Markíza a CK Hydrotour pripravili 
spoločný projekt Klub Markíza 

pre l'udí, ktorí uprednostňujú kvalitnú dovolenku 
v garantovaných hoteloch za primeranú cenu 

zodpovedajúcu úrovni a rozsahu poskytovaných služieb. 
Dovolenkové večery budú, popri zábavných programoch 

pre deti i dospelých obohatené o ... 
(po podrobnosti si príďte do DEVEXu). 

Podmienkou členstva klubu a získania klubovej karty je kúpa 
dovolenky v letnej sezóne 2000 da klubových hotelov Rodos, 

Lesbos, Kréta, Sardínia. 
Karta držitel'av oprávňuje využívať nasledujúce výhody 

a zl'avy pre členov: zl'avy z fakultatívnych výletov, 
zl'ava z prenájmu automobilov, darčeky pre deti. 

Všetci členovia Klubu Markíza budú 
po skončení sezóny 2000 

automaticky zaradení do žrebovania: 
1.cena ·osobný automobil Mazda 121 
2.cena • dovolenka v klube Markíza 

v letnej sezóne 2001 v hod(lote 75 000 Sk 
3.cena ·dovolenka v klube Markíza 

v letnej sezóne 2001 v hodnote 50 000 Sk 
Informácie získate v Devexe, Novoveská 14, 

po-pia: 15.30-18.00, so:S.00-11.00 

Cltvíle, na ktoré sa nezaiJúda 
Sú v živote chvíle, keď sa zastaví

me uprostred unáhlených všedných 
dní, dní naplnených každodenným 
kolotočom rôznych povinností. Nikom 
so zrazu neponáhlame, chvíl'ku pose
díme, porozprávame sa s človekom, 
ktorý je nám niečím blízky, milý, ktorý 
nás niečím osloví, napríklad pekným 
slovom či milou rozprávkou. Takou 
chvílou bol pre nás pred dvoma týž
dňami deň, keď sme medzi nami pri
vítali lekára a spisovotel'o Andreja 
Rei nera. 

Pán Andrej Reiner nám nie je nez· 
námy. V našej škole l. Bukovčana 3 
nebol po prvý raz. Tí starší ho po
znajú z besied z minulých rokov, tí 
mladší ho poznajú z jeho kníh. Áno, 
vel'mi dobre ho poznáme práve pro· 
stredníctvom jeho kníh pre deti. Ako 
správni kamaráti sme si na nošu bese
du pozvali aj kamarátov od susedov 
zo ZŠ I.Bukovčana l, ktorí si pod ve
dením svojej pani učitel'ky knihy od 
A. Reinero tiež s radostou prečítali. 
Jeho knihy: Ako sme žili s duchmi, 

Dedko, babka a ja, Rikove rozpráv
ky- sú nám dobre, bo dôverne zná
me. 

Deti oslovili svojou jednoduchosťou, 
úprimným slovom a mi lým príbehom. 
Atmosféro besedy bola vel'mi milá. 
De(om, ktoré knihy A. Reinero poz
najú, nerobilo vôbec problémy pýta( 
sa na množstvo detailov. Každé prečo 
sa dočkalo svojho preto, každá zve
davá de_tská otázka sa dočkala svojej 
odpovede. Už vieme prečo má spi so· 
votel' rád duchov, prečo má psíka 
Ri ki ho, bo oj to, aké výhovorky použí
val, keď bol malým školákom, či aké 
jedlo rád jedáva. Po besede nasledo
vala malá autogramiádo o do naš ich 
knižníc tok pribudli knihy s osobným 
venovaním. o s vlastnoručným podpi· 
som známeho spisovatel'o. Ďakujeme 
pán spisovatel' za pekné chvíle a želá
me vela, vela tvorivých chvíl', aby 
svetlo ~veta čoskoro uzrela dojoká 
pekná kniha, ktorú si opä( radi prečí-
lame. 

Soňa škulová 

bojo~níkov 5 tis. Sk, vol'nočasové 
aktivity (Internet) 8 tis. Sk, RK far
ský úrad 20 tios. Sk, Slov. zväz 
sluchovo postihnutých' Bratislava 8 
tis. Sk, Polovnícke združenie 5 tis. 
Sk, chovotelom 6 tis . Sk. 
MO Matica slovenská 15 tis Sk, 
Matičiari k l O tis. Sk, Chorvátsky 
kultúrny spolok 25 tis. Sk, Súbory: 
Kobylka 12 tis. Sk, Grbačieta 15 
tis. Sk, Črip 8 tis. Sk, spevokol 
Nádej 6 tis . Sk, Votum 25 tis. Sk, 
Hydrorock 6 tis . Sk, spevokol 
Betánia 6 tis. Sk. 
Uznesenie 408/5/2000 princí· 
poiJl tohto uznesenia je povinno· 
sť poberatela dotácií od MČ 
DNY hodnoverne zdokladovot 

K ich sviatku 
Volkswagen Slovakia , ako kaž
doročne, aj teraz na začiatok 
júna pripravil pestrý a zaujíma
vý program deťom k ich sviatku 
MDD. Príležitosťou je práve 
Deň otvorených dverí, v ktorý 
pripravuje firma pre deti svo-

Deti zamestnancov firiem 
Presskam Bratislava a Strojární 
Malacky ten svoj deň oslávili 
s nieko/'ko dňovým predsti-

\ 

hom. A neodradila ich ani ho
rúčava, veď na futbalovom šta
dióne FCL ONV, ktorý patril 
iba im, ich očakávala jedna at
rakcia za druhou. Už pri prí
chode si mohli siahnuť, ba 
i posedieť si v ozajstnom prete
kárskom aute, na ktorom jazdí 

čerpanie dotácií, v prípade roz
poru vrátiť MČ, rovnako ako 
v prípade nečerpania celej čiast-
ky. 
Uznesenie 409/5/2QOO - VZN 
o miestnych poplatkoch. Dote
rajší výber záujemcov o parkova
cie miesta vychádzal z najnižšej 
ponuky, nová zmeno hovorí o ur
čení sumy zo parkovacie miesto 
z priemeru ponúkaných cien 
uchádzačov. · 

O uznesení č. 416/5/2000 o ná
vrhu privatizačného projektu 
zdravotníckych zariadení v MČ 
DNV budeme informovať po zís
kaní komplexných podkladov. 

r. 

jich zamestnancov pestré 
a zaujímavé atrakcie až po 
darčeky, ktoré si deti odnášajú 
s rozžiarenými očkami. Pravda
že tento deň nepatrí iba deťom, 
ale aj rodinným príslušníkom, 
ktorí majú možnosť obohatiť 
svoje poznatky o nové zážitky 
z prehliadky výrobných hál 
Volkswagenu . 

generálny riaditel' firiem 
VLiedl, pozrie( si obrovský ka
mión, sadnú( si na "divokého" 
býka a vyskúšať si svoju zruč-

nosť. Tú ale mali možnosť vy
skúšať si v množstve súťaží, 
ktoré pre nich organizátori pri
pravili. 

Niektorí sa povozili na žiVých 
koníkoch, víťazi súťaží však na 
ozajstnom vrtul'níku. 

DEVEX 3 



DETSKÁ NOVÁ UES 
"Rozprávková cesta . le
som" 3. júna 2000 
(tradičné podujatie tento
krát po novom a netradič
ne) 

V sobotu 3. júna mnQ
hých obyvatelov Devínskej 
už predpoludním upútal 
a prekvapil obrovský stan 
na kopci pod Sandber
gom, nedaleko vodárne. 

Bol to jeden zo symbo
lov jedného vel'kého po
dujatia, ktoré pripravilo IS
TRACENTRUM v spolu 
práci so skupinou mla
dých študentov - vysokoš
kolákov, ale aj žiak'ov de-

vínskonovoveských škôl 
(skupiny ALTERNATÍVA 
a STRETNUTIE ZA RO
HOM). 
Podujatie bolo venované 

predovšetkým deťom pri 
príležitosti Medzinárod
ného dňa detí. Malo špor
tovo-zábavný charakter, 

DEVEX4 

s množstvom prekvape
ní a zaujímavostí, ale aj 
s množstvom odmien 
a cien . 
Na svoje si prišli všetci : 

milovníci prírody (ke·ďže 
trasa viedla krásnymi zá
kutiami od kameňolomu 
Srdce až pod Sandberg), 
športovci (ktorí svoje 

schopnosti a zručnosti 
museli dokazovať na la
nách, či pri triafaní na 
terč), ale aj zábavy 

a záhad chtiví zvedavci 
(ktorých určite zaujali roz
manité úlohy aj samotné 
rozprávkové postavy: ča
rodejnica, Pipi, lienka, 
vodník, veštica a najmä 
indiáni v originálnom in
diánskom stane "Teepee" 
a s pravými indiánskymi 
bubnami) . 
· O príťažlivosti a atraktív
nosti podujatia svedčí aj 
malá štatistika: "Rozpráv
kovú cestu lesom" pripra
vilo-33 l'udí a absolvovalo 
ju asi 200 detí a asi 150 
rodičov, či priatel'ov a ka
marátov sprevádzajúcich 
deti. 

Našťastie nikto sa nene
chal odradiť pál'avou sl
niečka, ale ani otravnými 
a neodbytnými komármi. 
A kto prišiel do ciel'a, urči
te nel'utoval: čakal a ho 
možnosť hodiť si zázrač
nou kockou a za svoju 

snahu si tak vyslúžiť od
menu. Podvečer sa indián
sky stan vytratil, ale verírn, 
že pekné spomienky na 
"Rozprávkovú cestu le
som" zotrvali a zotrvajú . 
Vďaka organizátorov poduja
tia patrí tým, ktorí väčšou ale
bo menšou mierou pomohli 
pri príprave podujatia a pod
porili ho najmä cenami:· 
Diskont ROS/ ONV, Diskont 
a pekáreň LUOVIGOVÁ ONV, 
Papier a hračky, Ladislav 
Frohlich ONV, Papiernictvo 
VRANKA, ONV, Potraviny Na 
Grbe, ONV, Vydavatel'stvo 
PRÍRODA, MOVEO - vel'ko
obchod hračiek, školských 
a kancelárskych potrieb, 
Knihy GLOB US ONV, 
YMO\ Bratislava, EKOIUVEN
TA - Tekumseh, Bratislava, 
VeV Vysekávanie a výroba 
etikiet, Staré Grunty, Bratisla
va, REDIS, s.r.o. Bratislava, 
Potraviny- jozef Molnár, Eis
nerova 5, ONV. 

Hana švehlová 

Chemická olympiáda 
Okresného kola 36. ročníka che

mickej olympiády 17 .3. 2000 sa 
zúčastnilo 32 žiakov ôsmych a devia
tych ročníkov zo základných škôl 
nášho okresu. 
Medzi nimi aj žiaci zo ZŠ na Ul. P. 
Horova 16. 
Naši žiaci sa umiestnili veľmi dobre: 
1. miesto Róbert Bardač (9. A); 
2. miesto Martin Kopča (8. E). 3. 
miesto Michal Navrátil 
(8. E) a Rasťo Cikrai (8. E) na 4. 
mieste, pričom ôsmaci majú chémiu 
vo vyučovaní len prvý rok. 

Prví traja umiestnení postúpili do 
krajsk ho kola 14. apr la 2000. 

· Zúčastnili sa ho víťazi okr,esných kôl 
všetkých okresov Bratislavského kra
ja. Aj tu získala naša škola pekné 

umiestnenia: 1. miesto obsadil 
Róbert Bardač, 6. miesto Michal 
Navrátil a 7. miesto-Martin Kopča. 

Okrem kategórie určenej pre žia· 
kov základných škôl riešil náš žiak 
Róbert Bardač aj kategóriu urče· 
nú pre študentov stredných škôl, kto· 
rej krajské kolo sa konalo tiež na 
SP~Ch 12. mája 2000. Umiestnil sa 
na 1. mieste a tým porazil účastní· 
kov - stredoškolákov : z gymnázií 
Bratislavského kraja. 

Osobitná vďaka patrí pani učitef· 
ke RNDr. Zore Piatrikovej za vyni· 
kajúcu a dlhodobú prípravu našich 
žiakov na túto olympiádu, ktorá sa 
odrazila aj vo výsledkoch. 

Róbert Bardač, 9. A 

Zaujímavá beseda 
Dňa 23. mája 2000 bola na ZŠ Ul. 

P. Horova 16 pre žiakov dvoéh ôs
mych tried (8. D, 8. E) beseda spojená 
s prednáškou o prírode a o sopelných 
l innostiach. Bola zaujímavým spestre· 
ním prírodopisného uliva. liaci medzi 
sebou privítali odborníka z tejto oblasti, 
vulkanológa, geológa RNDr. Šimona. 

Beseda zala la rozhovorom o chráne
nej oblasti Sandbergu. Dozvedeli sme sa 
o ňom vel'a zaujímavostí, napr., že sa tu 
našlo okolo 150 skamenelín. Sú tu hor-

niny, ktoré vznikli v období treťohôr, nie· 
ktoré sem naplavilo more dokonca až 
z ~panielska. 

Potom nás zaujalo rozprávanie o sop· 
kách, ktoré navštívil. Premietal nám aj 
diapozitívy. Krásne sme v nich mali mož· 
nosť sledovať linnosť sopky a jej láVY· 
Zaplavili sme ho množstvom otázok, na 
ktoré nám ochotne odpovedal. Beseda 
sa nám veľmi pálila, znalne rozšírila ob· 
zor našich vedomostí. 

Žiaci 8. E triedY 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Helena DZURJOVA 

80 rokov 
Anna EBRINGEROVA 

Blahoželáme! 

Ing. jozef DOBRÍK 
z Pieskovcovej 

sa dožíva okrúhleho jubilea. 
Všetko najlepšie 
prajú členovia DS 
a ostatní priatelia. 

V stredu 24. 5. 2000 sa uskuto
čnil odber krvi od bezpríspevko
vých darcov. 
Viac ako polstovka- občanov 

Devínskej neváhalo prísť a daro
vali to najcennejšie pre tých, ktorí 
to potrebujú. Patrí im vďaka nás 
všetkých, lebo nikdy nevieme, ke
dy sami môžeme byť na darovanú 
krv odkázaní. 

Na podujatie prispeli občers

tvením Reštaurácia u Michala, 
Zelenina - Ovocie - Potraviny, 
Mlynská ul. 24 DNY, združenie 
Votum, ktoré poskytlo priestory 
na tento účel. 

Základná organizácia Sloven
ského Cerveného kríža v DNY 
i SCK Bratislava IV za tento hu
mánny čin srdečne ďakuje všet
kým, predovšetkým však dobro-· 
voľným darcom. 

Mária Hanyová, 
ZO SCK 

ZŠ Neiedlého 
organizuje 

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR 

Horský hotel Vesel · Donovaly 
1.-8. 7. 2000 

8. ·15. 7. 2000 
Cena: 2750 Sk {doprava, strava, 

ubytovanie, poistenie, vedúci} 
Tel.: 6436 7101, 
0905 634 588 

Pochádzam z dediny. Na ho
dy nemohla u nás na stole chý
bat' husacina. Nuž som sa roz
hodla pripomenúf si a spestriť 
nedelný obed husacinou. 

Kúpila som ju v ktorýchsí po
travinách. Chudera hus. Ešte 
zmrazená sa zdala malá . Ale 
veď ide iba o prilepšenie ... 
Po rozmrazení ma premkla hrô-

za . Tá chudere musela prekonať 
prinajmenšom koncentračný tá
bor. Koža na nej doslova visela, 
to chýbalo kus mäsa z pŕs, sad
la nemala ani za vel'kú príboro
vú lyžicu, s torzom pečienky; 
ktorú som vybrala, by neprežilo 
ani niekol'ko minút, dočisťovali 
sme hádam hodinu dvaja . 
Hlávkový šalát stál 15 Sk. 

Nedokázala som tohtoročné ho
dy pomenovať. 

a 

Jednu noc počas minuloročnej 
dovolenky sme prebdeli. Mali 
sme "štastie" zažiť akýsi celono
čný metalový koncert, kde vytr
valé buch-buch nedovolovalo 
nič . Ako som si vtedy pochvale
vol domovinu . Prišli však hody 
a niekol'ko dňový kolotočársky 
rámus v Devínskej mo prinútil 
spomínať na dni mladosti, búrli
vej mladosti, kedy však kolotoče 
no okraji dediny nikoho nerušili 
a oj o tých, čo sa v krčme pobili 
sme sa dozvedeli až na druhý 
deň . Pokoj a bratská láska veru 
nevládne medzi nami. 

rb 

Súkromná škola 
v Záhorskej Bystrici 

(v Lamači) 

prijme žiakov 
do všetkých ročníkov 1-4. 

Tel.: 6428 7136 

DEVEX S 
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Bociany prilietajú 
Najväčšia európska kolónia bie

lych bocianov v prírodnej rezervácii 
WWF 
Marcheggská kolónia bocianov má 
tri zvláštnosti: na jednej strane tu 
bociany hniezdia ako v dávnych do
bách na stáročných stromoch, na 
druhej strane tu - v protiklade ku 
mnohým iným oblastiam v Európe
kolónia stále pretrváva. 

Bociania kolónia na stromoch 
predstavuje už 60 hniezdiacich pá
rov, ktoré sa každoročne vracajú 
najneskôr koncom mája zo svojho 
zimoviska v Afrike. 

A po tretie sú bieli obyvatelia 
stromov z väčšej časti .. pendleri". 
Hniezdia na západe a kŕmiť sa cho
d ia na východ, pretože len na rozl'a
hlých slovenských lužných lúkach 
nachádzajú ešte dostatok potravy. 
Prírodná rezervácia WWF, hlavné 
mesto bocianov Marchegg a ich slo
venskí susedia sa cez tento víkend 
tešia na jedno z najfascinujúcejších 
prírodných divadiel v Európe. 
Piatok 16. 6. 2000 
14.00 h Futbalový zápas medzi žiak
mi Marcheggu a Vysokej pri Morave 
20.00 h Kabaret: Andrea Handier 
.,Núdzový stav" 24.00, 

DEVEX6 

Sobota 17. 6. 2000 
10.00 h Kultúra bez hraníc: 
Príhovory starostov Marcheggu, 
Devína, Devínskej Novej Vsi, Vysokej 
pri Morave a Záhorskej Bystrice 
10.30 h Vystúpenie mažoretiek 
z Devína 
11 .00 h Vystúpenie súboru 
Matičiarik z Devínskej Novej Vsi 
11 .30 h Vystúpenie súboru Grbačieta 
z Devínskej Novej Vsi 
12.00 h Vystúpenie Speváckeho sú
boru pri Matici slovenskej zo 
Záhorskej Bystrice 
14.00 h Hudobný spolok Marchegg 
Darovanie krvi - ARBO 
Súťaže 
14.30 h Predstavenie Jiu-Jitsu 

· .. Jogotai Lassee" 
15.00 h Hry na stanovištiach- škola 
Marchegg 
16.00 h Predstavenie Rakúskej psej 
športovej únie - .,Oddiel hl'adacích 
psov" 
17 .OO h Tanečné predstavenie 
20.00 h Koncert na námestí hudob
ného spolku Breitensee 
21 .30 h Fakl'ový sprievod ku Morave 
· pohraničná slávnosť letného slno
vratu 
22 .00 h Hudba v zámockom parku 

Program kina 

@~warM 
17.-18.6 

o 17,15 a 19,45 h 

SOUTH PARK 

USA -MN16- 55 .-

24.-25.6 o17, 15 a 19,45 

NÁŠ PRÍBEH 
USA MP12 - 60,-

1.-2.7. o 17,15 a 19,45 h 

OSPALÁ DIERA 
USA -MP12-60,-

Tel: 6477 51 04 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, mestská časť 
Bratislava- Devínska Nová Ves usporiadajú v kultúrnej 

záhrade, lstrijská úl. 4-6, v Devínskej Novej Vsi 

24. a 25. 6. 2000 Festival chorvátskej kul~úry 
Podrobný program sme uviedli v minulom čísle, dnes pripo

míname: 
24. 6 . 2000- l. deň festivalu -sobota l/ 
15 .OO h "Stretnutie Chorvátov" - žijúcich mimo svojho 

r odiska l 

16.00 h "Tradičné jedlá a nápoje" 

19.00 h "XII. festival chorvátskej kultúry" (Kultúrna záhrada 

lstrijská 4) 
Otvorenie l. časti festivalu - vystúpenia zahraničných súbo

rov 
.,Diječa folklorna grupa" BIOZON)A - Maďarsko, .,Diječa 
grupa - Nin" - Chorvátsko, .,Muška grupa - Nin" -

Chorvátsko, 
20.00 h "Chorvátska veselica" (Kultúrna záhrada) 

25. 6 . - 2. deň festivalu- nedeľa 
l 0.30 "Chorvátska sv. omša" 
15.30 "festivalový sprievod"- za účasti všetkých účinkujú
cich a dychovky. (trasa 1.: Radnica, Novoveská, Na Grbe, 

Na vyhliadke a l~trijská ul.- kultúrna záhrada) 

17 .OO "XII. festival chorvátskej kultúry" (Kultúrna záhrada) 

Otvorenie ll. časti festivalu -vystúpenia domácich súborov 

"Rosica., a "Ruožice a Pašaki.,,· .,Chorvaťanka", .,Grbačieta+ 
Črip" z DNV, .,Čuňovo", 
.,jarovce", .,Kolo SLA VU)" Rakúsko 

19 .00 "Bavíme sa s Chorvátmi" (Kultúrna záhrada), hrá 

Veselá muzika. 

s .. Entertainers" 
24.00 h Polnočná vsuvka 
Pre deti po celý deň: Scrambler, 
New Games 
Nedel'a 18. 6. 2000 
10.00 h Omša v zámockom parku 
11 .00 h Vystúpenia hudobného 
spolku Haringsee 
13.00 h Hudba v zámockom parku 
.. Happy Austria Band" 
14.00 Rokenrolová Akrobatika 
14.30 h Vystúpenie základnej školy 
v Marcheggu 
15.00 h Športový turnaj 
Hypnotická šou 
BMX-tím 
Počas celého dňa : po bobrích chod
níčkoch bude sprevádzať .. Bobria 
Bárbi" z Distelvereinu 
Pre deti : Scrambler, obrovská šmý
kačka, dielne šminkovania a žon
glovania. 
Celodenné atrakcie 
Most cez Moravu na rakúsku stranu 
do Marcheggu v piatok od 10.00 do 

22 .00 v sobotu a nedel'u od 8.00 do 
22.00 h (prechod s platným cestov
ným pasom!) 
*Hiadkacia ZOO-výstava drobnocho
vatel'ov *jazdy na koči *Pletenie z vf· 
bového prúti.a pre deti 
z Distelvereinom *Tombola WWF so 
super cenami! *Predajné stánky mar· 
cheggských spolkov Bio roľníci 
.,Piknikové koše"; Niva, Jahodový 
stánok, domáce koláče, drevené 
hračky *Ochutnávka vína *lnfor· 
mačné stánky *Výstavy: ., tivot bocia· 
nov" v Africkom múzeu v zámku, 
.,Estetika a spolupatričnosť", obrazy 
Karla Glocka v Rytierskej sále 
*Bocianie kino v zámku 
*Bezplatné sprevádzanie sprievodca· 
mi z WWF cez prírodnú rezerváciU 
pre deti a nočné sprevádzanie 

Vstupné: V sobotu 40 šilingov, v ne· 
del'u 30 šilingov. 

Deti zdarma! 

FUTBAL m· 
Výsledky 
muži 

27. kolo· 4. 6. 

ONV · Pezinok 2:1 (l : l) 
g: liptaj, Jurík 

28. kolo • 7. 6. 

VTJ Malacky · ONV 1:1 (0: l ) 
g. Stančík 
29.kolo · 11.6 · 

ONV · FK Dúbravka 2:0 (l :0) 

G: Havel, Madar 

dorast 

27. kolo · 3. 6. 

ONV · TJ Spoje 2:0 (l :0) 

28. kolo · 7. 6 . 

TJ Trnávka · ONV 

29.kolo · 11 .6. 

Jakubov · ONV 4:0 (l :0) 

Najbližšie zápasy 

Muži 

30. kolo· 17. 6. o 17.30 h 

SK Vrakuňa · ONV 

Dorast 

30. kolo -17. 6. o 10.00 h 

ONV • Matadorfix 

ms 

1. ročník futbalového turnaja 
"Boja proti fajčeniu" mladších žia· 
kov "A", Bratislava ·Vrakuňa: 21 . 

mája 2000 

1. skupina: 
FCL DNV · Slávia Ekonóm 1: 1 
g: NeHich. 

Slávia Ekonóm · Domino Trnávka 

1:0 

Domino Trnávka · FCL DNV l :5 

g : Fiala, Rischer, Gréc, Michnie· 

wicz, Beleš. 

2. skupina: 

10.00 Kolónia - Hokejbalisti , 
10,55 Bytovky 1.FC Trúnek, 11.50 
Grba • Kolónia, 12.45 Bytovky • 
Kostolné, 13.40 Hokejbalisti -
Grba. O 16.00 zápas o 3. miesta, 
a 17.00 finále. O 18.00 je pláno
vané ukončenie turnaja. 
FCL DNV 

6. Veronika ROHÁČKOVÁ 
7. Ján ANTALA 8,5/7 7 
8. Martin BEZÚCH 7/9 
náhradníci 
Andrei LOBODÁŠ 3/5 
Marián JURČÁK 3/4 
Lukáš ŠIMON 7/ 7 

7,5/ 9 

mj 
FK Rapid · ŠK Vrakuňa 0:2 

ŠK Vrakuňa • Čataj l :0 

Čataj · FK Rapid 0:2 

Tabul'ky: 
1. FCL DNV 6:2 4 

t1 AleJ Hl l KARATE l 
V nedel'u dňa 30. 4. 2000 bal i 

2. Ekonóm 2:1 4 · 
3. Domino Trnávka l :6 O 

l. ŠK Vrakuňa 3:0 6 

2. FK Rapid 2:2 3 

3. Čataj 0:3 O 
o 3. ·4. miesto Slávia Ekonóm · FK 

Rapid 0 :2 

Finále: FCL DNV · ŠK Vrakuňa 0:0 
{3 :4 na ll m) 

Tréneri R. Kocsis, F. Stiglic 

Dedinský turnaj 
9.ročník 

FCL DNV usporiada v sabotu 
17.6.2000 od 9.00 h. na futbalo
vom štadióne FCL na Vápencovej 

ulici Dedinský futbalový turnaj 
za účasti družstiev:l.sk.: Grba, 
Kolónia, Hokejbalisti, ll. sk.:1.FC 
Trúnek, Bytovky, Kostolné. 
Prvý zápas Kostolné - 1.FC 
Trú ne k bude už o 9.00 h., o 9,45 
bude otvorenie turnaja, patam 

nasledujú zápasy v skupinách: 

Naivýrazneiším historickým úspe· 
chom šachového klubu Strelec · 

v DNV v uplynulei sezóne bolo 
vítazstvo v 111. lige, znamenaiúce 
postup do ll. ligy. Úspech teší o ta 
viac, že ho dosiahol velmi mladý 
perspektívny kolektív, ktorý dá zrei· 
me v budúcnosti o sebe ešte vediet'. 
Veď Veronika Roháčková mala iba 
7 3 r., L. Šimon o M.Michalová po 
75, M.Bezúch 76, l. Syrový 78, 
A. Ač 7 9, M.Roháček 20 
a A. Lobodáš 2 7. Družstvo doplnené 
skúsenými harcovníkmi Szollosom, 
Antalom a Jurčákom vytvorilo pre· 
dovšetkým výbornú partiu, plnú 
dobrei nálady, boiovnosti o ctižia· 
dosti. O pekný úspech sa pričinili 

{body/partie}: 
7. Miroslav ROHÁČEK 8/70 
2. Mária MACHALOVÁ 8/1 7 

3. Ivan SYROVÝ 7/70 
4. Alexander AČ 3,5/7 
5. Ondrei SÓLLÓS 8,5/7 7 

Diskety -11,-,18.50 Sk, CD- 50-78 Sk. 
Podložka pod myš 55,-

Pásky Epson LQ 1 OOO/l.X1 000 - 121 Sk, stav LC 90/240 - 164 Sk, 

tonery HP 516 29A 61, -1599 Sk, HP 516 26A 61 - 1599 Sk, BCI-21 

61 · 308- 364 Sk, fax. papier, pásky do pokladní, a ďalšie príďte si 
vybrať do DEVEXu, 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia 15.30-18.00, so 8.00-11 .00 h, 
alebo objednajte na fax č. : 6477 5275 

[p(l,(~~ {JJ@~ 

Kompletnú plošnú reklamu od nápisov na obchody , 
až po výstavy (robili sme Rybárske potreby v ONV 

a celý rad v Bratislave) zabezpečí DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia 15.30-18.00, so 8.00-11.00, 

objednávky fax č.: 6477 5275 

Aké sú 171Džnosti 
Podporiť vydávanie Devínskonovoves

kého Expresu tak, aby mohol vychádzať aj 
napriek nižším príjmom (občas vyjde roz
šírené číslo a nie vždy dokáže inzercia vy· 
kryť náklady na rozšírenie) je otázka, kto
rou sa vydavateľ zaoberá. 

~itatelia do redakcie telefonujú i píšu, 
navrhujú podporné riešenia. Aj z mestskej 
časti občas počuť ubezpečenie, že keby 
boli prostriedky mohol by Devex vychá· 
dzať v náklade pre všetkých obyvateľov. 
Aj napriek tomu, že vydavateľ za pochodu 

znižuje náklady a hľadá ďalších spdnzorov, 
zázraky robiť nedokáže. Skôr však, ako 
osloví občanov, potrebuje úplne presne 
mat spočítaný dopad opatrení a výsledkov, 
ktoré z účtovného hľadiska sa prejavia vž
dy po štvrťročných uzávierkách. Zatiaľ vy
chádza vďaka rezervám a presunom vo 
vlastnom podnikaní a ochote tlačiarne po
čkať s vyúčtovaním pokiaľ korunky nabeh
nú. ~itateľov budeme informovať priebež
ne počas celého roka. Napriek tomu už 
dnes chceme vyhovieť tým, ktorí majú záu-

otvorené majstrovstvá Brat islavy 
žiakov, žiačok a dorastencov, kto
ré usporiadala Asociácia karate 
Bratislava. 

Devínsku novú ves, Karate klub 
JU SHU reprezentovali: 
dievčatá : Diana Rot hov á, Jarka 
Gábrišová, Ivana Koborová, Do
minika Dianová, Gabriela Brú
navská, Linda Langová 
chlapci: Dušan Palo, Michal 
Hadbavný, Martin Fabuš. 

Z toho úspešne v kategórii ml. 
dorastenci v súbornom cvičení ka
ta sa umiestnil Martin Fabuš na 3. 
mieste a v kategórii starších 
žiačok Diana Rothová na 4. mies
te (kata). 

V nedel'u 21. 5. 2000 bal -pri 
príležitosti MDD - Slovakia cup 
v športovej hale PKO Bratislava, 
kde boli nominovaní prevážne 
noví členovia klubu Karate klubu 
JU SHU DNV. Síce neobsadil i žiad
nu z prvých 3 priečok, no húžev
natosť a odhodlanie súťažiť do 
budúcnosti ich mot ivovali umiest
nenia na 4., 5. a 6. mieste. 

Roman Roth, 
tréner 

~w PRÁZDNINOVÉ 

> DOPOLUDNIA 
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~ PRA~OVAf ~z 
~~ POČITAČOM 

INTERNETOM w 
)(.) ZAHRAJÚ SA (.) 0 HRY 

a. ul. S. IGélika 1, DNV 
t.: 64 774 717 

jem podporiť vydávanie Devexu a uvere
jňujeme čfslo účtu : VUB ONV · .: 
550124103210200, kde je dôležité uvie
sť variabilný symbol: O 1 D. Variabilný 
symbol zaručuje identifikáciu účelu a je 
možné kontrplovať, koľko prostriedkov 
bolo na tento účel poukázaných. V prípa
de záujmu môžu podporovatelia a spon
zori požadovať zverejnenie osobitne ich 
mien i poukázaných čiastok. 

Vydavateľ Devexu 

DEVEX 7 



KERM 
veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Spori telom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zJavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidla a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Aktualizujte si 
v Katalógu DNV 

na strane 8 

BISTRO POD SRDCOM 
S.Králika 7 

Otváracie hodiny: 
po-št: 12.00- 23.00 

pia: 12.00- 04.00 
so: 12.00- 04.00 

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

•Predám obýv. izbu za 7000.-. 
Tel: 6477 5414 

• Predám det. bicykel (20-ky kolá). 
Tel.: 6477 5577 

• Predám neznačkový hlboký kočík 
bi. modrej farby (260 Sk). 

Tel. : 6477 5658 
• Predám detský pultík na kúpanie 
+ úložný priestor, chodítko, odsávač
ku na mlieko, špec. hraciu deku. 
Cena 2500 Sk. K tomu podarujem 
det. kočík trojkomb. + hračky. 

Tel. : 6477 8607 

DEVEX8 

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY 
v ONV 

nemčina pre začiatočníkov, 
od 8.00 do 12.00 h v termfnoch: 

4x4 cm 
3. 7.- 7. 7. 17. 7.-21. 7. 

31. 7.-4. 8. 14. 8.-18. 8. 
Kurzovné: 2500,- Sk(= výučba, 

učebný materiál, malé občerstvenie) 

PrihUsR.y 
na tel.: 6477 6820, 0903 869 427 

• Doučím A oN. 
• Murárske - obkladačské práce, vý
mena jadier - murujem a obkladám kr
by. Tel.:6477 8438, 19-21 h. 
• Doučím MA, SJ, AJ, Ch, ÚČTO. 

Tel.: 6477 5639, 
0903 215 069 

• Elektroinštal. práce - od zásuvky po 
rozvod. 

Tel.: 6224 5789,0903 435 099 

• Predám hl. kočík LIBERTA vel'mi Iac· 
no. Tel.: 6477 6672 
• Predám šport. kočík DOLLY, 3-polo
hy, strieška, fusak, prekláp. rúčka . 
Cena: 1800,- Sk. Tel.: 6477 6672 
• Predám autosedačku CAM pre 
di~ťa 0-18 kg, bezpečnostná, 2 polo
hy, nastavenie výšky. Cena: 1700 Sk, 
príp. dohodou. Tel.: 6477 6672 
• Predám 2-ročné rolety. Lacno 
(4-izb. byt). • Opravy práčok- kvalitne so zárukou, 

Tel.: 6477 5577 · od 8-20. 

• Opravy chladničiek a mrazničiek. 
Tel.: 6428 6260, 

0905 786 260 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

• TV servis BALÁŽ - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

Tel.: 6224 5789,0903 435 099 
• Dodávanie a montáž všetkých dru
hov parkiet. Mobil: 0903 227 554 

• Predám 3-izb. byt DB v Dúbravke, 

tehlový, 105m'. Tel: 0903-464 672 
• Vymením 4-izbový DB za starší ro
dinný dom v ONV a okolí. 

· Tel.: 6477 7791 

• Predám rod. dom nový, 15,5 á po· 
zemak. Tel.: 0905 155 811 

• HERBA, záhradkárske potreby. Po: 
15.00-18.0Ô, út-pia: 13.00-18.00 h, 
so: 8.00-13.00 h. 

Tel.: 6477 4642 
• Odstúpim záhradu v Devíne, alebo 
vymením za osobný automobil. (5 á, 
chatka, voda stromy). 

Tel.: 6477 9870, 0903 858 252 
• Kto daruje válandy? 

0903 858 252 
• Hlodám spoločníka na podnikanie · 
penzión. 

Tel.: 0905 155 811 
• Stratila sa Karela perličkové žltá. 
Prosím vrátil' za odmenu. 

Tel: 6428 4282 

EIB, spol. s r.o. 
Židovská 5, 811 01 Bratislava 

.. ~ .................................. . 
Pqzývame Vás na návštevu zariadeného vzorového bytu 
v Polyfunkčnom dome na ul. š. Králika 

Byt je riešený účelne a je 
vhodný na bývanie 2-
člennej rodiny. 

~ ....... .......................................... . 

.Riešenie bytu akceptuje 
oddelenie dennej a nočnej 
zóny aj pri jednoizbovom 
byte. 

............... . ......... .. ............................. 
Súčasťou ceny bytu je aj kuchynská linka so sporákom, 
sklokeramickou platňou a digestorom. 

Dohodnite si vopred termín návštevy, zaujíma nás Váš názor. V prípade Vášho 
záujmu o kúpu bytu Vám poradíme najvýhodnejší úver a financ~vyanie. Kúpou 
bytu tesne pred ukončením výstavby získate možnosť upraviť Sl standard 
podl'a Vašich predstáv. 

Informácie: www.eib.sk 
eib@ mail.eurotel.sk 
tel.: 544 123 65 

544138 65 
fax: 544 123 69 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 330 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l/ 4 str.= 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = S280 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou piiť a viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka de~kých vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná 
strano + SO %, iná oko inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pia: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 
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od 25. 5. 2000 do 8. 6. 2000 
Dňa 26. 5. 2000 v nočných 
hodinách telefonicky ozná
mili na link~ 159, že v byte 
na ulici j. Poničana dochá
dza k rušeniu nočného kl'u
du . Hliadka mestskej polície 
po príchode na miesto zjed
nala okamžite nápravu 
a "zábavychtivých" vyriešila 
v zmysle zákona o priestup
koch. 
Dňa 30. 5. 2000 bola hliad
ka mestskej polície vyslaná 
operačným pracovníkom do 
priestoru pod hradom Devín, 
kde bol zadržaný občan po
dozrivý z vlámania sa do 
unimobunky. Hliadka po prí
chode na miesto zistila, že 
zadržaný občan v dobe noč
nej rozbil na unimobunke 
sklo, vošiel dnu a prespal 
v nej. Priestupok vyriešili 
maximálnou blokovou poku
tou s tým, že spôsobenú ško
du uhradí. 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. 
- B. Okrúhla - vel'horský štít -ti
tul anglickej šl'achty. - C. Záber 
ostrým nástrojom - obrovská 
vec · skratka tlačovej agentúry 
~panielska . - O. Umenie po la
tinsky- tropická rastlina · pred
ložka 2. pádu. · E. Zdravotnícka 
potreba -značka čistiaceho pro
striedku · mesto v Južnej Kórei. 
· F. Vyslovoval neprízvučné 
i - zdochlina po nemecky- ryša
vý. · G. Príslušník starogréckych 
kmeňov- druh jaštera - činnosť, 
prevádzka. - H. Rozprávková 
bytosť- bylina so žltými kvetmi 
-druh tabaku. ·l. Staroanglická 
král'ovná víl ·emisia po česky
tuk z hovädzieho dobytka. -
J. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Pohl'ad - izraelský skla
datel' so skratkou mena na kon
ci. - 2. Nástroj na oberanie ovo
cia - ochrana tovaru. - 3. Plač! -
tretia časť tajničky. - 4. Jedno
duchý nástroj ·člen starého ná
roda. - 5. Javiskový záves -

Dňa 30. 5. 2000 hliadka 
mestskej polície vykonala 
poriadkovú akciu zameranú 
na kontrolu dodržiavania 
VZN č. 3/1991 o ochrane 
prírody v pril'ahlom území 
rieky Morayy. Šlo hlavne 
o zákaz vjazdu motorových 
vozidiel. Hliadka počas ak
cie zistila štyri priestupky. Vo 
všetkých prípadoch vyriešila 
priestupky maximálnou blo
kovou pokutou. 
Dňa 1.6. 2000 na stanicu 
MsP telefonicky oznámili, že 
v potravinách jednota na uli
ci M . Marečka prichytili zlo
deja. Hliadka MsP po prí
chode na miesto zistila, že 
priestupkyňa odcudzila tovar 
vyššej cenovej hodnoty, jed
nej občianke bola odcudze
ná peňaženka s vyšším obsa
hom peňazí a dokladmi. 
Priestupkyňa mala ešte 
dvoch spoločníkov, kto
rým sa podarilo z predajne · 
utiecť. Celý prípad na do
riešenie prevzala privolaná 
hliadka OO PZ DNY. 

Zást. vel. stanice MsP DNY 
E. Kovarík 

zálusk, chuť. - 6. Teplomilná 
rastlina - ovisnutie (básn.). -
7. Pravoslávny obraz svätých -
rozkoš. - 8. Talianska rieka - re
zaním uprav. · 9. Stavitel' korá
bu - búchali po česky. -
10. Najväčší hudobník gréckych 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

1 2 3 4 5 

A 

Prečo krátime a upravujeme? 
Ktosi z prispievate/ov sa postažoval, že sme mu krátili príspevok, další, že 

sme mu upravovali. 

Gramatická a štylistická úprava ie často nutná. Článku len pomôže. 

Rozsah? Nie sme literárny týždenník. Fakty by mali tvorit' nosnú čast' infor

mačného spravodaicu. Ak z obsiahleho literárne spracovaného materiálu 

vyberieme fakty nezazlievaite nám. Našim zámerom ie na malei ploche po

dat' čo naiviac informácií. Prosíme preto prispievate/ov, aby sa snažili šetrit' 

plochou a uprednostňovali faktografiu. Čo, kto, kde, kedy, sa udeie alebo 

udialo ie hlavnou témou. Odpoveď na AKO ie vedlaišou {často} témou. 

Za porozumenie dakuie redakcia 

Ochrana pred požiarmi 
Pekné počasie nás podnecuje 

k zvýšenej činnosti okolo našich obydlí 
a záhradiek, ale aj k vychádzkam do 
okolitých lesov. Najčastejším spôsobom 
likvidácie rôzneho odpadu zo záhra· 
diek je jeho spalovanie na okraji par· 
ciel, v mnohých prípadoch susediacich 
s lesom. Táto činnos(, ako aj vypalova· 
nie starej trávy, sa v mnohých prípa· 
doch stáva pre iniciátora nezvládnutel'· 
ná a dochádza k hmotným a ekologic· 
kým škodám. 

Nemalé nebezpečenstvo pre vznik 
lesného požiaru je i zo zakladania 
ohníkov návštevníkmi lesov. Treba ma( 
na zreteli, že klás( oheň a Fajči( v le
soch je zo zákona zakázané a vznik 
lesného požiaru nehodno nikdy pod
ceňo:C(. 

Požiare vznikajú z nedbanlivosti, 

mýtov - opi. - 11. Na ktorom 
mieste- druhá časť tajničky 

Pomôcky: C. EFE. - E. Poun . -
G. Dor. - L. Avidom M. - 5. 
Ani mo. - 8. Elsa. -

d 

6 7 8 9 10 ll 

E 

z podcenenia nebezpečenstva a pre· 
cenenia svojich schopností. 

V prípade vzniku požiaru sa ho 
snažte v zárodku uhasiť. Ak to nie je 
vo vašich silách, bez odkladu privoloj
te hasičov tiesňovým volaním tel. čísla 
150. Spoločným úsilím uchránime 
naše lesy, ale aj svoj osobný maje.tok 
a zdravie od zbytočných strát. 

l sr 

Pre deti 
Slovenský Červený kríž · Územný 

spolok Bratislava IV 
uskutoční v dňoch 1 2.· 22. 7. 2000 

letný rehabilitačný tábor pre deti 
ZŠ v rekreačnom stredisku 
MAKYTA Belušské Slatiny 

Cena 2900, · Sk 
Bližšie informácie na 

tel. č. : 6428 4053, 6436 7648, 

0903 558 905 

~ (!) [j' (8 [j) ~ (8 

~~\9(!)~~ 
Marienka plakala, tak sa jej pani uči· 
tel'/ca spýtala, čo sa stalo. 
• Mamina má alergiu na našu mačičku. 

• To nie je dobré, budete ju musie( od· 
pratat' preč. 
• Nie, otecko povedal, ie preč pôjde 
mačička. 

Chráňme baktérie · pre niektorých ludí 
je to jediná kultúro, ktorú majú. 

Pesimisti tvrdia, ie všetlcy ženy sú ne· 

verené, optimisti v ta dúfajú. 

· Stará mama, prečo máš také vel'ké ús· 
to? 

· Vieš Karkulka, aby som mohlo jes( tot· 
ranky po držke. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

KaliÚná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30· 18.00, 

so: 8.00-11 .00. Úzavierka čísla : vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatak každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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Príhovor 
vyda vate l' a 
Spal'ujúce horúčavy ubrali 

l'udom vela síl a záujmu aj 

o veci verejné. Reagova( začnú 

a ž o niekol'ko mesiacov, keď sa 

ich to bezprostredne dotkne. 

Prečo človek potrebuje tol'ko 

impulzov a dôkazov, aby začal 
aspoň vníma( a uvažova(? 

A kým sa rozhýbe ... 

Ak stretávate v uliciach sku

pinky bezciel'ne sa potulujúcej 

mládeže nemusí to ešte signali

zova( blížiaci sa koniec škol

ského roka . Pochybujem, že sú 

lo budúci maturanti , či diplo

manti našich univerzít . Hoci 

mnohí na to určite vlohy majú. 

Chu( zdoláva( aj samého se· 

ba, sa nestráca iba príchodom 

horúčav. Tá väzí kdes i inde 

a jej korene, často možno na· 

chádza( práve v koreňoch. 
Potom, po .. . po rokoch sa 

v zaplnených a začmudených 
verejných pivohovorniach za· 

svätene rozoberajú úspechy 

a krachy, susedov a ostatných , 

bez náznaku hl'adat' chyby 

v sebe, vo svojej lahostajnosti, 

pohodlnosti , neochote. Vlastne 

neschopnosti prekona( samého 

seba . 

O radosti a pohode po stras· 

liach a prekonaní nemožno ho

vori( Sladké dokáže pochopi( 

iba ten , čo okúsil aj ostatné 

chute. 
Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 
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D Prázdniny D Súfaž 
IJ Absolventi ZUS 

D Ocenenie * Jánske ohne 
O Šport * Harmonogram odstávok vody 

Festival chorvátskei kultúry 24.-25. iúna ponúkal obyvatelom Devínskei 
pestrý dvoidňový program, o ktorom sa dočítate v budúcom čísle . 

Prázdniny 
A je to tu! 
Posledné školské zvoneme 
a hurá! S vysvedčením v ru
kách sa rozbehnú žiaci našich 
devínskonovoveských základ
ných škôl v ústrety k prázdni· 
nám . Hoci nie k dvojročným 
ako o tom písal Jules Verne, 
iba k dvojmesačným, ale pred· 
sa · k prázdninám. PRÁZDNI· 
NY - nádherné dva mesiace 
bez školských povinností, plné 
vody, slnka, prechádzok, výle
tov, cestovania, táborov, let· 
ných lások či nových priatel's· 
tiev. Nech už bolo vysvedčenie 
akékolvek {určite sa každý 

snažil, ako vedel a aj keď ne· 
bolo práve naj ... , v budúcom 
školskom roku sa dá všeličo do
behnúť a ponaprávať, len ne· 

treba vešať hlavu) každý si 
prázdniny zaslúži. Deti od naj· 
menších až po tých najväčších 
odchádzajú zo škôl nabité no
vými vedomostami a zručnosta· 
mi. Majú za sebou nielen škol
ské výsledky, ale aj ve/a rôz· 
nych sútaží · recitačných, mate
matických, literárnych, športo· 
vých a iných. Milé deti, užite si 
do sýtosti prázdninových dní, 
odpočiňte si a vychutnajte letnú 
pohodu. My dospelí, vaši ro
dičia a učitelia chceme, aby 
vám prázdniny zostali v spo· 
mienkach ako pekná rozpráv-

Ako vyjde DEVEX 
V mesiaci jún vyšli tri čísla De

vexu. Ako sme už avizovali 

v mesiaci júl vyjde jedno číslo 

č . l4/2000 v piatok 14. júla 

2000. 

Ak nebude mimoriadne nutné 

dal šie číslo v júli nevyjde . Naj· 

bližšie, číslo 15 potom vyjde 

8 .8 .2000 , ktorého uzávierka mo· 

teriá lov do čísla bude 3 1.8.2000 

Vydavatel' 

Koniec besnoty 
Regionálna veterinárna správa 

Bratislava-mesto ruší mimoriadne 

veterinárne opatrenie pre MČ DNY 

na tlmenie a zabránenie šírenia 

besnoty, pretože 22 . 6. 2000 uply

nula pozorovacia doba 90 dní od 

posledného výskytu besnoty. 

mm 

ka, ktorú ste sami prežili. Aby 
ste na ne spomínali s úsmevom 
a s rozžiarenými očkami a to 
vtedy, či už budete pri mori, 
na kúpalisku alebo u babky na 

dedine . Vychutnajte si chvíle 
s rodinou, ktorých býva nieke
dy počas iných častí roka v čo· 
se pracovného zaneprázdne· 
nio nás rodičov tak zúfalo má· 
lo . Prázdniny plné pohody 
a oddychu treba zaželať oj 
vaším pani učitel'kám a pánom 

(Pokračovanie na 2. str.) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 22.6. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

číslo bude 6.7. 2000, 

číslo vyjde 14.7. 2000. 
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® robn ičky 
11 radnice 

Miestna rada sa zišla na svo

jom rokovaní 13.6. 2000. 
K prerokovaným bodom prog

ramu svojho zasadnutia prijala 

nasledovné uznesenia : 

-zobrala na vedomie stav 

rozpracovanosti investičných 
akcií realizovaných mestskou 
čas(ou 

-požiadala starostu mestskej 

časti a uložila prednostke 

miestneho úradu predloži( na 

najbližšie rokovanie rady mož

nos( a podmienky získania 

úveru na realizovanie investič
ných zámerov v rámci mestskej 

časti 

-zobrala na vedomie informá

ciu o realizovaných prácach na 
vile Koš(álová 

- odporučila miestnemu zastu

pitel'stvu odsúhlasi( uzatvore

nie zmluvy o budúcej nájomnej 
zmluve medzi mestskou čas(ou 
a EIB s.r.o. 

-zobrala na vedomie správu 

o preverení plôch na zaujatie 

verejného priestranstva a od

súhlasila prenájmy plôch na 

sídlisku Podhorské a na ul. 

lstrijská 

-zobrala na vedomie kontrolnú 

správu o čerpaní príspevkov 

športových a spoločenských or

ganizácií a uložila prednostke 
MÚ zapracováva( požiadavky 

na dotácie ako účelové dotácie 

-zobrala na vedomie informá-

Mestská čast' Devínska Nová 
Ves v zastúpení štatutára mestskei 
časti , ieho zástupcu a predstavi
te/ov kultúrnych aktivít rokovala 
s predstavíte/mi zástupcov dru
žobných obcí Sv. Ilja a Nin na 
Festivale chorvátskei kultúry ohla
dom dalších možností a rozvíia
nia spolupráce a rozširovania 
týchto aktivít. Rokovania boli sme
rované do oblasti rozširovania 
iestvuiúcei spolupráce s tým , že 

DEVEX 2 

eiu o parkovacích miestach na 

ul. P. Horova , 

-schválila vyčlenenie 4 parko

vacích miest a uloži la prednost

ke miestneho úradu rokova( 

s uchádzačmi 

o parkovanie v danej lokalite 
chladom možnosti riešenia da

nej problematiky 

-schválila prenájom nebyto

vých priestorov v objekte VÚZ 

pre firmu W.B.R. 

-uložila prednostke miestneho 

úradu objedna( vysávanie 

psích exkrementov a inštaláciu 

košov pre daný účel na obdo

bie júl až november tohto roku 

-súhlasila so splátkovým kalen

dárom na splácanie pozemku 

v intraviláne mestskej časti 
-schválila služobnú cestu pre 

zástupcu starostu a predsedu 

kultúrnej komisie do Chorvát

skej republiky do mesta Čaka
vec a Nedelišče na pozvanie 

chorvátskej strany chladom 

prerokovania spolupráce v ob

lasti kultúry a podnikatel'ských 

aktivít a uložila poda( správu 

na najbližšie zasadnutie miest

nej rady a miestneho zastupi

telstva 

-zobrala na vedomie další po

stup pri oslovení uchádzačov 
o pridelenie bytu z majetku 

mestskej časti v objekte poly

funkčného domu 

-uložila riaditelovi Denovy 

predloži( návrh kalkulácie na 

uzavretie priestoru Glavice 

z dôvodu nelegálneho naváža

nia odpadu do daného priesto-

ru 
zs 

nosite/íni iednotlivých aktivít sa 
ma i ú stat' buď kultúrne , športové 
alebo podnikatelské subjekty 
a obec - mestská čast' sa stane 
garantom týchto iednotlivých akti
vít. Tento úzus bol priiatý na roko
vaní miestneho zastupitelstva a ie 
záväzný pre rokovanie štatutár
nych predstavi te/ov obce v danom 
rozsahu spolupráce medzi dru
žobnými obcami. 

zs 

Prázdniny 
(Dokončenie z 1. strany) 

učitelom. Plnou náručou desa( 

mesiacov rozdávali, s vel'kou 

láskou chodili denne do školy, 

aby svoje deti čo najviac nauči
li, aby svojim detom vštepovali 
do hlavičiek nové vedomosti 

a do srdiečok lásku, porozume

nie, toleranciu. Nemali to vždy 

lahké, pretože ako každý 
v dnešnej dobe, mali aj oni 

dost' svojich každodenných sta
rostí o vlastnú existenciu. 

Za bránou školy im však ne

zostávalo v triedach plných ve

selých detí nič iné, len zobrat' 
do rúk kriedu a učit'. A oni to 

všetci bez výnimky robili -
s láskou a s vel'kým otvoreným 

srdcom. 

A tak si spoločne ako po celý 
rok ruka v ruke učitef' - žiak 

zaželajme krásne prázdninové 
vandrovanie, jasné modré ne
bo nad hlavou a žiarivé slneč

né lúče . 
Dovidenia v septembri. 

Soňa Škulová 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, Bratislava 
~- -S UTA% 

Vyhradené parkovacie miesta 
1. 8. 2000-31. 7. 2001 

Miesto: Eisnerova 5-7: 2 miesta 
J. Poničana 7 -ll: 3 miesta 
J. Poničana (pri dome Eisnerova 9-15): 12 miest 

l. Bukovčana 20: 4 miesta 
l. Bukovčana 12-14: 3 miesta 
M. Marečka 18: l miesto 
Š. Králika 12: 3 miesta 
Š. Králika 20: 5 miest 
J. Smreka 18: 2 miesta 
J. Smreka 18: 3 miesta 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doruč it' v zalepenej 
obálke s označením 

"SÚŤAž - PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" 
do podatel'ne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, B43 Ol 
Bratislava. 
Žiadost' musí obsahoval': 
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatela. 
- typ automobilu, farba, ŠPZ 
- kto je vlastníkom 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. 
Poplatok za l parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta no 
jednom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo 
výške priemernej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto 
na danom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku nemôže byt' nižšie ako 7200,- Sk/ ročne alebo 600,· 
Sk/mesačne a nemôže byt' vyššia ako 40 000,- Sk/ročne alebo 3300,
Sk/ mesačne . 
Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na podnikanie, majú 
znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osobný automobil, kto
rý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok je 
možné uplatn it' obyvatel'mi jedného bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 14. 7. 2000 o 12.00 hodine- v tomto termíne sa zá
roveň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie sút'aže: na najbližšom zasadnutí miestnej rady 
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Základná umelecká škola E.Suchoňa 

Absolventi v školskom roku 1999/2000 
* Hudobný odbor: 
Petra Bakalárová, 
altová zobe. flauta 
Alexandra Balážová, 
tenorová zobe. flauta 
Jana Bališová, klavír 
Daniela Bartošová, klavír 
Michaela Bimanová, klavír 
Juraj Boďa, klavír 
Andrej Ciho, klavír 
Kristína Čambalová, altová 
zobe. flauta 
Veronika Dobríková, klavír 
Silvia Gajdošová, klavír 
Kristína Grigorjanová, klavír 
Michal Grožaj, gitara 
Igor Jánoš, klavír 
Alexandra Jendruchová, 
husle 
Michal Kianička, husle 
Radim Kučerovský, k lavír 
Natália Kučírková, k lavír 
Katarína Molnárová, 
altová zobe. flauta 
Jela Moravčíková, 
altová zobe. flauta 
Katarína Olešanská, 
akordeón 
Ondrej Papánek, 
bicie nástroje 

Kristína Pešková, 
altová zobe. f lauta 
Mária Pešková, husle 
Alexandra Ráczová, klavír 
Matej Reviliak, keyboard 
Mária Rasová, klavír 
Gabriela Schmôgnerová, 
flauta 
Alica Schraggeová, klavír 
Judita Šimonová, flauta 
Daniel švarc, 
altová zobe. flauta 
Magdaléna švarcová, 
akordeón 
Viktor švarc, husle 
Veronika Veselská 
altová zobe. flauta 
Juraj Zachar, klavír 
Adela Zvalová, klavír 
* Literárno-dramatický odbor: 
Ján Gazdarica 
Daniela Jakálová 
Tomáš Jediný 
Miroslav Pešek 
Radoslav Pešek 
Dáša Šefčovičová 
Stanislava Toboláková 
Kristína Podlucká 4./11 
* Tanečný odbor: 
Martina Hanzlíková 

Program kina 

Katarína Kaškovičová 
Monika Kečkešová 
Veronika Kozáková 
Alexandra Kummerová 
Lucia Kurilová 
Katarína Tóthová 
Michaela Bimanová 
Zuzana Bôbiková 
Martina Danihelová 
Lýdia Ostertagová 
Ivana Sameková 4./11 
Romana Potúčková 
Lenka Šimorová 
Milica Urbániková 
Lenka Ďurčanská 4./11 

Pod'akovanie 
Detský folklórny súbor "Mati

čiarik" už v Devínskej Novej Vsi 
pôsobí dva roky. Za tento krátky 
čas má za sebou n iekol'ko vystú
pení. Pravidelným nácvikom, kaž
dý piatok a podl'a potreby aj 
v stredu pripravujeme a venujeme 
sa dvadsiatim dvom deťom zo síd
liska Kostolné a Podhorské. 
Učíme deti poznávať naše ná

rodné tance, piesne a zvyky, ktoré 
zanechali naši predchodcovia. 
Venujeme sa deťom v ich vol'nom 
čase a tak pomáhame pri výchove 
k zodpoved nosti a pravidelným 
návykom našich detí zmys lu plne 
využívať chvíle vol'na. 

Detský fo lklórny súbor Matičiari k 
pri MO MS v DNV pracu je pod 
vedením Márie Slovincovej 
a umeleckej vedúcej Zuzany Ka
díkovej. 
Za pomoc a f inančné príspevky na 
prevádzku nášho súboru patrí 
vďaka našich detí Miestnemu od
boru Matice slovenskej, MČ DNV 
a lstracentru, že nám umožni li pr
vé zahraničné vystúpenie dňa 17. 
6. 2000 v Rakúsku pri príležitosti 
osláv "Bociani pri lietajú". 

1.-2. 7. OSPALÁ DIERA USA 
vst. 60 Sk 

17.15,19.45 h 

Od: 3. 7. 2000 DOVOLENKA 

Tatiana Uhlíková 4./11 

* Výtvarný odbor: 
Milica Urbániková 
Pavel Bodnár 
Barbora Sojáková 
Martin Kopča 
Alžbeta Hulmanová 
Monika Jancurová 
Zdenka Kissová 
Veronika Kučeravá 
Gustáv Kyselica 
Lucia Mrázová 
Zuzana Pešková 
Soňa Škulecová 

Za účasti jediného predstavitel'a 
MÚ z DNV p. starostu Ing. Mráza 
sme úspešne reprezentovali 
Slovensko a miestnu časť Bratisla
vy DNV. 
Naše poďakovanie patrí aj poslan
com miestneho zastupitel'stva 
v DNV, ktorí nám odsúh lasili fina
nčný príspevok 1 O 000,- Sk na čin
nosť nášho súboru. 
Pr irodzene, že výdavky na činnosť 
súboru sú vyššie, preto vďaka patrí 
aj rodičom detí, ktoré navštevujú 
tento súbor za finančnú podporu 
a ochotu doprevádzať svoje deti na 
vystúpenia. 

V mene detí a veden ia DFS 
"Matičiar i k" ďaku j eme a v novom 
školskom roku 2000-2001 pozýva
me všetky deti do nášho súboru. 

Konkurz bude v septembri r. 2000. 
Naše aktivity môžete s l edovať v te
levízi i DTV (GLOBAL) a písomnou 
fo rm ou v Devínskonovoveskom 
Exprese. 

Deti prvého ročníka 2000-2001 
očakávame v septembri, privítame 
Vás v našom súbore Mati čiarik. 

DFS Mati č i arik pri MO 
Matici slovenskej v DNV 

M. Slovincová, 
vedúca súboru 

DEVEX 3 



v týchto dňoch oslávili 

60 rokov 
AntoSZABO 

70 rokov 
Pavlína KRAjč/ROVA 

]án POKORNÝ 
Andela KOŇOV A 

Blahoželáme! 

Jarmila Duchoňová 
Ivan Duchoň 

Miriam Kuruczová 
Michal jaslovský 

Martin Tóth 
a 

Zuzana Kubíková 

Roman Morkus 
a 

jana Neštinová 

Róbert Koch 
a 

Hana Vizváryová 

j UDr. Vladimír Simko 
a 

Blanka Blažová 

v kostole: 

Róbert Vitáloš 
a 

Mária Kralovičová 

Blahoželáme! 

Ocenenie 
Najlepší exportér 

roka 1999 
Ministerstvo hospodárstva SR 

v spolupráci s Fondom na podporu 
zah ra n ičného obchodu zorganizo

va lo koncom aprí la tohto roka už 

5. ročník prestížnej súfaže Najlepší 
exportér SR. Zo 66 subjektov oceni
li v 4 kategóriách a 7 odvetvových 
skupinách 26 slovenských spo l oč

ností. 

Minister hospodárstva SR Ľubo

mír Harach odovzdal vysoké oce

nenie za úspešnú propagác iu slo
venského hospodárstva v zah raničí 
do rúk č lenom Predstavenstva VW 

SK Jozefovi Uhríkovi a K. P. 
Wi lhelmovi. 

m 

DEVEX4 

Jánske ohne 
Tradíciu jánsky ohňov si 

pripomenuli č l enov ia miest
neho odboru Matice sloven
skej v sobotu 24. 6. 200 v prí
rodnom prostredí Srdca. 
Program sl'uboval vatru, ope-

kanie toho, čo si kto prinesie, 
na zapitie od minerálky po 
dobré vínko, country, dobrú 
partiu. To všetko bolo, aj 
s tradičným preskakovaním 
vatry. 

Prekvapivé však bolo obsa
denie celého pri est ranstva. 
Kým minulý rok v srdci Srdca 
bola iba partia mati čiarov, 
tento rok bola lúka, pamä
tajúca mnohostranné kultúr
nospoločenské využitie, bit
kom nabitá. Priaznivý víkend 

Trúnkový 
,,gero i,, 

Jeden by neuveril, aké neuveritel'
né zážitky, náhody a príhody pri
náša život. 
Nadmieru unavený a mrzutý som sa 
vracal z roboty. Jednoducho som ne
mal svoj deň . Samé nepríjemnosti, 
mrzutosti a s tým spojená nervozita. 
Konečne padla. Schoval som sa do 
tieňa, pod prístrešok na autobusovej 
zastávke oproti kostolu. Prisadol som 
k drobnej starenke, ktorá využívala 
dlhý čas čakania na tichú modlitbu. 
V maličkých zvráskavených rukách 
preberala pátričky ruženca. Bola 

prilákal vari stovku l'udí. 
Rodiny s deťmi šantili, grilo
vali a opekali, športovali, kul
tivovane využívali príj emné 
prírodné prostredie, ba, aj 
Jána, čo prišiel takto os l áviť 

meniny sme tu našli. 

pk 

neuveríte/ne drobná, ako malý ba
tôžtek. Ubitá životom, upracovaná, 
chorlavá, preoroná vráskami- Život, 
starosti a robota ju nezmazatel'ne 
poznačili. Starká, akých je u nás na 
tisíce. Mlčky sme sedeli a čakali vy
kúpenie v príchode meškajúcej 
dvadsiatky smerom na Dúbravku. 

Osud je nevyspytatel'ný. Z krčmy 
"U Michala " sa vyterigal ožran, kto
rého stabilita klesala nezadržatelne 
k nule. Aj on mal jediný ciel'- cesto
vanie. O chvílu sa pred nás doteri
galo čos i špinavé, smrodlavé, opité 
a škaredo klajúce. Vyzývavo sa pred 
nás postavil, mladý, vycívený päté:le
siatkilový chlap. V jednej ruke flaša 
nedopi tého piva, v druhej dymiaca 
smrod/ává cigareta tej najpodrodne-

Slovo majú 
Novovešťania 
Neviem na koho konkrétne so 

mám obrátiť z miestneho úro

du, ale žiadam odpoveď no 

moju otázku. 

Blíži sa kultúrne leto a s lýrn 
spojené vystúpen ia súborov 

a zrejme aj tancovačky. Chá

pem, že letné počas ie volá l'udí 

von na čerstvý vzduch, ale pý

tam sa do ktorej hodiny nočnej 
môže byť v obytnom centre rá

mus, ktorý počuť dobré dva ki

lometre od otvoreného prie

stranstva ku ltúrnej záhrady. 

Keďže porušovanie pravidiel 

{nočný kl'ud po 22-00) je v De

vínskej samozrejmé, chcem ve

dieť, či má pre obyvatelov, ktorí 

to nemôžu a nechcú znášať ten

to náš úrad nejaké náhradné 

riešenie pokoja {zabezpečí ho

telové ubytovanie v tichom pro

stredí) pre deti, kojencov a cho

rých. 

jšej značky. Čosi nezrozumitelne mr· 

mia/, ako by sa blábotajúc hádal 
sám so sebou. Jeho intonácia ma 
presvedčila, že mat' ho porodila kde· 
si na Šariši alebo Zemplíne. Nuž čo, 
nejaký sezónny robotník, bezdomo
vec, tulák. Naša nevšímavost' ho ne
viem prečo podráždila, ba urazila. 
Svoj b/ábot očividne zintenzívnil. 
Nemohol som to vydrža( a zápach 
jeho tela a dychu bol čím menej 
prítažlivý. Vstal som z lavičky a po· 
di šiel pár krokov dá/ej, do tej neprí· 
jemnej májovej horúčavy. Zdá sa, že 
iba na toto náš trúnkový hrdina ča· 
kal. Zvalil sa ved-/á sediacej starenky 
a začal ju, nič netušiacu hrubo 
u ráž at'. 
{Pokračovanie v budúcom čísle) 

FUTBAL ® 
Dedinský turnaj 
s prekvapením 

V sobotu 17 .júna , pod 
usporiadatel'ským patro
nát om FCL DNV, sa uskuto
čnil už 9. ročník Dedin
ského turnaja vo futbale. 
Najväčším prekvapen ím 

bolo až 4. miesto vlaňajšie
ho víťaza mužstva Kolónie. 

Mladí šach isti ŠK Strelec DNV 
využ ili prí l ež i tosť štartovať na 
vel'mi si lne obsadenom turnaji 
OPEN SLOVAK 2000, na ktorom 
štartovalo cel kom 73 hráčov. 
Konečné umiestnenie: 

1. J. Bednár Slovensko 7 

2. C. Zetocha Rumunsko 7 

3. T. Balogh Slovensko 6,5 

12. M. Roháček DNV 6 

31. V. Šife l DNV 5 

38. P. Tóth -Vaňo DNV 4,5 

Z finálových výsledkov: 
O 3. miesto: 
1.FC Trúnok-Kolónia 1 :O 
O 1. miesto: 
Bytovky-Grba 1 :O 
Najlepším hráčom ' bol 
J.Horváth z družstva Koló
nie, najlepším strelcom 
A.Bauer z Bytoviek a najle
pším brankárom M . Bordáč 
z 1.FC Trúnok. 

ms 

40. M. Bezúch DNV 4,5 

45. V . Roháčková DNV 4 

60. S. Stafe lová DNV 3,5 

68. M. Kôsegy DNV 2,5 

69 . l. F ratrič DNV 2,5 

Najpríjemnejším prekvapením 
bol výsledok Šifela, nad oča ká 
vanie dobre sa umiestnili Ro
háček, Tóth-Vaňo, Statelová 
a Kôsegy. 
Za očakávaním zaostali tento 
krát Roháčková a Fratrič. 

mj 

l MOTORŠPORT l 
pretekoch se riálu ME 
2000 v Brne na Masa ry

. kovom okruhu. 
V sobotu 24.júna 2000 

automobilový pretekár 
Andrej Stude nič, repre
zentant SR, jazdiaci za 
národný tím Slovenska 
a člen Motorsport Racing 
Team OMV Stuad Bratis
lava, zv íťaz il v absolút
nom poradí na ďalších 

S továrenským vozidlom 
Audi A-4 Quatro Super
turismo tak dosiahol vyni 
kajúci úspech pre SR. 
Zo zúčastnených 22 jazd
cov mal aj najrýchlejšie 
piatkové tréningové jaz
dy pred Perglom a Micha
lom z ČR . 

Celkové výsledky: absolútne poradie 
1. Andrej Studenič 

2. R.Pergl 

3. D.Michl 

Slovensko 

cz 
cz 

24:18,28 

25:03,12 

25:05,99 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

2. 7. nede/'a - cyk/oturistický výlet na jazerá v Jakubove. 

Info: tel.: 6477 8269 

js 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 

~_;,~,~~:~;~~~ko-la,;, 
Príďte si vybrat' z bohatej ponuky 

Kontakt: 
DEVEX, prevádzka: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8.00-11.00 
Tel/fax: 07 l 6477 5275, 0903-429 485 

e-mail:krug@ mail.viapvt.sk 

Za vysvedčenie 
darček 

Od 30. 6. do 7. 7. 2000 
zľava - 5 % pri nákupe 

kníh nad 1 OO Sk -
10 % pri nákupe 
ostatného tovaru 

nad 100 Sk. 

Kníhkupectvo ENIGMA, 
Eisnerova 56, tel.: 6477 

0756, 0905 491 573 

Jána Poničana 5 
ponuka pre Vás 

• vyšetrenie zrakovej 

ostrosti japonským 

autorefraktometrom 

• zhotovenie okuliarov 

• opravy okuliarov 

• slnečné okuliare 

HARMONOGRAM letných odstávok technologických zariadení výhrevní • púz dro, lupy, mikroskopy 

• čistenie ultrazvukom 
Vykurovací okruh výhrevní termín LO: 31-1 2 J. Poničana 

{adresa vykurovacieho zdroja, ulica) 31-13 J. Poničana 
31-1 4 J. Poničana 

K-32 Eisnerova 24. júla-26. júla 32-01 ~ - Králika 
31-02 l. Bukovčana 21. augusta 32-02 ~ - Králi ka 
31-07 M. Marečka 28. júla 32-03 P. Horova 
31-08 M. Marečka 25. augusta 32-04 ~-Král i ka 
31-10 M. Marečka 17. augusta 32-05 J. Smreka 
31-11 M. Marečka 17. augusta 32-06 Eisnerova 

14. augusta 32-08 P. Horova 
22 . augusta 32-09 P. Horova 
18. augusta 32·13 P. Horova 
6. júla 32-1 4 J. Smreka 
4. augusta 32-16 Eisnerova 
23. augusta 32-17 Eisnerova 
3. júla 32-18 Eisnerova 
7. júla 
28. augusta 

24. augusta 
16. augusta 
3. augusta 
15. augusta 
15. augusta 
27. júla 
27. júla 

C-term 

• čistiace doplnky 

• odborné poradenstvo 

Po-Pia: 14.00-18.00 
Sobota: 9.00-12.00 

DEVEX 5 



veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitelhe 

poskytujeme zlavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WC, bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./ fax: 64 28 61 09 

MÁTE DOMA alebo v práci 
POčiTAČ, TLAČIAREŇ? 

Diskety- 11,-, 18.50 Sk, CD- 50-78 Sk. 
Podložka pod myš 55,-

Pásky Epson LQ 1000/LX1000- 121 Sk, 
stav LC 901240- 164 Sk, tonery HP 516 29A 61 , - 1599 Sk, 

HP 516 26A 61 - 1599 Sk, BCI-21 61 - 308- 364 Sk, 
fax . papier, pásky do pokladní, 

a ďalšie príd~e si vybrať do DEVEXu, 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia 15.30-1 8.00, so 8.00-11.00 h, 

alebo objednajte na fax č.: 6477 5275 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Kúpim staršiu prek. panel. garáž. 

Súrne. Tel.: 0905 831 687 

• Predám det. bicykel pre 5-6-r. 

(nový). 
Tel: 6477 802 503 

DEVEX 6 

• Hotel MORAVA prijme s nástupom 

ihneď výčapníka a kuchára. 
Informácie: tel:6477 7766 

• Opravy chladničiek a mrazničiek. 

Tel. 6428 6260, 0905 786 260 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362,0903 133 994 
• TV servis BALÁŽ- oprava televí

zorov. Na grbe 43. 
Tel./zázn .: 6477 6963 

• Doučím A a N. 

Tel. : 6477 8835 
• Preprava, s(ahovanie dodávkou 

2 t. 
Tel.: 0903 309 899, 6477 5442 

PREDBEHNITE ZLODEJOV - zadovážte si 6 až 1 O bodové 

BEZPECNOSTN~DVERE 
- certifikované podl'a noriem Európskej únie l TREZORTEST 
- protipožiarne úpravy, výmena, betonáž a montáž zárubne 
AJ NA SPLÁTKY s 10% akontáciou bez ručitel'ov 
Tranovského 25 - Dúbravka - tel/fax: 642 88 987 

Zlava 1 000,- Sk na dvere do 30. 8. 2000 

• Vymením l-izbový byt v Dúb
ravke za 2-3-izbový v DNV. 

Tel.: 6477 0654 

• Odstúpim pozemok 2300 m' na 

konci Bridlicovej ul. 
Tel.: 0903 785 286 

El B, spol. s r.o. 
Židovská 5, 811 01 Bratislava 

...................................... 
Pozývame Vás na návštevu zariadeného vzorového bytu 
v Polyfunkčnom dome na ul. š. Králika 

Byt je riešený účelne a je 
vhodný na bývanie 
2-člennej rodiny. 

................................................... 

Riešenie bytu akceptuje 
oddelenie dennej a nočnej 
zóny aj pri jednoizbovom 
byte. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Súčasťou ceny bytu je aj kuchynská linka so sporákom, 
sklokeramickou platňou a digestorom. 

Dohodnite si vopred termín návštevy, zaujíma nás Váš názor. V prípade Vášho 
záujmu o kúpu bytu Vám poradíme najvýhodnejší úver a financovanie. Kúpou 
bytu tesne pred ukončením výstavby získate možnosť upraviť si štandard 
podl'a Vašich predstáv. 

Informácie: www.eib.sk 
eib@mail.eurotel.sk 
tel.: 544 123 65 

544138 65 
fax: 544 123 69 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. =330 Sk, l / 8 str. = 660 Sk, l j 4 str. = 1320 Sk, l / 2 str.= 2640 Sk, l str. =5280 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlovy: tri uverejneniach zo sebou päť a viac l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hl'odám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO %, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pio: 15.30 - 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 
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od 8. 6. 2000 do 22. 6. 2000 
Dňa 8. 6. 2000 v odpo

ludň a j š íc h hodinách na stani cu 
MsP telefonicky oznámili , že na 
ulici P. Horova pod lesom dvaja 
chlapc i zakladajú o h e ň. Hliadka 
mestskej polície oznam preve ril a 
a zist ila v uvedenom mieste dvoch 
maloletých chlapcov pri ohníku. 
Chlapcom po uhasení ohníka 
hliadka dohovorila a vykáza la 
z daného miesta. 

Dňa 1 O. 6. a 11. 6. 2000 počas 
hodov v Devínskej Novej Vsi sa 
hli ad ky mestskej polície zamerali 
na kontrolu predajných stánkov. 
Z ist ili osem priestupkov, kde pre
dávajúci nemali povolenie na zria-

denie trhového miesta v mestskej 
časti. 

Priestupky vyri eš ili v blokovom 
konaní. 
Dňa 13. 6. 2000 v odpo

ludňaj š íc h hod inách na ulici 
M. Marečka hliadka mestskej polí
c ie ri eš il a priestupok dvoch obča
nov, ktorí na verej nom priestran
stve popíjali alkoholi cké nápoje. 
Za svoje konanie zaplat ili bl okovú 
pokutu. 
Dňa 16. 6. 2000 v odpolu 

dňajších hodinách na stanicu MsP 
telefonicky oznámili, že na ulici 
Eisnerova v budove nedostava
ného obchodu sa šíri dym 
a oheň. 
Hliadka po príchode na miesto 
prešla objekt a v prízemí objavila 
horiace drevá a matrace. Hliadke 
sa podarilo oheň uhas iť vlastnými 
si lam i. 

Zást. ve l. stani ce MsP DNV Ernest 
Kovarík 

Škoda pekného priestoru pri železničnej trati 

KR!iOJVKA 
Ak budeš kupovať čo nepotrebuješ, bu
deš čoskoro ... dokončen ie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Vzal - horná časť stfpových hlavíc. -
C. Daj sa v nohy- podarovali- vodné pla
vidlá.- D. Rúcaj- dostávala modrú farbu 
- tichosť. - E. Kopaním znížil - opera 
R. Straussa. - F. Zaspí- mýtusy- nezhoda. 
- G. Kód S ri Lanky- loga lo po česky - im
peratív slova vrieť.- H. Písmeno gréckej 
abecedy- mesto v Taliansku -vojenská 
jednotka. -l. Orientálny rozprávkový hr
dina- trením čistí, šúcha.- J. Začiatok 
tajničky.-
Zvisle: 1. časť chrupu - klusácky vozík. -
2. Menší vodný tok - trofej Indiánov. -
3. Germánsky král' sudcov- cudzokrajný 
savec. - 4. Vyčnievaj - smeroval - SPZ 
Prahy. - 5. Poskytujú radu - vel'mi jasný 
padajúci meteorit. - 6. Nadšenie po fran
cúzsky- vábená. - 7. Egyptská hmotnost
ná jednotka bavlny- ruský zbormajster 
so skr. mena na začiatku. 8. Udupala, 
utlačila - výkvet. - 9. Uchopil, pojal - tedy 

po nemecky - sať. - 1 O. Okolie živých or
ganizmov -ťahaj za sebou. - 11. Klamem 
-podvádzam - mesto v Bolívii. - 12. Si po 
česky - ženské meno. -

A 
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Zopár slov na zamyslenie 
Snaž sa byt' sebe pánom, a čas, 

o ktorý ta alebo zjavne, alebo lstivo 
pripravili , alebo sa ti nepozorovane 
stratil, starostlivo stráž a uchovávaj. 

Daj sa presvedčiť, že je to tak, ako 
píšem : niektoré chvíle nám vyrvú, 
niektoré nebadane zoberú, niektoré 
uplynú. Najohavnejšia je však stra
ta času, ktorú zavinila naša ne
dbanlivosť. A ak budeš chcieť dá

vot' pozor, zistíš, že vel'mi vel'ká 
čiastka života uklzne tým, čo zle ro
bia, vel'ká čiastka tým, čo ni č nero
bia, celý život však tým, čo robia 
niečo iné. 

A mohol by si mi ukázať nieko
ho, kto si vie ceniť čas, kto si cení 
i deň, kto si uvedomuje, že každý 
deň umiera? Lebo v tom sa do

púšťame chyby, že pozeráme na 
smrt' ako na niečo vzdialené. Vel'ká 
čiastka z nej už prešla. 

Času, ktorý je za nami sa už zmoc
nila smrt'. Preto pokračuj v tom, čo, 
ako píšeš, robíš, drž sa každej ho
diny. Tak sa stane, že ak sa zmocníš 
dneška, budeš menej závislý od 
zajtrajška. Zatial', čo život oddalu
jeme, on nám ubieha. Všetko je cu
dzie, iba čas je náš. 

Príroda nás vyslala, aby sme sa 
zmocnili tejto jedinečnej nestálej 
a klzkej veci, a nám ju vezme kedy
kolvek sa zachce. A l'udia sú takí 

Pomôcky: 
E. Salome. - G. LKA. - H. Lari . - 4. ADE. -
G. Elan.- 7. S. Jarov. - 11 . Oruro 

d 
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hlúpi , že najnepatrnejšie a najlac
nejšie veci , ktorých by sa iste mohli 
znovu zmocniť, nechajú si pripísa( 
k dobru, keď ich dosiahli, no nikto 
nemyslí, že je niečím zaviazaný za 
to, že prijal čas, zatial' čo, na
opak, je to jediné, čo ani vďačný 
človek nemôže vrátiť. 

Azda sa pýtaš, čo robím ja, kto
rý ti dávam takéto rady? Úprimne 
sa priznám: ako býva u človeka, 
ktorý síce mnoho premárni, ale 
starostlivo účtuje, účet sa mi zho
duje s vydaním. Nemôžem síce 
povedať, že nič nestrácam, ale 
môžem povedať, čo strácam, pre
čo a ako: môžem udať príčiny svo

jej chudoby. 
Stáva sa mi však, čo viacerým, 
ktorí sa dostali do núdze nie vlast
nou vinou: všetci l'udia im síce od
púšťajú , ale nikto nebeží na po
moc. Čo teda? 

Nepovažujem za chudobného 
toho , komu stačí, ak mu ostáva 
akákolvek nepatrná suma. Ty však 
si radšej zachovávaj svoje a hl'aď 
začat' v pravý čas . Lebo podl'a 
našich predkov, nemôže sporil, 
keď sme už na dne. Na dne totiž 

zostáva nielen to najmenšie, ale aj 

to najhoršie. 

Buď zdravý. 

L. Annaeus Seneca 

~lD rr~ rn ~ ~ 
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Stál pred ňou mohutný, hrozný, vo 
svalnatej ruke držal zakrvavený 
nôž. 
"Pane," zvolala neštástnica, "vy ne
máte srdce!" 
"Nemám pani zlatá, nemám ... ale 
že ste to vy, dám vám na váhu kú
sok bravčovej pečienky. 

- Pán doktor, mám nejaké problémy 
s nohami . Môžete mi niečo predpi· 
so(? 
- Pravdaže. Predpíšem vám šaraticu, 
tá vás preženie. 

Inzerát 
Rád by som sa zoznámil s mladou, 
vtipnou, tichou, príjemnou, čestnou 
a veselou ženou, aby som mohol 
svojej manželke dokázal', že existu
jú zn: vlastnosti, ktoré nemá. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) pa-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11 .00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l , 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 
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30.-31. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Konečne! Konečne prázdni

ny, konečne dovolenky - vy

dýchnu si v tieto dni premnohí. 

Doznieva záver školského 

roka, maturity i promócie, tí, čo 
majú prácu, tiež vedia, čo to 

znamená dnes nazvŕtat' sa ... 

Problémy politického a spolo

čenského života sa bezprost

redne odrážajú aj v našom sú

kromnom. Od starosti prežiť 
po starost' ako prežiť. Návrhov 

sú plné noviny. 

V tieto dni však odsuň me sta

rosti aspoň kúsok stranou a ve

nujme viac ako po iné dni čas 

sebe. Nielen preto, že to je prí

jemné. Predovšetkým pre svoje 

zdravie. Iba zdraví dokážeme 

zvládať to tempo, ktoré všedné 

dni pred nás predkladajú . 

' A zdravie, dnes, je príliš dra

hé. Ono je vždy pre nás drahé, 

dnes je však príliš drahá staro

stlivost' oň prostredníctvom 

zdravotníctva. Preto využime 

čas vol'na na aktívny relax, 

využime všetky dary prírody od 

turistiky, slnka, vody až po lie

čivé rastliny. Na pohlad jedno

duché, ale mnohokrát najúčin
nejšie riešenie. 

Plnohodnotné dni dovoleniek 

a prázdnin vám želá 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

14.7. 2000 Ročník: X. Číslo: 14 bezplatne 
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ll Šanca pre neplatičov 
fJ Z radnice * Z diára starostu 

IJ Pieskoviská * Tlačivá 
D Chorvátsky festival * Kultúrne leto 

l1 Spoločenská kronika * Šport 

Festival chorvátskej kultúry 24.-25. júna ponúkal obyvate/óm Devínskej 

šanca pre neplatičou 
C-real, s.r.~. eviduje v bytových do

moch zverených do správy mestskej 
časti Devínska Nová Ves pohladáv

ky vo výške 2 600 tis . Sk, z toho je 
výška dlžných platieb za nájomné 
a služby súvisiace s užívaním bytu 

vo výške 7 300 tis. Sk a poplatky 
z omeškania vo výške asi 7 200 
tis. Sk. 

V snahe o z níženie nedoplatkov 
na účte správy bytového fondu 

mestskej časti Miestne zastupitelst

vo mestskej časti Devínska Nová 
Ves schválilo užívate/om bytov, 

ktorých dlh nepresahuje výšku 

20 000,- Sk, odpustenie penálov 
z pohladávok na nájomnom a služ

bách spojených s už ívaním bytu, 
ktoré eviduje správca bytového fon
du C-realitná agentúra, ak žiada-

tel: ktorý o takéto odpustenie pí
somne požiada uhradí celú sumu 

pohládávky na nájomnom a služ

bách spojených s užívaním bytu. 
Platnosť tohto uznesenia je obmed
zená a platí do 16. 8. 2000. 

Žiadosť o odpustenie poplatkov 
z omeškania musí obsahovať: meno 
a priezvisko, presnú adresu {ulica, 

orientačné číslo, číslo bytu), výšku 
dlžnej sumy {poskytne C-real}, ter

mín zaplatenia dlžnej sumy {najnes

kôr 7 6. 8. 2000) dátum a podpis 
žiadate/á. 

Po zaplatení dlžnej sumy a odpu

stení poplatkov z omeškania môž e 
užívate/' bytu požiadať o prevod 
bytu do osobného vlastníctva. 

z 

Najbližšie číslo Devex u 

č.l5/2000 vyjde 8. septem
bra 2000. 

Uzávierka bude 31.8 .2000, 

do tohto termínu treba doručiť 
materiály do septembrového 

čísla. 

Knižnica 
zatuorená 

Upozorňujeme, že v termíne 

od 24. 7. do 31. 7. 2000 bude 

knižnica zatvorená z techn ic

ko-prevádzkových dôvodov. 

Douolenka 
u Deuexe 

Z dôvodu čerpania dovolenky 

bude zatvorená aj inzertná kance

lária Devexu v čase od 29.7. 

do 20.8. V tomto čase neplánujte 

prosíme ani výrobu pečiatok, opra

vy dáždnikov, tlačiarenské služby, 

ani ostatné služby, ktoré Devex ob

čanom DNY poskytuje. Využite čas 

pred a po termíne dovolenky. 

Rovnaké služby občanom, ozná

menie o dovolenkách, mohli využit 

aj ostatné prevádzkarne obchodov 

a služieb v Devínskej. Iste by svo

jich zákazníkov uspokojili už tým, 

že by im ušetrili zbytočné chode

nie. 

Úzavierka dnešného čísla 
bala 6.7. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 31.8. 2000, 

číslo vyjde 8.9. 2000. 
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® robničky 
1l radnice 

Miestne zastupitel'stvo rokovalo 
dňa 4. 7. 2000. Zo schváleného 
programu rokovania prijalo 
nasledovné uznesenia : 

·zobralo na vedomie informáciu 
o plnení uznesení miestneho za· 
stupitel'stva a predlžilo termíny 
uznesení týkajúce sa koncepč
ných programov 
·schválilo doplnenie všeobecno
záväzného nariadenia č. 4 l 
1996 o státí , odt'ahovaní a od
straňovaní opotrebovaných vozi
diel , ktorým sa umožňuje mest
skej polícií odt'ahovanie vozidiel 
·schválilo doplnenie všeobecno
záväzného nariadenia č. 8 l 
1996 o poskytovaní dotácií , ke
dy obec môže poskytnúť dotáciu 
právnickým osobám ,ktoré zria
dila a majú pôsobnost' na území 
mestskej časti 
·schválilo získanie úveru na do
končenie vily Košt'álovej z Prvej 
komunálnej banky a.s. 
·schválilo zvýšenie rozpočtu 
mestskej časti v príjmoch na sumu 
71 053 tis. Sk a výdaje na sumu 
77 707 tis. sk pri zachovaní výš
ky schodku rozpočtu v sume 
6 654 tis.Sk 
-zobralo na vedomie správu 
o vykonaní kontroly v DTV s.r.o. 
za rok 1999 v oblasti čerpania 
príspevku 
-zobralo na vedomie správu 
o kontrole Záverečného účtu 
Správy bytového fondu C - real 
s.r.o. 
-zobralo na vedomie informáciu 
o činnosti občianskeho združenia 
Votum 
·uložilo prednostke miestneho 
úradu zisti( stav a možnosti pre
nájmu objektu na lstrijskej č. 4 
·schválilo doplnenie Organizač
ného poriadku lstracentra 
zobralo na vedomie návrh lech-

V našej mestskej časti máme evidované tri 
stavebné kultúrne pamiatky. Kostol Sv. Ducha , 
Mýtnicu -v súčasnosti využívanú oko radnicu 
o vilu Košťá l ovú. Miestne zastupiteľstvo svojim 
rozhodnutím zachovať v majetku mestskej čos~ 
vilu o zrekonštruovať ju zobralo no seba neľahkú 
úlohu. Náklady no rekonštrukciu o sprevádzko· 
vo nie boli pri súťaži vyčíslené no sumu l O milió-

DEVEX2 

nických podkladov k vypísaniu 
verejno-obchodných sMaží na 
dodávatel'ské práce a služby pre 
Správu komunálnych bytov 
-schválilo návrh na odpredaj ko
munálnych bytov do osobného 
vlastníctva 
-zobralo na vedomie prehl'ad 
pohladávok mestskej časti a zria
dených organizácií 
·zobralo na vedomie prehl'ad 
pohladávok C-real -u s.r.o. k má
ju tohto roku 
-zobralo na vedomie informatí
vnu správu o stave rozpracova
nosti inventarizácie majetku mest
skej časti 
-schválilo povinnosti stavebného 
dozoru v rámci realizácie inves
tičných akcií mestskej ča·sti 
-zobralo na vedomie informáciu 
o služobnej ceste v Chorvatskej 
repubilke - v meste Čakovec 
a Nedelišče 
-zobralo navedomie informáciu 
k plneniu rozpočtu mestskej časti 
k 31.5 .2000 a organizácií 
Denova a lstracentrum 
-zobralo na vedomie aktuálny 
stav prevodu bytov v polyfunkč
nom objekte na ul. Št. Králika 
-zobralo na vedomie správu 
o lakovni VW Slovakia a.s. 
-zobralo na vedomie úpravu ter
mínov harmonogramu k súťaži na 
prevádzkovatela tepelno-energe
tických zariadení 
·schválilo vyčlenenie 2-izbového 
obecného bytu ako pohotovostné
ho bytu mestskej časti 
·zobralo na vedomie informáciu 
o príprave osláv 56. výročia SNP 
v našej mestskej časti 
-schválilo uvolnenie l 30 tis. sk 
z rozpočtu C-real -u na opravu 
fasády na ul. Novoveská 
- udelilo mimoriadne odmeny za 
prípravu a organizačné zabez
pečenie Chorvátskych kultúrnych 
slávností 
· uložilo prednostke vypracova( 
a na najbližšie zasadnutie pred
loži( informáciu o pridelených 
pôžičkách z Fondu rozvoja býva-
OIC 
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nov Sk. Toto bolo koncom roku 1998, kedy bolo 
vybratá zo súťaže firma , ktorá vykonáva práce. 
V roku 1999 mestská časť smerovalo investície 
do oblasti infraštruktúry kde boli zozmluvnené 
akcie o preto z nedostatku investícií boli práce no 
vile spomalené o v zimnom období pozastavené. 
Po prehodnotení v odborných komisiách pristúpi
lo so po prerokovaní v miestnej rode k možnos~ 

mestskej časti DNY 

lng.VIadimíra Mráza vyberáme: 

7.6.- starosta prerokoval s novým 

starostom Marcheggu p.Schmi
dom účast' súborov na spoločnom 

kultúrnom podujatí osláv sviatku 

bocianov, osláv letného slnovra

tu a projektu kultúra bez hraníc, 

ktoré boli v dňoch 17.-18.6.2000 

v Marcheggu. 

8.6.- zúčastnil sa na rokovaní 
mestského zastupitel'stva hl.m.SR 

Bratislavy. 

9.6.- rokoval za účasti člena 

predstavenstva VW Slovakia a .s. 

s primátorom hl.m.SR Bratislava 

o realizácii pilotného projektu vý
stavby bytového domu v ONV. 
13.6.- rokoval s predsedom SBD 

IV p.Čermákom k problematike 

správy bytov na území MČ DNY. 

V tento deň zasadala i miestna 

rada MČ DNY. 

1 5.6.- rokoval so starostom MČ 
Devín vo veci exekúcie a likvidá

cie pohladávok a záväzkov zdru

ženia pre separovaný zber REO. 

Obe mestské časti konštatovali, že 

ich záväzky voči združeniu sú vy
sporiadané. 

17.6.- zúčastnil sa na slávnost

nom otvorení osláv sviatku bocia

nov v rakúskom Marcheggu. 
DNY na podujatí zastupovali sú

bory Grbiarčeta a Matičiarik. 

19.6.- rokoval s ministerkou pre 

správu a privatizáciu majetku vo 
veci bezplatného prevodu po

zemkov z likvidovaného šp. ZST 

na mestskú čast' DNY. Ministerka 

prislubila žiadosti vyhovieť. 

20.6.- zúčastnil sa na rokovaní 

ďalšieho pokročovonio rekonštrukcie. Jediná mož
nosť v súčostnej dobe vzhľadom k reálnym finanč
ným prostriedkom · pristúpilo so k návrhu prijať 
účelový úver no dokončenie rekonštrukcie. 

Miestne zastupiteľstvo možnosť zobrať úveru 
schválilo no rokovaní 4.7. 2000. Výško úveru no 
dokončenie stavby je stanovená no 8 miliónov Sk 
,čo znamená reálnu možnosť dokončenia stavby 
v tomto roku. Celkové náklady tým budú predslo· 
vovoť sumu z hrubo ll ,5 miliónov Sk. Pri ďalšom 
odďaľovaní termínu dokončenia stavby, by náklo-

finančnej komisie hl.m.SR Brati

slavy k prerokovaniu materiálov 

do mimoriadneho mestského za

stupitelstva. 

22.6.- rokovala mestská rada 
hl.m .SR Bratislavy. Podporu čle
nov rady nezískali materiály -

odpredaje pozemkov na Kolára- · 

vom námestí a pred hlavnou 

stanicou. 

23.6.- zúčastnil sa na rokovaní 

klubu starostov mestských častí 

hl.m .SR Bratislavy. Hlavným bo

dom rokovania bol návrh záko· 
na o Bratislave a návrh zákona 

k vytvoreniu vyšších územno 

správnych celkov. Výsledný va

riant návrhom má so zástupcami 

vlády prerokoval' určená skupina 

starostov. V tento deň prijal i ofi

ciálnych hostí z obce Sv. Ilja, ktorí 

prijali pozvanie na Festival chor

vátskej kultúry. 

25.6.· prijal velvyslanca Chor

vátska v SR a dalších oficiálnych 

hostí na Radnici v DNY. Pri tejto 

príležitosti zablahoželal k 80. 

narodeninám pátrovi Takáčovi 

ako i k 25. výročiu vysviacky 

miestnemu farárovi p. Moravčí

kovi. Hostia starostu sa zúčastnili 
na druhom festivalom kultúrnom 

dni. 

27.6.- zúčastnil sa na rokovaní 

správneho výboru Okresného 

úradu práce BA IV. Počet neza

mestnaných v DNY voči pred

chádzajúcemu mesiaci podstatne 

neklesol. 
V tento deň zasadala i celoden 

ná miestna rada DNY. 

29.6.- zasadalo mimoriadne 

mestské zastupitelstvo. 

dy norostoli nielen vzhľadom k inflácii, ole oj 
k nárastom cien stavebných materiálov o prác. 

Využitie vily bude, oko už viackrát bolo spO' 
menuté , no reprezentačné účely mestskej časti 
/sobášno miestnosť, zosodnu~o miestneho zo· 
stupiteľstvo , spoločenské o kultúrne stretnutia 
o pod. j o nové priestory starostu , zástupcu sto· 
rostu o priestory pre miestnu rodu o komisie pri 
miestnom zastupiteľstve . 

Ing. P. Rajkovil 
zástupco starostu 

Mimo iných bodov schválilo ná

vrh VZN k zásadám hospodáre
nia s majetkom hl.m.SR Bratisla

vy, ktoré rieši možnosti úlav vo 

vzt'ahu k dlžníkom hl.m.SR. 

3.7.- prijal prednostku OÚ Ba 

IV, s vedúcou stavebného odbo

ru a odboru školstva. Predmetom 

rokovania bol stav materských 
škôlok Na Grbe 35 a Na Grbe 

2. Účastníci rokovania zároveň 

vykonali miestnu obhliadku loka

lity Srdce. 

4.7. - rokovalo miestne zastupi-

telstvo MČ DNY. ' 

6.7. - rokoval s vedúcou OÚRM 

hl.m.SR Bratislavy, záshípcami 

spracovatela urbanistickej štúdie 

FORM-A a zástupcami VW 

Slovakia k návrhu zmien a d~pl
nkov Aktualizácie územného plá

nu hl.m. SR Bratislavy v rozvojo
vom území VW. 

AZ 

Prečo sa rušili u Deuínskej 
Podl'a informácií detských leká

rok je minimálne 80 % detí 
v Devínskej Novej Vsi infikovaných 
rôznymi parazitmi, ktoré pochád
zajú z psích a mačacích výkalov. 
Nikoho netreba zvláš( presviedča( 

o tom, že tento typ znečistenia ve
rejných priestranstiev a teda aj pie
skovísk je v Devínskej Novej Vsi 
alarmujúci . Z hygienických dôvo

dov je potrebné vymieňa( piesok 
v detských pieskoviskách minimál
ne raz za rok. Kvôli nedostatku fi
nančných prostriedkov nebol vyme
nený piesok v pieskoviská ch už tri 
roky. 

V Devínskej Novej Vsi sme na
počítali spolu 25 pieskovísk. Na 
miestny úrad opakovane telefono
vali občania, ktorí sa v tomto horú
com a zároveň veternom počasí 
st'ažovali, že počet pieskovísk na 

sídliskách je vzhladom na nižší po
čet detí oproti minulosti príliš vyso
ký. Stav detí a dospelých, trpiacich 
alergiami, ešte zhoršuje víriaci sa 
piesok, infikovaný výkalmi. Žiadali 
nás, aby sme tento problém riešili. 
V rozpočte našej mestskej časti bo
lo v tomto roku vyčlenených na vý
menu piesku v pieskoviskách 50 tis. 
Sk, čo stačí na výmenu piesku v l O 
pieskoviskách. Nakol'ko ani v bud
úcom roku nemožno očakáva( väč

šie množstvo prostriedkov, urče
ných na tento účel, rozhodli sme sa 
pre nasledujúce riešenie: ponechá
me l O pieskovísk, vždy jedno 
v každom bloku a Denova v nich 
vymení piesok. Tieto sa budú aj 
v budúcom roku udržiava( Zvyšné 
pieskoviská Denova zavezie zemi
nou, ktorú sa nám podarilo zabez
pečit' zadarmo. 

Problém znečistenia verejných 
priestranstiev psími výkalmi sa tým 
samozrejme nevyrieši. Preto miest
na rada rozhodla, že v tomto roku 

pieskouiská 
na vysávanie psích výkalov bude 
vyčlenených 100 tis. Sk získaných 
z poplatkov za psy prostredníctvom 
firmy VK SERVIS. Po rokovaní 
s uvedenou firmou sme zistili, že to 
vystačí na vysávanie počas troch 
mesiacov približne od polovice jú
la. 

Toto riešenie samozrejme nie je 
ideálne, pretože výkaly treba od
stráni( okamžite. V horúcom a su
chom počasí sa exkrementy rýchlo 
vysušia, rozpadnú na prach, ktorý 
víri v ovzduší. Dýchame ho my 
všetci, ale najviac deti. Čo si myslí
te, nebola by naša Devínska ovel'a 
čistejšia a hygienickejšia , keby si 
majitelia psov po svojich miláči
koch hneď upratali? 

RNDr. Mária Šimonová, 
Miestny úrad DNY 

Slovo majú 
Novovešťania 
Anketa o pieskoviskách 

Tam, kde sú malé deti do 6 
rokov, tam pieskoviská zásad
ne patria. Je to iedna z málo 
možností, kde diet'a nemusíte 
doslova drža( za ruku, pre die
ta ie pieskovisko atraktívne 
a navyše rozvíia ieho tvorivé 
schopnosti. V pieskovisku vydr
ží celé hodiny. Piesok by mal 

Miestny cintorín už nadobudol kultivovaný vonkajší vzhlad. 

však byt' čistý a v žiadnom prí
pade by nemali naň prístup psy 
a mačky. mh 

Deti, teda tie naimenšie, po
trebuiú, hlavne na sídliskách, 
ten svoi kútik. Ihriská s rôznymi 
preliezkami a "atrakciami" žia
daiú rodičov viac bdiet' aby ne
došlo k úrazu a deti ai tak rých
lo omrzia. Pieskovisko ie naiide
álneiším miestom pre hru tých 
naimenších . Ale BEZ PSOV, bez 
odpadkov, skôr s možnostou te
čúcei vody. 

dm 

Neviem prečo zasypali pod 
nami na sídlisku {Kostolné} pie
skovisko zemou. Vrai kvôli 
psom. Teda so psami mali maii
telia chodi( mimo sídliska, ven
čí( ich pri trati, pri Morave 
a pod Kobylou. Takto vlastne 
naznačili, kde máme chodi( 
s malými detŕni my, rodičia. Nie 
ie to postavené na hlavu? Dobre 
mastné pokuty pre znečistovate
lov pieskovísk by tento problém 
vyriešili raz-dva. A boli by ai 
prostriedky na údržbu. 
Veď deti sa potrebuiú hrot' 
a práve ich záuiem o hru s pies
kom, či zeminou ich ai tak vráti 
do ich pôvodných terénov - pie
skovísk, akurát sa budú vŕtat' 
v hline. 

pf 

Olepené uchody 
Pamätám, že v novinách sa istý 

čas objavovala kritika na oblepo
vanie vchodov (ale aj výkladov, 
slipov a.i.l rôznymi ponukami, in
zerátmi a pod . Okrem toho, že je 
to neestetické, najmä tie franforce 
a potrhané zbytky, nie je to v súla
de s nariadeniami obce (VZN). 
U nás si toho však nikto nevšíma. 
A pritom je to také jednoduché, 
veď na každom plagáte, zdrape, 
je adresa alebo telefónne číslo toho 
kto to tam nelepil. 

Odpovie nám niekto z úradu 
aké sú predpisy a čo sa bude u nás 
s týmto diat'? 

nv 
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ale~o pltt.tiť 'viac 1 
Situácia v komunálnom odpade no sídliskách 

v Devínskej Novej Vsi je kri~cká ·počet kontajne
rov no odpad už nepostačuje . V nedelu večer sú 
kontajnery preplnené, odpadky z nich vypadá
vajú o znečisťujú verejné priestranstvá. Dá so to 
riešiť len dvoma spôsobmi: 

l. zvýšiť počet kontajnerov alebo frekvenciu 
odvozu -o zaplatiť zo to musia samozrejme tí, 
čo odpad produkujú- !edo obyvatelia. 

2. riešiť to tok, oko väčšino obyvateľov rodin
ných domov - poctivo separovať po pier o sklo 
(ten OLD odváž o zodormo), čím so zníži objem 
zvyškovéno odpadu. A moť zároveň dobrý pocit, 
že robíme niečo pre svoje vlastné životné prost
redie. 

Mário Šimonová 

DEVEX 3 
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ijeme u Harleme, 
Poprechádzala som sa po sídlis

kách a čo som videla? V niektorých 
blokoch to vyzeralo ako v americ
kých filmoch v chudobných štvrti
ach. Špina, papiere, ohorky z cigari
et. Zanedbané trávniky, sem-tam 
akoby omylom nejaký strom, čo sa 
drží pri živote len nedopatrením. 
Zničené lavičky, pokazené basketba
lové koše. Bránky na detských pies
koviskách pokazené alebo vôbec 
žiadne. Porozsýpaný piesok, ktorý 
nikoho netrápi. 

V niektorých blokoch to bolo ove
ľa lepšie. Takmer čisto, pred niekto
rými panelákmi dokonca predzá
hradky, o ktoré sa zjavne niekto sta
rá. V oknách a na balkónoch kvety. 
Čím to je? Rovnako vysoké domy, 
rovnaké fasády. Ale akoby tam žili 
iní ľudia . To, v akom prostredí žije
me, pôsobí voľky-nevoľky na každé
ho z nás. Najviac odpadkov vylieta 
z otvorených kontajnerov alebo 
z kontajnerových stanovíšť. Tomu sa 
dá ľahko predísť. Stačí maličkosť
smeti z bytu vynášať zaviazané vo 
vrecúšku na odpad. Potom ich už 
vietor nerozfúka, aj keď niekto 
nechá kontajner otvorený. A skon
trolovať, či deti odpadky naozaj 
hodili do kontajnera a nenechali ich 
Jen pohodené pri ňom. 

Ďalšie dva druhy znečistenia nie 
sú Jen neestetické, ale priamo zdra
viu škodlivé. Ohorky z cigariet obsa
hujú nikotín, decht a desiatky ďal
ších rakovinotvorných látok. Pomaly 
sa rozkladajú na trávniku a látky 

DEVEX4 

alebo u Deuínskej? 
z nich vsakujú do pôdy. Milí fajčiari! 
Po celej Devínskej je 140 odpadko
vých košov! Prejdite tých pár krokov 
a odhoďte ohorok do nich! A vy, čo 
fajčíte na balkóne a kocháte sa 
pohľadom na okolie, majte poruke 
popolník. Prosím! 

Keby bola vypísaná súťaž o "naj
estetickejšie a najvoňavejšie" zneči
stenie, určite by ju vyhrali psie 
výkaly. Testujú odolnosť našich detí 
voči parazitom (mimochodom - pa
razity vyhrávajú u 80 % z nich) a zá
roveň aj odolnosť našich žalúdkov. 

Psy za to nemôžu. To ich majite
lia. To oni sú podľa nášho všeobec
ne záväzného nariadenia povinní 
výkaly okamžite odpratať. Koľko 
som sa napočúvala rečí o tom, že 
v tej a tej krajine to je samozrej
mosť, že si každý po svojom psovi 
uprace, že mu to prikazuje verejná 
mienka, polícia atď. A aj reč í typu: aj 
by som upratal/la, ale keď to okrem 
mňa nikto nerobí. Budem vyzerať 
ako blázon. Robí! Aj keď tí slušní sú 
v menšine. Zatiaľ. 

Naša mestská časť neb'ude vyzerať 
lepšie, kým ľudia nepreberú sami 
zodpovednosť za prostredie, v kto
rom žijú. Máte dobrý nápad, ako na 
to? Napíšte mi, alebo zatelefonujte 
na miestny úrad. 

RNDr. M. Šimonová 

Program kina / d . O y 
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12. FESTIUHl CHORUHTSKEJ KULTÚRY- DEUínSKH nou A UES 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, CHKS v Devínskej Novej Vsi , Miestne 
zastupitelstvo DNY, za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, pripravili na 
víkend 24.-25. 6. 2000 už 12. festiva l Chorvátskej kultúry v Devínskej Novej 
Vsi . Priestory lstracentra a kultúrnej záhrady ponúkli tradičné i nové a tak 
Novovešt'ania i hostia načerpali mnoho prebohatých zážitkov. 

V sobotu začal program stretnutím Chorvátov žijúcich mimo svojho rodis
ka. Tradičné jedlá a nápoje prilákali do priestorov kultúrnej záhrady malých 
i skôr narodených a výber bol skutočne pestrý, od mastného chleba s cibulou až 
po koláčiky najrôznejších tvarov a chutí. 

Príjemným prekvapením bolo vystúpenie zahraničných súborov, dievčenskej 
a mužskej skupiny z Nina (Chorvátsko) kultivovaný prednes populárnych sveto
vých skladieb v podaní dievčenskej tamburašskej skupiny zaujal vari každého 
z poslucháčov. Rovnako okteto mužskej skupiny zanechalo tie najlepšie dojmy. 
Potom už kapela z Čunova v rámci chorvátskej veselice roztancovala publikum 
do neskorých nočných hodín. 

V nedel'u začal festival chorvátskou svätou omšou a prijatím hostí u starostu. 
Popoludnie prinieslo do ulíc zaujímavý zážitok pestrý festivalový sprievod 
zložený z účastníkov kultúrneho programu. 

Začiatok kultúrneho programu patril domácim súborom Rosica, Ruožice 
a Pašaki. 

Najskôr však organizátori privítali hostí festivalu : vel\.yslanca Chorvátskej 
republiky na Slovensku Dr.Dure Deželiča, hostí z Rakúska a Chorvátska (Nin), 
námestníka ministra kultúry SR Dr. Tazberíka, generálnu riaditel'ku sekcie národ
nostných menšín MK SR mgr.G.Jarábikovú, vedúceho odd. chorvátskej kultúry 
SNM Doc.Dr.J.Botíka, všetkých účinkujúcich i poslucháčov a divákov. 
Zvyky a hry dôb minulých pripomenuli príťažlivým programom lvko, Pavko 
(R. Ružovič, P.Cvečko ) a skupina Pašaki. 

Ani ostatné súbory: Hrvatjanka, Črip, Grbačieta, súbory z Čuňova, Jaroviec 
a Rakúska nezaostali za rozdávaním dobrej nálady a pohody. 

Záver dňa i festiva lu patril opät' zábave. Veselá Muzika v programe Bavme 
sa s Chorvátmi ukončila dva pekné na kultúru bohaté dni . 

v týchto dňoch oslávili 
75 rokov 

OtíliaKURILOVA 
90 rokov 

Františka MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

Róbert PAžOUREK 
a MiroslavaKRAVARIKOVA 

Blahoželáme! 

Mária RUŽOVIČOVA 

Augustína ŠPALKOVA 

Mária šTEFEKOVA 

Ďalšie medaily pre ŠK Strelec 

V Košiciach, na majstrovstvách 

Slovenska, sa opä( darilo dievča
tám z ŠK Strelec DNY. Veronika 

ROHÁČKOVÁ sa umiestnila na dru

hom mieste za V.Machalovou 

z Budmeríc, v kategórii dievčat do 

14 rokov. 

V kategórii do l O rokov si veľmi 
pekne viedla Sandra STATELOVÁ. 

Trúnkový 
,,gero ili 

Jeden by neuveril, aké neuve

ritelné zážitky, náhody a príhody 

prináša život. 

Medzi dorastencami do 18 ro- · 

kov cenné skúsenosti získavali 

Martin BEZÚCH, Lukáš ŠIMON 

a Igor FRATRIČ, i keď výraznejšie 

do celkového poradia zatiaľ neza

siahli . 

Vdaka doterajším výsledkom 

dievčat sa ŠK Strelec DNY zaradil 

medzi na1uspešnelsle kluby 

Slovenska v mládežníckych kategó

riách v sezóne 1999-2000. 

mj 

(Dokončenie z minulého čísla} 
- No čo ty babka-demokratka, čo 

a tu modlíš? Za toho tvojho 

Vladka? Ten to má zrátané a vy 

všetci tiež. Už dávno sme vás sta

rých mali vygumovaí, zlikvidova( 

ako škodnú. Tak, ako to povedal 

ten Markovič, pod zem vás spra

la( zakopaí, zahrabaí, aby bol 

pokoj. Prestali by ste nás podžie

ro( a bra( dôchodky, naše tožko 

vyrobené peniaze. 

Jeho tenký, fistulovitý hlas na

beral na gradácii a hrubosti. 

Hulvát začal na adresu starších 

používa( výrazy, ktoré nehodno 

napísa( Svoj monológ hrubostí 

a vulgárností nemieni! ukonči( 

a autobus nešiel, začal som by( 

nervózny ešte viac . Zlý deň. 
Podišiel som bližšie k hrdinovi. 

- Mladý muž, prestaňte tu 

vykrikova( a uráža( tú 'nevinnú 

starenku. Veď vám nič zlého neu

robila a popravde, mohla by by( 

vašou mamou. Nechajte ju na po

koji! -zvýšil som hlas a pozrel sa 

vandrákovi priamo do tváre. A to 

som nemal. 

Pozrel sa na mňa sklenným po

hladom opilca a na svoju smolu 

vyslovil historickú, nezabudnute

lnú vetu, ktorú si dovol'ujem inter

pretova( v originálnom, nárečo
vom podaní. 

-Ta ti starý k ... , buc cicho, bo 

ci rosflakam gebul'u. Dostaňeš 
laku pres pisk, že ho mešec ňeo
tvoriš aňi heverom. Ta ti ňeznaš, 
že mi vichodňare abo bijeme, 

Na kultúrnych festivaloch ; ~e
vínskej sa stretnú vždy ludJO, 
ktorým je kultúra blízka. 

abo ucekáme. A ja ňezvikňem 
ucekac. Rozumel či ti stari šivi 

cape? 

A už sa postavil a rozohnal sa 

po mne rukou. Obsahu som poro

zumel, ale dodnes neviem, ako mi 

vyletela ruka a s absolútnou pres

nos(ou pristala na tom pravom 

mieste silou stokilového chlapa. 

Nášho hrdinu párkrát otočilo oko

lo vlastnej osi, prehltol horiacu 

marsku , i flaša mu vyletela do trá

vy. Potom som už zbadal utekajú

ce špinavé botasky, plaziace sa 

brehom ku kostolu . Silový argu

ment zavážil. Náš východniarsky 

geroj nevedel, že aj ja som rodu

verný východniar zo Zemplína 

a že aj u nás platí to hesielko . 

Verte, neverte, zahanbil som sa 

pred sebou. Tol'ko nehumánnosti a 

neetičnosti z mojej strany. 

Očakávaná dvadsiatka do Dú

bravky pristála pri chodníku . 

Pomohol som starkej nastúpi( 

V autobuse som si prisadol vedia 

nej . Odmenila ma milým a vdač
ným pohladom. 

- Ďakujem ti, chlapče, ale viac 

to nerob, nepatrí sa to, veď aj ty 
už máš hlavu šedivú. 

- Áno, starká, priznávam, 

nepatrí, ale komu nieto rady ... 

Nedopovedal som a vinovatým 

pohladom som ukončil rozhovor. 

Už ie to tak, mal som pech a zlý 

deň. 

Váš dedo Ricín z Hrádečku 

pod Grbou 

DEVEX 5 



KERM 
veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zlavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie ternúny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./ fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05 - Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

• Predám pračku a žmykačku po 

200 Sk, pánske košele po 40 Sk/ks 

a iné odevy (lacno). 

Tel. : 6477 4575 

• Predám det. bicykel pre 6 r. (nový). 

Tel. : 6477 8025 

• Predám rozkl. sedačku a stolík. 

Tel. : 6477 8025 

• Opravy chladnič iek a mraznič iek . 

Tel. : 6428 6260,0905 786 260 

• Pož ičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

• TV servis BA LÁŽ - oprava televí

zorov. Na grbe 43. 

Tel. /zázn.: 6477 6963 

DEVEX 6 

POŽIČOUňH 
RISTICKÝCH 
POTRIEB 

stany, spacáky, 

kemp. uariče 

Papier - hračky 

J. Smreka 7 

Uchod zo strany 

detsk. ihriska 

Jurský park 

po-pia: 9.00 - 19.30 

sobota: 8.00 - 12.30 

tel.: 6477 7723 

• Doučím A aN. Tel. : 6477 8835 

• Elektroni štal. práce - od zásuvky 

po rozvod. 

Tel. : 6224 5789,0903 435 009 

PREDBEHNITE ZLODEJOV - zadovážte si 6 až 1 O bodové 

BEZPECNOSTN~DVERE 
- certifikované podl'a noriem Európskej únie l TREZORTEST 
- protipožiarne úpravy, výmena, betonáž a montáž zárubne 
AJ NA SPLÁTKY s 1 0% akontáciou bez ručitelov 
Tranovského 25 - Dúbravka - tel/fax: 642 88 987 

Zlava 1 000,- Sk na dvere do 30. 8. 2000 

• Opravy práčok - kvalitne so zá 

rukou, od 8-20 . 6224 5789, 

0903 435 099 

• Prenájmem si 3-izb. byt v DNV. 

Tel.: 6593 6137 

• Kúpim l-izbový byt v DNV. 

Tel : 6477 8304 

EIB, spol. s r.o. 
Židovská 5, 811 01 Bratislava 

...................................... 
Pozývame Vás na návštevu zariadeného vzorového bytu 
v Polyfunkčnom dome na ul. š. Králika 

.. 
\ -
l -

A " 
l 

.l 
l. 

lot· 
Byt je riešený účelne a je 
vhodný na bývanie 2-
člennej rodiny. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Riešenie bytu akceptuje 
oddelenie dennej a nočnej 
zóny aj pri jednoizbovom 
byte. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Súčasťou ceny bytu je aj kuchynská linka so sporákom, sklokeramickou 
platňou a digestorom. 

Dohodnite si vopred termín návštevy, zaujíma nás Váš názor_ V prípade Vášho záujmu o kúpu 
bytu Vám poradíme najvýhodnejší úver a financovanie. Kúpou bytu tesne pred ukončením 
výstavby získate možnosť upraviť si štandard podl'a Vašich predstáv. 

Informácie: www.eib.sk 
eib @ mail.eurotel.sk 
tel. : 544 123 65 

544138 65 
fax: 544 123 69 

Inzerciu: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 330 Sk, l / 8 str. = 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. = 5280 Sk. l cm- 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou päť o viac l O%, celoročné uvere jňovani e 25 %. Ponuka detských vecí -bezplatne. Zamestnanie hl'adám: 50 %. Príplatky: l. strano + 100 %, posledná 
strano+ 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kanceláriu: DNVNovoveskó 14 (z dvora nad poštou ). Po-pio: 15.30- 18.00, 
sobota 8.00 -11.00 

DEVEX 7 
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POLÍCIE 
* Dňa 23. 6. 2000 desať minút pred 
polnocou na lstrijskej uli ci hliadka 
mestskej polície ri eši la priestupok 
miestnych občanov za rušenie noč
ného kl'udu. Vyrieši la ho v zmysle 
zákona o priestupkoch. 
* Dňa 27. 6. 2000 na Eisnerovej uli
ci vo večerných hodinách hli adka 
mestskej polície riešila priestupok 
štyroch občanov za požívanie alko
holických nápojov na verejnom 
priestranstve. Dvoch vyri eš i la v blo
kovom konaní a dvoch dôrazným 
dohováraním. 
* Dňa 4. 7. 2000 na Eisnerovej 
ul ici v popoludňajších hodinách 
hl i ad ka mestskej polície vyr ieš i la 
dôrazným dohováraním dvoch prie
stupcov, ktorí vzbudzova li verejné 
pohoršenie. Z miesta priestupku ich 
na pokyn hliadky vykázal i. 
• Dňa 6. 7. 2000 na zák lade telefo
nického oznamu zasahovala hliadka 
mestskej polície na ulici Na Mýte, 
kde vod i č nákladného motorového 
voz idla zneč i sťova l verejnú komuni
káciu olejom, ktorý mu vytekal po
čas j azdy. Na mieste bol vyriešený 
v blokovom konaní. 

jaroslav luky, 
ve litel' stanice MsP DNV 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. - B. Dlhý 
vrchný kabát - jednofarebná česaná priadza -
poplach. - C. Tvrdý výcvik- otec po nemecky
rod, kmeň. - D. Skratka televíznej spoločnosti 
Etiópie - patrím, prislúchom -to po rusky. - E. 
Sadze po česky- český maliar a sochár- mesto 
v Malajzii. - F. Tropická rastlina -skratka natu
rálny- tiež Eduard. - G. Rei - kúp at' sa po ne
mecky- príslušník sarmatského kmeňa. H. Druh 
palmy- slovenský spisovatel' a dramatik - rieka 
v Hornej Volte. -l. Gigant- rieka v Etiópii- aka
demická hodnos!'. -J. Tretia časť tajničky. 
Zvisle: l. Začiatok tajničky- zadný roh vra
tiplachty.- 2. Verejná listina o politických prá
vach· nepotápaj. 3. Paré -oraním spracovali. -
4. Silno reval - neuspokoj napájaním. - 5. 
Štvrtá časť tajničky - základňa, báza po 
anglicky.- 6. Mesto na Šalamúnových ostrovoch 
- naklaď na vozidlo.- 7. Predložka pred po la
tinsky- pohladom zistujeme. -8. Drevená nádo
ba na miešanie cesta- násilie. - 9. Pripravuje sa 
varením - cverny. - l O. Chromité useň - čadič 

HHRmOnOGRHm 
letných odstáuok 

technologických zariadení výhrevní 
Vykurovací okruh výhrevní 

termín LO: 
{adresa vykurovacieho zdroja, 

ulica) 

K-32 Eisnerova 24. júla - 26. júla 

l. Bukovčana 21. augusta 

31-07 M. Marečka 28. júla 

31-08 M. Marečka 25. augusta 

31 -1 OM. Marečka 17. augusta 

31-11 M. Marečka 14. augusta 

31-12 J. Poničana 14. augusta 

:Iä&i 
Po devätdesiatom v našej firme za

čalo byt' všetko tajné. Vraj tak je to aj 
na západe, každý sa má starat' sám 
o seba a o robotu. Najskôr boli utaje
né platy. A pravdaže aj odmeny. 
Kol'ko berie Anča, alebo Rado nik 
nevedel. Ani oni nevedeli, kto kol'ko 
berie a tak sme si zvykli. Potom prišla 
na rad pracovná náplň. Každý bol 
zodpovedný len najbližšiemu nadria
denému. Zvykli sme si. Ba, poniektorí 
si systém začali pochvalovat'. Každý 
sa staral sám o seba a o robotu. 

s vysokým obsahom mangánu. · ll. Polia (ná
reč.) - druh loptovej hry.- 12. Múza l'úbostnej 
poézie - udanie doby ku pr. narodenia. · 13. 
Druhá časť tajničky- rieka v Egypte.-

l 2 3 4 5 6 

H 

B 

c 
D 

E 

f 

6 

H 

J 

31-13 J. Poničana 22. augusta 

31-14 J. Poničana 18. augusta 

32-02 Š. Králika 4. augusta 

32-03 P. Horova 23. augusta 

32-04 Š. Králika 4. augusta 

32-06 Eisnerova 28. augusta 

32-08 P. Horova 24. augusta 

32-09 P. Horova 16. augusta 

32-13 P. Horova 3. augusta 

32-14 J. Smreka 15. augusta 

32-16 Eisnera 15. augusta 

32-17 Eisnerova 27. júla 

32-18 Eisnerova 27. júla 

C-term 

Len Milan, ten "vrták permanentný", 
ako sme ho zvykli vo/at', ten mal stále 
energie nazvyš a otravoval. 

" Čo myslíš ten Fero je riadite/om len 
tak? Vieš koľko berie mesačne? 
Predvčerom bol zasa na ministerstve. 
A na čo tu bol ten z vojenskej správy, 
čo budeme vyrábat' delá, alebo potre
buje dostat' syna na vojenčinu? Ja vi
em, veď s takými riadite/mi sedávam 
pri pivku po tenise. To tiež je len kasta. 
Takí obyčajní smrtelrJÍci ako my. Veď 
tam nevykotí nič múdreho zo seba, len 
o záhrade a psoch, o saune, aká bola 
výborná ... No je tam toho. Ale brat' 
musí dobre, veď len to auto čo muselo 
stá(" 

Pomôcky: B. Uni.- D. ETS.- E. lpoh.- H. Oti.- 6. 
Buala. ·l O. Mijakit. 

d 

7 8 9 10 ll 12 13 

Počíta, ráta, kalkuluje, zariadúje 
a prebudováva. Riadite/ov príjem, 
riadite/ov rozpočet, riadite/ov dom 
i záhradu, garáž ich deti, psov 
i vrabcov koľko prelieta lipu stojacu 
pri bráničke . 

Všade bol, všetko vie a predsa 
vyzvedá. 
"Ty predsa musíš vedi et', kde bol na 
dovolenke, veď dva dni pred odcho
dom si bol v jeho kancelárii!" 
Nuž, pravdu povediac viem. Nie som 
síce taký zvedavec, ale na bratovho 
švagra budem bonzovat'?" 

~co rr~ rn ~ ~ 
~~\g(O~~ 

RG 

Syn príde domov zo školy a ukáže 
žiacku knižku, kde je napísané, že 
má doniest' 20 korún na Kosovo. 
Otec zoberie žiacku knižku a napíše: 
- Neposlúcha, nikam nepôjde! 

· Tati, čo je to manželstvo? 
- Zákonom chránené obmedzovanie 
osobnej slobody. 

- Suseda, po smrti sa dáte pochovat' 
alebo spál it'? 
- Neviem, ale asi počúvnem môjho 
starého. 
· A ten vám čo radí? 
- Aby som sa dala vypchat'. 

• Musím vás požiadat' o identifikáciu 
mŕtvoly vášho muža. Mal nejaké 
zvláštne znamenie? 
• Áno, koktal. 

DEVínskonovoveský EXpres -dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil : 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, {z dvora) po-pio: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11 .00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 8 

38.-39. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
V týchto dňoch sa otvorili brá

ny škôl o tok akosi intenzívnejšie 
vnímame vel'kú čas( našej spo
ločnosti · mládež. 

"Je aká je," povedal by básnik. 

Je toká, akú sme si ju vychovali. 

"Vždy, keď sa nejaký mladý člo
vek stone narkomanom, môžu 
za to rodičia", citát z ktorýchsi 

novín dáva tomuto tvrdeniu zo 
pravdu . 

Mládež je dychtivá po poz

naní, po novom poznaní, po 
niečom inom, čo má, čo dostáva. 

Tu prichádza okamih, aby ponu
ka v reči moderných biznisme

nov, prevýšilo dópyt. 

Zahladme sa do ponúk spolo
čenských, ekonomických, kultúr

nych, športových o iných. 

Čo ponúkajú? A akým spôsobom 
a prečo? 

"Zo všetkým treba vidie( penia
ze". V drvivej väčšine je to skulo· 

čne tak. Mnohí to nazývajú pro
duktom konzumnej spoločnosti . 

Kol'kí p~dlahnú lacným ponu
kám z pohodlnosti, nemajú čas 
využi( vlastné skúsenosti, znalos

ti, možnosti. Pohodlnosť, či ne
ochota nesú za sebou pričasto 
následky o dosahoch ktorých oni 
nesníva me. 

Nielen kojenci o deti v kočia
roch potrebujú náš čas . Na za
čiatku školského roko akosi po· 

su je o tom porozmýšla( 

Váš vydavatel' 

D EVínskonovov~~~t 
spravodajca 

obaanov 
mestskej aasti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

8.9. 2000 Ročník: X. Číslo: 151 bezplatne 
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llfJ Mestské časti brzdou? 
El Vyhlásenie 

lJ Kam kráčaš samospráva 
El Dôchodcom * Šport 

EJ Šport 

Sústredenie pred odletom 

Tvorí 17 mestských častí hl. m. SR Bratislavy 

Brzdu rozvoja 
V hl, d h - h - · hl. m. SR Bratislavy? z a om na, v mno yc me· 

diách publikované, články týkaiú· 
ce sa reformy vereinei správy 
a údainému naštrbeniu vztahov 
medzi primátorom, starostami 
mestských častí či vztahu samo
správy hl. m. SR Bratislavy a mest
ských častí redakcia požiadala 
o názor starostu MČ ONV Ing. 
Vladimíra Mráza: 
R: Môžete čitatelóm objasnit' re· 
akciu starostov v hl. m. SR 
Bratislave na vyjadrenia primá· 
toro hl. m. SR Bratislava p. 
Moravčíka k reforme verejnej 
správy, ktoré boli publikované vo 
Verejnej správe 14/2000? 
V. M.: K pripravovanei reforme 
vereinei správy sa už dlhšie vedie 

vereiná diskusia, do ktore; sa sa
mozre;me zapáia rad odborníkov, 
či už z oblasti legislatívy, zo štátne; 
správy i samosprávy, ako i vláda 
SR a slovenský zákonodarný zbor. 
Pochopíte/ne v rovine hl. m. SR 
Bratislavy sa do tohto procesu za
pá ia i vo vztahu k nášmu hlavné
mu mestu ;eho samospráva a teda 
i mestské časti. 
Z pohladu Bratislavy sme teda dl
hodobo diskutovali hlavne k záko-
nu o hl. m. SR Bratislave a k posta
veniu Bratislavy ako vyššieho sa
mosprávneho územného celku. 
R: Čo však rozbúrilo hladinu tejto 
diskusie? · 
V. M.: Jednoznačne môžem za 

ZBER 
Oznamujeme občanom, že MÚ 

MČ Devín~ka Nová Ves o Magist

rát hl. mesto SR Bratislavy v spo

lupráci s firmou EPSOL uskutoční 
pre občanov v sobotu 23. 9. 
2000 separovaný zber problémo

vých látok. 

Škodliviny, ktoré nepatria do 

komunálneho odpadu, budú odo

bera( pracovníci fy EPSOL s.r.o . 

no týchto miestach: 

l. Čas( Kolónia · parkovisko pri 

hoteli Morovo 

2. lstrijská ul. - pred poštou 

3. Eisnerova ul. - pred terasou 

Milana Marečko. 

Odovzda( možno tieto problémo

vé látky: 

staré náterové hmoty, odpadové 

rozpúš(adlá, nepotrebné látky no 

ochranu rastlín a ostatné chemi

kálie, odpadové olejové filtre, od

padový motorový olej, staré auto

batérie. 

rozbúrenie vedenia te;to diskusie 
považova( vyiadrenia primátora 
p. Moravčíka, s ktorým bola dlho
dobo vedená zo strany starostov 
odborná diskusia na tieto témy. 
Táto diskusia mala do.spiet' k ob
;asňovaniu názorov n~ Bratislavu 
a iei mestské časti v pripravova
ne; reforme a vypracovanie spo· 
/očného návrhu k postaveniu 

(Pokračovanie na 2 str.) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 30.8. 2000. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 12.9. 2000, 

číslo vyjde 20.9. 2000. 



oslávili: 

70 rokov 

Gustáv BESEDA 

Kamila POlÁK OVA 

Michal SLOBODA 

Štefánia STRANOVS.KA 

jozef ŠTANSKÝ 

Stefan KOMPANIK 

75 rokov 

Eva KRISTOVA 

Ľudovít MAGYAR/CS 

A nna PETROV/ČOV A 

Helena TÓTHOVA 

Františka VERNEROVA 

Herm ína ŠUBINOVA 

80 rokov 

Alž beta BELEŠOVA 

A ugustín DVORSKÝ 

Stef an ENCINGER 

j oz ef ína FABŠIČOVA 

Michal SEMJAN 

85 rokov 

Pavel BO'i'ANSKÝ 

štefánia ONDRUŠOVA 

93 rok ov 

Mária BALOGOVA 

Blahož eláme! 

Pavol šimo 
a Lucia Mäsiarová 

MilanDaráš 
a Petra Číková 

Blahoželáme! 

jozef BESEDA 

V pondelok 
14. 8 . 2000 
zomrela 
Emt1ia 
LADISLAVOVA · 

pri nedožitých 
72 rokoch. 
Za prejavy sús
trasti dltlruje 
Smútiaca 
rodina 

D EVEX4 

Zlatej svadby sa dožili a v kruhu svojej rodiny, ale aj na miestnej radnici oslávili manželia 
' MARTINA A JÁN NOVÁKOVCI 

Ku gratulantom, početnej rodine, starostovi sa pridali v tento sviatočný deň aj požiarnici, 
čo práve mali prestávku v súťažení. Ku gratulantom sa pripájame aj my so želaním 

pevného zdravia, radosti a pohody na spoločné budúce dni a roky. R 

V dňoch 1.-3. 9. 2000 pripravil Slovenský zväz cliovatel'ov v ONV propagačnú výstavu drobných zvierat .v pries
toroch bývalej kultúrnej záhrady. 
Malí i dospelí návštevníci mohli obdivovať pekné exempláre holubov, hydiny a králikov. Deti zaujali aj ovce a ko
zy, ktoré mohli pohladiť i kŕmiť. 

Sobota, nedeľa 26.-27. 8. ponúkli oby
vateľom Devínskej niekoľko zaujímavých po· 
du ja tí. 

Už od rána rybolovu chtivf, mladí i starší, 
si prišli na svoje na rybníku. Partia mladých 
školákov, ktorým sa podarilo za niekoľko 
chvíľ (boli dvaja) u/ovi( pekných štyroch kap
rov, a s ktorými sme sa dohodli, že urobíme 
fotografiu, zmizla aj s úlovkom skôr, ako 
sme zašli pre fotoaparát. Keďže porušili 
predpisy o love (jeden ks pre jedného lovca) 
majú sa na čo tešiť. Nám sa potom podarilo 
zachytiť Alexandra Nováka zo z5 P. Horova. 

R 

Aj požiarnici pripravili pre Novovešťanov, a to hneď dve podujatia. Súťaž po
žiarnych družstiev o pohár starostu ONV (požiarníci z Príevozu, Záh. Bystrice, 
Starého mesta, ONV, Sv. 1/ía (Chorvátsko}, Dúbravky a Zlatých Klasov). 
Výsledky: 1. Zlaté Klasy, 2. Devínska Nová Ves, 3. Záh. Bystrica 

Popoludní (v sobotu 26. 8.) Memoriál Jána Rotha st. (z Janorovíec). Družstvá 
ONV, Svetí Ilija, Staré mesto a Ružinovská súťažili nielen medzí sebou, ~le aj o pria
zeň publika. 
Výsledky: 1. Záh. Bystrica, 2. Svetí Ilija, 3. Staré mesto 

R 

V tie isté dní bol na sídlisku Stred medzinárodný hokejbalový turnaj, ktorého 
výsledky sme do uzávierky nedostalí.r 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

Zápisy clo záujmových krúžkov 
v šic. r. 2000/2001 

Štúdio baletnej prípravy, zápi s. 6. 9. a ll : 9. 
o 14.00-16.30 h, u p. M. Petrovičove j , Vel'ká sá la IC 

Štúdio hereckej prípravy, zápis 6. 9. o ll . 9. 
o 14.00·16.30 h, u p. D. Spitzerove j·Holanovej, lstrijská 6 

Nemecký jazyk, zápis: 7. 9. 2000 o 
16.00-17.00 h u p. M. Loupalovej , lstrij ská 6. 

Anglický jazyk, zápis: 12. 9. 2000 
o 15.00 h, u p. H. Švehlove j, tstrijská 6 

Detský folklórny súbor KOBYLKA: 
Vedenie súboru vypíše konkurz do tanečnej , speváckej, 
hudobnej zložky (inf. u p. E. Bodovej) lstracentrum 

Štúdio moderného tanca AFRODITA ll ., zápi s: 21 . 9. a 22. 9. 
o 16.30 h, u p Kulhánkove j, Vel'ká sála IC 
Zápisné na l. polrok, na jazyky: 200,- Sk, ostatné: u ved. krúžkov. 

PRAVIDELNÉ AK11VITY v lstracentre 
• Štúdio baletnej prípravy, p. Petrovičová, po, str: 13.45-16.45 h 
• Štúdio hereckej prípravy, p. Spitzerová-Holanová, 
po, str: 14.00-l l.OOh 

• Nemecký jazyk {6-9 r. }, p. Loupalová {dve skupiny} 
št: 75.00-15.45, začiatok 1. hodiny 14. 9. 200 16.00-1645 

• Anglický jazyk {6-12 r.}, p. Švehlová {dve skupiny} 
str: 15.00-15.45, 16.00-16.45 h 

• Štúdio moderného tanca "AFRODITA //", p. Kulhánková, 
št: 16.30-19.00, pi: .16.30-17.30 h 

• Detský folklórny súbor "KOBYLKA", p. Ing. Rusko, 
po: 17. 00-19.00 

• Súbor "PAŠÁCI", pi: 17.30-19.30 
• Súbor "ROSICA", pi: 19.30 
• Klub dôchodcov, p. J. Novák, po, str; pi: 13.00-17.00 
• Klubové stretnutie MO Matice slovenskej v ONV posedenia členov miest

neho odboru MS v ONV, každá 3. streda v mesiaci o 1 á.OO h 
• Chorvátsky štvrtok, klub. stretnutia chorvátskych spoluobčanov v ONV, 
každý posledný štvrtok v mesiaci o 18. OO h 
• Stretnutie za rohom vedené stretnutia mladých /údí {netradičná, ale účin
ná forma prevencie a diskusie o problémoch a závislosti), koordinátor 
M. Čamblíková, utorok: 16.00-18.00 h. 

CLEAN UP THE WORLD 
VYČISTIME DEVÍNSKU .2000 
"Menej odpadu - viac života" 
18.-22. septembra 2000 . 
18. 9. Otvorenie týždňo podujatí, upratovanie okolia škôl o škôlok 
19. 9. Živó príroda v regióne Záhorskej Bratislavy (seminár pre pedagógov) 8.30-13.30 h vel'ká 
sálo (vs) lstrocentro 
20. 9. • Čin-Čin (divadelné predstavenie o živote o diele Čimo Čimčoru v podaní divadielko PIKI, pre 
deti MŠ o l. o 2. ročníka ZŠ) vstupné l 0,- Sk o 8.30 o l 0.00 vs Istro centro 

20. 9. Uzávierka prác výlvornej s úťaže kolektívov 2. stupňo ZŠ "Menej odpadu · viac živ oto" 
20., 21., 22. 9. Ekovýchovný program o odpadoch pre 3. o 4. ro čn ík ZŠ (prednášky priamo no 
školách) 
20., 21., 22. 9. Nivou Moravy (cyklistická exkurzia pre žiakov 6. ro čníkov) 

21. 9. Geologickú stavba Devínskej Kobyly (geológia v prirode určená žiakom 8.·9. ročníka ZŠ, 
vychádzka no Sondberg s odborným výkladom) 
22. 9. "Menej odpadu • viac života" (program o záverečné vyhodnotenie týždňo podujatí 
VYČISTIME DEVjNSKU spojené s vyhlásením výsledkov výlvornej sút'ože kolektívov zo ZŠ) 
o l 0.00 h, vs lst rocentro. ' 

PATR O VEC Letný tábor 24. 7.-2. 8. 2000 

len čo sme pri šli do tábora, za
páčil sa nám starodávny kaštiel', 
v ktorom sme ma li býva( S rados
(ou sme sa podelili do izieb a naši 
vedúci (Zlatka , Marcelka, Dušan , 
Ju ~ka a Hanka) nás rozdelili do 
troch oddielov: Rýchlo rota (naj
men ší a najmladší), Diabli (stred
ňáci) a Piráti (najstarší) . 

Hneď v prvý deň sme sa oboz
námili s okol ím a večer sme sa zoz
námili medzi sebou na ~oznamo
vacom večierku. V nasledujúce dni 
sme chodili na zaujímavé vychádz
ky, namáhavé a dlhé túry a výlety, 
napríklad ku Kyselke. Každý večer 
sme sa stretávali v spoločenskej 

miestnosti, kde sme mali zaujímavý 
pŕogram a neskôr diskotéku. V je
den pekný, slnečný deň sme sa vy
brali na celodenný výlet do 
Trenčína , kde sme si pozreli zauJí
mavosti trenčianskeho hradu, a po
tom sme boli aj v centre mesta. Boli 

pre žiakov ZŠ l. Bukovčana 1 

sme a j v Bá novciach nad Bebravou 
na te rmálnom kúpali sku, len na j
mladší oddiel ostal na chate - kúpa
li sa v ma lom bazéni ku. Dvakrát 
sme boli opeka( pri ohni a raz sme 
mol i aj sMaž "Táboroví slávici ". 
V tábore sme vela kreslili , tancovali , 
súÍažili a športovali · mali sme aj 
ozaj stnú olympiádu s olympijským 

ohňom , hymnou, vlajkou a medai
lam i. Zo všetkého najviac sa nám 
páč i l karneval , kde sa všetci zabá
vali a prvé miesto vyhrala spoločná 
maska "Pomáda" . Tvor.ili ju ôsmi 
z nÓs a bola to pekná a tancujúce 
maska, lebo mali pripravené celé 
tanečné vystúpenie, ktoré niekol'ko
krát predviedli ostatným z tábora . 
Tento pobyt sa nám všetkým vel'mi 
páčil a dúfame, že budúci rok bu
deme môd opä( prís( 

(účastníci tábora - Evka, Kika, 
Katka, Romanka, Adela) 

Na stránkach Devexu sme čitatelov už informovali o našom medzinárodnom 
projekte Národnej kancelárie Sokrates, ktorý sa orientuje na environmentálnu 
problematiku s názvom "Dajme Zemi darček. " 
Naše spoločné aktivity s talianskou a rakúskou školou, ktorých výsledkom bol i ka
lendár na rok 2000, so začali v minulom školskom roku o budú pokračova( 
i v školskom roku 2000/ 2001 . 

Práve predzvest'ou našich dalších aktivít sa stáva EKO · zápisník, ktorý za 

(Pokračovanie na 6 str.} 

DEVEX 5 



Milé prekvapenie 
{Dokončenie z S str.) 

výdatnej pomoci pána R. Savku {tlačiarenské práce} vychádza práve v týchto 
dňoch. Na jeho vydaní sa podielali učitelia zo všetkých troch krajín, ale i žiaci 
našej školy {bývalá S. A trieda). 

A čo v našom Eko -zápisníku, ktorý vychádza v troch jazykových mutáciách (Sj, 
Ni a Ti) nájdete? KedZe je určený žiakom, úvodná čast' je venovaná rôznym úda
jom o samotnom žiakovi, rozvrhu hodín, zálúbám, žiaci si môžu do neho zapísa( 
termíny prázdnin, dôležité adresy a telefónne čísla atď. 

V zápisníku je postupne zaradených 1S úloh, ktoré sú zábavné, poučné alebo 
priamo vyzývajúce k rôznym eko - aktivitám. Niektoré úlohy žiakov priamo motivu
jú k činnostiam. S očakávaním budeme sledova( ako sa žiaci vysporiadajú s úloha
mi" Vypestuj si vlastnú rastlinu" a príprav so svojou triedou niečo originálne k sve
tovému Dňu leme. 

Nespomenula som ešte titulnú a poslednú stranu Eko - zápisníka. Autorkou titul
nej strany je p. učitel'ka Balogová, ktorej sa podarilo na malom priestore ~achyti( 
typické prírodné scenérie krajín, ktoré sa na vydaní publikácie podielali, t. j. 
Sandberg - symbolizujúci Devínsku Novú Ves, strom s hniezdom bociana - rakúsky 
Marchegg so svojou najväčšou kolóniou bocianov v Strednej Európe a napokon 
rieka Pád, priberajúca prítoky z talianskych Álp - symbolizujúca Tarina. 

Na poslednej strane sa nachádzajú "slepé mapy" Slovenska Rakúska . 
a Talianska a žiaci si na nich môžu preverí( svoje vlastivedné a zemepisné znalosti 
o týchto krajinách, zakresli( mestá, rieky, pohoria atd~ 
Je potrebné tiež uviest; že zápisník sa nám podarilo vyda( i vdaka finančnému prí
spevku NK Sokrates. Očakávame však, že žiaci, ktorí prejavia o publikáciu záu

jem, prispejú /úbovolŕwu, symbolickou čiastkou -podla vlastného uváženia, na dá/
šie ekologické aktivity našej školy 

Zostáva nám už len veri( že Eko - zápisník sa stane dobrým priatelóm každého 
žiaka a zároveň prajeme všetkým ž iakom a pracovníkom v školstve 
"Úsp~;Jšný školský rok 2000/2001 ". 

Mgr. Soňa Frohlichová 

KAM KRÁČAŠ SAMOSPRÁVA 
Blížiaci sa polčas vládnutia 

komunálnej správy ma tak tro
chu inšpiroval k úvahe o či
noch mojich zástupcov 
v miestnej samospráve, po 
ktorej som zostal v pochyb
nostiach o jej skutočnom sme
rovaní v porovnaní s príslub
mi, ktoré občanom dali v rám
ci volebného programu víťaz
nej koalície. 
Ťahákom bola sociálna časť 

programu, z ktorej vynikal 
príslub pomoci mladým a so
ciálne slabším rodinám výs
tavbou sociálnych bytov. 
Miesto toho sú ponúkané síce 
pekné nové byty, ale v ceno
vých reláciách absolútne ne
prístupných týmto kategóriám 
občanov. Kapitál zvíťazil! 

Drasticky až na úroveň 

30 % boli obmedzené prí
spevky občianskym združe
niam na ich činnosť, čo priro
dzene vedie k obmedzeniu 
ich pôsobnosti, ba mnohé to 
postihuje doslova existenčne . 

ľúto mi je zvlášť tých, ktoré sa 
venujú výchove najmladších 

DEVEX 6 

generácií, ktorým ponúkajú al
ternatívy možnosti využitia 
vol'ného času voči nie príliš ra
dostnému trendu jej čoraz čas
tejšej orientácii na drogy. 

Na druhej strane som vo vo
lebnom programe nepostrehol 
vybudovanie skládky odpadu 
takmer pod oknami Radni
ce, ria záhradách pril'ahlých 
k chráneném1:1 územiu alúvia 
Moravy, ani další potichu pri
pravovaný zámer vybudovania 
Ro-Ro rampy, ktorá by mala 

. občanov Devínskej Novej Vsi 
de facto odrezať od turistic
kého prístupu do najzachova
lejších zákutí pri rieke Morave 
v oblasti Devínskeho jazera. 

Zasvätení ma informovali, 
že Ro-Ro rampa mala mať pô
vodne názov Rajko-rampa, 
skrátene Ra-Ra rampa, a že 
tento bol upravený na rojko
rampa, pretože sa len tak hmý
ri argumentmi proti navrhova
nému riešeniu s jediným pozi
tívnym prvkom pre miestneho 
občana vo forme vytvorenia · 
25 nových pracovných miest. 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totoiné 

so stanoviskom redakcie. 

je tu aj iné pozitívum, ktoré 
priniesol spôsob presadzova
nia zámeru, vzniklo predsa 
občianske združenie "Morava 
v ohrození", ktoré sa zdá, že 
prebudilo mnohých radových 
občanov z letargie voči dia
niu okolo seba. Počkám si, či 
kapitál investovaný do správ
nych ludí znovu zvíťazí. 
Máme už skúsenosti z budo
vania Volkswagenu, ktorý sa 
medzičasom - vypracoval na 
najúspešnejšiu firmu na Slo
vensku. Okrem ve/'kých pozi
tív, s dopadom na celé Slo
vensko, priniesol aj zhoršenie 
životného prostredia v Devín
skej Novej Vsi, pričom akosi 
pozabudol na kompenzácie 
voči jej občanom, ktoré sú 
v modernom svete samozrej
mosťou. jeho čelní predstavi
telia zabudli i na to, že prvá 
miestna samospráva pri budo
vaní závodu firme odpustila 
zaplaten ie viac ako 3 milióny 
Sk z lokalizačného poplatku 
za piislub viacnásobného vrá
tenia po rozbehu výroby. 
Zatial' však márne čakáme! 

Prekvapujúco nosným rea
lizovaným projektom sa stá
va budovanie, v prepočte na 
obyvate/'a, pravdepodobne 
najnákladnejšej lokálnej tele
vízie na Slovensku. DTV mala 

· byť pôvodne samofinancujú
cou sa. DTV je však "Naša" 
s.r.o., niet dôvodu jej neod
viesť podiel z našich daní, aj 
keď nevieme takmer nič 
o spôsobe jej ;iadenia, stano
vách, obsadení riadiacich or
gánov a štruktúre výdavkov. 
Nízka kvalita ozvučen ia pre
nosov zasadnutia miestneho 
zastup ite/'stva, absencia mo
d,erátora, ktorý by informoval 
poslucháča o prerokováva
ných materiáloch v rukách 
poslancov sú na miestnom 
kanály vykompenzované vo 
večerných hodinách kvalitný
mi pornografickými doku
mentmi až z USA, kde je ich 
verejné premietanie zakáza
né. Snáď je to nová línia na 
zabezpečenie odpadajúcich 
divákov. Udivuje ma to o to 
viac, že miestnu koalíciu diri
guje KDH, ktoré to má vraj 
všetko pod palcom. 

Napriek nedostatku financií 
dokážeme svojich dobre od
meniť. Z dennej tlače sme sa 
dozvedeli o odmenách funk
cionárov samosprávy v kraj
skom meste Banskej Bystrici. 
Prečo sa len neprídu Bys

tričania poučiť do Devínskej 
ako si to nade/iť, aj keď je 
pravdou, že naši sú tak kvalitní 
a tak dôveryhodní, že našich 
občanov vôbec neobťažujú 

takmer ničím. Naša samosprá
va je skutočne správou "samou 
o sebe", občari jej dal najmä 
na sídlisku do rúk všetku moc 
bez opozície, načo potom or
ganizovať verejné zhromažde
nia alebo pohovory s občanmi. 
Tie boli ve/'mi potrebné pre 
získanie pozícií, mgžno sa ob
novia, keď sa budú črtať nové 
vo/'by. 

Svojho času som sa ve/'mi 
tešil; keď sa nám podarilo pre
sadiť v bratislavskom mest
skom zastupite/'stve zastúpenie 
Devínskej Novej Vsi tromi pos
lancami, z ktorých sú momen
tálne dvaja dokonca č lenmi 
mestskej rady. Aké vôbec pre
sadzujú postavenie"Devínskej 
Novej Vsi v pripravovanom zá
kone o vyšších územných cel
koch, ktoré by mali byť riadené 
2. stupňom samosprávy? Pre 
bud(ícnosť našej mestskej časti 
je to kardinálna otázka. 
Dúfam, že všetko je na dobrej 
ceste, keď našu podporu a ra-
dy nepožadujú. · 

Celý tento príspevok, álebo 
skôr osobný postreh, píšem 
ako radový občan Devínskej 
Novej Vsi v nádeji, že ne
vzkriesim troch "svätých" po
slancov kritikobijcov, ktorí ho 
vo svojich replikách dopodrob
na zanalyzujú a perfektne vy
vrátia. Chcel som si len trochu 
zaspomínať, porov~ať sluby 
s činmi a vyjadriť tak trochu aj 
obavy, či to naša 3. samosprá
va myslí s nami úprimne, či 
náhodou nezabudla na občana 
voliča, ktorý ju čímsi poveril. 
Najkrajšou odmenou pre mňa 
by bola sebareflexia povola
ných. A nakoniec, ak to nie je 
tajné, aká je taktika do dru
hého polčasu? 

Ing. Marián jurčák 

Miestna organizácia jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje: 

Potrebujete právnu radu? 
Ministerstvo spravodlivosti SR vám ju ponúka bezplatne 

Každý, kto má záujem, o právnu rodu v občiansko-právnych, 
rodinných a pracovných veciach, môže sa obrátiť 

na adrese súdu poskytujúceho právne služby: 
MS SR Župné nám. 13, 813 ll Bratislava 

Po-U: 8.00-12.00, S-š: 1.4.00-18.00 

Máte zdravotné problémy? 
Chcete sa ich zbaviť? Ak áno, navštívte zdravotné stredisko 
v závode Volkswagen za účelom rehabilitácie, ktorá bude 

poskytovaná s 50 % zl'avou od l. 9. 2000 
v dňoch utorok a piatok od 18. OO h 

Záujemcovia -členovia JDS -sa môžu .prihlásiť u pani Dúbravčíkovej 
v pondelok a stredu od 19.00 do 20.00 hna tel. 6477 5526 

"Babička roka 2000'' 
Milé deti a vnúčatá, máte babičku o ktorej si myslíte, že je najlepšia? 

MO -JDS v Devínskej Novej Vsi vyhlasuje súťaž "Babička r. 2000" 
Podmienka súťaže je byť členkou JDS, mať minimálne l vnúča. 

_ Písomné prihlášky do súťaže so stručnou charakteristikou 
ako aj rozsahom svojich zál'ub, v ktorých by ste chceli súťažiť 

vo vol'nej disciplíne odovzdajte v Klube dôchodcov 
na lstrijskej č. 6 do 15. 9. 2000 v dňoch 

pondelok- streda- piatok od 13.00-15.00 h. 
Vyhodnotenie súťaže bude v októbri 2000 za účasti verejnosti a odbornej poroty. 

Srdečne Vás pozýva a na vašu účasť sa teší 

Občianske združenie 
vo ruM 

oznamuje, že Rím.-kat. farský úrad 

v Devínskej Novej Vsi vypovedal ku 

dňu 30. 6. 2000 prenájom priestorov 

občianskemu združeniu Votum v cirkev

nom objekte na lstrij skej ul. č. 4 . 

Po získaní vhodných priestorov chce

me pokracovat v doterajšej činnosti pre 

deti a dospelých (klubová činnost, kere-

Víle end 
v Trenčianskych Tepliciach 

Boli to pekné dva víkendové dni. 
Jednota dôchodcov na Slovensku z De
vínskej Novej Vsi uskutočnila výlet do 
Trenčianskych Teplíc. 

Ubytovali sme so v dome Spevokolu 
slovenských učitelov. Tunajší pán riaditel' 
Žiak nás oboznámil s históriou tohto za
riadenia a mesta . Urobili sme si vychádz
ku po prekrásnom kúpelnom meste a jeho 
okolí. Niektorí vyskúša li aj blahodárne 

Výbor JDS v DNV 

mická, výtvarná a textilná dielňa, jazyko

vé kurzy, burza šatstva, prednášky, pora

denstvo, koncerty, výstavy). 

O pokračovaní našej činnosti budeme 

vere jnost včas informovať. 

Zároveň dC1kujeme všetkým dobrovolným 

pracovníkom, lektorom, priatelom a spo

lupracujúcim miestnym organizác iám za 

podporu. 

Ing. Jana Hodeková 

predsedníčka združen ia 

účinky kúpelov v bazéne. V parku hrala 
dycbová hudba, ktorú sme si pri káv ičke 
a poháriku vínka vypočuli. 

V nedel'u sme boli na sväte j .omši v ma· 
lom kostolíku, kde sme si vypočuli peknú 
kázeň. Potom sme boli pohostení dobrým 
obedom a spokojní sme odchádzali z pek
ného kúpel'ného mestečka Trenčianskych 
Teplíc rýchlikom do Bratislavy. 

Ďakujeme našim vedúcim pani Made
rovej a Jamborovej o tešíme sa zasa na 
takýto nezobudnutelný výlet. 

K. Hojzáková 

Dalo sa to urobit' aj inak ••. 
Na rôznych miestach v Bratislave 

zmenili mnohé domy, ale aj paneláky 
svoj vzhlad - pribudli nad nimi nad
stavby. Nevzhladné hranaté "škatule" 
s rovnými, zatekajúcimi strechami, zís

kali na kvalite i kráse. Vynovené domy 
oživujú šeď uniformity našich sídlisk, 

pritahuj pohlady okoloidúcich. 
Aj v našej mestskej časti v týchto 

dňoch dokončujú nadstavbu na-pane

lákoch na sídlisku Stred. Verím, že tiež 
pritahuje zraky našich obyvatelóv. Páči 
sa vám? Mne teda nie. Je totiž ako pä

st' na oku: pestrofarebná krásavica pri

lepená na rokmi ošarpanom paneláku 
mi pripomína deti, keď si v nočných 
košeliach alebo teplákoch skúšajú 
babkine parádne klobúky. 

Ako mohol miestny úrad súhlasi( 
s tým, že nebude adekvátne upravená 
aj fasáda pôvodného paneláku? Veď 

·sú to tzv. obecné domy, malo by mu te
da záleža( na toin, v akom sú stave, 

alebo ako budú vyzera( po dokončení. 

FUTBALm 
Po úspešnej časti vlaňajšej futbalovej 

111. ligy, keď naše mužstvo skončilo na 7. 
mieste, došlo v mužstve k vážnym zme
nám. 

Prvou vážn~u zmenou bol odchod 
trénera Kuchariča, ktorému patrí vdóka 

· za výsledky dosiahnuté v minulej sezóne. 
Zároveň mužstvo opustili viacerí 
hráči z rozličných dôvodov. 

Aktívnu činnost' ukončil Gália, po ukon
čení host'ovania odišli Stasinka, Vacula, 
Ležák, Bet'ko a dá/ej Ženúch (Rakúsko} 
a Kováč (Ša/a). . 

Novým trénerom sa stal p. Bernard 
Šipoš, ktorý už v FCL pôsobil pred niekol~ 
kými sezónami. 
V hráčskom kádri sa objavili nové tváre: 
Gulyáš, Arbet (návrat z host'ovania v ŠKP 
Devín), Biskacký (Studienka}, Balúch (Ši
mono vany}, Krajňák (Lipany} a Hiža 
(Myjava}. 

S výnimkou skúseného Martina 
Gulyáša, ktorý by sa mal stat' režisérom 
hry mužstva, ide zväčša o mladíkov vo ve
ku do 20 rokov. 

S ved čí q tom i tá skutočnost; že do vý
beru Bratislavy do 19 rokov boli nomino
vaní hráči Balúch, Polák a Pastierik. 

Káder mužstva je široký a je pravdepo
dobné, že niektorí hráči odídu na host'ova
nie do Volkswagenu. 
Čo bude cielom pre mužstvo? Podla 
trénera "Berca" Šipoša to má byt' technic-

Mohli byt' ozdobou sídliska a vzo

rom pre' dalších, ktorí by chceli nad
stavovat'. Takto sú skôr odstrašujúcim 

príkladom. 
Nadstavba vôbec neladí s pôvod

nou architektúrou, pôsobí na mňa 
dojmom práce študenta prvého roční
ka architektúry, alebo ako by ho pre
niesol hurikán z úplne iného domu. 

"Nasekané" balkóny bez ladu a skla
du - nad lodžiami aj nad oknami, na 
dome, kde sú len lodžie, sú skutočne 

velmi nápadné až nevkusné. Na čo 
ich asi využijú obyvatelia? Na suše
nie bielizne? Na odkladanie hara

burdia? To bude teda dalšia ozdoba 
už aj tak znetvoreného domu! 
Balkóny neposkytujú súkromie ani 
spredu ani z bokov. Sú proste nanič. 

Vlastne áno, jednu "úlohu" majú: tie
nia tým, čo bývajú o poschodie 
nižšie. 

-da
{Pokračovanie v budúcom čísle) 

ký, útočný futbal, ktorý by ma/la hodi( 
oku a potešil' srdce divákov a hráčov. 

l keď výsledky tomu nenasvedčujú, 'ie 
pravdou, že takýto futbalový štýl muž-
stvo nadobúda. · 

Vekový priemer mužstva- 21 rokov 
nasvedčuje, že táto perspektíva by sa 
mohla v budúcnosti realizov~t: 

Ďalšou zmenou v klube je prihláse
nie mladšieho dorastu do sútaže. Soboty 
sa stanú hracími dňami mládežníkov. 
Jednu sobotu dorasty, druhú sobotu žiaci. 
. Musíme ešte priráta( tri prípravky, 

z ktorých prvá Ili hrá sútažne. Nedele, 
keď hrá A mužstvo doma, budú patri( 
Volkswagenu. 

Veríme, že touto ponukou uspokoiíme 
fanúšikov, veď naši žiaci hrajú v najvy
ššej regionálnej súloži. 

Okrem futbalových starostí pribudli 
i finančné starosti. MČ ukončila fina
nčnú podporu futbalu, a keď sme boli 
v minulosti hrdý na to, že takúto podpo
ru máme, dnes sme jediný klub bez fi
nančnej podpory samosprávy. 

Nevieme, či takéto prvenstvo slúži 
ako dobrá vizitka starostlivosti o mládež 
a šport. 

Možno je cielom miestnej samosprávy, 
aby mládež skončila pri alkohole a dro
gách, čomu takéto konanie nasvedčuje. 

Veríme, že napriek takejto ignorácii 
športu a mládeže futbal v ONV prežije 
a bude Vám prináša( radost; čo vám pra
je Výbor FO. 

DEVEX 7 



Rozlosovanie ;esenne; časti 
ll/. ligy 

2000/2001 
l. 13. 8. o 16.30 

ŠK Svätý Jur- ONV 3:2 (3: l J 
2. 20. 8. o l 0.30 

ŠK Slovan 8- ONV 6:0 (3:0) 
3. 27. 8. o 16.00 

ONV- ŠKP Devín 8 
. 4. 30. 8. o 17.30 

VTJ Koba Senec -ONV 
5. 3. 9. o 15.30 

ONV- TJ Lamač 
6. 9. 9. o 10.00 

VTJ Malacky -ONV 
l. ll. 9. o 15.00 

ONV- TJ Velké Leváre 
8. 23. 9. o 10.00 

FK Rapid -ONV 
9. l. IO. o 15.00 

ONV- SFC Kalinkovo 
IO. 8. IO o 14.30 

l MOTORŠPORT l 

Vrcholným podujatím motoristic
kého športu na Slovensku boli 
v dňoch 22. 7.-23. 7. 2000 VEtKÁ 
CENA SLOVENSKA, zároveň MAJS
TROVSTVÁ EURÓPY ·- EBM v prete
koch automobilov do vrchu Slovakia 
2000 - Matador na trati Pezinok -
Baba. Pravda preteky mali aj ďalšie 
podujatia: Majstrovstvá Slovenska, 
Rakúska, Mobil Berg Cup, Skoda 
Fabia Cup, Honda Civic Cup ... skrát
ka rad podujati hodných pozornosti 
európskej verejnosti. Veď na trati 
sme mali možnosť vidieť pretekárov 
deviatich európskych _štátov. 

Devínsku Novú Ves reprezentova
li, okrem organizátorov pretekov, 
Motorsport Racing Team OMV STU
AD, Andrej Studenič, Igor ~imka
vič, Žarko ~imkovič, Viliam liedl . 
st. a ml. z Presskamu a celý rad l'udí 
v tíme obslužného personálu prete
kov. Iste, o priebehu a výsledkoch ste 
sa mali možnosť dozvedieť po prete-

PŠC Pezinok -ONV 
11.15.10. o 14.00 

ONV -ŠK Vrakuňa 
12. 22. IO. o 14.00 

TJ Bernolákovo -ONV 
13. 29. IO. o 14.30 

ONV- ŠK SFM Senec 
14. 5. ll. o 13.30 

AŠK Inter 8- ONV 
15. 12. ll. o 13.30 

ONV- ŠFK Jablonec 
výsledky: 
/.kolo 13.8. 
šk Sv. Jur- ONV 3:2 (3: l) 
2.kolo 20.8. 
šk Slovan 8- ONV 6:0 (3:0) 
3.kolo 21.8 
ONV- ŠKP Devín 8 2:2 
4.kolo 30.8. 
VTJ Koba Senec -DNVms 4:2 
5.kolo 5.3. 
ONV- Lamač 0:2 

koch z denníkov. Chceme iba pripo-
. menúť. že organizácia týchto prete

kov európskeho významu, bola opäť 
na vysokej športovej, technickej 
i spoločenskej úrovni. 

Okrem Róberta Fica, poslanca 
NR SR a čestného riaditel'a pretekov, 
sme mali možnosť na štarte, ale aj 
v okolí trate vidieť vera pozoruhod
ných osobností politického, spolo
čenského i športového života 
(Š. Rosina, S. Chudoba, A. Michalič
ka, V. Veteška, J. Golonka a mnoho 
mnoho ďalších) a prirodzene špičko
vých jazdcov Európy v pretekoch au
tomobilov do vrchu. 

Firma Presskam okrem priamych 
aktérov, otca a syna Liedlových, pri
pravila aj vozidlá na seriál pretekov 
automobilov do vrchu Skoda Fabia 
Cup. V absolútnom poradí sa na stup
ne víťazov postavili: 

1. Walter LEITGEB z Rakúska 
2. László SZÁSZ z Maďarska · 
3. Jaroslav KRAJ( l zo Slovenska 
V absolútnom poradí slovenských 
jazdcov (bez rozdielu triedy) 

Pred štartom: V. Lieál - gen. riaditel' Presskamu 

DEVEX 8 

Nádej slovenského šachu, 14-ro-
. · čná hráčka ŠK Strelec Devínska 

Nová Ves Veronika Roháčková sa 
po úspešnom vystúpení v družstve 
Slovenska na Majstrovstvách Euró
py juniorských družstiev pri Bala
tóne vel'mi intenzívne pripravuje na 
svoje vrcholy tohtoročnej sezóny: 
štarty na Majstrovstvách sveta 

TEN IS 
Športová komisia pri Miestnom 

Úrade v Devínskej N.ovej Vsi, ozna
muje všetkým občanom bytom 
Devínska Nová Ves, že dňa 16. 9. 
2000 usporiada tenisový turnaj. 
Prezentácia súťažiacich bude 
o 7.30 h na tenisových kurtoch 

5. Andrej STUDENIČ 
6. Viliam LIEDL 
13. Igor ~IMKOVIČ 
37. Žarko ŠIMKOVIČ 
V triede super turismo 
1. Andrej STUDENIČ 
2. Viliam LIEDL 
Trieda N + 3000 
1. Peter JUREŇA 
2. Igor ~IMKOVIČ 

A. Studenič 

a Majstrovstvách Európy mládeže. 
Ak by niekto vedel a chcel po
môcť alebo poradiť pri finanč

nom zabezpečení jej účasti, pro
sím o kontakt na adrese: 

Ing. Marián Jurčák, 
ul. Na mýte 

841 07 Bratislava 
telefón: 6477 8663 - privát 

0703 773 11 41 zamestnanie. 

mj 

v DNV. Prineste si so sebou teniso
vú raketu a športovú obuv. Ak bu
de nepriaznivé počasie, tak všetky 
ostatné náležitosti sa dozviete 
priamo na tenisových kurtoch 16. 
9. 2000 o 7.30 h. štartovné dobro
vol'né. Ste všetci srdečne vítaní 
a tešíme sa na vašu účasť . 

Dagmar Pániková 

Škoda Cup 
1. Štefan ROSINA 
FABIA Cup 
1. Viliam VETEŠKA ml. 
2. Viliam LIEDL ml. 
HONDA Cup 
1. Ivan KELEMENT 
NISSAN Cup 
1.Marián RAJNOHA 

·l. Šimkovič 

pk 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, W~ bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte 'ľechnoglasu -Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05 \·Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Predám kožené kopačky zn . ADic 
DAS, vel'kosÍ 7,5. Tel.: 6477 8442 
• Predám zánovnú harmoniku Délícia 
- 60 bas. Cena: 5000 Sk. 

Tel.: 6436 1182 

• Predám kočík, golfové palice so 
' sklop. opierkou, modrý, za l 000,-

Sk. Tel.: 6477 7083 
• Predám hlboký kočík, 250 Sk. 

Tel.: 6477 5658 
• Predám det. bicykel BMX s pomoc. 

kolesami (aj jednotlivo). Cena l 000,
Tel.: 6477 8298 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903- 133 994 · 

• TV -'.servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Elektroinštalačné práce od zásuvky 

po rozvody. Tel.: 6224 5789 
0903- 435 099 

• Opravy práčok - kvalitne, so záru
kou, od 8.00-20.00. 

Tel.: 6224 5789 
0903- 435 099 

• Výroba dverí, schodíš( nábytku, 
kuch. liniek. Tel.: 6477 9424 
• Pedikúra - manikúra u vás doma. 

Tel.: 6477 5514. 
Volaí po 20.00 h. 

• Kto doučí Nemčinu? 
Tel.: 6477 5715 

• Výučba nemčiny moderným spôso
bom. 

Tel.: 6477 6820 
0903- 869 427 

PEČIATKY 

kompletná 
výroba 

reklamy 

KANCELÁRSKE 
POTREBY 

tonery 

MENOVKY 
NA DVERE 

ponúka 

DEVEX 
Novoveská 14 

tel.: 07/6477 5275 

*Doučíme AJ,MA,SJ, U(TO, CHEM, 
ZŠ, SŠ. Príprava na prijímacie poho
vory. Tel: 0903-215 069, 6477 5639 

• Ponúkam na jesennú výsadbu vel'
kokveté sirôtky. šubín, Na grbe 30. 

Tel.: 6477 0109 

DEVEX 9 



OIIIENIIO 
ITĽCB~G~lli<:Bn 
POLÍCIE 

od 6. 7. 2000 do 31. 8 . 2000 
Dňa 7. 7. 2000 v neskorých noč

ných hodinách na ulici lstr ij ská, 
hliadka mestskej polície riešila pries
tupok dvoch miestnych občanov za • 
rušenie nočného kl'udu. Boli vyrieše
ní v blokovom konaní. 

Dňa 14. 7. 2000 hliadka mestskej 
polície vykonala poriadkovú akciu 
zameranú na kontrolu dodržiavania 
VZN MČ DNV č . 6/1998 o pohybe 
zvierat na verejne prístupnýcb mies
tach. Hliadka počas akcie zistila štyri 
priestupky. V dvoch prípadoch boli 
priestupky vyriešené v blokovom ko
naní a v dvoch prípadoch boli vy
riešené dohovorom. 

Dňa 3. 8. 2000 bola vykonaná po
riadková akcia zameraná na kontrolu 
dodržiavania VZN MČ DNV č. 
4/ 1996 o státí, odťahovaní vozidiel 
a odstraňovaní opustených vozidiel 
na územím. č. DNV. Boli zistené tri 
priestupky. V dvoch prípadoch bola 
uložená bloková pokuta a v jednom 
prípade bolo začaté objasňovanie . 

Dňa 11. 8. 2000 v odpoludňajších 
hodinách na stan icu mestskej polície 
te lefonicky oznám ili , že na ulici 
Eisnerova pri predajni Večierka, dva
ja občania popíjajú alkohol na verej
nosti. Hliadka mestskej polície po 
príchode na miesto vyriešila pries
tupcov maximálnou blokovou poku
tou . 

Zást. vel. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

Vodorovne: A. Žolík - ukrajin
ské mužské meno. - B. Písmeno 
gréckej abecedy - paža - elek
trárne Nováky (skr.). - C. Utápal 
- bezprávny človek. - D. česká 
rieka - mesto v Číne - kríženec 
jedno- a dvojhrbej ťavy. -
E. Obsahujúca čistú glejovinu.-
F. Citoslovce úderu - krátky ka
bát - planá nubijská bavlna. -
G. Tropická rastlina - pomer 
gólov.- H. Kapustová zelenina
príslušník sarmatského kmeňa
kajať po česky. - l. Mesto 
v Maďarsku -začiatok tajničky. 

Zvisle: 1. Stred tajničky. -
2. Ohrev po česky - cudzie muž
ské meno. - 3. Hynul - nedosta
točné množstvo. - 4. Drobná 
krovitá rastlina -tesť a svokor 
medzi sebou . - 5. Druh hazard-

O rozvoji pohrebisk 
Cintoríny sú miesta, na ktoré si mnohí z nás nájdu čas zájsť len po

čas sviatkov Všetkých svätých, iní našli v príjemnom prostredí cinto
rínov, ktoré skôr pripomínajú parky, miesto pre prechádzky a odpo
činok. Málokto si však uvedomí, že za prevádzkou a správou cintorí
nov v Bratislave stojí práca dvoch stoviek zamestnancov pohrebníc
tva Marianum. O smere rozvoja pohrebísk v BriJtislave sme sa poz
hovárali s Ing. Róbertom Kadnárom, riadite/om m.p.o. Marianum. 

Marianum, pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, je n ajväčšou 
organizáciou v Slovenskej re
publike zabezpečujúcou kom
plexné pohrebné slu žby, spo
jené s prevádzkovaním cinto

rínov a krematória . 
Mestská príspevková orga

nizácia Marianum bola zria

dená Hlavným mestom SR, 
ako organizácia stavajúca na 
kontinuite práce mestského 
pohrebníctva, ktoré má už vy
še storočnú tradíciu. V súčas
nosti Mar ianum spravuje 21 
cintorínov na území Bratislavy, 
krematórium v Lamači a urno
vý háj. Mikulášsky cintorín, 

Ondrejský a cintorín Kozia 
brána, slúžia dnes už len ako 
historický skanzen a oddycho
vá zóna. V celkovom úhrne 

spravuje Marianum 90 000 
hrobových miest. 

Okrem správy a prevádzky 
pohrebísk Marianum zabez
pečuje nepretržitý vývoz 

nej hry - bočná loď v antike. -
6. Strapcovité súkvetie · pil. -
7. Tkanina s lesklým povrchom
obloky. - 8. V stávke tri čísla -
kvalitné palivo.· 9. Ázijský pár
nokopytník - varný koto l. -

l 2 3 4 
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a prevoz zosnulých vlastnými 
kapacitami, uloženie zosnu
lých do v lastných chladiacich 
zariadení, prevozy v rámci ce
lého Slovenska a zahran i čia . 

V priestoroch organizácie na 

Svätoplukovej ulici č . 3 posky
tujeme občanom Bratis lavy 
komplexný servis pohrebných 

služieb. 
Okrem vybavenia pohrebu, 

spolu s prevozom a kúpou po
hrebného príslušenstva, vybaví
me za občana všetky admin is-

1 O. Koniec tajničky - na to mies
to. -
Pomôcky: A. Ostap. - D. Kele. -
H . .Kát.- 5. Ala.- 9. An9a . -

d 
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tratívne náležitosti spojené 
s pohrebom, tak aby v takejto 
ťažkej chvíli bol maximálne 
odbremenený. Okrem pohreb. 

nej s l ~by je v rámci našich 
priestorov určených pre styk 
s verejnosťou možné predlžo
vať užívan ie hrobových miest. 
Poslednou súčasťou našich 

komplexných pohrebných slu
žieb je viazareň vencov, ktorá 
ponúka občanom široký sorti
ment kvetinárskeho tovaru, 
vencov a ikebán, ktoré sú pria
mo viazané našimi pracovníč
kami. 
Samozrejmosťou je pre nás 

odvoz kvetinových výrobkov 
priamo do obradného priesto
ru. 

V prípade potreby sme Vám 
k dispozícii na tel. čís l ach: 

Pohrebná služba 
542 1304, 5557 4654 
Viazareň vencov- 5296 1191 
Nepretržitý vývoz zosnu lých -
4342 6066, 0903 409 979 
Zároveň si dovol'ujeme ob

čanov, majúcich hrobové 
miesta najmä na starších cin

torínoch, aby si preverili doke
dy majú vypané užívacie prá-

. vo. 
V prípade ak mu vypršala 

platnosť, - radi Vás uvítame 
- v našich priestoroch, kde Vám 
ho naše pracovníčky ochotne 
obnovia. 

~(!)~la [j) ~la 
~~\911)~@} 

Černoch s papagájom na ramene vojde 
do obchodu a predavačka hovorí: 
- Ten je ale pekný, odkial' .ho máte? 
- Z Afriky, tam ich je plno, - odpovie pa-
pagáj. 

· Každý rok chodím na prázdniny do 
Španielska a vždy rodičom niečo prine· 
siem. 
· A čo si im priniesol tento. rok? 
·Týfus. 

· Prečo ožratý chlap necháva leža( svo· 
je veci na zemi pri posteli? 
· Lebo je ešte v nich. 

V kine: · okamžite dajte preČ ruku 
z môjho kolena! Počítam do štyridsať· 
tisíc! 

Trpeli sme pod Nemcami, pod Rusmi, 
konečne trpíme len tak. 
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DEVEX 10 

40.-41 . týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Myslím, že väčšina ludí si želá 

bezproblemové spolunažívanie. 

Žit' vo vnútornom pokoji s druhý

mi dôstojne. Doma v rodine, na 

pracovisku, v bydlisku ... 

Snahu o túto rovnováhu môže 

však narušiť už púhe uvedome· 

nie si iba svojich práv, bez do

myslenia na svoje povinnosti. 

"Konaj iným to, čo si želáš aby 
oni činili tebe!" 

Tento jednoduchý návod, hoci 

je biblického pôvodu, obsahuje 

nevyvrátitel'nú múdrosť. Ak mi 

obchodný partner zavolá a ja 

mám zvesené slúchadlo, aby sa 

nemohol dovolať lebo ... môžem 

v budúcnosti očákavať rovnakú 

reakciu od človeka, ktorého bu

dem potrebovať a dostal podob

né "školenie" od iného? 

. Ak ruším pokoj iným (hlukom, 

nemiestnym správaním, nemiest· 

nym jazdením, výhovorkami, 

môžem očákavať, že raz, keď 
dospejem alebo dozrejem, ne· 

vráti mi to niekto nezrelý práve 

vtedy, keď to budem najmenej 

potrebovať? 
Myslenie vraj nebolí. Dokážeme 

sa zamýšlat' skôr ako podnikne· 

me akýkolvek denný krok, čo 
spôsobíme? Ako budeme niečo 
podobné prijímať o rok, o de

set'? Kol'ko námahy musíme vy· 

naložiť keď chceme vytvorit' čosi 
bezproblémové? 

Váš vydavatel' 

][)~~ínskonovove~~t 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
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llfJ Trochu bližšie k brzdám 

EJ Kam kráčaš ••• 131 Povedali v OTY 

m Joga * Šport 

B Slovo Novovešťanov 

Plody iesene 

Trochu širšie o. brzdách 
Po desiatich rokoch fungovania 

nového typu samosprávy, keď sa 
bratislavská pokladnica podobá 
pokladnici povstaleckého mesta, 
a možno ešte viac pokladnici met
ropoly východu, začal boj na život 
o no smrt' o . kompetencie a teda 

o moc. A moc je na Slovensku pre
dovšetkým rozhodovanie o penia
zoch o majetkoch. Samozrejme nie 
svojich. Spoločných, ale často vo 
svoj prospech. 
Bratislava ide vzorom. 

Dnešný jej najvyšší predstavíte/' 
(ako rodák z Očovej zrejme celkom 
prirodzene} sa stal primátorom, 
viacmenej zhodou náhod politickej 
situácie záveru roku 1998 na 
Slovensku. Jednoducho bol v tom 
čase predseda DÚ {v blahej pamä· 
ti), v tom momente odláhčenej o jej 

popredných predstavíte/ov "presu· 
nuvších" sa práve do parlamentu 
cez inú stranu · SDK. O jeho vte
dajších skúsenostiach z komunálnej 
o zvlášt' bratislavskej politiky by sa 
nedalo popísat' ani pár riadkov. 
A veru predvolebne rečnil i v našom 
"se/e". l hudba na predvolebnom 
mítingu zahrala. 
Rečnil o Európe čo vraj znamená 
predovšetkým prenos kompetencií 
dole. Rečnil aj o iných témach. 
Nerečnil dlho. Na začiatku rečne· 
nia, účastníkov mítingu upozornil, 
že o pol hodiny už musí byt' 
v Záhorskej Bystrici. Dal tak najavo 
nakol'ko sú pre neho.dôležití. 
Odvtedy o svojich voličov na okraji 
Bratislavy neprejavil záujem. 
Za rok a pol sa však v úrade zorien· 
toval. 

Zlodejka 
O nevšedný zážitok z cestova

nia v MHD sa mi postcbrola v 38. 
týždni v autobuse č. 21 cigánka 

so zjazvenými rukami. Ukradla 

mi z kabelky peňaženku. 
Našťastie som v nej nemala 

vela peňazí. Ale takmer dvojhodi-

. nový výsluch na polícii, vybavo

vanie odcudzených doklodov mi 

riadne strpčili život. Nič iné, iba 

polámať prsty zlodejke (aj s tým 

rozt'atým nechtom) mi nenapadlo 

v prvý deň krádeže. Ani v ostatné 

dni mi neprišlo na um niečo ro
zumnejšie. 

ka 

Chcete pomôct' škole, 
do ktorej chodí Vaše dieťa alebo 

vnúča? 

Zbierajte starý papier a prineste 

ho do ZŠ Horova 16 alebo ZŠ 

Bukovčana l . 
Nebude Vás to stáf nič, škola bu

de maí peniaze na zakúpenie 

pomôcok na vyučovanie a záro

veň prispejete k ochrane život

ného prostredia. Zber papiera 

prebieha počas celého školského 

roka. 

Poskytol rozhovory médiám. 
Z niektorých perohryzov z centrál

. nych, mienkotvorných denníkov sa 
· cez noc stali experti na komunálnu 
politiku. V drese rodáka z Očovej. 

(Pokračovanie na 7. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 14.9. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 28.9. 2000, 
číslo vyjde 6.10. 2000. 
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® robn ič~y-
11 radnice 

Dňa 5.9.2000 zasadalo miestne 
zastupitelstvo našej mestskej časti. 
Na programe rokovania bolo spolu 
28 bodov. Po prerokovaní mate
riálov boli prijaté nasledovné uzne
senia: 
miestne zastupitelstvo mestskej časti 
- zobralo na vedomie informáciu 
o plnení uznesení miestneho zastu
pitel'stva a miestnej rady 
-schválilo spôsob výberu dodáva
tela prác a služieb pre obecné byty 
-zobralo na vedomie návrh zmien 
a doplnkov Aktualizácie územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
a súhlasilo s úpravou urbanistickej 
štúdie v zmysle návrhu. 
Zároveň odporučilo mestskému za
stupitel'stvu navrhované zmeny 
schvál it 
-súhlasilo s odpredajom pozemkov 
v lokalite Kolónia 
-schválilo zverenie športových za
riadení vo vlastníctve mestskej časti 
do správy Denovy 
-prerokovalo otázku problematiky 
školstva v bodoch zriadenia základ
nej umeleckej školy a riešenia využi
tiq objektu SOU na ulici J.Jonáša 
-zobralo na vedomie informáciu 
o plnení rozpočtu mestskej časti 
k 31.7.2000 a tiež plnenia rozpoč
tov organizácií zriadených mest
skou častou 
-zobralo na vedomie 'informáciu 
o priebehu verejnej sútaže na pre
vádzkovatela tepelno-energetických 
zariadení 
-zobralo na vedomie informáciu 
o rokovaní Komisie verejného po-

Kam kráčaš .... 
V minulom čísle Devexu bol člá

nok venovaný samospráve, alebo le
pšie povedané pohl'adu občana 
/ktorý má skúsenosti s prácou v sa
mospráve/ na dianie v našej obci. 

Témy preberané - komentované · 
,boli zaujímavé a z určitého hladiska 
niektoré aj aktuálne ako napr. sociál
na oblast , príspevky z rozpočtu pre 
subjekty pôsobiace ·v MČ (šport ,kul
túra), aktivity podnikatel'ských sub
jektov na území našej mestskej časti 
a večná téma - obecná televízia. 

Nechcem komentovať časti tohto 
článku , lebo neuznávam komuniká
ciu cez tlačové média. 

Čitatel' si málokedy zoberie pô
vodný článok, aby si porovnal tému. 

DEVEX 2 

riadku v oblasti bezpečnosti v mest
skej časti 
-zobralo na vedomie informáciu 
ohl'adom prevodu zdravotníckych 
zariadení na obec a vyjadrilo ne
súhlas s postupom Ministerstva 
zdravotníctva a Ministerstva pre 
správu a . privatizáciu ná. rodného 
majetku pri prevode !Ychto zariade
ní vopred určenému záujemcovi 
-schválilo odpustenie poplatkov 
z omeškania za užívanie obecného 
bytu podla podmienok schválených 
na rokovaní miestneho zastupitel'
stva v máji tohto roku 
-zobralo na vedomie stav rozpraco
vanosti investičných akcií realizova
ných z rozpočtu mestskej časti 
-nesúhlasilo s odpustením dane 
z nehnutel'nosti fi Lurea s.r.o. a Slo
vakia Card a.s. 
-zobralo na vedomie prehlad 
pôžičiek z fondu rozvoja bývania 
a časovú nadväznost poskytovania 
pôžičiek 
-zobralo na vedomie správu zo slu
žobnej cesty predstavitel'ov obce 
v chorvátskej obci Sv. Ilja v júli toh
to roku 
-zobralo na vedomie informáciu 
o stave súdnych sporov vedených 
a evidovaných na miestnom úrade 
-schválilo správu o činnosti Miest
neho kontrolóra za l . polrok tohto 
roku , 

-zobralo na vedomie informáciu 
o posúdení vplyvov na životné pro
stredie zámeru .,Rampa pre nakla
danie automobilov" a ~esúhlasilo 
s uvedeným zámerom 
-podporilo uzákonenie hl.m. SR 
Bratislavy v systéme samosprávy vy
šších územných celkov, ako samo
statného VUC v súčastných hrani
ciach Bratislavy 

zs 

Článková odpoveď by opäf vyvolala 
len dalšiu reakciu a neviedlo by to 
k reálnemu využitiu a to z toho hl'a
diska , že pri dvojtýždňovej periodi
cite stráca sa účinok . 

Zobral by som to ako podnet na 
spoluprácu Devexu . a DTV. Témy 
občanov zverejnené v novinách, by 
mohli byt zodpovedávané v DTV 
a občan by mohol reagova( napr. 
pri živej diskusii telefonicky . 

Rýchlosť a adresnosť riešenia 
jednotlivých tém by potom vymazali 
šírenie rôznych fám a nepresností . 
aké boli uvedené aj v spomínanom 
článku. 

K takémuto spôsobu diskusie nia 
vedie aj iná vec. Často a aj oprávne
ne si stažujeme na politiku ako takú , 
a jej predstavitel'ov tak v celoštátnej 

ako aj komunálnej úrovni. Psycholó
govia tvrdia ,že vztah občan - politik 
sú spojené nádoby a navzÓjom sú se
be zrkadlom. 

Ešte sme sa celkom nenaučili 
(a zabudli na p.ríslovie ,že vypoveda
né slovom ani párom volov sa nedá 
vziaf spät ) sile slova ,tak v dobrom 
ako aj v zlom. 

Skúsme viac spolu komunikovaf, 
pýtaf sa na problémy , klásf otázky, 

získavať informácie ,aby sme vedeli 
sa zodpovedne vyjadroval' , požado
val' informácie , vysvetlenia od zod
povedných a až potom vynášali svo
je rozhodnutia navonok. 

Inak n6m hrozí kolotoč názorov 
z ktorého sa nebudeme vediet' dos
tat'. 

Ing. P. Rajkovič 
zástupca starostu 

UZNESENIA MZ MČ DNV . 
Ak vyplýva pre miestne zastupi

te/'stvo zverejniť uznesenia zo svo
jich rokovaní má to lahké. Do vý
vesných tabu fí umiestni potrebný 
poi:et výtlačkov a splní si povinno
sť. . 

Občania môžu čítať a čítať. Že 
z jednotlivých bodov nie sú múdri? 
Zoberme si len uznesenia miestne
ho zastupiteľstva (UMZ) MČ ONV 
z 5. 9. 2000 
UMZ č. 456/9/2000 Miestne zastu
piteľstvo MČ ONV 
1. berie na vedomie 
navrhované Zmeny a doplnky Ak
tualizácie ÚPN hl. m. SR Ba. rok 
1993, v MČ Bratislava - ONV 
v znení jej neskorších zmien a do
plnkov, v MČ Bratislava - ONV 
a súhlasí v zmysle Návrhu úpravy 
odsúhlasenej Urbanistickej štúdie 
MČ Bratislava - ONV rok 1998, 
z roku 2000 

Môže občan tušiť o čom jeho 
zástupcovia rokovali? Napriek to
mu sme sa pokúsili sami vybrať · 
z uznesení miestneho zastupiteľ
stva z rokovania 5. 9. 2000 to, čo 
občana zaujímať môže. 
Miestne zastupitel'stvo: 
- schvaľuje predložený návrh na 
zverenie športových zariadení vo 
vlastníctve MČ do správy Denovy 
s účinnosťou od 1. 1. 2001 
-nesúhlasí s postupom Ministerstva 
zdravotníctva SR a Ministerstva pre 
správu a privatizáciu národného 
majetku SR privatizáciu zdravotníc
kych zariadení na území MČ ONV 
-žiada Ministerstvo zdravotníctva 
a Ministerstvo pre správu a priva
tizáciu národného majetku SR pre
hodnotiť spôsob privatizácie zdra
votníckych zariadení na území MČ 
ONV a realizovať ho podla pôvod
ného zámeru, teda bezodplatne 
prevodom na obec. 
- berie na vedomie stav rozpraco
vanosti akcií realizovaných z roz
počtu MČ 
- stav rozpracovanosti investičných 
akcií realizovaných Denovou. 
O čo ide nevieme ale požiadame 
MČ ONV o upresnenie a pokúsime 
sa občanom vysvetliť 
c berie na vedomie správu o stave 
verejného poriadku a bezpečnost-

nej situácie v DN V. Okrem toho, 
že stav nie je uspokojivý podrob
nosti nevieme. Isto sa ich od ko
misie dozvieme, potom zverejní
me. 
- nesúhlasí s ďalším znižovaním 
počtu pracovníkov MsP na území 
MČ ONV a žiada zvýšiť ich počet 
úmerne k počtu obyvateľov MČ 
ONV vychádzajúc zo súčasného 
stavu počtu pracovníkov MsP 
a žiada mestských poslancov pre
rokovať túto otázku v orgánoch 
Mestského zastupitel'stva BA 
-žiada aby odd. MsP ONV upred
nostňovalo svojimi službami pre
dovšetkým večerné a nočné hodi
ny na úkor denných služieb na za
čiatok aspoň v pomere 50% noč
ných a 50 % denných služieb. 
- schva/'uje Správu o činnosti ÚMK 
MČ ONV za 1. polrok 2000 
Veľmi záhadne znejúce UMZ 
484/9/2000. Možno v skutočnosti 
občana ani nemusí zaujímať. 
- berie na vedomie informáciu 
o posúdení vplyvov činnosti na ŽP 
zámeru "Rampa pre nakladanie 
automobilov", ktorý bol spracova-
1ný v rozsahu pre zisťovacie kona
nie 
- nesúhlasí s uvedeným zámerom 
a žiada starostu uplatniť požiadav
ku, aby podla paragrafu 8, odsta
vec 5 zákona NR SR č. 127/7 994 
Zb. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie MČ ONV vyda
lo MŽP SR záporné stanovisko 
k zámeru vybudovať rampu pre 
nakladanie automobilov v katastri 
ONV. 
Vysvetlivky: ŽP= životné prostre
die, MŽP SR = ministerstvo život
ného prostredia Slovenskej repub
liky 
- určuje termín prerokovania návr
hu projektu financovania a progra
movej štruktúry DTV. s.r.o. T: 
9/2000 
Kuriózne UMZ č . 487/9/2002. 
Určuje totiž termín prerokovať až 
o-dva roky- teda po vo.lbách!! 
R 
V snahe nájsť odpovede na niekto
ré otázky sme požiadali starostu 

(Pokračovanie na 3. strane) 

(Dokončenie z 2. strany) 

MČ ONV Ing. V.Mráza o rozhovor. 
R: Piateho septembra rokovali 
poslanci MZ. Rokovali o návrhu 
zmien a doplnkov územného plá
nu hl.m.SR Bratislavy. Čo tento 
dokument obsahoval? 
Starosta: Matariál bol spracovaný 
za úzkej súčinnosti MČ ONV, ma
gistrátu Bratislavy a VW SK. V ro
koch 1998-1999 bol vypracovaný 
čistopis urbanistickej štúdie ONV 
po zapracovaní príslušných pripo
mienok a' slúži ako územno -plá
novací podklad pre aktualizáciu 
územného plánu hl.m.SR Bratis
lavy z roku 1993. 

Zastupite/'stvo prerokovalo ná
vrh zmien a doplnkov tejto aktua
lizácie, ktoré vzišli z potrieb roz
voja VW SK mimo výrobného 
areálu na tzv. rozvojovom rezerv
nom pozemku tejto spoločnosti. 
Z hladiska využitia je územie po
nímané ako zmiešané územie vy
bavenosti, obsluhy so zastúpením 
nevyhnutného rozsahu bývania. 

Materiály boli prerokované 
v zmysle zákona č . 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a staveb
nom poriadku v znení neskorších 
predpisov. Výsledkom je VZN 
hl.m.SR Bratislavy, ktoré mení 
a dopfňa funkčný profil plôch 
v dotknutom území. 
R: Čo znamená návrh na zverenie 
športových zariadení do správy 
Denovy? 
Starosta: Už viac ako štyri roky sa 
samospráva snaží vytvoriť model 
správy športových zariadení. 
Prebiehali rokovania, niekoľko 

krát, v komisiách, miestnej rade,_ 
zastupitel'stve i s predsedami špor
tových klubov. Návrh, v zmysle 
zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti, zveril správu špor
tových zariadení ff,!iestnej príspev
kovej organizácii Denova, ktorá je 
vybaveni technikou i pracovník
mi, ktorí údržbu týchto zariadení 
musia zvládnuť. Nezasahuje do 
hracích systémov klubov, ale za
kladá príslušnú mieru zodpoved
nosti, práv i povinností za správu 
obecného majetku. 
R: Vlnu diskusných príspevkov vy-

volala aj informácia k postupu 
transformácie zdravotníckych za
riadení. Vyvstala obava z; povin
nosti samosprávy zabezpečiť pre 
občanov primárnu zdravotnícku 
starostlivosť, ale bez zariadení, te
da budov. Akf záver prijali po
slanci? 
Starosta: V rámci Bratislavy bol 
v troch mestských častiach (Rača, 
Dúbravka, ONV) zvolený postup 
transformácie zdravotných stredísk 
priamo určeným zaujemcom. 
Mestská časť považuje tento po
stup Z:a diskriminačný, netranspa
rentný a zvolený v rozpore s dote
raz politicky proklamovaným po
stupom, ktorý predpokladal bez
odplatný prevod týchto zariadení 
na obce. 

Mestská ta sť sa obrátila na mi
nisterstvo zdravotníctva, minister
stvo pre správu a privatizáciu. 
Listom sme oslovili i premiéra SR 
vo veci zmeny rozhodnutia býva
lého ministerstva zdravotníctva 
v prospech mestských častí. 
R: Poslanci sa stotožnili i s vyhlá
sením starostov hl.,m.SR Bratislavy 
(teda aj mestských 'častí) k reforme 
verejnej správy. Boli od nášho 
ostatného rozhovoru na túto tému 
ďalšie rokovania? 
Starosta: Áno, starostovia sa stretli 
s poslancami Národnej rady SR 
bývajúcimi v Bratislave. 

Na tomto stretnutí sme sa snaži
li vysvetliť poslancom zákonodar
ného zboru naše pohl'ady na uspo
riadanie Bratislavy v pripravovanej 
reforme. 

Konkrétne sme požiadali o za
kotvenie postavenia mestských 
častí v ústave SR a tiež o podporu 
návrhu zákona o hl.m.SR Bratisla
ve a zákona o vyšších územných 
celkoch, ktoré boli vypracované 
expertnými skupinami zastupujú
cich mestských častí ako i primá
tora hl.m.SR Bratislavy. 

Ve/'mi nás prekvapila informá
cia o tom, že primátor hl.m.SR 
Bratislavy požiadal Ministerstvo 
vnútra o podporu zákona o hl.m. 
SR Bratislave, ktorý v podstate 
neuvažuje s mestskými časťami, 
teda ruší tento stupeň samosprávy. 

Ad' K k· .. ... ,• . · · • _;: . am 'racas. samosprava:. 
Ing. Mariána Jurčáka, prvého demokraticky zvoleného starostu po 

obdobi totality, si vážim zo jeho nesporne veľký podiel no vybudovaní 
základov samosprávnej demokracie v ONV. Viem, že má veľký prehľad 
o fungovaní samosprávy. O to viac mo prekvapuje, že jeho kritický po
streh o samospráve v ONV z minulého číslo Oevexu so hmýri nepresno
sťami, bo ož demagógiou. 
Rád by som so vyjadril k časti, týkajúcej so OTII. · 

Citujem: 
1. "Prekvapujúco nosným reali
zovaným projektom sa stáva bu
dovanie, v prepočte na obyvatela, 
pravdepodobne najnákladnejšej 
lokálnej televízie na Slovensku." 
Neviem, či Ing. jurčák už tak dáv-

no nebol na Slovinci. V minulom 
roku sa tam totiž dobudovala ka
nalizácia v hodnote l S. miliónov 
korún . Neviem, či si Ing. jurčák 
po ceste do kostola nestihol všim
núť, že v minulom roku sa zre
konštruovala Hradištná ulica 

v hodnote 7 miliónov korún. Ak 
všetky dohody dobre dopadnú, eš
te v tomto roku by mala byť ukon
čená rekonštrukcia vi ly Košťál o
vej. Vynaložená suma: vyše l O mi
liónov korún. 
Na lstrijskej ulici síce pomaly, ale 
rastie Chorvátske múzeum. 
Náklad: takmer 30 miliónov ko
rún. Ak niekto len pri týchto hlav
ných projektoch súčasnej samo
správy povie, že nosným projek
tom sa stáva budovanie televízie, 
na ktorú sa v roku 2000 vynaloží 
l ,9 milióna korún, buď nevie po
čítať, alebo úmyselne zavádza svo
jich spoluobčanov. 
Za druhé. Na Slovensku vysiela 
v súčasnosti 72 lokálnych televízií. 
Je obdivuhodné, že Ing. jurčák má 
prehl'ad o nákladoch všetkých 
týchto televízií, keď si dovolí tvr
diť, že DTV je z nich pravdepo
dobne najnákladnejšia v prepočte 
na obyvatela . O absurdnosti tohto 
tvrdenia hovoria konkrétne čísla . 

MČ DNV vynaloží v roku 2000 na 
DTV l ,9 milióna korún . V prepoč
te na obyvatel'a to vychádza 
ll l ,80 Sk/ročne. Ak by mala mať 
napríklad obec Ľubica s cca l 000 
obyvatel'mi menšie náklady v pre
počte na obyvatel'a, muselo by to 
byť menej ako 111.800,- Sk ročne. 
Nuž za tú cenu by si Televízia Ľu
bica nekúpila ani jednu kameru 
2. "DTV mala byť pôvodne samo
financujúca.11 
Neviem, od ki al' prišiel Ing. Jurčá~ 
k · tomuto názoru, ale nie je tó 
pravda. DTV nebola samofinancu
júca ani keď vysielala v rámci 
miestneho úradu, a ani sa o tom 
ni.kdy neuvažovala. DTV totiž nie 
je postavená na komerčnej báze, 
ale jej zmyslom je infomovanosť 
obyvatel'ov DNV o dianí v tejto 
mestskej časti. Tak je to v drvivej 
väčšine z jestvujúcich 72 lokál
nych televízií. Na ich činnosť vždy 
prispieva konkrétna obec alebo 
mesto. S myšpenkou samofinanco
vatel'nosti DTV prišiel v máji tohto 
roku poslanec Ladislav jaško. 
Vypracoval aj konkrétny projekt, 
ktorý predložil miestnemu zastupi
teľstvu. Na prekvapenie sa však 
z pôvodnej myšlienky samofinan
covatel'nosti vykl'ula potreba ešte 
vyšších nákladov pre mestskú časť 
ako doteraz. 
3. Nevieme takmer nič o spôsobe 
riadenia DTV, jej stanovách, obsa
dení riadiacich orgánov a štruktú
re výdavkov. 
DTV s.r.o. je obchodná spoločno
sť, ktorej l OO% vlastníkom je 
mestská časť. Vrcholným orgánom 
je valné zhromaždenie, ktoré tvo
ria poslanci miestneho zastupitel'
stva. 
Kontrolným orgánom je 6-členná 
dozorná rada volená miestnym za
stupiteľstvom. Výkonným orgánom 
je konateľ, ktorý je zároveň riadi-

teľom a tiež je volený miestnym 
zastupiteľstvom. Stanovy DTV 
schval'uje miestne zastupitel'stvo. 
Rozpočet DTV na každý rok 
schval'ujú poslanci miestneho za
stupitel'stva, ktorí sú tak isto pravi
delne informovaní o jeho čerpaní. 
Naposledy sa tak stalo na rokova
ní miestneho zastupitel'stva 
5.9.2000. Keďže zastupitel'stvo je 
verejné, tým pádom sa stávajú ve
rejnými aj všetky tieto informácie. 
4. Nízka kvalita ozvučenia preno
sov zasadnutia miestneho zastu
pitel'stva, absencia moderátora. 
Kvalita ozvučenia prenosov zo 
zasadnutia miestneho zastupitel'
stva nezávisí iba od DTV, ale aj 
od lstracentra. Závisí aj od toho, 
či poslanci hovoria do mikrofónu, 
alebo nie. Ak Ing. jurčák sleduje 
priame prenosy pravidelne, tak 
určite vie, .že kvalita signálu sa 
oproti minulosti zlepšila. Budeme 
sa snažiť zlepšovať ju aj naďalej. 
Uvažujeme aj o moderovaní 
miestneho zastupitel'stva. 
Mimochodom, pozná Ing. Jurčák 
v Bratislave nejakú inú televíziu, 
ktorá by vysielala priame prenosy 
zo zasadnutí miestneho zastupi
tel'stva ? Ja nie. 
5. Vysielanie kvalitných porno
grafických dokumentov až z USA, 
kde je i ch verejné premietanie 
zakázané. Snáď je to nová línia 
na zabezpečenie odpadajúcich 
divákov. Udivuje ma to o to viac, 
že ~iestnu koalíciu diriguje 
KDH, ktoré to má vraj všetko pod 
palcom. 
Ing. jurčák veľmi dobre vie, že vy
sielanie pornografických doku
mentov je zakázané aj na 
Slovensku, ba dokonca je trestné. 
Ak teda zaregistroval vysielanie 
podol:mého typu v hociktorej slo
venskej televízii, mal by podať 
podnet na trestné stíhanie šíritel'a 
takýchto materiálov. A jeho spá
janie KDH s vysielaním pornogra
fie je už absurdnosť nad absurd
nosť. Absurdné je aj tvrdenie, že 
KDH má všetko pod palcom . 
V miestnom zastupitel'stve sú z 30 
poslancov iba traja členmi KDH. 
Bol by to od nich obdivuhodný 
výkon, keby v takomto počte do
kázali držať pod palcom ostat
ných 27 poslancov. A to ešte je
den z tých troch je dokonca jed
ným z najväčších odporcov DTV 
v miestnom zastupitel'stve. 
Neviem aký ciel' sledoval Ing. 
jurčák svojim kritickým pohladom 
na samosprávu. 

je vždy prínosom, ak sa obča
nia zaujímajú o veci verejné. 
Dôležité však je, aby pri tom ho
vorili pravdu. 
Dôležité je, či chcú pomôcť veci, 
alebo iba ublížiť. 

Ing. ján Žatko 
riaditel' DTV 

DEVEX 3 



Narodeniny v týchto dňoch 
oslávili 

70 rokov 
Vilma VACULOVA 

80 rokov 
MáriaMAIVLOVA 

92 rokov 
Ľudmila SCHIFFEROVA 

94 rokov 
Martina MARTANOWČOVA 

Blahoželáme 

Miloš BELZÁR 

Katarína PREISINGEROVA 

Peter HURBANIČ 

Milada SISOVA 

Blahoželáme! 

Dolná Krupá 
V nedel'u 20. 8. 2000 sme 

absolvovali celodenný výlet do 

Dolnej Krupej, kde sa konal fes· 

tival dychových hudieb DYCH

FEST 2000. Jednota dôchodcov 

na Slovensku v Devínskej Novej 

Je rieka Morava 

naozaj 
v ohrození? 

V letných mesiacoch rozbúrila hladinu živo
ta v ONV informácia o zámere firmy Leské 
prístavy na výstavbu rampy na nakladanie au
tomobilov na rieke Morave. Proti tomuto záme
ru sa postavilo svojim podpisom viac ako 600 
ľudí. Dokonca bol tento zámer podnetom na vy
tvorenie obči anskeho združenia .. Rieka Morava 

DEVEX4 

Vsi nám umožnila zúčastni( sa 

tohto podujatia. 

Program začal slávnostnou 

Svätou omšou o l O. hodine 

v areáli kaštiele . Potom hral sú

bor na lesných rohoch. 

V galaprograme o 15. hodi

ne sa predstavili so svojím 

programom mažoretky. Bolo to 

pekné a milé vystúpenie. 

Nasledovali po sebe rôzne 

dychové orchestre. S humorný· 

mi príbehmi vystúpili aj l'udoví 

rozprávači. O histórii Dolnej 

Krupej a o vzniku kaštiel'a nás 

pútavo poinformoval náš rodák 

pán Tonko Vitáloš aj s manžel

kou. 

Po skončení festivalu dycho

vej hudby DYCHFEST 2000 sme 

sa unavení, pri celodennej tep· 

lote okolo 35 stupňov Celzia 

niet divu, napriek tomu vel'mi 

spokojní, naplnení prekrásnymi 

dojmami vracali domov. V auto· 

buse sme si veselo spievali naše 

slo~enské a chorvátske pesnič· 
ky. 
Ďakujeme našim organizátor· 

kám pani Maderovej a . pani 

Jamborovej. 

Kristína Hojzáková 

v ohrozeni". O tom, či je rieka Morava naozaj 
v ohrození, budú na obrazovkách DTV v pria
mom prenose diskutovať riaditeľ spoločnosti 
Leské prístavy a.s. Ing. Snejdárek a č len výboru 
občianskeho združenia ,.Rieka Morava v ohro
zení" Ing. Mi loš Encinger. Do diskusie sa môže
te zapojiť aj vy, ak počas vysielania zatelefonu
jete svoju otázku na diskutujúcich na telefónne 
čís l o 64777232, alebo 64770066. Sledujte 
,.Kreslo pre hosťa" v pondelok 25.9.2000 
o 18:00. 

- dtv-

Otvorený list 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Bratislava · Devínska Nová Ves 
Ing. Igor Paulovičovi, predsedovi 
samosprávy a obyvatelóm objektu 
950 na ul. P. Horova 10-12, 
Vec: Stážnost' o petício občanov 
proti nevhodnému využívaniu 
priláhlého priestoru zo strany 
Eisnerovej ulice no prenájom pre 
pútavé atrakCie • kolotoče a cir
kus 
Vážený obyvatelia objektu 950, 
ulica P. Horova 7 0-12! 

Dostal som Váš list a petíciu 
oh/odom využívania plochy na 
križovatke ulíc Eisnerova a P. 
Horova.· 

Pravdepodobne prišlo k zámene 

adresáta Vášho listu. Problemati· 
ka, ktorú chcete riešiť, nepatrí do 
kompetencie majitelo uvedenej 
plochy, ale do kompetencie MÚ m. 

č. ONV Zaiste z Vašej strany pri· 
pomeniete, že maj ite!' spolurozho
duje o využití pozemku. 
K tomu len tol'ko: Cirkevný moje· 
tok je majetok konkrétneho spolo
čenstva f'udí, ktorí tvoria cirkevnú 
obec v danej lokalite. V dáko tomu, 
že napr. naša cirkevná obec - for· 
nost' čast' štátom odcudzeného 
o po roku 1992 vráteného majet
ku predalo, mohli sme opravil' kul
túrnu pamiatku ONV- kostol o pri
spie( k obnove okolitého prostre· 
dia. Pozemky, ktoré nám v ONV 
na sídlisku patria, sú momentálne 
"mŕtvym" kapitálom. Čaká sa no 
možné využitie v budúcnosti. 

Pozemok, no ktorom boli tento 
rok kolotoče, som pre využitie lu
naparkom sám iniciatívne nikdy 
neponúkal. Mojitelóv lunaparku 
poslali za mnou z MÚ. Povolenie 
som vydal/en po predchádzajú· 
com súhlase MÚ. To uvádzame aj 
v texte povolenia. nemal som žia· 
den dôvod konat' inak. Nikdy som 
nepočul, že obyvatelia okolitých 

domov si stážujú no prítomnost' ko
lotočov. Napokon, nakol'ko si po
mätám, velmi často boli kolotoče 
umiestnené v blízkosti obytných 
blokov, i keď no inom mieste obce. 
Po hostóvoní cez vel'konočné sviat
ky si majitelia lunaparku no zákla
de prísl'ubu MÚ objednali prená
jom oj no hody. Viem, že vedenie 
MÚ chvílu váhalo, či má účinkova
nie povolil', ale nepamätám si, že 
by sa spomínali stožnosti občanov. 
Na údržbu trávnika majitelia luna
parku odovzdali financie priamo 
MÚ. 

O nespokojnosti niektorých 
občanov som sa dozvedel až na 
základe jedného telefonátu {bolo 
to, myslím, už po odchode koloto
čov), keď mi jedna pani vyčítala 
prítomnost' l~naparku. Pre budúc· 
nost' si treba vyjasnil' tieto veci 
s predstavíte/mi MÚ. Podlá toho 
so zariadime. 

Ešte niekol'ko poznámok k textu 
stožnosti: Na porušovanie hygie
nických predpisov, rušenie noč· 
ného kl'udu a pod. si treba stožo· 
vot' okamžite. Napokon, sídlo polí
cie je celkom blízko. Stožnps( že 
deti nemôžu spot: treba brat' váž
ne, ale nielen preto, že je to z ulice 
P. Horova, kde býva viac rodín ako 
napr. na lstrijskej či Vápencovej. 
Prihliadal' sa musí na plač čo len 
jedného dietoto. Osobne som po· 
sledný, komu budú kolotoče 
v našej obci chýbat'. Nejaké tu 
však asi vždy budú, a asi len velín i 
tožko sa pre ne nájde plocha úplne 
mimo bytovej zástavby. Riešenie 
preto nevidím v znemožnení poby
tu lunaparkov no území ONV, oni 
v ich umiestnení tom, kde nebude 
plakať desot' detí, ale len jedno ... , 
ale v dodržiavaní predpisov plat· 
ných v našej obci o zásad normál
neho /'udského spolužitia. Predsa 
neuzavrieme nejakú dopravnú ko
munikáciu, lebo no nej niekto po · 
rušuje povolenú rýchlost', ale po· 
trestáme previnilca. Myslím, že to 
isté platí oj pre fungovanie ko/oto· 
čov. 

Karol Moravčík 
farár 

Rozmiestnenie kontajnerov 
De nova v snahe predisť vytváraniu nelegálnych skládok a pritom pomOcť obtanom Devlnskej Novej Vsi pri upratova· 
nl domácnosti a domov, poskytne vefkokapacitné kontatnery v uvedenych termlnoch. Kontajnery budú urtené na 
uvedený odpad: drevo, papier, starý nábytok, odrezané konáre stromov. aNepoužlvať na chemicky odpad a na staré 
železo! 
Rozpis pristavenia kontajnerov: 

22. 9. - 25. 9. · ul. Pod lipovým, lstrljská, ul. 1. mája 

29. 9. - 2. 1 O- ul. Na hriadkach, Metlkova, Na kaštieli 

6. 1 O. - 9. 1 O. • ul. Bridlicová, Rybnlk, Pieskovcova 

13. 10. -16. 10.- ul. Vápencova, Bystrická, '$. Králika (pri garážach) 

20. 1 O. - 23. 1 O. - križovatka Janšáková · Opletalova, ul. Na skale, llová 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

Základná umelecká škola E. Suchoňa 
tanečný odbor 

oznamuje, že do 30. 9. 2000 prebieha zápis žiakov 

l . ročníka vždy v utorok a štvrtok 14.00-18.00 h v malej 
. telocvični ZŠ P. Horova a ZŠ Bukovčana 3. 

De.tský folklórny súbor GRBAČIETA oznamuje. 
Chcete, aby oj vaše deti rozdávali krásu chorvátskeho folklóru o pritom 

so tešili zážitkom o prekvapeniam? 
Ponúkame možnost' chlapcom aj dievčatám vo veku od 5-8 rokov. 

Kedy? 26. septembra 2000 (utorok) od 16.30·18.30 h 

Kde? V Základnej škole Ivana Bukovčono l 
Už so no vás tešíme! 

Tanečný klub HYDROROCK Bratislava DGT 
CHCEŠ VEDIEŤ fANCOVAŕ? 

Tanečný klub Hydrorock DGT prijíma 

dievčatá vo :veku 6-13 rokov 
Možnos( prihlási( sa v priebehu septembra: PKO, 

nábr. arm. gen. L. Svobodujvolejb. telocvičňa) 

Tel.: 0903-444 183,0903- 212 078, 
0905- 830 965,0905- 267 140 

Máte problémy s očami? . 
Špecializované kurzy Joga a zrak 

Začiatok 11. 1 O. 200 {v stredu} o 17. 30 h 
v Dúbravke - Fedákova 3. 

Info tel. : 6477 8489 

Grbačietam 

sa Burundčania 
páčili 

Ku ltúra mieru a ochota pomáhať 
- bolo motívom Mierového sym
pózia, ktoré na prelome augusta 
a septembra tohto roku bolo 
v Rakúsku. Pri tejto príležitosti 
sa zároveň konali Medzinárodné· 
hudobné a tanečné slávnosti. Za 
slovenskú stranu sa na nich 
zúčastnili folklórne skupiny. 
z Devínskej .Novej Vsi. 
OSN sa jednomysel'ným uznese
ním pre rok 2000 zasadilo proti 
ku ltúre násilia . K tomuto uzne
seniu naplánovali viaceré pro-

jekty v rôznych krajinách. Dô
ležitou súčasťou tohto progra
mu bolo vedecké sympózium 
v Salzburgu spojené s Medziná
rodnými hudobnými a tanečný- · 
mi slávnosťami. Ľudia orientova
ní do budúcnosti zo štyroch kon
tinentov sa stretli, aby spoločne 
rozvíjali možnosti .,kultúry mie
ru a ochoty pomáhať". 
V dňoch 31 . 8. - 4. 9. 2000 sa 
v dvoch mestečkách Sankt 
Johann im Pongau a Bad Hof
gastein, v malebnom prostredí 
rakúskych Álp konali prednášky, 
semináre a diskusie. Mierového 

· sympózia sa zúčastnili významní 
predstavitelia rakúskeho spolo
čenského a politic_kého života, 
nositelia Nobelovej ceny zo Špa-

Program kina 

23.-24. 9. o 17.1S a 19.45 h 

ROMEO MUSÍ ZOMRIEŤ 
USA - MP 12 - s. t. - SS,-

nielska, Guatemaly, Nemecka, 
Rakúska a Nigeru. "Môže kultúr
na turistika prispieť k zachova
niu mieru?" bola jednou z tém 
sympózia . V rámci prezentácie 
projektu Dejiny a Internet bolo 
možno on-line spojenie s viace-

rými nositel'mi Nobelovej ceny. 
Medzinárodných hudobných a · 
tanečných slávností sa zúčastnili 
folklórne skupiny . zo štyroch 
kontinentov. Slovenskú stranu 
na tomto významnom podujatí 
reprezentovali detské súbory 
z Devínskej Novej Vsi: tanečný 
súbor Grbačieta a hudobná sku
pina Črip. Organizátori a hostia 
sa trochu čudovali keď Juhoslá
viu reprezentovali potomkovia 
slovenských vysťahovalcov z Ko
vačice a Slovensko sa prezento
valo zasa kultúrou chorvátskej 
menšiny. Program bol bohatý 
a predovšetkým vel'mi zaujíma
vý. Počas štvordňového pobytu 
absolvovali naše súbory celkom 
deväť vystúpení, z toho osem 
spoločných . 

Vel'ká časť kultúrnych poduja
tí prebiehala v uliciach oboch 
miest. Do sprievodov sa - zoraďo

vali okrem pozvaných zahranič
ných hostí aj mnohé domáce sú
bory, každý v originálnom ná
rodnom oblečení. Na námes
tiach moderátor predstavoval 
jednotlivých účastníkov a folk
lórne skupiny tancovali, spievali, 
hrali na hudobné nástroje ... 
Domáci ponúkali .,schnaps" na 
zahriatie v. premeni ivom počasí 
horského prostredia. V nočných 
hodinách sa konal sviečkový 
sprievod za doprovodu miestnej 
kapely, ktorý vyvrcholil o polnoci 
zapálením mierového ohňa na 

30. 9. o 17.1S a 19.4S h 

GALAXY QUEST 

USA - MP 12 - s. t. - 60,
Komédia 

5.-6.1 O. o 1 7.15 a 19.4S h 

AGENT V SUKNI 
Vzájomná vojna dvoch rodín. 

Tel.:6477 5104 

neďalekom kopci Hubangerl. 
Vel'kým zážitkom pre prítomných 
hostí bol súbor z Burundi - z vý
chodnej Afriky. Dvadsaťpäť mla
dých černochov predvádzal o ná
rodné tance a spevy za sprievodu 
dvadsiatich bubnov na pódiu, na 

námestiach ba dokonca aj v kos
tole. S bubnom na hlave vyludzo
vali rôzne tanečné rytmy, pričom 
sa prechádzali dookola a tak vy
tvárali ostatným tanečníkom ku
lisu pre ich kreácie. Nejeden 
účastník sa chcel odfotiť ako 
bubnuje na burundský bubon na 
vlastnej hlave. Až vtedy dokona
le ocenil umenie Burundčanov, 
keď mu so 40-50 kg bubnom mu
seli pomôcť dvaja černosi. 

Na záver sympózia a kultúr
nych slávností bola v nedel'u eku
menistická slávnosť v Dóme Sv. 
Jána Krstitel'a v mestečku St. 
Johann, ktorej sa zúčastnili a zá
roveň ju viedli prívrženci viace
rých vierovyznaní: budhizmu, 
hinduizmu, islamu, židovského 
a kresťanského. Počas ekumenic
kej slávn·osti zahrali zúčastnené 
hudobné skupiny rôznorodé ori
ginálne skladby. . 

Naša skupina Črip Draganičkim 
drmešom prispela k celkovej at
mosfére porozumenia medzi ná
rodmi a medzi prívržencami rôz
nych náboženstiev. 
Vydarené podujatie obohatilo 
každého zúčastneného o nevšed
ný zážitok. 
Srdečná vďaka za sprostredkova
nie tohto výnimočného poduja
tia patrí predsedovi Zväzu Chor
vátov na Slovensku Doc. Ing. 
Jurajovi Cvečkovi, CSc. 

Nikoleta Habudová 

·DEVEX 5 



Povedali v DTV 
Zástupca starostu Ing. Peter Rajkovič v "Kresle pre hosta" 
11.9.2000 
Ohľadne návrhu spoloČnosti české prístavy na vybudovanie 
nakladacej rampy na rieke Morave vzniklo v DNV dosť mohut
né hnutie odporu. Berie mestská časť aj toto do úvahy pri ro
kovaní s českými prístavmi ? 

Posledné rokovania s Ceskými prístavmi boli asi v marci tohto ro
ku. Odvtedy sme si vyžiadali k tomuto projektu aj vyjadrenie spolo
čnej slovensko-rakúskej komisie ohl'adne využívania rieky Moravy. 
Zámer bol prerokovaný v odborných komisiách miestneho zastupi
tel'stva, v miestnej rade a nakoniec poslanci na rokovaní miestneho 
zastupitel'stva 5.9.2000 tento zámer odmietli. Miestne zastupitel'
stvo požiadalo starostu, aby žiadal Ministerstvo životného prostre
dia o vydanie záporného stanoviska k zámeru. 

V tejto súvislosti som rád, že l'udia sa zaujímajú o dianie v našej 
obci a že vznikla takáto aktivita. Naozaj by bolo potrebné, al:íy keď 
niečo takéto vzniká, sa dal priestor na diskusiu v DTV a Devexe, 
aby sa predišlo skreslovaniu informácií. Aby sa tu nehovorilo, že 
"niekto" má o nejaký projekt s ktorým l'udia nesúhlasia záujem. Ja 
som ochotný kedykol'vek s kýmkol'vek diskutovať o tých veciach, 
ktoré mám ja na starosti. Ak má niekto iný názor, som ochotný ho 
akceptovať a vyjasniť si veci. Predíde sa tým zlej krvi. Každá takáto 
aktivita je dobrá, nazval by som to prebúdzanie demokracie 
v l'uďoch. Dospievame k tomu, že l'udia majú záujem o dianie 
v našej obci. 

Kedy bude otvorený polyfunkčný dom na ulici š.Králika stava
ný firmou EIB ? Bude tam plaváreň a fitnes ? 

V súčasnosti prebieha kolaudácia prvej etapy stavby, ktorú tvoria 
byty a podnikatel'ské priestory. Kolaudácia by sa mala ukončiť do 
konca mesiaca. Druhá etapa s fitnes centrom a bazénom by mala 
byť ukončená začiatkom budúceho roka. V tretej etape je plánova
ná výstavba supermarketu. O ~ermínoch je zatial' predčasné hovo
riť. 

Kedy bude mať občan DNV možnosť sledovať HBO a iné kódo
vané televízie ? 

Za šírenie týchto programov sa platí a zabezpečiť technické roz
členenie tých, kto by to chceli a tých, kto nie, je niekedy dosť náro
čné. V rámci ONV je to sťažené ešte tým, že máme vlastný káblový 
rozvod, kde je cca 4000'prípojok. Ak by sa realizoval takýto projekt, 
nemal by finančne zaťažovať tých, ktorí oň nemajú záujem. Kvôli 
HBO boli rokovania začiatkom tohto roka, ale náklady vychádzali 
vel'mi vysoké. 

Budú sa stavať na P.Horova 24 parkoviská ? Autá tam stoja na 
blate, v zime parkovanie komplikuje sánkovačka. 

Máme zámer na výstavbu parkoviska v tejto lokalite, dokonca už 
máme aj stavebné povolenie. V súčasnosti sú brzdou financie. 
Uvažujeme aj nad takou alternatívou, že oslovíme občanov, či ne
majú záujem prispieť na vybudovanie tohto parkoviska z vlastných 
financií. Mestská časť by im na oplátku poskytla vyhradené parko
vacie miesto na určité obdobie. Prijali by sme aj takéto riešenie, aby 
sme sa mohli rozbehnúť ďalej. 

a školy opäť ožili 
Nie inak tomu bolo i na našej ško
le Z$ l. Bukovčana 1. Najväčšie 
prípravy sa sústreďovali na dôs
tojné privítanie nových prváčikov. 
Pani učitel'ky "prváčky" t. j. p. 
Hullová, Slovíková a Mačáková 
v tento prvý škol sto/ deň snáď naj
viac žiarili. Tešili sa na svojich no
vých žiačikov, ktorých si povedú 
minimálne dva roky. Prváčikovia 
s rozžiarenými šťastnými očkami 
sa najprv zúčastnili slávnostného 
privítania v telocvični a potom 

DEVEX 6 

Zhovárala sa Katarína Hanzelová 

prešli do svojich tried, kde ich ča
kal milý darček od p. starostu 
Ing. Vladimíra Mráza, ale už 
i mnoho informácií o školských 
povinnostiach. 

A čo nielen prváčikov ale všet
kých našich žiakov t. j. v budove 
na Charkovskej, (strijskej, Bukov
čana 1 i v Devíne v novom škol
skom roku 200012001 čaká? Co 
sa stáva hlavnou víziou našej ško
ly, samozrejme popri kvalitnom 
výchovno-vzdelávacom procese? 
Začnime tými najmenšími, pre 

ktorých sme v tomto školskom ro
ku zaviedli nepovinný predmet, 
cudzí jazyk - anglický alebo ne
mecký (1 hodina týždenne), z čo
ho vyplýva, že na škole sa vyučuje 
pre všetkých žiakov od 1. ročníka 
cudzí jazyk. 

Všetky triedy našej školy majú 
environmentálne zameranie. 

V súvislosti s týmito aktivitami 
pracujeme na dvoch projektoch 
NK Sokrates s témou "Ochrana ži
votného prostredia" a to v spotu
práci zahraničných škôl z Ra
kúska, Talianska, Nemecka, 
Španielska a Vel'kej Británie. 
Intenzívne partnerské vzťahy spo
jené i s výmennými pobytmi našich 
žiakov udržiavame predovšetkým 
s rakúskou školou v neďalekom 
Marcheggu. Spoločne sme vydali 
Kalendár na rok 2000 a Eko - zá
pisník, momentálne naši žiaci pra
cujú na výtvarných prácach s té
mou fauna, flóra a pamätihodnosti 
DNV a Devína. Najúspešnejšie prá
ce sa objavia opäť v Kalendári na 
rok 2001. 

l nadalej by sme· chceli pokračo
vať v intenzívnej spolupráci s /stra
centrom v DNV a Ekocentrom 

' v Devíne a spoločne sa chceme 
podiel'ať na akciách kultúrneho 
a environmentálneho charakteru. 

Neskromne povedané, pýchou 
našej školy by sa mala stať 
učebňa výpočtovej techniky, ktorá 
by mala vzniknúť už v jesenných 
mesiacoch tohto roka a jej vznik 
bol podmienený našim úspešným 
uchádzaním sa v projekte INFO
VEK - celoplošné napojenie Z$ 
a. S$ na Internet. Samozrejme 
oslovili sme i rodičov, či už o fi
nančnú alebo poradenskú po
moc. 

Už niekol'ko rokov organizuje
me jesennú SvP v krásnom pro
stredí Vysokých Tatier v Tatran
skej Lesnej, lyžiarsky výcvik pre 
žiakov ll. stupňa, nieko/'ko prázd
ninových pobytov, či už na 
Slovensku alebo pri Jadranskom 
mori. 
Skolský klub si práve počas tých
to letných prázdnin vyskúšal or
ganizáciu denného Jethého tábo
ra, ktorý sa stretol s .ve/kým úspe
chom. 
Takže aký budeš školský rok 
200012001? 

Soňa Frohlichová 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, Istrijská 49, Bratislava 
Vyhlasuje SÚŤAŽ na 

Vyhradené parkovacie miesta 
Miesto: Eisnerova 38-40, Obdobie: l. 10. 2000 • 30. 9. 2001 

Počet vyhradených miest: 5 · 
Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné· doručiť v zalepenej obálke 

s označením "sVtAl- PARKOVANIE· NEOTVARA1" 
do podateľne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, 

lstrijská 49, 843 10 Bratislava. 

li ad osť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, 

-typ automobilu, farba, SPZ 
- kto je vlastníkom automobilu, 

- v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, či sa využíva 
alebo nevyužíva na podnikateľskú činnosť, 

-cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedn~ho roka. 

Poplatok za I parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta na jednom 

parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo výške 
priemernej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto 

na danom parkovisku pridelené. Paušálna suma pOJ?.latku nemôže 
byť nižšia ako 7200,- S k/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 vyhradené parkovacie miesto pre osobný automobil, , 
ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok 

je možné uplatniť obyvateľmi jedného bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihl~šok: 27. 9. 2000 o 14.00 bodine- v tomto termíne sa zároveň 

uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie sútaže: na najbližšom zasadnutí mieétnej rady. 

Trochu širšie o brzdách 
(Dokončenie z 1. strany) 

Propaganda z ich pier si nepos
taví/a ani najnižšie kritériá na od
bornost' a pravdivos!' použitých 
"argumentov". 
Osobne pohovoril oddaným novi
nárom aj o brzdách rozvoja mesta. 
Tými sú vraj bohaté mestské časti 
a ich predstavitelia. Na Európu 
a jej móresy zabudol. Aspoň sme
rom dole. 

Prirodzene nie je sám. Má pod
poru niekol'kých meštanostov, či 
priamo radných. Najpikanlnejšie 
na lom je, že práve z politickej 
strany, ktorá sa zadúša na celoštát
nej úrovni reformou verejnej sprá
vy, čo celkom jasne deklaruje ako 
prenos kompetencií smerom dole. 
Zdá sa že "brzdy" so vzbvrili 
a vydali vyhlásenie. Aj do Devexu. 
Po jeho prečítaní som skonštatoval 
že nad kvalitou jeho textu sa príliš 
"nezodra/i". 
Na zvýšenie údernosti dali niekto
rým faktom z nedávnej histórie 
riadne po rebrách. 
Teda po bodoch : 
1. Organizovanie mítingov na šta
dióne Ondreja Nepelu, za účasti 
všetkých poslancov celej Bratislavy 
vyvoláva myšlenky na iné mítingy 
na vedlajších Pasienkoch. U obid
voch ide o nátlak organizátorskej 
skupiny na parlament bez konkrét
neho vplyvu na riešenie problému 
tých, ktorí sú v h/ádisku. 
2. U tohto bodu "brzdy" už naštar
tovali miernu demagógiu o výni
močnosti Bratislavy. Články "trvale 
ukrivdených" kolegov poslancov 
z povstaleckého mesta o bratisla
vocentrizme sa najmenej raz týž· 
denne objavujú v celoštátnej tlači. 
Nestraníckemu čitatelávi týchto 
článkov pripadá smiešne, že ich zo 
stredného Slovenska zúrivo píšu 
práve poslanci za stranu ktorá sa 
zase v rámci Bratislavy zasadzuje 
za tuhú centralizáciu. Naši brati
slavskí demokrati (aspoň podlá ná
zvu strany) slredoslovákom svojim 
konaním dávajú· za pravdu. Aj 
v strane ktorá má preferencie okolo 
1 % pravá ruka revie čo robí lává. 
Autori vyhlásenia, napriek lomu že 
sú aj z iných strán, sa tiež stavajú 
do polohy výnimočnosti . Môžeme 
sa potom čudoval' averzii ostat
ného Slovenska k Bratislave ? 
3. V tomto bode vyhlásenia sa 
údernosť stupňuje a prechádza do 
faktických nepresností, pri,om sa 
mieša všehochut' novohislorických 
faktov a drobných neprávd do 

akéhosi politického boršču {v ňom je 
naozaj všetko) . Bratislava ako sa· 
mosprávna jednotka {obec, mesto) 
vždy samostatná bola. 

Samostatnos( stratili obce, ktoré 
postupne pohltila. Nie som si istý či 
v tomto storočí, okrem obdobia 
1968 - 1990 bola v pozícii vyššieho 
územného celku {kraja} v pripravo
vanom ponímaní. Ale kedZe do ro
ku 1990 národné výbory boli aj 
štátnou správou aj samosprávou, 
tak sa nemožno týmto obdobím prí
liš propagandisticky oháňa( a po
rovnával' neporovnatel'né. Napriek 
lomu, že vtedy bola samostatným 
krajom, bola aj sídlom Západoslo
venského kraja. A z vyslovene prak
tických dôvodov aj dnés ide o lo is
té. Od vzniku ČSR určite nebola 
v dnešných, ale podstatne užších 
hraniciach. Ešte po druhej svetovej 
vojne siahala len po Patrónku. Po 
rozšírení v závere štyridsiatych ro
kov pribudli na našej strane 
Dúbravka, Lamač, Devín. My sme 
sa stali "hlavnými mešlanmi" až na . 
začiatku sedemdesiatych rokov. 
Odvtedy uplynulo dal~ích takmer 
tridsa!' rokov a ukazuje sa, že ob
dobie 25 - 30 rokov je práve také, 
ktoré prináša praktické problémy 
Bratislavy ako vyrieši( ~po/užitie 
s najbližšími susedmi. Tentoraz ne
musí íst' o rožšírenie jej hraníc oko 
mesta. Ide o lo či bude samostatným 
krajom alebo nie. Či si spolužitie 
s okolitými okresmi, obcami a mes
tami vyrieši na úrovni a múdro, ale· 
bo hrubo a nosili). Z politických há
dok posledných rokov na tému vlád
nutia nad Bratislavou a okolím vý
razne trčí celá politická bieda 
Slovenska a zvláš( bieda komunál
nej politiky v Bratislave. Niektoré 
posledné rozhodnutia - nerozhod
nuiia mestského zastupitelštva to len 
potvrdzujú. 

Mnohí predstavitelia mesta aj 
mestských častí, majú (podobne ako 
jeho obyvatelia) ešte celkom čerstvé 
korene na slovenskom vidieku. A to 
by malo byt' ich výraznou predno
s/ou. Zdá sa však, že chcú na svoje 
korene urýchlene prerezať a presve
dčil' sami seba že sú rodenými "b/a
vókmi". Dostávajú sa do polohy 
"pražákov" (nie pražanov} šest'de
siatych rokov. 

Vidiečanov, teda už i obyvateláv 
Stupavy, Svätého Jura ale i naprík
lad Marianky - dostupnej po ceste 
len z Bratislavy - sa snažia všetkými 
silami, politickým buldozérom, vyt
lačil' do trnavského kraja. 

Pri úspešnosti obecného referenda 
z roku 1994 sme mohli i my z DNV 
chodit' zasadal', vybavoval', žobra( 
o dotácie ... .. do Trnavy. 
4. Autori vyhlásenia v tomto bode 
naháňajú hrôzu svojim voličom 
z jedného územného celku v ktorom 
by sa stretli {alebo zostali) "blaváci" 
s vidiečanmi zo Senca, Malaciek, 
Pezinka. Sám si uvedomujem že 
dnešná situácia organizácie štátnej 
správy a samosprávy je na území 
bratislavského kraja značne nesy
metrická. Tí čo kreslili mapy pre "ol
ca národa" v roku 1996 príliš neza
poti/i mozgové závity Tí dnešní kres
liči máp, v ošúchaných budovách 
straníckych centrál na Šancovej, Ža
hotovej, bývalej Fučíkovej .... nepo
stúpili v kvalite riešení ani o centime
ter dopredu. Ani vládny splnomoc
nenec a jeho team ešte nenaznačili, 
že by vládali prekroč it' hranice stra
. níckej disciplíny a zastavili politický 
buldozér hrnúci všetko, čo je za 
dnešnou administratívnou hranicou 
"vel'komesta", do Trnavy. Riešenie 
aké pretrvalo v Rakúsku niekol'ko 
povojnových desat'ročí, keď hlavné 
mesto bolo spolkovou krajinou (vyš
ším územným celkom) a zároveň 
hlavným mestom inej spolkovej kraji
ny • Dolného Rakúska sa v Bratislave 
nikto nepokúšal verejne ani diskuto
val'. Až po rokoch, keď sa vyvinulo 
v Dolnom Rakúsku iné vhodné cen
trum spolkovej krajiny - Sankt Po/ten, 
stalo sa hlavným mestom vyššieho 
územného celku. Celé roky vo Viedni 
nikoho nenapadlo obyvatefáv Hain
burgu územnosprávne podriadi( 
pod Linz. Až sa sami Dolnorakúša
nia rozhodli že chcú mat' svoje vlast
né sídlo, tak sa z Viedne s úradmi 
odstáhovali. Hlavné mesto tento pro
ces neurýchlávalo, veď z existencie 
dolnorakúskych úradov na svojom· 
území len profitovalo. Napr. zamesl
nanostáu vlastných obyvateláv, pos
kytovanými službami týmto úradom 
.... Slovenskí o bratislavskí politici, 
žia!: svojim praktickým územno
správnym myslením nie sú ani v ob
dobí keď vzniklo susedné Rakúsko 
v dnešnej podobe. A lo už je 45 ro
kov. 

Mimochodom v tomto bode vyh
lásenia popustili autori uzdu dema
gógii poriadne. 

Neviem či z nevedomosti alebo 
z vlastnej predstavy o budúcej moci 
tlačia Bratŕslavu do polohy pred rok 
1990. Spájajú samosprávu obce {le
bo Bratislava je podlá obecného zó
kona obcou} so štátnou správou do 
jedného celku. Typické obecné funk· 
cie budú v jednej osobe reprezento· 

vané spolu s funciami predstavi
telá vyššieho územného celku za
stupujúceho štát v danom území 
{magistrát = krajský úrad atd'). 
Predsa ani primátor Trnavy nebude 
v jednej osobe aj krajským šéfom 
trnavského kraja. S miernou iróni
ou mi už chýba vo vyhásení len po
žiadavka na funkciu, ktorú 
v Bratislave zastával Gejza Š/apka. 
Takže úrady sa zrejme velmi ne
ušetria. Aj drobné klamstvo z vy
hlásenia, že dnešných 5 bratislav
ských okresov zastrešuje ten istý or
gán ako Senec, je možné /áhko od
ha/it'. Samozrejme dnešný Krajský 
úrad nezastrešuje len mesto Senec 
ale celý okres Senec a to je trochu 
o iné územie. 
5. Aby nenastali podmienky 
pre neustále rozbroje a konflikty 
v spolužití Bratislavy a okolitých 
miest a obcí bolo už v predchádza
júcich rokoch treba, a je dá/ej treba 
h/ádat' vyslovene praktické rieše
nia. Niečo je naznačené vyššie na 
príklade Viedne a Dolného Rakúska 
z minulých rokov. Nie je na svete 
len Viedeň. Možno sa treba pozrie( 
do našej vlastnej histórie niekol'ko 
desat'ročí dozadu. Nie však dog
maticky a len na jedno historické 
obdobie. Dnešná reforma sa pro
pagandisticky hrdí tým že, konečne 
vytvára na Slovensku historické, 
prirodzené ..... regióny. V oblasti 
Bratislavy a Trnavy je tvorba dneš
ných mapolvorcov presne opačná 
ako niekde na Zemplíne, Spiši. 
Nasilu v~niká absolútne nepriro
dzený zberný trnavský región kde, 
aj obrovskou zásluhou "blavóc
kych" samosprávnych činovníkov, 
budú leg islatívne zhrnutí do jed
ného neprirodzeného celku susedia 
Devínskej Novej Vsi, a tiež Jurania, 
lvánčania, ale aj Holíčania a Vr
bovčania, menšina z Dunajskej 
Stredy .... Dnešný neprirodzený výt
vor mapotvorcov otca národa z ro
ku 1996, nazývaný trnavský kraj, tí 
dnešní mapotvorcovia z iných stra
níckych centrál dorazia dokonale. 
Otázne je, či dokážu vytvorit' aj 
niečo pre tam žijúcich ludí. Nielen 
pre sebo. 
6. V tomto bode sa končí vyhláse
nie mierumilovne. Nuž, je najvyšší 
čas, aby aj jeho autori noštartovali 
svoje zostávajúce normálne /udské 
a politické kapacity k naplneniu 
vlastnej výzvy k spolupráci. Rodák 
z Očovej by nemal byť výnimkou. 

Alebo žijem v ilúziách ? 

Miloš Encinger 

DEVEX 7 
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9 mesačný kurz pre začínajúcich a mierne pokročilých 
1 x do týždňa 3 školské hodiny: 

prvé stretnutie v pondelok 9. októbra 
1. skupina 8, 15 - 10,30 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

2. skupina 16,45- 19,00 

kde? ZŠ I.Bukovčana 3, klubovňa na 1. poschodí 
vedie: jaroslav Práger, uči te/' Slovenskej asociácie jogy, 

ktorá má akreditáciu Ministerstva školstva SR 

1 informácie: 64 778 489 

~-------------------------------------------------------------J 

Ponúkame vám rozhovor 
s lng.arch. Jaroslavom Prágerom, 
vedúcim Klubu jogových cv i čení 

v Devínskej Novej Vsi. 
R: Čo si môžeme predstaviť pod 
názvom Klub jogových cvičení. 
j .P. Klub jogových cvičení pôsobí 
v Devínskej Novej Vsi desiaty rok 
a jeho činnosť je zameraná na 
ozdravné aktivity multidisciplinár
neho charakteru pre obyvateľov 
ONV počnúc mládežou až po dô
chodkový vek. V činnosti Klubu 
chápeme zdravie ako proces spo
lupôsobenia komplexu fyzických, 
duševných, duchovných aj soc iál
nych aspektov. V tejto škále aj usi
lujeme o vnútornú ekológiu člo
veka a osobnostný rozvoj členov 
Klubu. 

Činnosť Klubu je orientovaná 
na preventívne pôsobenie na člo
veka s využitím moderných har
monizačných postupov s nešpeci
fickým psycho-fyzickým pôsobe
ním a tiež metód vychádzajúcich 
z klasickej jogy. 

je určená pre stretávanie l'udí, 
ktorí chcú aktívne - v lastným 
pričinením- preventívne predchá
dzať civilizačným ochoreniam . · 
Metódou individuálneho prístupu 
rešpektujeme pri cvičení zdravot
né obmedzenia. Práca v Klube ve
die členov k aktívnemu životné
mu štýlu a zlepšuje kva l i tu ich ži-
vo ta. 
R: Čo to znamená v praxi? 
j.P. Na prav idelných stretnutiach 
klubu raz do týždňa počas škol
ského roka sa "doučujeme" to, čo 
nás nestihli naučiť v škole. 

To znamená, ako správne stáť 
v ž ivote na svojich vlastných no
hách (obrazne aj doslovne). Ako 
správne chod iť. Ako správne se
dieť (v práci aj doma), aby nás ne
bolel chrbát. 

Ako správne ležať. Ako správne 
dýchať. Ako správne relaxovať 

a eliminovať účinky stresu. Ako 
používať svoj zrak pri práci s kni
hou, počítačom a televíznou ob
razovkou. Ako sa správne stravo
vať. Ako otužovať ťelo aj psychi 
ku. Ako e liminovať záťaž a ná
sledky jednostranného typu za
mestnania pri ťažkej fyzickej prá-

DEVEX8 

ci, alebo naopak, následky dušev
nej činnosti, kde sa ·nehýbeme a 
sedíme po celý deň. Neskôr sa 
môže č l ovek naučiť porozumieť 

sám sebe ako duchovnej bytosti a 
na základe tohoto porozumenia 
môže lepšie fungovať v živote. 
Môže - skva litni ť svoje vzťahy 

· s ľuďmi doma aj v zamestnaní. 
Môže skvalitniť si lu svojej du
chovnosti v oblasti viery aj pozna
nia pri akomkoľvek vierovyznaní. 
R: Aký spoločenský prínos má 
činnosť klubu? 
Členovia môžu používať naučené 
harmonizačné postupy a psycho
fyzické techniky denne podľa svo
j ich možností doma aj v práci, čo 
v konečnom dôsledku vedie 
k znižovaniu práceneschopnosti, 
úrazovosti a tiež k zvyšovaniu 
pracovnej výkonnosti a k zvýše
niu kvality života. 
R: Čo Vás viedlo k založeniu klu
bu v okrajovej časti mesta, akou 
je DNV? 
j.P. Vzhladom na okrajovú polohu 
ONV v bratislavskom regióne, po
važujem fungovanieklubu v ONV 
za dôležité preto, že obyvatelia 
nie sú nútení cestovať za podob
nými aktivitami do centra mesta 
hromadnou dopravou, najmä sko
ro ráno a v neskorých večerných 
hodinách. Pri chronickom nedo
statku času je optimálne, ak člo
vek nemusí strácať čas cestova
ním za určitou službou ale táto 
príde za ním. 
R: Aké doplnkové aktivity vyvíja 
Klub okrem pravidelného cviče
nia? 
j.P. Počas minulých rokov sme or
gan izovali splavy rieky Moravy 
pre deti, mládež a rodičov, turis
tické vychádzky do prírody, č l e 

novia mali k dispozícii 4x do roka 
Spravodaj. V spolupráci so zdru
žením Votum sme organ izovali aj 
cvičenia pre mládež, deti a ich ro
d i čov. Členovia majú prednostnú 
možnosť zúčastn i ť sa prázdnino
vých 7- 10 dňových intenzívnych 
aj rekreačných pobytov v spojení 
s cvičením v prírodnom prostredí 
mimo Bratislavy tiež spolu so svo
jimi deťmi, čo považujeme za 
významný prínos v starosti i vos t i 
o rodinu. 
Taktiež organizujeme pre nich se
mináre s účasťou domácich aj za-

hraničných lektorov s jogovou a jo
ge blízkou tematikou, čo považuje
me za významný kultúrnospolo
čenský prínos. 
R: Koľko členov f!"lá Klub? 
J.P. Počet členov klubu sa počas 
deviatich rokov menil v rozpätí od 
14 do 69 ľudí (okrem účastníkov 
sp lavov Moravy). V značnej miere 
tu boli zastúpení ľudia, ktorí 
v ONV priamo pracujú, napr. uči
teľky a vychovávateľky ZŠ a MŠ. 

V minulom školskom roku mal 
klub 45 aktívnych č l enov, ktorí 
chod ia na cv i čen i a 1 x do týždňa 
(niektorí sa vracajú napr. po ma
terskej dovolenke a .pod) . a spolu 
69 členov, s bydliskom v ONV, 
ktorí odo.bera li Spravodaj . Sem 
nerátame účastníkov , splavov 
Moravy. 
R: Ďakujeme za rozhovor a želá
me Klubu pokoj a mier pre jeho 
prácu. 

4. športová olympiáda zamestnancov VW Slovakia 
1 Aj športom 

V sobotu 9. septembra bol 
finálovým dňom 4. športovej 
olympiády zamestnancov Volks
wagen Slovakia. 

Zúčastnilo a ho vari SOO 
súťažiacich v deviatich disciplí
nach a desiatky organizátorov. 

Hlavným stanom finálových 
bojov, otvorenia i záverečného 
ceremoniálu Sil sta l futbalový 
štadión FCL DNV.(spoluorga
nizátori) 

Okrem športovcov nechýbali 
ani člen predstavenstva VW SK 
- J. Holeček, vedúci pracovníci 
firmy, hostia, novinári. O účasť 
vo finále bojovali zamestnanci 
už v predkolách, takže v sobotu 
sa stretli tí najlepší. 

Plavci absolvovali finále 
v Juvente, volejbalisti na ihris
kách SOU pri VW SK, cykljsti na 
trati Dúbravka Devínska 
Kobyla , tenisti na tenisových 
kurtoch, stolní tenisti v ZŠ. 
Ostatné disciplíny boli na šta
dióne FCL a ňajbližšom okolí. 

Zmysluplné využitie voľného 
času zamestnancov firmy pri
nieslo svoje ovocie. 

Výsledky: 

Strel'ba 

1 . Dušan Toporcer 

Marta Dugovičová 

Šípky 

1. Mi.lan Zajaroš 

Len ka Haršányová 

Stolný tenis 

1. lubomír ševčovič 

Cyklistika 

·1. Peter Drobný 

Cezpoľný beh 

1 . Ján Cvičela 

Tenis- dvojhra 

1 . Peter Jánošík 

-štvorhra 

1. P. Jánošík, J. Kečkeš 

Plávanie - 1 OO m prsia 

1. Peter Jrajčovič 

- 1 OO m voľný štýl 

1 . Marek Rášo 

-50 m prsia 

1. Andrea Ryšánková 

- 50 m voľný štýl 

1. Andrea Antalíková 

Jazda zručnosti 

1. Emil Vaňo 

Volejbal 

1 . Logistika - predséria 

Futbal 
1. GB- obrobňa 
Exhibičný futbalový zápas 
Management VW SK- FC Lok. 
DNV 1:0 

Najlepší strelec: Roman Sabol 
(4 g) 

Najlepšia prevádzka podľa 

hodnotenia jednotlivých discip
lín: Výroba vozidiel 

pk 

~achový klub Doprastav Bratislava 
usporiadal 18. ročník Memoriálu 
dr. Ernesta Nového. Na silno obsa
denom turnaji v štartovom poli 44 
hráčov zaostali za očakávaním 

z hráčov ~K Strelec DNV: Peter 
TÓTH-VAŇO a Marián JURČÁK. 
Výsledkom príjemne prekvapil začí
najúci Marek KäSEGI. 

Záverečné poradie: 
1. Juraj LIPKA Komárno 7,5 

2. Claudie ZETOCHA, Rumunsko 7,5 

3. Stanislav VLČEK Spoje, Bratislava 7 

Umiestnenie hráčov )K Strelec: 

14. Martin BEZÚCH 5 

26. Peter TÓTH-VAŇO 4 

33. Marián JURČÁK 3,S 

37. Marek KäSEGI 3,5 
mj 

MOTORŠPORT 

Reprezentant Andrej Studenič 
Majstrom Európy 
Studenič prvý, Liedl druhý 
Na . okruhu v chorvátskom 
Grobniku sa konali ďalšie pre
teky seriálu Majstrovstiev 
Európy - FIA Zóna strednej 
Európy. 

Tak ako na predošlých podu
jatiach, aj tentoraz sa výborne 
darilo slovenskému reprezen
tantovi Andrejovi Studeničovi 
(National Team Slovakia) na 
vozidle AUDI A4 Quattro. 
Už po· skončení predošlých 

Výstavba rodinných domov 
O výstavbe rodinných tehlo

vých domov na kl'úč v Devínskej 
Novej Vsi sa dozviem z inzerátu 
v Bratislavských novinách. 
V Devínskej sa však o tejto mož
nosti nedozviete. Prečo asi? 

mm 
V Devínskej máme troch!!! 

mestských policajtov. A dare
bákov stovky!!! Poradiť si s ni
mi dokáže už iba domobrana, 
o ktorej sa potichu začína roz
právať? 

s č 
Keď čítam o obchodnom pod

nikaní Manderkovcov: 
"Bolo chladno, matka sedela 
uzimená v pokladni ... Iste to ne
bolo pre ňu l'ahké, ale bola pev~ 
ne odhodlaná vydržať," a vní
mam predavačov zeleniny na tr-

pretekov nazbieral dostatočný 
počet bodov na zisk titulu 
Majstra Európy a jeho pozíciu 
nemohol ohroziť žiadny prete
kár. Napriek tomu zviedol dra
matický súboj s maďarským 
pretekárom Zoltánom Zengä 
(Mercedes AMG) a s poškode
ným vozidlom skončil v abso
lútnom poradí na peknom 2. 
mieste. Andrej Studenič záro
veň získal titul ab;olútneho 
majstra SR v pretekoch auto
mobilov na okruhoch. 

Celkové absolútne poradie 
v preteku 
1. Zoltán Zengä (H), Zengä 

hoviskách, kde ceny podstatne 
prevyšujú ceny v obchodoch do
konca i v centre mesta, žasnem. 
Nad "odvahou" tiežpredávačov, 
hlúposťou kupujúcich a dierami 
v legislatíve. Na trhoviskách 
v DNV sú ceny zeleniny vyššie 
o 10-20 %!!! 

mt 
O olepených vchodoch ste 

už v Devexe písali. Nik nereago
val. To má byť všeobecná norma 
alebo je to skutočne proti nor
me? Nie sú kompetentní zámer
ne hluchi? Prečo by to mali zoš
krabovať a umývať obyvatelia 
vchodov. Prečo nelepia ponú
kači na úrad. Potom by to asi 
niekoho zaujímalo. Pritom je to 
také jednoduché, všade adresa, 
telefón ... 

vb 

Dalo sa to urobit' aj inak ... 

l 

{Dokončenie z minulého čísla} 

No rôznych miestach v Bratis
lave zmenili mnohé domy, ole aj , 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 
03 - Volné miesta 

(ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 

07 -Jozličné 

• Predám so zlavou, nový, ešte nevybo
lený stolík pod počítač. 
Výhra v Ikea. Tel.: 6477 5490 

paneláky svoj vzhl'ad - pribudli 
nad nimi nadstavby. Nevzhladné 
hronoté "škatule" s rovnými, zote-

• Predám: detské zimné korčule, chla
pčenské č. 17, 34, dievčenské č. 36, 
Roces č. 13, kolieskové korčule č. 7 zn. 
Rolleblode. Disky LADA 2 ks rozšírené. 
Tel.: 0903- 401 159 
• Predám det. kočiar Marco Magic 
2000 (3000,-). Tel.: 6477 8717 
' Predám detský šport. kočík, lacno. 

Tel.: 6477 4664 
' Predám elektrický bojler l 20 l. 
Nepoužívoný, s náhradnou špirálou. 
Volajte po 19.00 h 

Tel.: 6477 7953, 6428 8653 

' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903-133 994 

Motorsport, Mercedes AMG 
26.14,776 
2. Andrej Studenič (SK), 
National Team Slovakia, Audi 
A4 Quattro 26:15,419 
3. Viliam Liedl (SK), AST Pres
skam, Audi 80 27:44,547 

Absolútne poradie SR: 
1. Andrej Studenič, National 
Team Slovakia, Audi A4 Quat
tro, 26:15,419 

2. Viliam Liedl, AST Presskam 
Bratislava, Audi BO, 27:44,547 

3. Miroslav Konôpka, Autora
cing Club Bratislava, BMW M3, 
1 kolo 

FUTBALm 
Výsledky muži 
6. kolo 9. 9. 
VTJ Malacky- ONV 4:0 (1 :O) 

7. kolo 17. 9. 
ONV- Vel'ké Leváre 0:2 (0:1) 

Najbližšie zápasy 
8. kolo 23. 9. o 10.00 h 
FK Rapid - ONV 

9. kolo 1. 1 O. o 15.00 
ONV- Kalinkovo 

ms 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

kajúcimi strechami, získali no 
kvalite i kráse. Vynovené domy 
oživujú šeď uniformity našich síd
lisk, pritohuj pohl'ady okoloidú
cich. 

Aj v našej mestskej časti v tých
to dňoch dokončujú nadstavbu no 
panelákoch no sídlisku Stred.. .... · 

Nadstavba priniesla obyva
telom v pôvodnom paneláku ne
málo utrpenia. Z plánovaného 
roka no výstavbu bolo napokon 
o desot mesiocov viac - viac hlu
ku, prachu, obmedzovania. A čo 
zo to? Myslíte si, že majú nejaké 
výhody? Nebodaj finančné, alebo 
im aspoň vymal'ovoli schodište, 
aby im zalepili ústa? A načo? Aj 
tok sú ticho. Preto nedostali nič. 
Ani len diery o praskliny vo von
kajších paneloch, ktoré evidentne 
zostali po lešení o nákladnom 
výtohu, poriadne nezotreli . Veď 
čo no tom, že prídu dažde, prídu 

' TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
' Elektroinštalačné práce od zásuvky 
po rozvody. 

Tel.: 6224 5789, 0903· 435 099 
' Opravy práčok - kva litne, so zárukou. 

Tel.: 6224 57890903- 435 099 
' Pedikúro · manikúro u vás domo. · 

Tel.: 6477 5514. Volo( po 20.00 h 
' Doučíme AJ, Mo, SJ, učto, chem, ZŠ, 
SŠ. Prípravo no prijímacie pohovory 

Tel.: 6477 5639 
0903- 215 069 

' Učím AJ, doučujem nemčinu. 
Tel: 6477 6820, 0903·869 427 

' Vediem jedn. o podv. účtovníctvo. 
Tel.: 6477 7844 

mrazy. Občania, keď vám začne 
zatekať, starajte sa, veď byty ste si 
medzitým odkúpili, opravte si to 
no vlastné náklady. 

Vlastne jednu "odme.nu" predsa 
len obyvatelia spomínaných do
mov dost~li - nové parkovacie 
miesto. Boli však vytvorené pre 
nových obyvotelov, nie pre tých 
pôvodných, čo 19 rokov moli 
problémy s parkovaním. K novým 
bytom zo zákona patria nové por

kovacie miesto ... 
A kde sa vzalo miesto pre autá? 

To je predsa jednoduché - zabetó
novaním trávnika . Však no čo už 
nejaká zeleň, ktorá prácne vzni
kalo tol'ké roky. Boger to vyriešil 
zo pár hodín. Aspoň bude mat 
Denovo menej kosenia . Zos ušetrí
me. No hlúposti o lahostojnosti ' 
nás -voličov. Ale dalo so to všetko 
urobi( oj inak. 

-da-

' Predám poschodový 2·generočný dom 
(r. v. 1955) v Hodruši-Hámroch + 12 á 
záhrado, najvyššej ponuke. 
nformácie: PhDr. M. Trnková, 
Bratislavská 61, Tvrdošovce 941 l O 

Tei.:004642161378 

* Informácie, rezervácie 

a obiednávky vstupeniek 

na muzikál POMÁDA. 

Tel.: 0905 830 965 

Inzercia: Cenník: 1 znak = 1,20 Sk, l /16 str. = 3SO Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.- 2830 Sk, l str. - 5660 Sk. l cm - 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 

DPH. Zlovy: tri uverejneniach zo sebou 5o viac l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50%. Pr!platky: l. ~trono +l OO%, posledná 
strano + 50 %, iná oko imrtná strano (6,7)+30 . %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad postou). Po·p1o: 15.30 · 18.00, 

sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 
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POLÍCIE 

za obdobie od 31. 8. 2000 do 
14.9. 2000 
Dňa 12. 9. 2000 päť minút 

pred polnocou hliadka mest
skej polície na ulici l. Bukov
čana riešila priestupok dvoch 
miestnych občanov za rušenie 
nočného kl'udu . Priestupcov 
za svoje protiprávne konanie 
vyriešili v zmysle zákona 
o priestupkoch. 
Dňa 14. 9. 2000 v skorých 

ranných hodinách vykonali 
· hliadky poriadkovú akciu, za
meranú na kontrolu vodenia 
psov na verejnom priestr"an
stve. Zistili dva priestupky, kde 
priestupky majiteľov psov vy
riešili v blokovom konaní. 

Toho istého dňa v dopolu
dňajších hodinách na ulici 
Eisnerova hliadka mestskej po
lície vyriešila priestupky dvoch 
občanov, ktorí popíjali fl'aško
vé pivo na verejnom priestran
stve. Za porušenie miestneho 
VZN o požívaní alkoholických 
nápojov boli vyriešení v blo
kovom konaní. 

Jaroslav Luky 
veliteľ stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Časť tela - krátky 
kabát (náreč . ) - bývalý obchodný 
dom. - B. Citoslovce brechnutia 
psa - remeň okolo pásu - starý 
po anglicky. - C. Ohromenie -
mesto vo Francúzsku - podoba. -
D. Násyp - vrušení - akadémia 
muzických umení. - E. Ohlas -
mesto v Etiópii - kto vraždil. -
F. Pery - bielizník - zvolanie pri 
koride . - G. Dievčenské meno 
Terézie - medzinárodná zmluva -
štát a jazero v USA. 
H. Vulkanizovaný tvrdý kaučuk
vyjadrenie pri skončení práce. -
l. Značka krvnej skupiny - druhá 
časť tajničky- solmizačná slabi
ka. 
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. -
2. Značka ruských automobilov
ťa, tvoju osobu. - 3. Silno kričal, 
trhal -zhotov prácou. - 4. Český 
tenista - biograf. - 5. Otecko (ho-

Nákladný prístav na Morave ? 

Nie • dalcujeme 
Zdá sa že koniec feta začína vírit' 

nehybné vody novoveskei reality. 
Je tu téma prístav. 
Nie že by táto téma nebola prítom
ná v našom ka'tastri už naimanei 
rok, ale pred letom sa len tíško mi
hala po úradných šuf/íkoch a reálne 
hrozilo že ·v pravý čas sa mnohí bu
dú len bezmocne čudovat' nad doko
nčenou stavbou. 

Kedze niekof'ko sto ludí ie infor

movaných prostredníctvom podpiso
vei akcie občianskeho združenia 
a mnohí cez OTY, dovolím si len hes
lovite zrekapituloval' argumenty proti 
budovaniu nákladného prístavu na 
Morave ako ich vidím osobne: 

• Účelom stavby ie údaine riešenie 
prepravy vyrobených automobilov 
zo spoločnosti VW Sk Bratislava. 
Dopravná spoločnost' VW piamo 
z Nemecka túto potrebu vážne spo
chybnila, keď požaduie také para
metre dopravy, ktoré nie ie reálne 
sp/nl 

Miestny VW Sk sa k zámeru sta
via minimálne tri roky chladne. Sám 
výstavbu prístavu nenaštartovaf 

a ani neobiednaf ieho dokumentá
ciu. Tým ie spochynená vôbec ieho 

potreba. Prístav nemá iasnú náplň 
a to vyvoláva podozrenie z ieho bu
dúcei neiasnei prevádzky. 
Na území mestske~časti sú čerstvé 
skúsenosti so stavbami, ktoré boli 

vor.) - kúriť po česky. - 6. Tretia 
časť tajničky - ukazovacie záme
no. - 7. Zbytok - citoslovce 
uvažovania. - 8. Mesto vo 
švajčiarsku - tečením uvol'ni. -
9. Pracovná porada - dopravný 
prostriedok.- 10. Nočný dravec-
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pôvodne odsúhlasené s inými pred
pokladmi a vybudované úplne inak. 
V slovenskei praxi ešte nikdy nikto 
nezbúral nepovolenú stavbu, alebo 
stavbu postavenú a využívanú inak 
ako bola povolená. Rovnako tu má
me už staré iazvy na životnom pro
stredí, ktoré nikto nikdy nevylieči {gu
dróny v Srdci, komorovým odstrelom 
poznačený Sandberg, Gfavica .. .). 
• Akákolvek ieho budúca prevádzka, 
ie z hladiska dopravného prístupu 
k samotnému prístavu nutná cez za
stavané územie mesta Bratislava 
a mestskei časti Devínska Nová Ves. 
Perspektívne trasovanie prístupovei 
cesty zo závodu VW k miestu naklád
ky má viaceré technické kolízie a pre
to ie oprávnená obava, že všetka 
doprava v priebehu výstavby a iei 
vel'ká čast' ai v čase prevádzky prís: 
lovu, bude vedená cez nevyhovuiú
cu Mlynskú ulicu. 

Už dnes neúmerne založenú napr. 
kamiónovou dopravou firmy KOLO, 
zo závodu VW Sk do areálu po/no
hospodárskeho družstva. 

Prekládka, alebo úprava Mfynskei 
ulice nie ie už viacero rokov vo sfére 
záuimu zastupitel'stva mesta Bratisla
vy pri tvorbe rozpočtu. 

• Prístav nie ie zahrnutý v na i novších 
územnoplánovacích dokumentoch 
mestskei časti ani hlavného mesta. 

• Rieka Morava, bez vážnych tech
nických zásahov nie ie schopná 
väčšinu roka uniest' dopravu vyše sto
metrových nákladných plavidiel raz 
za tri dni. 

otáčavá časť stroja . - 11 . Mesto 
v Turecku - rieka vo Francúzsku. -
12. Koniec tajničky.-

Pomôcky: A. Azor. - C. Kuto . -
2. ka maz. - 8. Root. - 11 . Lave. -

d 
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• Miesto budúceho prístavu ie 
v chránenom území. Jeho vybudova

nie a prevádzka drasticky naruší 
podmienky na cykfotrase v bezpro
strednei blízkosti zastavaného úze
mia mestskei časti. 

Prirodzene ai prírodné prostredie 
v mieste prístavu, ieho okolí a na 
trase až po Dunai, t.i- cca 6 km. 

• V Bratislave na Dunaii iestvuie 
nákladný prístav s nevyužitými za
riadeniami systénu Ro-Ro. 

Napoiený na dopravnú a technic
kú infraštruktúru. So zaručenou 

splavnostou toku a vzdialený od VW 
Sk 'cca 20 km dobrým dopravným 

napoiením. Po železnici ai po ceste. 
• Argumenty o vytvorení pracov
ných miest neobstoia. ONV nie ie 
izolovaná obec niekde v hladovei 
doline viazanei na ieden zdroi pra
covných príležitostí. 

Prínos niekof'kých pracovných 
miest nevyváži negatívne dopady na 
tisíce obyvatelov. 
e A prečo podpisová akcia s vyše 

700 podpismi? 
Samospráva mestskei časti sa k stav
be. vyiadrila negatívne až 
5.09.2000. 
Dovtedy platili vyiadrenia ktoré stav
bu umožňovali, len kládli niektoré 

obmedzuiúce podmienky. 
Termín na doručenie pripomienok 

Ministerstvu životného prostredia ne
umožnil ča kat' na zasadanie zastu
pitel'stva s neistým výsledkom. 

Miloš Encinger 

~co fľ@l rn ~@l 
~~\!leo~~ 

Hovorí majster učňovi : 

- Tu máš peniaze o skoč mi kúpi( l O 
dkg šunky. Keď nebudú mo( šunku, 
tok mi kúp niečo iné. 
Po chvíli so učeň vráti o hovorí: 
- Pán majster, šunku nemali, tok som 
vám kúpil desa( pä(korunových zná-
mok. · 

- James, ty zle počuješ? Povedal 
som zarež tužku a nie slúžku.-. 

- Musím vám oznámi( slečna smutnú 
správu. Máte kvapavku, 
- To sa mi ul'avilo pán doktor. Už 
som sa zlokla, že mi tečú nervy. 

Ak sa zhorší zásobovanie liekmi, 
určite sa zlepší zásobovanie truhla
mi 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kolištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 

so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l , 830 OO Bratislava. MČDNV pri'spieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 
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~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyda vate l' a 
Aj práve skončené olympij

ské hry ukázali ako šport zbli

žuje, utišuje, utešuje ... 

Ukázali, že aj napriek zdravej 

rivalite možno súťaži( a získa

va( 
Metódy športového súťaženia 

v praktickom života sa nie cel

kom udomácnili. Preto je asi 

nutné mnohým pripomína( vy
hlásenými dňami, mesiacmi či 
rokmi venovanými základným 

zásadám kultivovaného spolu

nažívania. Na jednej strane 

škoda takýchto nutností, na dru

hej naš(astie aspoň chvíle pri

pomenutí oživujú . Spomienky, 

tradície, potrebné, žiaduce, 
vhodné... . 

V mesiaci úcty k starším je 

dostatok priestoru, kedy môže

me, aj keď sme zabudli, ne

naučili nás, nevšímame si, 

zatial' nepotrebujeme, a lebo 

z iného dôvodu nevieme. 

Je tu vlastne príležitosť. Vy

čistili sme Devínsku, všímajme si 

starších! Aspoň jeden mesiac 

v roku . Keď sa o to pokúsime, 

možno ... 
Nedávno som sa zhováral 

s mladými, mohli ma( tak 16-

17 rokov. Prekvapili ma vníma

vos(ou i súdnos(ou. Presvedčili 
ma, že je hodno dôverova( 

mladým, čo si to zaslúžia. Im 

netreba pripomína( 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

6.10. 2000 Ročník: X. Číslo: 17 bezplatne 

Z>~~ "" ~~~ 
Dzačali temperovať* Príd'te predať 

IJ Súťaž * Chcete diskutovať s primátorom ? 

* Doprava EJ Rieka Morava v ohrození * 

Kde sa zaradí Devínska a Kultúra 

11 Spoločenská kronika mllJ Šport 

Zacali te111peroua~ 
Dovol'ujeme si oznámiť 

našim odberatel'om tepla 
a TÚV, že na základe 
zníženia priemerných von
kajších teplôt pod 13 stup
ňov Celzia a splnenia krité
rií stanovených v par. 4 

POZUHnKH 
Občianske združenie "Rieka 
Morava v ohrození" 
Pozýva svoiich členov a priaz
nivcov na prednášky o prírode, 
ktoré sa uskutočnia dňa J J. ok
tóbra 2000 o 20,00 hod. na 
lstrijskej ulici č. 4 , 
Téma: Živá a neživá príroda 
v okolí rieky Moravy. 

Vyhlášky MHSR č. 1S/1999 
Z. z., dňom 23. 9. 2000 nas
tali klimatické podmienky 
pre začatie vykurovacej 
sezóny 2000/2001. 
Dňa 24. 9. 2000 C-term 
s.r.o. začína vykurovaciu 

Prednášatelia: L. Šimon, A 
KUrthy a V. Kočvara. 

Vaša účast' je vítaná! 

Rada občianskeho združenia: 
RNDr. L. Šimon, PhD., Mgr. K. 
Moravčík, Ing. M. Encinger, 
RNDr. K. Zlochová, J. Rábek, 
J. Žemba a ing. M. Jurčák. 

L. Šimon 

Príd'te predat' 
Blíži sa zima a Vaše die(a vy

rástlo z korčulí alebo lyží? Príd~e 

preda( tie malé a kúpte si oké 

potrebujete! 

Miestny úrad Devínska Nová 

Ves v spolupráci s rímsko-katolíc

kym farským úradom v Devínskej 

Novej vsi poriada pre občanov 

dňa 21. októbra 2000 (v sobotu} 

od 14.00 do 18.00 h burzu 

hračiek a športových potrieb 

v priestoroch na lstrijskej uli

ci č. 4. Poplatok pre predávajú 

cich : l 0,- Sk 

Súčasne bude v prevádzke aj 

burza šatstva, kde si občania bu

dú môcť zakúpi( za symbolické 

~umy od l 0,- do 50,- Sk ošate

nie pre deti aj dospelých. 

sezónu temperovaním vy
kurovacích okruhov. 

Dovol'ujeme si Vás upo
zorniť, že Vaše technolo
gické zariadenia pre ús
tredné vykurovanie je pot
rebné prekontrolovať 

a uviesť do prevádzky
schopného stavu, nakol'ko 
výraznou mierou ovply
vňujú kvalitu dodávania 
tepla ku konečným odbe
ratel'om resp. k iným od
beratel'om na tento vyku
rovací systém napojených. 

V.Č. C-term 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 28.9. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 12.1 O. 2000, 
číslo vyjde 20.1 O. 2000. 
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® robničky 
1!. radnice 

Mestská čast' Bratislava -

Devínska Nová Ves, lstrijská 

49, 841 07 Bratislava, vypisuje 

ponukové konanie na prená
jom nebytových priestorov 
v samostatne stojacom objekte 

Viacúčelového zariadenia, na 

ulici Š. Králika l . 
Ide o kancelárske priestory 

s možnosťou začatia podnika

nia od l. l. 2001. 
Písomné žiadosti zasielajte 

na Miestny úrad DNY, oddele

nie OVŽPaSM, lstrijská 49, 
841 07 Bratislava, do 31 . l O. 
2000. 
Podrobnejšie informácie Vám 

poskytnú pracovn1C1 odb. 

výstavby, životného prostredia 

a správy majetku - p. Kissová. 

Kontakt: Miestny úrad DNY -

tel.: 6477 5250, 6477 6250, 
6477 7250 118, 6477 8250 
118. 

' 
Miestny úrad Devínska No-.:á Ves, lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

1.11 .2000-31.10.2001 
Miesto: Pavla Horova 26 

Obdobie: 1. 11. 2000- 31. 1 O. 2001 
Počet vyhradených parkovacích miesto: 4 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" 
do podateľne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, 

lstrijská 49, 843 1 O Bratislava. 

Žiados( musí obsahova(: 
-meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadateľa, 

-typ automobilu, farba, ŠPZ 
- kto je vlastníkom automobilu, 

- v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, či sa využíva alebo nevy-
užíva na podnikateľskú činnosť, 

- cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedného roka. 
Poplatok za 1 parkovacie miesto: 

Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta na jednom 
parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo výške priemer

nej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto 
na danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne alebo 600, - Skj 
mesačne a nemôže byť vyššía ako 40 000,- Sk/ročne alebo 3300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na podnikanie, maj tJ znížený 
poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osobný automobil, ktorý nie je vo 

vlastníctve právnickej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatniť 
obyvateľmi jedného bytu spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 16. 1 O. 2000 o 14.00 hodine - v tomto termíne sa zároveň 
uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: na najbližšom zasadnutí miestnej rady. 

Chcete diskutovat' 
s primátorom Bratislavy ? 

V pondelok 9.10.2000 
o J 8:00 bude sedieť v "Kresle 
pre hosta" v štúdiu DN primá

tor Bratislavy Jozef Moravčík. 
Do besedy s primátorom sa 

Povedali v DTV 
Do kresiel v štúdiu DTV si 18.9. 

2000 zasadli Ing. ján Zachar, gene
rálny riaditeľ a Ing. Bronislav Weigl, 
technický riaditel' Dopravného pod-
niku Bratislavy. · 

Mestské zastupitel'stvo pred niekoť-

DEVEX 2. 

môžete zapojiť aj vy; ak zatele

fonujete svoje otázky na neho 

na tel. číslo 6477 7232, alebo 
64770066. 

Jedného z telefonujúcich vyž

rebujeme a získa 2 vo/né vstu

penky na muzikái"Pomáda". 

kými dňami rozhodlo, že v tomto 
roku sa bratislavské cesty soli( nebu
dú. Ako je na to pripravený 
Dopravný podnik ? 

).Z.: ja som privítal toto rozhodnutie 
veľmi pozitívne . Som rád , že tento 
bežný európsky štandard už dorazil 
aj k nám. Napríklad vo Viedni sa už 

roky nesolí. Naše vozidlá majú pneu
matiky, ktoré možno používať celoro
čne . Horšie je, že dnes na Slovensku 
neexistuje legislatíva, ktorá by prika
zovala vodičom osobných vozidiel 
jazdiť v zime na zimných pneumati
kách. Títo l'udia nám v " bielej zime" 
spôsobujú najviac problémov. Možno 
je to príliš skoro, ale napriek tomu by 
som chcel poprosiť všetkých tých, čo 
budú chcieť v zime jazdiť na letných 
gumách a ešte s odratými dezénmi, 
aby si to zvážili a radšej tie zimné 
pneumatiky kúpil i, lebo vďaka nim 
často stojí plný Ikarus s 200 l'uďmi. 

Hrozí Bratislavčanom, že budú cho
diť pešo do práce kvôli avizovanému 
štrajku vodičov ? 

j .Z .: je pravdou, že odbory v Doprav
nom podniku vyhlásili štrajkovú po
hotovosť. V súčasnosti prebieha ko
lektívne vyjednávanie. Rokovania 
majú vel'mi pozitívny smer a osobne 

si myslím, že sa situácia nebude riešiť 
štrajkom, ale že sa nakoniec dohod
neme na kompromise, ktorý nebude 
cítiť cestujúca verejnosť. 
Aký vplyv bude mať zvyšovanie ceny 
nafty na výšku cestovného ? · 

j.Z.: Za posledných 15 mesiacov nám 
stúpi i náklady na pohonné hmoty 
o 57%. Keby sme chceli zodpoved
nosť za celý tento enormný nárast 
preniesť na cestujúcu verejnosť, zna
menalo by to pre niektoré sociálne 
skupiny neriešiteľný problém. Preto je 
potrebné, aby sa dobre zvážili prí
spevky mesta a štátu na MHD. Zatiaľ 

ProgramDTV 
Premiéry: 
póndelok 9.1 O. : 18:00- 18:30 : 
"Kreslo pre hosťa" - hosťom bude 
primátor Bratislavy Jozef Moravčík 
streda ll. l O. : 18:00 - 18:30 : 
"Magazín DTV" 
pondelok 16: l O. 18:00 - 18:30 : 
"Kreslo pre hosťa" 
streda 18.1 O. : 18:00 - 18:30 : 
"Magazín DTV" 
Reprízy: 
"Kreslo pre hosťa" - každý ponde
lok o 22:00, utorok o 9:00, 18:00 

máme prísl'ub, že príspevok štátu bu
de zvýšený o mieru inflácie. Na dru
hej strane si musíme uvedomiť, že aj 
cestovné je viazané na rast vstupov. 
Môžem však ubezpečiť cestujúcu 
verejnosť, že to nebude priama úme
ra. Hoci aj to musfm povedať, že vo 
svete je bežné porovnanie, že jeden 
lístok stojf toľko, koľko liter pot:lon-
ných hmôt. · 

Čo sa stane, keď mám 30-minútový 
lístok a cesta trvá kvôli dopravnej 
zápche viac ako 30 minút ? 

j.Z.: Dopravný podnik garantuje vo 
svojom prepravnom poriadku, že 
pokiaľ sa nedodrží grafikon uvedený 
na zastávke, o čas pred[ženia sa 
predlžuje aj platnosť cestovného líst
ka. 

Autobus 92 chodí v rannej špičke 
z VW poloprázdny. je problém pre
smerovať ho cez DNV ? 

B.W.: je to problém, pretože komu
nikácia cez starú časť ONV už nie je 
vhodná na prevádzku ďalšej autobu
sovej linky. 

Nedal by sa predfži( autobus z DNV 
do Devína tak, aby chodil až do 
Bratislavy ? Určite by sa tým ušetri
lo. 

B.W:: je to možné, ale je otázka, ako 
by sa dostal i do tohto autobusu 
Devínčania. Okrem toho komuniká
cia v Devíne nie je vhodná na zvy
šovanie dopravy v tejto obci. 

Zhovárala sa Tatiana Zverková 

a 22:00 a stredu o 9:00. 
"Magazín DN" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 
18:00 a 22:00 "a v pondelok 
o 9:00. 

Denne aktualizovaný videotext 
vysielame vždy polhodinu po kaž
dom obrazovom vysielaní. 
Mimo uvedených časov prenášame 
na našom televíznom kanáli prog
ram televízie Global. 
Hlavná spravodajská relácia Gia
balu sa vysiela denne o 19:20. 

- dtv-

Prečo vzniklo občianske združenie 

"Rieka Morava v ohrozenÍ11 

Cielom občianskeho združenia "Rieko Morava v ohrození" je ochra
no prírody a životného prostredia fudí v katastri mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves, nivy Moravy a jej okolia. 

No slovenskom brehu rieky Moravy navrhujú České prístavy a . s. pos
tavi( prístaviska /Ro - Ro rampu/ pre nákladné lode. Prístaviska by 
slúžilo no nakladanie hotových automobilov /40 tisíc ks ročne/ 
z Volkswagenu Slovakia a. s. no nákladné lode, ktoré by so plavili po 
rieke Morave. Nachádzalo by sa na rieke Morave v priestore pod po/'
nohospodárskym družstvom pri bývalej plechovej strážnej búdke. Nové 
automobily z Volkswagenu by po vlastnej osi boli preprovovoné no no
vovybudované parkovisko a odtiol' do prístaviska. 

Občianske združenie je proti prístavisku. Prečo? 
1. Komunikácia vedúca k prístavisku by negatívne ovplyvnilo cyklistický 
chodník, ktorý počas celého roko využívajú no rekreáciu obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi, celej Bratislavy a jej okolia. Celé územie okolo cyk
listického chodníka pri rieke Morave by prestalo byt' oázou pokoja, ti
cha a čistého vzduchu. Toto miesto, kde sa prechádzame s našimi rodi
nami, detmi, priotelmi, ole oj chodíme so psami, tom, kde chytáme ryby, 
kde čerpáme nové sily by sme nenávratne stratili. 

Máme v Devínskej Novej Vsi toľko miest na rekreáciu? 
2. Lodná doprava po rieke Morave nie je jediný spôsob, oko prepravo
vot' hotové výrobky z Volkswagenu. Autá so môžu nado/ej vozit' železni
cou alebo nákladnými vozidlami, prípadne oj z nedostatočne využitého 
bratislavského prístavu. 
3. Lodná doprava je vo všeobecnosti ekologickejšia oko iné druhy dop
ravy. V našom prípade to neplatí. Prístaviska by bolo situované v chrá
nenom areáli Devínske alúvium Moravy, kde so oj vdáko "železnej opo
ne" zachovala príroda v pomerne prirodzenom stave. No území chrá
neného are6/u platí štvrtý stupeň ochrany, podla ktorého so zakazuje 
men it' vodný režim pozemkov, budova( priemyselné objekty a zariade
nia, ako aj objekty a zariadenia zabraňujúce migrácii živých organiz
mov, používa( chemické látky na posyp ciest a chodníkov a pod. Patrí 
k medzinárodne významným mokradiam chráneným Ramsarským do
hovorom, je to významné vtáčie územie /BirdLife lntérnational, 1992/. 
Žije tu vel'ké množstvo chránených živočíchov /bobry, ryby, netopiere, 
motýle, vtáky/. Hodnotu územia pri rieke Morave dokumentuje aj pod
pora Eu~ópskej únie od roku 1996 v projektoch Phare a na rakúskej 
strane projektom Life. 
Rieka Morava je v ohrození. Priatelia pokúsme sa jej pomôc( pre nás 
a pre naše deti. Naším mottom nech je: "Ak rieku Moravu nebudeme 
chránit: stratíme nielen prírodné hodnoty pre nás a pre dálšie generá
cie, ale aj tradičný ráz okolia Devínskej Novej Vsi." 

Členovia prípravného výboru občianskeho združenia "Rieka Morava 
v ohrození" sú: RNDr. Ladislav Šimon, PhD., Mgr. Karol Moravčík, Ing . 
Miloš Encinger, RNDr. Katka Zlochová, Ján Rábeka Jozef Žemba. 

Ladislav Šimon 

Možno presnejší názov príspevku by mohol byť: "Kam ťa zaradia 
Devínska". Ide mi o postavenie Devínskej Novej Vsi v pripravovanom 
vyššom územnom celku, ktorý má byť druhým regionálnym stupňom 
samosprávy. V čom sa líšia 2 najviac pertraktované návrhy presadzo
vané najvyššími predstaviteľmi občanov Bratislavy a jej Mestských 
častí. 

Takzvaný primátorov návrh počíta s vyšším územným celkom v roz
sahu kraja Bratislava, s centrom - dnešným mestom Bratislava s práva
mi a zodpovednosťou obce. Mestská časť Devínska Nová Ves by bola 

zrejme len administratívnou súčasťou Bratislavy, pravdepodobne s vy
sunutými pracoviskami bratislavského Magistrátu. Jej postavenie na 
okraji mesta by ju odsunulo do pozície zabudnutého predmestia hlav
ného mesta so všetkými negatívnymi dôsledkami. 

Návrh starostov prakticky stotožňuje mesto Bratislavu s vyšším 
územným celkom. Momentálne má navrch, pretože je mu viac naklo
nená vláda. Tento návrh má svoje špecifikum v tom, že jedno mesto 
by zároveň bolo i centrálnym sídlom aj vyšším územným celkom. 
Mestské časti sa usilujú o postavenie obci! Podobné princípy sú uplat
nené v mnohých moderných svetových veľkomestách. Varianty sú rôz
ne. V týchto alternatívach by mohla byť mestská časť Devínska Nová 
Ves v pozícii obce, s jej plnými právami a zodpovednosťou. 

Sú aj iné možné alternatívy, napr. že Bratislavský vyšší územný sa
mosprávny celok bude mať úplne iné "špecifické" postavenie na 
Slovensku, obdobne ako je to v rámci súčasného zákona o hlavnom 
meste Bratislave. 

Myslím si, že o všetkých výhodách a nevýhodách jednotlivých mož
ností s ohľadom na ich dlhodobý a ďalekosiahly dopad v oblasti roz
voja by sa mala viesť široká verejná diskusia a nemali by byť prefero
vanými záležitosťami primätora a starostov, ktorí po najbližších komu
nálnych voľbách môžu byť nahradení inými. 
A zároveň si myslím, že by nebolo dobré, keby situáciu musela na po
slednú chvíľu zachraňovať podľa skúsenosti občianskej iniciatívy 
"Morava v ohrození" obdobná aktivita tentokrát už pod názvom 
"Devínska Nová Ves v ohrození". 

V minulom Devexe sa o~čianskym názorom verejne pridal do disku
sie Ing. Miloš Encinger v príspevku" Trochu širšie o brzdách" jedno
strannou kritikou výzvy starostov. Nepriamo tým podporil návrh pri
mátora, ktorého sa ale ako osobu opakovane pokúsil zosmiešniť. l keď 
mám podobný názor na osobu pána primátora ako Ing. Encinger, 
predsa si myslím, že jeho pôvod z Očovej za to nemôže. Neviem prečo 
sa Miloš vo svojich názoroch o samosprávnom usporiadaní opakovane 
prikláňa ku globalizácii, keď svetové trendy sú opačné. Takisto prečo 
obhajuje záujmy občanov okolitých obcí, čo je prinajmenšom ne
zvyklé. 

Priznám sa, očakával som vstup na túto tému skôr od silne píšuceho 
poslanca mestského zastupiteľstva, člena mestskej rady a predsedu 
komisie mestskej samosprávy Ing. Jána Žatka. Ten sa však sústreďuje 
na obranu svojej najdôležitejšej funkcie konateľa DTV. Naozaj nebola 
by .téma budúcnosti Devínskej Novej Vsi veľmi aktuálna do jej diskus
nej relácie práve v tomto čase, ked' finišujú prípravy na reformu verej
nej správy? Sústredenie sa na zbieranie argumentov voči kriticky lade
ným článkom v Devexe by nemalo byť doménou práce poslanca - zás
tupcu občanov. Môj príspevok "kam kráčaš samospráva" v predminu
lom čísle ohodnotil ako "hmýriaci sa nepresnosťami, ba až demagó
giou". Aby dodal vážnosť tomuto hodnoteniu, tak si vytiahol zopár 
viet a vyvracal ich aj číselne doloženými argumentmi. Spomenut, na
priklad obec Cubicu s "cca. 1000 obyvateľmi" a z tohto čísla sa snažil 
prepočitať fiktívne náklady na miestnu televíziu vychádzajúce na jed
ného občana. Cubica má však podľa údajov Miestneho úradu v [ubici 
"cca 3SOO" obyvateľov. Tento údaj som si pre istotu overil u ťubického 
starostu. Razom sa zrútil môj dojem o superpresnosti Ing. Žatka. Veď 
pohybovať sa v tolerancii 3,5 násobku, to je kategória, ktorú sa ani ne
opovážim pomenovať. Zostávajúce argumenty a fakty som ďalej ra
dšej neskúma/. Vo vyspelých demokratických krajinách verejní činitelia 
po takto zverejnenom fiasku uvažujú o svojej abdikácii, po slovensky 
odchode z teplého miestečka. 

Apropos "cestou do kostola" som si všimol zrekonštruovanú časť 
komunikácie na Hradištnej. Je fakt pekná, len tých 7 miliónov Sk na 
cca 150m zrekonštruovaného úseku som zatiať nenašiel. Asi budem 
hľadať ďalej, i keby to malo byť trebárs len 3,5 krát menej, veď čo aj 2 
milióny sú slušné peniaze. Alebo ich pôjdeme skúsiť h/'adať spolu? 

Ing. Marián Jurčák 

DEVEX3 
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kultúrno-spoločenský večer spojený so súťažo 
..... ? li "Babička roka 2000" v Devínskej Novej Vsi. 

.. . . H.e~.(~~i programu budú Magda Paveleková a 
. s6}švÓjím .programom, program uvádzä Vla 

·- program je venovaný spoluobčanom pri p 
. októ~ra - mesiaca úcty k starším 

POZOR, ZMENA! 
lstracentrum v ONV oznamuje všetkým, že ulica, kde sídlime bala premeno
vaná Súčasná adresa je: HRADISTNA 43 

Detí, nebuďte smutné, Že je po olympiáde, zúčastníte sa na našej 

LAMPI,ONÁDE 
lstracentrum. centrum pre vo/'ný čas Vás pozýva 26. 10. 

2000 na detskú zábavnú šou za priamej účasti svetiel, svetie
lok, sviečok, kahancov a najmä veselých lampiónov a vysmia
tych tekvičiek. 

Príd't:e sa k nám zabávať a potom sa už len smiať na nasle
dovnom programe: 17.J0-19.00 h vo velkej sále /stracentra 
zábavný program. 
Po skončení o 19.00 h lampiónový sprievod uličkami našej 
obce. 

Trasa: Bukovčana, M. Ma rečka, záver lampiónového sprie
vodu bude pri ZŠ Horova. 

Vstupné do sály: 25,- Sk a pre deti s vlastným lampiónom 
zdarma. Príďte, spolu rozsvetlíme Devínsku Novú Ves! 

ISTRACENTUM 
v Devínskej Novej Vsi 
h ľ a d á pre projekt 
ALTERNATÍVA 
spolupracovníkov, študentov 
pre prácu s deťmi a mládežou 
orientovanú pre potreby preven
cie rizikového správania a zneu
žívania drog! 
* Ide o stretnutie so žiakmi zá
kladných škôl. Stretnutia sa ko
najú v dobrej nálade, formou 
hry, diskusie, kreativity a oboj
stranných záujmov ... 
*:Výcvik bude približne koncom 
októbra (pravdepodobne v ter-

DEVEX4 

míne od 20. 1 O. do 22. 1 0.). 
Pred výcvikom sa Vám osobne 
ozveme. Na záver získate osve
dčenie o absolvovaní výcviku. 
Po obojstrannej spokojnosti bu
dete vybraní pre ďalšiu spolu
prácu (výcvik hradí Jstracen
trum) ... 
* Záuj.emcovia o uvedenú prácu 
a výcvik- zašlite prosím osobné 
údaje a krátke odôvodnenie 
záujmu o túto prácu do 15. 1 O. 
2000 ... 

Kontaktná adresa: JSTRACEN
TRUM, "projekt Alternatíva", 
lstrijská 2, 841 07 Bratislava 

Program kina 

1.10. o 17.15 a 19.45 h 
GALAXY QUEST- USA 

5.·6. 10. o 17.15 a 19.45 h 
AGENT V SUKNI - USA, č. d. - 60,-

7.-8. 10 o 17.00 a 20.00 h 
PATRIOT- USA- 60,-

14.-15.10.o17.15a19.45h 
TITAN A.E.- USA- s. d. -55,-

19.-20. 1 o. o 19.45 h 
JA, MOJE DRUHÉ JA A IRENA

USA - č. d. - 60,-

Tel.: 6477 5104 

oznamuje, že aj v šk. roku 2000/2001 
organizuje jazykové kurzy pre dospelých: 

· anglie/ef jazyk, nemec/ef jazyk, francrizsky jazyk. 
Kurzy budú prebiehať od okt6bra 2000 do júna 2001 

na Základnej škole Bukovčana 1 
Bližšie informácie na tel. č. 6593 6485, 6477 7427 

e-mail: votum@ba.profinet.sk 

·medzi ·slouákmi u zahraničí ... 
,;Slovenská pieseň vzácny je 
dar, ktorý nám Pán Boh do 
vena dal..." sú slová piesne, 
ktoré podnietili cirkevný spe
vokol "Nádej" k zaujímavým 
cestám vedúcim medzi našich 
rodákov - Slovákov žijúcich 
v zahraničí. 

V roku 1998 to bola cesta 
do Viedne, o rok neskôr do 
Mníchova a 3. septembra 
tohto roku do Budapešti. 

Koncertovanie v Chráme sv. 
Jozefa pri slovenskej svätej 
omši bolo pre nás všetkých 
nezabudnutel'ným zážitkom. 
Počuť l'ubozvučnú slovenčinu 
ozývať sa v tomto kostole, vi
dieť slzy dojatia stekajúce po 
tvárach starších žien a mužov, 
či nespočetne vel'akrát ich ús
tami vyslovené "Pán Boh za
plať!" a "Dakujeme!" - bolo 
pre nás tou najkrajšou odme
nou za množstvo hodín veno
vaných nácviku skladieb. 

Našimi poslucháčmi boli 
väčšinou l'udia, ktorých ro
dičia, ba prarodičia, sa narodi-

Cintorín 
Mnohí ľudia chodia na cintorín 

poli ať kvietky. Pobudnú pri hroboch 
svojich drahých a je im s nimi dob
re. 

Žia!; neviem ako sa dajú nazvať 
tie druhé skupiny, ktoré bezdôvodne 
chodia po cintoríne a bez mihnutia 
očí rozb(jajú za tmy pomníky, vázíč

. ky a berú kvietky z hrobov. Viem, že 

li na Slovensku. Pri malom 
pohostení, ku ktorému sme 
i my prispeli novoveskými ko
láčmi, či . "ríbezl'ovým", bolo 
vel'mi dojímavé počúvať slo
venčinu týchto l'udí (často po
značenú cudzím prízvukom), 
no obdivuhodná bola ich 
zbožná úcta k rodnej reči, 
k tradíciám a k vlasti svojich 
predkov. 

Vel'kýni prekvapením bol 
pre nás poobedňajší program. 
Sprievodca - ich rodák - nás 
oboznámil s históriou a s výz
namnými pamiatkami tohto 
známeho mesta na Dunaji. 
Poďakovanie za prekrásne 
prežitú nedel'u, s pocitom 
dobre vykonanej práce, boha
tú na nezabudnutel'né zážitky 
patrí hlavne pánovi. 

Pokornému (členovi nášho 
spevokolu pochádzajúceho 
z Rače), ktorý celý zájazd per
fektne zorganizoval a samo
zrejme aj našej dirigentke, 
p. J. Zúbkovej. 

ok 

od malička ma moji drahí učili, že 
na cintoríne sa nesmie odtrhnúť ani 
kvietok. Blížia sa dní spomienok na 
všetkých našich zomrelých. My ne
chodíme ničiť plody vašej činností, 
prosíme vás neničte ani vy to, čo sa 
vás asi nedotýka osobne a predsa sí 
neuvedomíte, že škodou, ktorú spô
sobíte zbytočne ráňate duše, možno 
aj vám prospešných ľudí. 

K .. Hojzáková 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
· atgaMORAVčiKOVA 

Martina NOVAKOVA 

Emt1ia ROĎOMOVA 
Stefan ŠUBIN 

75 rokov 
Mária DVORSKA 

90 rokov 
Katarína PAVLOVSKA 

Mária PŠENICOVA 

Blahoželáme! 

v kostole 

Peter Augustín 
a Lucia Krivosudská 

]án Filip 
a jana Fazekašová 

Ing. Ladislav Danielovits 
a Alexandm Očenášová 

Ing. Martin Lukeš 
a Mgr: Mária Čermáková 

jozefMencl 
a Petra Tollová 

Roman Lu.tonský 
a Daniela Veidingerová 

Peter Krechňák 
a Bibiana Figmiková 

Radovan Rehák 
a Ing. Alena Drahošová 

Zosobášili sa na radnici 

Radoslav Glajšek 
a Adriana Beneková 

Branislav Lipka 
a Silvia Umgeherová 

Marián Snadík 
a Andrea Bundová 

Blahoželáme! 

Maximilián Riha 

Sára Maková 

Ján PRE/SINGER 

Ferdinand KOČIŠ 

i za pomoci žiakov ZŠ Bu
kovcana 1 

V dňoch od 18. 9. do 22. 
9. 2000 sa naši žiaci a peda
gógovia so záujmom zúčas

. tňovali všetkých aktivít orga
nizovaných lstracentrom. 
Keďže sme škola s environ-

mentálnym zameraním, po
dobné aktivity podporujeme 
a radi sa na nich zúčastňuje
me. 

Prinášajú nám mnoho no
vých poznatkov a skúsenos
tí, deti poznávajú prírodu -
svoje životné prostredie 
a učia sa ju chrániť. 

Už tradične prebehlo nie
kol'ko očistných a skrášl'ova-

cích akcií v areáloch našich 
škôl i v okolí rieky Moravy. 
Deti vyhrabávali lístie, zbie
rali konáre a odpadky. 

S vel'kým úspechom u detí 
sa stretlo divadelné predsta
venie Čin - čin pre našich 
najmenších . 

Tretiakom a štvrtákom 
prišla na školu Martin
ka KUrthyová z Eko-centra 
v Devíne vel'mi pútavo po
rozprávať o problematike 
odpadu. 
Piataci absolvovali cyklotu
ristiku, spojenú s čistením 
okolia "Náučného chodní
ka". 
lstracentrum pripravilo se-

Združenie VOTUM pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na tému 

. Í I:UDIA 

Dátum a čas: 7 5. októbra 2000 (nede/á) o 7 5.00 h. 

Spomienky na rekondičný pobyt v Sklených Tepliciach členov 
Slovenského zväzu telesne postihnutých z Devínskej Novej Vsi 

V kúpeľoch 
Rekondičného pobytu, v dňoch 23. 8.· 

31. 8. 2000 v kúpeľnom meste Skle
né Teplice sa zúčastnili rodiny s postih
nutými detmi. 

Bývali sme v nočnom sanatóriu ZSNP. 
Je zrenovované a vybavené tak, aby sa tu 
mohli liečiť i telesne postihnutí ľudia, t. j. 

bezbariérovo. Po príchode do liečebného 
domu a ubytovaní sme šli na lekársku 
prehliadku, kde nám pán primár naordi
noval procedúry. Dospelí mali každý deň 
plávanie, alebo cvičenie v bazéne, kde bo
li i vírivky. Veľmi dobre pôsobili na chrbti
cu. Okrem toho mali perličkové kúpele, 
procedúru HOT TUB, subaquálnu masáž, 
klasickú masáž a parafínové zábaly. Deti 
mohli počas procedúr dospelých celú do-

minár s témou "Živá príroda 
v regióne Záhorskej Bratis
lavy". 

Vel'kú pozornosť naši žiaci 
venovali výtvarnej súťaž i 
s výstižným názvom "Menej 
odpadu, viac života", v kto
rej sme získal i vel' mi .pekné 
umiestnenia : 1. miesto- 5. D 
a 5 . E, 2. miesto - 5. C, 3. 
miesto- 5. D. 

Na záverečnom vyhodno
tení v lstracentre v programe 
účinkovali i naši žiaci s vys
túpením, ktoré pripravili pod 
vedením _ vychovávatel'ky 

l'.udky Zvarovej . Poďakova
nie patrí všetkým pracovní
kom lstracentra, ktorí pripra
vili pre žiakov v DNV zaují
mavé podujatie a ocenili ich 
i vel'mi hodnotnými cenami, 
ako napr. bezplatný výlet do 
Gabčíkova. 

Mgr. Soňa Frohlichová 
ZŠ Bukovčana 1 

bu poplávať v bazéne, alebo si pri víriv
kách masírovať niektorú časť tela. 

Keďže Sklené Teplice sú vo veľmi krás
nom prostredí, vo vol'nom čase sme chodili 
na prechádzky. Zašli sme si na neďaleký 
salaš a ochutnali sme pravý ovčí syr. Večer 
sme opekanli pri ohni, boli na diskotéke, 

alebo sme si našli zábavu pri rôznych spo
ločenskych hrách. Na rekondičný pobyt 
v Sklených Tepliciach budeme určite všetci 
dlho a v dobrom spomínať. 

Tieto pekné zážitky máme iba vďaka 
príspevku od Miestneho úradu v Devínskej 
Novej Vsi. 

Mária Belešová 

DEVEX 5 



"Beh na Grbe" 
S ciel'om podchytiť záujem o pravi

delné športovanie, detí aj dospelých 
uskutočnil sa dňa 23. 9. 2000 tretí 
ročník Behu na Grbe. 

V porovnaní s predchádzajúcimi 
ročníkmi narástol počet zúčastne
ných na 70 detí a 1 O dospelých. Za 
priaznivého počasia bežci bojovali zo 
všetkých síl a zaznamenali niekoľko 
pozoruhodných časov. 
Z výsledkov uvádzame: 
kategória predškoláci: 
1. miesto- Michal Savčinský, kategó
ria 1.-2 . roč . - 1. miesto Petra 
Markovičová a Oliver Čizmazia, kate
gória 3. roč. - 1. miesto - Karolína 
Čizmaziová a Stanko Žužič, kategória 
4. roč. - 1. miesto - Marek Unger, ka
tegória 5.-6. roč.- 1. miesto- Miška 
Mrlíková a Martin Žilka, kategória 
7.-9. roč.- 1 miesto Michal mikulka. 
V kategóriách juniori, ženy, muži 

Výsledky: 

predškoláci 200 m 
1. Michal Savčinský 
2. Martinka- bežala bez čísla 
3. Richard Savčinský 

1.-2. ročník 400 m 
dievčatá: 

1. Petra Markovičová 
2. Linda Lacková 
3. Hanka Benediktová 

chlapci: 1. Oliver Čizmazia 
2. Erik Hasprunár 
3. Andrej Gál 

3.-4. ročník 500 m 
dievčatá: 

1. Karolína Čizmaziová 
2. Marika Nováčková 
3. Katka $tepán~ová 

3. ročník chlapci ·500 m 
1. Stanko Žužič 
2. Rado Proft 
3. Andrej Hrdlička 

4. ročník chlapci 500 m 
· l. Marek Unger 

DEVEX 6 

a veteráni získali 1. miesta: Ľuboš 
Tanáč, Tatiana Fialová, Ladislav Jaško 
a Ľubomír Jánoš. Riaditel' ZŠ 
Bukovčana 1 venoval i dve špeciálne 

·ceny - Qasketbalové lopty, dvom ko
lektívom - 4. C zo ZŠ Bukovčana 1 za 
najviac zúčastnených žíakov a ZŠ 
Horova za najpočetnejší kolektív 
z inej školy. 

Radosť z bežeckého dňa však ne
mali len víťazi, či už v behu alebo ná
slednej tombole, ale všetci zúčastne
ní, ktorí pri teplom čajíku prežili prí
jemné sobotné športové predpolud
nie. 

Na záver ešte poďakovanie MÚ 
v De-vínskej Novej Vsi za finančnú 
podporu, Stella servisu za vecné ceny 
a samozrejme pedagógom na ZŠ 
Bukovčana 1 za výbornú organizáciu. 

Mgr. Ladislav Jaško predseda 
Komisie športu a vol'ného času 

pri MZ MČ DNV 

2. Janko Tarčák 
3. Richard Malý 

5.-6. ročník 800 m 
dievčatá: 

1. Michaela Mrliková 
2. Lucia Pavliaková 
3. Lucia Markovičová 

chlapci: 
1. Martin Žilka 
2. Hugo Benedik! 
3. Jakub Tarčák 

7.-9. ročník 2000 m 
1- Michal Mikulka 
2. Martin Jánoš 

juniori 5000 m 
1. Ľuboš Tanáč 

ženy 2000 m 
1. Tatiana Fialová 

muži 5000 m 
1. Ladislav Ja.ško 
2. Jozef Reich el 
3. Jozef Mačák 

veteráni 3000 m 
1. Ľubomír Jánoš 

V dňoch 72.-20. 8. 2000 sa 
konal ve/'mi silne obsadený 
Prešovský šachový festival, 
na ktorom štartovalo 182 
hráčov, z toho 53 cudzincov! 
V medzinárodnom otvorenom 
turnaj/ úspešným výkonom 
prekvapili Miroslav Roháček 
a nová mladá posila ONV Ján 
Smoleň . Turnaj sa nevydaril 
Martinovi Bezúchovi, Petrovi 
Tóth-Vaňovi a Veronike Ro
háčkovej. V národnom turnaji 
hájil farby Devínskej Igor 
Fratrič, ktorý taktiež nemôže 
byť spokojný so svojim výko
nom. 

TENIS 
V sobotu 16. 9. 2000 bol Ili. roč

ník tenisového turnaja pre občanov 
DNV, ktorý organizovala športová 
komisia pri MÚ v DMV. 
Celkovo sa zúčastnilo 42 hráčov. 
Súťažili v 4 kategóriách: deti, ženy, 
muži od 14-35 rokov, muži od 36 
a viac rokov. 
V kategórii .,deti" sa zúčastnilo 10 
hráčov. 
1. miesto: Peter Ferenczy 
2. miesto: Tomáš Súlovský 
3. miesto: Branislav Polák 
3. miesto: Roman Surový 

V kategórii .,ženy" sa zúčastnilo 
6 hráčok . 
1. miesto: Petra Karelová 
2. miesto: Ivana Ferenczyová 
3. miesto: Zuzana Fisterová 
3. miesto: Gabriela Galovičová 

V kategórii .,muži" od 14 do 35 
rokov sa zúčastnilo 11 hráčov. 
1. miesto: Vladimír Pánik ml. 
2. miesto: Richard Kurina 
3. miesto: Martin Kríž 
3. miesto: Juraj Maxián 
V kategórii .,muži" od 36 rokov 
a viac sa zúčastnilo 14 hráčov. 
1. miesto: Pavol Mikovič 
2. miesto: Peter Melichár 
3. miesto: Juraj Majtán 
3. miesto: Vojtech Karel 

Na druhý deň sa pokračovalo vo 
štvorhrách, kde sa prihlásilo 19 dvo
jíc. 
1. miesto: Vladimír Kríž, Martin Kríž 
2. miesto: Vladimír Pánik ml., Viktor 
Andrášik 
3. miesto: Richard Kurina, Juraj 
Majtán 
3. miesto: Zuzana Fisterová, Damián 
Beseda 

Bola d,obrá nálada, počasie nám 
trochu neprialo, preto ďakujeme 
i touto cestou všetkým zúčastne
ným hráčom, ktorí nám pomohli 
s úpravou tenisových kurtov do ďal
šieho pokračovania turnaja. 

Taktiež ďakujeme i sponzorom 
tenisového turnaja, ktorí prispeli 
vecnými cenami alebo finančnými 
darmi. Vďaka sponzorom si i tento 
rok víťazi turnaja prebrali pekné ce-

Medzinárodný open: 
7. Vitalij Ceškovský Rusko 8 
2. Artyom Timofeev Rusko 8 
3. Rami/ Hasangatin Rusko 6,5 
4. Tomáš Likavský 
Slovensko 6, 5 
Umiestnenie hráčov ŠK Strelec 
ONV: 
47. Miroslav Roháček 4,5 
63. Ján Smoleň · 3,5 
77 . Martin Bezúch 3 
75. Peter Tóth-Vaňo 2,5 
76. Veronika Roháčková 2,5 
Národný open: 
7. Miroslav Gruca 7,5 
2. Vladimír Mrva 7,5 

· 3. Anton Cvičela 7 
Hráč ONV: 
58. Igor Fratrič 4 

mj 

ny. Sponzormi tohto turnaja boli : MÚ 
v DNV, Peter Melichár, fi. Trime!, Aleš 
Zlocha 
Ladislav Frohlich, papier hračky, 
Peter Kojda, Oleg Fabián, Dušan 
Vartík, fi . Exim 
Tenisový klub LOB DNV, ktorý nám 
bezplatne zapožičal na tento turnaj 
tenisové kurty. 
Ešte raz Vám patrí úprimné 

.,ĎAKUJEME"! 
Dagmar Pániková 

Umiestnenie družstiev tenis
tov DNV v majstrovstvách 
bratislavského regiónu 
mladší žiaci 
ll.trieda 
S. miesto 
mladšie žiačky 
111. trieda 
1.miesto 
starší žiaciň 
l. trieda 
S. miesto 
staršie žiačky 
ll. trieda 
3. miesto 
dvojhra 
ll. trieda 
2. miesto 
muži 
l. trieda 
2. miesto 
ll. trieda DNV B 
4. miesto 
ženy 
ll.liga, západ 
4. miesto 

FUTBALe 
výsledky muži 
B.kolo 23.9. 
FK Rapid- DNV 3:2 (1 :O) 
9.kolo 1.10. 
DNV- Kalinkovo 3:1 (3:0) 

ms 

KERM 

veľkoobchod- maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporitelhe 
poskytujeme zlavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, wc; bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20-' 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa . 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám zánovný kočík Steggi, troj
kombinácio zo 190.0,- Sk, tmavozelený 
s kočičkami 
• Predám det. kočík Marco Magic 2000 
(3000,-). Tel.: 6477 4611 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362, 0903-133 994 

• TY servis Baláž - oprava televízorov. 
No grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
• Elektroinštalačné práce od zásuvky po 
rozvody. 

Tel. 6224 5789, 0903-435 099 
• Opravy práčok - kvalitne, so zárukou. 

Tel.: 6424 5789 
0903-435 099 

Tel./fax: 64 28 61 09 · 

• Preklady, vyučovanie, konverzácia -
nem. jazyk. Kontakt: 0905-476 625 
• Mzdy - MZ, sprac. domo. 

Tel.: 6477 5881 
• Byty- právny servis. 

Tel.: 6477 8542 
• Vyučujem aj do~čujem nemčinu. 

Tel.: 6477 6820, 0903-869 427 
• Vediem jedn. o podv. účtovníctvo. 

Tel.: 6477 7844 
• Autosúčiastky - Š. Králika l O - otvore
né: pondelok-piatok 14.00-18.00 h. 

Tel.: 0905-231 867 -

·W s. Krélfk81 
tsl.: fU 714 111, 

> fax: 64 710 566 

~ o <p :l >O VEĽKÝ VÝ_BER ~ 
~ CO NOSICOV 

ZA z ,_ . 
>O NIZKE w o CENY o 
a. SOFTWARE 

HARDWARE 

• Vymením 3-izb. štátny byt v Dúbravke 
zo 3-izbový družstevný alebo obecný 
v Devínskej Novej Vsi . 

Tel. : 6428 6096 

• Predám 2 záhrady l 052 m', Krčíte . 
Tel. , 6477 7826 po 16.00 h 

Murujem, obkladám, sloviam krby. 
Tel.: 6477 8438, 19-21 h Ďurčanský 

Potrebujete vybavi( 
stavebné sporenie? 

Vklad do katastra, úz~mné rozhodnutie, 
či stavebné povolenie? 

Chcete kúpiť, preda( 
alebo vymeniť byt, dom? 

Toto všetko a ešte viac za vás vybavíme 
my v kancelárii Stavebnej sporiteľne 

na Eisnerovej 1 (oproti kostolu). 
Tel.: 6477 4586 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

PEČIATKY 
kompletná 

výroba 
reklamy 

FOTOZBERNA 
vyvolanie rtlmov, 

vyhotovenie 
fotograf"ú 

KALENDARE 
diáre, minidiáre 

prerok2001 
pre jednotlivcov 

i rumy 
vDEVEXE 

KANCELÁRSKE 
POTREBY, 
TLAČIVÁ 

pre podnikatelov, živnost" 
nikovrrrmy 
vDEVEXE 

Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, so:.S.00-11.00 

teL: 00903 429 485, 6477 5275 

lnzenia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, 1/4 str. = 1420 Sk, l /2 str.= 2835 Sk, l str.= 5670 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou päť o viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám : 50 %. Príplatky: l. strano+ l OO %, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pio: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 7 



OIIIENIIO 
ITB@~G~lli@D 

POLÍCIE 
od 15 . 9. 2000 do 29. 9. 2000 

Dňa 17. 9. 2000 hliadka mest
skej polície na základe telefonic
kého oznamu na linku tiesňového 
volania "159" zasahovala na ulici 
j. Poničana, kde mala skupinka 
mladých l'udí robiť neporiadok 
a devastovať lav i čky. 

Oznam bol pravdivý, k č inu sa 
priznal jeden priestupca ale vzhl'a
dom k veku nemohol byť prípad 
riešený. 

Toho istého dňa v popolu
dňajších hodinách hliadka mest
skej polície zadrža la osobu, pri
stihnutú bezprostredne po spácha
ní trestného činu na ulici j. jonáša, 
ktorý napádal ženu a chcel ju zná
silniť. Prípad je v štád iu riešenia. 

Chcem touto cestou oznámiť 
občanom Devínskej Novej Vsi, že 
vo vestibule v budove Mrestneho 
úrad u je osadená "schránka mest
skej polície", kde môžu obyvatelia 
tejto mestskej čast i vhod iť svoje 
oznamy, návrhy, podnety, ako aj 
pripomienky a sťažnosti ohl'adom 
verejného poriadku. 

Myslím, že aj touto cestou sa 
priblížime bližšie k občanom , le 
bo ni e sú nám l'ahostajné veci ve
rejné. 

jaroslav Luky 
ve l ite!' MsP ONV 

Vodorovne: A. Stred tajničky. -
B. Druh papagája - univerzálna 
elektrická stolná misa - záporová 
častica. - C. Anglická hmotnostná 
jednotka - topol' biely - ohrada. -
D. Lasicovitá šelma - gibon bieloru
ký - vták s vel'kým zobákom. -
E. Začiatok tajničky - slovenská 
knižničná rada - rytím poškoďte. -
F. Mesto v Etiópii -kňaz- cudzokraj
ný savec. - G. Daroval - zosadím po 
česky- timorská mena. - H. Mesto 
v Čade- janinský paša -druh žltého 
farbiva . - l. Samica moriaka - pre
nášaj- smerovali . - J. Koniec tajnič
ky. 
Zvisle: 1. Mesto v Rusku- anglický 
astronóm. - 2. Mužské meno- mes
to na Morave . - 3. Hodina po chor
vátsky - žutím spracoval - rieka 
v Mexiku.- 4. Nájom -český sklada
tel' so skratkou mena na konci -
5. Sypký, kyprý - arabský rol'ník. -
6. Druh byliny - obyvatel' Saska -
český súhlas. - 7. Kód Tong a - aker 
po česky- český maliar. 8. Skratka 

Požiarovosť 
v auguste 

V mesiaci august 2000 za
sahoval pri likvidácii požia
rov Mestský požiarny zbor 
hl. mesta SR Bratislavy 
v okrese Bratislava IV 18-
krá( z toho v katastrálnych 
územiach mestských častí 
Devínska Nová Ves 4-krát 
(priama škoda 1 OO 000,- Sk), 
Karlova Ves 7-krát (priama 
škoda 557 000,- Sk), Lamač 
3-krát (150 000,- Sk) 
a Dúbravka 4-krát (5000,
Sk)". Výška priamych škôd 
spôsobená požiarmi spolu 
dosiahla hodnotu 812 000,
Sk, uchránené hodnoty do
siahli výšku 1 550 000,- Sk. 
Pri týchto požiarok bolo 5 
osôb zranených. 

Požiar striech rodinného 
domu a prístavby na ulici 
Slovinec v Devínskej Novej 
Vsi dňa 13. 8. 2000 s priamou 
škodou 1 OO 000,- Sk a uchrá
nenými hodnotami 1 000 
000,- Sk vznikol manipuláci
ou s otvoreným ohňom. 
Dňa 12. 8. 2000 na ulici 
P. Horova nastala intoxikácia 
jednej dospelej osoby splodi
nami horenia pripálenej stra
vy. 

R. Dvonč 

doktora sociálnych vied- s radosťou 
- kráčať . - 9. Do očí bijúcim spôso
bom - vodorovný architektonický 
útvar.- 1 O. Značka pre ka lóriu -far
bia ci kúpel' - časť úst. - 11. Hora 
v Ugande- rozpúšťali pomocou tep-

ft 
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KLUB REKREAČNÉHO ŠPORTU EKO 
oznamu;e záuiemcom o rekreačný šport, že môžu navštívit' 

telocvičňu od 18. septembra 2000 na ZŠ Bukovčana_ l. 

PONDELOK 
17. 15-18.25 rekreačná TV, rodičia a deti 

20. OO-21. OO zdravotná TV, ž~ny 
NEDEľA 

13.30-15.00 loptové hry, stolný tenis, mládež 

19. oo-20.30 basketbal, mládež 

l MOTO~ŠPORT l 
Reprezentant SR, iba 23-ročný 

Andrej Studenič, jazdiaci za 

National Team Slovakia na vozidle 

AUDI A4 Quattro, tohtoročný 

Majster Európy - FIA Zóno strednej 

Európy a absolútny Majster SR 

v pretekoch automobilov na okru

hoch úspešne pokračuje v športovej 

sezóne. 

· Na Ma.sarykovom okruhu v Brne 

v, rámci najprestížnejších cestných 

automobilových pretekov EURO 

STC so umiestnil na veľmi peknom 

8. mieste, keď v l . jazde, ktorá so 

išlo za dažde, bol hneď po tlače

nici v prvej zákrute zozadu vy

tlačený zo 4. miesto mimo trat' 

a dostal so do štrkove j zóny. 

Zvíťazil Peter Kox z Holandska no 

vozidle Honda Accord .Po oprave 

vozidla nastúpil Andrej Studenič 

na šta rt 2 . jazdy (8. miesto), v kto-

. rej podla očakávania zvíťazil 

Talian· Roberto Colciogo na vozidle 

Audi A4 Quattro. 

DB 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS 

8. 10. Zbieranie húb. Doprava a miesto zberu podľa vzájomnej 
dohody. Predpokladané stretnutie o 6.00 h 

na železničnej stanici v DNV. 

Informácie: tel.: 6477 8269 

la . - 12 . Bez lesku - vylučujú v kvap
kách. 
Pomôcky: F. Adua . - C. Mite. - H. 
Am o ul. - Morin . - 1. Jamsk. - 1 O. 
Japura . - 12. Oboa. -
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Pri písomke šepká Janko Miškovi: 
- Ten náš učitel' je ole blbec. 
Učitel' od tabule upozorňuje Janko: 
- Nenašepkávoj Mišovi, on na to musí 
príst' sám! 

~-+--+-_,---r--~-+--~~---r--r--+--~~ 

Učitel' chémie hovorí o negatívnych 
vplyvoch alkoholu. Priniesol pohár vo
dy, pohár slivovice a dva červíky. Do 
vody ponoril jedného červíka, ktorý sa 
živo pohyboval dá/ej. DÓ druhého po· 
hára so slivovicou vložil druhého červí
ka a ten za niekoľko sekúnd klesol mŕ
tvy na dno. 

E 
f 

G 
H 

l 

J 
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· Tak, čo nám z tohoto pokus'u vyplý-
va? - pýta sa. · 
· Pite slivovicu, nebudete mat' červíkov. 

Učitel' sa pýta: 
- Ferko, čo hovoril otec na tie tvoje 
známky v žiackej knižke? 
- Velín i sa hneval. Na vašom mieste by 
som sa mu zdá/eko vyhýba( 
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Príhovor 
vydavateľa 
Ak niekto dnes počíta, že verej

nosÍ zaujmú logické dôvody no 
čokolvek, osi sa mýli . Je predsa 
presýtené často neistými vyhláse
niami predstavitelov niekol'ko de
siatok politických strán, vládnej 
a opozičnej špičky nevynímajúc, 
desiatkami politicky (stranícky) 
rozdielne orientovaných médií, de
si otka mi rozdielnych výkladov no 
lokálne i celoštátne pôsobiace 
kauzy (politického, ekonomického, 
právneho .. . charakteru), návalom 
reklamy a v· neposlednom rade 
hladením riešení svojich osobných 
problémov.(lch množstvo o vel'kost' 
tiež rastú .) 
Čo je_ jedine spolahlivé (o spra

vodlivé), všetci dobre vieme. Jej 
aktivitu si pripomenieme v prvé 
dni nasledujúceho mesiaco. Či 
chceme, alebo nechceme, príde, 
vyrieši. 

Žia!', na to, čo by sme mali 
riešiť sami, no to si, väčšina, nev.ie 
nájsf dostatok času. Spoliehame 
so, že veci verejné (pre nás), za 
nás vyrieši tých niekol'ko dočasne 
zvolených zástupcov. Hoci sme si 
zvykli, že riešia príliš stranícky 
orientovane, často iba z osobných 
záujmov, počítajúc s pohodlno
sťou, neochotou, či neschopnosťou 
nás más.(A nielen tí v parlamente) . 

Ponechávoním vecí verejných 
až na doraz vzniká privela náraz
níkov. ich "dotyky" bývajú však 
bolestivé. Nepoužíval' radšej logi
ku, alebo zdravý sedliacky rozum? 

Váš vydavatel' 

EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

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

20.10. 2000 Ročník: X. Číslo: 18 bezplatne 
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D Ako bude vychádzať 

!J Okrsky pre referendum 

l3l Rieka Morava v ohrození ll Kultúra 

lJ Spoločenská kronika mfJ Šport 

l] Katalóg 2000, kalendáre 

O niekol'ko dní si pripomenieme pamiatku zosnulých 

l(de chceme byt-
alebo čo o tom vieme? 

Príprava reformy verejnej správy je z času na čas skloňovaná v róznych mé· 
diach. To podlá toho, či sa nájde nová téma·kauza,alebo sa vyberie aj staršia 

téma. 
O čo vlastne ide? Ako vždy v prvom rade až o peniaze· povedal by prag· 

matik, alebo niekedy človek znechutený hádaním sa a večným osočovaním 

jednej strany tou druhou. 

Reforma verejnej správy je 

záležitost' rozpracovaná o diskuto

vaná v našej republike už 1 O ro

kov. Každá vládna strana chcela 

použit' reformu vo svoj prospech 

a preto so vždy začínalo od nuly. 

Je to len naše špecifikum? 

Z Anglicka prišlo slovo o ktorom 

sa ve/a hovorilo a niekedy málo 

rozumelo. Princíp subsidiarity -
problém so má riešit' tam ,kde 
vzniká. Čiže prenos právomocí zo · 

štátnych orgánov na čo najnižší stu· 
peň priamo volených predstavi

te/ov. 

Keď si to zoberieme na pomery 

Devínskej , čo nám z toho vyplýva? 

Obec, ktorá si na budúci rok pripo

menie 450 výročie prvej písomnej 

zmienky ,bola v roku 1971 záko

nom SNR č. 63 pričlenená k hlav

nému mestu Slovenska Bratislave. 
V roku 1994 bolo referendum 

(Pokračovanie na 2 strane} 

Ako bud!e 
h ~d ,~ ' LV.·. Y~' O' ,- !"7}Q.í ." 

~,'* . .., _ 
Devínskonovoveský Expres by 

mal vyjs( do konca roka 2000 

ešte š ly ri krát. 

č. 19 • uzávierka 26. l O. 
vyjde 3. 11 

č. 20- uzávierka 9. ll. 
vyjde 17. ll. 
č. 21 • uzávierka 23. ll . 
vyjde l. 12. 

č. 22 • uzávierka 7. 12. 

vyjde 15. 12. 
Či vyjdú všetky čísla záleží od 

prostriedkov, ktoré zatiaľ vyda

votelovi chýbajú. 

Z dôvodu zablokovania dotá

cie nedostal Devex účelovú dotá

ciu za ll. a 111. štvrťrok (90 tis. 

Sk). Opodstatnenie zablokova

nia v tomto čase skúmajú (miest

ny kontrolór+ účtovník). 
Aj po úhrade dotácie pred

bežne chýba Devexu do konca 

roko vydavateľstvu na pokrytie 

nákladov na vydávanie Devíns

konovoveského Expresu pre tento 

rok cca 57 tis. Sk. 

Vydavateľ póžiadol MČ DNY 

o dofinancovanie ale aj touto 

cestou hl'adá dalšie zdroje 

{sponzorov, inzerentov), ktorí 

môžu Devexu pomôcf preklenú( 

tento handicap (napriek zníženiu 

nákladov používaním lacnejšie

ho papiera) 
vyd ava tel' 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 12.1 O. 2000. 

Úzavierka nas ledujúceho 

čísla bude 26.10. 2000, 

číslo vyjde 3.11. 2000. 
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® robničky 
1l radnice 

K dv chcvmv byť ... 
(Dokončenie z 1 strany) 

o odčlenení ONV - neúspešné. 
V súčaslnei dobe - roku 2000 , 
hovoríme o VUC - vyšších územ
no-správnych celkoch a novom 
zákone o Bratislave. Akosi sa pe

. rióda oh/odom riešenia záležitostí 
samosprávnych funkcií skracuie. 

Otázka vel'koslí VUC ie znovu 
otázka /ai/ oh/odom financií. 
Chceme íst' do EU a tak sme "pri
pravení" priiat' a realizova( prin
cíp subsidiarity VUC - Bratislava -
ako samostatné mesto alebo 
pričlenenie ai okolitých miest -
okresov. Problém ie určenie vel'
kosti nielen z plošného hladiska 
ale ai výkonnosti ekonomiky a po
čtu obyvatelov. Kombináciou tých
lo, ale ai dalších ukazovatelov, sa 
určuie lokalita pre samosprávnu 
funkciu . Ďalšou podmienkou ie ai 
prispôsobenie sa legislatíve EU 
a programom určeným na podpo
ru rozvoia. Takéto hodnotenie 
v EU ie delené podlá tzv. NUTS, 
kde stupeň podpory ie do stupňa ll 
- 1-i· na naše pomery stupeň -re
gión. 

Určenie stupňa vyspelosti urči
tého územia ie podlá európskych 
kritérií posudzovaná podlá hod
notiaceho kritéria - GDP /1). hod
nota vyiadruiúca kúpischopnost' 
obyvatelstva/. Ak si pozrieme ta
kéto hodnotenie kde EU má hod
notu 20 000 PPS, Bratislava dosa
hu ie 19 900, západoslov. krai 7 
800 , slredoslov. krai 7 400 , vý
chod_oslov. krai 6 900 /Eurostat 
1999/. Toto kritérium ai udáva 
ako ktorý región môže žiada( 
o podporu z európskych fondov. 

Príklad zo susedného Rakúska 
ie dost' výrečný. Územie nedaleko 
Viedne, z ktorého chodia /'udia 
pracova( do metropoly Rakúska 
vykazuie nižšiu hodnotu GDP zo 
zdroio.v, ktoré sa vyprodukuiú 
v danei lokalite. ťudia však zará
baiú a do svoiho bydliska môžeme 
poveda( "chodia prespáva(". Ale 
nemôžeme povedal', že by ne
prosperovali, lebo výkonnos( eko
nomiky Viedne sa ukazuie ai na 

DEVEX2 

výške príimov. A ostatní ,ktorí pra
cuiú doma môžu a ai požaduiú 
podporu cez podporné fondy EU. 

Nepreiavuie sa lu tendencia 
pričlení( sa k Viedni. Nieie to ai 
príbuznost' oh/odom diskusie, kto
ré okresy by mali patril'/ alebo 
chceli /do VUC Bratislavy. 

Možno ie to ieden z poh/ádov 
na túto tému -pre mňa však dost' 
podstatný. 

Bratislava ako hlavné mesto 
Slovenska má špecifické postave
nie, či sa lo niekomu páči alebo 
nie. Či ie Ioto ai zohládnené / 
a nielen politicky skreslované pod
lá výsledku volieb/ ie vec, ktorá sa 
dá /áh ko posúdit'. 

Diskusia k tak závažnei té
me ako i~ určenie VUC a taktiež 
k návrhu zákona o Bratislave by 
mala byt' npozaj verejná. 

Napríklad otázka rozčlenenia 

právomoci - postavenia mestských 
častí a magistrátu, otázka primáto
ra a starostov /oh/odom kompeten
cií/ resp. volených komunálnych 
poslancov. 

' Primátor Bratislavy pán Moravčík 
sa v niektorých publikovaných člán
koch opiera napríklad o silné po
stavenie primátora Londýna. Podlá 
moiich informácií reforma vereinei 
- obecnei správy v Anglicku prebie
ha od roku 1974 /od nainižšieho 
stupňa po vereiných diskusiách/ 

A v súčasnosti ie v poslednom 
štádiu - určenie postavenia Londý
na , ieho mestského zaslupitelstva 
a taktiež primátora. 

Na inlernetovei stránke mesta ie 
napr. zvereinených 61 otázok na 
túto tému /New Leadership for 
London/ a po vyhodnotení bude 
určite braný zrete/' na tento prie
skum /viď http:www.london-deci- · 

" 

des.detr.gov.uk/wbitepaper/anne
xd. Asi takýmto , alebo podobným 
spôsobom by sa mala viest' disku
sia k takto závažným témam. 
Určité informácie boli podané ai 
na rokovaniach miestneho zaslupi
telstva. 

Diskusie na tak závažnú tému 
tožko viest' cez články v novinách . 
Beriem lo ako podnet na živú tému, 
ktorá zauiíma občanov a mňa tiež 
/ai v pozícii akú zastávam/. 

Preto by som si skôr predstavo
val zorganizoval' diskusiu - napr. 
v /stracentre - s občanmi po ich ini
ciatíve / napr. oslovením poslan
cov/. 

Vzáiomná spokoinost' sa dá do
siahnut' len po čo naiširšei diskusii. 
Je nás viac takýchto ? 

lng.P. Rajkovič 
zástupca starostu MČ 

Rozdelen,.e v-olebných okrskov na referendum 11. 11. 2000 v MČ DNV 

Volebný Volebná Ulice patriace do okrsku 
okrsok miestnosť na hlasovanie v referende 

Opletalova, Devínske jazero, 

Kino Devín, Poniklecová,Bystrická, Ílová, Kremencová, 
č.1 

Ople"talova 4 Tehelňa, Tehliarska, Mečíková, }. jonáša, 
janšáková, Záhradná, M. Pišúta 

Na Vyhliadke, Samova, Spádová, ul. 1. mája, 
Na Grbe, Novoveská - rodinné domy, Delená, 

č.2 ZŠ Charkovská 1 
Kosatcova, Magnezitová, Mlynská, Bridlicová, 
Vápencová, Záveterná, Charkovská, Jstrijská 

8-18, Kalištná, Novoveská 10-18, Uhrovecká, 
Hradištná, Brežná 

' 
Jstrijská - rodinné domy, Na Kaštieli, Na Mýte, 

č.3 
Kultúrne stredisko Eisnerova 1, Slovinec, Pod Lipovým, 

Jstrijská 2 Prímoravská, Želiarska, Na Hriadkach, Na 
Skale, Nám. 6. apríla, Podhorská, Pieskovcová 

·zš /. Bukovčana 1-30, Vápenka, 
č.4 }. Poničana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ·15, 17, 19, 21, l. Bukovčana 3 M. Marečka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

ZŠ 
}. Smreka 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

č.5 22, 24, 26, Š. Králika - rodinné domy, P.Horova 16 š. Králika 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 181 20, 
P. Horova 22, 24, 26, 

' P.Horova 

ZŠ 
1, 5, 7, 9. 1 o, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 

l P. Horova 20, 21, 23, 28, č.6 P.Horova 16 Eisnerova 38, 40, 42, 44 -l 

l }. Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11 

Rodný list a informácie o občianskom združení 

"Rieka Morava v ohro.zenÍ11 

Naše občianske zduženie 
bolo zaregistrované na mi
nisterstve vnútra SR v Bratis
lave 25.7. 2000. Cieľom 
združenia je ochrana príro
dy a životného prostredia 
/'udí v katastri mestskej časti 
Bratislava-ONV, nivy Moravy 
a jej okolia v procese posu
dzovania vplyvov "Prístavis
ka Devínska Nová Ves; ram
pa pre nakladanie automo
bilov; RO-RO rampa" pláno
vanej na rieke Morave na ži
votné prostredie. 

Prípravný výbor občian
skeho združenia pracoval 
v zložení: RNDr. Ladislav Ši
mon, PhD., Mgr. Karol Mo
ravčík, Ing. Miloš ETJcinger, 
RNDr. Katka Zlochová, Ján 
Rábek a Jozef Žemba. 

Záujem /'udi o členstvo la 
to hlavne z ONV/ rastie 
a stále pribúdajú ďalší čle
novia. Naše ciele podporilo 
členstvom ku dňu 11.9. 2000 
už 103 občanov na Sloven
sku, z ktorých je väčšina 
z ONV. Naše združenie je 
otvorené spoločenstvo a je 
vítaný každý jeden nový 
člen, ktorého zaujíma žívot 
okolo neho. Členom združe
nia môže byť fyzická osoba 
so štátnou príslušnosťou 
Slovenskej republiky, alebo 
cudzí štátny príslušník žijúci 
na území Slovenskej repub
liky, staršia ako 18 rokov, 
ktorá súhlasí so stanovami 
a cie/'om združenia. 

Pri napfňaní ciel'a združe
nie využíva možnosti dané 
zákonom č. 12111994 Z.z. 
a ostatnými právnymi nor
mami, platnými na území 
Slovenskej republiky, reš
pektuje svoje stanovy 
a program. Združenie je mi~ 
movládnou a neziskovou or
ganizáciou, ktorá svoju čin
nosť vyvíja nezávisle od po
litických strán a záujmov 
hospodárskych organizácií. 
Valne zhromaždenie ob
čianskeho združenia bolo l. 
9. 2000. Jednohlasne pod
porilo stanovisko rady ob
čianskeho združenia, ktoré 
dalo záporné stanovisko 
k zámeru. Toto stanovisko 
a overené kópie podpiso
vých formulárov a stanov 
občianskeho združenia sme 
12.9. 2000 poslali na minis
terstvo životného prostredia 
SR. V súčasnosti je vytvorená 
Rada občianskeho združe
nia, ktorá pracuje v zložení 
RNDr. Ladislav Šimon, PhD., 
_Mgr. Karol Moravčík, Ing. 
Miloš Encinger, RNDr. Katka 
Zlochová, Ján Rábek, Jozef 
Žemba a ing. Marián Jurčák. 
Splnomocnencom občian
skeho združenia je RNDr. 
Ladislav Šimon, PhD. Ob
čianske združenie "Rieka 
Morava v ohrození" má síd
lo na ulici P. Horova č. 20112, 
841 Ol Bratislava. 

Ladislav Šimon 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 
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Nemienim každý druhý týždeň, na striedačku s Ing. Jurčákom, za
p(ňat' stránky Devexu na obecnopolitickú tému, ale v tomto čísle si 
neodpustím len heslovite reagova( 

• Som rád že sa táto téma dostala 
aj do Devex,u. Očakávam že pris
pejú aj iní, ktorých to zaujíma úplne 
prirodzene ako občanov Devínskej, 
Bratislavy, Slovenska. 
• Zdá sa že môj článok "0 brz
dách .. . " z predminulého čísla bol 
zrejme dosť dlhý (možno aj nároč
ný) na to, aby bolo pochopené len 
to, čo bolo v ňom napísané. Nič 
viac. Ja sám som nepochopil, pre 
zmenu, z článku Mariána Jurčáka, 
či najnovšie je na Slovensku, uverej
nenie rodiska kohokolvek - zos
miešňovaním . Či prípadne je zos
miešňovaním pripomenutie holých 
faktov z volebnej kampane z pred 
dvoch rokov. 
• Napriek opticky kontroverzným 
názorom vidím, že nemáme no pos
tavenie Devínskej v novom sa
mosprávnom členení Slovenska 
(a Bratislavy) diametrálne odlišný 
pohlad. Očividne si ten môj článok 
treba prečítať viackrát, v pokoji 
a nezaujate. Ja však problém posta
venia Devínskej neohraničujem na 
jednej strane "konzumom" a na dru
hej strane "klancom". V lepšom prí
pade Koloniou a "mittelmonkou". 
Chce to naozaj diskusiu. DTV 
a Devex by sa uživili niekol'ko týž
dňov. Naďalej zotrvávam v názore 
že bratislavskí starostovia sa pri for
mulovaní svojej výzvy "nezodrali". 
Mali by mať, a aj majú podstatne 
väčší duševný aj politický potenciál 
ako ukázali . Pravda ak chcú naozaj 
dosiahnut' svoje ciele. Ťažko ma ob-

viniť že podporujem primátorský 
návrh, ak žiaden (ani v Devexe ani 
v DlV) nebol prezentovaný. 
• Výčitku o mojej "globalizácii" be
riem s úsmevom, pretože moje "ob
hajovanie záujmov susedných obcí" 
vychádza výrazne aj s poznatkov 
Ing. Jurčáka z formy spolužitia 
Clevelandu so svojou aglomeráci
ou, o ktorých mi osobne rozprával 
už pred viacerými rokmi po návšte
ve USA. Predstava tuhej centralizá
cie moci predsa v Bratislave nie je 
nová a o znesitel'ných formách spo
lužitia "city"(centrálnych mestských 
častí), okrajových mestských častí 
a aglomerácie (zhruba dnešný bra
tislavský kraj za hranicou mesta) sa 
už diskutovalo v Devínskej dáv
nejšie. 
• Možno že do vyjdenia tohto čísla 
Devexu už zasadli miestne výbory 
strán, hnutí . Koaličné aj opozičné 
rady a kluby. Okrúhle, štvorhanné 
či inak tvarované politické stoly. 
Miestne politické grémiá . 

Možno, k tejto téme, už dorazili 
inštrukcie zo straníckych centrál 
a dočkáme sa prejavov života, na 
tému "Kam ťa zaradia Devínska ?" 
aj v miestnych politických kruhoch. 
Aj keď obecné vol'by nie sú za dve
rami. 

Aj tento záver môjho príspevku 
chce by( provokáciou k diskusii 
o tom, čo by mohlo Devínsku tiež 
zaujímať. 

Miloš Encinger 

Platená inzercia 

DEVEX 3 
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Kalendár na rok 2001 
pripravujú opäť žiaci ZŠ 

. Bukovčana 7 
Po úspešnom vydaní ka

lendára na rok 2000, 
v najbližšom čase vydá 
naša škola i stolový kalen
dár na rok 2007. Na prá
cach s tematikou fauna, 
flóra a pamätihodnosti 
Devínskej Novej Vsi 
a Devína žiaci pracovali 
niekof'ko mesiacov. 

Nebolo láhké pre nás pe
dagógov vybrať, ktoré 
z prác sa v kalendári obja
via. Ale vybrali sme a dúfa
me, že sa budú páči( Malí 
umelci namal'ovali tie časti 
Devína a Devínskej Novej 
Vsi, ktoré sa im najviac 
páčia a zároveň im najviac 
prirástli k srdcu, napr. 
Náučný chodník Devínskej 
Koby!Yt Sandberg, okolie 
rieky MoravYt bobrYt bocia
nYt ale výtvarne stvárnili aj 
svoju školu, radnicu a kos
tol. 

Za zmienku však stojí 
skutočnosť, že minulý rok 

Kultúra? 
Pod pojmom kultúra si mnohí 

predstavujú iba ponuky iných (film, 
televízia, divadlo, koncert ... ).Kol'kí sa 
však zamyslia (a v živote aj uplatňu
jú) nad vlastnou ponukou kultúry, ale
bo kultúrnosti? 

Vieme (či naše deti) pozdraviť? 
Vieme rozprávať v spoločnosti (ulica, 
pracovisko, škola, kultúrne podujatia, 

DEVEX4 

kalendáre vyšli za pomoci 
príspevku NK Sokrates . 
Tento rok sme sa odvážili 
vydať kalendáre zo zdro
jo~ ktoré sa nám podarí sa
mostatne získať. Ako prvý 
nám prejavil podporu sta
rosta MČ ONV Ing. V. 
Mráz, ale postupne aj firma 
Presskam (p. Lied/), firma 
Ko/eko (p. Kolafík), firma 
STAMAOO, starosta obce 
Marchegg. Osobitné podá
kovanie patrí p. Savkovi, 
ktorý zabezpečil tlač ka
lendárov. Čakáme ešte na 
vyjadrenie dalších spo.nzo
rov. 

Veríme, že kalendár na 
rok 2007 s názvom 11 0e
vínska Nová Ves a Devín 
očami detí" sa Vám bude 
páčiť, prípadne využijete 
možnosť si ho objednať, či 
už jednotlivci alebo kolek
tívy na tel. čísle 6477 

5329. 

Mgr. Soňa Frohlichová, 
ZŠ Bukovčana 7 

na návšteve ... )? Vieme sa· správať na 
návšteve, v reštaurácii? Patrí náš 
vzhlad ku kultúre? Vieme vhodne 
vybrat' darček, či poslat' primeranú 
gratuláciu? 

Nuž otázok na zamyslenie dosť. 
A nielen pre deti. Často by bolo treba 
vela pripomínať aj rodičom, vedúcim 
vo firmách, či verejným činitelom. 
Začat' treba od seba. 

n 

Program kina 

©rnwcr~ 
19., 20., 21. a 22. 1 O. 

o 17.15 a 19.45 h 
/A, MOJE DRUHÉ /A A IRENA, 

USA- MP 12 -č. d. - 60,-

27., 28., 29. 10. 
o17.15h 

X-MEN 
USA- MP 12 s. t. - 60,-

' 28., 29.10. o 19.45 h 
KURE MELANCHOLIK 
čes . - MN 15 - 50,-

Tel : 6477 5104 

fR)rfl@l®/) (j)[J[J(l@íYJ®il® 
z Novej Vsi do Novej Vsi 

Október, mesiac ruženca 
a tým aj l'udskej nádeje oslávili, 
8. októbra 2000 spoločne čle
novia súboru "Nádej" svojou 
púťou do Novej Vsi nad Žita
vou, ktorá je jedným z pútnic
kých mariánskych miest na 
Slovensku. Účastníci púte sa 
zúčastnili na sv. omši, kde pod 
vedením dirigentky súboru 
Júlie Zúbkovej vystúpil spevác
ky zbor, ktorý svoj im nádher-

a zaspievaní niekol'kých ma
riánskych piesní sa všetci išli 
rozlúčiť do miestneho kostola. 
Bola to silná a dojímavá chvíl'a, 
keď po spevoch venovaných 
Božej rodičke sa spievalo aj 
pred kostolom. Vyvrcholením 
bola pieseň, tak typická pre obe 
dediny. - "Nová Ves, Nová Ves, 
prekrásna dedina ... ", ktorou sa 
uzatvorilo nádherné vystúpenie 
súboru a dôstojná reprezentácia 

Spevokol Nádej na svätej omši v Novej Vsi nad Žitavou 

ným spevom ozdobil jej celý 
priebeh. Svätú omšu celebroval 
miestny dekan farnosti dôstojný 
pán Vincent Máder, rodák 
z Devínskej Novej Vsi. Bol nes
mierne dojatý návštevou svo
j ich rodákov a krásnym vystú
pením speváckeho zboru, čo 
vyjadril aj vo svojom príhovore, 
čiastočne povedanom aj 
v chorvátskom jazyku. Myslím, 
že slzy dojatia nechýbali 
v žiadnom oku z prítomných. 
Po sv. omši boli členovia spe
váckeho zboru pozvaní na ma
lé občerstvenie na faru . 

Následne všetci účastníci zá
jazdu spoločne navštívili pút
nické miesto pri "Studničke". 
Po vykonaní krížovej cesty 

všetkých účastníkov zájazdu . 
Napriek denným zložitým l'ud
ským vzťahom, bol tento deň 
z pohl'adu prejavovania l'ud
ských vlastností iný. Prevládala 
láska l'udských sŕdc . Srdečná 
vďaka organizátorom tohto zá
jazdu, najmä júlii Zúbkovej, 
ktorá svojou nesmiernou húžev
natosťou vie aj amatérskych 
spevákov priviesť k. profesionál
nym výkonom, ktoré sú dobrou 
vizitkou úspešnej reprezentácie 
našej obce. Vyjadrením ocene
nia bolo aj pozvanie zástupcov 
z Novej Vsi nad Žitavou na ďal
šie vystúpenie speváckeho zbo
ru "Nádej". 

Ing. Emília Turnerová 

i v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Mária VRTEL'OVA 

75 rokov 
jozef MAŽ/Č 

85 rokov 
Mária STANOV A 

91 rokov 
Rozália VITOSOVA 

Blahoželáme! 

G;···zosobdšil~· 1:Sí/i;,);;.;y 
na radnici 

Martin HVOJNIK 
a Martina VAVRIKOVA , 

v kostole 
Martin MARTIN/K 

a Zuzana ZLOCHOVA 

JUDr: Milan MENYHART 
a Ľubica PRUŽINCOVA 

Blahoželáme! 

G Odišli z našich '"rat:~pv ) 
Michal ANDRASI 
Dezider PARADI 
Anna VILEMOVA 

Nailt Ša kl'úče 
Kto stratil zväzok kl'účov, nech sa 
o ne prihlási v inzertne kancelárii 

Devexu na Novoveskej 14 (z dvora), 
po-pia: 153().18.00, so: 8.0().11.00 

V týždni od 18. do 22. septem
bra prebiehal v Devínskej Novej Vsi 
týždeň aktivit v rámci pravidel
ného celosvetového čistenia Zeme 
- Clean up the world, tento rok 
pod heslom "Menej odpadu - viac 
života". Celé podujatie už tradične 

·organizovali spoločne miestny 
úrad, /stracentrum a Ekocentrum 
Daphne z Devína. Okrem pravidel
ného jesenného upratovania pre
biehali počas celého týždňa aktivi
ty zamerané na výchovu k rozum
nému nakladaniu s odpadmi 
a ochrane prírody v regióne. 

Čistenia sa zúčastnili žiaci všet
kých troch základných škôl. Deti 
vyupratovali areály a okolie svojich 
škôl (nazbierali pri tom približne 2 
tony odpadkov). Malé detičky sa 
za odmenu pozabávali na divadel
nom predstavení Čin-Čin. 

Pre väčších žiakov boli priprave
né tri bicyklové exkurzie s vyškole
nými sprievodcami pre nivu Mora
vy z Daphne. Deti sa priamo v pr(
rode veľa dozvedeli o živote 

Nevšedná spomienka 
na 100. výročie nedožitých naro
denín starousadlíka Devínskej 
Novej Vsi Františka Cvečku. 

Bolo to 21. novembra 1900, 
keď sa v rodine Urbana Juliany 
Cvečkovej narodil syn František, 
ako jeden z datších detí z celko
vého počtu 8. 

Nemallahký život najmä preto, 
že v trinástom roku jeho veku mu 
zomrel otec a dvaja starší bratia 
Pavel a Jozef odcestovali za prá
cou do Ameriky. 

S mladším bratom Ferdinan
dom, sestrami Annou a Uršulou 
a s mamkou ostali hospodáril' na 
pôde. Ako 22-ročný sa oženil 
s novoselankou Paulínou, rode
nou K/osovou a postupne mali ne
úrekom 13 detí. Z nich postupne 
odišli z tohto sveta ako 20-ročný 
Ferdinand, učíte/' Bat'ovej školy 
práce, ako 62-ročný Štefan pra
covník zahraničného obchodu, 
62-ročný František pracovník 
SAV, 74-ročná Jozefína, domáca 
a 56-ročný Alexander elektrikár. 
Zostalo teda 8 súrodencov a to 
Paulína, Ján, Jozef, Juraj, Vero
nika, Anton, Pavel a Peter. 

Vznikla myšlienka zorganizo
vat' stretnutie potomkov a prí
buzných, ktorých je k 31. 8. 
2000 celkom 112. Nie je jedno
duché pre taký počet osôb stret-

v mokradiach a zároveň vyčistili od 
odpadkov priestor pri ná'Učnom 
chodníku nivou Moravy. 
Nemenej podnetná bola geológia 

"Menej odpadu 
-viac života l' 

v prírode s RNDr. L. Šimonom, PhD 
zo Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra. S ôsmakmi a devia
takmi sa porozprával o geologickej 
stavbe Devínskej Kobyly a o potre
be chrániť prírodu v našom okolf. 

U~iteľom bol určený seminár ti
vá príroda v regióne Záhorskej 
Bratis-lavy. Pozvanie prednášať pri
jali odborníci z prírodovedeckej fa
kulty, Štátnej ochrany prírody, zo 
Správy chránenej krajinnej oblasti 
Záhorie a z Ekocentra Daphne 
RNDr. E. Gállová, RNDr. E. Kocia
nová, MVDr. A. Kurthy a pan M. 
Kurthyová. Seminára sa zúčastnilo 
26 učiteľov z ONV a okolitých obcí. 

nutie zorganizova( Stalo sa to 
15.-16. septembra v zariaden/ 
Hydrostavu na Píle, kde z uvede
ného počtu prišlo celkom 85 
účastníkov. 

Bohatost' programu ako napr. 
odovzdanie rodinnej kroniky všet
kým súrodencom a švagriná,;, 
z prvého pokolenia bol azda zla
tý klinec programu. Treba sporne
nút: že osobitný záujem vzbudila 
výstava dokumentov a význam
ných predmetov, ktoré zostali po 
rodičoch, po zosnulých súroden
coch, najmä po Ferdinandovi. 
Nechýbali ani dokumenty o kon
taktoch so súrodencami v Ameri
ke, kde jedna z nich, Irena 
Hudečková, rod. Cvečková, v júni 
t. r. navštívila aj ONV 

Na osobitné zážitky spomínajú 
najmä deti, ktoré na prilahlých lú
kách, športoviskách a konečne pri 
táborovom ohni prežili prekrásne 
chvíle. 

Vo večerných hodinách nechý
bala diskotéka pre mladých 
i skôr narodených, spojená 
s osobnými rozhovormi a spo
mienkami na tažkú mladost' pre
žitú v kruhu síce chudobných, ale 
úprimných a snaživých súroden
cov, z ktorých je 6 vysokoškolá
kov, 1 docent a kandidát vied, 
1 bol predsedom MNV v ONV, 

Ako triedi( komunálny odpad si 
pomocou rozprávky vyskúšali tak
mer všetci štvrtáci z ONV s M. 
Kurthyovou z Ekocentra Daphne. 
Pre 120 ôsmakov a deviatakov 
prednáša/o separovaní odpadu 
Ing. štefánek z firmy OLO, a. s. 
Súčasťou výchovy k rozumnému 
nakladaniu s odpadmi bola výtvar
ná súťaž kolektívov 2. stupňa ZŠ 
"Menej odpadu- viac života". Deti 
sa pod vedením učiteľov zamysleli 
nad tým, ako je možné znižovať 
množstvo vznikajúceho odpadu 
v ich rodinách, ktoré obaly sú 
~o~~k~~n~k~~o~a~ 
sú dokonca nebezpečné. Výsled
kom boli zaujímavé plagáty, ktoré 
budú vystavené vo vestibuloch 
škôl, na miestnom úrade 
a pod. Záverečné vyhodnotenie 
týždňa podujatí bolo v piatok 22. 
9. vo veľkej sále lstracentra. 
Spestrené bolo veľmi vydarenou 
módnou prehliadkou modelov, vy
robených z už nepotrebných mate
riálov, ktorú so svojimi zverencami 

další zastávali významné hospo
dárske a spoločenské funkcie 
v podnikoch a občianskych hnu
tiach. Inými slovami, niet sa začo 
hanbit'. 

A tak prvá generácia po ro

dičoch Františkovi Cvečkovi 
a Paulíne Cvečkovej azda úspeš
ne zasiala touto akciou hlboké ro
dinné putá so všetkými pozitívny
mi prvkami, ktoré sprevádzajú 
náš každodenný život. 

Ukázalo sa, že i tak rozvetve
ná rodina žijúca okrem. Bratisla
vy a oko/io v Zákopčí a okolí 
a v Brezovej pod Bradlom vie byť 
súdržná, priatel'ská, tolerantná 
a nadalej skromná. 

Dôkazom dobrej pohody, zá
bavy a spoznávania sa bol sa
motný záver, s ktorým súhlasili 
všetci účastníci stretnutia: Nech ži
je rodinné stretnutie roku 2002 !, 
teda v roku, keď sa 100 ročnice, 
pravda nedožitej, bude spomínat' 
matka, babka, prabobka a pra
prabobka Paulína Cvečková {29. 
júna}. Prežila tožký život. Dve 

svetové vojny, obdobie biedy 
a nezamestnanosti, ale aj radosti 
z práce a snaživých detí. 

Okrem iného, v roku 1944 ob
držala mimoriadne vyznamena
nie, ako mnohodetná matka, od 
vtedajšieho prezidenta Slovenskej 
republiky. 

Nech spomienky na stretnutie 
dlho zostanú v nás oko dobrý od· 
kaz predkov a azda aj kus radosti 
z toho, že sa opät' o 2 roky, mož
no zasa v hojnom počte, stretne
me. 

Bratia Juraj a Jozef Cvečkovi 

pripravila pani vychovávateľka 

Zvarová. Miestny úrad v spolupráci 
s firmou EPSOL uskutočnil pre 
občanov Devínskej Novej Vsi v so
botu 23. 9. 2000 separovaný zber 
problémových látok, ktoré nepatria 
do komunálneho odpadu. Občania 
odovzdali na troch zberných mies
~ach po/u 590 kg nebezpečného 
odpadu. 

Aby si občania mohli pouprato
vať okolie svojich domov, miestny 
podnik Denova pre nich pristavuje 
postupne každý piatok podľa har
monogramu veľkokapacitné kon
tajnery. Poďakovanie patrí všet
kým, ktorí obetavo pracovali na 
príprave a realizácii podujatí: pra
covníkom Jstracentra, Ekocentra 
Daphne, Denovy a všetkým pred
nášajúcim. Okrem nich patrí vďaka 
aj vedeniam základných škôl, všet
kým pani učite/'kám, učitel'om a vy
chovávate/'kám za pochopenie 
a spoluprácu. 

RNDr. Mária Šimonová 

DEVEX S 



Povedali v DI'V 
V kresle pre hostá privítali 9. septembra 2000 v štúdiu DTV pri

mátora Bratislavy Jozefa Moravčíka. Z rozhovoru sme vybrali: 

V ONV je v súčasnosti kritický 
stav v početnom obsadení miestnej 
stanice Mestskej polície. Ako sa te
da pamätá na okrajové časti mes
ta. 

V rámci projektu Bratislava - bez
pečné mesto sme vypracovali preh
lad o tom, . čo by sme všetko potre
bovali. V súčasnosti dávame na 
mestskú políciu 1 OO miliónov korún. 
Výdavky by sme potrebovali zdvoj
násobiť. Nie je možné získať viacej 
prostriedkov z verejných financií. 
Cestou sponzorských zdrojov sa 
nám darí získavať prostriedky na 
technické zlepšenie stavu, ale ne
môžeme počítať, aby sa v naj
bližších rokoch v rámci rozpočtu 
mesta zvýšila položka na platy poli
cajtov. Budeme radi, ak sa nám po
darí početné stavy mestskej polície 
udržať. 

Súčasnú neradostnú finančnú si
tuáciu Bratislavy malo pomôcť 
riešiť zavedenie tzv. dopravnej da
ne. Zamestnávatelia by mali platiť 
priamo ·do rozpočtu mesta popla
tok - daň, podlá počtu zamestnan-
co v. 
Takýto systém financovania verejnej 

dopravy funguje napríklad vo 
Francúzsku. Podarilo sa mi získať 
podporu pre 'lent~ projekt vo vláde. 
V súvislosti s problémami v makro
ekonomike je 
však zavádza· 
nie nových daní 
na budúci rok 
tabu. Toto opa!· 
renie prichádza 
do úvahy až 
v roku 2002. 
Na predvoleb
nom mítingu 
ste hovorili, že 
Bratislava má 
obrovský ma- llllflllllllllllllllllillll! 
jetok. Má ho 

-----'-"-
ešte? 
Ja som presvedčený, že aj počas 
tohto volebného obdobia sa majetok 
Bratislavy ešte zväčtí, aj keď predá
vame ročne majetok zhruba za 350 
miliónov korún. 
Sú fo predovšetkým pozemky, predá
vo né investorom na výstavbu. 
Počítame s tým, že v rámci zmeny 
vlastníckych režimov niektorý maje
tok prejde zo štátu do vlastníctva 
mesta. {Vodárne a kanalizácie, časť 

energetických zariadení - teplárne, 
rozvody) Na fo sú skúsenosti vo 
svete, že mesto s takýmito zariade
niami vie najlepšie hospodáriť. 
Neuvažuje sa so spojením MHD 
ONV-Záhorská bystrica-Krema
tórium? 
Na túto otázku zavolám riadite/ovo 
Dopravného podniku a ak fo bude 
len trochu možné určite vyhovieme. 

V rámci rozpočtu mesta už nie je 
možné zvyšovať dotáciu na pre
vádzku ani o korunu. Ale možno sa 
fam práve takýto spoj ešte vmestí. 
Ako nútite Dopravný podnik h/á
dat' vlastné rezervy? 
Napríklad tým, že dotáciu nezvyšu
jeme s infláciou. Teda každý rok 
musia približne o tých 10% racio
nalizovať svoju prevádzku. 
A pôjdeme ešte dalej, len tlak sa 

bude zvyšovať. 
Vysvetlite opakované odklady pre
daja pozemku na rozhraní Karlovej 
Vsi a Lamača firme Tesco. 
Mesto tento pozemok nevyužívalo, 
ale v územnom pléne je s ním počíta
né pre verejnú zeleň. Na pri/áh/om 
území má vyrásť nová zástavba a 
musíme dobre zvážiť, či hypermarket 
takmer v centre mesta je fo správne. 
Nevylúčili sme zatial' túto možnosť a 
konzultujeme s firmou Tesco, ako by 
mal ten hypermarket vyzerať. 
Pravdepodobne v takej podobe, ako 
Tesco hypermarkety slavia fo nemôže 
byť. Aj keď teraz táto oblasť nevy
zerá príliš zaujímavo, môže sa stať 
atraktívnou. Ale môžem podať infor
máciu, že sa pripravuje jeden hypre
market medzi Záhorskou Bystricou a 
krematóriom. 
Pomôžete nám pri rekonštrukcii ve
rejného osvetlenia na lstrijskej ulici? 
Dva roky slúbov a nič. 
Pozriem sa na fo a pomôžem. 
Bude možné mat' plaváreň v ONV? 
Určite to nemôže byť v najbližších 
rokoch verejná inv.estícia. Velmi by 
sme podporili, keby sa našiel privát
ny investor. 
Máme súkromného investora, ktorý 
sa tu pokúša stavat' plaváreň. 
Môžeme ho poslat' za Vami? 
Áno, pošlite. 

Zhovárala sa Tatiana Zverková 

*šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport 

Zvolenský šachový 
šampionát 

V dňoch 27. 8.- 3. 9. sa us
kutočnili otvorené majstrov
stvá Slovenska v šachu, ten
to rok na akademickej pôde 
mesta Zvolena. Hrad v strede 
mesta, Pustý hrad v neďale
kom lese, arborétum a ter
málne kúpalisko v Kováčovej 
sú atrakcie, ktoré sa oplatí 

navštíviť. Keď sa k tomu pri
dá ešte koncert Jany 
Kirschner a I.M-.T. Smile pri 
príležitosti osláv SNP, tak po
chopíte ako ťažké bolo kon
centrovať sa na kvalitné ša
chové výkony. Ciel'om bolo 
prilákať tento rok najkvalit
nejších slovenských šachistov, 
ktorých účasť na podobných 
podujatiach je vel'mi slabá. 
Organizátori preto rozdelili 
hráčov do dvoch turnajov 
"A" a "B". Žia l' na účasti 
našej špičky sa to neprejavilo, 
a tak zachraňovali úroveň 
podujatia vo vel'kej miere 

hráči s cudziny. 
Prekvapením bolo prvé 
miesto Jana Markoša zo 
Slovanu Bratislava, ktorý zís
kal 8 bodov. Na druhom a 
treťom mieste skončili hráči 
z Ruska - Konstantin Čer
nišev a Oleg Kozlov so zis
kom 6,5 bodu. 
Účasť žien bola ešte sla

bšia, chýbala .ako Zuzana 
Ha.garo-vá, tak aj Regina 
Pokorná. Otvorila sa tak ces
ta k triumfu Elene Chorvá
tovej, ktorá predstihla 
Zuzku Gregorov~ a Beátu 
Havlíčkovú. 

V "B" turnaji zvíťazil systé
mom štart- ciel' Anton Cviče
la. Získal 7,5 bodu a ani za
váhanie v poslednom kole ho 
nepripravilo o prvé miesto. 
Druhý skončil Miroslav Ka
niansky a tretí Miloš Hebelka. 

Z hráčov ŠK. Strelec 
Devínska Nová Ves som sa 
zúčastnil len ja, napriek to
mu, že som hral v "B" turnaji 
sa mi vel'mi nedarilo a 'najmä 
prehra v poslednom kole ma 
pripravila o lepšie umiestne
nie. 

Ivan Syrový 

Pri športovej olympiáde VW Sk, pri futbalových súbojoch pomáhali aj mladí futbalisti. Videli aj pekné góly. 

DEVEX6 

FUTBAL® 
Četvené svetlo 

v rukách Devínskej? 

Pomyselrié červené svetlo 
označujúce koncový bod je mo
mentálne v rukách resp. nohách 
nášho futbalového oddielu, 
účastníka 111. ligy skupina 
Bratislava. 

Odznieva množstvo kritických 
h.lasov na hlavy hráčov podl'a 
vyjadrenia kapitána mužstva 
Rybára v relácii DTV: " ... výbor 
má iné záujmy." 

Áno, je kus pravdy v jeho slo
vách. Výbor má a musí mať 
záujmy a dokonca i povinnosť 
zabezpečif finančne chod ce
lého futbalového oddielu. To 
znamená zabezpečiť financie na 
výplaty trénerov, tajomníka, úč
tovníčky v celkovej výške 270 
000 Sk, na výplaty rozhodcov 
cca. 1 OO 000 Sk a ďalej zabez
pečiť dopravu mužstiev, občer
stvenie mužstiev (aj súpera) 
a ďalšie prevádzkové náklady, 
ako sú pracie prášky, športová 

v 

výstroj a pod., čo predstavuje 
v sumáre 700 000 Sk. · 

Predchádzajúci výbor zane
chal neuhradené pôžičky vo výš
ke takmer 50 000 Sk, ktorých sa 
veritelia právnou cestou dožadu
jú. Pokial' by nám niekto vedel 
poradiť ako sa zbaviť týchto sta
rostí, mohol by sa výbor v plnej 
miere venovať športovému dia
niu. 

Nie však výbor, ale hráči 
a tréneri mužstiev rozhodujú 
na trávniku o výsledkoch. Je 
potrebné zobrať do úvahy od
chody hráčov Kováča (Sal'a), 
lenčúcha (Rakúsko) a ďalších, 
ktorí boli u nás na hosťovaní 
(Jurík, Pastierik, Bôžik). V hráčs
kom kádri sa objavili nové tváre: 
Gulyáš, Arbet (návrat z hosťova
nia v SKP Devín), Biskacký 
(Studienka), Balúch (Simonova
ny), Krajňák (Lipany) a Hyža 
(Myjava), a od 1. 1 O. 2000 prišli 
Medvec (FK Breznica) .a Kováč 
(Rapid). 

Mužstvo je zranitel'né najmä 
v obrane, kde chýbajú dlhodobo 
zranený Subín a Sašík. Zostava 
sa neustále mení a mužstvo ne-

Co so športom? 
Šport sa stal v 20. storočí po

stupne fenoménom spoločen
ského života nielen vo vyspe
lých štátoch. Aký význam a do
pad má i v celosvetovom me
radle o tom nás plne presvedči
li i nedávne televízne prenosy 
zo Sydney. Má svoju nezastupi
te/'nú úlohu v rozvoji osobnosti 
človeka, pomáha vytvárať nové 
vzťahy nielen medzi jednotliv
cami, ale i kultúrami národov 
a zároveň sa stáva zábavou 
a súčasťou využívania vol'ného 
času pre milióny aktívnych 
športovcov a aj ich fanúšikov. 

Stovky aktívnych športovcov 
sú v Devínskej Novej Vsi 
sústredené do športových klu
bov, ktoré vedú nadšenci 
a priaznivci, venujúci svojmu 
koníčku množstvo času, často 
krát bez nárokov na akúkol'vek 
odmenu, ba naopak v mnohých 
prípadoch činnosť "svojich " 
klubov aj finančne podporujú. 

Športové kluby, krúžky 
a združenia stoja pred úlohou 
naplánovania svojej činnosti na 
další kalendárny rok. jej rozsah 
a kvalita závisia aj od finanč
ných zdrojov, ktoré sa im po
darí získať formou príspevkov. 
Svojho času mala miestna sa
mospráva vo svojom programe 
zakotvenú podporu okrem 
iných aj športovým organizá
ciám pôsobiacim v ONV, vráta-

ne vypracovaného systému jej 
poskytovania. Bohužial', musím 
otvorene konštatovať, že v sú
časnej samospráve majú priaz
nivci športu slabé zastúpenie, 
čoho dôsledkom sú niektoré · 
skutočnosti, ktoré ma vedú k zá
veru, že športové aktivity sa na 
území ONV stávajú neželanou 
príťažou pre miestnu samosprá
vu. Z čoho vychádzam? 
1. Schválený rozpočet samo
správy na rok 2000 bol voči 
predchádzajúcim asi najviac 
percentuálne ponížení práve 
v oblasti podpory športových or
ganizácií. Pri pokračovaní tohto 
trendu, by to mohlo viesť k vy
nulovaniu tejto podpory. Len 
akosi chýba odvaha tento zámer 
miestneho zastupite/'stva dolo
žený skutkom verejne deklaro
vať. 
2. Starostlivosť o športové zaria
denia bola odobratá športovým 
klubom a prenesená na miestnu 
organizáciu Oenova, čo ich ma
lo odl'ahčiť a umožniť im viac sa 
venovať svojmu základnému po
slaniu. Aká je skutočnosť? 
Tenisový klub LOB si naďalej za
bezpečuje všetko sám. Oenova 
mu prepláca náklady avšak z fi
nančných zdrojov, ktoré získa 
klub. Výnimkou bol len nákup 
antuky, ktorý odfinancova/a 
mestská časť, a milá Oenova si 
bez práce vykáže príjmy a vý-

hralo ani jeden zápas v rovnakej 
zostave z dôvodov dalších zrane
ných hráčov. To sú objektívne 
príčiny stavu, sú však aj subjek
tívne príčiny. Je nutné pochopiť, 
že nejde o profesionálov, väčšina 
hráčov má zamestnanie, ktoré je 
určujúcim motívom ich života. Je 
vecou ich svedomia, či pri le
pšom dennom rozvrhu by sa ne
mohli futbalu venovať viac a odo
vzdať na ihrisku viac v prospech 
kolektívu. 

Bolo by na škodu veci, aby 
sme hl'adali v tejto situácii trecie 
plochy, naopak musíme všetci 
vynaložiť všetko úsilie k tomu, 
aby sme terajšie postavenie muž
stva zmenili. Mohli by sme ešte 
diskutovať ešte o ďalších problé
moch ako je pomer domácich 
a "cudzích" hráčov, vekové zlože
nie mužstva, úroveň dorastu, 
skončenie futbalovej kariéry po 
opustení dorastu a pod. ako bolo 
spomenuté táto diskusia nám ne
pomôže. 

Výbor FO na svojom mimoriad
nom zasadaní s kritickou situá
ciou mužstva zaoberal a spolu 
s trénerom prijal nasledujúcu úlo-

davky za starostlivosť, o ktorej 
iba tuší. A tí, ktorí si chcú zahrať 
tenis, alebo to umožniť svojim 
ratolestiam, si to pekne brigád
nicky odpracujú, a aby to fungo
valo, ešte aj podporia členským 
príspevkom, ba podaktorí ešte 
musia doplácať i na to, aby ich 
deti mohli nálež ite trénovať. 
3. Vôbec už nerozumiem tomu, 
prečo Oenova dostala do pôsob
nosti aj vyplácanie príspevkov 
pre tie športové subjekty, ktoré 
nevyužívajú športové zariadenia 
so vzťahom k majetku mestskej 
časti. Veď Oenova starostlivosť 
o "športovú činnosť" v svojej pô
sobnosti nemá. Alebo sa mýlim? 
Alebo je to pokus vytvoriť strešnú 
športovú organizáciu Devínskej 
Novej Vsi pod odborným vede
ním Oenovy? 
4. Všeobecne záväzné nariade
nie mestskej časti Devínska 
Nová Ves o poskytovaní príspev
kov občianskym združeniam, 
stanovuje ako podmienku pre 
poskytnutie príspevku mať v ria
diacom orgáne združenia zá
stupcu samosprávy. Keďže v ša
chovom klube STRELEC sa ne
chcel pracovne nikto zo samo
správy angažovať, čo by mu veľ
mi pomohlo, šachový klub navr
hol do športovej komisie pri . 
miestnom zastupite/'stve svojho 
zástupcu, aby táto podmienka 
bola splnená. 
VZN však narazilo na mocenský 
dohovor miestnej koalície o ob
sadení komisií s prevažujúcim 

hu pre A-mužstvo. Tá spočíva 
v zabezpečení 1 O bodov v me
siaci októbri a na konci súťaže 
umiestnenie do 14. miesta t. j. 
nezostupového miesta. 

Co dodať záverom? Len jednu 
vec: urobiť všetci všetko pre to, 
aby červené svetlo nepatrilo po 
skončení súťaže Devínskej 
Novej Vsi. 

Výbor FO 

výsledky 
10. kolo - 8. 1 O. 
PSC Pezinok- DNV 5:2 (2:1) 

11. kolo- 15. 10. 
DNV- $K Vrakuňa 3:2 (2:2) 

12. kolo- 22. 10. 
TJ Bernolákovo - DNV 
najbližšie zápasy 

13. kolo- 29. 10. o 14.00 h 
DNV- $K SFM Senec 

14. kolo- 5; 11 o 13.30 h 
A$K Inter B - ONV 

ms 

počtom poslancov. Hoci by ko
misie, ako poradné orgány, mali 
byť predovšetkým odborné, 
prednosť dostalo politikum. Vie 
vôbec miestna samospráva, že 
na čele minimálne troch športo
vých klubov v Devínskej Novet 
Vsi sú najvyšší predstavitelia 
týchto športov na Slovensku, 
s mimoriadnymi medzinárodný
mi úspechmi v podobe titulov 
majstrov Európy a sveta. Miest
na samospráva má asi lepších 
odborníkov. 

Záverom svojho príspevku 
sl'ubujem v mene všetkých tých 
športovcov a funkcionárov, kto
rých osobne poznám, že i na
priek momentálnej nepriazni 
vyvolených to nevzdáme. So 
športom sme prežili vel'a pek
ných chvíl', videli pri ňom mno
ho rozžiarených detských očí 
a naplnených túžob, čo nás za
väzuje a pobáda k ešte usilov
nejšiemu prístupu. Naučili sme 
sa aj prehrávať, prehry prijímať, 
ba dokonca ich využívať k od
straňovaniu svojich chýb a ne
dostatkov. je len na nás, aby 
sme presvedčili aj ostatných, že 
investície do športovéHo diania 
a výchovy mládeže sú dobrým 
vkladom pre spoločnosť, ktorá 
si želá mať zdravú životaschop
nú nastupujúcu generacJU. 
Verfm, že sa s našim presvedče
ním časom stotožní aj miestna 
samospráva a stane sa našim 
partnerom. 

Ing. Marián jurčák 

DEVEX 7 



PEČIATKY 
kompletná 

výroba 
reklamy 

FOTOZBERNA 
vyvolarue f"tlmov, 

vyhotoverue 
· fotograf"ú 

KANCELARSKE 
POTREBY, 
TLAČIVÁ 

pre podrukatelov, živnost
níkov f"trmy 
vDEVEXE 

Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, SO: 8.00-11.00 

teL: 00903 429 485, 6477 5275 

Jeden del6 clb}ednlivUcll - drNhl del6 tcvflr - prre firmy 
tcnevy, fltrflmentcw nlip8ne, fflriblflce plisUcy. dcp8n8cy 

lt.Ut§#j 
renonovailé bez OPT 
HP Laser Jet SL/6L 1140,-
HP Laser Jet SP/6P 1272,-
HP Laser Jet 4L/4P 1176,-
HP Laser Jet HOO 1140,-
Xerox P8ex!WC385 1140,-
Canon A-30 1872,-
Minolta f'P-6 1053,-
Minolta PP-8 1053,-

renovované s OPT 
HP Laser Jet SL/6L 1620,-
HP Laser Jet SP/6P 1980,-
HP Laser Jet 4L/4P 1872,-
HP Laser Jet 11 OO 1620,-
Canon FX-3 2071,-
Canon A-30 2574,-
Canon NPG-1 386,-
Minolta PP-8 1053,-

originálne tonery 
HP Laser Jet SL/6L 2557,-
HP Laser Jet SP/6P 3370,-
HP Laser Jet 4L/4P 3661,-
HP Laser Jet 11 OO 2582,-
Okipage 8w/8p 885,-
Okipage4w 1176,-
Xerox P8ex/WC385 5319,-
Panasonic 6150 550,-
Canon A-30 3758,-
Canon NPG-1 386,-
Minolta PP-6 2708,-
Minolta PP-8 2414,-

s OPT- výmena optického valca 
bez OPT- bez výmeny opt. valca 

atramentové kazety 
originálne 
Canon BC -02 930,-
Canon BC -05 1099,-
Canon BC/ -21B 269,-
Canon BC/ -21C 672,-
HP 51629A 1341,-
HP 51649A 1378,-
HP 51645A 1341,-
HP C1823D 1444,-

farbiace pásky 
Sta r; LC-90 129,-
Epson LQ-100 104,-
Epson LQ-800 82, -

pamäťové médiá 
diskety NN 3,5" 10 ks 73,
disketa Verbatim 
3,5"10ks 151,
CD médium Eurodata 32,-
CD médium Kodak 49,-
Z/P médium 409,-
videokazeta BASF 240 72,-

počítačové doplnky 
podložka pod myš 40,-
oba/ na CD 10,-
kryt na klávesnicu 77,-
držiak predlôh 50, -

Ďalej ponúkame: 

-plnenie atramentových náplni 

- monitorové filtre 

- čistiace prostriedky 

-špeciálne papiere a fólie 

- počftačové káble 

- ergonomické doplnky 
' 

Všetky ceny sú bez 23% DPH. 
dostanete kúpiť v DEVEXe aj pre jednotlivcov 

DEVEXS 

·.· č. 2'1 . . ····.·: 
či vyjde<!. 22- 15~ 12. . . . prostriedk,ov, 

ktoré zatiaľ vydavateľovi chýbajú. 

~7JA!LróJ(J fl@@11 
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 

vydavateľstvo DEVE~ p~pravuje ~ž deviate 
vydanie osvedceneho katalogu , 

obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov 
Devínskej Novej Vsí 

******************************************* 
fonnát: 1 O x 15 cm * rozsah: 90 strán * náklad: 5200 

******************************************* 

termíny: 
odovzdania inzercie: do 15.11.2000 

spracovanie podkladov, v • , 

tlač: do 15.1.2001 distribúcia do kazdeJ domac
ností v DNV: do 15.2.2001 

******************************************* 

požadované podklady: čítateťn~ predloha ako 
výstup z tlačiarne, predloha na dtskete, uvede
nie rozmeru predlohy na diskete v programoch: 

texty T602 
obrázky: TIFEEPS,CDR,Quark X Press 

******************************************* 

Objednávky: Inzertná kancelária Devex, 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.3o-18.oo, 

so: 8.oo-11.ootel./fax: 6477 5275 
e-maíl:krug@maíl.víapvt.sk 

KERM 
veľkoobchod- maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkla~ačky a dlaždice 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporitefue 
poskytujeme zfuvu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
·• vane, umývadlá, WG bid_ety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

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

• Predám prietokový plynový ohri evač 

GAS za 3000,-. 
Tel.: 6477 5108 

• Predám kočík 3·komb., zelenomod· 
rej farby s detským motívom + taška, 
sie(ka proti hmyzu za 150,-. Predám 
detskú outosedočku do l O kg, prenos· 
ná, s rúčkou za 900,-. 

Tel.: 6477 6684 
• Predám zánovnú chladničku Calex. 
Cena dohodou. 

Tel.: 6477 7771 večer. 

Murujem, obkladám, staviam krby. 
Tel.: 6477 8438, 19-21 h Ďurčanský 

• TV servis Baláž· oprava televízorov. 
Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Opravy práčok · kvalitne, so záru· 
kou. 

Tel.: 6424 5789, 0903 435 099 
• Preklady, vyučovanie, konverzácie · 
nem. jazyk. 

Kontakt: 0905 476 625 
• Mzdy · /VIl., sproc. domo. 

Tel.: 6477 5881 
• Byty · právny servi s. 

Tel.: 6477 8542 
• Vyučujem oj doučujem nemčinu. 

Tel.: 6477 6820 
0903 869 427 ' 

• Vediem jedn. a podv. účtovníctvo. 
Tel.: 6477 7844 

• Autosúčiastky · Š. Králika l O · otvo· 
rené: 
pondelok · piatok 14.00·18.00 h. 

Tel.: 0905 231 867 
• Doučím nemecký jazyk a opatrím 
o več. hod inách die(o. 
Študent. 

• Požičovňa tepovoča KÄRCHER. Tel.: 6477 5452 
Tel: : 6477 8362, 0903 133 994 • Opatrím die(a do 3 rokov v dobrej 

Bytová časť 
dokončená. 

Ak máte otázky alebo 
záujem bývať v Polyfun
kčnom dome na uL Š. 

Králi ka \Qiajte 

tel. 0903-722 448 

alebo rapíšte správu na 
eib@mail.eurotel.sk 

El B, spoL s r.o. 
Židovská 5, Bratislava 

teL 544 123 65 
fax. 544123 69 

rodine. Aj príležitostne. Spolahlivo. 
Tel.:' 6477 8497 

• Účtovníčko s 12·ročnou praxou vám 

spracuje účtovníctvo ·len externe. 

Tel.: 6477 8398 

• Kúpim 3-izb. byt v OV v DNY. 
Tel.: 0905 847 898 

• Hlodám priestory (2·3 miestnosti) na 
prevádzkovanie neziskovej organizá· 
cie poskytujúcej pedogogicko·psycho
logické služby pre deti v DNY. 

Tel.: 6477 0910 
6477 5219 

• Nošla sa bielo-šedá korelo. 
Tel.: 6477 6651,0905 471 663 

Inzercia: Cenník: l znak = 1,20 Sk, l /16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. = 5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou 5 o viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 
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POLÍCIE 

od 29. 9. 20DO do 12. 1 O. 2000 

Dňa 29. 9. 2000 hliadka mest

skej polície počas výkonu služby 

riešila v chránenej krajinnej ob

lasti Sandberg priestupok troch 

občanov - "vodičov", ktorí sa do 

prírody vybrali na svojich ocelo

vých tátošoch. Priestupky vyrieši

li v blokovom kon~ní. 
Dňa 9. 1 O. 2000 hliadka mest

skej polície v nočných hodinách 

riešila priestupok skupiny mla

dých občanov, ktorí na ulici 

l. Bukovčana rušili nočný kl'ud 

spevom a hlasným pokrikova

ním. Priestupky vyriešili v zmysle 

zákona o priestupkoch. 

Dňa 12. 1 O. 2000 na stanicu 

mestskej polície telefonicky 

oznám ili, že na ul ici Mlynská vy

váža vodič na nepovolenom 

mieste zeminu. Hliadka mestskej 

polície po príchode na miesto 

uložila priestupcovi maximálnu 

blokovú pokutu a nariadila od

strániť vysypanú zeminu. 

· Prečo neodviezli 
Oznámenie o nesprístupnenl kontaj

nera~ na domový odpad za mesiac 

september 2000 v MČ DNV. 

1. 9.2000 
l. Bukovčana 1 -BA 174 DE o 7.45 h 

J. Smreka 12- BA 224 BM o 12.15 h 

J. Smreka M5 - zamknutá brána 

6. 9. 2000 
M. Marečka 16- LV 917 AO o 9.45 h 

J. Smreka M5- BA 595 CU o 10.10 h 

7. 9. 2000 
lstrijská 109 

zamknutá brána o 8.30 h 

8.9.2000 
5. Králika 12 - BLC 33-54 o 10.00 h 

11. 9. 2000 
Eisnerova 46 -zamknutý kontajner 

M. Marečka 16- BAO 82-89 o 11.20 h 

14. 9. 2000 
M. Pišúta 2- zamknutá brána o 7.45 h 

21. 9. 2000 
M. Pišúta 2- zamknutá brána o 7.45 h 

lstrijská 71 - BA 445 CM o 8. 1 O h 

22. 9. 2000 
P. Horova 13 - BA 524 BA o 8.20 h 

27. 9. 2000 
P.Horova 13-15- BLE 67-99 o 8.00 h 

J. Smreka M5- BA676 CG o 10.10 h 

Zást. vel. st. MsP ONV Vidiet' párnu lokomotívu, ako sa nám podarilo nad futbalovým 
Ernest Kovarík štadiónom v DNV je nevšedný zážitok 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Vpravil semeno do zeme- kto nie
koho udáva. - C. Okrem toho (z lat.) -
na ktoré miesto (básn.)- dievčenské 

meno. - D. Japonská plošná miera -
sponové sloveso, kupola - ponáraj. -
E. Motorové vozidlo - stanovené - vre
cia. F. Záklzomer- tepaním vpravil. -
G. Odoberaj -tvorca umeleckého die
la - zlato po taliansky. - H. Mesto 
v Holandsku - polysacharid - syn 
Abraháma a Sáry. - l. Mesto 
v Kalifornii (USA) - mesto na Sicílii -
pomocná veta. - J. Začiatok tajničky. 
- K. Kostný kolagén - pomedzný roz
hodca.-
Zvisle: 1. ženské meno - večer po ne
mecky.- 2. Pomoc, záchrana- veľmi 

žalostne. - 3. Odvod k vojsku -oštara, 
trapná situácia . - 4 . Kód Zimbabwe 
(športový) - mesto v Keni - robiť po 
anglicky. - 5. Krátky kabát - figúra 
v šachovej hre -základná číslovka. - 6. 
Spodná časť zvieracej nohy- druh dl
hej americkej jašterice. - 7. Európan
ženské meno. - 8. Modla - vesmír -
akadémia muzických umení. - 9. Plaz-

.,s" po francúzsky- mesto v Rusku.-
1 O. Bratislavské pletiarske družstvo -
hľadí, sleduje. - 11. Chlapčenské me
no- mesto v Turecku.- 12. Larodej
nícke kúsky- panský sluha. -

Pomôcky: D.· Tan. - F. Astrál. - l. Tusa . 
- 4. Make. - 6. Leguán.- 9. llat. - 11. 

n 
B 

c 
D 
E 
f 

G 

Karamar.-

l 2 3 4 5 6 7 8 g 10 ll 12 
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l. Bukovčana 26 
BAM 44-34 o 10.50 h 

28. 9. 2000 
M. Pišúta 2- zamknutá brána o 7.45 h 

29. 9. 2000 
P. Horova 17 - BA 63-18 o 8.15 

·ao10.30h 
l. Bukovčana 20- BLE 58-98 o 10.30 h 

30. 9. 2000 
Hotel Morava DNV - zamknutá brána 

o 7.00 h 

Na týchto stanovištiach neboli sprís

tupnené kontajnery na domový odpad 

v mesiaci september 2000. 

Požiare 
Mestský požiarny zbor hl.m.SR 

Bratislavy zasahoval v septembri 
2000 v okrese Bratislava IV celkom 
13 krát. V Devínskej Novej vsi 7 krát 
(priama škoda 35 000 Sk), v Devíne 
l krát, v Karlovej Vsi l krát, v La
mači 2 krát a v Dúbravke 2 krát. 
Výška škôd spôsobená požiarmi do
siahla hodnotu 355 000 Sk, uchráne
né hodnoty predstavoval i výšku 
l OO 000 Sk. 

Pri týchto požiaroch boli 3 osoby 
ľahko zranené nadýchaním sa splo
dín horenia. Deväť požiarov vzniklo 
ako následok nedbalosti, jeden zalo
žili úmyselne, pri vzniku ďalšieho sa 
hrali deti s otvoreným ohňom ... 

~® [ľ(8 [j} ~ (8 

~~\9®~~ 

rd 

- Ako sa tak na vás pozerám, vy 

ste tak podobný moiei žene, ako 

by ste iei z oka vypadol, až no tie 
fúzy. 
-Ale ia žiadne fúzy nemám! 

- Veď práve, moia žena áno. 

- Dežo, tebe svokra neposiela no 
Vianoce kapra? 
- Ono mi nič neposiela. Raz mi 
poslalo hus o s tou som so oženil! 

- Strelil som takmer dvoikilovú divú 

kačku . 
- Ukáž, kde ie? 
- Hovorím, že takmer! 

- Grciaš, Mot'ko, grciaš? 
- Grciam, Kubko, grciam. Vari si 
kvôli štyrom haluškám nebudem 
zadok špinit:.. 
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so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 

Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEX 10 

46.-47. týždeň 

&Ľ.. Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vvdavate l'a 
Chtiac - nechtiac sme si v tieto 

dni, možno viac ako v iný čas, 
spomenuli no svoje detstva. 

Pravda my, skôr narodení. Pri 

návštevách rozkvitnutých cintorí

nov nám v mysliach defilovali 

naši starí rodičia, rodičia, priate

lia, známy, čo s nami žili o dneš

ných dní sa nedožili, poletujúce 

šarkany o nedel'ných l 8 stupňov 
nám možno" vlialo nových síl 

v tomto čase babieho leta. Aj pri 

súfaži a babičku roko upútavali 

vnuci, no javisku i v hladisku. 

Nakoniec oni tí vojaci, čo pred 

niekol'kými dňami absolvovali 

slávnostnú prísahu, nemajú od 

detstvo daleko. 

A tok detstvo, dospelosí i sto

roba prichádzajú o odchádzajú, 

ruka v ruke plynule, nevykývoné 

každodennými rozruchmi, aféro

mi, kauzami ... 

Ako možno ostoí deími čo 
najdlhšie (nie doslova) s ich 

úprimnými srdciami, bezstarost

nými názormi, stále hladajúcim 

priatel'stvom a prečasto nezišt

nou ochotou o pomocou, by vari 

najskôr vedeli porodií tí nad ... 

(70,80,90 ?). 
Iste oj ich zachované dobroty 

z detstva im pomohli prekoná

vot'. 

Zoberme si aj my kúsky pre nošu 

peknú jeseň. 

Váš vydavatel' 

][)~~ínskoriovove~kt 
. mformacny 

~Xpres 
spravodajca 

občanov 

mestsk~j časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

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

3.11. 2000 Ročník: X. Číslo: 19 bezplatne 

Z>nu ~ ~late a Babička roka fJ Z radnice 

* Z diára starostu 

IJ Kam ťa zaradia DNV 

rl Slávnostná prísaha · 

IZEJ Slovo Novovešťanov fJ Šport 

Babička roka. 2000 
"Dovoľte mi (nám) predstaviť našu drahú babičku" ... tak 

začínala väčšina listov ·prihlášok do súťaže o babičku ro

ka 2000 v Devínskej Novej Vsi. V srdciach svojich vnukov 

vyhrala každá zo siedmych súťažiacich, iste aj u divákov. 

Súťaž je však neúprosná, musí mať víťaza. 

Poďme však po poriadku. tušku, A. Kasalová i s vnučkou 
Usporiadate/om, jednote dô- predniesla báseň, M. Hanyová 
chodcov na Slovensku a Is- s vnučkami predviedla aero
tracentru, sa podarilopripra- bik, a tie pohyby hodné mia
vi( skutočne nevšedný zážitok di ce, vyvolali búrlivý potlesk, 
pre všetkých. A. Veberová ponúkla žartovnú 

Najviac sa však oň pričinili báseň, E. Krížová ponúkla naj-
súťažiace babičky: Emília mladšiemu vnúčikovi i poslu-
GRÓFOVÁ, Mária HANYO- cháčom kúsok poézie, E. Cró-
VÁ, Mária JAKABOVÁ, Anna fovej recepty, tie si isto mnohí 
KASALOVÁ, Eva KRÍŽO- poznačili, M. jakabová pre
VÁ, Rozália ROGLŠEKOVÁ zradila, že ako babička ešte aj 
a Anastázia VEBEROVÁ. študuje, pláva, korču'l'uje, tan-

Najskôr sa predstavili: R. cuje a venuje sa vnukom. 
Rog/šeková, zaspievala čas- (Pokračovanie na s. strane) 

Oznámenie 
lc sčítaniu obyvatelov, 

domov 11 bytov 
v rolcu 2001 

Podla zákona NR SR č. 
1 65/1 998 Z. z. o sčítaní 
obyvatelov, domov a bytov 

v roku 200 7 je rozhodujú
cim okamihom, ku ktorému 

sa sčítanie vykoná, polnoc 

z piatka 25. 5. 2001 na so
botu 26. 5. 200 7. K tomuto 

termínu sa poskytujú a zist'u

jú všetky údaje uvedené 
v prílohe zákona. 

Podla § 7 7 zákona o sčí
taní, od vyhlásenia doby sčí
tania vládou až do jej uply
nutia nie je možné vykoná
vot' územné zmeny, zmeni( 

názov obce, časti obce, ulice 

a meni( číslovanie stavieb. 

Moratórium na vykonávanie 

takýchto zmien {okrem číslo
vania nových stavieb} je sta
novené od 7 . 7 • 200 7 do 
26. 5. 2007. 

V súvislosti s uvedeným, 
žiadame občanov • vlastní· 
kov stavieb, aby si - ak tak 
neurobili doteraz • do 1. 1. 
200 1 označili stavby súpis· 
ným a orientačným číslom, 
z dôvodu dobrej orientácie 
pri vykonávaní sčítania. 

Úzovierka dnešného číslo 
bola 26.1 O. 2000. 
Úzovierka nasledujúceho 

čísla bude 9.11. 2000, 
číslo vyjde 17.11. 2000. 
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Program DTV 
6.11. o 18:00 - Súťaž žiakov 

ZŠ 

7.11. o 8:00 - Rokovanie 

miestneho zastupitel'stva -

celodenný priamy prenos 

8.11. o 18:00 - Magazín DTV 

13.11. o 18:00- Kreslo pre 

hosťa: Výsledky rokovania 

miestneho zastupitel'stva 

15.11 . o 18:00 - Magazín 

DTV 

Reprízy uvedených relácií 
okrem priameho prenosu 
z rokovania miestneho za
stupite/'stva môžete sledo
vať vždy v pracovné dni 
v čase o 9:00, 18:00 a 22:00. 

Videotext DTV môžete sle
dovať po skončení uvede
ných relácií vždy do 9:55, 

18:55 a 22:55. 

.,.,.f)(f)Uf' I(IJLENOIJ' ;\E l. Bukovčana 1, na t. č. 6477 
:J l' fl . 5329, alebo zakúpiť ich môže-

Stolové kalendáre na rok 
2001 s názvom Devínska Nová 
Ves - Devín - Marchegg očami 
detí si môžete objednať na ZŠ 

te aj v inzertnej kancelárii De
vexu na Novoveskej 14 (zdvora) 

. po-pia: 15.30-18. OO, v sobotu: 
8.00-11.00 

MALi FOLKLORISTI 
Z Devfnskej vo svete 

Dobré meno svojho bydliska, 

Devfnskej Novej Vst, šfrta bezpo

chyby aj niektorí jej malf a mla

dí obyvatelia. Rozhodne k ntm 

patrí 17 áenov detského folklór

neho súboru KLNKA z Dúbrav

ky na čele s vedúcou Ingrtd 

Saňkovou a jej manželom, ma

nažérom, Petrom Saňkom. Aj ont 

majú v kolónke miesto bydliska 

uvedenú Devfnsku Novú Ves. 

Rok 2000 bol a vlastne ešte je 

pre Klnku rokom .množstva do

mácich t zahraničných vystúpe

n{. Veď súbdr od mája do konca 

augusta prekročtl, resp. preletel 

hranice Slovenska štyrikrát. 

Prvou zastávkou sa stal chor

vátsky Osijek. Odttafpochádza 

súbor Btsert SLAVONI]E s ktorým 

už predchádzajúca generácia 

Klnkárov udržiavala velmt pria

tefské styky. Okrem Klnky sa na 

chorvátskom festivale predstavtlt 

súbory zo Slovinska, Rakúska 

a samozrejme, Chorvátska. 

DEVEX4 

Druhý zájazd smeroval do Ne

mecka, kde sa Klnka predstavtla 

v rámct medzinárodného festiva

lu Donaufest. V Ulme sa stretU 

rozmanité umelecké žánre v po

dan{ súborov z mtest ležiacich 

naDunajt. 
Vyvrcholen{m celoročného úst

lta súboru sa stal dvojtýždňový 

zájazd do lrska. Klnka je prvým 

slovenským detským folklórnym 

súborom, ktorý túto ostrovnú 

krajinu navštfvtl. Nadšenie det{ 

nemalo konca-kraja 
jednohlasne ohodnottlt lrsko 

ako ideálnu krajinu pre "poho

dový" žtvot. A kto by po ňom ne

túžtl? 
Dett boli fascinované obrov

skými trávnatými lúkami, a kto

rých sa pásli ovce, kravy. 

V mestách žiadne paneláky. .. Len 

P.očaste nebolo vždy prajné. 
Počas pobytu absolvovalt Klnká

rt devätnásť vystúpen{. Na po

slednú chvt1'u sa podartlo vyba

viť aj vfza do Belfastu. 

Program kina 

@~WIT~ 
3. 11. o 1 9.45 h 
4.-5 : 11. o 17.15 

FLINSTONOVCI2 
USA- MP 12 

4.-5. 11. o 19.45 h 
ZBOHOM, MÓl 

Sem pricestovali ako skutočné 

hviezdy 
Už príchod na stanicu snf1'1'lcala 

frska televfzta. Na radnici bolo 

pre ntch pripravené srdečné pri

jatie, za ktoré sa odvďač(lt krás

nym vystúpenfm. 
Večer matt vystúpenie v Okres- · 

nom klube, kde bolo množstvo, 

najmä mladých, l'udí. Slovenské 

tance a piesne matt obrovský ús

pech. Klnkárt boli zase očarenf 

frskymt tancami, ale aj francúz

skymi bubeníkmi, ktor{ sa pred

stavm v polhodtnovom bloku. 

Na záver sa už výdatne pre

miešali írska, francúzska a slo

venská kultúra do medzinárod

ného tvaru. 
V meste Cayan navštfvtlt mú

zeum, kde sa dozvedett o htstórit 

frska. Za hlboký zážitok sa od

vďačtlt - ako tnak - vystúpenfm 

pred múzeom. Mesto Bray je 

známe svojfm Podmorským mú

zeom, ktoré očartlo aj Klnkárov. 

No najväčš{ zážitok mali z výuč

by frskych l'udových tancov. Ide 

o úplne tné poňatie l'udového 

tanca ako je náš. 
Clovek musí byť až extrémne 

vzpriamený, telom nehýbať, o to 

náročnejšie sa pracuje s nohami. 

Každý pohyb vôh je vydbrený až 

do poslednej nuansy. Klnkárt st 

aj s týmto náročným pohybom 

šikovne poradtlt. 
Z každej krajiny st dett prine

sú nejaké suveníry Tu sa najpo

pulárnejšfmt stali hurltngové pa-

SLADKÝ DOMOV! 
Fr.-Švajč.-Tal.- MN 15 

10.-12. 11. o 1 7.15 a 19.45 h 
Ml-2 

USA- MP 12 

17.11. o 19.45 h 
18.-19.11 o 17.15 a 19.45 h 

BOJISKO ZEM 
USA- MP 12 

Tel.: 6477 5104 

lice a slávne frske ptvo Gutness, 

do ktorého peny keď ntečo na

píšete, nápts Vám zostane, až 

kým ptvo nevypijete. 
Oteckovia malých Klnkárov st 

určite prtšlt na svoje, keď tm tch 

ratolesti priniesli takýto kúsok fr

ska. 
Do Portugalska sa Klnka vráti

la po roku, v druhej polovici au

gusta. Minuloročný pobyt na 

Madeire vystriedal desaťdňový 

zájazd do romantickej Murtosy 

blízko svetoznámeho Porta. 

Samozrejme, ant Klnkári st ne

nechalt ujsť prt1ežttosť navštfvtť 

v Porte ptvntce plné úhľadne do 

pyramíd nastavaných sudov s la

hodným portským vfnom. 

Ale miesto ochutnávania ra

dšej umožntlt Portčanom a ďal-

ším Portugalcom vychutnať krá

su slovenského folklóru. 

Vefký zážitok poskytlt aj množ

stvu prtazntvcov na vystúpen{ 

prt plážt, kam sa deti chodievali 

kúpať. 

Každý večer sa stretli s hosťujú
Um súborom, ale pred výučbou 

portugalských l'udových tf.~ncov, 

ktoré sú na náš vkus predsa len 

trocha fádne, uprednostntlt dtsko

tékové rytmy 
V súčasnosti sa už Klnka ust/ov

ne pripravuje na ztmnú sezónu. 

Nacvtčuje vianočné koledy, ako 

aj celoveče"?ý progra"!. 
Verfme, ze tento ambtctózny 

súbor prtvftame onedlho aj 

v Devfnskej Novej Vst. 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov · 

Rozália PLASTIAKOVA 

Valéria 1VRANSKA 

Mária BEČVAROVA 

80 rokov 

Terézia MENYHARTOVA 

Dezider SčEPAN 

85 rokov 

Katarína SUB/NOVA 

Blahoželáme! 

lými babičkami, v takom pro
stredí a atmosfére, nie je tiež 
každodennou príležitosťou. 
Ťažšie to mala porota, na kto
rej čele stál starosta MČ ONV 
V. Mráz. K výbornej atmosfé
re prispeli aj účinkujúci : det
ský folklórny súbor Matičia
rik, kyticou piesní Gizka 
Dňová a neopakovatel'ným 
šarmom Magda Paveleková. 

Najviac bodov v porote zís
kala Mária Jakabová a tak sa 
stala babičkou roka DNV 
2000. Vyhrali však skutočne 
všetky babičky, všetci účinku

( Odišli z nafích radOv ) jú ci i celý program. Dovo/'te 

Hermína NEOVESKA 

********************** 

nám na záver príspevku vy
brať zrniečka z prihlášok do 
súťaže od vnukov- prihlaso-

Babička roka 2000 
(Dokončenie z 1. strany) 

Potom ešte · babičky odpo
vedali na zaujímavé otázky 
čo by urobili ak ... by boli 
v úlohe starostu, chytili zlatú 
rybku a mohli si želať ... 
Rozšíriť zdravotnícke. služby 
v ONV, zlepšiť komunikáciu 
medzi /'uďmi, viac dať deťom 
menej dospelým ... predstavili 
na malej výstavke svoje prá
ce. Potom všetky predviedli 
zdobenie tortY, ale i vlastné 
kreácie vo vo/'nom programe. 
Boli perfektné. Všetky. Nielen 
vekom 'a skúsenosťami, ale 
ako povedala 11 babička na pl
ný úväzok" pani Eva Krížová, 
mali odkia/' čerpať, keď si 
spomenula ešte na pani Liči
te/'ku Hlaváčovú z /'udovej. 

V ďačnú úlohu moderáto
ra mal Vlado Dobrík (z roz
hlasu a obyvate/' Devínskej) 
veď takúto súťaž, s takými mi-

vate/ov: E. Grófovej: "Nauči
la nás viesť výborne domác
nosť, šetrnosti a najmä vážiť 
si jeden druhého. VšetCi sa 
radi u nej stretávame ... Naša ' 
babka je pre nás oporou 
a pomocou, preto sme radi, 
že ju máme." 
R. Rog/šekovej: "Je skvelá ba
bička a spoločníčka. Veľmi 
rada tancuje, spieva (dokáza
la to aj výborne zaspievaný
mi trávnicami) a rada sa za
báva. Takých babičiek je len 

málo na svete ako je ona. 11 

M. Hanyovej: "ako dôchod
kyňa by mala mať ve/a voľ
ného času. To však nie je prí
pad našej babky. Pôsobí ako 
geriatrická sestra v obci, po
máha starším, nosí im obedy, 
meria krvný tlak, chodí na 
nákupy i do lekárne. Naša 
babka je nezmar. Nadovšet
ko ju milujeme a vážime si 
ju." 
A. Kasa/ovej: "Ovdovela ako 
34-ročná a vychovala 3 sy
nov. je nás päť a babka má 
s nami zlatú trpezlivosť. A čo 
nás len neučí: štrikovať, spie-, · 
va(, aranžovať kvietky a ako 
len dobre varí ... 11 

A. Veberovú: prihlásili ju 
vďačné žiačky, ktorých vy
chovala už niekoľko generá
cií." 

E. Krížovej: "Chceme ju pri
hlásiť, lebo je naša a je super. 
Ve/a ľudí v dedine ju pozná 
z chorvátskeho spolku zo 
speváckych súborov Rosica 
a Nádej, z príspevkov do 
D(!vexu. Má rada chvíle, keď 
je celá rodina spolu. Vtedy 
vie vyčariť z takej chvíle ma
lý sviatok, prevoňať dom svo
jimi nenapodobiteľnými me
dovníčkami ... Chcem ju mať 
ešte veľmi, veľmi dlho." 
M.jakabová: Traja vnukovia 
iste babku užijú a majú sa 
čomu podučiť. Veď babka eš- . 
te študuje na· univerzite tre
tieho veku, tancuje v klube 
seniorov ale venuje sa aj ruč
ným prácam. Ak by sa dalo, 
kyticu ruží (a nielen od maj
stra Dusíka v podaní G. 
Oňovej) by sme posielali 
našim babkám denne. Zas/ú-
žia si. 

r 

(neučil náhodou aj vás 
Novovešťania?) 

Vážený pán 
profesor! 

Blíži sa nám, a hlavne Tebe, 
sviatočný dátum 27. október, 
kedy budeš mať "nie z vlastnej 
viny", no vďaka dobrej životo
správe 88 rokov. Ešte donedáv
na si bol našim skvelým uči

teľom Rímskeho práva na Alma 
mater - ÚK Bratislava. S odstu
pom času sme až zistili, že si 
bol a vlastne dodnes si aj zostal 
- jediným z učiteľov práva, ktorý 
pôsobil po zácviku a riadnych 
skúškach, 6 rokov ako sudca 
v dodnes volanom Justičnom 
paláci v Bratislave! Bol si deka
nom, rektorom no vždy vo svete 
uznávaným učiteľom! 

V tejto dobe zisťujeme, že 
Rimania dali dosť jasne svetu 
hranice práva, čas zmenil len 
techniku, jej pôsobenie zasiahlo 
aj medzil'udské vzťahy. V chémii, 
medicíne, fyzike ako by l'udstvo 
ešte len "vykúkalo z jaskyne" ... 
Síce už dosť slušne, no právo 
až tak menlivé nie je, len u nás 
doma, lebo sa zmenil režim, 
a právo zostalo vo všetkých 
smeroch v Socialistickom mo
dely bez zásadných zmien, len 
náplasťami noviel, teraz už aj 
noviel, noviel. .. Znie to smiešne, 
ale pravda to je! Jedna generá
cia, či dve, sú prekódované do
slovne vymysleným právom, 
tým aj je všetko poznačené: 
ústava, zákony a vyhlášky, ktoré 
vždy a všade tvorí ten, kto je 
u moci. Prekódovať hlavy do 
normálneho modelu práva sa 
nedá ani za 1 O rokov. Kto mal 
skúšku z akéhokoľvek predmetu 
je tým doživotne poznačený, 
a ich reálnu zmenu, a tým aj 
zmenu v aplikácii práva, a pre 
život hlavne tvorbu zákonov, 
a to bez následných bleskových 
noviel - potrvá ozaj "generatív
ne" dlho ... 
Nik z nás nie je Juris utrisque 
doctor, teda doktor obojeho 
práva (svetského i kanonic
kého), lebo kanonické právo sa 
u nás v socializme neučilo. 

Nemali by sme (v Európe) naše 
diplomy vrátiť, a nejako to doš
tudovať? ... 
Za doktorov "po šichte" (študo
vali sme popri zamestnaní: l. B -
1981-86 podaktorí doktorát 
1987 ... fa pozdravujeme, Želá
me pevné zdravie tebe: prof. 
Karolovi Rebroví, DrSc., Dr.h.c. 
a prijmi túto našu gratuláciu. 
Pred: post festum! Tvoj ex-štu
dent 

Dr. Milan RONEC 

DEVEXS 



Marcheggské mosty, zapraco
vanie predpokladaných vply
vov zámeru na rekreačné vy
užívanie danej lokality. 
6. Zapracovať do správy 
o hodnotení aj vplyv plavby na 
Morave na všetky skupiny ži
vočíchov viazaných na vodné 
prostredie !napr. na neresiská 
rýb/. 
7. 2iadame doložiť stanovisko 
rakúskeho ministerstva život
ného prostredia k zámeru. 
ll. Dôvody, prečo nesúhlasí-

me s realizáciou zámeru 
1. Zámer predpokladá výz
namný zásah do perspektívne 
sa rozvijajúcej rekreačnej ob
lasti v katastri ONV v Bratis
lavskom regióne, ktorý trpí ne
dostatkom rekreačných mož
ností pre obyvatel'stvo. Oblasť 
je využívaná prednostne na 
cykloturistiku a rybárstvo. 

V auguste 1996 uskutočnila 
MVO Daphne po otvorení 
náučného chodmka Nivou rie
ky Moravy prieskum návštev
nosti, podla ktorého návštev
nosť danej lokality len póčas 
prázdnin výrazne presahuje 20 
tis. turistov !náš odhad z roku 

Povedali v DTV 
V pondelok 23.1 0.2000 dis

kutovali v "Kreslách pre ho
sťa" v DTV Peter Kurhajec, 
predseda Občianskeho zdru
ženia Ferdinanda Martinenga 
a Peter Beňuška, predseda 
občianskeho združenia Dom 
Európy. 

Rozprávali o projekte ob
novy pôvodných zvonov 
v konkatedrále svätého Mar
tina v Bratislave. 

Obnovené zvony budú 
slávnostne vysvätené a vy
zdvihnuté na vežu chrámu 
v sobotu 11 .11.2000. 
Ako vlastne vznikla myš
lienka obnovy zvonov ? 
P. K.: Vlani sa opravoval jediný 
pôvodný zvon, ktorý sa 
v konkatedrále svätého Mar
tina zachoval - vel'ký Wede
rin, ktorý už roky nezvonil. 
Opravu inicioval a aj zháňal 
na ňu peniaze vzácny človek, 
docent Trnavskej univerzity, 
fyzik Ján Jakubík. 
Keď sa opravený zvon vy

ťahoval na vežu, pán Jakubík 
povedal: "Je to síce pekná 
slávnosť, ale tam bolo ešte 
päť menších zvonov a je vel'
ká škoda, že tam tie zvony 

DEVEXB 

2000 je niekol'konásobne vy
šší/. Realizácia zámeru by od
rezala obyvatetov od nepó
rušenej prírody v lokalite 
Devínske jazero. Pre obyva
telov "starej Devínskej" je 
predmetné územie časťou ich 
tradičného životného štýlu -
chodia tam na ryby, na huby, 
na prechádzky pešo alebo na 
bicykli, v zime rJa bežky. Pre 
tudí zo sídliska je to miesto 
pravidelných v1kendových pre
chádzok. Územie využívajú aj 
skauti a z vlastnej iniciatívy 
čistia nivu Moravy. Väčšina ne
legálnych skládok, prezento
vaných v zámere sa nachádza 
na pozemkoch iných subjek
tov, nie mestskej časti a v ta
kých lokalitách, ktoré nie sú 
navštevované bežne J'uďmi. 
2. Zámer je nezlučitelhý s exis
tujúcimi chránenými územiami 
!str. 28-30 zámeru!. 

Z prostriedkov Európskej 
únie a zo slovenských pro
striedkov boli investované ne
malé finančné prostriedky do 
výskumu a revitalizačných 
prác v Dolnom Pomoraví. 
Realizácia zámeru by pôsobila 

. nie sú.". 
Kedy boli pôvodné zvony 
uliate? 
P.K.: Wederin aj ďalších päť 
zvonov bolo uliatych asi pred 
360 rokmi vo Viedni u známe
ho zvonolejára a delolejára 
Baltazára. Počas prvej sveto~ 
vej vojny boli všetky zvony 
okrem Wederina rozbité 
a pretavené na náboje a mož-
no aj na delá. . 
Financovanie obnovy zvo
nov sa udialo netradičným 
spôsobom. 
P.B.: Peter Kurhajec prišiel 
s myšlienkou, že keďže tie 
kanóny používali v prvej sve
tovej vojne naši susedia, aby 
nám zvony susedia vrátili aj 
späť. 

Táto myšlienka mnohých 
oslovila a dnes je každý 
z týchto päť zvonov darom 
z inej krajiny, keďže Sloven
sko má päť susedov. 

. Bolo náročné dosiahnuť, 
aby nám susedné krajiny 
darovali zvony ? 
P.K.: Najskôr som navštívil 
ukrajinské vel'vyslanectvo, le
bo každý mi hovoril, že 
Ukrajina je vylúčená, ved' tí 
sami nemajú čo jesť. 

Na prekvapenie som sa 

kontraproduktívne. 
3. Zámer negatívne ovplyvní 
tradičný ráz krajiny pri Morave, 
krajinnú scenériu zo svetozná
meho pa/eonto/ogického nále
ziska Sandberg. 
4. Riziká: priesak ropných látok 
z parkoviska, riziko havárie pla
vidla a únik ropných látok, ktorý 
by mal za následok úhyn rýb. 
s., Na str. 9 sú ako jeden z dô
vodov pre umiestnenie rampy 
uvedeny minimálny zásah do 
riečnej nivy. Nevieme si pred
staviť, ako môže byť minimál
nym zásahom umiestnenie prí
stupovej komunikácie a nak/a
dacej rampy v nadregionálnom 
biokoridore! 
Z hladiska vplyvu na vtáky, ne
topiere, plazy a obojživelmky je 
ve/ký rozdiel, či sa v blízkosti ich 
biotopov nachádza orná pôda, 
prípadne trvale trávne porasty, 
kde je vyrušovanie len krátko
dobé a sezónne, alebo 17 tis. 
m2 spevnených plôch a prijaz
dová komunikácia s čulým ru
chom. Aj na ornej pôde nachá
dzajú mnohé skupiny živočí
chov náhradné biotopy a potra
vu, čo sa o· spevnených plo-

stretol s vel'kým záujmom. 
Doslovne mi povedali: "Ne
vieme ako zoženieme peniaze, 
ale zvon bude." Takto som po
chodil všetky vel'vyslanectvá. 
Pozitívny ohlas bol ihneď vša
de. 
sei nové zvony kópiou pô
vodných zvonov ? 
P.B.: Historická dokumentácia 
o pôvodných zvonoch sa ne
zachovala. Preto bolo treba 
pristúpiť k návrhu jednotlivých 
zvonov. 

Robili to odborníci muziko
lógovia a vychádzali pritom 
z tónu pôvodného zvona 
Wederina, ku ktorému doladili 
ostatné. Tón zvonu sa už nedá 
zmeniť, keď je zvon uliaty. 
Preto je vel'mi dôležité navrh
núť dopredu presný tvar a pre
sný tón zvonu. 

Na základe týchto návrhov 
boli potom zvony uliate vo 
zvonolejárskej dielni Marie 

· Tomáškové-Dytrichové na Mo
rave. 
Čfm je tento projekt výnimo-
čný? · 
P.B.: Je výnimočný tým, že sa 
spoločným úsilím mimovlád
nych organizáéií, štátu, samo
správy a cirkvi podarilo do
stať myšlienku obnovy zvonov, 

chách nedá povedať. Na po
liach pri prístupovej komuniká
cii k plánovanej nakladacej 
rampe oddychujú sťahovavé 
vtáky pri jarných a jesenných 
preletoch a nachádzajú na nich 
aj potravu. Túto možnosť ne
budú môcť využiť, ak by boli 
rušené hlukom z dopravy a na
kládky. 
6. V Správe o hodnotení vplyvu 
na životné prostredie Nová la
kovňa karosérií navrhovate/a 
Volkswagen Slovakia, a.s. z.r. 
1999 časť 1.4. str. 11 Nároky 
na dopravu a inú infraštruktúru 
sa vôbec neuvažuje s lodnou 
dopravou. 
7. V rámci platného ÚP hl. m. 
SR Bratislavy z r. 1993 sa 
s prístavom alebo nakladacou 
rampou v tejto lokalite 
neuvažuje. V úPD Devínskej 
Novej Vsi je v mieste navrhova
nej nakladacej rampy plánova
ná plocha pre rozvoj mestskej 
a miestnej funkcie. Plocha par
koviska P1, P3 a prístupová 
cesta vo variante 2 sú v kolízii 
s rozvojom sídla. 

Ladislav. Šimon 

ktorá bola viac-menej lokálna, 
na medzinárodnú úroveň. 

Je to vlastne také posolstvo 
zjednotenej Európe. Aj názov 
všetkých sprievodných podu
jatí spojených so slávnosťou 
obnovy zvonov to zdôrazňu
je: "Slávnosť zvonov - Posols
tvo zjednotenej Európe". 
P.K.: Konkatedrála svätého 
Martina je katolícky chrám, 
ale celú akciu robíme v spolu
práci s inými cirkvami, ktoré 
sú zahrnuté v ekumenickej 
symbolike a tak isto aj so ži
dovskou obcou. 

Chceme tým naznačiť, že aj · 
u nás musí byť spolupráca, 
keď hovoríme o zjednotenej 
Európe. 
Musíme sa vedieť spoločne 
tešiť a radovať tomu, že sa 
nám niečo spoločne podarilo, 
lebo zvon, to je symbolika. 
Zvon nepozná hranice. 

Jeho hlahol počujú všetci 
bez ohl'adu na národnosť ale
bo náboženstvo. 
Keď sa nám to podarí, mož

no to bude aj náš minivklad 
do jedného spoločného eu
rópskeho rozmýšl'ania. 

Zhovárala sa 
Katarína Hanzelová 

FUTBAL® 
výsledky 

12. kolo- 22. lO. 
TJ Bernolákovo - ONV 1:2 (1 :O) 

13. kolo- 29. lO. 
ONV- ŠK SFM Senec 2:2 (0:1) 

najbližšie zápasy 

14. kolo - 5 . ll. o 13.30 h 
AŠK Inter B - DNY 
15. kolo - 12. ll. o 13.30 h 
DNY - ŠFK Jablonec 

Bratislavský 
cross 

ms 

Vo Večerníku sme prečíta
li, že v dvoch kategóriách 
na bratislavskom crosse 
(pokračovatel' behu Devín
skou Kobylou) si vybojovali 
prvé miesta a1 pretekári 
z Devínskej Novej Vsi: 
J. QUTINEROVÁ v kategó-

rii veteránky A na 3000 m 
(15:25,25) a L. JAŠKO 
v kategórii veterán ~ na 
6500 m. 

Iste neboli z Devínskej sa
mi, čo pretekali, reprezento
vali a aj zvífazili, škoda, že 
sme sa o dalších nedozve
deli včas. 

r 

Turnaj v mariáši 
FCL Devínska Nová Ves 
usporiada dňa 11. 11. 
2000 v čase 9.00-14.00 h 
tradičný turnaj v mariaši 
- už tretí ročník. 
Miestom konania je reš
taurácia Na štadióne 
a prezentácia účastníkov 
začína o 8.30 h. 
Všetkých Vás srdečne 
pozývame. 

Ing. M. Spišiak 

~AiéJH\ 
V sobotu 23. septembra bol v Modre 4. ročník šachového turna

ia mládeže pri príležitosti osláv vinobrania. Na št~rte_ s~ zi~lo cel
kom 54 hráčov zo všetkých kútov Slovenska. Ako tedmy zastupca 
šachového klubu Strelec Devínska Nová Ves som sa umiestnil na 
pre mňa prekrásnom 6. mieste. 
Poradie prvei desiatky: 
1. František Vass, Nové Zámky 6,5 
2. Michal Kolesár, Modra 6 
3. Lukáš Haspel, Slovan Bratislava 6 
4. Michal Janko, Nové Zámky 5,5 
5. Milan Pacher, Šachová škola 5 
6. Marek Kosegi, Devínska Novéi Ves 5 
7. Dávid Varga, Šachová škola 5 

• l 
8. Andras Both, Dunaiská Streda5 
9. Alex Riabov, Ludanice 5 
1 O. Lena Bardiková, Piešté:my 5 

Marek Käsegi 

TUillfTitllÉ 1/ÍÍlETI/ 
pr~ všetkých záujemcov poriada MO MS D~V 
5. 11. - ONV - Psie skaly - Biele skaly a spať. 

Informácie tel.: 6477 8269 

Informácia 0 možnosti využitia prostriedkov stavebného sporenia v PSS, a. s.,pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

~ 

l• 
PRVÁ STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇA 

V nadväznosti na končiacu priva
tizáciu bytov v mestskej časti 
Devínska Nová Ves vznikajú, 
v zmysle zákona 182/93 Z.z. v plat
nom znení, spoločenstvá vlastní~ov 
bytov a nebytových priestorov. U lo
hou spoločenstiev je predovšetkým 
starosti ivosť o spoločné časti, zaria
denia a príslušenstvo obytných do
mov. Na tento účel sa permanent
ne, z príspevkov vlastníkov bytov, 
prípadne nebytových priestorov, 
tvorí fond opráv a údržby domu, 
aby boli, v pravom čase, k dispozí
cii prostriedky na potrebné udržo
vacie práce, opravy, rekonštrukcie 
alebo modernizácie bytového do
mu. 

Potiaľto je iste mechanizmus 
zhromažďovania a následného po
užitia prostriedkov, z fondu opráv 
a údržby, každému vlastníkovi bytu 
- členovi spoločenstva jasný. 

Už celý rok umožňuje spoločen
stvám, platný zákon o stavebnom 
sporení, rozšíriť možnosti využitia 
tohto fondu na dvojnásobok. Zákon 
o stavebnom sporení od 1.10.1999 

sprístupnil stavebné sporenie aj 
právnickým osobám. A tými sú aj 
spoločenstvá vlastníkov bytov. Iste 
mnohí'lllastníci bytov poznajú sys
té~ stavebného sporenia, úspešne 
využívaný v západnej Európe viac 
ako 70 rokov a na Slovensku už 8 
rokov. Tento systém je postavený na 
princípe kombinácie sporenia 
a výhodného úverovania. V súčas
nosti sa ponúka výhodná možnosť 
spoločenstvám ukladať časť povin
ných príspevkov do fondu opráv 
a údržby domu na zmluvu o staveb-

. nem sporení a vytvárať si tak pred
poklady na výhodný dlhodobý sta
vebný úver, so stabilnou pevnou 6 
% ročnou úrokovou sadzbou na 
rozsiahlejšie investície v bytovom 
dome, ktoré po niekoľkých rokoch 
zákonite prídu. Spôsob splácania 
takéhoto úveru je rovnako možný 
dlhodobo, platbami cez fond opráv 
a údržby. Podstatnou výhodou je 
však, že na nutnú investíciu na do-. 
me je možné získať prostriedky za 
polovicu času, ako keby sa na ňu 
len šetrilo vo fonde opráv. To ešte 
neuvažujeme s prirodzeným náras
tom cien, ktoré by takúto investíciu 
v ďaľších rokoch sporenia (bez vy
užitia úveru) aj tak zdražilo. Bolo 
by treba minimálne sporiť dlhšie. 

Od l. 8. 2000 Prvá stavebná spo
riteľňa, a. s., zaviedla výhodnejšie 
podmienky pre spoločenstvá vlast-

níkov bytov a nebytových priesto
rov na využitie prostriedkov zo sta- , 
vebného sporenia. Keďže, v zmysle 
zákona o stavebnom sporení 
a všeobecných obchodných pod
mienok pre zmluvy o stavebnom 
sporení, možno stavebné úvery po
skytnúť až po stanovenej fáze spo
renia, ponúka PSS, a. s., spoločen
stvám na preklenutie obdobia do 
pridelenia stavebného úveru- me
dziúvery, tiež za výhodných úroko
vých podmienok - 7% p.a ., resp. 
7,5% p.a. 

Súčasné jesenné obdobie otvára 
možnosť spoločenstvám, ktoré chcú 
investovať do svojho domu v roku 
2001, na uzavretie zmluvy o sta
vebnom sporení a prípravu medziú
veru na budúce leto . V súčasnosti 
prevažná časť bytových domov 
v mestskej časti Devínska Nová Ves 
je vo veku okolo l O rokov a ešt: 
nevyžadujú mimoriadne stavebne 
zásahy. Pre existujúce spoločenstvá 
vlastníkov, aj pre tie ktoré ešte len 
vzniknú, je to zvlášť priaznivá si
tuácia na založenie stavebného 
sporenia s perspektívou využitia 
stavebného úveru. Aj na rozsiah
lejšie investície na svojom majetku 

·v perspektíve niekoľkých rokov. 
Takáto investícia nemusí členov 
spoločenstva finančne zruinovať. 
údržba a opravy bytových domov 
v starej časti, ktoré majú via,c ako 

20, či 30 rokov môžu byť rovnako 
spolufinancované prostredníctvom 
stavebného sporenia v Prvej staveb-
nej sporiteľni, a. s. · 

Skúsenosti z vyspelých krajín 
ukazujú, že dobrý stav bytového 
fondu je založený predovšetkým na 
trvalej starostlivosti oň. Na Sloven
sku dlhé roky starostlivosť o 'údržbu 
bytových domov nebola docenená. 

V Devínskej Novej Vsi, aj pro
stredníctvom bankových produktov 
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa 
môžu vlastníci bytov vyhnúť hava
rijným stavom na svojom vlastníc
tve, s ktorými sa už boria obyvatelia 
niektorých domov na Štrkovci a za
čínajú sa boriť aj vlastníci bytov 
v Karlovej Vsi . 

Detailné informácie všetkým 
záujemcom poskytne oddelenie fi
nancovania veľkých projektov 
(FVP) Prvej stavebnej sporiteľne, 
a. s., na Bajkalskej ul. 30 v Bratisla
ve. 

Tel. kontakt: 
58231 208, 210,307 

397, 458, 472 
Fax: 58231 483 

Po dohode možno informovať 
členov spoločenstva o možnostiach 
využitia stavebného sporenia PSS, 
a. s., pre spoločenstvá vlastn-íkov 
bytov aj priamo v mestskej časti. 

DEVEX9 
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Q. 99,- sk 

WOCYDme[ 3poL $r.o. 

Z~k"zko11~ 11ýrob" ruíbytku 

Kuchynské linky 

Skrine, regále, police 

Kancelársky nábytok 

Krátke dodacie lehoty 

Tel: 07/6477 6446 
email· kusyl@stonline 

Tehelňa 2, 841 07 Bratislava 

KANCELÁRSKE 
POTREBY, 
TlAČIVÁ 

pre podnikatelov, živnost
níkovf"trmy 
vDEVEXE 

Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, SO: 8.00-11.00 

teL: 00903 429 485, 6477 5275 

Jeden dell olbjedn,vllcli - dnt~hl dell tcvflr - pre firmy 
tene~ flirflmentcVI& n'pOne, fflriblflce p'sUcy. doplnky 

li.t.t§;i 
renonované bez OPT 
HP Laser Jet 5L/6L 
HP Laser Jet 5P/6P 
HP Laser Jet 4L/4P 
HP Laser Jet 1100 
Xerox P8ex/WC385 
CanonA-30 
Minolta PP-6 
Minolta PP-8 

renovované s OPT 
HP Laser Jet 5L/6L 
HP Léiser Jet 5P/6P 
HP Laser Jet 4L/4P 
HP Laser Jet 1100 
Canon FX-3 
CanonA-30 
Canon NPG-1 
Minolta PP-8 

originálne tonery 
HP Laser Jet 5L/6L 
HP Laser Jet 5P/6P 
HP Laser Jet 4L/4P 
HP Laser Jet 1100 
Okipage Bw/8p 
Okipage4w 
Xerox P8ex/WC385 
Panasonic 6150 
CanonA-30 
Canon NPG-1 
Minolta PP-6 
Minolta PP-8 

1140,-
1272,-
1176,-
1140,-
1140,-
1872,-
1053,-
1053,-

1620,-
1980,-
1872,-
1620,-
2071,-
2574,-

386,-
1053,-

2557,-
3370,-
3661,-
2582,-

885,-
1176,-
5319,-

550,-
3758,-
386,-

2708,-
2414,-

s OPT- výmena optického valca 
bez OPT- bez výmeny opt. v alta 

atramentové kazety 
onginálne 
Canon BC -02 
Canon BC -05 
Canon BC/ -21B 
Canon BC/ -21C 
HP 51629A 
HP51649A 
HP 51645A 
HPC1823D 

930,-
1099,-
269,-
672,-

1341,-
1378,-
1341,-
1444,, 

Star LC-90 129,-
Epson LQ-100 104, -
Epson LQ-800 82,-

pamät"ové médiá 
diskety NN 3,5" 10 ks 73, 
disketa Verbatim 
3,5" 10 ks 151,
CD médium Eurodata 32,-
CD médium Kodak 49,-
ZIP médium 409,-
videokazeta BASF 240 72,-

počítačové doplnky 
podložka pod myš 40,-
obal na CD 10,-
kryt na klávesnicu 77,-
držiak predlôh 50,-

Ďalej ponúkame: 

- pf"nenie atramentových náplni 

- monitorové filtre 

- čistiace prostriedky 

- špeciálne papiere a fólie 

-počítačové káble 

- ergonomické doplnky 

Všetky ceny sú bez 23% DPH. 
dostanete kúpit" v DEVEXe aj pre jednotlivcov 

DEVEX 10 

Č; 21 
či vy]de č. 22- 15. 12: · 

ktoré zatiaľ vydavateľovi chýbajú; 

!JťA 1J Af1/ÓJ(J tl@@11 
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 

vydavateľstvo DEVEX pripravuje už deviate 
vydanie osvedčeného katalógu , 

obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi 

*************************************~***** 
fonnát: 1 O x 15 cm ~ rozsah: 90 strán * náklad: 52.00 

******************************************* 

termíny: 
odovzdania inzercie: do 15.11.2000 

spracovanie podkladov, 
tlač: do 15.1 .2001 distribúcia do každej 

domácnosti v DNV: do 15.2.2001 

******************************************* 

požadované podklady: čitateľná pr~dloha ako 
výstup z tlačiarne, predloha na dt_skete, · 
uvedenie rozmeru predlohy na dtskete 

v programoch: texty T602 
obrázky: TIFEEPS,CDR,Quark X Press 

******************************************* 

Objednávky: Inzertná kancelária Devex, 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.3o-1S.oo, 

so: 8.oo-11.ootel.!fax: 6477 5275 
e-mail: krug@mail. viapvt.sk 

KERM 
. veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Spori telom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zJavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• š párovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, lV4 bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie ternííny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite P,resvedčia. 
l 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

.Tel./fax: 64 28 61 09 

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

• Predám orechy, l 30 Sk/kg. 
Tel. : 6477 6733 

• Predám práčku zn. ROMO. Funkčnú, 

cena dohodou. . Tel.: 6428 6102 

• Predám dievčenské krosokorčule č. 

20 (ako nové), 1000,- a detskú cestov

nú postieľku (ako nová), 2000 Sk. 
Tel.: 0903 725 002 

• Predám det. kočík, šport. zn. STEG

GI, modrý. Cena dohodou. 
Tel.: 6428 6102 po 20.00 h. 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel. : 6477 8362,0903 133 994 

• Murujem, obkladám, staviam krby. 

Tel.: 6477 8438, 19-21 h Ďurčanský. 
• lY servis Baláž - oprava televízorov. 

Na grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 

• Opravy práčok - kvalitne," so záru

kou. 
Tel.: 6224 5789,0903 435 099 

• · Preklady, vyučovanie, konverzácia -

nem. jazyk. 
Kontakt: 0905 467 625 

• Mzdy - M.z., sprac. doma. 
Tel.: 6477 5881 

• Byty- právny servis. Tel.: 6477 8542 

• Elektroinštal. práce od zásuvky po 

rozvody. Tel.: 6224 5789 
0903 435 099 

• Účtovníčka s 12-ročnou praxou vám 

spracuje účtovníctvo - len externe. 
· Tel. : 6477 8398 

• Vyučujem aj doučujem nemčinu . 

Tel.: 6477 6820 
0903 869427 

• Geodetické a kartografické práce. 
Tel.: 0905 333 727 

• Mladá, seriózna, zamestnaná žena 

hlodá slušný podnájom v DNY. Ponuky 

na č. tel.: 0903 942 818 

SPI RK 
o.tlNIERSKD-REAUTNÁ KANCELARIA 

Na vyhliadke 23 • Tel.: 07/6477 6728 

ponúka na predaj: 
~ 
- 3-izb., ul.J. Smreka, OV, 8/8, 68,31 m', 1,15 miL Sk 

- 2-izb., ul. Fedáková, OV, 5/8, 52 m', 940 tis. Sk 

- 1-izb., ul. M. Marečka, OV, 7/11, 45 m', 730 tis. Sk 

Rodinné domy: 

- Dúbravka - ul. Jadranská, 1,8 mil. Sk 

-Rača- ul. Bukovinská, pozemok 850 m', 3,5 miL Sk 

-ONV- ul. Poniklecová, pozemok 724 m', 2,9 miL Sk 

Predaj chaty: 

- DNV - Devín, pozemok 500 m2, 830 tis. Sk 

- DNV- Pod Kobylou, pozemok 824 m', 950 tis. Sk 

- DNV - Múrnice, pozemok 300 m2, 330 tis. Sk 

Stavebný pozemok: 

- Lamač - Plánky, pozemok 499 m2, šírka 20 m, 850 tis. Sk 

- DNV, pozemok 1455 m', á 1350 Sk/m' 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 330 Sk, l /8 str . . - 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str.= 2640 Sk, l str. 5280 Sk. l cm- 12 Sk. K cenám treba pripoč~to( 23 o/~ 

DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou pä( o viac l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hradám: 50%. Príplatky: l. strano+ l OO %, posledno 

strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7lt30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-p10: 15.30 - 18.00, 

sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 11 



OIIIENIIO 
ITBCB~G~lliCBD 
POLÍCIE 

od 13. 10. 2000 do 27 . 10. 
2000 l 

Dňa 20. l o. 2000 hodinu 
po polnoci Eisnerovej hliadka 
mestskej polície vyriešila prie
stupok, ktorého sa dopustil i 
dvaja miestni občania rušiaci 
nočný kl'ud spoluobčanov 
hlasným pokrikovaním . 
Dňa 25. l O. 2000 v popolu

dňajších hodinách hliadka 
mestskej polície na ulici 
Eisnerova pred potravinami 
TOMIX vyriešila v blokovom 
konaní 300,- Sk páchatel'a 
priestupku, ktorý na verejnom 
priestranstve popíjal alkohol ic
ký nápoj - pivo. 

Taktiež dňa 26. l O. 2000 na 
ulici Štefana Králika hliadka 
mestskej polície riešila popíja
nie piva. na verejnom prie
stranstve. Dvoch miestnych 
občant'' ' - priestupcov vyrieši
la v zmysle zákona o priestup
koch. 

jaroslav Luky, 
velitel' stanice MsP ONV 

Skromnosť a láska sú vlastne 
/en ..... dokončenie v· tajničke 

Vodorovne: A . Koniec tajničky . 
c B. Jed -mesto v Maďarsku - C. 
Náhlivo ber- preto po nemecky 
-mesto v Nemecku - D. Balkán
ska objemová jednotka - do
vzdychal- E. Začiatok tajničky
odmeriavaní - F. Zostal sám -
Druhá časť tajničky - G. Starý 
názov obce pri Šali (Mučeníky) -
značka namáčacieho prostried
ku. - H. ŠPZ Bratislavy- nekrop 
vodou - charakter veci - Druh 
kyslého mlieka -ženské meno
J. Tretia časť tajničky 

Zvisle: 1. Dolná končatina- zlia
tina medi a zinku - 2. Odyseova 
vlasť - konzervovať sol'ou po 
česky 3. Rodový znak - druh 
motýl'a- oddelenie v nemocnici. 
- 4. Africký štát- kto obsluhuje 

Vzhl'adom k tomu, že nie všetci občania Devínskej Novej Vsi 
mohli využiť možnosť zbaviť sa odpadu, poskytne Denova opäť 
vel'kokapacitné kontajnery na likvidáciu odpadu zo záhrad a do
mácností. 

Kontajnery budú určené len na uvedený odpad: drevo, papier, 
starý nábytok, odrezané konáre stromov 
Nepoužívať na chemický odpad a na staré železo! 

Rozpis pristavenia kontajnerov: 

3.11.-6. 11. ul. Delená - Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

1 O. 11.-13. 11. ul. Na hriadkach, Mečíkova, Na kaštieli 

17. 11.-20. 11. ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 

24. 11.-27. 11. ul Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová- Delená 

1. 12.-4. 12. ul. Janšáková, Slovinec, Záhradná 

Civilná ochrana je potrebná! 
Verejnosť si často myslí, že ci

vilná ochrana, ako systém úloh 
a opatrení zameraných na ochra
nu života, zdravia a majetku pri 
mimoriadnych udalostiach (MU) v 
mieri nie je potrebná, či dôležitá. 
Táto mienka je však omyl. )íria ju 
tí, ktorým robí problém preštudo
vať si odbornú literatúru a prísluš
né zákony. V orgánoch a orga
nizáciách by mali civilnú ochranu 
zabezpečovať školení pracovníc( 
ktorí by v prípade mimoriadnej 
udalosti mohli zasiahnuť. K takejto 
udalosti prišlo nedávno pri úniku 

výmenu - 5. Dotierajúci hmyz 
na dobytok- zamieňaní- 6. Da
né do daru /prísl./- významná 
talianska herečka. - 7. Srieň, 
inovať- náčinie kosca- 8. Štát 
v Afrike - základná číslovka 

l 2 3 4 5 

ft 

B 

c 
D 

E 
f' 
G 

H 

l 

J 

nebezpečných látok na Zimnom 
štadióne v Bratislave. Čpavok a 
chlór, ktorý sa u nás používa v 
mnohých bežných prevádzkach, 
patrí medzi nebezpečné. v prípade 
úniku môže prísť k ťažkým až smr
teľným zraneniam. 
Z cvičení štábu CO m. č., ktoré or
ganizuje krajský alebo okresný 
úrad vieme, že rôzne situácie MU 
štáby CO plnia cvične na veľmi 
dobrej úrovni. jednotliví členovia si 
osvojujú súhrn a rozsah svojich 
úloh. Preto je potrebné aby majite
lia organizácií, teda fyzické a práv-

9. Pol'né plošné miery - väčšia 
drevená nádoba -záber nožom -
10. Priznám titul, hodnosť- sku
točne, vskutku 

. Pomôcky: B. Sarud - C. Epe 
d 

6 7 8 g 10 ll 

nické osoby, ale aj poslanci obcí a 
MČ neposúva/i túto zložku na ve
dľajšiu ko/'aj. Prax ukázala, napr. 
pri povodniach na východnom 
5/ovensk.u že hlavné a záchranné 
práce vykonali jednotky CO, vý
borne pripravenou organizáciou 
štábov a jej členov. 

Spomal'te! 
Iste ste si všimli, že pred zá

kladnými školami na uliciach 
Bukovčana a Charkovskej pri
budli na komunikáciách spo
malbvacie prahy - retardéry. 
Tieto by mali aspoň sčasti zais
tiť bezpečnosť našich detí. 
Mestskú časť osadenie retar
dérov spolu s nutným doprav
ným značením stojí nemálo 
peňazí. Preto by sme si mali 
tento majetok chrániť. Ale nám 
je to jedno. 
Hneď v deň, keď boli osade

né retardéry na Charkovskej, 
dieťa pod starostlivým pohľa
dom otecka znefunkčnilo do
pravnú značku svojim nešetr
ným správaním. Ako by sa asi 
zatváril otecko, keby jeho dieťa 
došlo k úrazu dôsledkom do
pravnej nehody, ktorú sám svo
jou ľahostajnosťou spôsobil? 

Ing. Floreková, 
pracovníčka Mú ONV 

~®rr ca oo~ ca 
~~\9Q)~@} 

- Anča, požičaj mi fotku. 
-Načo? 

- Ale zajtra máme doniesť do školy ob· 
rázok prírodnej katastrofy. 

Načo máme črevá? Aby sme ho. neno· 
sil i vo vačku. 

Veštkyňa hovorí: 
- Do vašej päťdesiatky budete trpieť 
nedostatkom peňazí. 
·A potom? 
• Potom si zvyknete. 

· Nevšimol si si, že táto pleťová maska 
mo robí krajšou? 
· Ale áno, len nechápem, prečo si ju 
zmývaš?! 

· Dnes ma učiteľ pochválil. 
· To rád počujem. A čo povedal? 
• Že všetci sú somári, ale ja že som naj· 
väčší. 

DEVínskonovoveský EXpres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová V~s. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratisla~a, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00·11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ARTPRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90 · R. 
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][)~~ínskonovove~~! 

48.-49. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavate l' a 
Príjemná jeseň nás ukolísala 

o možno viac ako inokedy sa 
spoliehame, síce tradične, že 
ktosi iný zo nás povybavuje ná· 
ročné záležitosti. 

V politike no výsledky referen· 
da, v ekológii no občianske 
združenia, v sociálnej oblasti na 
politikov, v bezpečnosti no poli· 
cojtov. Ono by to v praxi možno 
malo tak oj by( ok nás doteraz 
všetci presvedčili, že spolahnúf 
so je zo hodno o nestojí to často 
za ... čosi iné. Až potom, po, ak 
je rozhodnuté, frfleme o tvrdíme, 
oko by so to dalo, malo, ako by 
sme to my vedeli o ... "zo pecou" 
sedi.oc už iba zbytočne mudruje

me. 
Nechápem prečo Slovač po

trebuje "po hube" ož potom sa 
bráni. Prečo nenastaví ruku 
o niekol'ko sekúnd skôr, hoci vidí 
rútiocu so ruku neprajníko. Bo 
až po facke, nerieši , ale uteká 
so s(ožovo(, o opä( čoká, že iný 

vyrieši jeho problém. 
To riešenie aj tok vyzerá . 

Obyčajne vyhovuje záchrancovi 
o poškodený pozbiera možno 

omrvinky. 
Keď chcem zo záhrady úrodu 

nemôžem vynecha( ani jeden 
deň starostlivosti. Ak so spolie
ham no iného, dobre musím zo· 
plati( o nakoniec oj tok čakám 
čo z toho vzíde. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

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

17.11. 2000 Ročník: X. Číslo: 20 bezplatne 

Zi~e4t ~~te 
EJ Z radnice * Pohl'adnice DNV 

a Rieka Morava v ohrození 

* Decénium samosprávy a Kultúra 

EJ spoločenská kronika rl šport 

Oznámenie pre užívatelbv vyhradených parkovacích miest 

pre telesne postihnuté osoby 
Upozorňujeme užíva

telbv vyhradených parko
vacích miest pre telesne 
postihnuté osoby, že plat
nosť povolení o ich užíva
ní končí 31. 12. 2000. 
K žiadosti o predfženie 

POZVÁNKA 
Slovenské národné múzeum, 

Prírodovedné múzeum • Bratis· 

lova a DAPHNE • Inštitút pre 

aplikovanú ekológiu Vás pozý· 

vajú na výstavu "NIVOU MO

RAVY" v budove Slovenského 

národného múzea (SNM), 

Vajanského nábrežie 2, l . pos· 

chodie v Bratislave. 

povolenia užívania vyh
radeného parkovacieho 
miesta na rok 2001 je po
trebné predložiť na miest
ny úrad preukaz TP, ZiP 
alebo ZiP-S najneskôr do 
konca novembra t. r. 

Od 9. l l. 2000 do 31 . l. 
2001 denne od 9.00 do 17.00 
h okrem pondelka. 

Súčasťou výstavy je aj vý· 

chovno·vzdelávací program ur· 

čený deťom materských, základ

ných a stredných škôl. 

Na program sa treba vopred 
prihlásiť v Ekocentre Daphne: t. 

č. 07 l 6573 0050 

Informácia 
pre vlastníkov 

bytových domov a stavební· 

kov 

Okresný úrad BA IV oznámil 

predlženie termínu na pred· 

kladenie žiadostí o dotácie . 

v zmysle Smerníc MVRR SR č. 
8/1999, 2/2000 a 3/2000 
do 31. ll. 2000. 

Ide o dotácie: 

* na odstránenie systémových 

porúch panelových bytových 

domov 

• na výstavbu nájomných by

tov a technickú infraštruktúru 

Informácie poskytneme na 

Miestnom úrode DNY, na 

Odbore výstavby, životného 

prostredia a správy majetku. 

POZVÁNKA 
Občia~ske združenie "Rie· 

ka Morava v ohrození" po
zýva svojich členov a priaz
nivcov dňa 20. ll. 2000 
o 19.00 h na prednášku 
o prírode "Morava alebo 
Amazonka". 
Prednášajúci: Univ. Prof. Dr. 
Walter Hod/, Viedenská uni· 

verzi ta. 
Prednáška sa uskutoční 

v F·centre, lstrijská 4, Devín

ska Nová Ves. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 9.11. 2000. 
Úzovierka nasledujúceho 
čísla bude 23.11. 2000, 
číslo vyjde 1.12. 2000. 
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® robničky 
1l radnice 

vybrali sme z uznesení miest
neho zastupiteľstva 7. 11 . 
2000 
Miestne zastupitel'stvo: 
- odporúča starostovi MČ 
ONV udeliť odstupujúcemu 
veľvyslancovi Chorvátskej re
publiky O. Deželičovi, v sú
lade s čl. 66 štatútu "hl. m. SR 
Bratislavy a VZN . č . 3/1994 
Bratislavy- verejné uznanie 
za zásluhy na rozvoji vzťa
hov medzi MČ ONV a Chor
vátskou republikou 
-konštatuje, že celkové príj
my rozpočtu MČ ONV za 
l. polrok 2000 sa dosiahli 
v objeme 21 136 556 Sk 
a výdavky sa čerpali vo výške 
18 704 064 Sk 
-žiada ministra zdravotníctva 
SR a ministerku pre správu 
a privatizáciu národného ma
jetku SR realizovať privatizá-

Op:akované 
# ~ .. zn1zen1e 

počtu pracovníkov 
magistrátov 

Po tohtoročnom znižovaní 
počtu pracovníkov bratislav
ského magistrátu sa v budú
com roku bude znova pre
púšťať. Rozhodlo sa o tom 
na minulotýždňovom zasad
nutí mest5kého zastupite/'
stva. 

V roku 2000 sa znížil tabu/'
kový počet zamestnancov 
magistrátu z 501 na 400. Na 
rok 2001 schválili poslanci 
mestského zastupitel'stva ná
vrh riadite/a magistrátu na 
zníženie počtu pracovníkov 
na 346. Tento stav sa má do
siahnuť do 1.4.2000 a na 
mzdových prostriedkoch 
a odvodoch by sa malo ušet
riť takmer 13 miliónov ko
rún. 

.Toto rozhodnutie súvisí so 
snahou samosprávy mesta 
Bratislavy pripraviť na rok 
2001 vyrovnaný rozpočet 

mesta, aby sa doterajší dlh 
už ďalej nezvyšoval. 

Ďalšie navrhované opatre-

DEVEX2 

eiu zdravotníckych zariadení v termíne 20. l. 2001 
v MČ ONV tak; aby jedno za- Vybrali sme z DlV 
riadenie bolo privatizované for- -MČ ONV rieši problém nepla-
mou bezodplatného prevodu tičov nájomného za obecné by-
na obec, t . j. hl. m. SR Bratis- ty aj odpúšťaním penále a umo-

lavy a do správy MČ ONV žnením dohovoriť splátkový ka-
- berie na vedomie informáciu lendár (na ostatnom zastupiteľs-

o návrhu Okresnej prokuratúry tve dva prípady riešili kladne, 
BA IV na odstránenie porušenia jeden záporne). 
zákonov vo VZN MČ ONV č. O ráznych krokoch sa dozvie-

4/1996 o státí, odťahovaní me azda v budúcnosti. 
a odstraňovaní vozidiel na úze- - O najnovších, pre MČ ONV 

mí MČ ONV v znení VZN MČ vážnych otázkach VW SK infor-
DNV č. 5/2000 podľa§ 13 ods. mova! zástupca firmy Ing . B. 

l zákona č. 314/1996 Z. z. Michalík. 
o prokuratúre a daní podnetu -Výsledky meraní ohl'adom no-
MČ ONV na Generálnu proku- vej lakovne sú v limite, pripra-

ratúru SR vované ďalšie výstavby (zvarov-
- súhlasí s prevzatím objektu ňa, montážna hala) sú v súlade 

Na Grbe č. 2, vo vlastníctve hl. s požadovanými normami a čis-
m. SR Bratislavy, do správy MČ tiareň odpadových vôd čaká re-
ONV ' konštrukcia, pre potok Mláka je 

- ukladá prednostke MÚ ONV vypracovaná štúdia revitalizá-
pripraviť zámer spôsobu využi- cie, kde po schválení bude na-

tia objektu v alternatívach vrá- sledovať realizácia. 
tane modelu financovania -Zástupca starostu Ing. P. Raj-

v termíne do zasadnutia MZ kovič absolvoval štúdijnú cestu 
MČ ONV v decembri 2000 do Anglicka, kde získal infor-

- schval'uje uskutočnenie ll. re- mácie o príprave rozpočtu obcí 

prezentačného plesu MČ ONV a zoznámi l sa s praxou v čin-

nie a to zlúčenie investor
ských organizácií mesta GIB 
a Paming poslanci vzhladom 
na organizačnú nepriprave
nosť tohto kroku neschválili. 
Mesto Bratislava čakajú v ro
ku 2001 aj dalšie reštrikčné 
opatrenia, o ktorých sa ešte 
stále rokuje. Najvážnejšie by 
sa mali dotknúť mestskej po
lície, kde hrozí zníženie stavu 
mestských policajtov až 
o 1 OO. Poslanci mestského za
stupite/'stva rokovali aj 
o medializovanom odpredaji 
budovy na Žabotovej ulici fir-

me MAANA. Uložili primáto
rovi Bratislavy Jozefovi Mo
ravčíkovi, aby rokoval s kupu
júcim a do budúceho rokova
nia mestského zastupite/'stva 
zosúladil kúpnu zmluvu s uz
nesením mestského zastupi
te/'stva, inými slovami aby sa 
s kupujúcim dohodol na 
zrušení splátkového kalendá
ra za predaj budovy a na 
úhrade dosial' nesplatenej su
my. 

Ing. Ján Žatko 
poslanec mestského 
zastupitel'stva (KDH) 

Komisia kultúry pri Miestnom zastupitelstve MČ ONV Bratislava -
Devínska Nová Ves, /stracentrum, centrum pre vof'ný čas a kultúrne 
zariadenie Devínska Nová Ves v spolupráci s vydavatel"stvom ALBE
RA vyhlasujú súťaž amatérskej fotografie Devínskej Novej Vsi 
k 550. výročiu prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi pod 
názvom 

Amatérska fotografia 
Súťažné fotografie môžu za

chytávať prírodu, kultúru (zvyky, 
l'udový odev, remeslá, obrady 
sviatky a pod.), architektúru (l'u
dovú, súčasnú) Devínskej Novej 
Vsi. Vybrané fotografie budú 
použité do mozaiky záberov 
pohl'adníc Devínskej Novej Vsi 
v kalendárnom roku 2001. 
Podmienky účasti v súťaži 
Vyvolané fotografie je treba . 

odovzdať riaditel'ke lstracentra 
do 31. januára 2001. V prípade 
výberu jednotlivých fotografií, 
požiadame ich autorov o zapo
žičanie negatívov (príp. diapozi
tívov), ktoré im budú po vydaní 
pohl'adníc vrátené. 

Každý autor vybranej fotogra
fie bude finančne odmenený, je
ho meno bude uvedené na zad
nej strane pohl'adnice. 

nosti regionálneho rozvoja 
obcí. Cestu uskutočnil v rám
ci programu Phare. 
- Prostr iedky, ktoré získa la 
MČ na dobudovanie v ily 
"Košťálová" by ma l i byť pre
investované do konca tohto 
roka. 
Dodávateľ prispôsobí har

monogram prác tak, aby boli 
práce ukončené do konca de
cembra 2000 . 

V objekte bude zasadac ia 
miestnosť, sobášna miestnosť, 
starosta, zástupca starbstu, 
sekretariát a rokovac ia miest
nosť. 

- O rozpačitom výsledku tak
mer sedemročných rokovaní 
s rakúskou stranou o vybudo
vaní cyklolávky cez rieku 
Moravu, keď starosta MČ 
ONV pri ostatnej návšteve 
u našich susedov zistil, že po
stup dohovorov o realizácii · . 
projektu sa dostal opäť na 
štartovaciu čiaru, budeme či 

tateľov informovať v niekto
rom z budúcich čísel Devexu. 

r 

Miestny úrad Devínska 
Nová Ves v spolupráci s rím
sko-katolíckym farským úra
dom poriada pre občanov 
25. novembra 2000 (v sobo
tu) od 14.00 do 17.00 h 

b,urzu 
všeličoho 

pre všetkych 

v priestoroch Farského cen
tra na /strijskej ulici č. 4. 
Poplatok pre predávajúcich: 
10,- Sk. 
Súčasne -bude v prevádzke 
aj burza šatstva, kde si 
občania budú môcť zakúpiť 
za symbolické sumy od 10,
do 50,- Sk ošatenie pre deti 
aj dospelých. 
Počas minulej burzy 21. ok
tóbra išli najlepšie na odbyt 
zimné športové potreby. 

VOAfil!J©ť!fil!JÁ AIKCCOA 
Už najbližšiu stredu sa v Ma

gazíne DTV dozviete o Vianočnej 
akcii, ktorú pre vás pripravila · 
Devínskonovoveská televízia. 
Sledujte Magazín DTV v stredu 
22.11.2000 o 18:00. 

- dtv-

Občianske združenie 

"Rieka Morava v ohrození•• 
aktuálne informuje občanov v ONV 

Ciel'om občianskeho zdru
ženia "Rieka Morava v ohro
zení" je ochrana prírody a ži
votného prostredia l'udí v ka
tastri mestskej časti Bratisla
va -Devínska. 
.,Každý má právo na včasné 
a úplné informácie o sta
ve životného prostredia 
a o príčinách a následkoch 
tohto stavu". (Ústava SR čl. 
45). Z toho vyplýva, že každý 
z nás má prístup k informá
ciam o stave životného pro
stredia a o pripravovaných 
činnostiach a opatreniach. 

My občania združení v ob
čianskom združení využíva
me túto možnosť a naviac 
máme právo ovplyvňovať 

rozhodnutia, pretože sme 
rovnocenným partnerom 
ostatných účastníkov správ
neho konania o povolení čin 

nosti. 
Náš prvý malý úspech. 

Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) nám dňa 
11.1 O. 2000 zaslalo právo
platné rozhodnutie k pláno
vanej činnosti "Rampa na na
kladanie automobilov" pred
loženého navrhovatel'om 
české prístavy a.s. divízia 
Bratislava. 
MŽP rozhodlo takto: Činnosť 
uvedená v predmetnom zá
mere bude posudzovaná po
dl'a zákona NR SR č. 127/1994 
Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. 

MŽP takto rozhodlo, ako 
sa ďalej píše v dokumente: 
Pretože na základe vypraco
vaného zámeru, obdržaných 
stanovísk a vlastných zistení 
MŽP sa predpokladajú nega
tívne vplyvy plánovanej čin
nosti na životné prostredie 
a je potrebné doplniť ďalšie 
informácie o navrhovanej 
činnosti. 

Vážení priatelia, podarilo 

sa aj nas1m pričinením, aby 
zámer českých prístavov, a.s. 
neprešiel v zisťovacom kona
ní. Keby zámer prešiel, tak 
ako to chceli české prístavy, 
a.s., tak ešte tohoto roku 
2000 by sa začalo budovať 
prístaviska na rieke Morava. ( 
A podl'a tohoto zámeru by 
o 3 mesiace malo prístaviska 
začať naplno fungovať. Av
šak takto to už na 100% ne
bude. Je to aj vďaka nám, 
ktorí sme sa zišli v občian
skom združení. Už v prvom 
kroku sme využili právo 
ovplyvniť rozhodnutie, ktoré 
sa nás bytostne dotýka 
a ohrozuje naše zdravie, po
hodu a kvalitu životného 
prostredia. 
české prístavy a.s. mu

sia zabezpečiť vypracovanie 
správy o hodnotení na život
né prostredie. Dúfajme len, 
že si vyberú čestných odbor
níkov na vysokej odbornej 
úrovni, ktorí pravdivo bez 
zatajovania faktov vypracujú 
správu o hodnotení. 

Rada občianskeho združe
nia "Rieka Morava v ohroze
ní" vám oznamuje, že bude 
pokračovať cyklus prednášok 
o živote a prírode, ktor.é sa 
konajú v priestoroch Fars
kého centra na lstrijskej ulici 
č. 4. 
Dňa 20.11. 2000 o 19,00 

hod. bude mať prednášku 
profesor Dr. Hodi z Vieden
skej univerzity .,Morava ale
bo Amazonka?". Ďalej dňa 
12.12. 2000 o 19,00 hod. Vás 
pozývame na prednášku psy-' 
chológa Mgr. Uhnáka .,Du
ševné zdravie a životné pro
stredie človeka". 
Zároveň srdečne pozývame 

na naše stretnutia aj všetkých 
občanov z DNV a okolia. 

Ladislav Šimon 

Decénium samosprávy 
Veru, desat' ro~ov už ubehlo 

od. prvých komunálnych vo 
lieb do obecných, miestnych 
a mestských samospráv. 

Aj občania Devínskej Novej 

Vsi mali možnosť konečne si 
vybrať z ponuky viacerých 
svojich zástupcov na úrovni 
primátora Bratislavy, poslan
co~ Mestského zastupiteľstva 

/ 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

Bratislavy, starostu a poslan
cov vDNV 

Niečo, čo sa rodí prvé, sa 
očakáva vždy vo zvláštnej at
mosfére, presiaknutej predo
všetkým nádejou, ale aj napä
tím. Do atmosféry prípravy vo
lieb som bol vtiahnutý ponu
kou VPN na funkciu starostu, 
ktorú som prijal tesne pred ča
sovou uzávierkou kandidátok. 
Rozhodujúcim momentom pre 
mňa osobne bola šanca pri
spieť k rozvoju mestskej časti, 
v ktorej som sa-narodil a strá
vil skoro celý dovtedajší život. 
Svoje predstavy na prácu vo 
volebnom období sme spolu 
s priateľmi z VPN a v spolu
práci s predstaviteľmi miest
nych pobočiek Demokratickej 
strany, Strany zelených a So 
ciálnodemokratickej strany 
zhmotnili do ll -bodového vo
lebného programu. Ten sa stal 
po našom víťazstve i základom 
pre úlohy samosprávy v jej pr
vom volebnom období. Cas le
tel prirýchlo, a tak ani celkom 
nespamätaní z predvolebných 
mítingov, sme čoskoro skladali 
sľuby, sľuby vernosti našim 
prísľubom. Napäté očakávanie 
bolo šmahom vystriedané os 
trými nekonečnými debatami 
o čo najlepšom usporiadaní 
miestnej samosprávy a o zá
kladnom postoji k tvoriacemu 
sa Štatútu hlavného mesta 
Bratislavy, ktorý mal na dlhé 
obdobie určiť vzájomné vzťahy 
a kompetencie samosprávnych 
orgánov mesta a mestských 
častí. 

Obavy z množstva práce za
čala nahrádzať radosť z do 
siahnutého. Premiestnením 
sídla samosprávy do zrekonš
truovanej budovy bývalej mýt
nice, sa vytvorili základné 
podmienky na kvalitnú prácu 
miestnych orgánov samosprá
vy. Po velmi tvrdých disku
siách sme dospievali k základ
ným . koncepčným náplniam 
činnosti Miestneho zastupiteľ
stva a ostatných orgánov sa
mosprávy. Schválené uznese
nia sa rešpektovali a pozor
nosť sa sústreďovala na ich pl
nenie. Kto nechcel, nevedel, 
nemohol alebo nevládal plniť 
náročné úlohy a predsavzatia, 
tak väčšinou dobrovoľne od
chádzal. A keď bolo potrebné, 
tak sa i odvolávalo. Cieľ bol 
vždy jediný. Nájsť optimálne 
zloženie, čo bolo veľakrát ťaž
ké pre nedostatočný výber 

vhodných kandidátov. Kva
litní a zodpovední ľudia chý
bali, vyhovujúci kandidáti 
odmietali alebo váhali. Stálo 
to však za to. Po personálnej 
stabilizácii sa stala samosprá
va v DNVefektívna. O pomoc 
a radu k nám začali prichá
dzať z iných mestských častí. 
V relatívne krátkom období 
sa poschvaľovali základné or
ganiz{lčné normy, Všeobecné 
záväzné nariadenia mestskej 
časti, skonštituovali sa prí
spevkové organizácie, boli do
riešené likvidácie príspevko
vých organizácií Obvodného 
národného výboru Bratislava 
IV, prevzaté záväzky z minu
lých období, nadviazané kon
takty s organizáciami pôso
biacimi na území DNV, pre
vzaté do správy majetky, byty 
a iné nehnuteľnosti vo vlast
níctve mesta, riešený prechod 
kompetencií na samosprávu. 
A to všetko za súčasného 

riešenia každodenných prob
lémov občanov, spoluorga
nizácie kultúrnych, športo
vých a humanitných akcií. 

A bolo treba aj odolávať 
sprievodným znakom precho
du na nový spoločenský sys
tém, najčastejšie špekulá
ciám, pokusom o skorumpo
vanie i priamym útokom na 
funkcionárov samosprávy. 
I z dnešného pohľadu som 
presvedčený, že napriek mno
hým chybám a nedostatkom, 
bol základ samosprávy 
v DNV vybudovaný kvalitne, 
za čo by som chcel úprimne 
poďakovať všetkým spolu
občanom, ktorí sa o to pričini
li či už svojou prácou a an, 
gažovanou, alebo kritikou, 
pripomienkami a opozičnými 
názormi. 

Samospráva je základným 
pilierom demokracie, je to 
správa nás všetkých. Prajem 
jej a hlavne jej kľúčovým 
funkcionárom, aby si vždy do
kázali vytvoriť časový priestor 
na zamyslenie nad ich posla
ním, na porovnanie svojich 
sľubov s činmi, čo a ako by 
bolo žiadúce ďalej rozvíjať, 
ako chrániť občanov a spra
vované územie pred negatív
nymi tlakmi modernej doby 
a ako to všetko zosúladiť do 
konkrétnych činov v prospech
obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi. 

Ing. Marián Jurčák 

DEVEX 3 
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Spolupráca 
rodičov, pedagógov, žiakov a pria
tel'ov ZŠ Bukovčana 1 prináša svoje 
ovocie 

Vd'aka pravidelným stretnutiam 
vznikla už na začiatku školského roka 
najprv len nesmelá myšlienka o uspo
riadaní tzv. adventných dielní. Netr-va
lo dlho a z nesmelej myšlienky vznikol 
štvorstranový scenár. 

Cielom celej akcie je úmysel navodí( 
medzi širokou verejnos(ou v DNV pred
vianočnú atmosféru, v adventnom čase 
povzbudi( pocit ludskej spolupatričnos
ti, podpori( tvorivos( detí, zvýši( prestíž 
školy a prípadne získat' finančný prí
spevok na dolší rozvoj našej školy. 

Sobota 9. december bude dňom ná
kupu vianočných darčekov, upratovania 
v domácnostiach, možno už 
i pečenia medovníčkov, ale hlavne 9. 
decembra v čase od 13.30 do 20.30 h 
bude dňom našich adventných dielní, 
ktoré budú prebieha( v celej budove ZŠ 
Bukovčana l . 

A teraz už konkrétne: výroba viano
čných pozdravov a darčekov, výroba 
sviečok a faklí, výrobky z hliny 
a modulitu, .sadrové odliatky, šperky, 
farbenie tričiek a adventné vence, pe
čenie a zdobenie medovníkov 
a tvorba vianočnej výzdoby. 

Aby sa nám príjemne• pracovalo, 
v celej budove bude zaznieva( spev, ta-

DEVEX4 

nec aj ukážka l'udavých tradícií, ktoré 
nám predvedú pozvané súbory. Pre la
bužníkov sa bude podáva( vianočný 
punč, ktorý tiež umocní slávnostnú at
mosféru. 

Nebudú chýba( ani kalendáre na 
rak 2001, s tematikou Devínskej Novej 
Vsi a Devína- regiónov- ktoré si už na
ozaj zaslúžili propagáciu tohto druhu. 

Ozdobou adventných dielní budú 
všetci pozvaní významní hostia 
z politického, spoločensko-kultúrneho 
a mediálneho života, ale aj celá verej
nos( Devínskej Novej Vsi a Devína. 
nPridajte sa k nám", či už ·ako spolure
meselníci alebo len divčci. Zastavte sa 
s nami v predvianočnom zhone, príďte 
si uži( niekol'ko krásnych a pokojných 
okamihov. 
"Všetci budete srdečne vítaní" 

Mgr. Soňa Frohlichová 

Riaditelstvo ZŠ BUKOVČANA č. 1, 
Rada školy a Občianske združenie 

CHABIK 
Vás srdečne pozývaiú 

9. decembra 2000 o 13.00-20.30 h 

do adventných dielní. 

V budove ZŠ BUKOVČANA č. 1 

zažiie"!e spa/u priiemnú predvianočnú 
atmosféru, vyskúšame si svoiu zručnast; 

prípadne si pri dobrom punči 

niečo milé kúpime. 

Program kina 

rmrnwiT~ 
17.11. o 19.45 h 

18.-19.11. o 17.15 
a 19.45 h 

BOJISKO ZEM 
USA- MP 12 - s. t.- 60,-

Program DTV 
Premiéry: 
pondelok 20.11. : 
streda 22.11 .. : 
pondelok 27.11 . 
streda -29.11. : 
Reprízy: 

18:00- 18:30: 
18:00- 18:30: 
18:00- 18:30: 
18:00- 18:30: 

25.11. o 17.15 a 19.45 h 
NEZVRATNÝ OSUD 

USA- MN 1 5 - č. t. - 60,-

26. 11. o 17.1 5 a 19 .;45 h 
DAŽĎOVÉ KVAPKY NA 

ROZPÁLENÝCH 
KAMEŇOCH 

Franc.- MN 15 - s. t. - 50,-

Tel: 6477 5104 

"Súťaž detí Z~" 
"Magaz(n DTV' 
"Kresla pre hosťa" 
"Magaz(n DTV' 

"Kresla pre hosťa" - každý pondelok o 22:00, utorok o 9:00, 18:00 · 
a 22:00 a stredu o 9:00. 
"Magazín DTV" ·-každú stredu o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 18:00 a 22:00 
a v pondelok o 9:00. 
Denne aktualizovaný videatext vysielame vždy polhodinu po každom obra
zovom vysielanr. 
Mimo uvedených časov prenášame na našom televíznom kanáli program te
levízie Global. 
Hlavná spravodajská relácia Global u sa vysiela denne o 19:20. 

Vysýpajte smeti do susedovho 
koša 

V minulom čísle Devexu 
RNDr .. Mária Šimonová vo svo
jom príspevku vyzývala predo
všetkým občanov žijúcich v ro
dinných domoch, aby organic
ký odpad z domácností nevy
hadzoval i do nádob na smeti, 
ale do kompostu. Lebo ten, kto 
kompostuje, šetrí dvakrát: za 
odvoi odpadu a za hnojivo, 
ktoré si takto vyrobí sám a ne
musí ho kupovať. 

Chcem ju v tomto názore 
podporiť a zároveň pripomenúť 
najmä občanom z Crby, že nie
len oni platia ročne tisíce za 
odvoz smetí, ale aj my, obyva-

DOilEDI/1 
Ešte v lete bol od lstrijskej ces

ty hore Novoveskou až po trafo
stanicu vykopaný rigol. Doteraz je 
zasypaný len sčasti, ulicu špatia 
kopy rozbitého betónu, asfaltu 
a zeminy. Neďaleko novinového 
stánku a autobusovej zastávky na 
hlavnej ceste zas zostala hroma
da dlaždíc. 

Na rozkopávku určite vydal nie
kto z Mú súhlas a v ňom musel 
byť uvedený aj termín dokonče
nia. Kontroluje to niekto? Alebo 
nám vôbec nezáleží na tom, ako 
naša mestská časť vyzerá a pôso-

-dtv-

telia panelákov. Mnohí z nich 
totiž svoj odpad odnášajú do 
kontajneru na rohu Novoveskej 
a Kalištnej. Niektorí pod rúš
kom tmy, iní úplne bez hanby 
za bieleho dňa. Vo vreciach, na 
fúriku, dokonca jeden na bledo
zelenom VW Polo. Zastavil, vy
hodil "igelitku" a pokračoval 
v jazde. 
Keďže kontajner nie je di

menzovaný na taký nával odpa
du, smetie sa kopí okolo a po
tom to tam vyzerá tak, ako to 
vyzerá. Však čo? Hlavne, že 
niekto si upratal pred vlastným 
prahom. A lacno, za peniaze 
iných. 

-da-

bí na domácich alebo hostí? 
Burina a haldy špiny ureite nie sú 
tou správnou vizitkou. 

-ad-

Všíma si niekto komunikácie 
v ONV v dezolátnom stave? Je 
pred zimou, výtlky a jamy nie sú 
opravené od začiatku roka, moto
risti obchádzajú, alebo predvádza
jú ekvilibristiku. 
Kde? Za obchodom Textil na 
Hradištnej, ulica Na grbe je celá 
samá jama, a takýchto miest náj
dete v Devínskej niekoľko. Alebo 
patria niekomu inému ako mest
skej časti? 

mk 

v týchto dňoch oslávili: 
70 rokov 

Marta EBRINGEROVA 
Valéria TURANSKA 
Emt1ia HAVLOVA 

Blahoželáme 

Drahá naša mamička, 

babička a prababička 

Mária Balogová -

Turnerová 
(rod. Havranová) 

Všetko najlepšie k Tvojim 

80-tym narodeninám, 

vela šťastia, zdravia, 

aby si nám ešte dlho žila. 

Z celého srdca prajú 

dcéra a syn s rodinami 

@'Odišli z.lia'i-tčh~~iíiiilt!+f) 

Miroslav KRAJČIR 

POĎIIIlOUIINIE 
Miestna organizácia jed

noty dôchodcov Slovenska 
v Bratislave Devínskej No
vej Vsi týmto ďakuje spon-

zorom za dary a tým za 
spoluprácu pri organizova
ní podujatia pre dôchodcov 
v Devínskej Novej Vsi 
"Babička roka 2000 ONV" 
pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším: 
Lekáreň pri radnici, Prie
mysel KATKA, Klenotníctvo 

Dobrá spolupráca 
Otázky pre plukovníka štefana 
Tanku, veliteľa vojsk hraničnej 
po líci~ PZ so sídlom v Devínskej 
Novej Vsi. 
• Ste svedkom už vari 40-tej 
prípravy a prísahy vojakov 
základnej služby výcvikových 
rôt útva"! hraničnej polície. 
Aký vývoj zaznamenávate 
z pohladufyzickej a psychic
kej úrovne prichádzajúcich 
brancov? 
- V civilnom živote je mládež dnes 
menej zamestnaná (menej záujmo
vých krúžkov, združení, špo11u, 

· ktoré by navštevovala), má menej 
povinností v domácnosti, žije val
nejšie aj vdaka zaťaženiu rodičov. 
Branecký výcvik sa dnes nevyko
náva. Branci prichádzajú psychic
ky labilnejší ako predtým a ani tá 
kondícia už nie je to, čo bývalo. 
• čas pre prípravu vojakov ZS 
sa kráti. Dnes už slúžia iba 9 
mesiacov. Je to dostatočný čas 
na požadovaný výcvik? 
- V základnom výcviku absolvujú 
odvedení všetko potrebné pre vý
kon sluzoy na ochranu štátnej hra
nice. Iba možnosť ich využitia sa 

skráti o 3 mesiace. 
• Sídwm vášho útvaru je mest
ská časť Bratislava Devínska 
Nová Ves, niekdajšie pre smr
tel'níka, neprístupné hraničné 
pásmo, pásmo železnej opony 
medzi východom a západom. 
Aký je stav na tejto hranici 
v súčasnosti (ak to nie je s lu-

žobným tajomstvom) a aká je 
spolupráca s MČ DNV? 
-Výkon služby v MČ DNV vykoná
vajú vojaci hliadkovým spôso-

KLEOPATRA, . Pizzeria IS
TRIA_, všetky z lstrijskej' ul., 
ALKA textil, Benzínové čer
padlo SLOVNAFT DN~ 
Móda LENKA, Sklo-porce
lán, Potraviny j. MOLNÁR, 

viny j+M, 
všetky z Eis
nerovej ul., 

Potraviny IS
KRA, Potra-

Salón VIKTÓRIA, Papier
nictvo MOVEO, Opravovňa 
hodín a predaj doplnko
vého tovaru, Mäso - údeni
ny V. POKORNÝ, všetci 
z ul. P.Horova, Papiernictvo 

bom, čo momentálne postačuje 
na ochranu tejto časti hranice. 
Spolupráca s MČ DNV je veľmi 
dobrá, spočíva vo vzájomnej po
moci v kultúrnej, pracovnej špor
tovej oblasti i v oblasti ekológie. 
Pomáhame v prípade živelnej po
hromy, v skrášľovaní obce (v rám
ci osobného voľna vojakov), 
v ekologických programoch (pri 
budovaní náučného chodníka, 
múzeu železnej opony pod Mlyn-

sko u ulicou ... ), niekoľkí chlapci 
hrajú futbal za FCL DNY. 

Za rozhovor dlikuje pk 

L. FRäHL/CH, j . Smreka 7, 
Večierka-potraviny C+C, }. 
Smreka · 9, H ERBA zahrad
nícke potreby, Na grbe 45, 
Kozmetika MIRIAM, Š. Krá
lika 1, Milan jambor, Pies
kovcova ul., p. jajcajová, 
/. Bukovčana 18, p. Mária 
a p. Watte~ Potraviny Na 
Grbe, Textil }ECKOVA Hra
dištná ul., p . Katarína ZÁ
HORSKÁ, Hradištná ul,, 
Potraviny MPK, Kosatcova 

ul., p. ján ju rica, Opletalova 
ul. p. Margita Ebringerová, 
Na Vyhliadke, p. Helenka 
Ebringerová urobila kveti
novú výzdobu v sále /STRA
CENTRA. 

DEVEXS 



TITUL MAJSTROV SVETA 
opäť doma 

V sobotu 28. 10. 2000, sa 
celý rock and rol/ový svet 
sústredil na ·bratislavských 
Pasienkoch, ktoré privítali 
účastníkov juniorských Maj
strovstiev sveta juniorských 
rock and rol!ových formácií. 
Celé podujatie organizoval klub 
RRC Hydrorock Bratislava 
OGT, ktorý je už dlhoročným 
organizátorom špičkových sve
tových podujatí, a je to jeden 
z najúspešnejších klubov n? 
svetovej rock and rol/ovej scé
ne. Veď ktorý klub sa môže 
pochváliť dvoma titulmi maj
strov sveta, titulom vicemajstra 
sveta, tromi titulmi majstrov 
Európy, mnohonásobnými me
dailovými umiestneniami na 
svetových súťažiach a 19 titul
mi majstrov Slovenska. 

V onú "rockandrollovú" so
botu pridal Hydrorock Bratis
lava do svojej zbierky ďalší pri
mát, a opäť najcennejší - titul 
MAJSTROV SVETA. Slovenský 
reprezentanti to nemali vôbec 
/'ahké, v odpoludňajších hodi
nách museli prejsť hustým si
tom kvalifikácie kde sa stretlo 
17 formácií z krajín akými sú 
Nemecko, Francúzsko, Rusko, 
Ukrajina, Pol'sko, San Marino, 
Chorvátsko, Maďarsko, a dve 
slovenské formácie. Po celý 
čas Hydrorock bojoval o pr
venstvo s Nemeckou formáci
ou "Fiying Souces". Napokon 
sa do sedemčlenného finále 
prebojovali 2 formácie Ruska, 
2 formácie Ukrajiny, po 1 for
mácii z Francúzska, Nemecka 
a "naši". Po tuhom boji zvíťazili 
"Slováci" nad Nemeckou for
máciou svojou bojovnosťou 

a hlavne výrazom ku ktorému 
im určite dopomohla choreo
grafia na "Toma Jonesa", a tak 
si mohli tanečníci na záver za
nôtiť slovenskú štátnu hymnu. 
Majstrami sveta pre rok 2000 
sa stali: 
Marek Balogh, Miša Sabová, 
Petr Valaský, Kristína Trano
vá, Lukáš Bezák, Katka 
Lapošová, Ivan Lučanič, [3roňa 
Baloghová, Peter Lohnický, 
Romana Medvedbvá, Filip Ku
biš, Natália Kuže/ová, tréneri 
a choreografi: Stanislav Kočiš, 
Rastislav Baňas. 
Potešením pre ONV je fakt, že 

DEVEX6 

polovica tanečníkov (tuč.sadz
ba) býva v našej mestskej čas
ti. 
Gratulujeme, len tak dalej. 
Chcete sa pripojiť k týmto 
skvelým tanečníkom? 
Všetci čo máte vek od 5-13 rcr
kov príďte nás navštíviť do te
locvične PKO (vchod z hlavnej 
cesty) a pridajte sa do rodiny 
HYOROROCKU, príp. tel. na 
číslach 0903 212 078, 0905 
830965. 

. Rastb Baňas 
asistent trénera 

Šachový klub Faust Bratisla
va usporiadal pri príležitosti 
l O. výročia založenia klubu 
turnaj v rapid šachu s hracím 
tempom 2xl5 m.inút za účasti 
zahraničných hráčov. Na tur
naji sa zišla silná konkurencia 
36 hráčov. Z hráčov ŠK Strelec 
uspokojil po dlhšom čase vý
sledkom Marián Jurčák. 

Vladimír Šifel zahral podl'a 
očakávania. Vlado k nám 
prišiel z Juhoslávie, odkial' ten
to potomok vojvodinských 
Slovákov doslova zutekal pred 
hrôzami vojny. Zamestnanie 
i bývanie si našiel v Devínskej 
Novej Vsi. V tunajšom šacho-

ATLETIKA 

V Rači organizovali 21. 
1 O. 2000 mestská časť 

Rača, Bratislavský bežecký 
spolok a Slovenská liga si
Jovo vytrvalostného žonglo
vania 
Beh do vrchu "špeciál 
2000". 
Na tratiach i vo výsledkovej 
listine sme mali aj zástup
cov našej mestskej časti. 
chlapci do 15 rokov 
6. miesto: 
Michal KAL/VODA 
juniori do 20 rokov 

vom klube našiel nových 
športových priatelov. Nás do· 
mácich častokrát pobaví svo
jimi originálnymi starosloven
skými slovami i zvratmi. Sme 
radi, že i prostredníctvom ša· 
chistov sa môže u nás naplno 
aklimatizova( a nájs( plno
hodnotný druhý domov. 
Vel'a š(astia Vlado. 

Poradie najlepších: 

l . Jánoš Faust 8 

2. Mynár Doprastav 6,5 

3. Machata Modra 6,5 

Umiestnenie hráčov DNY: 

16. Jurčák Strelec 5 
23. Šifel Strelec 4 

mj 

4. miesto: 
Jozef RAICHL 
muži nad 40 rokov 
1. miesto: 
Ladislav JAŠKO 

Na majstrovstvách Bratisla
vy v behu na 20 km 26. 10. 
2000 obsadil Ladislav JAš
KO z ONV v kategórii veterán 
nad 40 rokov prvé miesto, 
v celkovom poradí bol tretí. 

r 

FUTBALe 
výsledky 

14. kolo - 5. 11. 

A$ K Inter B - ONV 4:0 (1 :O) 

15. kolo - 12. 11. 

ONV - $FK Jablonec 

4:0 (1:0) 

ms 

TUillfTiťllÉ UIÍLETI/ 
pre všetkých organizuje 

MOMSvDNV 
3. 12. - upratovanie našich 

výletných miest 
na Devínskej Kobyle. 

Informácie: tel.: 6477 8269 

TENIS 
Na satelitnom turnaji v Ja

karte sa prebojoval L. $vare 
z DNV (269. hráč svetového re
bríčka ATP) do finále, kde 
zvíťazil. 
Svarc - Holland (Austr.) 
6:2,6:0. 

r 

KERM 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zfuvu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, W~ bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 

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

06 · Nehnutelnosii 
07- Rozličné 

• Predám domácu ml. červenú pap
riku. Tel.: 6477 8398 
• Predám kočík 3-komb. zeleno
modrý. Cena dohodou. 

Tel.: 6477 6684 
• Predám el. výhrevné konektory. 
Cena dohodou . 

Tel.: 0903·791 725 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903·133 994 

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

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Elektroinštalačné práce od zásuv
ky po rozvody. 

Tel.: 6224 5789 
0903-435 099 

• Opravy práčok - kvalitne, so zá
rukou, od 8.00-20.00. 

Tel: 6224 5789, 0903·435 099 

• Učím aj doučujem nemčinu. 
Tel.: 6477 6820, 0903·869 427 

• Geodetické a kartografické práce. 
Tel.: 0905-333 727 

• Účtovníčka s 12-ročnou praxou 
vám spracuje účtovníctvo - len exter
ne. Tel. : 6477 8398 
• IVEKA ponúka upratovanie bytov. 

Tel.: 6477 0100 
0903 231 567 

• Zám. Zvar. Mont. Servis. Práce 
V. PLUK. sanita. Tel: 0903·849 430 

• Vymením 2-izbový byt v OV (60 
m2) v tichom centre BA, za podobný 
v DNY + doplatok. 

Tel.: 6477 6382 
• Vymením 3-izb. byt v Dúbravke za 
3-izb. byt v DNV. Tel.: 6428 6096 
• Vymením dva byty v OV, 3-izbový 
(80 m2) v DNY, 2-izb. (60 m2

) v ti
chom centre BA, za rodinný dom. 

Tel.: 6477 6382 

• Prenajmem garáž na ulici Pod li
povým. 
Cena dohodou. 

Tel.: 6477 6652 
• Nezisková organizácia hlodá pre 
svoju činnosí priestory 200-250 
m'. 
Zn: cca na 2 roky 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l/16 str.= 330 Sk, l/8 str. = 660 Sk, l/4 str.= 1320 Sk, l/2 str.= 2640 Sk, l str.= 5280 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o 
DPH. Zla vy: tri uverejneniach zo sebou päť o viac l O %, celoročné uverejňovanie 2 S %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám : SO %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná 
strano + SO %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNVNovoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pia: l S.30 - 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



OIIIENIIO 
[fl)CB~G~lliCBD 
POLÍCIE 

od 27.10. 2000 do 9. 11. 
2000 
Dňa 1. 11. 2000 v nočných 

hodinách na ulici l. Bukovča

na hliadka mestskej polície vy

riešila priestupok, ktorého sa 

dopustila skupinka miestoych 

občanov, ktorí rušili nočný 

klí.Jd nevhodným spôsobom .' 

Dňa 9. 11. 2000 pol hodinu 

po poludní na stanicu MsP te

lefonicky oznámili, že na ulici 

M. M~rečka pri MŠ niečo horí 

pri zadnej časti činžového do

mu a materskej škôlke. 

Ihneď bol vyrozumený Mest

ský požiarny zbor v Dúbravke, 

ktorý požiar lokalizoval. 

Zást. vel. st. MsP ONV 

Ernest Kovarík 

Požiarovosť 
za mesiac október 2000 

V mesiaci október 2000 zasahoval 
pri likvidácii požiarov Mestský požiarny 
zbor hl. mesta SR Bratislavy v okrese 
Bratislava IV 11-krát, z toho v katastrál
nych územiach mestských častí Devín

. ska Nová Ves 3-krát (priama škoda ne-

Vodorovne: A. Prudkým ký
vaním zhoď- v· priebehu. -
B. Írska republikánska ar
máda (skr.) - nezhoda - ad 
libidum (skr.). - C. Silný pov
raz - rímska štvorka - pora
nenie. - D. Zámorská vel'
moc - rodič - opláchni. -
E. Zvratné zámeno - udrel 
(hov.) ruská rieka. 
F. Väčšia kabela- vtiahla do 
seba. - G. Staročeské druž
stvo - pol'ská rieka -zápas. -
H. Koniec tajničky - reza-
ním skrátia. - · 
Zvisle: 1. Tretia časť tajnič
ky - kopa slamy. - 2. Vytý
čená cesta - horská kaukaz
ská osada. - 3. Poranenie 

Komunálny 
odpad 
v zrkadle zákona 
Ako je to s odpadom v "zrkad
le" zákona? 

Hlavné mesto SR Bratislava 
na základe zmocnenia zo zá
kona vydalo v roku 1995 
Všeobecné záväzné nariadenie 
(VZN) o nakladaní s komunál
nym odpadom na svojom úze
mí. Z tohto vyplývajú (v účelne 
skrátenom a upravenom zne
ní), pre dotknuté subjekty naj
mä tieto povinnosti: 

Fyzická osoba 

- triedi zložky komunálneho 
odpadu, ukladá ich do zber
ných nádob a odovzdáva 
oprávnenej osobe pre zber, vý
kup alebo úpravu odpadu, 
-vylúči z odpadu problémové 
látky (lieky, galvanické články, 
opotrebované oleje, olovené 
akumulátory, pneumatiky, od
pad s obsahom ortuti a i.), 
ukladať ich a odovzdávať na 
vyhradených miestach. 

vznikla), Devín l-krát (priama škoda 
nevznikla), Karlova Ves 3-krát (priama 
škoda 15 000,- Sk) a Dúbravka 4-krát 
(priama škoda 30 000,- Sk). Výška pria
mych škôd spôsobená požiarmi spolu 
dosiahla hodnotu 4S 000,- Sk, uchrá
nené hodnoty dosiahli výšku 200 000,
Sk. 

rd 

l'udského tela - utiekla. -
4. Bývalý jednotkový · ob
chod - kosením uber. -
5. Nebdite - začiatok roka 
v židovskom kalendári. -
6. Splnomocni - vrzgnutie.-
7. Plúžia - najvyšší mo-

l 2 3 4 5 

H 

8 

c 
D 

E 

f 

G 

H 

Vlastník (správca) domu, nad 
rámec povinností fyzickej oso
by, 
- zabezpečí potrebný počet 

zberných nádob na druhotné 
suroviny (triedené zložky ko
munálneho odpadu) a zvyškový 
odpad, umiestni ich na vyhrade
nom mieste, ktoré musí vyhovo
vať hygienickým, estetickým, 
protipožiarnym podmienkam 
a je prístupné pre nakladanie, 
vyprázdňovanie a odvoz tohto 
odpadu, 
- udržiava čistotu v priestore 
umiestnenia zberných nádob. 
Právnické alebo fyzické osoby, 
ktoré vykonávajú podnikatel's
kú činnosť, združenia· a pod. 
-zaobstarávajú si (a to aj v prí
padoch, keď majú aktivity 
v prenajatých priestoroch) zber
né nádoby na druhotné surovi
ny a zvyškový odpad, 
-zhromažďujú nebezpečný od-

pad oddelene podl'a zložiek, 
označia ho určeným spôsobom 
a nakl'adajú s ním v súlade 
s osobitnými predpismi (napr. 
zákon o odpadoch, o zdravot
nej starostlivosti, o ochrane 
vôd a i.), 
- vedú evidenciu o množst
ve produkovaného odpadu, 
o spôsobe jeho zneškodnenia 
a preukážu pracovníkom op
rávneným ku kontrole spôsob 
nakladania s triedeným i zvyš
kovým odpadom. 

Do zberných nádob sa zaka
zuje, okrem iného ukladať ho~ 
rúci popol, zeminu, stavebnú 
suť, kamene, tehly, tekutý od
pad, uhynuté zvieratá, odpad 
z chovu zvierat, vel'korozmerný 
odpad, výbušný odpad a od
pad, ktorý by svojim zložením 
ohrozil zdravie pracovníkov, 
ktorí s odpadom nakladajú. 

AB 

Keďže materiál o kompostovaní je rozsiahly, nie sme špecializovaný 
záhradkársky časopis, ale v záujme ekologických programov za čistejšiu 
Devínsku je vhodné sa touto problematikou zaoberať, materiál o kompos
tovaní uverejňujeme na pokračovanie. 

Bioodpad vhodný na komposto
vanie tvorí 30 až 45 % z celkového 
množstva odpadu. 
Konečný produkt kompost 

môže byť použitý pri pestovaní 
rastlín ako humusové hnojivo, vra
cajúce do pôdy výživné látky, ktoré 
sme z nej predtým pri pestovaní 

narchistický panovník. 
8. Kúzlo - česká rieka. -
9. Európsky spevák pop mu
sic- klam. - 10. Začiatok taj
ničky - druhá časť tajničky. -
Pomôcky: B. Adl. - G. Oul. -
5. Adu.- d 

6 7 8 9 lO 

odobrali. 
Co sa dá kompostovat? 

V podstate je možné komposto
vať všetky organizačné látky, 
okrem tých, ktoré sú chemicky 
ošetrené a napadnuté chorobami. 

(Pokračovanie v budúcom čiste) 

~co ~(8 oo~ (8 

~~\9(!)~@} 
- Ja som v mojom živote prečítal 
ozaj vel'a kníh a môžem poveda(, 
že obidve boli o ničom! 

- Príď k nám do reumatického krúž

ku. 
- A čo tom robíte? 
-Trpíme. 

- Prečo blondínka otvára mlieko 
v obchode? 
- Lebo na obale je napísané: "Tu 
otvoriť." 

- Otče, ja sa vlastne nemá z čoho 
spovedať, - hovorí pri spovedi Róm 
kňazovi. Nepijem, nefajčím, necho
dím za ženami, nekradnem ... 
- Viem, syn môj, však už skoro pôj
deš na slobodu. 

DEVínskono_voveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 

so: 8.00-11.00. Úzavierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 

Tlač: ARTPRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva no 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEXB 

50.-51. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Ako som rád, keď pri rozho

voroch, rokovaniach, či rozho

dovaniach je viac ludí. 
Svedectvá aspoň od jedného -

dvoch účastníkov si nechávam 

obyčajne potvrdi( Zo desa(roč
nú vydovotel'skú _činnos( Devín

skonovoveského Expresu so no

zbieralo neuveritel'né množstvo 

podnetov, postrehov, vyjadrení. .. 
o skúseností. 

Postup(le som ich ukladal no 

papier, či diskety počítača, bo 

po rokoch niekedy konzultoval 

s aktérmi úvah, či rozhodnutí, 

pravda už bez pôsobenia vo 

funkciách, o zaznamenával. Tok 

so zrodil, či rodí? malý doku

ment o živote jednej obce, či 

mestskej časti. 
Ľudia sú všelijakí. Nie vždy 

o každý si uvedomuje dosah 

svojho pôsobenia, vyjadrovania, 

či vyjadrenia, nie každý vidí 

o uvažuje dopredu, nie každému 

záleží no dobrom mene aby pre-
trvalo. · 

Koná. Koná tok oko mu je to 

vlastné. Raz som jednému herco

vi povedal. "Tá úloho ti sedí." 

Urazil so. "Veď jo nie som taký. 
Jo som tú úlohu tok vypracoval!" 

Je to už vari pä(odvodsa( ro

kov. Žiol', nechtiac som vtedy si

tuáciu vystihol. Uvidím, oko so 

mi podarilo vykresli( "osobnosti" 
zo ostatných desa( rokov. 

Váš vydavatel' 

][)~~ínskonovove~~! 

EXpres 
spravodajca 
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EJ Zvýšenie cestovného * Rieka Morava ••• 

ll Výzva * Akcia DTV 

IJ Advent * Mikuláš * Programy kultúry 

• Šport 1,13 Silvester a Mikuláš 

II!J Kompostovanie 

Vari chceme privola( zimu a sneh ? 

územný plán 
Hlavné mesto SR Brotislovo 

oznamuie vereinosti, že prebieha 
prerokovanie konceptu riešenia 
územného plánu hlavného mesta 
SR Brotis/ovy, vypracovaného 
v troch variantoch. Oboznámi( so 

s ním ie možné no magistráte h/.m. 
v termíne da_22. 12.2000, každý 
pondelok, stredu a štvrtok od 
13.00 do 16.00 h v miestnosti 
č. 18 Primaciálneho poláco (príze
mie vfávo}. Skrátené znenie texto

vei časti ie uvereinené no interne
tovei adrese: www.bratislava.sk. 

V zmysle· príslušných ustanovení 
zákona č.S0/1976 Zb. {stavebný 
zákon} v znení neskorších predpi

sov, ie možné ku konceptu rieše
nia uplatni( písomné stanoviská 

v priebehu uvedenei lehoty no ad
rese: Magistrát hf.m. SR, oddelenie 
územného rozvoio mesto, Prima
ciálne nám. 1, 811 04 Bratislovo, 
e-moil:. Prerokovanie konceptu rie-

šenio s vereinostou bude 4. 12.2000 
o 17.00 h v Zrkodlovei-sieni Primo

·ciálneho poláco, Primociálne nám. 

1, Brotislovo 

ru f!J®x®r:roo~ooŕlce 
W®riJŕJ~®fJiliJ 

Oznamujeme vodičom jaz
diacim z ONV do centra mesta 
cez Dúbravku alebo po dial'ni
ci, že magistrát - oddelen ie 
cestného hospodárstva bude 
zabezpečovať opravu priepus
tu, ktorým je vedený Dúbrav
ský potok pod cestou 11/505 -
pred križovatkou so starou stu
pavskou cestou (na Volkswa
gen). 

Z tohto dôvodu bude jeden 
jazdý pruh uzatvorený a pre

mávka bude riadená svetelnou 
signalizáciou. 
Predpokladaný termín opravy 
je koniec novembra alebo za
čiatok decembra - cca 1 týž
deň. 

Mestská časť Bratislava 
- Devínska Nová Ves, lstrij
ská 49, 841 07 Bratislava, 
vypisuje ponukové konanie 
na prenájom nebytových 
priestorov v samostatne 
stojacom objekte Viacúče
lového zariadenia na ul. 
S. Králika 1. _ 

Ide o kancelárske pries
tory s možnosťou začatia 
podnikania od 1. 12. 2000. 
Písomné žiadosti zasie
lajte na Miestny úrad DNV, 
oddelenie OVtPaSM, lstrij
ská 49, 841 07 Bratislava, 
do 31. 12. 2000. 

Podrobnejšie informácie 
Vám poskytnú pracovníci 
odb. výstavby, životného 
prostredia a správy majet.,. 
ku - p. Kissová 
kontakt: Miestny úrad DNV 
- tel. 6477 5250, 6477 
6250, 6477 7250, 6477 
8250. 

Preto je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť pri jazde 
v tomto úseku cesty. 

mš MU ONV 

Miestny úrad Devínska Nová 
Ves spresňuje evidenciu psov. 
Preto žiada občanov, ktorí síce 
majú prihláseného psa, ale už 
ho nevlastnia, aby túto skutoč
nosť oznámili na miestny úrad 
a vrátili známku pre psa. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 23.11. 2000. 
Úzovierka nasledujúceho 

číslo bude 7.12. 2000, 
číslo vyjde 15.12. 2000. 
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[V robničky 
1l radnice 

Dňa 21.11.2000 zasadala 

miestna rada. K prerokovaným 

bodom programu prijala nasle

dovné stanoviská a uznesenia : 

-zobrala na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení miestnej ra-

. dy a miestneho zastupitel'stva 

a úloh s trvalým termínom plne

nia 

:odporučila miestnemu zastupi

telstvu prija( všeobecne záväzné 

nariadenie /VZN/ O dani z ne

hnutelnosti pre rok 2001 a VZN 

O miestnych poplatkoch 

-uložila zástupcovi starostu 

predloži( návrh reštrukturalizá

cie fondov zriadených miestnym 

zastupitel'stvom na najbližšie 

zasadnutie miestneho zastupi

telstva 

-schválila harmonogram pre

chodu správy obecných bytov 

z firmy (-real na MČ DNY 

-schválila realizáciu stavebných 

akcií realizovaných Denovou 

v oblasti Devínskeho jazera 

a kultúrnej záhrady a zároveň 

zobrala na vedomie Plán zimnej 

údržby na obdobie 2000/2001 
-odporučila MZ prerokova( po

stup krokov realizovaných pri 

zab~zpečovaní prevádzkovania 

tepelno-energetických zariadení 

-odporučila MZ schváli( zámer 

založenia Komunitnej nadácie 

a zároveň uložila prednostke 

MÚ vyčleniť v rozpočte na rok 

2001 sumu 200 tisíc na jednotli

vé projekty 

-zobrala na vedomie informá

ciu o plnení koncepcie bytovej 

politiky MČ a uložila pripravi( 

rozšírenie pôsobnosti fondu roz

voja bývania 

-odporučila MZ konštatovať , že 

miestny kontrólor pri vybavova

ní susedských sporov postupoval 

v súlade so Zásadami kontrolnej 

činnosti 

-zobrala na vedomie správu 

o realizácií investičných akcií re

alizovaných z rozpočtu MČ 
-odporučila MZ prerokova( žia

dos( (-realu chladom prehod

notenia krátenia mandátnej od

meny 

-odsúhlasila prenájmy nebyto

vých priestorov v objekte VUZ 

-odporučila MZ schváli( odme

ny členom neposlancom komisií 

pri miestnom zastupitelstve 

-schválila opravu havárie potru

bia teplej úžitkovej vody 

-uložila prednostke MÚ požia

da( o nenávratné financovanie 

projektu " Revitalizácia potoka 

Mláka" zo štátneho fondu 

-schválila konanie príležitost.

ného trhu na Eisnerovej ulici 

v termíne od l 0.12. do 24.12. 
2000 

zs 

Na minulom rokovaní mestskei rady sa diskutovalo ai o návrhu Dopravného pod
niku (DP) na zvýšenie cestovného od 1.1.2001. Návrh odôvodňovali zástupcovia DP 
hlavne výrazným zvýšením cien nafty a energií. Na druhei strane dotácia mesta pre 
DP sa na budúci rok oproti roku 2000 nebude zvyšova( vzhladom na snahu mesta 
dosiahnu( v roku 200 1 vyrovnaný rozpočet. 
Cena iednorazových cestovných lístkov sa navrhuie zvýši( nasledovne: 

doteraz návrh 

1 O-minútový 6,- Sk 10,- Sk 
JO-minútový 12,-Sk 14,- Sk 
60-minútový 20,-Sk 20,-Sk 

Mestská rada odporučila uvedený návrh schváli(. Definitívne rozhodnutie musí schvá
li( mestské zastupitef5tvo Bratislavy a Okresný úrad Bratislava /. 
Pre Bratislavčanov ie potešíte/né aspoň to, že napriek zvyšovaniu cien nafty a energií 

sa ceny časových predplatných lístkov (teda tzv. "električeniek") od 1. 1. nezmenia. 

DEVEX !l 

Ing. Ján Žatko, 
člen mestskei rady (KDH) 

Občianske združenie 

11Rieka Morava v ohrození" 
Aké máme právomoci? 
1/ Občianske združenie dostáva 
priamo všetku potrebnú doku
mentáciu, informácie a materiály, 
rozhodnutia, vyrozumenia a do
stane aj záverečné stanovisko 
o posudzovaní vplyvov navrhova
nej činnosti na životné prostredie. 
21 Druhou významnou právomo
cou občianskeho združenia je 
naša účasť na prípadnom 
správnom konaní, čo predstavu
je možnosť priameho ovplyvnenia 
rozhodnutia o povolení činnosti. 
Nové informácie 

Ministerstvo životného prostre
dia SR nás pozvalo 23. 1 O. 2000 
na prerokovanie návrhu rozsahu 
hodnotenia pre plánovanú čin
nosť: "Rampa pre nakladanie au
tomobilov". Za občianske združe
nie sa rokovania zúčastnili RNDr. 
L. Simon, PhD., Ing. M. Jurčák 
a Mgr. V. Kočvara. V úvode roko
vania pracovník MZ.P ing. Luciak 
prečítal stanoviská, ktoré prišli na 
Ml. P. 

Na naše prekvapenie (pozitív
ne) drvivá väčšina stanovísk 
bola proti "Rampe". Z reakcie 
prítomných zástupcou Ceských 
prístavov a.s. bolo vidieť sklama
nie·. 
Zvlášť zásadné bolo stano

visko Hl. mesta Bratislava, 
v ktorom sa v závere uvádza, 
že" ... zámer nerešpektuje základ
né koncepčné materiály, us
merňujúce rozvoj v danom území, 
medzinárodné konvencie, dotý
kajúce sa aktivít v pohraničnom 
území, záujmy ochrany prírody 
a krajiny, ekologické a územno
technické dannosti dotknutého 
územia a nevychádza z reálnych 
zámerov spoločnosti "Volkswa
gen Bratislava". 

Taktiež zásadné nesúhlasné 
stanovisko vyjadrilo MZ.P SR, 
odbor ochrany prírody a krajiny 
(ako príslušný orgán podl'a záko
na) s tým, aby sa už žiadny va
riant ani . nehodnotil, nakol'ko 
dotknuté územie má tak význam
né ekologické funkcie a vysoké 
ekosozologické hodnoty, že 
výstavbou nakladacej rampy bu 
došlo ·k závažnému vplyvu na prí
rodné hodnoty tohoto územia, 
ako aj k prerušeniu nadregionál
neho biokoridoru. 

Na zámer výstavby nakladacej 
rampy na rieke Morava zareago
vala aj rakúska organizácia 
WWF (World Wide Fund For 
Nature), ktorá v liste zo dňa 12. 9. 
2000 upozorňuje na negatívny 
vplyv navrhovanej činnosti na ži
votné prostredie nielen na Slo
venskej strane, ale aj na Rakús-

kej, pričom uvádza, že predmet
né územie je chránené podl'a 
Ramsarskej dohody. 
Po informácii z došlých stanovísk 
na MŽP, predsedníčka rokovania, 
Ing. V. Huskova- riaditel'ka odbo
ru posudzovania vplyvov na ži
votné prostredie otvorila rokova
nie o rozsahu hodnotenia, 
v ktorom sa určovali presne kon
krétne požiadavky, čo sa bude 
hodnotiť. 

Z úvodných informácii vyplynulo, 
že 13 stanovísk bolo proti 
"Rampe" a len 3 stanoviská 
boli za "Rampu". 

Na základe tejto skutočnosti 
som požiadal o -slovo ako splno-

• mocnenec občianskeho zdru
ženia "Rieka Morava ••• " • 

Vyzval som obchodné riadi
tel'a českých prístavov a.s. Ing. 
J. šnejdárka, predkladatel'a zá
meru, aby zastavil všeťky pra
covné aktivity okolo "Rampy". 
Ako člen komisie životného 
prostredia pri miestnom zastu
pitel'stve v ONV som pripomenul 
Ing. Snejdárkovi jeho sl'ub, ktorý 
povedal v našej televízii DTV 
v Devínskej, ... v prípade, že 
občania budú proti a aj miest
ny poslanci budú proti, ustúpi 
od dal'ších prác na zámere 
"Rampy". 

Oznámil som mu tiež, že po
slanci miestneho zastupitel'stva 
jednohlasne boli proti zámeru 
"Rampy". "Naši poslanci hlaso
vali takto: z 23 prítomných bo
lo 23 proti, ani jedÉm nebol za 
a ani jeden sa nezdržal hlaso
vania". 

Predstavitelia "českých prísta
vov" odmietli ponuku OZ 
"Rieka Morava ... "! 
A preto pokračovalo rokovanie 
ďalej v zmysle programu. 

Pristúpilo sa k určovaniu kon
krétnych požiadaviek pre správu 
o hodnotení "Rampa na naklada
nie automobilov", ktoré vypraco
valo MLP podl'a došlých stano
vísk. 

Diskusia bola v niektorých 
fázach búrlivá, pretože navrho
vate!' ( .. Ceské prístavy") nechcel 
akceptovať všetky požiadavky, 
ktoré navrhovalo Ml.P. 
Väčšina prítomných, vrátane OZ 
"Rieka Morava ... " žiadalo prijať 
všetky požiadavky MZ.P. 

Nakoniec s malými úpravami 
v niektorých bodoch sa prijali 
požiadavky vypracované MŽP 
SR. 
Splnomocnenec OZ "Rieka Mo
rava ... " 

L. šimon 

POZVÁNKA 
Občianske združenie "Rieka 
Morava v ohrození" pozýva 
svojich členov, priaznivcov 
a občanov DNV v utorok 12. 
12. 2000 o 19,00 hod. na pred
nášku Mgr. N. Uhnáka "Život
né prostredie a duševné 
zdravie človeka". 

Téma prednášky znie pre mno-

v ~ yzva 
Mnohých l'udí sa dotýkajú 

výzvy rôznych nadácií na pod
poru rozličných humánne 
orientovaných ustanovizní. 
Nie každý si ale môže dovoliť 
pravidelne ukrajovať z rodin
ného rozpočtu. Ponúkajú sa 
však aj iné· možnosti. Jednou 
z nich je aj darovanie viac či 
menej obnoseného šatstva, 
ktoré by sa inak ešte dalo 
použiť. K tomuto účelu slúžia 
v Devínskej Novej Vsi priesto-

- ry na lstrijskej ulici č. 4, kde je 
možné každú stredu od 16. 
do 18. hodiny priniesť čisté 
šatstvo akéhokol'vek druhu 
(prijímajú sa aj textilné mate
riály nevhodné na nosenie, tie 
sa zužitkujú a ručné tkanie 
kobercov v text. dielňach). 

Prinesené a pretriedené · 
šatstvo putuje ďalej do Du
najskej Lužnej, kde sa nachá
dza centrum Slovenskej kato
líckej charity. Tamojšie pra
covníčky posielajú šatstvo už 
do ciel'ových ustanovizní ale
bo do oblastí postihnutých 
prírodnými katastrofami. 
Túto možnosť "prispievania" 
na podporu charitných usta
novizní občania DNY hojne 
využívajú. Okrem preberania 
prineseného šatstva tu v uve
dených hodinách prebieha aj 
burza, kde si za symbolický 
poplatok možno zakúpiť vy
stavené kusy detského, dám
skeho a panského oblečenia 
a čiastočne aj obuvi. 

Tento poplatok slúži na po
krytie financií za odvoz šat
stva do Dunajskej Lužnej. 

oon~oo®~ootil ~fkttO~ rnnroo 
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Od stredy 22. 11.2000 až do Vianoc 
ponúka DTV pre svojich divákov 
možnost' uverejnenia -inzerátu alebo 
reklamného šotv za neuveriteľné ce

ny. Cena závisí od poradia v akom 
sa uchádzači prihlásia. 

Prvý záujemca o inzerát nepadni
katel' zaplatí za jeho uverejnenie iba 
jednv slovenskú korvnv, drvhý dve 
koruny a tak dalej. 

hých z nás možno čudno 

a môžeme si položiť o_tázku, 
akým spôsobom tieto dve veci -
životné prostredie a duševné 
zdravie človeka - spolu súvi
sia? .. 

Ak máte záujem vedieť viac 
o tomto probléme príďte na 
prednášku, ktorá sa uskutoční 
vF- centre, na Istrijskej č.4, 
vDNV. 

Ideu preberania šatstva spoje
ného s burzou, ako aj kontak
ty so Slovenskou katolíckou 
charitou rozvinulo občianske 
združenie VOTUM, ktoré 
v týchto priestoroch sídlilo do 
júna t. r. Jej pokračovatel'om 
sa stáva F-centrum ustanove
né v júli t.r. 

V týchto dňoch nám spomí
naná Slovenská katolícka cha
rita ponúka ďalšiu možnosť 
"príspevku". Na Slovensku sa 
v poslednom období buduje 
a rozvíja viacero ustanovizní 

- pre deti, matky s deťmi, pre 
bezdomovcov ... Všetky treba 
zariadiť a dať do prevádzky. 
na základe doterajšej aktívnej 
výpomoci pravidelnými prí
sunmi šatstva sa Slovenská 
katolícka charita obracia aj na 
občanov DNY. Vyzýva tých, 
ktorí sú ochotní darovať zby
točné, ale pritom funkč'né ku
sy nábytku, kuchynské potre
by, spotrebiče, práčky, kober
ce, záclony, deky, paplóny, pe
rie na ušitie nových prikrývok 
atď., aby sa telefonicky skon
taktovali so Slovenskou kato
líckou charitou na t. č. 0903 
130 200. Aby s odvozom bolo 
čo najmenej starostí, po tele
fonickom dohovore pošlú vo
zidlo priamo na miesto nalo
ženia. 

Zamyslime sa nad touto 
výzvou. Slovenská katolícka 
charita ručí za to, že darova
né predmety sa nestanú pred
metom špekulácií na oboha
covanie sa jednotlivcov, ale sa 
zaručene dostanú na miesto, 
kde pomôžu. 

E. K. 

Prvého podnikatela stojí uverejne
nie inzerátu IO korún, druhého 20 
korún a tak dalei. Výroba a týždenné 
vysielanie reklamného šotv vyjde pr
vého závjemcv 1 OO korún, druhého 
200 a tak dalej. 

Vianočná akcia trvá až do Vianoc, 
záujemcovia o inzerciu a reklamu 
bvdú mat' tým nižšie ceny, čím skôr 
sa dostavia do štúdia DTV no vl. 
M.Marečka 18. 

l dlv. 

Povedali v DTV 
V pondelok 7 3. 7 7.2000 dis

kutovali v "Kreslách pre hosťa" 
v DTV poslanci miestneho za
stupitelstva RNDr. f.ubomír 
~paček a Jaroslav Turza. 
Primátor Bratislavy Jozef Mo
ravčík inicioval nový zákon, 
ktorý by mal zrušiť samospráv
ne funkcie mestských častí 

a ich kompetencie preniesť na 
magistrát. Viete o tom niečo 
bližšie? 
J. T: Tento návrh detailnejšie 
nepoznám. Myslím si ale, že 
princíp subsidiarity, ktorý hovo
rí o tom, aby bola správa vecí 
verejných čo najbližšie k obča
nom, by bol týmto návrhom 
vel'mi narušený. Občan by bol 
určite poškodený, keby sa roz
hodovanie o jeho veciach kon
centrovalo na magistrát takého 
ve/'kého mesta ako je Bratisla
va. 

Z doterajšej poslaneckej čin
nosti viem, kol'ko všelijakých, 
často aj dosť detailných problé
mov, ktoré sa týkajú čisto nás, 
Devínskonovovešťanov, sa musí 
riešiť v miestnom zastupite/5-
tve. Pochybujem, že by to bolo 
možné robiť z jedného centra 
v prospech občanov mestskej 
časti. 

C.š.: Očakáva sa práve opačný 
trend, trend prenosu kompe
tencií a správy vecí verejných čo 
najbližšie k občanovi. 

Jednotlivé mestské časti 
majú svoju históriu, majú svoje 
špecifiká. Predpokladám, že 
tento pokus nebude úspešný. 

Na rokovaní miestneho zas
tupitel'stva sa dosť dlho disku
tovalo o využití objektu býva
lej materskej školy Na Grbe 2 
pri cintoríne. 
Aký záver prijali poslanci ? 
C..š.: Tento objekt bol doteraz 
spravovaný Okresným úradom -
odborom školstva. Zistilo sa, že 
budova patrí mestu a nie škol
stvu. 

Okresný úrad dosť urýchlene 
odovzdal priestory magistrátu, 
čo do určitej miery aj narušilo 
plánované otvorenie nového 

Program DTV 
Premiéry: 

pondelok 4.12. 

18:00 - 18:30 : "Kreslo pre hosťa" 

streda 6.12. 

18:00- 18:30 : "Magazfn DTV" 

pondelok 11.12. 

18:00- 18:30: "Kreslo pre hosťa" 

streda 13.12. 1 

školského roku, pretože pries
tory materskej školy využívala 
aj Z~ I.Bukovčana 3, ktorá tam 
mala dve prvé a dve druhé 
triedy. Objekt Okresný úrad 
vrátil mestu Bratislava a mesto 
ho ponúklo do správy mestskej 
časti. Teraz je na mestskej čas
ti, akým spôsobom ho zmyslu
plne využiť. 
Na ostatnom zasadnutí miest
neho zastupite/'stva bolo 
schválené uznesenie, kto
rým uložila miestnemu úradu 
vypracovať alternatívne návr
hy využitia týchto priestorov. 
Jednou z alternatív by mohlo 
byť napríklad chránené býva
nie pre starších obyvatel'ov. 
J. T.: Základným problémom 
školstva v ONV je nedostatok 
priestorov. 
Je to problém dlhodobý 
a v tomto roku demografická 
krivka vrcholí, v ONV je najviac 
detí s povinnou školskou do
chádzkou. 

Riešené je to tým, že existu
júce budovy sú preplnené 
a naviac časť detí chodí aj do 
Devína a do iných mestských 
častí. 

Paradoxne pri tejto mizérii 
s ktorou zápasíme, sa Okresný 
úrad chce zbaviť budovy škôl
ky ako nepotrebnej. Ja tvrdím, 
že základné školstvo je v pries
torovej tiesni. 

Tak ako sa už niektoré škôl
ky využívajú pre potreby zá
kladného školstva, aj táto bu
dova by mohla byť na takéto 
účely využitá. Žiaľ, ako som sa 
dozvedel, riaditelia škôl ju pre 
svoje potreby nevedia, alebo 
nemienia využiť. 
To je už asi hlbší problém a asi 
by sa bolo treba ich spýtať pre
čo. 

Riaditelia ZŠ Ladislav Jaško 
a Miloš Marko požiadali DTV 
o vyjadrenie k tejto problema
tike. Ich názory ste mohli sle
dovať v relácii" Kreslo pre ho
sťa" 27.11.2000 po uzávierke 
Devexu. 

Zhovárala sa 
Katarína Hanzelová 

8:00- 18:30: "Magazrn DTV" 

Reprízy: 

"Kreslo pre hosťa" - každý ponde

lok o 22:00, utorok o 9:00, 18:00 

a 22:00 a stredu o 9:00. 

"Magazfn DTV" - každú stredu 

o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 

18:00 a 22:00 a v pondelok 

o 9:00. 

- dtv-

DEVEX 3 
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.... . cletíporiadaný nnrnr.tnrr 

. ·· úänkujú herci divadielka a eti 

,súboru Kobylka, Grbačieta, Matičiarik; 
r otvprend scéna pred /stracentrom, 1 zoo h 

8. 12.nPredvianočné popoludnie pre jubilantov" 

.... popoludnie pripravené pre jubihijúcich 

obtanov mestskej časti ONV pod zdštitou starostu, 

> ve/kd sd/a, 14.00 h 

J6. 12. "Vianoce s Ko.bylkou" · 

detského folklórneho 

'"''•'@; t!!'JIJi ~/1 - ... ~ ~ ~ 1AJÁ X' ; ..... ' · e,.-~,e~ ~~~ 

···· • t /stracen;~í~;~~;~l ~Ai'ávu ... 
2. 12. 2000 

Mikuláš, Mikuláš už sa teší na tendníček, 

keď v každom dobrom srdiečku, zapáli svoj ohníček. 
V tento deň zaznejú o 7 7.00 h pred lstracentrompiesne detí 

z Devínskej Novej Vsi, 
ktorými privítajú Mikuláša . 

Kto si prinesie zvonček, môže sa pridať a zvoniť spolu s Mikulášom. 
V programe účinkuje divadielko Dunajka a deti detských 
folklórnych súborov: Kobylka, Grbačieta, Matičiarik 

Srdečne Vás pozývame! 

HOTEl MORAVA 
Privítajte s nami Mikuláša, 

ktorý príde 6. 12. 2000 o 16.30 h 
do hotela MORAVA. 

Záujemcovia si môžu priniesť balíček 
označený menom do 76.00 h. 

Miestny odbor 
Matice slovenskej 

vybrali sme z plánu činnosti na rok 
2001 
januá;: otvárací ples sezóny - 13. 1. 
2001 
február: členská schôdza MO MS -
15. 2. 2001 

POZVÁNKA 
Vo štvrtok 14. 12 . 2000 o 17 .OO h 

v budove ZS P. Horova 16 bude be
seda so spisovateľom Ladislavom 
Ťažkým, Pavlom Hudíkom a Vla-

DEVEX4 

apríl: vel'konočné tradície 
v spolupráci s lstracentrom -
8.4.2001 
máj: futbalový turnaj o pohár MS- 1. 
5. 2001 
zájazd na Bradlo- 5. 5. 2001 
VIl. festival slovenskej národnej pies
ne spojený s 550. výročím prvej pí
somnej zmienky o ONV 26.-27. 5. 
2001 
jún: jánske ohne - 22. 6. 2001 

dimfrom Dobríkom. Na podujatie, 
ktoré organizuje miestny odbor 
Matice slovenskej v spolupráci so 
základnými školami v DNV vás 
všetkých pozývame. 

MOMSvDNV 

Program kina 

1.12.o19.45h 
2.-3.12 o 17.45 h 
JA, MOJE DRUHÁ 

JA A IRENA 

USA - MP12 - č.d . 60,-
2.-3.12. o 19.45 h 

AMERICKÁ KRÁSA 
USA 

9 .-10.12. o 19.15-19.45 h 
DOKONALÁ BÚRKA 

USA 

Tel.: 6477 5104 

Farnosť Bratislava- Devínska Nová Ves 
pozýva na stretnutie · 

Začíname spolu advent 
3.december 2000 

kostol Sv.ducha, Fcentrum-Istrijská 4 
Program: 

14 .30- kostol Sv.Ducha: 
hudobno-meditatívny program 

15.45- otvorenie výstav v priestoroch F centra, 
Istrijská 4: 

-práce z Neqteliéru-realizácia poslucháčov 
II. ročnľka katedry maľby VŠVU 

-STOPY-keramické objekty-Anna Horváthová, 
akad. mal. 

-Svieca-Aleš Zlocha 
-Detské remeselné dielne:textil,drevo,keramika 

16.00-18. OO-prehliadka spojená s predajom 
a ponuka občerstvenia 

18.00-svätá omša 

Po stopách 
Cudovíta Štúra 

Druhý a tretí november nebol pre 
siedmakov ZŠ na Ul. P.Horova 16 ty
pickým školským dňom. Caka la ich 
literárna exkurzia do Modry. Prečo 
práve do toho mestečka? Preto, lebo 
práve tu strávil posledné roky svojho 
plod~ého života ľudovít Štúr, jednil 
z vedúcich osobností slovenského 

národného hnutia 19. storočia. je tu 
tiež pochovaný. 
Najskôr sme navštívili Múzeum L. 
Štúra. Naši ž iaci mali možnosť prehf
biť si svoje poznatky o živote a diele 
Štúra a štúrovcov vďaka literárnej ex
pozícii a odbornej prednáške sprie
vodkyne, ktorá dopfňala prezentova
ný materiál. 

Naším ďalším cieľom bola 
Pamätná izba L. Štúra. Nachádza sa 
v dome, v ktorom Štúr zomrel. 

Tu sme sa podrobnejšie dozvede-

li o niekoľkoročnom pobyte Štúra 
v Modre i o okolnostiach jeho tragic
kej smrti. Na modranskom námestí 
sme si pozreli pomník, ktorého domi
nantou je socha r. Štúra. Vpravo sú 
sochy jeho generačných druhov 
Hurbana, Hodžu, Francisciho a vľavo 
symbolické postavy slovenských dob
rovoľníkov z revolúcie 1848/49. 

Našou poslednou zastávkou bol 
modranský cintorín, kde sme minútou 
ticha vzdali hold ľudovítovi Štúrovi 

na mieste jeho posledného odpočin
ku. Na jeho hrob sme položili kytičku 
chryzantém a symbolicky zapálili 
.sviečku. 
Exkurzia sa žiakom veľmi páčila. 

Aj takýmto spôsobom chceme 
našim deťom spestriť učivo literatúry, 
viesť ich k úcte k našim dejinám 
a významným osobnostiam, k jazyku 
a literatúre. 

Mgr. Zdena Balajová, 
učiteľka ZŠ P. Horova 

v týchto dňoch oslávili: 

70 rokov 

ján BILKOVIČ 

Efnz1ia VALENTOVA 

Blahoželáme! 

jozef/van 
a 

Terézia, rod. Riglerová 

Aaron RIGLER 
Michal BLAžEK 

Gir:iiuili~l'fi?i~i~~l!;imp'~: v 
František MICHLIK 
štefan PRE/SINGER 

Obdivujeme 
, prírodné krásy 

a históriu Slovenska 

Cas to' obdivujeme majestátne bu
dovy, napr. obchodné domy, banky, 
nové čerpacie stanice, ale nevšímavo 
kráčame po teréne - po kameňoch, 
kopeme do nich, sú pre väčšinu z nás 
nezaujímavé, mŕtve. Je to naozaj tak? 
Len skúsený zrak, znalosťami vyzbro· 
jený um, v nich objavuje čaro, stopy 
dávneho sveta, ktorého rytmus od
meriavajú milióny rokov. Veď sám ži
vot čerpá silu z tejto anorganickej 
ríše. 

Toto všetko sme si uvedomili naj
mä na dvojdňovej dejepisno-prírodo
pisnej exkurzii, ktqrú pre nás žiakov 
8. A a 8. B triedy pripravili p. u , Dr. R. 
Brunovská a RNDr. Z. Piatriková. 

Exkurziu sme začali návštevou zná
meho barokovoklasicistického kaš
tiel'a v Svätom Antone. Je to jedine· 
čná umeleckohistorická zbierka po 
rodoch Koháry a Colburg. ·oo dneš
nej podoby dal kaštieľ prestavať 

Andrej Koháry r. 1750. 
Druhým miestom, kde sme sa za· 

stavili, bola štôlňa Bartolomej. V dl
hých plášťoch , helme a s baterkou 
v ruke sme si prezerali ukážky tech
nickej úrovne ťažby od čias ťaženia 
ručným spôsobom (kladivkom a že
liezkom) až po zložité bansko·tech
nické zariadenia. 

Naším dhlším cieľom bola Banská 
štiavnica. Je jedným z najstarších 
a pre banícku históriu najvýznamne
jších miest. Je zapísaná do zoznamu 

V sobotu 18. novembra t. r. 
sa zišla veselá spoločnosť pred 
radnicou na slávnostnú Zlatú 
svadbu. Zlatá nevesta, Terka 
Ivanová a zlatý ženích Jožko 
Ivan, si vypočuli a celá spoloč-

UNESCO. Bane Banskej Štiavnice a jej 
okolia boli kedysi hlavným stredis
kom ťažby a výroby striebra a zlata na 
Slovensku. Vznikla tu prvá banícka 
škola v Uhorsku, bola tu založená pr
vá banícka akadémia na . svete. 
Zaujalo nás množstvo kultúrnych pa
miatok. 

Na druhý deň sme podnikli výstup 
na Šomošku . štátnu prírodnú rezer
váciu. Nachádza sa v Cerovej vrchovi
ne, na hraniciach s Maďarskom. 

Cestou hore nás sprevádzala nádher
ná príroda. Keď sme strácali silu, na
brali sme energiu objímaním stro· 
mov. Určite sa vám to zdá smiešne, 
ale naozaj to funguje! Hore nás už ča. 
kal nádherný . kamenný vodopád" · 
stuhnutá Čadičová láva. Pod nún bolo 
krásne .kamenné more", zložené z 5 
a 6·bokých bazaltov. Táto časť exkur· 
zie sa nám páčila najviac. 

Našim dhlším a posledným cieľom 
bola muzeálna expozícia v Pamiatko· 
vej rezervácii 1\Jdovej architektúry 
Brhlovce. 
A je tu koniec! Z tejto exkurzie sme 
si nepriniesli len talizmany, minerály 
a pohľadnice, ale hlavne nové vedo· 
mosti. Na kamene sa teraz pozeráme 
z úplne iného pohľadu. Veď kniha 
prírody je jeden z najvzácnejších pra· 
meňov poznávania a vedomostí. 
Každý rok i každý čas má nové nád· 
herné a zaujímavé vydanie. A na zá. 
ver už len citát: 
.Beda, kto v mori vidí iba vodu, 
kto nepočuje nemú prírodu, 
kto v skalách vidí iba skalu." 

Monika Bartošová, 8. B 
účastníka exkurzie 

nosť s nimi, príhovor nášho 
pána starostu, ktorý veľmi 
pekne zhodnotil ich spoločnú 
cestu manželstvom, výchovu 
detí, a nielen ich vlastných, 
veď Terka pracuje v detskej 

škôlke a už pár desiatok rokov 
vychováva tieto deťúrence 

z celej dediny. Slávnosť uko
nčili zápisom do kroniky obce 
- mestskej časti DNV. Milé pre
kvapenie sa mi dostalo i od de
tí, ktoré má v opatere pani 
Terka v škôlke. 

Po tomto slávnostnom obra
de sa celá spoločnosť odobrala 
do reštaurácie. Kto pozná Fina 
Besedu, Polda Besedu, to sú 
chlapci z kapely Besedovci, čo 
rozdávali celé desiatky rokov 
radosť a zábavu na všetkých 
plesoch - športový, poľovnícky, 
rybársky, sväz žien, dôchod
covský a iných, k týmto chlap-

com dobre zapadli Jožko Št án
sky, Jožko Ivan aj s manžel
kou, dobrí to speváci, tak vie, 
že to bolo spevu, hudby, tanca, 
zábavy, vtipov až až. Bavilo sa 
všetko - či mladí, či starší, i tí 
čo toho viac pamätajú. 
Keď im chlapci zo Stupavy za
hrali kankán alebo vrabčiaka 
nesedel za stolom nik. 

Tiež treba spomenúť obsluhu 
- výbo má, velmi dobre sa zhos
tili prípravy jedál, tak že svad
ba - zábava ako remeň. 
Tatko sme vybrali zo spomien
ky švagra. 
Kto však manželov Ivánovcov 
nepozná, tomu ich treba tro
chu predstavil: 

Jožko tvrdí, že dobrá nálada 
musí byť, aj keby chleba nebo
lo. A týmto životným krédom 
sa riadi vari celý život. 

Nedá sa vyviesť ľahko z rov
nováhy životnými strasťami 
a starosťami. Kde je, tam musí 
byť aj dobrá nálada. 
Terka, nuž ako láskyplná ma
ma. 
Deti sú jej radosťou. Svoje i tie 
v materskej škôlke. 

Najviac by vedeli, a veď aj 
iste doma hovoria, tie , ktoré 
v škôlke nepocítia stres a náh
lenie, ale láskyplnú trpezlivosť 
tety Terky. Dobrú náladu, kto
rá ju neopúšťa, možno aj vda
ka humorom nasiaknutého 
Jožka, rada rozdáva aj v miest
nom odbore Matice slovenskej, 
kde pomáha pri organizovaní 
tradícií, zvykov, piesňových po
dujatí, vlastne pri každej 
pn1ežitosti, čo spolok poriada. 

Ku gratulantom, so želaním 
velá zdravia, pohody a dobrej 
nálady obom, sa pripája aj re
dakcia. 

DEVEXS 
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Fabia cup 
Overiť, preveriť a predstaviť 

vozidlá Škoda Fabia je úče
lom týchto pretekov automo
bilov na slovenských ces
tách. 

Výbornou príležitosťou 
a previerkou bola účasť voz i-

níku deväť: Šturec 2x, Dobši
ná 2x, Brezno 2x, Pezinská 
Baba, jankov vŕšok 2x. Orga
nizátor súťaže, Auto Sport 
Team Presskam, mal k dispo
zícii päť vozid iel i jazdcov: V. 
Liedl ml., V. Veteška st., 
V.Veteška ml., D. Matich aM. 
jezerčák. 

Na záverečnom vyhodnotení 

Víťazovi pretekov V.Liedlovi ml. blahoželá generálny riaditel Presskamu 
Bratislava V.Liedl st. (otec). Na gratuláciu sa pripravuje lng3.Chudoba, šéf 
5kody auto Slovensko. 

diel a pretekárov na tratiach 
pretekov automobilov do vr
chu . 

Autá i jazdci ich absolvova
li v tomto roku na prvom roč-

súťaže v kongresovej hale ho
tela Stupava, v piatok 17. no
vembra 2000, prirodzene ne
chýbal i hla vn í sponzori sú
ťaže: Škoda Auto Slovensko, 

l HOKEJBAL \ 1.bratislavská liga 

KOBRA NA ČELE 
Vel'mi úspešne vstúpili do ligovej sezóny 2000/2001 hokej

balisti HBK KOBRA ONV. Po siedmich kolách vedú ligový pe
lotón a ešte neokúsili trpkosť prehry. Druhé mužstvo 
z Devínskej YMCA po rozpačitom začiatku, ktorý bol spôso
bený odchodom hráčov (vojenčina) a dopíňaním mužstva 
o nových sa taktiež pomaly tlačí dopredu. 
Výsledky: 
l. kolo 
Kobra - Vlci 5:0 (3:0, 3:0, 1 :0) 
Góly HBK KOBRA: R. Strnád, M. Ďurica, t. Ďurica, 
M. Záhorský, M. Rybár 
ll. kolo 
Centrum- Kobra 8:13 (3:5, 5:3, 0:5) 
Góly HBK KOBRA: R. Strnád 4, M. Záhorský 3, M. Rybár 
2, M. Ďurica 3, B. Chandoga 
111. kolo 
Kobra- Právnik 14:2 (1:0, 3:1, 10:1) 
Góly HBK KOBRA: R. Strnád 7, M. Záhorský 3, M. Ďurica 
2, M. Strnád, t. Ďurica 
IV. kolo 
Kobra~ Hurricane 17:3 (3:1, 1:2, 13:0) 
Góly HBK KOBRA: R. Strnád 5, M. Grožaj 4, M. Rybár, M. 
Záhorský 3, M. Ďurica 2, P. Sith, t. Ďurica 
V. kolo 
Dolphins - Kobra 3:3 (2:0, 1:1, 0:2) 

DEVEX6 

Vozidlo škoda Fabia V. Liedla ml. 'v plnej paráde 

zastúpené šéfom firmy Ing. Š. 
Chudobom, Matador Pú
chov, zastúpený Ing. Š. Rosi
nom ml., SAMŠ s Ing. T. 
Štróblom, Presskam s.r.o. 
Bratislava zastúpený vede
ním firmy V. Liedlom st., Ing. 
T. Makarom a M.Haruštia
kom. Nechýbali ani: realiza
čný tím Škody auto Sloven
sko, mechanici AST Pres
skam, Slovenská te levízia 
a ďalší hostia. 

Vozidlá v pretekoch obstá
l i, predstavili sa v tom naj-

lepšom svet le aj vďaka zruč
nosti jazdcov. 

V tomto prvom ročníku sa 
na stupienok najvyšší postavil 
Viliam Liedl mladší, keď z de
yiatich pretekov obsadi l štyri 
krát prvé miesto (2x druhé, 3x 
tretie). 

Druhá priečka patri la 
V.Veteškovi ml . a t retia M. je
zerčákovi . 

Už v týchto dňoch pripravu
jú vozid lá (i jazdcov) na otvo
renie 2. ročníka 2001 . 

Pk 

Góly HBK KOBRA: R. Strnád, M. Ďurica, M. Strnád 
Vl. kolo 
Kobra- TJ SAV 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) 
Góly HBK KOBRA: M. Záhorský, P. Sith, t. Ďurica, M. 
Ďurica, M. Grožaj 
VIl. kolo 
Rozum - Kobra 5:11 (2:2, 0:5, 3:4) 
Góly HBK KOBRA: M. Ďurica 4, M. Rybár 2, R. Strnád, P. 
Sith, D. Sith, M. Záhorský, t. Ďurica 
Výsledky YMCA DNV l. kolo TJ SAV - Ymca 5:7 
ll. kolo YMCA - Rozum 4:6 
111. kolo Elan- Ymca 10:6 
IV. kolo Právnik - Ymca 7:6 
V. kolo Ymca - Hancop 3:4 
Vl. kolo Guerera - Ymca 3:5 
VIl. kolo Ymca - Vlci 1 0:4 

Tabuľka 1. Bratislavskej ligy 
po siedmom kole 

1. HBK KOBRA DNY 
2. SK Hancop 
3. SC Rozum 
4. Slavia Právnik 
5. Slovmatic Elan 
6. TJ SAV 
7. YMCA ONV 
8. Guerera 
9. HBC Hu'rricane 

1 O. FX Dol ph in s 
11. HSC Vlci 
12. HC Centrum 

7 6 
7 6 
7 5 
6 4 
7 4 
7 3 
7 3 
7 3 
7 2 
6 
7 o 
7 o 

o 
o 1 
o 2 
o 2 
o 3 
1 3 
o 4 
o 4 
1 4 
2 3 
3 4 
o 7 

68:23 
34:23 
35:35 
47:36 
49:38 
32:30 
41:39 
37:37 
29:53 
16:23 
18:37 
38:71 

13 
13 
10 

8 
8 
7 
6 
6 
5 
4 
3 
o 

Roman Varga 

TENISOVÉ KURZY · 
pre deti aj dospelých 

Mgr. Miroslav BARTOVIČ- tréner l. triedy 
pozýva všetkých tenisových fanúšikov 

i pokročilých) naučiť sa a zdokonaliťy 
~individuálny a skupinový tréning 

•' Tréningy: zS l. Bukovčana 3 v DNV 

" individuálny tréning: 600,-
" skupinový tréning 3-4 osoby: 150~200,

vrátane lôpt a telocvične 

Kedy? Vianočné prázdniny: 

23. 12. 2000- l. 1. 2001 
Jarné prázdniny: 5. 3. - 11. 3. 2001 

Veľkonočné prázdniny: 12. 4.- 17. 4. 2001 

ŠK STRELEC v ll. lige 

Po suverénnom víťazstve v Ili. lige ročníka 1999-2000 postúpi
lo ,.A" družstvo ŠK Strelec Devínska Nová Ves do ll. ligy ročníka 
2000-2001, v ktorom nastupuje v zostave: 
šachovnica hráč vek národné ELO 
1. Miroslav Roháček 20 2181 
2. Mária Machalová 16 2153 
3. Veronika Roháčková 14 2142 
4. Ivan Syrový 10 2117 
5. Ondrej Szo ll ôs 56 21 08 
6. Ján Smoleň 16 2063 
7. Veronika Machalová 14 2061 
8. Martin Bezúch 17 2029 
náhradníci: 
9. Alexander Ač 20 2023 
1 O. Lukáš Šimon 16 19.92 

FI DE 
2154 
2083 
2080 
2109 

2100 
2092 
2090 

2062 

Družstvo je bezkonkurenčne najmladšie v celoslovenských 
súťažiach. Ďalšou raritou sú tri dievčatá v základnej zostave 
družstva, všetky niekol'konásÓbné majsterky Slovenska v mláde
žníckych kategóriách dievčat. Ďalšou zvláštnosťou sú súrode
necké páry Roháčkovcov a Machalových. Sestry Machalové sú 
Budmeričanky požičané pre túto sezónu vo forme hosťujúcich 
hráčok do 18 rokov. 
Družstvo nastúpilo do náročnej sezóny s ambíciami i obavami. 

Základným ciel'om je stabilizovať sa v súťaži a udržať ju aj pre 
ďalšiu sezónu. Zatial' sa to darí. Po štyroch kolách je na treťom 
mieste, keď tri razy vyhralo a prehralo len prvý s viacnásobným 
majstrom československa a Slovenska. 
Výsledky: Trnava ,.A" - ONV ,.A" 

Trnava .,8"- ONV ,.A" 
ONV ,.A" - Senica 

Individuálne výsledky: 
ONV ,.A"- Holíč 

Roháček 2 zo štyroch 
Machalová M. 3,5/4 
Roháčková 1,5/4 
Syrový 0/2 
Szôllôs 3/4 
Smoleň 2,5/4 
Machalová V. 3/4 
Bezúch 2,5/4 
Ač 1,5/2 

6,5:1,5 
2:6 
6:2 
6:2 

Ako vidieť štart sa nevydaril motoru družstva z uplynulých 
sezón Ivanovi Syrovému, ktorý si v druhom kole vybral time-out 
na skonsolidovanie sa . Naopak vynikajúco odštartovala Mária 
Machalová, ktorá sa stala postrachom renomovaných súperov. 

KARATE 
Ešte koncom októbra (29. 

10.) bolo v športovej hale 
Domu športu na Junáckej uli
ci v Bratislave l. kolo pohá
ra mládeže. Karate klub 
JUSHU z ONV reprezentovalo 
osem sútažiacich. 

ŠNAPSER 
Reštaurácia U Michala v Devín- 

skej Novej Vsi usporiada 9. 12. 
2000 - XIX. ročník turnaja 
v šnapseri. 
Začiatok o 10.00 h. 
Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva vy
hrané pumle vylučovacím spôso
bom, na jednu, alebo dve prehrý 

mj 

Tretie miesto z minulého 
ročníka obhájili: 
Dušan PALO v kategórii mia

-dších žiakov a Martin FABUŠ 
v kategórii starších žiakov. 

V kata jednotlivcov obsa
dila Ivana KOBOROVÁ tretie 
miesto. 

podľa počtu štartujúcich. 
Výsledky XVIII. ročníka: 

1. miesto - lubomír Uhrík 

2. miesto - Branislav Koreň 

3. miesto - Karol Horínek 

4. miesto - Cyril Cangov 

R 

Tešíme sa na vašu účasť 
Prajeme vám veľa úspechov 
v turnaji. 

G. F. 

Hotel MORAVA a DJ MIKI Vás srdei;ne pozývajú 
&UlLíYllJ$'ll1ll!R :!J~ 

3I. decembra 2000 od 19.00 h 
V cene Vám ponúkame: prlpitok, vei;eru, ohňostroj, kapustnicu a DISCO hudbu. 

DEVEX 7 



EISNEROVA 56 
Tel.: 07 l 64 77 49 10 

Úradné hodiny: pon.- pia.: 8,00- 18,00 hod. 

llotel MORA VA 
Vás srdečne pozýva 

SILVfST[R 2000 
1 \~rr decembra 2000 od 19.00 h 

lll cena 999,- Sk 
'·.. . ' !: V cene Vám ponúkame: 

aperitív, večeru, prípitok, ohňostroj, 

kapustnicu a príjemnú hudbu. 

Hrá skupina: Nový ROWNAK 

DEVEX8 

NIEKOrKO DÔVODOV, 

\ 

VYSOKÉ VÝNOSY 

NÍZKY MINIMÁLNY 
VKLAD 

VÝNOSY AJ KAŽDÝ MESIAC 
v " 

CASOVY ZISK 

LEASINGOVÝ VKLAD 

ŠTVRŤROČNÉ ŽREBOVANIE 

AUTOMOBILU 

VIAC _AKO 60 POBOČIEK 

-::l~M~G:-
I N VEST 

PÚP AVA n.o. pedagogicko-psychologické poradenstvo 

si Vás a Vaše ratolesti dovoľuje pozvať na 

VEĽKÉ VIANOČNÉ HĽADANIE DVANÁSTICH 
' MESIAČIKOV 

ktoré sa bude konať 
16.12. 2000 od 15:00 

v Rozprávkovom lese pri Srdci. 

Lesné bytosti majú pripravených veľa zaujímavých úloh 
a na tých najšikovnejších čaká 

pravá vianočná odmena. 
Štart prebieha jednotlivo od 15:00 do 16:00 

spred Zš P. Horova. 
Podmienkou štartu je taplé oblečenie a BATERKA. 

Vstupné dobrovoľné. 
Info: 0905 729 431 

... hladáme za každého počasia! 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881,0905175 912 

Mzdy - MZ sprac. doma 
Tel.: 6477 5881 

veľkoobchod -maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporiteľom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

po~kytujeme zlavu 3 % 

• vane 
' 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./ fax: 64 28 61 09 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta 
(ponúka, hlodá ) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predá m chladn ičku Calex 270 R v ~a
chova lo m stave. Cena: 2000 Sk. 

Tel. : 6477 7035 

• TV servis Baláž - oprava televízorov. • 
Na grbe 43 . Tel. /zázn. : 6477 6963 
• Elektroin š ta lačné práce od zá suvky po 

rozvody. Tel. : 6224 5789, 
0903-435 099 

• Predám za chovalé bezfolcové mo ho- . • Opravy prá čok · kvalitne, so zárukou, 

gé nové dvere. Tel. : 6477 7825 od 8.00-20 .00. Tel.: 6224 5789, 
• Predá m lacno p lávajúcu podlahu . 0903-435 099 

Tel. : 6477 9145 • Učím aj douču j em nemčinu . 
• Predá m lacno rozt'ahovaciu sedačku . Tel. : 6477 6820, 0903·869 427 

Tel. : 6477 0849 •' Geodetické a kartografické práce. 

• Detskú lyžiarsku súpravu, vetrovku + Tel. : 0905·333 727 
oteplovačky vel'. č. 152. • IVE KA ponúka upratovan ie bytov. 

Dovoz z Nemecka. Cena : 900 Sk. Nové. Tel. : 6477 0100 
Tel. : 6477 8165 večer 0903-231 567 

• Detské lyžiarky 26,5 zn. Rossignol , ce· • BYTY · právny servis. Tel.: 6477 8542 
na: 2900 Sk, detský bicykel BMX pre 6 - • Po núkam ekonomické po ra denstvo, po· 

l O r. a horský bicykel pre 10-1 4 r. cena: dvo j né účtovn íctvo a mzdy. 
l 500 a 3000 Sk. Tel. : 6477 8165 ve~er Tel ./fax: 6477 8890, kmc@miesto.sk 

• Predá m kočík po dvo j čatá ch zn. PEG • Učím gitaru. Tel.: 6477 6651 

PE REGO , tmavomodrý so ze leným ká
ro m. Cena dohodou . Tel. : 6477 6978 

• Pož ičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. 6477 8362, 0903-133 994 

• Kúpim 2-izbový byt alebo dvojgarsónku 
do 750 000 Sk. 

Tel.: 6477 8170 večer, 
0903-i45 051 

• Vezmem do p rená jmu 3, 4 -izb . byt, 

nezariadený v DNY. 
Tel. : 0903-668 638 

• Darujem č i s tokrvného boxera (2 roky). 

Zn. Alergia . Tel. : 0905-531 75? 
• Mladá seriózna zamestnaná žena hl a · 

dá slušný podná jom v DNY. Ponuky na 
tel.: 0903-942 818 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/ 16 str. = 350 Sk, 1/ 8 str. = 700 Sk, 1/ 4 str.= 1420 Sk, 1/ 2 str.= 2830 Sk, l str.= 5660 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pri počítať 23% 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou 5 % a viac l O%, celo ročné uvere jňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadá~ : 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO %, posledná 
strana + 50 %, iná ako in ze rtná strana (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pia: 15 .30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11 .00 
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OICIENICO 
ITB@~Q~~@n 

POLÍCIE 

od 9. 11. 2000 do 24. 11. 2000 
Dňa 11. 11. 2000 v nesko

rých nočných hodinách hliad
ka mestskej políCie na ulici 
Eisnerova riešila priestupok 
dvoch miestnych občanov za 
rušenie nočného kl'udu. 
Priestupky vyriešili v zmysle 
zákona o priestupkoch. 
Dňa 16. 11. 2000 v odpolu

dňajších hodinách na ulici P. 
Horova hliadka mestskej polí
cie riešila prípad dvoch obča
nov, ktorí na verejnom prie
stranstve popíjali alkoholické 
nápoje. Priestupky vyriešili 
v zmysle zákona o priestup
koch. 
Dňa 16. 11. 2000 vo večer

ných hodinách na ulici š. Krá
lika hliadka mestskej polície 
riešila pri~stupok miestneho 
občana, ktorý si robil prípravu 
na oslavu Silvestra tým, že od
pal'oval zábavnú pyrotechniku. 
Hliadka občana z miesta vyká
zala a vyriešila ho dohovorom. 

Zást. vel. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

Od Lucie do Vianoc každá noc 
má svoju moc ... dokončenie 
v tajničke. 
Vodorovne: A. Začiatok tajnič
·ky.- B. Pruh -značka nemec
kého písacieho stroja - kým. -
C. Tekutý výťažok - znač
ka osviežujúceho nápoja. -
D. Hora -chytá, pol'uje - sple
taním spájal.- E. Vel'ký dravec 
- stred tajničky - utiekli. -
F. Nepotlačená strana knihy -
značka kávovej náhrady. -
G. Choď po rusky - mesto 
v Juhoslávii -opica, gibon bie
loruký. - H. Varením nachystaj 
- Sarmati. - l. Pán po španielsky 
- rieka v Sudáne - ceknutie. -
J. Koniec tajničky.- · 
Zvisle: 1. Polovica v matemati
ke - 2. Odborne vyspelý pra
covník - anglický astronóm. 
3. Asociácia slovenských voja
kov {skr.) - rival - patriaci lvovi. 

(Pokračovanie z minulého čísla} 

Materiál vhodný na kompostova
nie: 
Odpad z kuchyne: 
- zvyšky z čistenia zeleniny 
a ovocia, zvyšky varených jedál 
(malé množstvá), potraviny. čaj, 
kávový výluh 
Odpad zo záhrad: 
- kvety. pokosená tráva, konáre, 
lístie, zhnité ovocie 
Iný organický odpad: 
- popol z dreva, hobliny. drevené 
piliny. hnoj, vlasy. nechty. perie 
Materiál nevhodný pre kompos
tovanie: Druhotné suroviny: 
- kovy. plasty. sklo, textil, papier 
Problémové látky: 
- farby. staré lieky. staré oleje, 
batérie, chemické prostriedky 
Iné: 
- prach zo smetí a vysávania, 
časti rastlín napadnuté choroba
mi, kosti a mäso 
Ako si založiť kompost 
Kompost si môžete založiť na 
hociktorom mieste záhrady. Je 
však potrebné dodržať niektoré 
zásady a odporúčania. 
• je potrebné zabezpečiť kontakt 
zo zemou, aby bol možný prístup 
pôdnych organizmov (dáždbvky. 
roztoče, mikroorganizmy), ktoré 
pomáhajú pri rozklade organic
kých materiálov, 
• kompostovisko by nemalo byť 
vystavené priamemu slnku, silné
mu vetru (aby sa kompost nevy-

- 4. Čakal po rusky- prelamo
valo. - 5. Dať niečo ako dar -
privádzaj motor do otáčok. -
6. Vel'kosti 1 áru - mesto 
v Japonsku. - 7. Opak starí, 
opotrebovaní- udelím nieko
mu {trest).- 8. Osobné zámeno 
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sušoval) ani dažďu (prílišné za
mokrenie). 

Preto je vhodné ho umiest
niť do polotieňa (skupina stromov, 
živý plot, atď.) a prikryť ho proti 
dažďu (geotextíliou, strieškou, 
celtou, atd:). 
Medzi najpoužívanejšie spôsoby 
patrí kompostovanie v kope 
(hrobli). 
Stačí materiál vhodne upraviť 
a navrstviť do požadovaného tva
ru. Je používaný hlavne tam, kde 
je dostatok priestoru. 
Vlastné kompostovanie 
• Začnite s vrstvením nazbiera
ného materiáiu. Dno komposto
vacej kopy vysypte hrubým mate
riálom (posekané drevo, lístie 
s konármi), aby ste zabezpečí/i 
cirkuláciu vzduchu a odtok nad
bytočnej vody. 
• Materiály by sa mali ukladať do 
kompostoviska upravené (pose
kané, drvené) a dostatočne pre
miešané (suchý s mokrým, tvrdé 
s mäkkým). 
Urýchlite tak dobu ich rozkladu. 
• Keďže celý kompostovací pro
ces je založený na mikroorganiz
moch a živočíchoch, ktoré k svoj
mu životu potrebujú kyslík je nut
né zabezpečiť správne vetranie 
kompostoviska. 
To podporuje jeho vyzrievanie. 
• Voda je ďalším dôlež_itým fakto
rom. 
Zelená hmota síce obsahuje do
statok vlahy. no v horúcich dňoch 

- občas, zavše - chlapčenské 
meno {Ladislav). - 9. Hodnotil -
samec ošípanej. - 10. Malé vä
zenie {dom.).-
Pomôcky: B. Daro.- G. Muta.

·1_. Lurí. - 2. Adams. - 8. Vše. -
d 
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sa mozu okraje kopy vysušiť 

a bez vody rozkladné procesy 
neprebiehajú. 
Vtedy je potrebné kompost 
zvlhčiť. 

• Ak kompost na povrchu plesni
vie (nedostatok vlhkosti), je po
trebné ho prevzdušniť a zvlhčiť, 
prípadne premiešať. 

• Teplom sa rozkladný proces 
urýchľuje. · 

V lete sa materiál rozkladá 
rýchlejšié ako v zime, preto je 
dobré na chladnejšie mesiace 
kompostovaciu kopu prikryť 
čiernou fóliou, alebo starým ko
bercom (pozor na dostatočný 
prístup vzduchu a na vysušenie). 
• Kompostovaný materiál je 
vhodné po každých 15-20 cm 
vrstviť zeminou. 
• Ak je kvôli jednostrannému ma
teriálu potrebná úprava hnoji
vom, vápnom, alebo kamennou 
múčkou, mali by sa tieto prísady 
pridávať po každej 15-20 cm vrs
tve. 
• Supy z tropických a citrusových 
plodov sa nedoporučujú kom
postovať vo veľkých množs
tvách, lebo obsahujú zvyšky che
mických látok používaných na 
ich konzervovanie pred transpor
tom. 
• Ak kompostujete lístie, trávu 
a drevo z okolia ciest neodpo
rúča sa vyzretý kompost použí
vať do zeleninovej a ovocnej 
záhradky. pretože obsahuje 
škodlivé látky, najmä olovo. 

(Pokračovanie z minulého čísla} 

~®rr~ rn ~ ~ 
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Po programe "holé ruky" prišiel program 
"čisté ruky". No o v súčasnosti je u nás 
hitom program "second hand". 

l ••• 

Slovensko je krajina, kde sa sny splnia 
tým, čo slubovali. 

Inzerát: 
· Vymením vysávač za demižón vína . 
Zn.: Prestal som vysáva( začal som na· 
sáva(. 

Do autobusu nastúpi revízor a pýta si 
od cestujúceho lístok: 
· Cestovný lístok prosím! 
: Neotravuj, kúp si v automate na najb· 
ližšej zastávke. 

· Včera som prešla inštruktorovi v autoš· 
kole cez rozum. 
·A ako? 
·Zadným kolesom. 

- Vymením izbového psa za dvojizbo
vého. 

DEVínskanovoveský EXpres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava· Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30·18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90 · R. 
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52.-53. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavate. ľa 
N ie každý, kto prichádza 

s čistým srdcom rozdáva( lásku 
a rados( býva pochopený 
hneď. Nedôvera, závisí a čas· 
to vlastné nečisté svedomie, na 
jednej strane bránia 11nezrozu· 
miteľnému", na druhej umož
ňujú páchaí zlo väčšie ako 
pred poznaním možností lásky 
a čistoty. Vianočná tradícia je 
toho jasným dôkazom. Na svet 
prišla láska a dobrotivos( 

a "skončila" na kríži . 
Každý človek, obec, krajina, 

má svoju históriu, ktorou sa za
pisuje do krbniky. Koľko skve
lých myšlienok a projektov za· 
hynulo "vdaka" špinavým cha
rakterom? Aktéri "odišli", iba 
deti sa museli hanbi( za svojich 
rodičov. 

Dnes sa dozvedáme o "chy
bách a omyloch" spred polsto· 
ročia, storočia i skôr. Odškod
nenie krívd nemožno nahradi( 
peniazmi, ktoré aj dnes iba kri
via charaktery. Aj v čase znižo
vania životnej úrovne môže 
moí svedomie len jedno posla
nie. 

Čas Vianoc nám ponúka 
priestor zamýšlaí sq. Využime 
ho. Poupratovali sme domác· 
nosti, skúsme poupratovaí aj 
vo vlastnom svedomí. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

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

15.12. 2000 Ročník: X. .Číslo: 22 bezplatne 

!'Ee~ "' ~iAte a z radnice 
IJ Predvianočny trh * Pyrotechnika •• _ 

IJ Kultúra * Ples matičiarov 
ll Spoločenská kronika 

131 Rieka Morava v ohrození 
IJ Slovenská sporitel"na 

Vá.iení spoluoiJčania 
Nadchádzajúce sviatočné 

dni opäť prinášajú tie chvíle, 

kedy voláme po zmierení 

a odpustení. 

Opäť sa snažíme byť v kru

hu svojich blízkych. So svojim 

okolím sa chceme podeliť 
o svoje radosti i starosti, sna

žíme sa ujsť od každodenné

ho stresu a zhonu, hlavne 

však rozdať sa tým, ktorých 

milujeme. Tieto dni sprevádza 

vôňa živice, pečených dobrôt, 

detské oči žiaria ako hviez

dičky na vianočnom stromče
ku. V rodinnoArt kruhu vládne 

mier a zmierenie, v dušiach 

pocit pokoja, spokojnosti 

a štedrosti. Verím, že v tieto 

dni si v našich srdciach a myš

lienkach nájdu svoje miesto tí, 

ktorí sú osamelí a. často krát 

i zabudnutí. 

Svoje miesto si nájde i ten kú

sok lásky, ktorá s, žia/: čoraz 
častejšie stáva vzácnostóu. , Tie

to dni sú sprevádzané prianím 

hojnosti, požehnania, zdravia 

a pokoja v dušiach. 

Doplňme však túto atmosféru 

sviatočných dní o o skutočný 
prejav lásky slovami "mám Ťa 
rád". Tak sa atmosféra sviatoč
ných dní prenesie i do nášho 

všedného života. 

Vladimír Mráz 

starosta 

Rodičia 
Iste máte, a .nielen v tomto 

predvianočnom zhone, vel'a 
starostí a málo času pre ... aj 
pre vlastné deti. 

Rqzvoj tzv. zábavnej pyro
techniky by nemal nechať l'a
hostajných ani Vás. 

Možno to dnes nevnímate 
tak, ako budete neskôr a vaše 
pôsobenie už budete adreso
vať iba vnukom. Už dnes však 
máte možnosť pomôcť cho
rým, slabším, starším. Hovorte 
so svojimi deťmi, vysvetlite im, 
čo je vhodné, čo je ľudské, čo 
humánne pri používaní racho
tiacej .,zábavnej" pyrotechniky. 
Kde a kedy je vhodné ju použí
vať. 

Deti vás majú radi a iste po
čúvnu. Nie hádzať výbušniny 
starým l'uďom pod nohy, ma
mičkám pri kočiare, slabším 
spolužiakom ... cez obedňajšiu 
siestu, večer po 20.00 h, v hus
to osídlenom sídlisku ... 

Podľa seba posudzujte a po
raďte. Veď podľa vašich detí 
posudzujú vás. 
Ak v čase Vianoc máte úmysel 
konať dobro, máte prnežitosť. 

V utorok 19. 12. popoludní 
o 14.00 hod. otvoria v DNV na 
vstupe do územia Nivy rieky 
Moravy (ulicou· Na mýte pod 
radnicou) múzeum "Zeleznej 
opony". 

Zasadnutie MZ 12. 12. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 7.12. 2000. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 4.1. 2001, 
číslo vyjde 12.1. 200 l. 
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® robničky 
11 radnice 

Dňa S.decembra 2000 sa 
uskutočnilo rokovanie miest
nej rady. Hlavnými bodmi ro
kovan ia boli ekonomické ob
lasti , hlavne rozpočet mest
skej čisti a organizácií zriade
ných mestsou časťou za rok 
2000 a prerokovanie návrhu 
rozpočtu narok 2001. 

Druhou oblasťou ,boli kon
cepčné materiály v oblasti roz
voja z pohl'adu 'urbanisticko
architektonického a oblasť 
kontrolnej činnosti . 

Treťou oblasťou bol okruh 
poslaneckého zboru , kde pri
chádza k obmene poslancov. 
Rada po prerokovaní bodov 
programu prijala k jednotlivým 
materiál.om nasledovné uzne
senia: 
-zobrala na vedomie kontrolu 
plnení uznesení miestnej rady 
a miestneho zastupitel'stva 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schváliť návrh rozpo
čet mestskej časti na rok 2001 
a taktiež schváliť návrh rozpo
čtu Fondu rozvoja bývania na 
rok 2001 
-odporučila schvál iť Správu 
Rady mimorozpočtových fon
dov a schváliť Fond pre rozvoj 
mestskej časti 
-odporučila schváliť rozpočet 
Správy bytového fondu mest
skej časti na rok 2001 
-odporučila schváliť prevod 
obecných bytov do osobného 
vlastníctva 
-zobrala na vedomie harmo
nogram zasadnutí miestneho 
zastupitel'stva a rady 
-odporučila MZ zobať na ve
domie informáciu o plnení 
rozpočtu mestskej časti , De-

Mč DNV Ing. V.Mráza 

Vyberáme z podujatí na kto
rých sa zúčastnil v mesiaci no
vember a začiatkom decembra 
2000. 
- zúčastnil sa v poradí už na 
druhom poslaneckom pries
kume poslancov NR SR, výbo
ru pre životné prostredie, hod
notiacom dopad lakovne spo
ločnosti VW Slovakia, a.s. na ži
votné prostredie. 

DEVEX !2 

novy , lstarcentra , VDPZ , 
DTV a Správy bytového fondu 
-konštatovala ,že C-term ne
predložil Návrh rekonštrukcie 
a modern izácie TEZ 
-zobrala na vedomie stav poh
l'adávok mestskej časti a ňou 
zriadených organizácií 
-zobrala na vedomie vyúčtova
nie účtovných rozdielov za rok 
1999 a odporučila ich MZ 
schváliť 

~zobrala na vedomie informá
ciu o priebehu prác "Kyslé 
gudróny - Srdce" 
-zobrala na vedomie zámer 
odpredaja objektu CO krytu 
a odporučila rokovať o pod
mienkach odpredaja . 
-odporučila MZ zabrať na ve
domie stav plnenia Koncepcie 
územného rozvoja MČ 
-zobrala na vedomie informá
ciu o uvolnení ·oslaneckého 
mandátu 
-odporučila schváliť rámcový 
plán kontrolnych úloh Útvaru 
miestneho kontrolora na rok 
2001 
-neschválila odpustenie pená
lov za neplatenie nájmu 
-zobrala na vedomie informá
ciu o stave súdnych sporov ve
dených na miestnom úrade 
-odporučila schváliť splátkový 
kalendár pre PD Devín za daň 
z nehnutel'nosti 
-súhlasila s prenájmom neby
tových priestorov v objekte 
VÚZ 
-schválila odmenenie športpv
cov a trénerov za rok 2000 
-odporučila nesúhlasiť s návr
hom dodatku Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy 
-zobrala na vedomie informá
ciu o účasti na Sympóziu 
o spolupráci v oblasti zdravot
níctva a sociálnych vecí medzi 
mestami Viedeň a Bratislava 

zs 

Predstavitelia VW SK prezen
tovali výsledky merání v skú
šobnej prevádzke lakovne. 

Uznesenie k · výsledkom 
prieskumu prijme výbor v najb
ližšom čase a s jeho výsledkami 
bude oboznámená aj verejnost: 
- so zástupcami VW Slovakia, 
a.s. a štátnym tajomníkom mi
nisterstva výstavby SR rokovali 
o možnostiach výstavby by
tov na územf DNV. 

Výsledkom by malo byť uplat
nenie pilotného projektu, ktorý 
overí možnosti výstavby bytov 
v sume do 16 tis. Sklmq. 
- rokoval s riadite/om Osvetlenie 
s.r.o. v súvislostí s doposia/' ne
realizovanou rekomšturkcíou ve
rejného osvetlenia v ONV. 

Obe strany sa dohodli na uza
tvorení realizačného harmono
gramu v roku 2001.- rokoval so 
zástupcami magistrátu, spraco
vatel'mi zonálnej urbanistickej 
štúdie FORM-A za účasti in
vestora, ktorý má zámer v ONV 
umiestniť výrobu kooperujúcu 
s VW Slovakia, a.s. umožňujúcu 
zamestnanosť, cca 500 pra
covných miest. 
Súčasná VPD umqžňuje reali

záciu tohto zámeru. Konkrétne 
podmienky overuje spracováva-

ná zonálna štúdia.- zúčastnil sa 
na rokovaní klubu starostov 
hl.m.SR Bratislavy v Lamači. 

Predmetom rokovania bol 
spoločný postup mestských 
častí pri uplatňovaní zákona 
o poskytovaní informácií. 
- zúčastnil sa v susednom 
Marcheggu na prezentácii spo
ločného diela partnerských zá
kladných škôl ONV - Devín -
Marchegg "Kalendár 2001", 
na vzniku ktorého sa významnou 
mierou zúčastnili pedagógovia, 
žiaci a rodičia detí z týchto škôl. 

Kalendár vyšiel za podpory 
týchto obcí, podnikatel'ov 
i s podporou holandského krá
l'ovstva. 

AZ 

PreJvianočný príhovor 
Vážení spoluobčania ! 
Čas , ktorý prežívame je ob

dobie pre mnohých časom prí
prav. Pre veriacich je to prípra
va na príchod Krista, pre ostat
ných spoluobčanov príchod 
sviatkov radosti a pokoja . 

O čo viac sa približuje dá
tum ,o to viac sa snažíme zin
tenzívniť prípravy a zrýchľuje 
sa aj tak dosť rýchle tempo ži
vota. Ve/a krát pri tejto. rýchlos
ti sa nedokážeme z.astaviť 

a Vianoce prebehnú v bežnom 
tempe a až potom si uvedomí
me ,že čo sme chceli prežiť 
a precítiť je preč a myslíme na 
všedné dni. 
Prelom tohto a budúceho roku 
je spomínaný ako medzník ro
ka, storočia, tisícročia. Pred
savzatia sa zdajú byť vážnejší
mi a branými zodpovednejšie. 

V týchto chvílach by sme 
mali hladať nie spôsob naplne
nia sviatkov, ale ich podstatu . 
je ťažké byť "dobrým - šťast
ným" len dva - tri dni v roku 
a ostatné prežívať v "obyčaj
nosti" . 

Potvrdzuje to aj výrok jedného 
filozofa :Zoradiť jeden dobrý 
skutok vedia druhého tak, aby 
tam nebola medzera je šťastný 
život. 

Príležitostí k zmene býva 
viac, sviatky, ktoré sa blížia 
sa nám ponúkajú ako jedna 
blízka príležitosť a možnosť 
vykročenia na cestu "zlepše
nia". Ak si na vianoce prajeme 
zdravie, šťastia , lásku , pokoj 
nemala by to byť len záležitosť 
Tichej noci ,kedy chceme byť 
"lepší", ale programom viace
rých dní v našpm živote ,kedy 
by sme mali by()epší". 

Želám Vám všetkým prežitie 
vianočných sviatkov s napl
nením odkazu narodeného 
Ježiška - život s láskou - úctu 
k sebe i druhým , záujem 
o druhých aby sme spolu vy
tvárali spoločenstvo l'udí túžia
cich po dobrej vôli a spokoj
nosť. Pokojné prežitie Vianoc 
a požehnaný nový rok 2001 . 

lng.Peter Rajkovič 
zástupca starostu 

Vážený pán starosta 
Na sídlisko do Devínskej Novej 

Vsi som sa prisťahovala asi pred 
piatimi rokmi z iného mesta. 

Trochu som s obávala života 
na sídlisku, pretože vo mne stále 
rezonovala predstava sídliska, tzv. 
Petržalského typu . 

o to viac som bola milo prekva
pená príjemným prostredím a lo- 
gickou usporiadanosťou. Velmi ma 
teší, keď vidím, ako pracovníci 
Denovy pravidelne a neúnavne, 
stále dookola upratujú a zbierajú 
smeti. Alebo keď vidím, ako pri· 

Vážený pán starosta 

búdajú nové stromy a detské ih
riská. 

Avšak každý rok s nástupom 
chladných zimných dní, v čase 
očqkávania Vianoc, nastáva čosi, 
čo mi v žiadnom prípade s logi· 
kou nesúvisí. Myslím tým predaj 
"zábavnej pyrotechniky". 

Na jednej strane sa Radnica 
stará, aby Devínska pekne vyze· 
rala, aby l'udom nič nechýbalo, 
aby sa deti mali kde hrať. Ale n~ 
strane druhej nerobí nič na zó· 
chrenu pokrivkávajúcej morálnej 
výchovy. 

Na jednej strane budujete ihris· 
ká, za čo sme Vám povdační. Ale 
na strane druhej dovolíte, aby 
niekol'ko predavačov zábavnej 
pyrotechniky zarábalo na detoch 
a vychovávalo z nich bezohlad
ných a necitlivých chuligánov. 

Ako inak môžem nazvať sotva 
l O-ročné deti, ktoré si rovno zo 
školy chodia kupovať delobuchy. 

Potom ich s obrovským výsme· 
chom hádžu pod nohy starým l'u 
dom, na balkóny prvých poscho
dí, či do skupiniek slabších roves· 
níkov. Medzi najväčších silákov 
sa radia tí, ktorí sú schopní tzv. 
"megáče" vyhodiť z l O. poscho
dia medzi malé deti, hrajúce sa 
na detskom ihrisku, alebo mamič· 
ke pod detský kočík. Mohla by 
som menovať ešte velmi vela prí· 
padov, keď je zábavná pyrotech
nika používaná k zákernostiam 
a nepríjemnostiam. 

Niekedy mám dojem, že do 
Devínskej sa blíži front a nie 
Vianoce. 
Veď práve Vianočné sviatky sú 

oslavou lásky, pokoja a spolupat· 
ričnosti. Z reproduktorov Vám 
hrajú Vianočné koledy a okolo 
Vás lietajú delobuchy. Pripadá 
Vám to normálne? Mne sa to zdá 
choré. Myslím si, že predávať zó· 

Vzhladom k tomu, že na pou
žívanie pyrotechnických výrob
kov bolo v MC DNV ako aj v ce
lom meste viac sťažností, mest
ské zastupitel'stvo hl.m. SR 
Bratislavy prijalo Všeobecne zá
väzné nariadenie o používaní 
zábavnej pyrotechniky. 

Kontrolu dodržiavania tohto 
nariadenia vykonáva Mestská 
polícia hlavného mesta SR 
Bratislavy. Z VZN č. 411999 vy
plýva, že priestupku sa dopustí 
ten, kto sám, alebo spoločne s 

bavnú pyratechniku, má ako taký 
zmysel pred Silvestrom, nie 2 me· 
siace pred Vianocami. 

U môjho kolegu boli pred pár 
rokmi, práve v čase predvianoč· 
nom, príbuzní z Chorvátska. Mali 
ste vidieť ich zdesené pohlady, 
keď im na prechádzke podvečer· 
nou Devínskou búchali za chrbta· 
mi petardy. V ich mysliach sa im 
opäť objavil strach, ktorý prežíva· 
li v nedávnych vojnových časoch. 
Ten môj kolega sa vel'mi hanbil. 
Nie za tie deti, ale za tých, ktorí 
dovolia, aby sa takéto nezmysly 
vôbec predávali . 

Preto Vás pán starosta prosím, 
zamyslite sa nad týmto problé
mom. Necháte nedolej deformo· 
vať naše deti, alebo sa pokúste 
nejako to vyriešiť. 

Pokial' viem, v mnohých mes· 
tách na Slovensku a tiež v niekto· 
rých častiach Bratislavy je predaj 
zábavnej pyrotechniky zakázaný, 
aleba aspoň obmedzený. 

Možno mi budete oponovať, že 
je demokracia a každý kto má 
povolenie, môže predávať, čo 
chce. Navštívila som takmer všet· 
ky štáty Európy (a tiež práve v ča· 
se predvianočnom}, ale s takýmto 
chápaním demokracie som sa 
NIKDE nestretla. Myslím, že tento 
problém netrápi len mňa. Viem, 
že takýto názor má vela zdravo 
zmýšlajúcich ludí. Len som pre· 
kvapená, že stále sa nič nezlepšu· 
je. Asi nemajú čas na písanie ta · 
kéhoto listu. Veď aj ja som si ho 
našla až po piatich rokoch . 

Preto Vás ešte raz prosím pán 
starosta, pripravte nám pokojný 
a príjemná čas očakávania Via· 
nočných sviatkov, bez zábavnej 
pyrotechniky a jej bezohladných 
a ziskuchtivých predavačov. 
Ďakujem, zostávam s pozdravom 
a prosím o písomnú odpoveď. 

Beata Borzová 

inými, ak nie je organizátorom 
verejného kultúrneho podujatia 
spojeného s použitím zábavnej 
pyrotechniky, ju používa na ve
rejnom priestranstve - ulice, ná
mestia, priechody, podchody, 
nadchody, schody, trhoviská, 
detské ihriská, terasy domov. 
Za priestupok možno uložiť po
kutu do výšky 1000 Sk, v blo
kovom konan( 500 Sk. 

Výnimkou je možno používat' 
zábavnú pyrotechniku, za do
držania všetkých bezpečnost
ných opatrení, 31. decembra 
od 18.00 h do 1. januára do 
3.00h. 

Príležitostný 
predvianočny trh 

Mestská čast' Bratislava ' -
Devínska Nová Ves umožňuie 
pred Vianocami predai trhovým 
spôsobom ai takých tovarov, 
ktoré nie ie možné predával' 
ambulantne počas roka. príleži
tostný trh sa bude konat' 
v dňoch 1 O. 12. 2000 až 24. 12. 
2000. Miestna rada určila na 
konanie príležitostného trhu 
pred Vianocami priestranstvo 
na Eisnerovei ulici, pri schodis
ku na terasu - uprázdnené 
miesto po zlikvidovanom stánku 
s ovocím a zeleninou. ide o pre
dai z vlastných preda iných sto- . 
lov. 

Pri príležitostnom trhu ie po
volené predávat' okrem vecí po
volených predávat' ambulant
ným predaiom ai spotrebné vý
robky, naimä textilné výrobky, 
odevné výrobky, obuv, domáce 
spotreby, elektrotechnické vý
robky, výrobky spotrebnei elek
troniky, drobný tovar, papieren· 
ské výrobky, kozmetiku, drogé
riový tovar, športové potreby, 
hračky a potravinárske výrobky 
v originálnom balení. Na trho
vých miestach možno poskyto
va( tieto služby pohostinské 

a reštauračné služby, rýchle 
občerstvenie a stravovanie, 
brúsenie nožov, nožníc a ná
stroiov, oprava dáždnikov, 
oprava a čistenie obuvi, klučo
vá služba a čistenie peria. 

Na príležitostnom trhu ie zá
kazané predávat' zbrane, stre
livo, výbušniny a pyrotechnické 
výrobky, tlač a iné veci ohro
zuiúce mravnos( tabak a taba
kové výrobky, lieh, destiláty 
a spotrebitelský balené alkoho
lické nápoie, iedy, omamné lát
ky a psychotropné látky, lieky, 
automobily, motocykle a ich sú
čiastky a príslušenstvo, chráne
né druhy živočíchov a nebez
pečné živočíchy a živé zvieratá 
s výnimkou trhových konzum
ných rýb. 

Denný poplatok za trhové 
miesto sa určuie podla VZN 
o miestnych poplatkoch na 
území MČ ONV {v časti sídlisk 
Podhorské a Kostolné ie sadz
ba 30,- Sk/m2/deň). 
láuiemcovia o predai na príle
žitostnom trhu si môžu podat' 
žiadost' o povolenie na predai 
na Miestny úrad v Devínskei 
Novei Vsi. 

Proti potrebám občanov 
Po rokoch som sa rozhodla, že 

si dám vyčistil' periny. S potešením 
som čistiareň peria zbadala z ok
na autobusu č. 92 v Lamači. No 
kým som sa rozkývala, bola ma· 
ringotka preč. O niekoľko dní som 
bola náhodou v Stupave a tam 
som na ňu znova narazila. 

Na moiu otázku, či neprídu do 
Devínskei Novei Vsi, mi pracovník 
odpovedal, že určite nie, pretože 
v Devínskei sú velmi vysoké pop/at· 
ky. 
Neviem, aké sú poplatky inde, ale 
iste si onen zamestnanec nevymýš· 

Kele je kontrola? 
Kým vyšla moja poznámka Doke

dy? v predminulom čísle Devexu, kde 
som kritizovala niekol'ko mesiacov vy· 
kopaný rigol popri chodníku na 
Novoveskej ulici, stihli ho medzitým 
konečne zasypa( Nič to však nemení 

lai. Veď mu ide o zárobok. Preto 
navrhuiem pracovníkom MÚ, aby 
sa zamysleli nad tým, či máme 
v našei mestskei časti nadbytok 
prevádzok, ktoré ponúkaiú s/už· 
by, že ich musia odháňat' vysoký
mi poplatkami. Veď nie každý má 
toľko peňazí ako prevádzkovate· 
lia kolotočov a podobných (nepo· 
trebných} atrakcií a nie každý má 
auto a odvezie sa za službami do 
inei mestskei časti alebo dokonca 
mesta. Alebo ma niekto presvedčí 
o opaku? 

-da-

na tom, že táto situácia tr:,ala strašne 
dlho a kopa dlaždíc nedaleko novi· 
nového stánku na hlavnej ceste ešte 
stále "straší". Okrem toho bez po· 
všimnutie ostali leža( na zemi "neza· 
sadené" koše na smeti, tretí sa do
konca úplne stratil. 

-ad- -
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Súťažili 
V mesiaci novembri si 

štvrtáci zo základných 
škôl v Devínskej Novej 
Vsi zmerali sily vo vedo
mostnej súťaži v DTv. 

Koncerty 
na ZUŠ E. Suchoňa 

V roku 250. výročia úmrtia 
Johanna Sebastiana Bacha sa na 
ZUS E. Suchoňa, v koncertnej 
a výstavnej sieni školy na Dolin
ského l, uskutočnili koncerty 
zostavené z diel 
tohto geniálne
ho nemeckého 
skladateJa. 

Zvíťazili žiaci zo ZS na 
ul. Pavla Horova :16JA
KUB KUDLAč zo IV. A 
a FILIP CHOVANEC zo 
Jv. D triedy 

L. J ahodníková 

stupňa. Účinkovali deti z Dúb
ravky aj Devínskej Novej Vsi 
a ich hra bola prejavom nielen 
dobrej prípravy, precítenej hry, 
ale aj toho, že baroková hudba 
im je blízka a radi ju hrajú. 

Dr. Danica Jakubcová 

Ich cieľom bolo 
pripomenúť si 
tvorbu a ži
vot najväčšieho 
majstra vrchol
ného baroka 
a uctiť si jeho 
pamiatku. 
Koncerty mode
rovala Mgr. Ria 
Blesáková, ktorá 
pútavou formou 
prítomným žia
kom priblížila 
život a tvorbu 
skladateľa. 

Mária Hld~na, žiačka ]. roč. Sprevádza ju p. uči
tel'ka Margaréta Botlovd 

Oboznámila ich aj s históriou 
vzniku niektorých skladieb, kto
ré zazneli. 

Vyzdvihla skladateľovu virtuo
zitu, jeho improvizačné schop
nosti a dokonalé ovládanie hry 
na viacerých hudobných nástro
joch, čo sa prejavilo aj v jeho 
kompozíciách. 

Na konce_rte zazneli skladby 
pre klavír, čembalo, husle aj 
flautu v predvedení žiakov ZUS 
E. Suchoňa z prvého a druhého Te1Wia Vargová 

DEVEX4 

Program kina 

Zmena hracieho času -
1. 12. hrací čas: 17.00 a 19.30 

14.-15.12. 
MUSÍME Sl POMÁHAŤ 

ČR- MP -12 o 19.30 h, 60,-

16. 12. MUSÍME Sl POMÁHAŤ 
ČR- MP- 12 o 17.00, 

19.30 h, 60,-
17. 12. KLUB BITKÁROV 

USA- MP -12 o 17.00 a 19.30 
h, 60,-

Detské predstavenia: 
4. 1.-5. 1. DINOSAURUS o 

15.15 a 17.00 h. 

Tel: 6477 5104 

l11.U~i'\1 ·0010l'l ~1ii\T1C'I ;SLQlft.~rJ 
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Ako ďalej DEVEX ? 

Účtovné uzávierky a návr
hy rozpočtov sú iba pred na
mi. Náklady rastú, a je prís
rub vlády, že rásť budú aj ďa
lej, príjmy, ak nie inak, zostá
vajú na rovnakej úrovni ako 
rok minulý. 

Hoci koniec roka je tu čo 
nevid!eť, účtovné uzávierky 
majú termín až do 25 .l. na
sledujúceho roka. Vtedy bu
de aj vydavateľ Devexu pres
ne vedieť ako hospodáril. 
Prirodzene, že to zverejní. 
Rozpočet na rok 2001 bu

de miestne zastupiteľstvo 
schvaľovať 12-12.2000 na ve
rejnom zasadnutí, teda po 

vyjdení tohto čísla. Či je záu
jem o Devínskonovoveský 
Expres v takomto rozsahu 
a s takým obsahom ako sa 
prezentuje? Dáme možnosť 
vyjadriť sa čitateľom i obča
nom Devínskej. 

Či bude možné splniť ich 
očakávania, o tom sa rozho
voríme na začiatku roka 
2001. 

Pri zvyšujúcich sa nákla
doch bude potrebné hľadať 
riešenia. Buď znížiť rozsah 
skracovať príspevky na mini~ 
mum potrebného, znížiť pe
riodicitu, alebo hľadať mož
nosti na pokrytie výdavkov. 
O tom až nabudúce. 

Vydavateľ 

v týchto dňoch oslávili či oslávia 
do konca roka 

70 rokov 
]ánCANDRAK 

Zofia KUBAŠOVA 
Otl1ia POKORNA 

75 rokov 
Mária]ANUSOVA 

Ott1ia LAUROVIČOVA 
Alžbeta URBANIČOVA 

· ]ozeflMRE 

80 rokov 
Vilma CHO VANO VA 

Ľudmila RUŽOVIČOVA 

Mária TURNEROVA 

93 rokov 
Viktória KRA]ČIROVA 

Blahoželáme! 

******************** * 
* Dňa 27. XII sa dožíva * 

70 rokov 

]ánCANDRAK 
* * * 

manželka Anička, syn Radka, 

nevesta Evička mu želajú 

pevné zdravie 

a spokojnú jeseň života. 

Vnučka Alicka 

deda za všetkých bozkáva. 

( Odišli .i našich ".'li.dôv ) 
Katarína FOŠN.ÁROVA 

F Centrum 
u spolupráci s MO SČK 

a spoločenstvom samaritán 
organizujú 
24.12.2000 

večeru pre osamelých 
v DNV vF Centre 

na Istrijskej prihlásiť 
sa možno u pani Hanyouej 

na ul.: Na hriadkách 

Aj zvieratám 
Najmä tým opusteným 

a odvrhnutým v útulkoch 
Slobody zvierat je možné po
máhať. Tak ako rastú výdavky 
našej každodennej potreby, 
tak isto rastú výdavky na udr
žiavanie útulkov. Preto sa 

Na konci roka si najmä star
ší ľudia radi povzdychnú: Ako 
len ten čas beží! 
Zasa máme Vianoce! 

Striedanie časových období 
je samé o sebe naozaj málo 
zaujímavé. Zaujímavý je ob
sah času. Obsahom času sú 
udalosti, to, čo sa deje v nás 
a okolo nás. 

Môžeme ísť v úvahe ďalej 
a pýtať sa: Ako sa to deje, ako 
sa to všetko v nás rodí 
a okolo nás qdohráva? 

Je to z nás alebo mimo nás? 
Od takýchto otázok je možno 
ísť ďalej - aj k viere a nábo
ženstvu. 

Vianoce sú v našej časti sve
ta nielen kresťanské sviatky, 
sú kultúrno-spoločenskou zá-

ležitosťou temer všetkých. 
S tým treba počítať. Zmocnili 
sa ich dávno obchodníci, stali 
Sé!. kulisou mnohých dobročin
nych i falošných akcií. 

O to dôležitejšie je pýtať sa 
na obsah času, na obsah 
Vianoc. 

Pre kresťana sú Vianoce na
jmä posolstvom o Bohu, ktorý 
koná ľudsky v Ježišovi. 

Sú aj o všetkých dôsled
koch, ktoré z toho plynú pre 
naše konanie a zmýšľanie. 

Takže prajem pekné Viano
ce všetkým obyvateľom De
vínskej Novej Vsi. Pokiaľ mož
no, však aj mocné, teda také, 
čo umožnia nielen odratúvať 
čas, ale dať mu aj zmysluplný 
obsah. 

Karol Moravčík, 
r. k. farár v Bratislave - ONV 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - DNV vo via
nočnom období 2000101 

24. 12. (4. adventná nedel'a a zároveň štedrý večer) -

sv. omše o 8.00, 10.30, 23.00 (polnočná) 

25. 12. (Narodenie Krista Pána)- o 8.00, 10.30, 19.00 

26. 12. (Sv. štefan) - 8.00, 1 0.30 

31. 12. (Nedel'a a zároveň Silvester)- o 8.00, 10.30, 19.00 

1. 1. (Nový rok) - 8.00, 1 0.30, 19.00 

6. 1. (Zjavenie Pána Úže Troch král'ov)- 8.00, 10.30 

Milý môj skúsenejší 
priateľ DEVEX 

(otvorený list OSKARKA nášmu 
DEVEXU) 

Pred časom som sa Tebe aj 
Tvojim čitatelom predstavil ako 
časopis žiakov Základnej školy 
na ulici Ivana Bukoučana 3 
s názvom OSKARKO. 

Nevychádzam tak pravidelne 
ako Ty, ale snažím sa, ako sa 
len dá. Posledné moje číslo vy
šlo ešte pred letnými prázdni
nami. Bolo plné prázdninovej 
pohody, plnej slnka a nádher
ného leta. 

Sloboda zvierat obracia na 
spoluobčanov s prosbou o po
moc a podporu. Za sumu 1 OO 
Sk dokážu nakŕmiť jeden deň 
20 psov ... 

Chcete vedieť viac? 
Kontakt: Sloboda zvierat, 

841 06 Bratislava, Tešedíkova 4, 
tel./fax: 6595 6202 

Teraz sa snažím, aby som 
opäť vyšiel v tomto krásnom 
preduianočnom čase. 

Čase, v ktorom sa tešíme na 
chvíle prežité uprostred rodin
ného kruhu. Preto budem plný 
vianočných príbehov, básní, 
rečňovaniek, plný nádherných 
snehových vločiék a voňavého 
ihličia. 

Rozhodol som sa Ti napísať 
preto, aby som Ti predstavil 
svojho mladšieho brata - časo

pis, ktorý vydávajú naši šiestaci 
pod názvom LAMPIČKA. Prečo 
práve LAMPIČKA? Preto, lebo 
lampička je súčasťou skoro kaf
dého písacieho stola, za ktorým 
sa trápi nejeden svedomitý žia
čik - neboráčik, pripravujúci sa 
denne na vyučovanie. 
Lampička je tým svetielkom, 

ktoré spestruje chvíle prežité 

nad školskými učebnicami. Na 
to mysleli hlavní redaktori 
Lampičky: Miško Macik a Marek 
Šóth, keď do svojho časopisu 
zaradili rubriky ako napríklad 
VZDELÁVANIE, ZÁBAVA, ROZ
PRAVKY, ROZHOVORKY a pod. 
Časopis spestrujú aj krížovky 
a vtipy na rozveselenie. Marek 
a Miško sa snažia, ~by každého 
čitateľa niečím oslovili, aby do 
svojho časopisu zaradili veci 
vážne i veselé, aby sa čitatelia 
poučili, ale zároveň aj dobre po
bavili. Miško a Marek neľutujú 
čas strávený nad prípravou ča
sopisu, robia to s vel'kou rados
ťou i elánom. Práca sa im darí 
a deti našej školy Lampičku čí
tajú radi. 
, Čo Ty na to milý priateľ DE

VEX? Verím, že našej Lampičke 
budeš držať palce na jej ceste 
k svojim čitatelom. 

Záverom mi dava!; aby som 
pre Teba aj pre všetkých Tvojich 
čitatelou vybral z môjho nového 
čísla vianočnú báseň ôsmačky 
Diany Rothovej a Andrejky Luk
nárouej, ktorými sa s Tebou lú
čim a želám všetkým Tvojim či
fate/om nádherné Vianoce. 

VIANOCE 
Vonku štípe mráz, 
Vianoc:e sú tu zas. 

Prišli opäť medzi nás, 
aby sme boli šťastní 

a to nielen raz. 
Deti berú sánky 

na zimné radovánky. 
Snehuliaka stavajú 
na večer už čakajú. 

Mama všetko chystá, 
Dobrá nálada je istá. 

Ruky plné práce: 
Klop- klop

sú tu VIANOCE! 

GIN~ CINK. •. 
Cink, cink cinkajú zvony, 

Cink, cink počuť v tom tóny. 
Vianoce sa blížia sem 

splní sa nám dávny sen. 
Darčeky rozžiaria deťom očká, 

na zem padne prvá vločka, 
Radosť a šťastie vám srdce naplnia 

malička zvončeky v duši 
nám zazvonia 

Blikajú svetlá na stromčeku, 
sviečky horia na venčeku. 

Každý sa usmieva, šťastný je, 
láska nás v duši zahreje. 

v našej Devínskej vyrástlo velá 
dobrých novinárov, spisovatelbv, 

výtvarníkov ... 
skrátka vetá dobrýcn ľudí. 

Lúči sa časopis OSKARKO 
a jeho prispievatelia. 

DEVEX 5 



SLOVENSKÁ SPORITE[ŇA 
univerzálna banka s kompletnou ponukou bankových služieb 

filiálka mestskej pobočky Slovenskej sporite/he, a. s., Bratislava 

ponúka služby v nasledujúcich agen
dách 
VKLADY 
- neterminovaná vkladná knižka 
- terminované vkladné knižky s 3, 6, 
12, 24 mesačnou výpovednou leho
tou 
- vkladná knižka pre deti a mládež 
- výherná vkladná knižka 
- kapitálová vkladná knižka 

SPOROZIROVI! úCTY 
- bankové platobné karty 
- terminované vklady 
-študentský sporožírový účet a štu-
dentská karta 
- sprorožirový účet EURO <. 26 

BEZNI! úCTY pre právnické osoby 
a fyzické osoby podnikateľov 
-bankové platobné karty 
- terminované vklady 
-domáci a zahraničný platobný, styk 

ELEKTRONICK#! BANKOVNICTVO 
SMS banking, Mailbanking, lnternet
banking, Te/ephone-banking, Home
banking 

SPOTREBNI! úVERY 
chránený spotrebný úver - poistenie 
úveru 

BANKOMAT 

INFOLINKA - tel. č. : 5977 2277 

Pokladničné hodiny: 

Po: 8,00- 17,00 
Ut: 8,00- 13,00 
St: 8,00 - 17,00 
St: 8,oo- 15,00 
Pia: 8,00- 15,00 

Telefónne číslo: 6477 9865 

Stahovanie filiálky Slovenskej spori
te/he do nových priestorov 

Slovenská sporiteľňa, akciová 
spoločnost; je banka s najdlhšou tra
díciou sporiteľníctva na Slovensku. 
V súčasnosti je jednou z najsilnejších 
komerčných univerzálnych bánk 
Slovenskej republiky s úplnou deví
zovou licenciou a povolením na vy
konávanie hypotekárnych bankových 
obchodov. 

V Bratislave má sporiteľňa vo 
všetkých mestských častiach vybu
dovanú širokú sieť obchodných mi
est, bankomatov a zariadeni prijímaj
úcich platobné karty ako formu bez
hotovostného platobného styku. 

O službách, ktoré poskytuje Slo
venská sporiteľňa, a. s., svojim klien
tom sme sa porozprávali s riadite
ľom mestskej pobočky Bratislava 
Ing. Bohumírom Kóňóm. 

Keďže činnosť banky výrazne ov
plyvňuje ~tav ekonomiky, čo nové 
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na lstrijskej ulici č. 7 4 v Devínskej Novej Vsi 
pripravila Slovenská sporiteľňa pre 
svojich klientov nielen v oblasti 
zhodnocovania finančných pros
triedkov, ale najmä pri riešeni ich fi
nančných problémov. To znamená 
v oblasti úverov. 

Slovenská sporitell'ia zjednodušila 
prístup žiadateľov k peňažným pro
striedkom. Ku každému klientovi pri
stupujeme individuálne a podmienky 
úver!! prispôsobujeme jeho potre
bám i reálnym možnostiam. 

Nesledujeme účel, na ktorý fi
nančné prostriedky použijete. úvery 
nerozlišujeme na hotovostné a na 
kúpu tovarov, ale sú rozlíšené dÍžkou 
splácania úveru na krátkodobé do 1 
roka, strednodobé do 5 rokov a dl
hodobé do 10 rokov. Od dÍžky splá
cania úveru a bonity klienta sa odví
jajú aj úrokové sadzby, ktoré sú v sú
časnosti od 13% do 16,25%. 

Ako jediná banka na Slovensku 
ponúka chránený spotrebný úver. 
V spolupráci s Poisťovňou Cardif 
Slovakia môžete jednoducho a do
stupne poistiť splácanie úveru. 
Poistenie chráni Vás a Vašich príbuz
ných pred finančnými tažkostami 
v prípade neočakávaných životných 
situácii. 
Kto m6že požiadať o úver zo Slo
venskej sporitel'ne, a. s.? 

V podstate každý plnoletý občan 
s trvalým pobytom na územi SR, kto-
rý preukáže schopnosť splácať úver 
zo svojho príjmu. Daľšou podmien
kou, ktorú od klienta vyžadujeme, je --' 
zabezpečenie úveru rôznymi forma-
mi. Splátky úveru sa realizujú bezho
tovostne inkasom z účtu klienta. 
V minulosti ste poskytovali úvery 
aj na nákup osobných automobi
lov. Poskytujete ich i nadalej? 

Slovenská sporiteľňa spolupracu
je s predajcami osobných automobi
lov značky SKODA a SEAT. 

Ponúkame úvery v súčasnosti za 
najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu 9,9 
% ročne. Výška úveru nie je stanove-
ná, splatnosť úveru je 5 rokov. · 

Majitelia, prípadne budúci majite
lia automobilov spomínaných znači
ek, môžu požiadať o vydanie platob
nej karty SKODA CARD alebo SEAT 
CARD. Je vydávaná k sporožírovému 
účtu. Okrem jej použitia vo forme 
bankovej platobnej karty ju možno 
využiť pri čerpani zliav zabezpečova
ných spoločnosťou Skoda auto 
Slovensko a jej partnerských organi
zácií. 
Co odporúčate pri riešen{ bytovej 
otázky? 

Ak máte problémy s bývaním 
a rozhodujete sa o možnosti či kúpiť, 
stavať alebo zrekonštruovať dom 
-alebo byt, ,ponúkame Vám riešenie 
formou hypotekárnych úverov. 

Pri tejto veľmi výhodnej forme 
úveru si treba uvedomiť nutnosť za-

bezpečenia úveru tuzemskou nehnu
telhosťou a preukázanie prefinanco
vania vlastných prostiedkov. Sloven
ská sporite/na znížila od 1. 9. 2000 
úrokovú sadzbu týchto úverov, v sú
časnoti je 11, 75 %. V prípade, že žia
dateľ o úver má nárok na štátny prís
pevok 6 %, je úroková sadzba vel'mi 
zaujímavá - 5, 75 %. Hypotekárny 
úver sa poskytuje na dobu od 5 do 
30 rokov. V Bratislave VÍím podrobné 
informácie poskytneme vo vybra
ných filiálkach. V centre mesta je to 
filiálka na Suchom mýte 6, v Dúb
ravke Pri kríži 14 a v Petržalke na 
Hálovej ulici 5. 
Oblasť úverov je zaujímavá, ale 
čo poskytujete pre klientov, ktorí 
úver nepotrebujú? 

Medzi už tradičné služby klien
tom, ktorí využívajú bezhotovostný 
platobný styk patri sporožírový účet 
so všetkými jeho doplnkovými služ
bami- trvalé príkazy Vás zbavia po
vinnosti sledovať splatnosť pravidel
ných úhrad za nájomné, SIPO, tele
fón, splátky pôžičiek, poistky, strav
ného pre školské a predškolské za
riadenia a pod. 

Slovenská sporiteľňa, a. s., ponú
ka širokú škálu bankových platob
ných kariet, čim uspokoji potfeby 
každého žiadateľa. 

Majiteľ účtu môže požiadať o vy
danie karty nielen pre seba, ale aj 
pre svojich spo/udisponujúcich. 
Prostredníctvom bankových platob
ných kariet máte prístup k svojim pe
niazom na účte 24 hodin. 

V oblasti vkladov je zaujímavým 
produktom v našej tradičnej ponuke 
Kapitálová vkladná knižka, ktorá 
umožňuje klientom viesť na jednej 
vkladnej knižke neterminovaný vklad 
bez výpovednej lehoty a zároveň ter
minovaný vklad. 
Co odporúčate klientom, ktorí ne
majú čas chodiť do sporitel'ne? 

Zaujímavou je ponuka služieb 
elektronického bankovníctva pre fy
zické osoby ako aj pre podnikateľov. 
Spoločnou črtou týchto služieb je 
komunikácia klienta s bankou na di
aľku použitím najmodernejších ko
munikačných technológií. 
INTERNETBANKING Vám umožní 
nielen získať informácie o svojom 
účte bez časového a priestorového 
obmedzenia, ale aj realizovať platob
né príkazy. 
E-MAILBANKING poskytne aktuálne 
informácie o vykonaných operáciách 
a stave na Vašom účte priamo na 
Vašej e-mailovej adrese. 
TELEPHONEBANKING Vám umožní 
nadviazať spojenie s bankou cez te
lefón. Môžete si vyžiadať informácie 
o svojom účte a realizovať bezhoto- · 
vostný platobný styk. 
SMS - BANK/NG zabezpečí zasiela
nie krátkych textových správ o stave 

na Vašom účte na mobilný telefón. 
HOMEBANKING umožni získať aktu
álne informácie o stave a obratoch na 
Vašich účtoch za ľubovoľné časové 
obdobie, vykonávať tuzemský platob
ný styk s časovým plánovaním reali
zácie platobných príkazov, automatic
ký import platobných príkazov z kli
entskeho informačného systému do 
homebankingu s prepojením na 
účtovníctvo a ď<!l'šie funkcie. Je vhod
ný pre právnické osoby a podnikate
ľov. 

V prípade Vášho záujmu si Vás do
vol'ujeme pozvať na prezentáciu služi
eb elektronického bankovníctva, kto
rá sa koná každý utorok o 14,00 hod. 
v budove Slovenskej sporite/he, a. s., 
na Nám. SNP 18. Prihlásiť sa môžete 
na tel. čísle 0715977 2332, 5977 2360. 
Internet sa stáva súčasťou života 
mnohých /'udi natoľko, že ho dnes vy
užívajú aj na vybavovanie svojich ná
kupov. 
Umožňuje aj Slovenská sporite/na 
svojim klientom rýchlo a najmä 
pohodlne nakupovať? 

SporoPay je služba, ktorou sme 
rozšírili ponuku elektronického ban
kovníctva Slovenskej sporiteľne. 
Získa ju každý použivateľ internetban
kingu bezplatne. 

Umožňuje kupujúcemu platiť zo 
svojho účtu vedeného v Slovenskej 
sporiteľni za tovar alebo služby ob
jednané prostredníctvom internetu 
priamo zo stránky internetového ob
chodníka, na ktorej sa nachádza iko
na SporoPay. 

Novinkou bratislavskej pobočky je 
služba klientom - info/inka. K dispozi
cii je počas pracovných dní v čase od 
8,00 do 18,00 hodiny na telefónnom 
čísle 5977 22-77. Na tomto telefónnom 
čísle Vám poskytneme informácie 
o produktoch Slovenskej sporite/ne, 
a. s., o poplatkoch a aktuálnych úro
kových sadzbách, o kurzoch cudzích 
mien, o sieti pracovísk Slovenskej 
sporite/he a ich pokladničných hodi
nách a poradíme Vám pri zhodnoco
vaní Vašich peňažných prostriedkov. 

Daľšou novinkou je zriadenie sa
moobslužnej zóny na Nám. SNP 18. 
Vstup do jej priestorov je prostredníc
tvom bankomatovej platobnej karty. 
Klienti si môžu prezrieť a vytlačiť 
obraty a zostatky na účte, zadávať 
príkazy na úhradu, vytlačiť výpisy, vy
brať hotovosť z bankomatu. Pros
tredníctvom depozitu môžu klienti 
priamo vkladať hotovosť na účet. 
Samoobslužná zóna je prístupná kli
entom 24 hodín denne. Na záver si 
dovoľujem informovať klientov 
v Devínskej Novej Vsi o presťahovaní 
filiálky Slovenskej sporite/he. 

Od 18. 12. 2000 sídli v nových, mo
derne vybavených a priestrannejších 
priestoroch na lstrijskej ulici č. 74, 
tel. č. 6477 9865 
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EISNEROVA 56 
Tel.: 07/ 64 77 49 10 

Úradné hodiny: pon.- pia.: 8,00- 18,00 hod. 

KERM 
veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

" . 
NIEKOrKO DOVODOV, 

NÍZKY MINIMÁLNY 
VKLAD 

VÝNOSY AJ KAŽDÝ MESIAC 

ČASOVÝ ZISK 

LEASINGOVÝ VKLAD 

ŠTVRŤROČNÉ ŽREBOVANIE 
AUTOMOBILU 

VIAC AKO 60 POBOČIEK 

::SMr-~ 
$ *-...;;i * 

N V E S T 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, W4 bidety, batérie~ kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiffient, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 
Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l / 16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 1420 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. = 5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou S % 0 viac 1 O %, ce loročné uvere j ňovanie 2S %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám : SO%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná 
strano t SO %, iná oko inzertná strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pio: l S.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 
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OIIIENIIO 
LUJCB~G~llic:BD 
POLÍCIE 

od 24. 11. 2000 do 8. 12. 2000 
*Dňa 26. 11 . 2000 hliadka 

mestskej polície vykonala po
riadkovú akciu zameranú na 
kontrolu dodržiavania VZN MČ 
DNY č. 2/1991 o čistote, zbere, 
odvoze a likvidácii tuhého do
mového odpadu. Hliadka zistila 
štyri priestupky, ktoré v jednom 

1 prípade vyriešila maximálnou 
blokovou pokutou a v troch prí
padoch bolo začaté objasňova
nie priestupkov. 
*Dňa 28 . 11 . 2000 v odpo

ludňajších hodinách riešila hli
adka mestskej polície na ulici l. 
Bukovčana priestupok dvoch 
miestnych občanov, ktorí popí
jali alkoholické nápoje na verej
nom priestranstve. Priestupok 
vyriešili v zmysle zákona o prie
stupkoch. 
*Dňa 3. 12. 2000, na základe 

telefonického oznamu, hliadka 
mestskej polície riešila v nesko
rých nočných hodinách na ulici 
Eisnerova priestupok dvoch al
koholom potúžených občanov 
za rUšenie nočného kl'udu . 
Hliadka na miesta zjednala ná
pravu a priestupok vyriešila 
v zmysle zákona o priestup
koch. 

Zást. vel. stanice MsP DNY 
Ernest Kovarík 

Vodorovne: A. Začiatok taj
ničky- prúd rieky. - B. Ukazo
vacie zámeno- verejná osve- · 
tová budova. - C. Vyšpú
lilo - nepoužíval tekutinu . -
D. Zomletá múka a otruby -
mestó v Rumunsku. - E. Lieči
vá rastlina - mys Ohnivej ze
me. - F. Prirodzená živica -
odoberali. - G. Chytali - vyprá
žaj. - H. Briti -tretia časť taj
ničky.-
Zvisle: 1. Pádová otázka - dru
há časť tajničky. - 2. Tým sme
rom - záhuba, zánik. - 3. Oko
valo - cicavce z pralesa. -
4. Koniec tajničky - nárek. -
5. Vo vel'kosti áru - v antike 
bočná loď. 6. Iba -svet (z lat.). 

(Dokončenie z predchádzajúcich 
čísel) 

• Kompostovaciu kopu je po 3-5 
týždňoch potrebné obrátiť (aby 
sa premiešal materiál z vnútra 
kopy s vonkajším, čím sa záro
veň kopa prevzdušní aj sa znovu 
zvýši teplota). Preto prehadzujte 
kompost podl'a potreby napr.: ak 
zapácha - pridať suchý materiál 
a premiešať, ak vyschýňa - zvlh
čiť a premiešať, ak proces kom
postovania neprebieha dosta
čujúco rýchlo - premiešať, atď. 
• Približne po roku je kompost 
vyzretý. 
• Po vyzretí je potrebné kompost 
preosiať a nespracované časti 
vložiť do novej kopy. 
Kedy je kompost zrelý? 
Plytkú misku naplníme kompo
stom a dobre ho navlhčíme. 
Navrch vysejeme semienka, prit
lačíme a zakryjeme fóliou. Ak po 
3-4 dňoch väčšina semien vyklí7 
či, možno usúdiť, že kompost už 
neobsahuje nijaké látky škodlivé 
pre rastliny a môžeme ho už 
použiť v záhrade. 

- 7. Oraním poškoď- ešte len 
po nemecky. - 8. Nezmazate
l'ná čierna farma - na oné 
miesto (básn.). - 9. Drop (zoo
logicky) - pohorie na Sumatre. 

l 2 3 4 
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Ako využiť hotový kompost? 
Vyzretý kompost je hnedej až 
tmavohnedej farby, drobnej št
ruktúry, nezapácha, ale vonia ako 
humus. 

Jeho prednosti sú v tom, že 
má schopnosť zadržiavať vodu, 
prevzdušňovať pôdu a obsahuje 
ve/'ké množstvo (podl'a zložef!ia 
vstupných materiálov) výživných 
látok. Aplikovať na pôdu by sa 
mal v zime, alebo skoro na jar. 

Na dostatočné zásobenie pôdy 
živinami stačí 1 cm vrstva kom
postu ročne. 
Vzh/'adom k vysokej zásobe živín 
nie je potrebné vo väčšine záhrad 
používať viac ako 2-3 litre kom
postuna 1m. 
čo zfskate kompostovaním? 
• kvalitné hnojivo pre svoju zá
hradku 
• ušetrite peniaze za odvoz smetí 
• ušetríte peniaze za drahé hnoji
vá 
• znížite množstvo a škodlivosť 
odpadov 
• pomôžete životnému prostre
diu. 

- 1 O. Hojivé pletivo (pri zlome
ninách) - obec pri Komárne. - , 
Pomôcky: D. Rosu.- 5. Ala.- 7. 
Erst. - 9. Alas. -

d 
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Cestovatela pozvali na ve- ' 
čeru. Rozpráva: l 
- Posledné tri roky som žil 
medzi ludožrútmi. 
- Preboha, a ja som vár.n 
pripravila baraninu! 

••• 
· Pani, kol'ko máte rokov? 
· Mala som dvadsat'? 

· · Kedy? V šesťdesiatom ôs
mom? 

••• 
- Pani suseda, váš syn mi 
povedal, že som stará kra
va. 

Dostane pár faciek! 
Kol'kokrát som mu hovorila, 
že nemá l'udí posudzova( 

· podla toho ako vyzerajú. 
••• 

• Máte krvnú skupinu nula. 
-Tak málo?- pýta sa blon· 
dínka. 

••• 
- Kto je abstinent? 
človek, ktorý má chorú pe
čeň, alebo zlú ženu . 

••• 
· Už vôbec nie si ku mne 
taký milý ako pred svad- l 
bou?· Videla si už niekoho 
bežat' za autobusom, keď 
už v ňom sedí? 

••• 
.. . Pred vodou, ktorá obsa
huje baktérie sa chránime 
tak, že ju najprv preveríme, 
neskôr prefiltrujeme a po
tom sa nepijeme piva. 

···-
Rozprávajú sa dve štrnást
ky:- Máš doma tlačiareň? 
·Áno. 
• Tak čo si nevytlačíš tú vy· 
rážku z čela? 
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