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Príhovor 
vydavatela 

Ktoré chvíle v živote človeka 

sú najkrajšie? iba nedávno, 

pred Vianocami i na začiatku 
nového roka sme si ich želali 

navzájom za plné priehrštie. 

Pre každého to najkrajšie 

môže znamena( niečo iné. Pri· 

chádzajú však a radi na ne spo· 

míname. 

V tieto dni budú prežíva( 

možno prváčence, čo po prvý· 

krát prekročia prahy školských 

brán. 

Potom príde iné, prvé návšte

vy, jubileá, zážitky. Na tie 

z mladosti, z detstva sa však, 

prirodzene, spomína najdlhšie. 

Na prvého uči tel'a, prvé ka

marátstva, prvé známky, prvé . .. 

Spomínam i na prvú ponuku, 

či názov: "Chlapče, ty máš ta· 

lent, ty by si mal. .. Ale tam sa ty 
nedostaneš, nemáš dobrý kád

rový posudok z obce, pre ro

dičov". Spomínam na spolužia

ka, ktorý sa dostal na vysokú 

školu múzických umení ~ez 
strednú pol'nohospodársku ško

lu, na susedovho chlapca, čo ho 

len priezviskom oslovovali a až 

keď skončil vysokú a úspešne 

zača l reprezentova( Slovensko 

ho bývalý učitel' oslovil i me

nom. Ale v pamäti zosta li aj uči · 

telia, ktorých by sme na rukách 

nosili aj v našej sedemdesiatke. 

Prichádzajú chvíle, pre budú

cich prváčikov, možno najkraj

šie . Nedajme si ujs( príležitos( 

aby boli naj ... nadlho. 

Vydavatel' 

e-mail: krug@ mail.viapvt.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

24.1. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 2 bezplatne 

V ČÍSLE:f) · Z radnice * Z diára starostu 

O Vysielanie rokovaní MZ * Zákon sprísňuje 

O Kultúra O Spoločenská kronika 

O Aj šport 

Pre budúcich prvákov prichádza významné obdobie 

11ÍflJf flllUIÍilOU 
Mestská čast' Bratislava - De

vínska Nová Ves vyhlasuje zápis 
detí do prvého ročníka základ
ných škôl, ktorý sa uskutoční: 

v piatok 7. februára 2003 
od 15.00 do 18.00 h 

v sobotu 8. februára 2003 
od 8.00 do 12.00 h 

na základných školách v mestskej 
časti Bratislava · Devínska Nová 
Ves . 

Podla § 36 zákona č. 

29/1984 o sústave základných 
a stredných škôl zákonní zástup· 
covia sú povinní v tieto dni prihlá
sil' na zápis deti, ktoré do 31. au

gusta 2003 dovŕšia šiesty rok ve
ku, ako aj deti, ktorým bol od/o-

žený začiatok povinnej školskej 
dochádzky podla § 34, ods. 1 
a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o je· 
den rok. 

V uvedené dni môžu dostat' na 
školách informácie o úradnom 
postupe aj zákonní zástupcovia 
detí, ktoré dovŕšia šiesty rok v čase 
od 1. septembra do konca kalen
dárneho roku, ak chcú požiadat' 
o predčasné zaškolenie dietata. · 

Na zápis treba prihlásit' aj deti 
zdravotne postihnuté a zároveň 
priniest' aj úradný doklad o druhu 
postihnutia, aby sa včas zabez
pečilo ich vhodné zaškolenie, ale
bo prijali dalšie opatrenia. 
Pri zápise zákonný zástupca 
dietata povinne predloží: 
- občiansky preukaz 
- rodný list, resp. výpis z knihy na· 

• H/'adáte pohladnice Devín

skej? Tri nové druhy poh/'adníc 

Devínskej Novej Vsi si môžete 

kúpiť v Devexe (Novoveská 14 

z dvora po- pia 15.30- 18.00, 

so 8.00 - 10.00). Predajcovia 

ich môžu tiež dostať v Devexe 

alebo informáciu na tel.: 0903 

429 485 

• Pošta v Devínskej je otvore

ná už aj v sobotu v čase 8.00 -

11.00 h 

• Ako sme sa dozvedeli, voj

sko hraničnej polície v Devín

skej končí svoju činnost: 

V ostatnom období sme ne

zaznamenali prísun odveden

cov do ONV. 
• V štúdiach MC ONV sa počí
ta v nasledujúcom období 

s výstavbou až 3000 bytov, 

s vybudovaním príslušnej in

fraštruktúry občianskej vyba

venosti a služieb. 

rodených zapisujúcich diefafa 
- podla potreby preukáza( doklad 
o zdravotnom postihnutí dietata 

Bližšie informácie podá záu
jemcom každá základná škola 
v mestskej časti. 

Vyhláška nadobúda účinnost' 
dňa 10. januára 2003. 

Porušenie zákonnej prihlasova
cej povinnosti sa trestá ako prie· 
stupok podla § 31 zákona číslo 
372/1990 Zb . 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 16.1. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 30.1. 2003, 

číslo vyjde 7 .2. 2003 . 
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Miestne zastupitelstvo 

Drobničky 
z -radnice 

* Starosta mestskej časti sa stre
tol s novozvolenými členmi 

Miestnej rady MČ DNY, na zá
klade ich požiadavky na zvola
nie tohto sa mosprávneho orgá
nu . Spolu s poslancami prero
koval materiály, ktoré budú ob
sa hom rokovania miestneho 
zastupiteľstva MČ DNY DŇA 
28.1. 2003 . 
• Pre z ískanie prehľadu o čin
nosti orgánov a organizácií 
zri adených mestskou časťou 

budú prerokované správy 
o č innosti Denovy, lstracentra, 
h as ičského zboru , DTV s.r.o ., 
ako i útva ru miestneho kontro
lóra za rok 2003 . 
* Mi estny úrad do zasadania 
zastupiteľstva predloží materiá
ly poskytujúce prehľady nakla
dania s majetkom mestskej čas
ti a s majetkom jej zvereným 

Z diára 
starostu 

MČ ONV Ing. V. Mráza 
vyberáme: 

- Na Okresnom úrade BA IV 
prebehlo pracovné rokovanie 
starost~v mestských častí okresu 
BA IV so zástupcami štátnei 
správy okresu a kraia. 

Predmetom rokovania bola 
dohoda mestských častí a úradu 
práce o spolupráci pri riešení 
zamestnanosti v zmysle zákona 
č. 387/1996 o zamestn.anosti, 
v znení neskorších predpisov. 
Účelom teito dohody ie úprava 
podmienok teito spolupráce. 

Úrady práce sa zaviazali pos
kytova( mestským častiam zoz
nam evidovaných nezamestna
ných . Mestské časti sa zaväzuiú 
k poskytovaniu informácií o ak
tuálnei dopytovei stránke na trhu 
práce v k. ú., bezplatným po
skytnutím priestorov za účelom 
zabezpečenia spolupráce medzi 
úradom práce a evidovanými 

DEVEX!Z 

do správy. Na schválenie sú pri
pravené organizačné normy sa
mosprávy (rokovacie poriadky, 
štatút mestskej časti, odmeňo
vací poriadok samosprávy a rad 
ďal-ších dokumentov). 
* Poslanci miestneho zastupi
teľstva budú rokovať i k zmene 
zásad hospodárenia s majet
kom mestskej časti , plánu práce 
miestneho kontrolóra na rok 
2003, ako i k návrhom všeo
becne záväzných nariadení 
mestskej časti. 
* Na zasadnutí novozvolení 
členovia Miestnej rady nesúhla
sili s pozastavením uznesenia 
MZ MČ DNY týkajúceho sa 
voľby členov miestnej rady 
z dôvodu neprihliadnutia k zas
túpeniu politických strán v zas
tupiteľstve. Starosta námietku 
členov Miestnej rady neakcep
toval. 
* Miestne zastupiteľstvo mest
skej časti DNY sa zišlo na svo
jom l . riadnom rokovaní 29 . l . 
2003 o 9.00 h vo Vile Košťálo-
vá -rad-

nezamestnanými, ako i preuka
zovanie hladania si zamestna
nia. 
- Starosta opakovane pracovne 
rokoval s riadite/mi základných 
škôl, materských škôl a školských 
iedální. Cielom spoločných po
rád ie získanie potrebných úda
iov, pre spracovanie správy 
o stave a využití týchto zariadení 
ako i spracovanie koncepčného 
materiálu pre miestne zastupitel'
stvo. Súčastou správy ie obsade
nost' týchto zariadení, inventa
rizácia využite/nosti priestorov 
pre vyučovací proces, mimoškol
ské aktivity, zmluvné vztahy, ako 
i príprava rozpočtu zariadení 
v roku 2003. Vzhladom na oča
kávanie nekrytia rastu cien vstup
ných médií (elektrina, plyn, teplo} 
bude nevyhnutné zefektívni( pre
vádzky týchto zariadení, získat' 
zdroie krytia nárastu prevádzko
vých nákladov. Velmi vážny stav 
zariadení sa očakáva v technic
kei spôsobilosti budov na pre
vádzkovanie zariadení, vzhla
dom na neplatnost' revíznych 
správ elektriny, plynu, požiar
nych zariadení .. . 

Správou sa buc1e zaobera( posla
necký zbor MČ ONV. 
- Starosta .sa spolu s predsedami 
poslaneckých klubov vytvorených 
v hl. m. SR Bratislave stretol s no-

v utorok 28.1.03 bude zasadať 
skutočnostou, ktorá ieho tvort . tne zastupitel'stvo, na kto-

/ 
, . . • . •t k m1es 

ovp yvm, 1e neseme res ru tur< k · ' h ku'e· 
l l .. rom 0 rem me o, prero J . 
izácie dlhov h . m. SR Bratislavy ' h d kl d t l' 
V , . l . , . správy k prec o u za a a e s-

suvls ost1 s týmto sa pnpravuj . , . . 
' / . t . , . . t eJ· a zr1adovaceJ funkcie k škol-genera na mven anzac1a ma1e 

mesta. ským a predškolským zariade-

- Na neformálnom stretnutí K/ul:niam, 
starostov mestských častí s_ prehl'ad vedených súdnych spo
zúčastnil i primátor hl. m. SR B ov MC ONV? 

p. Ďurkovský. Do klubu potvrd. prehl'ad pohľadávok (nepla
vstup traia novozvolení starost< . ) MC ONV 
. (P l D ' z .titOV • Vla atze t - ev1n, emanova 

- návrh zásad zostavenia rozpoč

tu pre rok 2003, 

-voľbu zástupcov školskej rady, 

- návrh rokovacích poriadkov MZ, 

MR, a komisii 

- návrh odmeňovacieho poriadku 

samosprávy, 

- návrh zásad hospodárenia, 

a ďalšie . Rokovanie MZ bude 

v priestoroch vily "Košťálová" od 

9.00 h 

vovymenovanym1 námestníkmi 
primátora hl. m. SR Bratislavy, 
k príprave prvého riadneho za
sadnutia mestského zastupitelstva. 
Na rokovaní dohodli postup dopl
nenia odborných komisií mest
ského zastupitelstva o členov z ra
dov odbornei vereinosti. 
- V Primaciálnom paláci sa zišli 
členovia mestskei rady hl. m. SR 
Bratislavy, ktorí prerokovali mate
riály zaradené na rokovanie 
mestského zastupitelstva hl. m. SR 
Bratislavy. Odborný aparát ma
gistrátu pripravuie návrh rozpočtu 
hl. m. SR Bratislavy na rok 2003 
s tým, že bude zaradený na mar
cové rokovanie. Velmi dôležitou 

Vainory, Čiernik - St. mesto}. N 
klube priiali komuniké smeruiú< 
ku kvalitatívnym zmenám vztaho 

Vysielanie rokovaní MZ 
hl. m. SR Bratislavy a mestskýc Devínskonovoveská televí
častí. Očakáva sa užšia odbornzia zabezpečuje priame pre
spolupráca starostov a primátorcnosy z rokovaní miestneho za
ako i zmeny v del'be kompetencstupitel'stva mestskej časti. 
medzi mestom a ieho mestskýn Pôvodným miestom rokova-
• t' · nia bola vel'ká sála lstracentra 
cas am1. , d · ky 

kde boli vytvorene po m1en 
-A _na priame prenOsy. Po '!resu

~nutí miesta rokovama do 
...... .. .... ............................ .. ............................ ................ ....... ............ .. .. ........ ......... priestorov vily Koštälova boli 

tomuto stavu prispôsobené aj 
Miestny úrad Devínska Nová Paušálna suma poplatku sa určpodmienky a to technického 
Ves, lstrijská 49, Bratislava vyhla- pre všetky vyhradené parkovací charakteru. Spôsob technic
s uje 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto : Eisnerova ulica- medzi 
obchodnými objektmi LC 
Obdobie: l. 3. 2003 - 28. 2 . 
2004. Početboxov : 6 
Žiadosti o pridelenie parkovacie
ho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE 
- NEOTVÁRAŤ! " 

na Miestny úrad v Devínskej 
Novej Vsi, Jstrijská 49, 843 10 
Bratislava 
Žiadosť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresa trva
lého pobytu žiadateľa, 
-typ automobilu, farba, SPZ, 
-kto je vlastníkom automobilu, 
-v prípade, že vlastníkom je fy-
zická osoba, údaj o tom, či sa 
využíva alebo nevyužíva na pod
nikateľskú činnosť, 
- cenovú ponuku za vyhradené 
parkovacie mi esto na obdobie 
jedného roka . 
Poplatok za l parkovaci e miesto: 

MATRIKA V DNY 

l 
stránkové hodiny 

ondelok: 8.00- 12.00 
a 13.00- 17.00 

streda: 8.00- 12.00 
a 13.00- 16.00 

miesta na jednom parkovisk kého vybavenia rozvodu tele
rovnaká pre všetky vyhraden vízneho kábelového rozvodu 
parkovacie miesta, a to vo výšk· zabezpečuje firma Satro ako 
priemernej cenovej ponuk uchá prevádzkovate/' podla požia
dzačov, ktorým bolo parkovací daviek vlastníka rozvodu čo je 
mi esto na danom parkovisku pri mestská časť Devínska Nová 
delené . Paušálna suma poplatk\ Ves. 
nemôže byť nižšia ako 72001 v súčastnej dobe podl'a 
Sk/ročne alebo 600,- Sk/mes a č týchto technických podmie
ne a nemôže byť vyšš ia ak1 nok nieje možný okamžitý 
40 000,- Sk/ročne alebo 33001 priamy prenos z lstracentra. 
Sk/mesačne . Túto skutočnosť uvádzam 

Fyzické osoby, ktoré nepouž na podnet pána poslanca Eb
vajú osobný automobil na podn ringera , ktorý v čísla 1 Deve
kanie, majú znížený poplatok z xu v článku "Pohladom pas
vyhradené parkovacie miesto pľ lanca" sa pýta prečo nebolo 
osobný automob i l, ktorý nie j ustanovujl)ce zasadnutie vy
vo vlastníctve právnickej osob) sielané v priamom prenose. 
na jednu tretinu. Znížený popl a Zarazil ma hlavne koniec vety, 
tok je možné uplatniť obyvateľ za ktorou dal otázniky a vý
jedného bytu spolu iba jede kričníky- 1 ??!! /. 
krát. Skutočnosť technického 

Uzávierka prihlášok : 19 . 2 charakteru nemožnosti vysie-
2003 o 14.00 h- v tomto termín lania mu bola na zasadnutí vy
sa zároveň uskutoční na mi es svetlená stým, že DTV nieje 
nom úrade aj verejné otvára ní vlastníkom rozvodu a zásahy 
obálok. do rozvodu sú uskutočňované 

EO Ml so súhlasom mestskej časti. 
....................... .. .................. ....... .... ..... Skutočnosť, že ustanovujú-

štvrtok: 8.00 - 12.00 

Ak máte záujem-o uvítanie de 
do radov občanov MČ DNY no Okresné riaditerstvo Hasičského 

a záchranného zboru zaregistrovalo na 
územi hlavného mesta SR Bratislavy 

S v mesiaci december celkom 63 požia-

hláste to na matrike - lstrijská 49 
v úradné hodiny. 

ce zasadnutie nebude možné 
vysielať v priamom prenose 
bola prerokovaná so staros
tom , ktorý danú skutočnosť 
zobral na vedomie stým, že 
bude vysielaný záznam z toh
to rokovania. Ustanovujúcemu 
zastupitel'stvu bol venovaný 
Magazín DTV. v ktorom boli 
odvysielané tak časti zo sláv
nostnej časti, z pracovného 
rokovania ako aj vyjadrenia 
poslancov, ktorí prejavili záu
jem prezentovať svoje názory 
a predsavzatia. $koda, že túto 
možnosť nevyužil aj pán pos
lanec. 

Priamy prenos sa dá uskuto
čniť dvomi spôsobmi. Jeden 
je na pojenie na jestvujúcu 
sieť prostredníctvom spät
ného kanála - tento spôsob 
využívame a vyžaduje si mať 
v miestach napojenia potreb
né technické zariadenie. 

Druhý spôsob je "bezdrôto
vé" napojenie prostredníc
tvom satelitu, alebo patrič
ného vysielača čo je nepo
merne drahšie. 

Dalšie rokovania miestne
ho zastupitel'stva sa budú 
uskutočňovať v priestoroch 
vily Koštälová - najbližšie 
28. 1.2003 - a tieto prenosy 
budú vysielané tak ako to bolo 
zvykom v priamom prenose. 

Ing. Peter Rajkovič, 
poverený zastupovaním 

kona tela DTV s.r.o. 

rov, pri ktorých vznikli priame škody vo 
výške 2 500 600.- Sk. 

Pri týchto požiaroch bola jedna oso
ba ťažko zranená a žiadne osoby ne
boli usmrtené. 
Uchránené hodnoty boli vyčlslené vo 
výške S 820 000,- Sk. 

Harmonogram vychádzania Devínskonovoveského Expresu pre prvý polrok ro
ku 2003 

Uzávierka 
30 . 1. 
1 3 . 2. 
2 7. 2. 
1 3 . 3. 
2 7. 3. 
1 o. 4. 
2 4 . 4. 
8 . s. 

2 2. 5. 
5. 6. 

19 . 6 . 
3. 7. 

Vyjde: 
7 . 2. 

21. 2. 
7 . 3. 

21. 3 . 
4 . 4. 

1 8. 4 . 
2 . 5 . 

1 6. s. 
30. s. 
1 3 . 6. 
2 7. 6. 
11 . 7. 

§ •· • • ZÁ.KON SP,RÍSŇUJ E • • • 
povinnosti nezamestnaných 

S účinnosťou od l . januára toh
to roku zákon o zamestnanosti ro
zširuje povinnosti evidovaných ne
zamestnaných a stanovuje spolu
prácu okresného úradu práce 
s obcou, v ktorej má evidovaný 
nezamestnaný trvalý pobyt. 

O sprostredkovanie zamestna
nia sa občan uchádza na okres
nom úrade práce, v ktorého obvo
de má trvalý pobyt. Okresný úrad 
práce ho zaradí do evidencie odo 
dňa osobného podania písomnej 
žiadosti o sprostredkovanie za

mestnania . 
Povinnosti nezamestnaného 

Evidovaný nezamestnaný je po
vinný pri sprostredkovaní zamest
nania, poradenstva, nástrojoch 
aktívnej politiky trhu práce, ako 
aj pri programoch, projektoch 
a iných aktivitách realizovaných 
v rámci dalších opatrení aktívne 
politiky trhu práce spolupracovať 
s okresným úradom práce. A je 
povinný aktívne si hlodať zamest
nanie. 

Do evidencie nezamestnaných 
sa nezaradí občan, ktorý sa pri
pravuje na povolanie, je dočasne 
práceneschopný alebo invalidný, 

Ako prispieval' 

Akákol'vek informácia, ktorá môže zaují
mal' spoluobčanov, je pre redakciu Devexu 
vítaná. 

Váš názor, návrh, postreh stačí napísal' 
(akokol'vek) a doručiť do dátumu uzávierky 
do inzertnej kancelárie Devexu na Novo
veskej 14 (z dvora v čase po - pia 15.30 -
18.00, so: 8.00 - l 0.00 hl, poslať poštou na 
adresu: DEVEX, Kalištná 9, 841 07 Bratisla
va, faxovať na č. 6477 5275, poslat' e-mail: 
krug@mail. viapvt.sk. Rozsah správy by ne-

ktorý nie je schopný vykonávať 
akékolvek sústavné zamestnanie. 
Vyradenie z evidencie 

Evidovaný nezamestnaný sa vy
radí z evidencie, ak nespolupra
cuje s okresným úradom práce, 
vykonával práce bez pracovno
právneho vzťahu na základe pí
somného oznámenia príslušného 
orgánu alebo sám požiada o vy
radenie z evidencie . 

Za nespoluprácu s okresným 
úradom práce sa považuje: 
- odmietnutie vhodného zamest

nania, 
- odmietnutie účasti na poraden
stve, nástrojoch aktívnej politiky tr
hu práce, programoch, projektoch 
a iných aktivitách realizovaných 
v rámci dalších opatrení aktívnej 
politiky trhu práce, 
- neskončenie poradenstva a nes
končenie nástrojov aktívnej politi
ky trhu práce, programov, projek
tov a iných aktivít realizovaných 
v rámci dalších opatrení aktívnej 
politiky trhu práce, 
- nedostavenie sa na okresný úrad 
práce v určenom termíne, 
- nepreukázanie hl'adania si za
mestnania. , 

mal presahoval' S - 6 riadkov (odpovede: 
kto, kde, kedy sa udialo alebo udeje), rozší
rená správa a informáciu: ako a prečo, by 
nemala presahoval' l O-15 riadkov. 

Ostatné príspevky je vhodné vtesnal' do 
30- 40 riadkov. (Pokúsit' sa povedal' na ma
lej ploche vela). 

Ak píšete na počítači, píšte v programe 
Windows- Word. Nezabudnite uvies!' autora, 
kontakt na Vás (adresa, tel. číslo), aby sme 
vedeli údaje overil', prípadne doplnil' chý
bajúce. Na vaše príspevky sa teší 

redakcia 

DEVEX 3 
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.---- Občlan$ke zdruienle --~ 
a F- CENTRUM 

Vás pozývaiú na prednášku 
S. Jurčák a V. Maňo 
Študentská exkurzia 

za aktívnymi vulkánmi Liparských ostrovov 
v utorok 21. 1. 2003 o 19.00 hod. 

v F- Centre na lstriiskei ulici č. 4 v Devínskei Novei Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu, Vstup volný 

Odporúeame 

novú knihu na slovenskom trhu: 
Pavol Holeštiak: Slovenské mé
diá vo svete s podtitulom: 
Krajanské periodiká v zahraničí 
po obnovení samostatnosti Slo
venska 

O Slovákoch vo svete a ich 
dejinách sa donedávna nehovo
rilo a ak áno, tak len tendenčne 
a encyklopedicky. Podávali sa 
len vybrané fakty bez snahy 
o objektívnosť a evidentnú du
chovnú prepojenosť všetkých 
slovenských diaspór. Výskum 

Zaujímavosti 
O čom sme písali pred 1 O. 

rokmi "Casta dnes počuť 
o úpadku morálky, nedostatku 
kultúry, etiky, estetiky ... " čítame 
v príhovore vydavatel'a. Ale aj 
o humanitárnej pomoci Chor-

Za jednotu 
Obdobie medzi 18. a 25. januá

rom je už tradičným časom inten
zívneho úsilia o jednotu kresťanov. 
O zmysluplnej slávnosti v sobotu 

DEVEX4 

i popularizácia tohto fenoménu 
stále zaostáva za očakávaním. 

Táto najnovšia kniha o krajan
skej mediálnej problematike 
s pútavou grafickou úpravou 
a až šesťjazyčným resumé (GB, 
F, D, E, RU, UA) by nemala chý
bať ani v jednej slovenskej kniž
nici doma alebo v zahraničí. 

Kniha tiež obsahuje výber z re
cenzií a odborných posudkov 
prvého i druhého diela autora, 
a tiež menný index. Jej cena je 
150 Sk. Objednávky prijíma 
i Vydavatel'stvo VZLET, J. Král'a 
2585/36, 022 01 Cadca. 

vátsku, obnovení činnosti Miest
neho odboru Matice slovenskej, 
pravidelných pondelkových roz
hovoroch poslancov s občanmi, 
programe obnovy Devínskej, 
prieskumu záujmu o káblovú te
levíziu. Prílohou bol aj návrh 
rozpočtu na rok 1993. r 

19.1. v kostole sv. Ducha v ONV, ale 
aj o sprievodnom programe, v kto
rom vystúpili Darina Laščiaková, 
spevokol Veni a súrodenci Galovci 
prinesieme v budúcom čísle. 

Program kina 

@rnwcrrM 

Plesovú sezónu 2003, už tra
dične, otvorili matičiari X. jubi
lejným matičiarskym plesom 
v sobotu 18. januára v 1stracent
re 

V mrazivý večer (či noc?) 1'0ZO
hriala dobrá nálada, o ktorú sa 
postarala hudobná skupiny 
M. Simeka, predtanečníci, bohatá 

tombola, ako inak, ukrytá v ba
lónikoch. Výborná atmosféra 
a temperament tanečníkov všet
kých vekových skupfn, záverečný 
čokoládovo-lentilkový tanec nad 
ránom a pravdaže dobrá večera 
v reštaurácii U Michala. Medzi 
hosťami nechýbali ani členovia 
ústredia Matice slovenskej p. Sve
cová, starosta MC DNV 1ng. V. 
Mráz s manželkou, stáli i novf 
účastníci a podporovatelia ná
rodných tradíci( matičiarskeho 
hnutia. 

Organizátori ďakujú sponzo
rom (pripravili 90 cien): Lekáreň 
pri stanici, drogéria janka, Ka
dernfctvo p1·i stanici, obchod 
Baranoviéová, bist1'0 Alda, kveti
nárstvo Begra a Margaréta, hodi-

:zatiaľ 

Premieta ne v týchto dňoch oslávili 

nárstvo Denisa, Hračky P Ho1'0 
va, klenoty Kleopatra, Optika M, 
Večierka Eisnerová, Móda Lenka, 
Papiernictvo - hmčky J Sm1·eka 7, 
fi Dukeb, Enigma, Lares, Herba, 
Večierka P Ho1'0va, reštaurácia 
U Michala, Viecba Devín, Kade!' 
níctvo 1strijská 68, Pekáre11 
1strijská 68, cenami do tambo/ 

prispeli aj p. Viš•íovský, O. S ubí
nová, H. jecková, K. Besedová, 
V. Dobrík, P Fabuš, S. Horňáková, 

70 rokov 
Kvetoslava GOLEMBIOVSKA. 

Rozália KOLENIČOVA 
zuzana HARAMIOVA 

Milan SEM/K 
Iveta SZABO VA 

Mar-gita LESKOVSKA. 

75 rokov 
Karol KUMMER 

]án NOVAK 
Rastislav RAčANSKÝ 

BO rokov 
Genovéva GAšPAREKOVA 

Mária BRADOVA 

93 rokov 
Augustín NEŠTR.ÁK 

94 rokov 
Barnabáš LIPKA 

Blahoželáme! 

Mária HOPKOVA 
ZitaMARETOVA 

Alžbeta KOVANOVA 
Vladimír MORAVČIK 

VieraERETOVA 
jozef FRANZENA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

ZŠ l. Bukovčana 1 

pozýva 
budú~ich prváčikov 

# • na zap1s 
R janirich, P Vojtek, starosta MC Každý z nás si určite pamätá no 
1ng. V. Mráz, ústredie MS a členo-pani učitel'ku z prvej triedy. Prialo 
via miestnej pobočky MS. by som každému prváčikovi tú naj

***** 
lepšiu pani učitel'ku, ktorá prebudí 
v ňom príkladný vz(oh k celoživot-
nému učeniu o vzdelávaniu. Noše 

V rovnakom čase ako matičia- •. , • , h 
· 1 1. d. . . -·t 1. p.ucrtelkyl . o2.rocnrkonoC or-rz sa rozp esa t ro zcza, ucz e za k . . , , 

i priaznivci školy v zS p HOI·ova ovske1 ul. tvorro mio dy kreohvny 
16 Tiež bohatý program i výbor- kolektív, ktorý je zárukou š(ostného 
ná nálada panovala i na tomto vstupu každého ·die(o(o do škol
plese. Prezradil nám to starosta ského života. 
MC DNV 1ng. V. Mráz, ktorý zvlá- Od l . ročníka zavádzame výuč
dol na krátku chvz1'u navštfviť aj bu cudzích jazykov (anglický, ne
tento druhý ples v DNV mecký), naučíme deti základy prá-

ce s počítačom. Využívame pritom 
r 

najnovší vzdelávací materiál (učeb

nice Splosh, Busy bee, Hallo, do 
bin ich, CD - romy). 

Táto škola je pre eco 130 žiakov 
l. o 2. ročníka o vyznačuje s~ tok
mer rodinnou atmosférou. Žiaci ne
prichádzajú do kontaktu so starší
mi žiakmi, počet detí v triedach ne
prevyšuje 22, čo umožňuje indivi
duálny prístup učitel'o k žiakovi. 
Žiaci majú k dispozícii školský 
areál, ktorý využívajú no relax po
čas vyučovania i v školskom klube. 
Popoludní môžu deti navštevova( 

rôzne krúžky. 
ZŠ l. Bukovčono l patrí vzhl'o

dom no výsledky v rôznych sMo
žioch o olympiádach o v zapájaní 
so do rôznych projektov k najús
pešnejším školám v okrese. 

Zamestnanci školy so snažia 
svoju náročnú o poctivo odvedenú 
prácu prezentovo( oj no verejnosti. 
O aktivitách školy môžete providel
ne ·číto( no stránkach DEVEXU, prí
padne ich vidie( v DlV. 

Mnohí z vás už zažili významné 
podujatia, ktoré sme organizovali 
no vysokej úrovni: Adventné diel
ne, karneval, ples, športové súfože, 

výstavky žiackych prác, Deň otvo
rených dverí atď. 

Prínosom pre školu sú projekty, 
o ktoré so úspešne uchádzame vo 
výberových konaniach. Boli sme 
medzi prvými školami no Sloven
sku, ktoré získali projekty NK SO
KRATES (spolupráca so zahranič
nými školami) o INFOVEK (zavá
dzanie informačno - komunikač
ných technológií do škôl). Trúfame 
si oj no projekty, ktoré vypisuje 
Úrod vlády SR o uchádzač musí 
spiÍío( tie najprísnejšie kritério. Že 
"trpezlivos( ruže prináša", sme so 
presvedčili po mnohých neúspeš
ných pokusoch v uchádzaní so 
o projekt z programu PHARE. 

V týchto dňoch sme obdržali 
oznámenie od hodnotiacej komisie 
CFCU, že náš environmentálny 
projekt v sume 24 300 EUR (eco l 
000 000 Sk) bude financova( 

Európske spoločenstvo. 
Tieto financie použijeme oj no 

vybudovanie nadštandardnej učeb
ne s najmodernejším vybavením, 
ktorá bude slúži( učitelom, žiakom 

·i rodičom. Učebňa bude novo zo
riadená. Okrem iného v nej bude: 

premietacie plátno, TV o video, 
diaprojektor, episkop, lominátor, 
počítač s príslušenstvom, digitálny 

fotoaparát, kopírovací stroj atď. 
Teraz už k samotnému zápisu detí 
do l . ročníka, ktorý so uskutoční: 

v piatok 7. februára 2003 od 
15,00 do 18,00 hod 

v sobotu 8. februára 2003 od 
8,00 do 12,00 hod 

v ZŠ no Charkovskej ul. 
Zákonný zástupco die(o(o si pri

nesie občiansky preukaz, prípadne 
rodný list die(o(o . Bolo by dobré, 

keby rodič vedel podo( tieto infor
mácie o die(oti, či : 
- bude navštevova( školský klub 

o bude so strovovo( v školskej je
dálni 
-bude navštevoval náboženskú vý
chovu 
-prejaví záujem o anglický alebo 
nemecký jazyk 
-bude mo( odklad školskej do

chádzky 
Upozorňujeme, že rodič neplatí 

žiadne zápisné, môže však zoplotit' 
predlohovú sadu zošitov o učebnicu 
cudzieho jazyko (eco 300 Sk) . 

K zápisu prídu deti, ktoré do 31. 

augusto 2003 dovŕšia šiesty rok ve
ku, oko oj deti, ktorým bol odlože
ný začiatok povinnej školskej do
chádzky. Ďalšie informácie o zápi
se ochotne poskytneme no Rioditel'
stve ZŠ l. Bukovčana l (osobne ale
bo na t.č. 64 775 329) 

A no čo so už detičky môžu teši(? 
Hneď po príchode do školy ich pri
víta Snehulienka o 7 trpaslíkov 
o spolu s ostatnými rozprávkovými 

bytos(omi so bude snoži( o navode
nie milej a uvol'nenej atmosféry, 
ktorú mnohé deti pri prvom vstupe 

do školy očakávajú. Každému 
die(o(u sa budú p. učitel'ky venovot' 
individuálne o položia niekol'ko 
otázok, ktoré nám pomôžu pri zi
s(ovoní telesnej vyspelosti, motoric
kých prejavov o rečových zručností. 

Zaujíma( nás bude oj komunika
tívno schopnos( die(o(o, ktoré sa 
predstaví, povie básničku alebo zo
spieva pesničku. 
Die(o by malo pozna( číslo do 5, 

(Pokračovanie no 6 strane) 
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(Dokončenie zo strany 5.) 

rozlišova( farby a geometrické tva
ry. 

Pre deti a rodičov pripravujeme 
vel'a prekvapení: darčeky, občer· 
stvenie, fotografiu zo zápisu a pre· 
dovšetkým príjemnú atmosféru. 

Na záver pripájam ešte pozvanie 

Posledný školský deň t.j. 
20. 12.2002 dostávali žiaci pošto

vé poukážky na obedy. Najbližší 
pracovný deň som poukážku pre 
svoje dieta uhradila. A tak spravilo 
určite väčšina rodičov. 

Problémy nastali v prvý školský 
deň nové roku. 

V priebehu dňa vedúca jedálne 
prostredníctvom rozhlasu vyhlásila, 
že si ž iaci môž u prevziat' stravné 

lístky. Niektorí ž iaci si prebrali, 
niektorí nie. Nakoľko ZŠ l. Bukov· 
čana 3 má vysunuté triedy na 
lstrijskej ulici, tí žiaci samozrejme 
tú mož nost' do výdaja obedov ne
ina/i. 

Tým. ž iakom, ktorí sa nevedeli 

preukázat' stravným lístkom, jedno
ducho pani vedúca zakázala vy

dat' obedy aj napriek tomu, že ich 

mali zaplatené o takto prišlo 

na školský ples (8. l. 2003) a det· 
s ký karneval (l O . l . 2003). 

Prídie skoro pozriet' nás, 
uvítame všetkých vás, 
navštívte našu školu 

a zabavme sa všetci spolu. 

SF + p. uč. z Charkovskej 

o obed cca 11 O žiakov, len preto, 
že p . vedúca nebola schopná na 
základe úhrad vypísat' žiakov, kto
rých rodičia úhradu vykonali. 
Námietky žiakov, šk. vychovávate
liek aj rodičov p. vedúca arogant
ne zamietala. 

Stála si za svojim, že žiak nemá 
stravný lístok, nemá nárok na obed 
o o ostatné sa nestora/o. Bolo jej 
jedno, že do príchodu rodičov do 
školského klubu je ešte pre menšie 
detí daleko o dovtedy musia zostat' 
hladné. 

Z hodnoty nevydaných lístkov sa 
miení p. vedúca obohacovat', ale
bo to bude zohladňovat' v nasledu
júcom mesiaci??? 
Jednoznačne nezvládla situáciu. 

Keby bola v starom roku rozdala 
poštové poukážky včas, tak by sí 

žiaci mali možnost' vyzdvihnút' 

ISTRIA CUP 2003 
Ako sme už v prvom tohtoroč

nom čísle nášho periodika avizo
vali, 11.1.2003 sa uskutočnil ďal
ší z pravidelných devínskonovo
veských volejbalových turnajov 
zmiešaných družstiev. 

Tento krát ho usporiadal Vo
lejbalový klub Istria ako novoroč
ný turnaj ISTRIA CUP 2003 . Sto 
už o piaty ročník turnaja, ktorým 
tradične začína séria siedmich 
turnajov v každom roku . Ich 
zvláštnosťou je povinnosť mať v 
družstve počas celého zápasu 
minimálne dve ženy. A keď tra
dičný turnaj, tak i tradiční účast
níci -VK Veterán, VK ZS Devín, VK 
SO~ PZ, VK "Priaznivci volejbalu", 
VK SOU strojárske a usporiadajú
ca VK Istria, ktorá do bojov nasa
dila hneď dve družstvá. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch skupín. 
Hralo sa systémom každý s kaž
dým na dva vyhrané sety. Po ur
putných bojoch v skupinách sa 
druhé družstvá v poradí stretli 
v boji o tretie miesto, kde bol 
šťastnejší VK Veterán a zdolal VK 
Z~ Devín. Da finále postúpili dve 
družstvá, ktoré v skupine neokú-

DEVEX6 

siti trpkosť porážky - Istria "A" 
a SOS Policajného zboru. Vo finá
le výbornej úrovne mali nakoniec 
viac síl a nervov hráči Istrie "Pt, 
ktor[ počas celého turnaja prešli 
bez straty jediného setu a za
slúžene si po dlhom čase odnies
li pohár pre víťaza. O náročnosti 
turnaja svedčí i fakt, že finále sa 
skončilo tesne pred dvadsiatou 
hodinou večernou, po bezmála 
dvanástich hodinách bojov v je
denástich zápasoch. Další podob
ný turnaj usporiada VK ZS Devín 
15.marca 2003 vo svojich pries
toroch. 

Konečné poradie ISTRIA CUP 
2003: 
l . Istria "A" 
2. SOS Policajného zboru 
3. VK Veterán 
4. VK ZS Devín 
5. VK Priaznivci volejbalu 
6. VK SOU strojárske 
7. Istria "B" 

Agilný VK Istria usporiadal v po
sledný deň minulého roka i ďalší 
tradičný volejbalový turnaj zmie-

stravné lístky o vyhla by sa zbytoč· 
ným nepríjemnostíam. 

Tento prípad nie zdaleka jedi
ným. 

Rodičia už aj v minulostí neboli 

spokojní s prevádzkou školskej je-

dá/ne. Kvalita stravy by mohla bJ~eZ angličtiny tO nepôjde 
ove/a lepšia. S opísanou nepríjem 
nou udalostou bol upovedomený OJJebo Maria' s .School v ONV 
riaditeľ školy o dúfam, že z toht . . , . 

od. t ·• • eJ• 1 dky. v septembri 2002 som otvorila v DNV Jazykovu školu Mana!s School. 
vyv 'pa ncne ose . , . k. l' . l' b . 'hl. 'l l' l' d' t k od ;Aôžem konštatov.at, že za~1ato Je v~ m1 s u ~Y· Pn as1 _o sa _ve a u 1, a : 

p p ,e vzniklo niekolko skupm. VyučuJem každy pracovny den, dokonca aJ 

Vyjadrenie k problému 
; piatok. Vel'mi ma mrzí, že som n~vy~ovela požia.davkám týc~ r~dičov, 
:torí chceli, aby som sa venovala aJ detom. Prax mam s dospelym1, preto 
,om detské kurzy neotvorila, ale v budúcnosti túto možnosť nevylučujem. 

V našom zariadení odovzdávame 
šeky na úhradu stravy 15. až 20. 
v mesiaci vopred. Po zaplatení šeku 
prinesie rodič (žiak) kontrolný ús· 
trižok, alebo iný doklad o zaplatení 
stravy na príslušný mesiac, do po· 
sledného dňa v mesiaci. Týmto je 
stravník prihlásený na stravu. 
Posledný termín nahlásenia na stra· 
vu je prvý pracovný deň v mesiaci 
do 8.00 h. Po tomto termíne (ak nie 
je zaznamenaná úhrada) je žiak na 
príslušný deň odhlásený zo stravy. 

V prípade, ak rodičia nestihnú 
stravné zaplati( včas, je možný do
hovor s vedúcou o zarátaní die(a(a 
na stravu, čo bežne umožňujeme. 

Zaplatené čiastky za neodstravo· 
vané, včas odhlásené, alebo nena· 
varené jedlo sa prenášajú do dalšie
ho mesiaca. 

Kontrola platieb (vakup, banka ... ) 
je možná až okolo 15. v mesiaci. 

K októbrovému šeku (2002) dosta
li všetci stravníci letáčik s usmerne· 

šaných družstiev. Skoro štyri de
siatky športovania chtivých volej
balistov sa rozhodlo stráviť Sil
vestra 2002 na palubovke, kde sa 
odohrávali súboje bez tradičnej 
rivality a niekedy i úsmevné. 

Zvláštnosťou tohto turnaja totiž 
je, že zostavenie jednotlivých 
družstiev sa losuje tesne pred za
čiatkom, takže sa do poslednej 
chvíle nevie kto s kým bude 
v jednom družstve. A ako vieme 
los býva nevyspytatel'ný. Nie je 
teda výnimkou že zo spoluhráčov 
sú zrazu súperi a že sa spolu 
stretnú hráči, ktorí spolu nikdy 
nehrali, ba nezriedka sa dovtedy 
ani nevideli a navzájom sa na 
ihrisku predstavujú. To samo ose
be je zárukou, že o zábavu nie je 
núdza. Tento krát hralo šesť druž
stiev systémom každý s každým 
a nakoniec si víťazným šampan
ským o polnoci pripili spoluhráči 
Martina Vašíčka, ktorí turnaj vy-

, . . Hlavným vyučovacím jazykom je angličtina - od začiatočníkov po pokro-
nim k platbam. ~ nahlasovanlu n ~ilých . v budúcnosti plánujem pridať aj e.ko~o.mickú, podn_ikovú angličtinu. 
s~avu . Zo ll O z1a~ov n_eodstra~ov Pri zápise som bola trochu prekvapena zauJmem o ruštmu. Je to pocho
nych bolo 60 odhlasenych. Moznos ite l' né, ved' azbuka pre mladú generáciu nie je samozrejmosťou, ale vel'
k výmene šekov za lístky mallou neznámou. Preto je možné, že už v lete, prípadne od jesene pridám aj 
23.,27.,30.,31.12.2002 a 2 . ,~urzy ruštiny. 
a7.1 .2003 pred vyučovaním dVIaria's School tiež pos~ytuje kurzy slovenčiny pre cudzincov. 
8.00 h., po prvej a druhej vyučova zatial' nemám vyriešenú otázku priestorov. Momentálne mám prenajatú 
cej hodine. Poštové poukážky bo~iedu v Z~. 
rozdané včas: od 18 .l 2. d, Prvý polrok sa chýli ku koncu. Hodnotím ho ako vel' mi dobrý. Verím, že 
20.12.2002. :polupráca s poslucháčmi kurzov bude aj naďalej úspešná a vzájomne 

Aj de(om, ktoré neboli prihlásenoo?net~á. U~!~ sa cud:í jazyk nie j~ jed~od~~h_é. Je prirodz~né, že ni_ek~mu 
na stravu bolo umožnené najes( s1o 1de rychlejsle, druhemu pomalš1e. Dolež1te Je ale vytrvat, nezlyhat pn pr-
polievky. lých ťažkostiach, pre môcť le~!vosť a_ výsledky sa. d?stavia. O Význa~e. c~-

p k. l' •. k 1 bo d'· · .lzích jazykov netreba hovont. O kratky čas vstup1me do EuropskeJ ume o 10 z1a a e ro 1c nepnneS)f . • . 
d kl d 1 t · t 'h 1 tam to bez angličtiny naozaJ nepojde. 
o a o .zap a en1 s rovne o~ .ne Mgr. Mária šutá 

viem zistil, či žiak prestal chod1t n1 
obedy, je chorý, alebo rodič neza *********************** 
platil stravné. Kto má v takýchto prí Zápis dopfňame do kurzov na druhý polrok od 10. 2 .. 14. 2. 2003 Z~ l. 
padoch uhradí( náklady na uvaren~ukovčana 1 (prízemie) od 18.30- 19.30. Deti od 14 rokov. 
a neprevzatú stravu? (ontakt: 6477 7912, mobil: 090ll6l 995. 

Kto teda v tomto prípade nezvló 
dol situáciu? 

Vedúca školskej jedáln 
l. Kraslanov 

Prenajmem obchodné 

priestory 250 m2 na 

Eisnerovej 29. 

Samostatný objekt 

hrali tesne pred družstvom kap s parkoviskom a nákladnou 
tána Martina Kríža. rampou. 

Volejbalový klub Istria žel 
všetkým športovcom v roku 200 Tel.: 6477 4715, 
vel'a športových úspechov a celc.1.!5mzmmozb!:!ilm: Om9m0111l5!.1!!6111l8

11111
01E!!l2!12•• 

ročné vyhýbanie sa zraneniam. • 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ing. Vladimír Krí -=--.-... .--=-"::i) l · Kúpo 

r) A l éJ u;: ~~~~jmiesta_ (po"riúko. hladó) 
.. _..,..__::.._:::._j __ .__ .. ~~~jl4 • Sluzby {ponuka! 

Tradičný trojkrál'ový turnaj v Dú~~6
5 - NBytyh l' t' 

• 1J · e nule nos 1 
ravke vyhral suverénnym sposobor07 R 

1
.• , 

Martin BEZÚCH z ~K Strelec Devín · oz lcne 
s~a Nová Ves, k_eď SV?jim devia~i{r· --. ,""";""';;:o,...l.,...;~""''K'""'u""'' P:-:-. 1,.,-,M'""t;'r""~lt'""'i~""§~""'&~r"";rv 
superom povolil len Jednu rem1z~ 
~tartovalo 26 hráčov. 'Kúpim TP na Peugeot 205 1.1 benz. 
Poradie najlepších: Tel.: 0903 3S8 376 

1. Bezúch 8,5 'C >o2"" .. ••· p··REDA'J '.'''"N'W/ '\ 2. Bednár 1 t... :·~. . · ~ · .. ,:;''Vs\W'i'J 
3. La bár 6,5 
4. Hartl6,5 
5. Androvič 5,5 

• Predám Fiat 850 po STK (1 S tis. Sk). 
Tel.: 0907 617 031 

6. Popeliš 5,5 

MÁTE DOMA 
POČÍTAČ 

máte občas problém? 

servisovanie PC, siete, 
zálohovanie dát, 
opravy počítačov, 

odstraňovanie vírusov 
Predaj najkvalitnejších PC 

a elektroniky 
za vel'koobchodné ceny 

Viktor MW - Foleman 
e-mail: viktormlej@foleman.sk 

0904-834 431 

*lV servis Baláž · oprava televízorov. Na Grbe 
43. Tel./zázn.: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské práce, sadrokartón, 
mal'ovky. Interiér · exteriér. 

Tel.: 0908 S43 991 
• Doučujem individuálne Aj, Nj. Dôchodca, VŠ, 
po 1,5 hod.· 200 Sk, na dome, denne. 

TURISTICKÉ VÝLETY ---
Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

Tel.: 6477 883S 
• Jedn. a podv. účtovníctva, DPH, mzdy do 20 
prac., ekon. poradenstvo, rekonštrukcia minu· 
lých období. Tel. : 6477 68S7, 0903 234 S12 
* VODOINŠTAIATÉR, VŔTANIE DIER DO PANELU, 
OPRAVA POŠT. SCHRÁNOK. 

Tel.: 6428 S760, 0908 178 SSI 

KCIA-ZIMA!! 

-STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO ·TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova &S, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 02/&477 6371 

lm.tU/: ltl@tJtuk, lr:ttp:l lwww.ltuk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

0CP0)í:i'illl30CiiTtr 'il®W0ill CP[ill3 
~@0\WJ 'iJC3@GCICKIOlrrQ!J 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 
CD-R TDK 74:34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0ba/ na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00·10.00 

Z'ffl?4. ~u H44-. eúJ. 4E Md. fkiffl. ((wa!r. 

14-~~,fHÚH.~ 

*Kúpim 1-izb. byt OV v ONV. 
Tel.: 0903 21 S 027 

• Súrne kúpime 1-izb. byt v OV v ONV do 
850 000,-. Nie sme RK. Tel.: 0908 194 7S8 
• Hlodám podnájom do 500 Sk. 

Tel.: 0908 807 611 

• Zatúlal so nám drsnosrstý jazvečík Romea. 
Na dvore zastala vel'mi smulná lenka Júlia. 
Budeme vám vďační za informácie na tel. č.: 
64S3 6362, 6477 8980. 

Ďakujeme, Paulíkovci. 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

Stretnutia o 9.00 na rohu Eisnerovej oM. Marečka 
9. 2. - nedela: Beh na lyžiach z ONV na Kútiky o spät'. 

Info: 6477 8269, 0905 251 570 

lnzenia ·Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. ZJavy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ova 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 1.5.30-18.00, so : 8.00-11.00, e-mail : krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



-Zo 7 . 1. na 8. 1. sa neznámy 

páchateľ vlámal na ul. P. 

Horova do auta Škoda Felícia, 

z ktorého odcudzil kompletnú 

výbavu v hodnote 7 tis . Sk. 

- Na ul. Novoveská, v noci zo 

14. na 1S. 1. sa neznámy pá

chateľ vlámal do veterinárnej 

ambulancie odkial' ukradol 1 O 

kg krmiva pre psov a iné veci 

v celkovej hodnote 2S t is. Sk. 

ňajších hodinách. Sportovo n; 
daní žiaci 4. ročníka majú mo~ 
nost' prípravy na basketbal. Zia1 

7., 8. a 9. ročníka sa zameriavaj 
na informatiku, v 2. polroku ško 

ského roka bude zavedený inte1 
net. Aktivity žiakov a pedagóga 
sa prejavujú v medzinárodnýc 
projektoch NK SOCRATES 
COMMENIUS spolu so ško/an 
v Rakúsku, Fínsku a Grécku. 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápisnika 

- Hneď na začiatku roka 1. 1 . 

2003 oznámil majiteľ firmy 

Rebus, že v čase od 31 . 12. 02 

do 1 . 1. 03 na ul. P. Horova č. 

13 v Game studio sa neznámy 

páchateľ vlámal do chodby, 

odkiaľ odcudzil priemyselnú 

kameru v celkovej hodnote S 

SOO Sk. 

D EVínskonovoveský 
-V noci z 9. na 10. 1. nezná- · 

my páchateľ opäť na ul. P. 

Horova sa vlámal do materskej 

škô lky. Odcudzil pokladničku 

a spolu s poškodením spôsobil 

škodu S SOO Sk. 

- V piatok 17. 1 . hliadka PZ 

OPZ DNV predviedla podozri

vého 24-ročného mladíka 

z DNV. Skolský klub a centrum vo 
ného času umožňujú prehlbov" 

EXpres 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

- V čase 8.00 - 14.00 h nezná

my páchateľ vnikol 4. 1 . do ro

dinného domu na ul. Na grbe 

a odcudzil peňaženku s obsa

hom 300 Sk a dokladmi. 

- V čase od 6. do 11 . 1 . v cha

tovej oblasti Železničiar sa ne

známy páchateľ vlámal do 

dvoch chát. Odcudzil rôzny 

kuchynský riad v hodnote 

6 000 Sk. 

Predvedený sa priznal, za 

spolupráce kriminálnej polície, 

k štrnástim trestným činom, 

zväčša v lámaniam do motoro

vých vozidiel, vlámaniu do 

kostola i ďalších objektov. 

záujemovýtvarnú,spevácku,/~----------------------------------------------------------------------------~----------------------l 
terárno-dramatickú a stolnoten S 7 2 Ročník: XIII. Číslo: 3 bezhfatne 
sovú činnost'. Pre žiakov je k dil,_:_1__:·_·-=~·-tý~' ž_d.:_e_ň ___ ___:__·_·_2_0_0_3 ___________________________ r __ ~ 
pozícii školská knižnica. 

- Neznámy páchateľ sa 6. 1 . 

v čase 6.30 - 16.30 h vlámal ~ 
do predajne mäsa na ul. P. Ho

rova. Pred odchodom so sebou 

zobral dva sekáče a 13 tis . Sk 

v hotovosti. Celková škoda 

predstavuje 20 tis . Sk. 

-O deň neskôr 7. 1. od 9 .00 

do 21 . 30 sa neznámy pácha

tel' vlámal do vozidla Škoda 

Felícia na ul. M . Marečka. 

Poškodil 3 zámky a volant 

a spôsobil tak škodu 4 tis . Sk. 

l{RÍŽOVI<A 
Vodorovne: A. Tretia čas( tajničky. -

B. Bol v nepokoji - jednoklonný ne· 

rast. - C. Terézia po domácky- mäso 

po česky - prasiatko po česky. -

D. Mužské meno- dlhé úzke koberce 

- francúzsky department. - E. No to 

miesto (básn.) - osamelá - mesto 

v Peru. - F. Napojím, omámim - tajný 

vyslanec. - G. Nádoba na kvetiny -

kmeň v Madagaskare - strato no 

váhe tovaru. - H. Tajná írska armáda 

- staré grécke mesto - skr. nemeckého 

zväzu ladového hokeja. - l. Rieka 

v Anglicku - jazero vo Švédsku - obec 

no Morave pri česko-moravskej vyso

čine. - J. Koniec tajničky. -

Zvisle: 1. Začiatok tajničky. - 2. 

Kvetoslava po domácky - rozoberá 

stehy. - 3. Tropická rastlina - rakúsky 

hudobný skladateľ. - 4. Hmyz podob

ný včele - plávajúca zakotvená orien

tačná značka - ŠPZ okresu Komárno. 

- V ostatnom čase sa zvýšil vý
skyt vlámaní do motorových 
vozidiel Škoda Felícia, kde pá
chate!' (páchatelia?) kradnú 
základnú výbavu. 

čo nového 
v ZS na Ul. P. Horova 16? 

Radosti i starosti, ako na kaž
dej škole v súčasnom období. 
Spoločným úsilím pedagógov, 
žiakov i rodičov naša škola stále 
patrí medzi najúspešnejšie školy 
v okrese Bratislava IV. Dôkazom 

- 5. Po anglicky krát- český minera

lóg so skratkou mena na začiatku . -

6. Rumunský skladatel' - kantáta l. 
Janáčka . - 7. Prenášajú - podnik v 

Trenčíne. - 8. Keltská bohyňa plod

nosti - rieko v · Taliansku. - 9. 
Postavenie na kruhoch - mravouk -

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

1 2 

[X 

3 4 s 6 

Vyšetrovateľ justičnej polície 

na riadil umiestniť ho v cele 

predbežného zadržan ia. 

OO PZ ONV 

sú popredné umiestnenia žiakov 
v rôznych sút'ažiach a úspešné 
pokračovanie v štúdiu na stred
ných školách. 

Zameranie školy umožňuje 
žiakom 3. ročníka navštevovat' 
výberovú jazykovú triedu; od 
1. ročníka výučbu anglického 
a nemeckého jazyka v popolud-

cvik na hrazde. - l O. Základná myš

lienka - natrvalo usadení. - ll. 
Metamorfovoná hornina -český ma

liar. - 12. Druhá čas( tajničky. -

Pomôcky: B. Epidot. - D. Ain. - G. 
Bara. - H. DEB. - l. Runn. - 5. l. Born. 

- 8. Mannu. - d 

7 8 9 10 1112 

[X 

Každoročne organizujeme l 
žiarske kurzy, školy v prírod, 
a plavecký kurz pre žiakov 3. ro 
čníka. Nechýbajú exkurzie, škol 
ské výlety, ale aj zábavné progra 

Príhovor 
vydavatela 

my. Pretrváva dobrá spoluprác; Fašiangy sú v plnom prúde, 

so psychológom, špeciálnym lesová sezóna naberá na ob
pedagógmi (jeden pôsobí v ško ~átkach 0 človek by mal dojem, 

le) a inštitúciami v DNV.. že l'ud sa zabáva. Nebyť prav
Skolský rok 200212003 sa krát' do problémov okolo nás. 

sme v jeho polovici. Pedagó železničiari štrajkujú (v čase 
gom, žiakom a rodičom to pripouzávierky vyhlásili neobmedze

menú polročné vysvedčenia, buný štra jk), u nás sa predstavili 
dúcim prváčikom s/ávnostný,zánovozvolení poslanci na svojom 

pís do 1. ročníka ZS. prvom pracovnom zasadnutí, 

L. JV Devínskej sme zaznamena li aj 

novú vinú písania anonymných 

• v. listov. 
l{orenie Zl V Ota Každý problém však má adre

sáta. Noviny nie sú ventil. Kaž
Hovorí jeden slovenský privatizér: dým problémom so musí prísluš
- Každá koruna, ktorú mám, boltný úrad zaoberať a riešiť ho. 

poctivo zarobená. Slušnosť káže det' slovo aj na-
- Ale kým? - pýtoj~.~a l'udia. padnutým, kritizovaným, či cho-

p • • • An" l .. h , k , vereným. Ak takú možnost' nám - reco tú va su eu vo OJU c np a. . . 
Vi • h · k • 1 k "d' anonym uptero, akoby ent ne-- Jes, c np u uz ma az y. , 

chcel problém riešil, len so po-

- Bol som u lekára a povedal mi , ž lrebuje vyrozprávať. 
mám nízky tlak. Nezohadzujeme do koša ani 
-A máš aj závrate? takéto "príspevky". Posúvame 
-Neviem, to mi nepovedal. ich lom, a tým, kde sa domnie-

vame, že patria . A očakávame 
- ... c;a potom mi povedal, že mi urob' reakciu . Až potom je "problém" 
čo mi na očiach uvidí. zrelý na uverejnenie. Z viace-
- A aké mal zamestnanie? rých hladí sk. Slušnosť o právne 
-Očný optik. hl'adisko nevynímajúc. 

... Nemáme ani pocit, že sa sprá-
- Povedz mi Janko, oká je najnovšia lv l"b· 

1
. ky T b b. 

cme o ' 1s tc . 10 y sme ro t· 
nojosvedčenejšio hnacia silo? 

1
. kb 

1
. k 'h h kt 

p 1 k . . •. t l' 1, o y tsly to e oto c ara e-
- ro e ct a, pan uct e · ru konči l i v redakčnom koši . Tie 

-Je možné o sekretárke nášho riadi však adresujeme (a žiadame re-
tel'a povedať, že je prostitútka, ke akciy) tým, ktorých so bezpro
už v pracovnej náplni má styk s ve stredne dotýkajú . Takže .. . "ok · 
rejnostou? · motyka vystre lí", možno že so 

,--------------------------------------------:-:-------:---na stránkach našich novín do-
DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk.lnzertná kancelária: Bratislova-Dévínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 

zvieme viac zaujímavostí. 

Vydavatel' 

Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R :-==-. . . L___;:._ __ ~:,_ _____ _;, __ _:_ ___ ,.;_ __________________ ' _.;._ __________ ~a,(: krug@matf.vtapvt.sk l 
DEVEX8 

V ČÍSLE:O Nové vo výstavbe * Opatrovatel'ská 

služba 0 Z radnice e Z Devínskej 

O Kultúra O Spoločenská kronika 

O Šport 

Ples mestskej časti DNV otvoril starosta V. Mráz 

vo, 
V oblastí nových koncepcií sme 

sa začali zaobera( ideou proiektu 
MIN/SLOVESKO, ktorý by mal 
podporiť rozvoi rekreácie, oddy
chu a rozvoia cestovného ruchu. 
Vytvoril by nové možnosti pre ob
novu porušeného kraiinnéha pro
stredia medzi ONV a Záhorskou 
Bystricou, nadväzoval na koncep
cie obnovy ekologickei stability 
a kultúrnei kraiiny. Výstavu k teito 
téme realizuieme do dvoch mesia
cov. 

Do výstavby sa pripravuje obyt
ný súbor Bystrická - Mečíková, kto
rý sa skladá väčšinou z radových 
rodinných domov a dvoidomov . 
Jeden z hlavných cie/ov realizácie 
navrhovanei výstavby ie komplex
né riešenie obytného prostredia, 
vereinei zelene, detských ihrísk a 
pod . . Jednotlivé domy budú väčši-

nou prístupné zo skľudnených ko
munikácii tak, aby bol pohyb chod
cov a deti bezpečný. 

Ďalším cie/óm ie výstavba nízko
energetických ekologických domov, 
ktoré budú prevádzkovo úsporné. 

V týchto dňoch sa začala výstav
ba bytového domu na rohu ulíc 
J. Poničana a l. Bukovčana, ktorý 
okrem ponuky iednoizbových, dvoi· 
izbových a troiizbových bytov na 
pôdoryse kruhového výseku bude 
plniť ai funkciu protih/ukovei ochra
ny. Predmetná časť obytného súbo
ru Kostolné ie v priamom kontakte 
na železničný dopravný koridor 
a v rámci KBV sa protih/ukové opat
renia nedotiahli. Po realizácii bude 
stavba ukážkou súčasnei slovenskei 
architektúry v oblasti bývania. 

lng.arch. Beláček 

(K,Rii~~SJ.,'%\W ... ·) 
POŠTA 

REDAKCII 

V ostatnom čase nám do re

dakcie no nošu e-mailovú adresu 

neprišlo niekol'ko príspevkov. 

Chybu sme už našli a odstránili. 

Zo prípadné meškania so opsra

ved lňujeme. 

Redakcia 
•...•......•.................... 

o.patrovateľská 

služba 

Vzhľadom k tomu, že od 01 . 
01. 2003 mestská časť Bratis
lava - ONV v rámci prechodu 
kompetencií na obce prevzala 
opatrovateľskú službu, infor
mujeme občanov Devínskej 
Novej Vsi o možnosti poskyto
vania tejto služby. Je možné 
poskytnúť tieto služby: 
- nevyhnutné životné úkony 
(hygiena, donáška obedov ... ) 
- nevyhnutné práce v domác
nosti (nákupy, upratovanie .. .) 
- zabezpečenie kontaktu so 
spoločenským prostredím 
Poskytované služby si opatro
vaný hradí podľa cenníka 
(Príloha č. 3 k vyhláške 
MPSVaR SR č. 246/2001 Z. z.) 
Občan, ktorý má záujem o tú
to službu alebo má záujem po
skytovať opatrovateľskú služ
bu, môže sa prihlásiť na 
Miestnom úrade DNV, /strijská 
49, Bratislava, 1. poschodie, 
č. dverí 12. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 30.1. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 13.2. 2003, 
číslo vyjde 21.2. 2003. 



Drobničky 
z radnice 
Poslanci MZ MČ ONV sa ziš

li 28.2. na svojom prvom pra
covnom zasadnutí. 
• Z programu rokovania poslan
ci vyradil i všetky návrhy mate
riálov, týkajúce sa organ i zač 
ných a leg islatívnych zmien no
ri em mestskej časti (rokovacie 
poriadky, štatút mestskej čast i , 
zásady hospodáreni a s majet
kom, zásady kontrolnej činnos
ti , odmeňovací poriadok .. ). 
• Poslanci prerokoval i správy 
o činnost i organizácií a spo l oč
ností zriadených mestskou ča 
sťou . V obs iah lej rozprave žia
dali predkladatel'ov (riadi te lov 
organizácií) dopracovať mate
riály o ekonom ické prehl'ady, 
personálne obsadeni e, organ i
začné normy- do najbl ižš ieho, 
februárového, zasadnutia. 
• Vzhl'adom na techn ický stav 
budov zák lad ných a mater
ských škôl, žiada li o urýchlené 
spracovan ie revíznych sp ráv 
s návrhom na fi n ančné krytie 
ich zadania z reze rvného fo n
du . 
• Podrobne sa zaoberali so sta
vom pohl'adávok MČ ONV vo 
vzťahu k neplatičom nájom
ného v bytoch, nebytových 
priestoroch, miestnych poplat
kov, daní z nehnutel'ností 
a z obchod ného styku . z roko-

VYBRALI SME 

i uznesení MZ MČ ONV 
z 28 .1 .203. Miestne zastupitel'
stvo: 

- Vzhl'adom na nevyhovujúci 
stav požiarnej zbrojnice požia
dalo MZ sta rostu MČ, uložilo 
prednostke MÚ ONV, archi tek
tovi MČ a ve li te /'ov i DHZ pri
praviť návrh defi nitívneho pre
miestnenia požiarnej zbrojni
ce. 
-Schváli lo za sobášiacich Mi-

Z diára 
starostu 
Mč DNV Ing. V. Mráza za 

uplynulé dva týždne vyberáme: 

DEVEX 2 

vania vyplynula úloha spracovať 
podrobný prehl'ad daňových 
dfžnikov. Tento prerokujú na 
neverejnom zasadnutí. 
* Pri rokovaní MZ neprišlo k do
hode o doplnení zvolených čle
nov miestnej rady. 

K pozastaveniu výkonu uzne
se ni a sta rostom MČ ONV 
vzhl'adom na nep rihliadani~ 
v zastúpení zvolených č lenov 
miestnej rady na politick~ zastú
pe nie v miestnom zastupitel'
stve, poslanci hlasovaním prijali 
uzneseni e, v ktorom žiadajú 
starostu tento akt zrušiť. 
• Poslanci požiadali starostu pri
praviť návrh rozpočtu MČ ONV 
pre rok 2003, podla ním predlo
ženého návrhu zásad tvorby 
rozpočtu . 

Tieto zásady predpokladajú 
vyrovnaný bežný rozpočet príj
mov a výdavkov na úrovni ro
ku 2002, s nárastom výdavkov 
na energie, základné školy 
a predškolské zariadenia a in
flačný nárast mzdových pro
striedkov. 

Do návrhu krytia schodku ka
pitálového roz počtu je možné 
uvažovať i s prij atím úveru, 
s možnosťou použiť ho pre ná
vratné kap itálové investície. 
• Návrh zmluvného vzťahu na 
výstavbu bytov súboru Bystric
ká-Mečíková nezíska l podporu . 
Návrh bude pripomienkovať le
gisl atívna komisia s odborníkmi 
z radov poslancov MČ, do na
sledujúceho zasadn utia. 

-rad-

roslava Encingera a JUDr. 
Františka Baňasa . 

-U ložilo prednostke MÚ ONV 
predložiť informáciu o rokovaní 
medzi občia nskym združením, 
fi. 

Correct beton a MČ ONV 
k problematike betonárky. 
-Schválilo sumu 30 tis . Sk na 
li kvidáciu skládky na Kosatco
vej ulici z rezervného fondu . 
-Naj bližšie zasadnutia MZ bu
dú 25.2. a 25 .3. 2003 . 

· Starosta rokoval so zástupca
mi spoločnosti BOUWFONDS 
k problematike výstavby by
tových jednotiek a prípravy 
zmluvného vzťahu medzi MC 
a týmto holandským partne
rom. Rokovania pred koncom 
roka 2002 neboli ukončené 

zmluvným vzťahom pre ďalšiu 
etapu spolupráce smerujúcej 
k získaniu územného rozhodnu
tia a stavebného povolenia na 
túto výstavbu. Návrh zmluvy 
a pripomienky k nej prerokuje 
poslanecký zbor DNV, ako aj od
borné komisie MZ. 

So zástupcom tejto spoloč
nosti p. Steuerom navštívil sta
rosta DNV i primátora Bratislavy 
A. Ďurkovského, ktorého oboz
námili so zámerom tejto výstav
by. Po zhodnotení zámeru pri
mátor prisl'úbil vydať predbežný 
súhlas k odpredaju dotknutých 
pozemkov pre túto výstavbu. 
- Na Okresnom úrade práce ro
koval správny výbor okresu Ba 
IV. Prerokoval stav čerpania zá
kladných fondov a pripomienky 
k návrhu zásad zabezpečenia 
aktívnej politiky trhu práce v ro
ku 2003. 

Uvedené zásady identifikujú 
tvorbu a rozdelenie zdrojov, as
pekty smerovania finančných 
prostriedkov a ich použitia 
v súlade s ciel'mi a prioritami 
politiky trhu práce, ako i techni
ku uzatvárania dohôd, výberu 
partnerov a výšky limitov prí
spevkov. MC DNV evidovala 

Poslanci hlavného mesta roko
vali 30.1. 2003 na svojom prvom 
celopracovnom rokovaní. Medzi 
najdiskutovanejšie a najzaujíma
vejšie patrili návrh rámcového plá
nu č i nnosti Mestského zastupitel'
stva, správa o plnení zámeru ply
nofikácie autobusov na stlačený 
zemný plyn , plán činnosti útvaru 
miestneho kontrolóra, návrh pre
daja nehnutelr10stí. 

Diskusia k problematike tažby 
dreva v Bratislavskom lesnom par
ku vyvolala rôzne polemiky. Stretli 
sa názory ochranárov ku spôsobe 
tažby drevnej hmoty na jednej 
strane a názory na udržiavanie 
a prevádzku lesa tak, aby bol ži
votaschormý a prinášal aj úžitok. 

K tejto téme námestník primáto
ra p. Holčík má pripraviť komplex
ný materiál s vyjadreniami zainte
resovaných subjektov. 

Príspevkom pána primátora 
k tejto téme je zvolanie okrúhleho 

tomto princípe. Z viacerých 

v decembri 2002: 140 neza)patrení na zlepše~ie ~~jt~ situá
mestnaných mužov a 212 žiercie sa niektoré dotýkaru ar mest
Na zasadnutí mestského zastL&kých častí a to v oblasti daní, 
~itel'stva hl.m. Bratislavy schvál~ ravovaného majetku a pr~roz-
11 zasadací poriadok, dodatodelenia zisku z tohto maretku 
k rokovaciemu poriadku, rámcQ-esp. podielu na zabezpečenie 
vý organizačno-technický plácelomestských Funkcii. 
činnosti na rok 2003. 

Závažným bodom program ~ l 
bola prezentačná informáci odičovsky p es 
k finančnému stavu hl.m. s . 
Bratislava. V sobotu 18. januára sa priestory ZS P. 

V zmysle jej vyhodnotenia sHorova 16 už po ôsmy krát zaplnili zábavy 
musí hl. m. SR Bratislava d? ali:htivými návštevníkmi. 
gusta tohto roka vysponada Občianske združenie HOROV" v spolu· 
s dlžobami v objeme viac ako . d . - " · 1· 1 

Id Sk k dl
- práci s ve emm ZS zorgamzova 1 pes ro· 

m . a v ro u 2004 s zobo1 •• • • • 

v objeme takmer 900 mii.Sk. d1cov. Ar tento rok sa zabava podania na 
Mestské zastupitel'stvo požiavýbornú. 

dalo primátora o predloženi1 O náladu na tanečnom parkete sa starala 
prehl'adu personálneho zastúhudobná skupina RElAX. Hostia si opäť po· 
penia v spoločnostiach s majetchutnali na výbornej večeri, ktorú už tra
kovou účasťou hl.m. SR Bratisdične pripravili manželia VYHNÁLKOVCI. . 
Javy v t~rmíne do marcovéhizlatým klincom plesov býva vždy tombola. 
zasada ma. k d' h. d 'k l' ONV 

N k · k . d .• 
1
. Aj e sa mno ym po m ate om v 

- a raJs om ura e sa ZIS 1 sta . •. • . 
rostovia a primátori bratislavdycha z roka na rok hors1e, som vsetkym 
ského kraja vo veci prenos1 nesmierne vďačný za to, že svojimi darmi 
kompetencií v oblasti územ podporili našu akciu, výťažok ktorej bude 
né ho plánovania a stavebnéh! použitý na obnovu školy, nákup učebných 
poriadku zo štátu na obce. pomôcok a iné aktivity OZ ,.HOROV". 

Do tomboly prispeli títo sponzori: Alka -
Ai textil, Allmedia, Darčekpvá služba ONV, 

--------- -- Diskont Rosí, Drevovýroba Jánsky, Drogé
ria Dúha, Enigma, Festo, Fillness Just ll ul. 
ŠI. Králika, Choval. potreby Eisnerova, inš-

stola, aby vynakladaná energi Školský ples 
k záujmu o naše okolie mala jede Plesová sezóna je v plnom prúde. 
spoločný výstup po vzájomnej di , · 
kusii. Vel kolepé prípravy na školský ples vr-

Ako sa hovorí bonbónik na k cholia i v ZŠ Bukovčana l. Ples tradične 
niec . Informácia o hospodáre ponúka živú hudbu v podaní skupiny 
hlavného mesta za posledny' ch • 

Subinovci, výstavu . prác a kultúrny rokov a výhlad na dva nasleduj 
ce. Skutočnosť podla mnohých ni 
je katastrofálna, ale daný stav 
potrebné urgentne riešiť. 

Zadlženosť mesta : predstavu[ 
4, l miliardy Sk. Podla odborníko 
je optimálne ju znížiť minimál 
na polovicu a to v v čo najkratšor 
termíne, t.j. najlepšie tohto rok 
Niektorí môžu argumentovať, mel 

program našich žiakov, hodnotnú tom

bolu a predovšetkým prijemné stretnutia 

rodičov, priatel'ov a zamestnancov školy. 

Chutné občerstvenie budú ponúkal' naše 

kuchárky v školskej jedálni. 

Opä!' prekvapí bufet svojim umelec

kým prevedením interiéru a ",'udovými" 

Toto bude rriaí vplyv aj na zo· 
stavenie rozpočtu n~šej mestskej 
časti a podla týchto skutočností 
budeme vedieť zabezpečovať 
vlastné projekty ak sa budeme 
spoliehať len na pravidelné príj· 
my a nebudeme získavať finanč· 
né prostriedky aj z iných zdrojov. 

Ing. P. Rcijkovič, 
mestský poslanec 

tal. materiál Klemi, p. Jozef Molnár, Knihy 
Eisnerova, Kol-Eko, Kozmetický salón 
Ka lea · p. Vyhnálková, kvetinárstvo Begra, 
Móda lenka, Music Forum, Obuv Sandra, 
Odborová organizácia VW Slovakia, Optika 
M, Orange Slovakia, p. Peter Vojtek, 
Papiernictvo Frählich, pekáreň ludwigavá, 
Pizzeria Istria, Pizzeria Ristorante, Pol'. 
združenie "MORAVA", p. R. Vyhnálková, 
Potraviny J+M, priemysel Katka, Prima-ry
ba, p. M. Marko · riaditel' ZŠ P. Horova, 
Sklenárstvo Královič, Slov. Filharmónia, 
Sportex, starosta MČ ONV Ing. V. Mráz, 
Technické sklo, VW Slovakia, Zelovoc 
Eisnerova ul., Zelovoc ul. J. Smreka, zlat· 
níctvo Zirkón, ZŠ l. Bukovčana l, OZ "HO· 
ROV" 

Vážení sponzori! Srdečne vám dakujem 
a želám, vám aj vašim firmám, vela úspe· 
chov v roku 2003. 

Ples v ZŠ P. Horova sa vydaril aj tento 
rok a my sa už tešíme na stretnutie s vami, 
mili hostia, v roku 2004. 

Oto Gregor, predseda OZ "HOROV" 
pri ZŠ P. Horova 16 

Špecifikum plesu je dobrovolné vstup

né, ktoré závisí od posúdenia každého 

z návštevníkov. Finančný výťažok, ktorý 

mimochodom zaznamenal rekordnú su

mu v minulom školskom roku, použije

me na nákup učebných pomôcok. 

Slávnostne vyzdobenú telocvičňu vy· 

užijeme aj pre našich žiakov v pondelok 

(l O. 2.), kedy organizujeme v čase od 

l 0,00 · 12,00 karneval pre l. a 2. roč

nik a v čase ad 13,00 -15,00 pre 3. · 5. 

ročník . Touto cestou pozývame deti 

z MŠ, prípadne dalšie deti z ONV. 

SF to je mesto a mestské časti sú čia1 cenami. 
točne samostatné, podla platný~ 
celomestských predpisov. 

Mesto je jedno a má 17 mesl 
ských častí a k tomu smeruje G 

spôsob spolupráce a nie delen il 

Náš lyžiarsky kurz 

(Pokračovanie na 3. strane 

Napadne, nenapadne ... oplatí 
sa či neoplatí... investovať či 
?~e ... tradičné otázky sprevádza
JUce každoročnú prípravu žiac-

keho lyžiarskeho kurzu. Pani Zi
ma a jej verná spoločníčka pani 
Perinbaba boli tento raz skutoč
ne štedré a nešetrili svojou sne-

hovou perinou A tak sa veľmi ús
pešne mohol realizovať lyžiarsky 
výcvikový kurz žiakov zo ZS na 
Ulici Ivana Bukovčana 3. Pani 
učite/'ky Z. Matlovičová a H. Var
gová po svedomitej organizačnej 
príprave mohli uskutočniť deťmi 
vysnívaný a túžobne očakávaný 
,./yžarák" 

V kurze sa zúčastnili sieqmaci 
a ôsmaci, spolu 70 detí. Svoje 
lyžiarske umenie si pod vedením 
skúseného pedagogického ko
lektívu zdokonaľovali v prekrás
nom prostredí obce Podkonice 
v okrese B. Bystrica. Plno snehu, 
čerstvý vzduch, príjemné ubyto
vanie ... proste sen! Snehu bolo 

skutočne nadmieru, preto deti pl
nými dúškami vychutnávali lyžo
vanie na primeraných svahoch. 
Po odvážnych výkonoch na sva
hoch dobre každému padli gur
mánske pochúťky kuchára Fera. 
A večer? Bohatý kultúrny prog
ram so súťažami, kvízmi, beseda 
s členmi horskej služby, diskotéky 
plné tanca a sviežich rytmov. 

Jednoducho správny ,.lyžarák" 
tak, ako má byť. A deti? Naučili 
sa to, čo mali. Vrátili sa plné mi
lých zážitkov a nových priatel's
tiev. Podkonice, traste sa, o rok 
sa naše deti vrátia určite zase! 

Soňa Škutová 

Už v apríli by malo Terno otvoril' nové obchodné priestory na Eisnerovej 

Potrubie na Hradištnej sa dostalo do havarijného slovu, presakujúca voda a odpad 
dosiahli až lstrijskú ulicu (preto rozkopávka na Hradištnej}. Poruchu odstraňuje 
Denova. Ukončenie prác predpokladajú v týchto dňoch 

Stavba nového obytného domu na rohu l. Bukovčana-J. Poničana. 

DEVEX 3 



centrum pre voľný 

8. 2. Rybársky ples 
Ples poriada miestna rybárska organizáCia, 

vo vel'kej sále, od 19.00 ~ 
ll. 2. Detský fašiangový karneval ' 

·.. bava pre deti a mládež. Progra'in ·• .. 
vo veľkej sále, od 15.00 h; .. 
:. ' ·: 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, Bratislava 
Združenie rodičov školy pri ZUŠ 

a 
/stra centrum 

pozývajú deti na 

ll. februára. 2003, od 15.00 do 19.00 
v /stracentre 

V rámci programu bude tombola, súťaž o najlepšiu 
masku, diskotéka, predstavia sa žiaci tanečného 

a hudobného odboru ZUŠ 
a Súrodenci Jendruchovci 

Vstupné: 30,- Sk 

Obdobie medzi 18. o 25. ja
nuárom je tradičným časom in
tenzívneho úsilia o jednotu kres
tanov. 

Globalizácia sveto začalo ako 
evanjelizácia - ohlasovanie opti
mistickej budúcnosti l'udstvo ako 
celku. Súčos(ou ohlasovania je 
informácio, formácia o dialóg. 

V tomto duchu pripravilo kato
lícka farská spoločnos( v Devín
skej no 19. l . 2003 spoločné 
stretnutie v kostole Ducha sv. 
"K jednote majú kres(onio do
spie( spoločnou službou pre 

Naivní? 
"Bez vetra sa ani lístok nepohne", vravieva 

sa. Každý človek má však iný názor na vietor 
i na lístok. A tak "anonymovia" sa často 
snažia. Aj do redakcie ich dostávame občas, 
ba .. . občas sme aj uverejnili . Príspevky Deda 
Ricína z Hrádečku pod Grbou láskavo, s dáv· 
kou taktu, s vycibreným štýlom i jazykom upc· 
zarňovali na nešváry, neduhy, poklesky. Takmer 
každý poznal skutočné meno autora. Nakoniec 

DEVEX4 

svet", povedal v príhovore Karol 

Moravčík, farár v DNY. Zároveň 
položil otázku: "Je našo cirkev, 
sme my kres(onio tu v našom 
prostredí, tými l'udmi, ktorí iných 
l'udí prepájojú, prinášajú pokoj, 
pestujú ducha spolupráce o spra
vodlivosti? Aj odpovede no tieto 
otázky nech sú našim príspev
kom do úsilia o zjednotenie kre
stanov o spravodlivejší svet." 

V sprievodnom programe tohto 
zmysluplného podujatia vystúpili: 
D. Loščiaková, spevokol Veni 
a súrodenci Gálovci. r 

iba naivný sa môže domnieva(, že v anonymite 
zostane naveky. Už spôsob prezentácie problé· 
mu navráva . Jazyk a štýl prejavu takmer cel· 
kom odhal'uje autora. Nie každý musí hned' 
prís(, kto a prečo. Stačí však niekoľko otvore

ných očí a autor je zoblečený a niet sa kde 
a za čo skryt'. Každé slovo, každá veta, spôsob 
ukladania myšlienok a slov prezrádza. 

Nebud'te naivní, vážení anonymovia! škodí· 
te predovšetkým sebe a svojej rodine. 

Program kina 

©~wiT[M 

Vernisáž 
výstavy Zakázané koláže Viktora 
Hulíka bola 3.2. v bratislavskei 
Galérii Linea na Drieňovei 24. 
Renomovaný výtvarník, žiiúci v De-

Spomienka 

Po Vianociach, keď ustal ten 
všetok hurhaj, išla som si pre
zrieť do mesta starú, no vyno
venú tržnicu pri Manderláku. 
Pozerala som dookola dolu 
a potom aj vrchnú časť. Páčilo 
sa mi to a tak som zišla ku 
kvetom a zelenine. 

Ako tak prezerám a chodím 
okolo, zaujala ma jedna žena 
asi v mojich rokoch. Zdala sa 
mi známa, no nevedela som 
odkíat; nuž podišla som bližšie. 
"Nepoznáme sa odníekíat; pa
ní," prihovorila som sa, "alebo 
sa mýlim?" Zahtade/a sa na 
mňa a hovorí "nie sí ty tá 
a tá ... ?" "ba veru som a ty? Sí 
Vierka z /vánky." Zasmiali sme 
sa a sadli sme sí na kávu. 

Pospomínali kde čo a ako 
ktorá teraz žijeme ... Ja som už 
len sama a ona sa vydala na 
Liptov, no teraz je u dcéry 
v Bratislave, prišla sí pozrieť 
vnúčatá a zašla aj sem, do trž
nice. A keď sme sí všetko pove
dali, spomenula, že má švagra, 
ako manželovho brata v Kana
de a teraz pred Novým rokom 
vraj dostali list, mala ho pri se
be v kabelke. Nuž vytiahla ho 
a držiac v rukách mi z neho čí
tala. 

Na štedrý večer, keď sí už 
rozdali aj darčeky, píše jej 
švagriná, sa vytratil do svojej 
izby. Ona a dcéry mysleli, že 
iba tak, no nebolo ho dlhšie. 

A keď márne čakali, otvorila 
dcéra dvere a bez slova ju volá 
rukou. Sedel tam vo velkej fo
telke, hlavu vyvrátenú na ope
radle, očí zavreté. 

A hrá mu tichúčko platňa, čo 
sí doniesol z domu a kde sa 
prihovára Darina Laščíaková: 
Doma sí mama moja? 

A máš už jedličku prichysta
nú? ... A za tým Tichá noc, svätá 

ešte Naši jubilanti. · ta neprenr:Je 
v týchto d1'íoch oslávili 

70 rokov 
vínskei, autor Čumila, predstavu/ Skolastika DÚBRAVČ/KOVA 
svoiu tvorbu zo začiatku osemd~ 
siatych rokov. 
Výstava potrvá do 4. marca. 

75 rokov 
Katarína .BALAžovA 

Hermína HON EKO VA 
Ján TARGOŠ· 

Pavlína PISAROVA 
Stanislav šJLHAN 

85 rokov 
Stefánia PARAJKOVA 

Blahoželáme! 

noc, - spieva. A jemu po líca cl 
stekajú slzy. Keď platňa dohra 
la vošla som dnu a chytila son 
ho za obidve ruky, -píše. "Bo 
sí na Liptove, však?" pokýva 
súhlasne hlavou. "Všetko so rr. 
jasne videl a počul. 

Bol som aj na holiach a pr( ·.· ZÓsobášili:rs~!j\>i!,[j2lV 
potoku. V košiari bl'ačalí ovce. ~--'-"-----'-"----'"--='---"-

Vrzli vrátka a bača Hrmo vyšíe, Stanislav KRISTL 
z koliby. Zahahókal na va/a. a Mária FISCHEROVA 
chov a podával mi žinčicu." An1 
som nedýchala, bála som sa, Patrik BOHM 
že ho preruším, píše ďalej svo. a MichaelaJONAšovA 
jej švagrinej tá za morom. 

"Zišiel som k potoku a tu 
kŕdle bielych husí s hlasným 

Blahoželáme! 

~~~~:7;Fafe7.:~á;~~~~.k;:::~·<p~-d-i-ši_i_z_·. ""fi7". a=.š=]=.5"":~-:,-:!-:~=~-:. ~~y) 
som videl detí, ako sí púš(ajú 
šarkanov." Mária ENCINGEROVA 

Ing. ján FIFIK 

Vilma LUDVIGOVA 

Darina PROFTOVA 

A to vari stačí, poď medzi 
nás, tam ku stromčeku, - volá 
ho manželka. "A ešte ... ešte to
to, - hovorí: Z našej dreveníčky 
vyšla ona, moja mamka. V zim· 
nej kabaníčke, obutá sviatočné 
kapce, starostlivo nask/adaná Necb odpočívajz'i v pokoji! 
sukňa, na hlave teplá kašmíro
vá šatka, zavinutá vo vlniačiku, 
kráčala ponad potok môstikom 
do kostola. V rukách modliteb
ná knižka, kolo dlaní ovinuté 

IU ub 
dôchodcov 
rOJ(U 2002 

pátričky. Patnásteho januára 2003 sa 
A jasne som počul hlaholtretli dôcbodcovia vo svojom 

našich zvonov a koledy... !lube, kde zhodnotili podujatia 
Zahrajte mi tichúčko, javo ro- plynulé bo roka. Klub je praví

vé husle ... " Načúvam. No pría-lelne otvorený pre svojicb čle
telka končí a pýta sa: "No, tak ov 3-krát v týždni. Príjemné 
čo povieš na toto." "Nič. Som ;bvíle _v ňom ma!ú doff~a~~ 
unesená takouto vidinou a eramm tlaku krVI a velmt uzt
smútkom za domovom v ďale-očnými radami pani MUDr. 
k . b h . d . kd .ranky Kiníákovej. eJ o ate] eu zme, e van v. l'k, , p , . . • , e y vyznam pre racu 
ntk~mu nt~ nechyb~·:·.a pred-rtubu malo presťahovanie do 
sa, hovonm. No vrattft sme sa ových priestorov. 
do skutočností, pospomínali eš- Vedúca, A. Maderová, vel'n'li 
te kde čo a rozlúčili s vedomím, íprimne a srdečne pod'akovala 
že sa hádam ešte vol'akedy zí- 1§etkým členom, ktorí nezi§tne 
deme. A ja som nadobudla is- lomobli pri zariadbvaní novýcb 
totu, že v človeku vždy zostávawiestorov. 
túžba po domove. Interiér klubu je vyzdobený 

umeleckými predmetmi, prak
G. M. ickými vecami, ktoré priniesli 

MZ a starosta MČ DNV aj 
štvrtý reprezentačný ples 
mestskej časti venovt;Ili hu
manitámym účelom. Výnos z 
príjmov použije mestská časť 
DNV na potreby Domu so
ciálnych služieb v DNV. 

A skutočne, hostia plesu ve
novaného podpore Európ
skeho roka zdravotne postih- · 

ťudskost: spolupatričnos( humanita 
- # .... # Stvrtý reprezentacny 

nutým, plne pochopili motto 
plesu: Ľudskost; spolupatrič
nost; humanita nielen úča
sťou (časť zo vstupného šla 
na humanitárne účely) ale aj 
podporou v tombole a pria
mymi finančnými darmi. 

Na ples sa však prišli hostia 
pobaviť. Ten tohtoročný zís
kal, zatiaľ z ohlasov, pr.ivlas
tok najlepší. 
Už námet, scenár, réžia i výz
doba zabezpečená Istracent
rom splňala požiadavky aj 
náročných. V programe zau
jali tanečná skupina Sean, 
ľudová hudba Skaličan, sú
bor country tancov Sillma
rion, súrodenci Jendruc,hov
ci ... skrátka všetci účinkujú
ci. Potvrdili to aj poslankyňa 

členovia . Takto zariadený klub 
sa stal, bez zveličenia, spoloč
ným domovom 160 členom. 

Vedenie klubu pripravilo 
napr. Annabál, katarínsku i sil
vestrovskú zábavu, na ktorých 
si naši dôcbodcovia z cbuti za
tancovali a zaspievali. 

Príjemné boli posedenia veno
vané jubilantom a zvlá§ť vyda
rená bola akcia .,Babička klubu 
2002". 

Dôcbodcovia sa mobli zúčast
niť i niekoľkýcb zájazdov po 
Slovensku. Svojim rozsabom po
dujatí sa vlastne Klub stal kul
túrno-spoločenským strediskom. 

Nie sú to len posedenia pri 
čiernej káve a spomienkach na 
mladosť, ale zásluhou našej pa
ni doktorky janky získavame 
i potrebné a užitočné informá
cie o zdravotnom štýle života se
niorov. 

Z toho všetkého som nadobu
dol presvedčenie, že máme skve-

NR SR Ľ. Navrátilová, riadi
teľ okresného riaditeľstva PZ 
Ba IV š. Bažík, predseda 
CHKS na Slovensku J. Cveč
ka, zástupcovia krajského, 
okresného úradu, poslanci 
MZ a pravdaže veľa dálších 
zábavy chtivých, predovšet
kým však všetci chceli a aj 
podporili hlavnú myšlienku 
takéhoto stretnutia. 
Finančne ho podporili: hosti
nec Koľaj, SD Jednota, Pres
skam s. r. o., VW Sk, Kolo, 
DaK Kus ller, lekáreň pri sta
nici, Eko! Brno, Ing. B. Hollý, 
p. Vitáloš, Devex, p. Mensá
tor, rodina Miloša Encingera. 
Do tomboly prispeli: PD De
vín, Akcentmedia" Orange 
Carle! Slovakia, Geoconsult, 

lú pani vedúcu Klubu, ktorá má 
skvelých spolupracovníkov. 

Na posedení odznievali slová 
uznania a pod'akovania za mo
žnosť takto v Klube tráviť čas. 
Som velín i rád, že Miestny úrad 
vyhradil na pôsobenie Klubu 
naozaj vbodné miesto a dáva 
možnosť dôchodcom stráviť vole 
né cbVI1e pri spoločenských, kul
túrnych i inýcb pn1ežitostiach. 

O plánoch, ktoré predložila 
pani vedúca pre rok 2003 na
píšem nabudúce. 

Chcem napísať, že v Klube mi 
však predsa niečo chýbalo. Je to 
zodpovedajúce hudobno-repro
dukčné zariadenie. 

Poslanci, členovia kultúrnej 
komisie Miestneho zastupiteľ
stva, máte prl1ežitosť, aby ste tú
to našu žiadosť realizovali. 

František Subín 
člen Klubu dôcbodcov 

Istria, reštaurácia U Michala, 
klenotníctvo Kleopatra, Ve
čierka Včielka, Potraviny Na 
grbe, agentúra LIVE, potravi
ny na Kosatcovej, drogéria 
Stratený, papiernictvo Fräh
lich, VÚB DNV, obchod Bara
novičová, rodiny Weissová, 
Mrázová (starosta s manžel
kou), E. Besedová, Ľ. Navrá
tilová, J. Barborík. 

Organizátori všetkým da
kujú (aj tým, na ktorých sme 
možno v zozname zabudli). 

r 

Vianočné sviatky sú už zo na
mi . Prostredníctvom vašich novín 
však chceme podakovat' všetkým, 
ktorí sa zapojili do sútaže o naj
krajší perník. Ďakujeme, že ste si 
v čase vianočných besiedok, ná
kupov a zhonov našli čas aj no 
pečenie medovníkov, ktoré puto
vali det'om z DSS prof. K. 
Matulaya, ktorým urobili vel'kú 
radost', o čom svedčí aj priložený 
list. 
Milí priatelia! 

V mene všetkých dievčat, 

chlapcov a zamestnancov z DSS 
prof. K. Matuloya srdečne da ku
jem celému kolektívu zamestnan
cov a de(om z MŠ J. Smreka zo 
krásne o sladké perníčky, ktoré 
ste nám veno,vali v predvianoč
nom čase . Váš darček nám po
mohol dotvoril' atmosféru naj
krajších sviatkov v roku aj 
v našom zariadení. V novom ro
ku Vám prajem vela pracovných 
a osobných úspechov a teším sa 
na našu dalšiu spoluprácu. 

Ing. Edita Kruszlíková, riaditel'ka 
Domovo sociá lnyc.h služieb 

DEVEX 5 



FUTBAL~ 
Futbalová jeseň skončila a vý

sledky našich družstiev v jednotli
vých skupinách hovoria, že najús
pešnejším futbalovým družstvom 
DNY v jesennej časti boli mladší 
dorastenci v 111. lige, keď so ziskom 
27 bodov (rovnako ako druhá 
Dúbravka) skončili na tretom mies
te. Najmenej úspešným d~užstvom 
boli mladší žiaci. So ziskom 7 bo
dov skončili na predposlednom 
mieste. Priblížili sa im seniori v IV. 
lige, keď zo 14 zápasov získali ll 
bodov a obsadili 14. miesto. 

Starší dorastenci v 111. lige. LSD, 
so ziskom 24 bodov obsadili 5 . 
priečku , na 2. mieste medzi najle- · 
pšími strelcami sa umiestnil Jakub 
Kovarík (ll gólov) z FC L. 

Starší žiaci sa so ziskom 19 bo-

Zimný turnai 
Futbalisti FCL DNY neoddychujú 

oni cez zimnú prestávku. 
ŠK Plavecký Štvrtok poriado 

v dňoch 25. l . - 9. 3. 2003 na svo
jom ihrisku futbalový turnaj za účasti 
osem družstiev. 

Hracími dňami sú sobota a nede
l'a 13.00 a 15.00 h. Prvý zápas fut-

Stolnotenisový turnaj 

Dňa 18. 1. 2003 sa usku
točnil Novoročný stolnoteni
sový turnaj v kategóriách 
muži a ženy nad 15 rokov. 
Tým, že sme nevypísali, či sa 
môžu zúčastniť registrovaní 
alebo neregistrovaní hráči, 
stretli sa obe skupiny, ale žia/' 
len mužská kategória. 

Samozrejme vítazstvá si 
odniesli registrovaní hráči. 
Celkom sa na turnaji zúčast
nilo 42 hráčov. Hrali na de
viatich stoloch v ôsmich sku
pinách po piatich až šiestich 
hráčoch. Prví dvaja postúpili 

Alternatívna súkromná ZŠ l. -4. ro
čník s materskou školou (Montessori 
pedagogika)s rozšíreným vyučovaním 

anglického jazyka, uskutoční zápis do 
l. ročníka, 26. 2. 2003 od 9 .OO do 

16.00 h v budove ZŠ na Hargašovej 
ulici v Záhorskej Bystrici (2. budova, l. 
posch.). 
Podrobnejšie informácie poskytneme 
záujemcom na l. č. 02/6428 7136. 

DEVEX6 

dov umiestnili na 8. mieste. Zaz
namenali však najvyššiu návštevu 
divákov, keď v 2. kole DNY · ŠKP 
Devín, sa prišlo na mladých futba
listov pozrie( 200 divákov. O de
sa( divákov (21 O) ich predstihli 
mladší žiaci na stretnutí 2. kola: 
DNY - ŠKP Devín. 

Prípravkóri v skupine A so zis
kom 16 bodov obsadili 8. miest, 
v skupine B so ziskom 7 bodov ll : 
miesto. 

O tom, že výsledky mládežníc
kych družstiev futbalistov v súčas
nosti pri(ahujú viac divákov na šta
dión svedčí, že seniori musia riad
ne prida(, aby mládež, ktorej drží
me palce a fandíme jej, neprevza
lo všetkých divákov túžiacich vidie( 
pekné zápasy a samozrejme vítaz
stvó domácich. 

bal isti DNY vyhrali nad Dúbravkou 
l :0 (g. Havel) . 
Rozlosovanie dalších zápasov: 
2: 2. DNY - Ružinov 15.00 h 
8. 2. Stupava - DNY 15.00 h 
15. 2. DNY -Zohor 15.00 h 
23. 2. Slovan - DNY 15.00 h 
l. 3. Jabloňové - DNY 15.00 h 

8. 3. DNY- Plavecký Štvrtok 13.00 h 

do skupiny lepších. Druhí 
dvaja do skupiny o pohár 
útechy. V da/šom kole sa 
hralo vyradbvacím spôso
bom. 

Poradie v skupine lepších: 
1. Matej Hamran 
2. Peter Poflák 
3. Peter WDrfe 
4. Vladimír Lukačovič 
Poradie v skupine o cenu 
útechy: 
1. Ladislav Poppelár 
2. Juraj Privrel 

MÁTE DOMA 
POČÍTAČ 

máte občas problém? 

servisovanie PC, siete, 
zálohovanie dát, 
opravy počítačov, 

odstraňovanie vírusov 
Predaj najkvalitnejších PC 

a elektroniky 
za vel'koobchodné ceny 

Viktor MLEJ - Foleman 
e-mail: viktorm lej@ foleman.sk 

0904-834 431 

3. Oliver Poppelár 
4. Marek Balogh 
Další turnaj, a to 2. ročník 
o Putovný pohár starostu 
Devínskej Novej Vsi bude 1. 

marca 2003. Bude to 
neregistrovaných hráčov. 

Zvonimir a."..,".,,. , IA-ZIMA!! 
riaditeľ ško~na vybrané druhy 

na ul. l. Bukovčana č. : 

MOTORŠPORT 

V galérii maistrov 

Devínska Nová Ves má zastú
penie v galérii majstrov SR 2002. 
V motoristickom športe je konku
rencia prevelikó, zástupcom mo
toristického športu z Devínskej sa 
však darilo. 

BRATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/642 861 09 
v skupine produkčných automob_ ~e~-m::;a;il;.;: ~-~~~!~~<!,'~l!~iiíiio.;,www".;,;.,.;,·k.;,;e.;,;rm-at.;,;.s.;,;k_....,~'-----..;,...1 
lov Viliama liedla st. a v tried-' 

V galérii majstrov, ktorú vydal 
SAMŠ sme našli : v kategórii PAO 
v skupine B Andreja Studeniča, 

do 2000 m3 Žarko Šimkoviča. 
Majstrom blahoželáme a teší111 

sa na výsledky roku 2003. 

0[;)®'iJCill3IT3C*.IV 'iJ®W&lli CPrn 
~<5u'cvw® 'iJC3CSGOC*JO[rr® 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 

Do Porsche 
Super Cup 

vozidlami a pretekármi Andrejo. 
Studeničom a Mirom Konôpkon 
Ročnú zmluvu podpísali so šéfo. 
Porche Super Cupu Uwe Breflt 
lom 2. decembra 2002 vneme 
kom Essene. Ocitli sa tak v no 
rýchlejšom značkovom pohár 
vom seriáli sveta, ktorý pozostá 
z 12 pretekov v Európe a Amet 

CD-R TDK 74:34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-
0ba/ na CD od 10.- a iné 

Už 1 O rokov sú sprievodným 
podujatím seriálu FI preteky 
Porsche Super Cup, ktoré sa ako 
jediné jazdia pred nedellíajším fi
nále. V tejto sezóne a v ňom pr
výkrát v histórii predstaví aj čisto 
51oven5ký tím Motorsport SK s 2 

od A po Z objednajte v DEVEX 
e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora} 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 

Z'He<t ~u Há4., d6 4K Md. rNÍm t<waJr, 

sa~~,fNÚH,~ 

ke. INZERTNÉ RUBRIKY 

•. . )l -Kúpa 
9. 2. - Beh na lyz1ach z DNV12 _Predaj 

na Kútiky a spä( )!l - Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 
TURISTICKÉ VÝLETY 

Info: 6477 8269 14 - Služby (ponúka) 
0905 251 570. )5 - Byty 

pre všetkých záujemcov 
poriada MO MS v DNY 

)6 - Nehnutelnosti 
r-----------------------1)7- Rozličné 

SPI RK 
•..llNIERSKo.REAUTNÁ IV.NCEI..AR!A 

Na vyhliadke 23 
841 07 Bratislava 
Tel.: 6477 6728 

' Predám snehové retaze. 
PREDAJ: Tel.: 02/6477 7722 
Rodinné domy: ' Predám digitálny trenažér - ste-
- DNV, ul. Opletalova, 4-izbový, pozemok 504m2, po rekonŠ)er za 2900 _(pôv. 8900 -) . 
trukcii, vo dvore možnosť postavenia dálšieho domu, cena 3,J 'Tel. : 0908 ]25 719 

mRil.!Sk t , d' , d L 
1 

Sl • , 
6 

. b , ' Predám detský prebalovací 
- ozos avany ro mny om ozorno, u . necna, -zz ovy, po1ult k 1 1 6 " k 1 300 

k 
2 8 · k , omp e vantc a ,-

zemo 336m . Cena 3, mz!. S )k. k "k 3 k b' , · d , 
C'h ty

' ' OCI - om tnOCIO mo ry 
a • l 700 - Sk· · l'k d k ' 

-Devín ul vlávo nad kostolom pozemok 759m2 vy' hlad nt ' ' poslte 0 ets 0 

. ' ' l 000 - Sk · · d d. ' · 
hrad, Dunaj a Moravu, cena 1,4 mil. Sk. • ' , ' P0 1e nom tetalt 
Stavebný pozemok moznost dohody) . 
- DNV- pri Volkswagene 24 456m2, cena 800 Sklnť. Tel.: 0907 988 791 

Prenájom RD r .. , . . .. 
- 3-izbový, DNV ul. Poniklecová, zariadení, 20 000 Sk!mesačnL 03 . .': VO~NE Ml~Sl}\:']!:i~j1fÔ 
+energie 
- 2-izbový, Dolné Hony zariadený, prenájom JO 000 Sk/mesal Módny salón zamestná krajčír
ne+ energie . tu. Tel.: 6477 9400 

Hládáme na kúpu 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362,0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na Grbe 43. 

Tel./zózn. : 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, malovky. Interiér -
exteriér. Tel. : 0908 543 991 
• Doučujem individuálne Aj , Nj. 
Dôchodca VŠ, po l ,5 h/200 Sk, 
na dome, denne. Tel :6477 8835 
• Geometrické plány, vytyčovanie 
stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel. : 0905 333 727 
• Vykonávam žehlenie. 

Tel.: 6477 0697 
• Jedn. a podvoj. účtovníctvo, 

DPH, mzdy do 20 prac ., ekon . 
poradenstvo, rekonštrukcia minu
lých období. 

Tel.: 6477 6857,0903 234 512 

~~&ťlii:<tlr' ~osítJBY:FYrí4r~1!:1vi:;l:u 

• Vymením 2-izb. byt v OV za 3-
izb. v OV + doplatok. 

Tel. : 0905 828 463 

p 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 coo 
7 OO - 12 OC> 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE i 
~<empeienova 2 ·1· 

KARLOVA VES i 
if ,fax 02/ 65LI2 1727, E-mail • parrnai@parmal sk j 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z!'avu! 

~-----

STAVEBNÁ · ~ 
MECHANIZÁCIA ~ 

· OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 
Opletalova 65, S4J 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02/6417 GJ71 

~trUUI: •tt@t~ú • .k, ldtp:(/www.m.~!f 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava 
Opletalova 65, 841 07 Bratislava 

OTS (Obchodno-technické služby) s.r.o. Brotislava 
hľadajú pre stredisko v Devínskej Nove j Vsi, Opletalova 65 

skladník • nákupca 

Požadujeme: stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny "B" 
Náplň práce: práca s počítačom, evidencia skladových zásob 

Kontakt: tel.: 02/ 77 64 53 75- Ing. Peter Kadvan 
02/ 77 64 86 91 · Ing. (ubico Mit'ková. 

l 

i 
) 

• Kúpim 1-izb. byt. Platba v holo- Tel.: 5541 0077 
vosti. večer po 19.00 h. 

Tel.: 0904 356 207 " HERBA- ZÁHRADKÁRSKE PO-
• Kúpim 1-izb. byt v OV. 

Tel.: 0904 986 381 

• Dóm do prenájmu garáž na ul. 
Š. Krá lika. 

TREBY, rozličný tovar, darčeky. Na 
grbe 55, 

tel.: 6477 4642 
• Kto daruje vchod. falc. dvere 80 
cm, lavé? 

Tel.: 6477 9950 

- DNV -l, 2, 3 a 4-izbové byty. 

Telefón: 6477 6728, 0907 983 148 

~nzercia - Cenník: l znak= 1,30 Sk, l/16 str. = 678 Sk, l/8 str.= 1360 Sk, l/4 str.= 2720 Sk, l/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 850 Sk. l cm·= 22 Sk. 
z cenám . treba , pr.ipočítat', 20% DPH. Zl~vy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

1 
~mestnam; hladom:, • zlava 50%. Pnplat~y: l. strana + l ~0%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%. 

L----------------------{ Iertna kancelar1a: ONV Novoveska 14 (z dvora nad postou), po-pia: 15.30-18 .00, so: 8.00-11.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 

zápisnika 

- V sobotu 18. l. 2003 o 15.00 h 
kontrolova la hli adka polície vo
di ča~ Felície a pri dychovej skúš
ke zaznamenali požitie alkoholu. 
Vodi čov i zadrža li vodičský preu
kaz. 
- O dva dni neskô r, 20. l . o 5.00 
h, za rovnaký pri estupok prišiel 
o vodi čs ký preukaz vodič na 
lstrijskej ulici. 
- V ten istý d e ň (noc) v čase od 
17.00 do 6 .00 h rannej, neznámy 
páchate!' odcudzil na ul. j . jonáša 
motorové voz idlo VAZ 2104- žl
té - v hodnote 40 tis . Sk. 
- V piatok 28. 1., v čase 13.30-
14.35 h, za bieleho dň a , sa ne-

známy páchate!' vlámal na parko
visku pred reštauráciou Rolanda 
na ulici Na hriadkach do vozidla 
VW Golf. Odcudzil notebook, na
bíjačku s telefónom, šekovú kniž
ku a obleče nie v celkovej hodno
te 84 tis. Sk. 
- Do predajne Vi echa Devín na 
Novoveskej sa v noci z 28. 1. na 
29. l. vl ámal neznámy páchate!' 
a odcudzil tovar v hodnote 80 tis. 
Sk. 
- V prvý deň februára 2003 poli
cajná hliadka ONV spolu s hasič

mi zachraňovala z rieky Morava 
troch uteče ncov Indov. Odovzdali 
ich odd. cudzineckej polície. 
- Za ostatné obdobie dvoch týž
dňov ri ešilo OO PZ ONV osem 
prípadov porušovania občianske
ho spolunažívania . 

OO PZ ONV 

Adresy aj tel. čísla sú k dispozícii. Len čistiť nemá kto! 

l(RÍŽOVI(A 
Absolútne chudobný je ten .. .. doko

nčenie v tajničke . 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. -

B. Kunovitá šelma - zníž množstvo. -

C. Rodič (hovor.)- sprostredkovatel'

nám po nemecky. - D. Zlúčeniny kyse

lín a zásad - jas, žiara - štát v prednej 

Ázii. - E. Kúpa a predaj tovaru - kryhci 

po česky - údolie po nemecky - politic

ká strana na Slovensku. - F. Znes bole-

s( - vyhynutý kočovník - nesením 

vprav. - G. Na tom mieste - stratil reč -

egyptská král'ovná 6. - 8. dynastie. -

H. Turecká rieka - nasýtený plynný 

uhlovodík - odozva po madarsky. -

l. Konzervovaní sol'ou - holota . -

J. Začiatok tajn ičky. -

Zvisle: l . Domovina po česky - clivota. 

· 2. Mys · mesto v Taliansku · slovo po 

francúzsky- kananejský boh smrti . - 3. 

Somár - trieskalo po blesku. - 4. 
Herecký umelec bez reči · lahší náter. -

5. Chvost po česky· postihnuté bole

stou. · 6. Truhla - hovorím. - 7. 
Najstaršie obdobie doby kamennej -

francúzsky ostrov. · 8. Rieka vo 

Francúzsku · mys ohnivej zeme. - 9. 
Rúcal - vlhkos( pôdy. • l O. Slonová 

kos( • druh lekára. · ll . Vidina - ale-

1 2 3 4 5 

A 

D 

E 

F 

G 

H 
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J 
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S pozdravom a ďakujeme za uverejnenie. 

"Vážení" pisatelia anonymov 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Neraz sa k nám do redakcie 

dostane nepodpísaný list, alebo 
list s nečitateľným, neidentifiko
vaným podpisom. Jeden pouka
zuje na nešvár, ktorý sa mu 
v našej MC nepáči, iný soptí na 
problém, ktorý si nemôžeme 
overiť, či bol, či je vymyslený, 
ďalší iba ohovára. 

Vraví sa, že neznalosť zákona 
neospravedlňuje. Aj pisatelia 
anonymných listov by mali po
znať zákon. 

Redakcia tiež. Nakoniec aj 
obyčajná slušnosť nabáda, dať 
slovo aj napadnutej strane, aby 
sa mohla brániť. 

V ostatnom čase sme sa do
zvedeli, že móda anonymných 
listov v Devínskej nadobudla ne
zvyčajné rozmery. Veď aj do re
dakcie sme dostali jeden v osta
tom čase. (Za tie roky ich už priš
lo neúrekom). 

bo po česky • rieka v Rusku. • 12. Štát 

v severozápadnej Európe - usádzaš 

sa.-

Pomôcky: C. Makier.· H. Emet • Atad. 

Aj keď sa hovorí, že bez ve tr; 
saanilistoknasuomenepohn'L-----------------------------------------------------------------------------~---------------------, 

niesmevševedúciaradibysm, 9 10 tý~d ~ 21 2 2003 Roc~n,·k.· XIII. c~ 1-slo ·. 4 be'""hlatne 
veci- veciam pomohli ak: list re, __ . _-__ • __ z_e_n _____ ._. ____________________________ ...:."'Y=-_ ____.J 

dakcii by bol podpísaný, uvede. _____________ ____ 
ná adresa, tel. číslo alebo in; 

možnosť s autorom(mi) sa konPrt'h ovo r 
taktovat; fakty overiť, doplnil 
žiadať o slovo druhú stranu. 

Možno by sme vedeli autorov vydaVafela 
aj poradiť ako postupovať ak s; 
cJ_o~~ieva, ž.e pro~lém je ~reb; Nepoznáme vlastné, utekáme 
nesl~ .. Nern_~me vsak m~znostcudzím. Asi tok som vnímal onke
ovent a senozne reagovat. DTV k importovanému sviatku 

b 
~ie si pred~tavit' anony~, ž~. Valentína . Nevyjadrovali sa síce 

y Jeho nepravom okydali a O! 1. ' · k · 1 , 1 d k 
sa nemohol bránit'? Iste každfyvobtel•a ~~~v•ndsl· ·e'; ase·vyks e ·ok 

• • t' · , , . d f ne o ve m1 o 1sny. mm a vsa 
moze ma my naz~r na Je m . 

1
• • , hl' d l' 

vec, jednu osobu, jedno kona·)nukl~ ve":'' pestry po a ~a ~-
nie ... Riešenie je však inde akj• no "h nazory. Odhalda 1ch JO 
vo vypisovaní anonymných lis.okomihu a ponúkla obraz našej 
to v. )oločnosti . Skutočne nepoznáme 

Je nám úprimne f'úto. ecítime si vlastné ole utiekame sa 
Redakci nohokrát) k ,udziemu. V~etky tie 

olooweny, Santa klausovia, volen-

• .., • novic, ole aj shopy, hamburgery, 

I<..orenle ZlVOtautiky, o čo jo viem ešte čo, sa 
nám vrútili s ohlušujúcim racho

• Moja žena si ma pletie s antibiotik<>m aby .. . "vychovali novú generá

V ČÍSLE:O Nelegálny vyrub O Z radnice 

O Špina - vec verejná O Kultúra 

Q Spoločenská kronika 

O Z policajného 

Pohl'adnice Devínskej 

Hľadáte pohľadnice Devín

skej, pretože ich chcete poslať 

známym? 
Tri nové druhy pohľadníc ONV 

dostanete v kúpiť v inzertnej 

kancelárii Devexu na Novoves

kej 14 (z dvora), po-pia: 15,30-

18.00, so: 8.00-10.00h. 

Harmonogram 
kalendárneho zberu 

marec -jún 2003 
Devínska Nová Ves 

-streda 5. 3., 2. 4., 30. 4., 
28. 5., 25. 6. 

Požiarovosť 
mi. Chce ma ma( každých 6 hodín. iu" konzumentov cudzieho. Prečo? 

· 2. Orla - mol. - 7. Amanu . - 8. Áre- Vedie "nás" k tomu cesta l'ahšie- Okresné riaditeľstvo Hasičs

kého a záchranného zboru zare

gistrovalo na území hlavného 

mesta SR Bratislavy v mesiaci 

január 2003 celkom 44 požiarov, 

pri ktorých vznikli priame škody 

vo výške 2 845 500,- Sk. 

nas. -

7 8 9 10 1112 

• Prečo tu vašu Anču volajú chrípka?o odporu? Alebo kýmsi platená re· 
d -Vieš, chrípku už mal každý. lama? Čo je vlastne reklama? 

ohože to zaujíma? Kto skúma 

N 'k ·•· - •·· · Sl k c· pozná ciele? Zaujíma nás to? 
a1 ra1s1e zeny z'lu na ovens u. E 0 k d . b d. d k 

s( výnimkám. , , r~ o va z nos u u o ona· 
••• 1 kop1e kohosi? Svoju vlastnú iden· 

tu "predáme" za niekol'ko korún 
• Som si istý, • hovorí smutne otec št'oncesionárskych poplatkov? Ale 

denta profesorovi, • že môj syn Ime oj schopní v Európe zachova( 

skúšku u vás neurobí. i dedičstvo svojich otcov? Alebo 

·A ja si myslím, že urobí,· odpovededičstvo našich otcov nám už nič 
profesor, • môžeme sa staviť o pätehovorí? Čia je to chyba? Ak to za 
tisíc! Hybu považujeme. Iste, čo je pek-

••• é, vhodné môže slúži( ako dopi-

Do chodca narazí vodička s autom. R0 k k nášmu národnému, tradičné-
šoku nadáva chodec slečne: lu . V primeranej miere. Či my po-

.- Čo ste slepá? ·ebuJ:me bombastickú reklamu 

- Prečo? Ved' som vás trafila! fa·s•angom? Nuž, mladí možno 
poznajú mnohé naše tradície. 

Inzerát: 
Venujú rodičia a školy, tým na· 

i , tol'ko pozornosti aby nezanikli 
Matka, plnoštíhla, temperamentn nohrad ·l· · h · · , , 1 1 1 te me, stce nove, a e 
brunetka, so záujmom o výlety, hlo flaši mi nie celkom súvisiace? 

dá pre svoju dcéru ženícha. Nebol svetový Nepela, Sládek, 

N l ~l ~ la' e ~ega _ ny vyru ~ 
stromov pri Devínskom jazere 

Cestu z Devínskej Novej Vsi za 
družstvom dG Devínskeho jazera le
muje po jednej strane olej statných to
pol'ov, s pásom kríkov v podraste. 
Plnia niekol'ko významných funkcií: 
oko vetrolam znižujú veternú eróziu, 
zachytávajú čast' škodlivín z dopravy, 
aby sa nedostali do pol'nohospodár
skych plodín, pestovaných na pril'a
hlých poliach, zadržiavajú vlahu 
o v neposlednej miere sú úkrytom pre 
vtáky o divo žijúce zvieratá. 

nie sú ich zamestanci. Sú si vedomí, aké 
sú tieto stromy o kry pre nich užitočné . 
Za poškodzovanie stromov hrozí vinní
kovi niekol'kotisícová pokuta. 

Pri týchto požiaroch neboli 

žiadne osoby zranené ani usmr

tené Uchránené hodnoty boli 

vyčíslené vo výške 6 740 000,

Sk. 

Zbytočné obavy 

SBD Ba IV, ktoré má zmluvu 

s firmou Satro o prevádzkovaní 

TKR, rokuje s MC ONV o rozvoji 

a údržbe TKR v ONV. 

Predpokladáme, že obavy 

o TKR v ONV sú zbytočné. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava iezdoslov 0 ďalší, aj preto, že 

Kali štná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil : 0903·429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk.lnzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská lA stal, samými sebou? 

Útok no tieto topole začal už minulé 
leto. Neznámy "snaživec" pálil pod ni
mi slamu, naplavenú povodňami. 

Niekol'ko mohutných topolov do
platilo na jeho "poriadkumilovnost'" 
životom. Zástupcovia Družstva podiel
nikov prehlasujú, že za spolovoním 

Útok na topole a kríky rastúce pod ni
mi so tým neskončil. Začiatkom tohoto 
roka niekto najprv odstránil pás krovín 
v dfžke približne 300 m, potom dokon
ca vyrúbal S topolov. Spoločenská hod
nota vyrúbaných krov bolo približne 
90 lis. Sk, vyrúbaných stromov do 
l OO tis. Sk. Čo na takéto počínanie ho
vorí zákon o ochrane prírody? "Orgón 
ochrany prírody uloží povinnost' zopla
lit' finančnú náhradu oj lomu, kto vyrú
bal dreviny bez súhlasu, o to do výšky 
spoločenskej hodnoty dreviny .... 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 13.2. 2003. 

(z dvor~) po-pia: 15.30-18~00, so: 8.00-11 .00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Vydavateľ 
Nevychadza v auguste . Tlac: ART PRESS spol. s r.o ., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 

lllail: krug @mail.viapvt.sk 

D EV EX 8 
(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 27.2. 2003, 
číslo vyjde 7.3. 2003. 



Drobničky 
z radnice 

- Na svojich prvých zasadnu
tiach sa zišli poslanci zastúpení 
v niektorých z odborných ko
misií pri miestnom zastupiteľ
stve. Prvé zasadnutie absolvo
vala komisia výstavby, architek
túry, urbanizmu a dopravy, kto~ 
rá prerokova la odborné stano
viská k žiadostiam o vydanie 
stavebných povolení na území 
MČ ONV. Členovia legislatív
nej komisie prerokovali znenie 
zmlúv na ďalšiu spoluprácu 
medzi mestskou časťou a ho
landskými partnermi. Svoje pri
pomienky k zmluve prednesú 
priamo zasadnutiu MZ. Členo
via komisie ochrany životného 
prostredia prerokovali za účasti 
zástupcov združenia "Proti be
tonárke" ako i konateľa tejto 
spoločnosti pripomienky čle
nov združenia, ktoré sa zapra
cujú, do stanoviska MČ ONV 
k stavebnému povoleniu. 
-Zástupcovia politických klu
bov predložili miestnemu úra
du pripomienky k návrhu kapi
tálového rozpočtu MČ ONV na 
rok 2003. Rozpočet bude pre
rokovávať poslanecký zbor 
ONV na svojom marcovom za
sadnutí. 

Z diára 
starostu 
Mč ONV Ing. V. Mráza za 

uplynulé dva týždne 
vyberáme: 

- Starosta rokoval so zástup
cami spoločnosti Tenergo a.s., 
ktorá v mestskej časti pôsobí 
vo funkcii operátora dodá
vajúceho a prevádzkujúceho 
teplo a teplú úžitkovú vodu 
z kotolní na území ONV. Te
nergo v zmysle platnej zmluvy 
o nájme predloží MC ONV od
počet plnenia harmonogramu 
investícií do týchto zariadení 
s vyhodnotením priebehu re
alizácie rekonštrukcie a mo
dernizácie technológií. 

DEVEX2 

- Na radnici hl.m. SR Bratislavy 
rokovala finančná komisia pri 
MsTZ hl.m. SR Bratislavy. 

Hlavným bodom rokovania 
bol návrh rozpočtu hl.m. SR BA 
pre rok 2003 a informácia 
k možnostiam refinancovania 
dlhu Hl.m. SR Bratislavy v obje
me 3,7 mld. Sk, ktorú treba 
splatiť v auguste tohto roka.-

Návrh rozpočtu hl.m. SR BA 
oakovane prerokuje komisia po 
vyhodnotení pripomienok os
tatných komisií mesta, pred ro
kovaním MsTZ, ktoré bude za
sadať 6.3 .2003. 
- Rokovala mestská rada hl.m . 
SR Bratislavy. 

Prerokovala materiály zara
dené na rokovanie mestského 
zastupiteľstva 6.3.2003. Návrh 
rozpočtu hl.m.SR pre rok 2003 
členovia rady podrobili ostrej 
kritike hlavne v časti týkajúcej 
sa čistoty hl.m.SR a odstraňova
niu komunálneho odpadu, kto
ré žiadali dopracovať. 

Námietky vzniesli i k nízke
mu rozpočtovému objemu 
v dopravných stavbách. 

Zastupiteľstvu odporučili 

schváliť predložený návrh na 
zmenu štatútu hl.m.SR Bratis
lavy, ktorým sa prenáša pôsob
nosť na úseku územného plánu 
a stavebného konania na mest
ské časti s účinnosťou od 
1.5.2003. 

-rad-

Predmetom rokovania boli 
i uzatvorené zmluvné vzťahy 
na dodávky medzi týmto 
operátorom a jednotlivými 
odberatel'mi, ako i očakávané 
zmeny v tejto spoločnosti. 
- Na radnici rokovali starosta 
Mč ONV a predseda staveb
ného bytového družstva BA IV. 
Okruh problémov, ktoré obe 
strany prerokovali sa dotýkajú 
ďalšieho prevádzkovania ako 
i rozvoja a údržby siete televíz
nych rozvodov v ONV. 

Obe strany sa dohodli na 
vypracovaní koncepcie rozvoja 
tejto siete v ONV ako i na mo
žnosti výhl'adu jej šírenia 
v okrese BA IV. Do spracova
nia koncepcie obe strany in
ventarizujú súčasný stav v le
gislatíve, finančnom plnení, 
majetkovej podstate oboch 
tak, aby bolo možné predložiť 

rozhodujúcim orgánom návrh 
na vytvorenie spoločnej ob
chodnej spoločnosti, za úče
lom rekonštrukcie, modernizá
cie a ďalšieho rozvoja siete. 
-V súčasnosti s plnením voleb
ného programu v sociálnej ob
lasti starosta rokoval so zástup
cami spoločnosti Emita, 
k urýchleniu realizácie rekon
štrukcie objektu MS 120, urče
ného k zrealizovaniu zámeru 
vytvorenia domu sociálnej sta
rostlivosti. Obe strany dohodli 
spoločný postup pre realizáciu 
l. etapy - Relaxačno rehabili
tačného centra, v čo najkra
tšom čase. 

Z pohl'adu perspektívy dobu
dovania celého zámeru sa obe 
strany dohodli na vytvorení ne
ziskovej organizácie, prostred
níctvom ktorej je možné získať 
chýbajúce investičné zdroje fi
nancovania zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Zámer vytvorenia 
spoločnosti predloží starosta 

N l ... e ega ny 
výrub 

(Dokončenie z l. strany) 

Pokutu do l 000 000 Sk ... môže or

gán ochrany prírody uložil' podnika
teloví alebo právnickej osobe, ktorá sa 

dopustila protiprávneho konania tým, 
že vyrúbe, objedná výrub alebo dá po
kyn na výrub ... bez súhlasu orgánu 
ochrany prírody." Výrub určite nevyko
nal jeden človek s pílou, určite boli pri 
nakladaní a odvoze mohutných 
kmeňov použité mechanizmy. 

Podnikatel' alebo právnická osoba 

na rokovanie orgánov Mč 
- Starosta rokoval so zást T ky'to obraz so so železnou 10 

' k . k -d' mi VÚB, ktorí prejavili zá · lnostou opa u1e oz Y 
o d'alšie šírenie služieb roztopí sa sneh 0 odkryje na 
bankovej spoločnosti na h kopy komunálnych od-
MČ ONV, s prihliadnutím ohorkov z cigariet a psích 
rozvojové územie v okolí na trávnikoch, pod ok-
Slovensko. ml dornov, pri kontajneroch. 
- Bratislavu navštívil preds ··te ste si to aj vy všimli, mož-rcl • 
dolnorakúskej krajinskej vlá ste aj ponadávali: "<:o robí 
rokovania ktorého sa dotý ieslny úrad2" Alebo: "Co robí 
i Mč DNV, konkrétne prep enova?" 
nia ONV- Marcheggu cyklol Ako to naozaj je? Najviac od
kou, ako i cestným mostom. dkov leží pod oknami panelá-

V nadväznosti na túto n v 0 v okolí kontajnerových sta
števu prebehlo i rokova víšť. Odlial' ich vietor rozfuku
v Marcheggu a na ministers do okolia. Podl'a platného 
zahraničných vecí SR. V zm eobecne záväzného nariade
záverov z týchto . ro~ov 0 (dalej len VZN) č. 2/1991 
~ t~'!lto roku sa ~lan_uJe r čistote za zabezpečenie čistoty 
ilzaCia cy~l~p~epojent.a a odníkov a priestorov medzi 
prava reailzaCie cestneho p d 'k b d u z d . . • , o n1 om a u ovo o pove-
pojenta sa zacne v buduc l 1 'k ( · ) ·1' hl · . .••. • , 'v as n1 spravca pn a e1 ne-
roku. Najbilzste spolocne ro l' 1. p dl' VZN Hl 'h . , ute nos 1. o a avne o 
vante oboch stran sa uskuto . SR B . l • 1212001 . d . . . esla rolls avy c. 
vo Vte nt v mestact marec. d l'kv'd, .. d d o voze a 1 1 acu o pa u za-
----------~ezpečovat' udržiavanie čistoty 
t' "k d k'" • - h . a kontajnerovom stanovišti 
az 0 0 aze, ze Sl mec amzmy v okolí do vzdialenosti 3 mvo 

meslnanci požičali bez vedomia etkých smeroch je povinnost'ou 
tela. Nelegálny výrub lopol'ov vyše rávcu nehnutel'nosti . Na sídl is
je Mestská polícia. V danej lokalite ch sú správcami SBD Bratisla
dú hliadkoval' policajti so slrážn IV, C-Real a spoločenstvá 
psami, aby sa predišlo ďalším nele stníkov bytov. Upratovanie 
nym výrubom. . !Onlajnerových stanovíš!' 3 x týž-

Prosíme každého kto má akéko~ nne zmluvne zabezpečuje 
d 

· l .'1 , b nova, dovolím si tvrdil', že 
ve omoslt o ne ego nom vyru e lo • 6 . k . . H •. 
, seo ecne1 spo o1nosll. ors1e 
lov, ~by lo nah!ásil na ~ieslnom úr pri kontajneroch vyzerá v ne-
Devmska Nova Ves (l.c. 64 777 2 l'u večer a počas sviatkov. 
64 775 250). Pomôže tak ochránil' Možno si poviete - to je teda 
ktoré pri ceste na Devínske jazero bre vymyslené! Správcovia ne
rastú. lnutel'ností nech zabezpečia 

ratovanie a miestny úrad sa 
zo zodpovednosti. 

i keď s platnými normami nie 
možné polemizovat', nanajvýš 
zákonným spôsobom snažil' 

novelizáciu, predsa mi ne-
nevysvetlil' logiku vyššie uve

VZN. Správne je, aby 
kto znečistenie spôsobil, bol 
povedný za jeho odstráne
Nečistotu pod oknami pane

a pri kontajnerových stano
ch "produkujú" obyvatelia 
panelákov a preto by mali 

upratovanie zaplatil' v nájom-

nie všade funguje. Aké opatrenia 
prijal miestny úrad? 

V júli minulého roka upozornil 
starosta listom (-real, SBD 
Bratislava IV a väčšinu spoiÓčen
stiev vlastníkov bytov, aby praví-

pečil upratovanie priestranstva 
pri dome. 
• Triedte odpad, aby sa kontajne
ry nepreplňovali . 
• Skontrolujte, č i Vaše deti nene
chávajú vrecúško s odpadom po
hodené pri kontajneri, lebo sa im 
ho nechce otvára( 
• Či nenecháva jú kontajner otvo
rený a vietor tak dostáva šancu 

Aj tomuto niekto v Devínskej hovorí kultúrne bývanie 

delne čistili verejné priestranstvá, 
prilahlé k nehnutel'nostiam v ich 
správe. 

Za nedodržanie VZN o čistote 
môže starosta vyrúbil' pokutu 
právnickej osobe do 200 000 
Sk. 

Je na zváženie: postupovať 
tvrdo - a možno aj Vy zaplatíte 
alikvotnú čast' pokuty vo svojom 
nájomnom, alebo žít' v špine 
a neporiadku? 

• Ohorky z cigariet nezhnijú! 
Patria do koša a nie n'a trávnik! 

Týmto článkom nechcem vyvo· 
lat' dojem, že pri všetkých pane
lákoch v Devínskej Novej Vsi je 
špina a neporiadok. 

Má byt' skôr upozornením na 
povinnosti, ktoré si mnohí správ
covia nehnutel'ností neplnia . 

Teraz ste si určite povedali: 
mňa sa to netýka, nech sa posta
rajú tí, čo sú za to platení. 
Dovolím si s Vami polemizovat'. 
Ak Vám záleží na čistom a upra

Nenápadný papier v tráve pod Dev. Kobylou 

venom okolí: 
• Zaujímajte sa, či správca 
Vášho bytového' domu zabez-

Prečo ai DPH? 
V novinách čítame o hrozia

com zdražovaní cestovného 
MHD o 1 O až 20 %, cien ener
gií a vody o 25 % atď. 

Nerozumiem však zdôvodne
niu, keď sa odvolávajú aj na 

popreháňal' odpadky po trávni
koch . 
• Upratujte výkaly po Vašom pso
vi, nečakajte, kým to budú robit' 
všetci. 

zvýšenie DPH. Veď fo sa plati
telóvi vracia. Prečo ho započíta
vajú do zdôvodnení a teda aj 
do cien? 

mr 
Ak konečný odberatel' nie je 

platitelóm DPH, tak ho zaplatí. 
Ide teda o osoby, ktoré nie sú 

Aby sme my všetci žili v čistom 
a zdravom životnom prostredí. 

Mária Šimonová, 
Miestny úrad DNY 

platitelia DPH, ale tovar kupujú 
v retazci poslední: súkromné 
osoby kupujúce benzín, naftu, 
energie pre domácnosti, tlač, 
{teda aj Devínskonovoveský ex
pres, ktorý sa nepredáva}, po
traviny, spotrebný tovar pre do-
mácnosti ... r 

DEVEX 3 



, .,. .. 1. 3, 2003 - Chorvátsky bál ··. _ .· 
va:dičnú chorvátsku fašia~govú zábavu poriad~ '. 

kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi, 

vo vel'kej sále od 19.00 h . . -.·· 

Púpav a . a detské domovy 

V dňoch 28.2-2.3. 2003 sa uskutoční už štvrtý víkendový pobyt detí 

z detských domovov, ktorý pre ne pripravila nezisková organizácia 
Púpava tentoraz za podpory Nadácie Tri kluče . 

Stretávajú sa tu deti vo veku 6-8 rokov zo štyroch detských domo
vov. Inštruktori , ktorí s de(mi zažijú vela silných okamihov, pre nich na

chysta li kopu hier a rôznych tvorivých aktivít. Ich cielom je budovanie 

vlastností ako sú sebaovládanie, sebadôvera, rešpektovanie súkromia 
druhých, osobná zodpovednos( Deti tu majú možnos( vytvori( si 
vz(ahy aj mimo domova, v ktorom žijú . Nauči( deti za dva dni všetky 

sociá lne a praktické zručnosti, ktoré by im pomohli zvládnu( život sa 

nedá. Dajú sa však pomocou zážitkov naštartova( a postupne budo
va( 

Naša vdaka patrí aj sponzorom, ktorí stretnutia detí z detských do
movov podpori li aj v minulom roku: SPP Bratislava SAD Bratis lava 

ASSET a Slovenským elektrárňam, nadáciam Tri kl~če a Úsmev ak~ 
dar. 

Ďalšími aktivitami neziskovej organizácie Púpava sú: víkendové po
byty pre deti a aj pre _rodičov s de(mi, letné tábory, tvorivé dielne, prí

prava žiakov na prijímacie pohovory, diagnostika a doučovanie detí 
s poruchami učenia a správania, materské centrum. 

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stánke www.pupa
va.sk alebo na tel. čísle 0905 729 431. 

EŠTE SA NEPOZNÁME,_ 
SPOZNAJME SA! 

Ko lektív M~ M. Marečka 16 
pripravil pre deti a rodičov, ktorí 
ešte nenavštevujú materskú ško
lu a v blízkej budúcnosti chcú: 
Akciu: Ešte sa nepoznáme, spo
znajme sa! 

V sobotu l . marca 2003 od 
13.00 h do 17.00 h 
Pripravili sme pre vás: 
- možnosť oboznám i ť sa s pries
torm i tried, jedálne a telocvič
ne .... 

DEVEX4 

- možnosť vyskúšať si rôzne vý
tvarné a pracovné techniky 
- možnosť zacvičiť si v našej te
locvični 

- možnosť nadviazať neformálny 
kontakt s učitel'kami M~ 
- možnosť oboznámiť sa s tým, 
čo vás zaujíma 
Tešíme sa na vás ... 

Prineste deťom prezúvky 
a pohodlne ich oblečte. 

Program kina zatiaľ 

©rnwiT~ ne premieta 

Karneval v ZŠ l. Bukovčana 1 

Na známosť sa všetkým dáva táto dôležitá správa: 
Kto sa chce rytierom, princeznou či šaškom stať, musí, 
maškarný ples utekať ... 

V pondelok 1 O. februára takto oslovili všetky deti, ktoré n 
vštevujú Zš l. Bukovčana 1. Spolu so svojimi pedagógmi si 1 
tvorili zaujímavý program .. Detskú miniplayback show". Deti s 
mostatne vytvárali vel'mi prijemnú atmosféru. Radosť žiar 
z ich usmiatych tvárí spoza škrabošiek a najrozmanitejších ko 
týmov. V nich sa aspoň na krátky čas stali svojimi obl'úbenýr 
postavami z rozprávok, z reálneho života či iba tak, z vlast 
fantázie. 
Dakujeme za tanec - milí šaškovia, princezné, Harry Potter, 
krásne čarodejnice. Poslúchajte v škole, uvidíme sa o rok! 
p. učitel'ky z Charkovskej ul. 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 

Agneša MARTANOVIČOVA 
Eduard MARTANOVIČ · 

75 rokov 

Emt1ia BRUNCLIKOVA 

Ernest RADO 

80 rokov 

Valéria MANDAKOVA 

90 rokov 

Ema BORBÉLYOVA 

Blahoželáme! 

( VYBRALI SME ) 

~dišli z naši~h ~~~ó0 
* Základná škola na ul. . · ·. · 

Z podujatí, ktoré s/'ubujú 
nevšedné zážitky 

Bukovčana 3 ponúka zá~ 
jemcom 1.marca sto/ne 
tenisový turnaj. 

Jarka GAZDOVA 

Nech odpočíva v pokoji 

Prezentácia je o 8.00 h, z1( 
čiatok o 8,45 h. '-----=---~"-------'"----~ * V nede/'u 23.2. v /stra

centre , vo velkej sále, od 
18.00 h. bude posedenie 
pri dychovej hudbe Zá
horienka. 

*Záujemcovia o 
né parkovacie miesta 
Eisnerovej ulici sa 
prihlásiť na 
oddelení miestneho V programe Fašiangy pri 

dychovke budú 
spoluúčinkovať 

hostia z Moravy. 
Vstupné 50 Sk. 
* Nel'ahkú prácu 
učitel'ov si kaž
doročne v De
vínskej pripomí
name progra
mom Brány 
poznania otvá
rate. Tohtoroč
né slávnostné 
posedenie, sú
časných i býva
lých učitel'ov na 
De-vínskon_o
voveských ško
lách, bude, 
aj s kultúrnym 
programom, 
venovanom uš
/'achtilej práci 
učite/'ov, v pia
tok 28.2. od 
17.00 h vo ver
kej sále /stra-
centra. 

BYTY spol. s r.o. v týchto dňoch si pripomí
name výročie úmrtia dra

Janotová 14·16, 841 05 Bratislava hých rodičov 

Nie ste spokojní s úro~ňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 · 
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne· 

VILIAMA a EMILII 

GRÓFOVÝCH 

bytových priestorov a okrem štandardne.Sláskou a úctou spomínajú 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle· deti s rod· · 
dovné: . znamt. 

- komplexná poradenská služba v oblasti by
tového a tepelného hospodárstva 
-redukcia nákladov spojených s vykurovaním 
-prevádzkovanie, optimalizácia kotolní a vy- Len rodič, ktorý už týmto 
menníkových staníc na základe licencie rešiet pochopí dôležitosť zápi
- každý nami spravovaný dom má zriadený SU do VEĽKEJ školy pre našich 
samostatný účet v banke a všetky účtovné malých .. vel'káčov". 
operácie t?~ajúce sa ~om u sú vedené priamo Chcem týmto vysloviť úprim
na tomto ucte, z ktoreho sa deha prostnedky é pod'ak · k l kt' č' 
na fond opráv a služby. . ovame o e wu u t-

k Žd 
, d , , , , teltek a vychovávateliek ZS P 

- a y om ma vlastneho spravcu a ekono- 0 ma rova za nádherné, príjemné 
- pravidelné zasielanie výpisov z účtov a bezstresové uvítanie našich 
-zabezpečujeme nonstop havarijnú službu n~lých veľkáčov v tejto škole. 
- vedieme razantné opatrenia voči neplatičom z Pri vstupe do budovy nás 
v medziach platnej legislatívy - vymáhanie Vttpne nalepené .,stopy" pri-
nedoplatkov cestou právneho zastúpenia · do nádherne priprave-

kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk Priestorov školy. Hudba, 
tel: 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 atmosféra, milé ús-

pokojný prístup pani 

V Klube dôchodcov bolo 12.2. 

posedenie pri šiškách, ale nie 
obyčajné. 

Medzi dôchodcov prišiel hosť 
neobvyklý, pani Elenka Vc;Jcvalo
vá! Nemusím ju vari ani podrob
ne predstavova( Snáď ju všetci 
poznáme z televíznych progra
mov. Stretnutie bolo bezprostred

né, príjemné i srdečné, pretože 
pani Elenka je aj obyvatel'kou 
našej obce. 

Ako to už býva pri takýchto 
stretnutiach, odpovedala na vela 
zvedavých otázok. Najviac ma 
zaujala odpoveď na otázku ako 
sa cíti v našej obci, ako sa jej ži
je medzi nami. 

Dobre sa n'ám počúvalo, ako 
si velmi rýchlo zvykla, našla dob

rých priatelov - susedov. 

NEODSUDZUJTE 
pisatelov anonymných listov 

Nie všetci pisatelia anonym
ných listov si zaslúžia odsúde
nie. Skôr by som navrhol pora
dit'im. 

Treba sa zamysliet' nad príči
nami vzniku problému a hláda
ním riešenia. 

Anonymné listy možno roz
deli( na: zlomyselné, ktorých je
diným cielom je ubližova( 
a škodit'. Tu treba (veď často 
môže íst' až o choromysel'né ko
nanie) zistit' pôvodcu {krimina
listi disponujú slušným rozsa
hom metód} a, ak to okolnosti 

učiteliek vymazal aj poslednú 
stopu čo i len najmenšieho 
strachu z nového zážitku. 
Oceňujem trpezlivosť s kto

rou sa pani učitel'ky každému 
novému prváčikovi venovali, 
milé darčeky, ktoré na nich ča
kali, rodičia si vychutnali vo
ňavú kávičku pokiaľ ich malá 
ratolesť ukazovala svoju šikov
nosť pri počítačoch, kreslení či 
hrách. Verím, že nástup a pr
vácke "povinnosti" budú pre 
naše deti takým príjemným 
zážitkom, aký nám dokázal 
pripraviť kolektív tejto školy 
pri zápise. V mene všetkých ro
dičov ešte raz d'akujem. 

LŠ 

Dozvedeli sme sa vela z jej sú
kromia. Zaujímavé bolo poču( 

o tvorbe jej televíznych progra
mov. 

Po tejto besede sa jej progra
my stanú pre nás bližšími práve 

preto, že poznáme i zákulisie pri 
ich tvorení. Samozrejme hovorila 

Posedenie 

pri šiškách 
i o svojom spolupracovníkovi pá
novi Andrášim. 

Svojimi l'udskými názormi i svo

jou bezprostrednos(ou si získala 
naše vel'ké sympatie. Môžeme sa 
v budúcnosti pozera( na jej prog
ramy akosi zasvätenejšie. l tu sa 
ukázala pravdivá múdros( že 

čím sa l'udia lepšie poznajú, čím 

vyžadujú, aj potresta( takúto 
škodlivú činnost: 
Ďalšou kategóriou pisatelov 

anonymných listov môžu byt' lu
dia urazení, odmietnutí, spolo
čensky neúspešnL, ktorí takým 
to spôsobom sa chcú sebarea/i
zova( občas aj môžu 11 trafit' kli
nec po hlavičke", teda upozo
rňujú na problém, ktorý sa im 
javí ako problém spoločnostou 
neriešený. Ak sa obávajú o svo

je meno {asi nie sú si celkom is
tý, že problém, ktorý nastolujú, 
je naozaj celospoločenský) ale
bo majú obavy z pomsty, treba 
dôkladne zvážit' o čo vlastne au
torovi ide. Ak ide o problém, 
ktorý skutočne existuje, existuje 

vedia o sebe viac, tým sú si bližší. 

A tak z neznámej pani Vacvalo
vej sa nám stala známou, našou 

pa!"i Elenkou. 
Porozprávala nám i o svojich 

zól'ubách, pri pestovaní mušká
tov, ktoré zdobia jej okná po celý 
rok, i o jej mačičkách a psíkovi. 

Za tie dve hodiny, ktoré nám 
venovala, dozvedeli sme sa vela . 
Ale čo je hlavné, uvedomili sme 

si, že je jedna z nás. 
Na znak toho, že sa dobre cíti

la prisl'úbi la, že opä( príde rode 

a privedie i pána Andrášiho. 
Po tomto stretnutí som nadobu

dol istotu, že náš klub sa stává 
kultúrno -spoločenským stredis

kom. 
Vel'mi pekne dakujeme pani 

Elenke, že prijala naše pozvanie, 
a ubezpečujeme, že ju opäť me
dzi nami velm i radi privítame. 

fš 

predsa forma ako ho riešit'. Štát
ne orgány sú povinné sa zaobe
ra( stažnostomi aj keď sú ano
nymné. Ak hovoria o konkrét
nom probléme. Anonym sa však 
y tomto prípade vystavuje riziku, 
že o rokovaní, riešení, či ne
riešení sa nedozvie, pretože niet 
koho informova( o výsledku. 

Ako možno rieši( problémy aj 
anonymne sa možno dozvedie( 
zo zákonov, nariadení, všeobec
ne záväzných nariadení. Tie tre
ba predovšetkým poznat'. 
Nezaoberám sa v tomto prípa
de tými zlomyselnými, ktorých je 
asi najviac. Bojazlivým som 
chcel poradit'. 

rm (nie anonym) 

Toto je jedna z nových pohľadníc Devínskej, ktorú si môžete kúpiť 
v inzertnej kancelárii Devexu na Novoveskej 14 (z dvora). Dalšie dve si pozriete 
na mieste a možno vás zaujmú. 

DEVEX S 



Ste týraný? (á) 
§ 215 Týranie blízkej oso
by a zverenej osoby 
(1) Kto týra blízku osobu 
alebo osobu, ktorá je v jeho 
starostlivosti alebo výcho
ve, spôsobujúc jej fyzické 
utrpenie alebo psychické 
utrpenie najmä 
a) bitím, kopaním, údermi, 
spôsobovaním rán a po
pálenín rôzneho druhu, po
nižovaním, pohŕdavým za
obchádzaním, neustálym 
sledovaním, vyhrážaním, 
vyvolávaním strachu alebo 
stresu, násilnou izoláciou, 
citovým vydieraním alebo 
iným správaním, ktoré ohro
zuje jej fyzické alebo psy
chické zdravie, alebo ob
medzuje jej bezpečnosť, 
b) bezdôvodným odopiera
ním stravy, oddychu alebo 
spánku, alebo odopieraním 
nevyhnutnej osobnej sta
rostlivosti, ošatenia, hygie
ny, zdravotnej starostlivosti, 
bývania, výchovy alebo 
vzdelávania, 
c) nútením k žobrote alebo 
k vykonávaniu činnosti vy
žadujúcej jej neúmernú fy
zickú záťaž alebo psychickú 
záťaž vzhladom na jej vek 
alebo zdravotný stav, alebo 
spôsobilej poškodiť jej 
zdravie, 
d) vystavovaním vplyvu lá
tok spôsobilých poškodiť 
jej zdravie alebo 
e) neodôvodneným obme
dzovaním v prístupe k ma
jetku, ktorý má právo uží
vať, potrestá sa odňatím 
slobody na dva roky až 

osem rokov alebo zákazom 
činnosti. 

(2) Odňatím slobody na tri 
roky až desať rokov sa pá
chate!' potrestá, 
a) ak poruší činom uvede
ným v odseku 1 osobitnú 
povinnosť, ktorá mu vyplý
va z jeho zamestnania, po
volania, postavenia alebo 
funkcie, alebo povinnosť, 
na ktorej plnenie sa osobit
ne zaviazal, 
b) ak spácha taký čin, hoci 
bol v posledných dvoch ro
koch za taký čin odsúdený 
alebo z výkonu trestu odňa
tia slobody uloženého za 
taký čin prepustený, 
c) ak spácha taký čin na 
viacerých osobách, alebo 
d) ak pokračuje v páchaní 
takého činu po dlhší čas. 
(3) Odňatím slobody na päť 
rokov až dvanásť rokov sa 
páchate!' potrestá, 
a) ak spácha čin uvedený 
v odseku 1 obzvlášť suro
vým spôsobom, alebo 
b) ak spôsobí takým činom 
ťažkú ujmu na zdraví. 
(4) Odňatím slobody na de
sať rokov až pätnásť rokov 
sa páchate!' potrestá, ak 
spôsobí činom uvedeným 
v odseku 1 ťažkú ujmu na 
zdraví viacerých osôb alebo 
úmyselne smrť. 
(5) Odňatím slobody na 
dvanásť rokov až pätnásť 
rokov alebo výnimočným 
trestom sa páchate!' potres
tá, ak spôsobí činom uve
deným v odseku 1 úmysel
ne smrť. 

AKCIA-ZIMA!! 

BRATISLAVA, a.s . 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/642 861 09 
e-mail: www.kermat.sk 

D EV EX6 

ľJAiéJ H/ 
Majstrovstvá v bleskovom šachu 

No majstrovstvách Slovensko v bles
kovom šachu v Žiline dosiahli hráči ŠK 
Strelec DNV, v súfoži jedno~ivcov, vyni
kajúce umiestnenia Martin Bezúch 
~ Ivan Syrový, zatial' čo Smoleň 
o Jurčák odviedli svoj štandard. 

Poradie najlepších: 

1.Moník Mikuláš, Košice l 
2. Balogh Tomáš, Komárno l 
3. Petrík Tomáš, Hlohovec 1 
8. Bezúch Martin, ŠK Strelec DNV 1 

umiestnenie dalších: 

13. Syrový Ivan, ŠK Strelec DNV 9, 
24. Smoleň Ján, ŠK Strelec DNV 8, 
61 . Jurčák Marián, ŠK Strelec DNV 6, 

Emisné 
kontr,oly 

naftových motorov 

Uplynulo nieko/'ko mesia
cov od novelizácie vyhlášky č. 

265!1996 Z. z. o emisných 
kontrolách, ktorá rozšírila po
vinnosť absolvovať pravidelnú 
emisnú kontrolu aj na osobné, 
nákladné vozidlá a autobusy 

so vznetovým (naftovým, die
selovým) motorom. 
• Vozidlá prihlásené do evi
dencie pred rokom 1980 mu
sia získať zelenú nálepku EK 
najneskôr do konca roku 2002, 
mladšie autá potom postupne 
do 1. júla 2003. 
• Pred vykonaním emisnej 
kontroly treba predložiť Tech
nický preukaz a Osvedčenie 
o evidencii vozidla. 

Štartovalo 86 hráčov. 

/ rr=====================~ 

Hrali 15 kôl švajčiarskym systémom. 

r---- TURISTICKÉ VÝLETY --------~ 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

23. 2. - Beh na lyžiach po chodníkoch Devínskej Kobyly. 

Čas trvania dohodneme na začiatku stretnutia o 9.00 h 

na rohu Eisnerova - M . Marečka. 

Info: 6477 8369, 0905 251 570 ------l 

Emisné 
kontroly 

naftových 
motorov 
vykonáva 
autoservis 

DD€)Dnl m ftTE UORDSDH DDfflR 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 
na FEDÁ K OVEJ ul. 30 

/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 
Po- Pia: 16.00- 18.00 

Štát mô.ie daroval' l% 
- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 

PRESSKAM 
Vápenka 4 
Bratislava 

ONV 

- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 

zo zaplatenej dane tretiemu sektoru 
so súhlasom daňovníka 

- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZLA VY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

Občianske združenie - NCRpo 346/2002 

Kopanice 25, 821 04 Bratislava tel/fax 02-64 778 562 
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ: EDUKÁCIA V IMUNOGENETIKE INZERTNÉ RUBRIKY 

léO: 31754538, Účel: 1188194453 / 0200~ VÚB Bratislava-centrum • Ol _Kúpo 
Prezident: Margita Bencová, RNDr., CSc. Clenstvo v: Slovenská o Cesk02 _ Predaj 
lmunologická Spoločnos( Európsko Federácia pre lmunogenetiku, Amerido3 - Vol'né miesto (ponúka, hľadá) 
Spoločnos( pre Histokompotibilih.i o lmunogenetiku 04 - Služby (ponúka) 
Dar pre život 05 - Byty 
A: LEUKÉMIA - LIEČBA TRANSPLANTÁCIOU - medzinárodný program 06 - Nehnutel'nosti 
Našo Slovenská spoločnos(: Edukácia v imunogenetike pomáha pacientom trpia()? - Rozličné 

cim no leukémiu, kde jediný spôsob liečby je transplantácia kostnej drene, ·• ·.·.•·•······. ······· .. '\'''!''i't· 
Zaregistrovaným pacientom hlodáme darcov z celého sveto prostredníctvom celo( ' ' 02\ľlcPREI:)AJ+tiW}icJ'i[;if;!(V 
svetovej banky darcov o medzinárodných vedeckých spoločností. Súčasne chce 
me zabezpeči( vzdelávanie rodín, ktoré majú domo leukemiko, aby so zlepši~· Predám VAZ 21 Ol, r. v. 1981 
domáca starostlivos( o pacienta o tým i jeho kvalito života pred i po lronsplontó(pri Topol~onoch). 
ci i. Tento transplantačný systém je vel'mi dobre prepracovaný o vysoko účin Tel.: 038/5424 909 
v Kanade, s ktorou máme úspešnú spoluprácu o spoločných š(ostných lronsplon 
tovoných pacientov. l'-. -.0=-:3:-; ~--=. Y,-:-:,Q:cc:Jr::N"". é""//Mc:;,J:.-:::É'='~;r;:;; .. Yj3'i)j\17~];l~Í~\19 
8: ONKOLOGICKÉ NÁDORY - CHIRURGIA - Národný Onkologický Ústav 
Našo spoločnos( podporuje. preventívnu diagnostiku o chirurgickú liečbu .onkolo• Módny salón zamestná krajčírku. 
gických nádorov. Tel.: 6477 9400 
C: VZDELÁVANIE- medzinárodný program Hl'odám nového šéfa, šéfku. 33-
1. l. Našo Slovenská spoločnos( : Edukácia v imunogenetike slúži oj pre rozvo roč. vyučený strojný mechanik, vo
o vzdelávanie lmunogenetiky o Histokompotibility oko disciplíny medicíny pr1dičský preukaz typ: C, E + VZV, 
účely transplantačného programu orgánov o tkanív o tiež pri liečbe ~horôb i~ut. č. zamestnaný oko vodič. 
nogenelicky asociovaných (napr. cukrovka, reuma, rakovina, štítno žlozo, atd .. Tel. : 0904 615 760 
Prostredníctvom programu NATO organizujeme kongresy, sympóziá, štúdijné po 

byty, publikácie o medzinárodnú vedecko-klinicko odbornú spoluprácu pre proc,---~..,_70-c4'"'•:fc;~""l""O"' .. Z;""iB""· ~"".~ť"";'[:m]S""0';;;;;i[""'fi(~ 
covníkov v donom odbore s cielom zabezpeči( aktuálnu, vysokú odbornú staros! 

livos( o pacienta. Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
2. 2. Rozvíjame nové štatistické metódy quontovej teórie pravdepodobnos! Tel.: 6477 83

62 
0903 133 994 

(v spolupráci s univerzitami v USA) no vyhodnotenie nemerotelných údajov, ktorl• TV serv·rs B 1, • · ' 
1 

1 , 
k f o oz - oprava e evrzo-budú použitelné nielen v zdravotníctve, ole hlavne pre omerčné irmy pri stano rov. No Grbe 

43
. 

vení napr. bankových či obchodných prognóz. Tejto práci so venujú pedogógo l l / , . 
6477 6963 via, vedci o študenti v odbore matematika no STU o UK, ktorých tiež potrebujem e · zozn .. 

tel.: 0905 287 941 

• Murárske, obkladačské práce, 
sodrokortón, molovky. Interiér - ex
teriér. Tel.: 0908 543 991 
• Doučujem individuálne Aj, Nj. 
Dôchodca VŠ, po l ,5 h/200 Sk, 
no dome, denne. Tel. : 6477 8835 
• Geometrické plány, vytyčovanie 
stavieb o hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
• Vykonávam žehlenie. 

Tel. : 6477 0697 
' Uč. s praxou opatrí die(o vo več . 

hod . o počas víkendov. 
Tel. : 0905 808 340 

•Kvalitné upratovanie domov o by
tov. 

Tel. : 0907 738 063,6977 6974 

~t1i1@~i[~~fi~i!!EIQ5,1lftYt-n~tVillii\Jili1i!~l1~ 
• Vymením 2-izb. byt v OV 
v Dúbravke, zo menší rod. dom 
v DNV. Tel.: 6428 6102 po 20.00 h 
• Súrne kúpim byt v DNV o 4 . bro
ti sl. obvode. Rýchle jednanie o plot
bo v hotovosti sú somozrejmos(ou. 

Tel.: 0908 666 604 

• Kúpim slov. pozemok, alebo rod . 
dom. 

Tel. : 6477 4037 0903 788 678 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempeieno\'a 2 

KARLOVA VES 
if,tax : 02/65421727, E-mail : parrnal@parmal sk 

S týmto ·"rystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

()< 
.-

STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 0216477 6J7t 

tlfUUt~ •t:@ltl.tk, ltttp:llwww.m.m 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

0CP®'UQ[3CBGITťf 'lÍ'eWBill (;>ffi 
~cSu®~ oocsr.:::u:~:mrm!!.l 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.·, 
CD·R TDK 74:34.-, myš Genius Easy P5/2: 137.· 

Obal na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora} 

po·pia: 15.30·18.00, so: 8.00- l 0.00 

Z'nu ~u.~. 4 48' ~. wúu ~ 
sa~~,Mm-~ 

t 
l 
l 

i 
) 

• Súrne kúpim stav. pozemok prí

padne starší - obývotelný rod . dom

ček v DNV alebo okolí, musia byť 

inžinierske siete. 

@~1;lJ!n;'i1f',OJ~~~1R!VZ~IGN ÉI\~,í~i~;i~v 

Z mojej strany máte rýchle jed

nanie o platbu v hotovosti zaistené. 

Tel.: 0908 666 604 

• HERBA - ZÁHRAD. POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. No grbe 
55. Tel.: 6477 4642 
' Začínajúci spisovateľ hl'odá do 
podnájmu izbu v tichej domácnosti . 

Tel.: 6531 3311 

finančne podpori( r.:l ::--:-----------:--:-----:-:::---:--::-:::----=-:-:-:--:;--:-:::-:---::::~:--;-;;;-:--;;:;:-~k;:--;-:::~-;1:;;0:-;8S;O~Si:"k -;l~:-=--;2:;;2~S~k~ 
nzertia • Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 S , l str. = , · c_m = · 
K cenám treba pripočítať 20% DPH . Zlavy: tri uverejnenia zo sebou 5%, pri päť o viac 10%,

0 

cel~r~čné 20°/~. Pon~ko detskych vec1 bezplot~e . 
Zamestnanie hl'odám: . zl'ovo 50%. Príplatky: l . strano t l 00%, posledná strano + 50%, mo oko mzertno. strano (6,~) . + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio : 15 .30-18.00, so : 8.00-11.00, e-mod: krug@mod.mpvt.sk 

Vážení priatelia človekiL 
Vopred dákuieme zo spoluprácu o finančnú podpo 

DEVEX 7 



l 

l 
li 

ll 

:l 

:l 
l 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápisnika 

licajná hli adka osobu, u ktore j 
pri kontrole zisti li kradnuté vec i 
z Volkswagenu. 
Obvin ili ju z trestného č inu krá
deže. 

v hodnote 13,5 Sk. Po lúpež i 
ušiel. D E Vínskonovoveský 

-Z 3 . na 4 . 2. 2003 odc ud z il 
neznámy páchate!' na ul. 
l. Bukovčana 18 červenú Ško
du Felíc iu v hodnote 200 tis. 
Sk. 
- V tom istom čase, zat ial' ne
známy páchate!' rozbil sk lene
nú výp lň ok ien na ZŠ 
l. Bukovčana 3, čím spôsob il 

- V dopoludňajších hodinách, 
v čase 7 .30 - 14.50 h, v ponde
lok l O. 2. sa neznámy páchate!' 
v láma l do bytu na 2 . poschodí 
na ul. J. Poničana 15, kde odcu
dzil počítač, tlačiareň, foto
aparát, športovú tašku ... v ce l ko
vej hod note 53 tis. Sk. 

-V čase od 2. do 13. 2. nezná
my páchate!' odcudz il z Eisne
rovej (oprot i kaderníctvu Ma jo) 
modré osobné motorové voz id
lo Škoda Favorit v hod note 70 
tis. Sk. 

Ako z dvojtýždňového pre
hľadu v idi eť, páchatelia krádeží 
osobných motorových voz id iel 
využívajú najmä nočné hodiny. 

trebné predovšetkým preve 
tívne si svoj majetok chrániť.) 
však dôležité si všímať aj ok0 
li e svo ji ch bytov, domov, z, 
parkovaných áut. Podozrivé ir 
divíduá, ktoré sa potuluj 

v oko lí, mapujú terén, všímaj1 EX informačný 
si zvyky obyvate ľov, čaka j Ct n 
vhod né p ríl ež itost i . Nezostá · spravodajca 
vajte l'ahosta jn í a n ečakajte : pres občanov 
kým sa nezačnú zau jíma 
o vás, vaše det i, váš byt, vaš, mestskej časti 
auto . Akéko ľvek informáci1 DEVÍNSKA NOVÁ VES 

škodu 3 tis . Sk~ · 
-V noci z 10 . na ll. 2. na 
Uhroveckej odcudzil neznámy 
páchate!' os. motorové voz idl o 
VW Pasat - modrý, v hod note 
l ,018 mil. Sk. 

A le ani cez deň nie je vhod
né zabú dať na ost raž itosť ako 
dokumentuje vykradn utie bytu 
v dopoludňajších hodinách, či 
lúpež né prepadnutie v podve
če r. 

a poz natky, ktoré môžu v i e~----------'------------------------------------------..., 
k dopadnutiu páchatel'ov, 01 1 12 7 3 ~ 5 

-V noci zo 4 . na 5. 2. sa ne
známy páchate ľ vláma l do sto
lárskej die lne na Op leta love j . 
Odcudzil rôzne sto lárske nára
die a nástroje v hodnote 70 tis. 
Sk. 

ná mte v ktorú kol'vek hod inu n_ 1 __ . -___ • _tý:_' ž_d_e_n_~ ___ • _._2_0_0_3 _____ R_o_č_n_ík_:_XI_I_I_. ____ C_í_sl_o_:_.:__ ____ _:_b_:_e~zp:__l_:_a_tl.:....:7e_j 
tel. č ís l a: v DNV na OO P1 --------------, 

-Opäť v noci zo 6. na 7. 2. sa 
neznámy páchateľ v láma l na 
Želiarske j do motorového vo
zid la. Odcudzil rezervné kole
so a spo lu s poškodením spô
sob il škodu 8 tis. Sk. 
- V sobotu 8. 2. o 02.25 h poli
ca jn á hli adka DNV kontrolo
vala vod i ča motorového vozid
la pred Reštauráciou na štad ió
ne. Pri dychovej skúške na al
kohol neobstál -zadržali mu 
vodičský preukaz. 
- V ten istý deň predviedla po-

l(RÍŽOVI\.A 

- O deň neskôr, ll : 2. v čase 
17 .00- 18.00 h, na ul.] . jonáša 
neznámy páchateľ odcudzil čer
ven ú Škod u Fel íc iu v hodnote 
220 tis. Sk. 
- Polícia pátra po sedemnásťroč 

nej nezvestnej Petre Mósza ryo
vej z P. Horova 28. Nezvestná je 
od ll. 2 . 2003 . 
-Zatial' neznámy páchateľ vyko
nal lúpežné prepadnutie v stre
du 1 2. 2. o 18.25 hna ul. 
] . Smreka 24 - pred vchod om. 
Poškodenému prehodil cez hla
vu v lastnú bundu, zhodi l ho na 
zem a odcudzil mu tašku, v kto
rej mal playstacion ll Sony 

Vážení občania. Ak chceme 
bezpečnejšiu Devínsku, je po-

6477 7258 alebo na znán1 

Príhovor č. 158. 
OO PZ DN\ 

vydavatela 
"Nerozs ieva j zlo do brázd 

neprávosti, aby si ho nežal se
. . demnásobne." (Sir 7.3) 

Na akúkolvek múdrosť môžete 
aj náhodou . Dokonca aj 

en z vlastného pozorovania. 
ie každý musí mat' to štastie. 

Väčši na l'udí , ak chce hl'adá. 
Videl som mladého muža, kto

privádzali policajti po spá 
zla. Ten možno nikdy ne
nepotreboval hlodal. 

Jeho "spokojnost'ou" bolo pá-

d ·h b · ť b ·k J covana' . _ ll . Ostrov v USA _ hor- chat zlo a "št'astím" ak ho nepri-
a VO l r el avy - OC O - ang . l{.orenie života chytili. 
s kr. zvlášť vel'kej integrácie. - ná časí stl-povy' ch hlavíc. A nevidel som mnohých dal-
7. Prvá žena - preber sa k životu - 12. Plietol - štrbina v kríd le lietad- d d h 1 - Te a edo, l OO rokov, to je ver síc (na v astné oči), jednodu-
tu máte. - 8. Odvážny postup - la . - krásny vek. chých, v ma lých či vysokých 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. - španielska exkráiOvná- časť tela . - Pomôcky: H. Kala. - l. Tut. - Figu , mladý pánko, osemnást', to· funkciách , ktorí skôr v zlom na-

B. Neodišla - často videli . 9. Prepravy, odvozy- zakáiOčková 4 . Tanker. - 6 . Els i. - 8. Ena . krásny vek. chádzali potešenie. 

C. Pustošenie- vápencové pohorie polievka .- l O. Zahol'- rytím opra- ll. Ulak.- d ••• Aké jednoduché je to u ma-
- nemecká hra v karty. - D. Tkanina - Upokojuje moderná rámusiaca huliých detí. Ak sa popália , hneď 
na mužské odevy - uhorka po čes- ba? ochopio. Dospelí sú nepoučitel'-
ky- E. Textová skra tka - začiatok 1 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11 12 -Áno, keď je vypnutá. c· :ým ešte oj pohodlnosť (leni-

tajničky - značka prvku hliník . - A . ost) "nahráva" k osprav"edlne-
F. Vel'r ieka v Ru sku - famílie- skr. 1--+-+--+--+-+--1--+--1--+-~--1--1 Uspešný muž je taký, kto rý dokáž niam. 

zarob it' viac peňazí ako jeho monže Nu- · t -- ·b 1· t t' 
observatória. - G. Čarbaním zne- B _, . , , z os1 nes ac1 1 o pre IS ovo 

1--+-+--+--+-+--1----l.--l--+----l--1---1 ka stoel mmut . niek l'k ' d hk 'h -· 
h d t, k ·1 • d 1 h , o o mu ryc n1 , nestac1 

o no 1 - na ypn po up u om. - C Uspešná žena je tá, ktorá si dokái an· 
1
• l b .. , 

HM k , dl'·k · · 1 t k' h . , 1pozno ,ae onaspamatsa 
. aroc a z ovo miera-po. 1--+-+--+--+--1--+---IL--+--+-~--1--1 ta eo muža ná1 st. n - · ť . k l'k k . l l b . 

drevená stena - bujak (hypok .). - D ouc
1 

n•e 
0 0 opilo 0 e 0 

01 

d k l k d 
1--+--t-- l-----4---+---1----l-_...,_,.__--l_.+--1 celých zväzkov. DržaÍ sa zásad, l. Po ni na i vi áciu odpadu - sú- - Ako volajú japonských hasičov? 

d 
· k ) d E _ Telefon•"cky. správal a riadil sa poznany' m 

ro enec- výraz v. toro u. - .• Stre '' b d u e asi tým tajomstvom , ktoré 
tajničky. - F Yedie k ú - · - tv ( · 1 d 
Zvis l_e: l . Celkom zapla - ukonči - Dežo, čo si taký zamyslený2 s pes ne l za e vyse -

kopOI1ie. - 2~ Kameň na ostrenie G -Potrebujem rozmeniť tisíckorunáčku o;): 
1--+-+--+--+--l--.1--.-..4--l--+----l--1---1 - No a2 1edného rozhovoru a u l ic i 

kosy - začal"o , - 3. Bolestná túžba, H vznik l t t 'h 1 · 1 - Nevieš, kde ju zoberiem? 0 en o pn ovor. nšp1rova 
smútok netlom celkom. Jľla ' hl' d ' k d' \.< nazov: "Na čo a at , e 
4. Cisternová loď - šarhovia. - -čo je to rekonvalescent? sete, (všetc i?) okolo sú zlí." Ale 

5. Morský vták- pichaj prstom -vi- -Pacient, ktorý sa uzdravuje naprie de, sa chceš priateľu zo rad it' ty, 
dina v spánku . - 6. Kríženec jedno- J tomu, že sa lieči. ed nechceš hlodal? Si spokojný 
,---:---~--------------------------------------------~ vla stným zaradením? 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 84 1 07 Brati slava, Vydavatel' 
Kal ištná 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, ~-mai l: krug@mail.viapvt.sk.lnzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská lA 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00- 11 .00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. • -.--------~ 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné č í s lo 103/90- R e lna ti: krug @ mail.viapvt.sk 

DEVEX 8 

V ČÍSLE: O Z radnice *Z diára starostu 

* Deratizácia O Čakajte návštevu O Kultúra 

C) Spoločenská kronika 

kilometer 

Fašiangy patrili aj detbm. Karneval ZU$. 

Nebude. 
o.dtrhnu.tá 

Obyvatelia ulice J.Jonáša done

dávna nedostáva li do svo jich 
schránok naše noviny a cítili sa od

trhnutí od dian ia v našej mestskej 

časti. Ostatné dve čís l a však už 

viac ako sto obyvateľov našlo vo 

svoj ich schránkach. 

V súčas no s ti zist'ujeme možnosti 
a kou formou zabezpečíme doručo

vanie na ulicu J. Jonáša. 

Jedna obyvateľka už prejavila 
záujem rozdal prinesené čísla do 
schránok, zatiaľ však nemáme ziste

né, či si tak želajú všetci alebo časÍ 

ako je tomu v obci . 

O našich krokoch obyvateľov uli 
ce J.Jonáša včas informujeme. 

Vzhľadom k tomu, že od Ol. Ol. 2003 mestská časť Bratislava- DNV 
v rámci prechodu kompetencií na obce prevzala opatrovatel'skú službu, in
formujeme občanov Devínskej Novej Vsi o možnosti poskytovania Lej to 
služby. Je inožné poskytnúť tieto služby: 
-nevyhnutné životné úkony (hygiena, donáška obedov .. .) 
-nevyhnutné práce v domácnosti (nákupy, upratovanie .. .) 
- zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 

Poskytované služby si opatrovaný hradí podla cenníka (Príloha č. 3 
k vyhláške MPSVaR SR č. 24612001 Z. z.) 

.Občan, ktorý má záujem o LÚlo službu alebo má záujem poskytovať 
opatrovatel'skú službu, môže sa prihlásiť na Miestnom úrade DNV, 
lstrijská 49, Bratislava, l. poschodie, č. dveri 12. 

* Chorvá tskym bálom v 1.3. 

a Pochovaním basy 4.3. ukončili 

v lstracentre fašiangové obdo

bie plesov a zábav. 

* Dokončenie rozkopávky na 

Hradištnej pribrzdili mrazivé dni 

nedovoľujúce pokračovať v sta 

vebných prácaéh. Takže uko 

nčenie závisí Jen a Jen od poča

sia. 

* Zastávky MHD v Bratislave 

môžete nájsť aj na interneto vej 

adrese: mapy.atlas.sk 

* Hl'adáte poh/'adnice Devín 

skej? Tri nové druhy pohl'adníc 

Devínskej Novej Vsi si môžete 

kúpiť v Devexe (Novoveská 14 

z dvora po- pia 15.30- 18.00, 

so 8.00- 10.00). 

Predajcovia ich môžu tiež 

dostať v Devexe alebo informá

ciu na tel.: 0903 429 485. 

Pohl'adnice Devínskej dostať 

kúpiť už aj v predajni Finares na 

Eisnero vej 46 a v novinových 

stánkoch. 

Otázka pre: MČ ONV 

- Myslím si, že v súčasnom sve

te plnom nepokojov a hrozieb 

by bolo vhodné zverejnit; ako sa 

chrániť v prípade nebezpečen

stva teroristického alebo vojen

ského napadnutia, či má Devín

ska nejaké kryty CO, ako sú 

udržiavané a či možno ochrániť 

(krytmi) všetkých obyvate/'ov 

DNV. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 27.2. 2003. 

Úzavierka nasled ujúceho 

čísla bude 13.3. 2003, 
č í s lo vyjde 21.3. 2003. 

mn 



MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV M stská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 841 07 
·~java, ponúka na prenájom nebytové priestory v samostat-

Drobničky 
z radnice 
l<okova nie miestnel1o zastupi

te l'stva 25.2.2003 bolo opäť ce
loden né, do neskorých večer
ných hodín . O tom, že procedu
rálne otázky zaberajú vera času 
nik nepochybuje, o tom, že sú 
dôležité svedčí aj skutočnosť, že 
na tomto zasadnutí, hneď v jeho 
zač i atkoch sa poslanci takmer 
tri hodiny ve novali správe o pl
není a kontrole uznesení. Zrušili 
55 uznesení, alebo bodov z jed
notlivých uznesení z pred
chádzajúcich období, schválili 
8 zmien v uzneseni ach, ktorých 
platnosť ešte trvá a prijali nový 
postup a kontrolný mechaniz
mus pri tvorbe uznesení nových. 

Z uznesení prijatých na tomto 
zasad nutí sme vybrali: 
Miestne zastupitel'stvo: 
-schválilo odmenu poslancovi 
P. Rajkovičovi za prínos pre roz
voj MČ DNV v rokoch 1998-
2002 , 

- súhlasilo s návrhom dodatku 
štatútu hl. m. SR Bratislavy 
o prechode kompetencií staveb
ného úradu na mestské časti, 

- zriaďuje Školskú rad u MČ 
DNV, 
- žiada starostu MČ DNV prero
kovať so sta rostom Devína spô
sob vytvorenia spoločného 
školského obvodu so ZŠ I.Bu
kovčana l , 

Z diára 
starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza za 

uplynulé dva týždne 
vyberáme: 

- na radnici prebehlo pracovné 
rokovanie starostu a zástupcov 
organizácie Aktiva. n.o ktorého 
predmetom bolo vytvorenie za
riadenia pre telesne postihnu
tých na Opletalovej ul. Aktiva 

l 
vypracovala dokumentáciu pre 
UR a stavebné povolenie na 
realizáciu tohto zariadenia. 

Súčasťou má byť aj chránená 
dielňa, ubytovanie a stravovanie 
občanov so zdravotným posti-

DEVEX 2 

- uložilo kontrolórovi MČ vyko
nať kontrolu platenia nájomného 
a úhrad za služby v obecných 
bytoch za rok 2002, 
- k navrhnutým poslancom 
do mi es tn ej rady Ing. j . Dobrík, 
Mir. Encinge r, Ing. M.Lacko, 
In g. P. Rajkov i č, JUDr. M. Šim
kovi č, Ing . P. Zukal doplnilo 
Ing. P. Ebringera a V. Baranovi
ča st., ta kže č l enovia mi estnej 
rady boli zvo lení do svojich 
funkcií, 
- schválilo postup pre zabez
pečenie revízií plynových tlako
vých zariadení a elektroinštalácií 
v školách v DNV, 
- odsúhlasilo bezplatné poskyt
nutie priestorov lstracentra pre 
rok 2003 kultúrno-spoločenským 
organizáciám a spolkom: 
MO Matice slovenskej, Chorvát
skemu kultúrn emu spolku, MO 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, MO Slovenského 
červeného kríža, MO Slovenskej 
jednoty dôchodcov, ZO Sloven
ského zväzu protifašistických bo
jovníkov a Urbár, na konanie vý
ročných č l enských schôdzí. 
- žiada zapracovať požiadavky 
KŽP z 5.2.2003 v zmysle dôvo
dovej správy a zabezpeče

nie riešenia dopravy v rámci 
oploteného areálu firmy PŠ 
Factoring v súvislosti s legalizá
ciou stavby mobilnej betonár
ky Elba Super-mobil na území 
DNV 

rad 

horn. Aktiva n.o. sa snaží získať 
zdroje financovania z podpor
ných fondov a štátnych dotácií. 
- Na magistráte bolo pracovné 
rokovanie predsedov poslanec
kých klubov, predsedov odbor
ných komisií a námestníkov pri
mátora hl. m. SR Bratislavy. 

Ciel'om rokovania bolo do
siahnutie dohody o doplnení 
členov komisií - neposlancov, 
ako i personálne obsadenie do
zorných orgánov spoločností, 
v ktorých má hl. m. SR Bratislava 
majetkovú účasť. Na rokovaní 
prišlo k dohode predsedov klu
bov, pričom spoločné návrhy 
má schváliť mestské zastupitel'
stvo 6. marca. 
- Starosta sa stretol so staros
tom K. Vsi Bystríkom Hollým, 
k prerokovaniu požiadavky Mč 
ONV na zmenu spôsobu riade-

nia školských a predškolských 
zariadení v ONV. Obaja starosto
via sa dohodli na tom, že K. Ves 
akceptuje požiadavku ONV o vy
tvorenie riadiaceho aparátu pre 
oddelimitovanié kompetencie 
v školstve priamo samosprávou 
ONV. Stredisko služieb v školstve 
po dohode s miestnym úradom 
ONV pripraví na odovzdanie spi
sovú agendu v predpokladanom 
termíne do apríla 2002. 
- Starosta rokoval so správcom 
toku rieky Moravy, závodu 
v Malackách, k realizácii povo
dňových opatrení v ONV. 

Z rokovania vzišla dohoda, 
že realizáciu protipovodňových 
opatrení v zmysle zákona má vy
konať správca toku v súčinnosti 
s hl. m. SR Bratislavou. 
Povinnosťou mestských častí 

je realizácia zabezpečovacích 
a záchranných prác priamo pri 
povodniach. V zmienenom záko
ne je stanovená realizácia opat
rení na tzv. tisícročnú vodu. 
Mestská časť vypracuje povodňo
vý plán záchranných prác, ktorý 
schváli miestne zastupitel'stvo. 

- v mestskej časti Brati rat~ojacom objekte Viacúčelového zariadenia na ulici š. Králika 1. 
Nové mesto bolo rokovanie 1 ~e 0 kancelárske priestory o výmere 23,4 m' na l. poschodí, 
ferencie regionálneho žnosťou začatia podnikania okamžite. 
mestských častí hl. m. SR ~~somnú žiadosť zašlite na Miestny úrad DNV, odbor OVŽPaSM, 
Javy, ktoré vyhodnotilo svo1·u ··ská 49 841 07 Bratislava 49. 

Istrii , f . . V. k . . . db . b 
nosť, činnosť odborných ko 1 p drobnejšie in ormac1e am pos ytnu pracovn1c1 o . vystav y, 
a schválilo správu o hv~LJVlJdr• ži~otného prostredia a správy majetku- p. Kissová. : 
ní. Zároveň zvolilo svojich Kontakt: Miestny úrad DNV- tel.: 6477 5250, 6477 6250, 6477 
stupcov pre nadchádzajúce ]250, 6477 8250. 
dobie. Jednohlasnú podporu.\..:.:----------------------

hlasovaní obdržali nasledov iestne zastupiteľstvo na zasadnutí 25.2. 
kandidáti : v • • , 

-Richard Frimel, starosta Nové volilo cl en ov komiSII: 
mesta, predseda regionálne . . • • . . . 
združenia, komisie vystavby, arch1tektury, uzenmeho pianu a dopravy boh 
- starostovia Hollý, Bajan, ša mK olení: Peter Ľubomír Ebringer, J_oz~~ Glat~, Eduard Schre~, Gabriel 
členovia rady regionálneho zdr 6d6r .. Pet:r Melkus,

1
:dav?l Dovdico1~Ic, ~lOJbZ M

1
. orav

1
ec,_M

1
ahkf Gl 

ženia komisie sportu, m a eze a vz e avama o 1 zvo en1: oze atz, 

t ' t B · k d'd .. · dislav Jaško , Jaroslav Turza, Marian Spišiak, Irena Ludvigová, 
- s a ros a a Jan, an 1 at1 . 1 . • Vl d. . o· ·-k D · 1 G b · · · 

d d d d 
• . . aniela Danie ovicsova, a 1m1r IaniS ·a, ame a a amova, 

po pre se u z ruzen1a m1e Ľ d · G . · o· · 1 L. k · b · SR · . . iloš Marko, u ov1t maJ, ame a 1p ova 
a. ° Cl . 

1 
za regional ne zdruz komi sie och rany VE;rejného poriadku boli zvolení: Peter Bukový, 

nre BratiS avy, . . ólius Fodor, Milan Vrba, Jan Moskal, Ján Benedik, Juraj Zábojník, 
- starosta ONV Vla?1m1r ~ráliroslav Záborský, . 
preds~da kontr?lneJ a rev1zn komisie financií, podnikania a rozvoja cestovného ruchu boli zvo
komlsle združema, :ní: Marián Horváth, Július Chovanec, Ján Vedej, Ján Jahodník , 
- starostka Vrakune p. L Lackovnzef Krejčí, Jozef Hoffer, 
predsedníčka Klubu starostov It> komisi e životného prostredia boli zvolení: Mgr. Vladimír Dobrík , 
m. SR Bratislavy. . Poláková, Eva Pauditšová, Peter Malík, Ferdinand Kováč 

komisie kultúry boli zvolení: Mária Dobríková, Peter Pištanek, 
-Alavel éorej, Viliam Pokorný, Ladislav Oslanec, 

-----------~leter Kolník , Daniela Stevčeková 
Výzva na deratizáciu v mestskej" časti B . l lo komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej boli zvolení: Pavol 

rat1s av ovičovič, Anna Beláčková , Jarmila Paulovičová, 
- DEVÍNSKA NOVÁ VES ana Rajkovičová , Miroslav Laššák, Vladimír Veslár, Mária 

M k . • , . . ·anceová, Dezider Mráz, Stanislava Jurčáková 
~~ts a cast Brattslava - Devmska Nová Ves vykonáva v zmysl výberovej komisie na zhotovitela webovej stránky boli zvo lení: 

Vyh/~sky o ochrannej deratizácii a dezinsekcii na území hl. m. S artin Lacko Peter Cvečka Miloš Encinger Igor Forus Pavo l 
Br~ttslavy (ravárik ' ' ' ' 
v case od 24. 3. do 30. 3. 2003 celoplošnú preventívnu ochran ·-------------------------------------------nú deratizáciu. 
Na ~áklade dop.oručení Štátneho zdravotného ústavu hl. m. Bratislaii(Q JlJlffJlffUIJŤ 
vyzyvame prevadzkovate/'ov: _ 
* všetkých pekární 
*predajní s potravinárskym sortimentom 
*reštauračných a stravovacích zariadení 
* skládok odpadu a zberných surovín 

Pokračuieme v informáciách 
>poskytovaní priestoru občanom 
'našich novinách . 

a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, Keďže pravidelne dostávame 
ab~ vo vyššie u~e.denom t~r!"ín.e zabezpe~ili deratizáciu svoji4ríspevky na uvereinenie a tvrdili 
priestorov v nasej mestskej castt prostredntctvom osôb s osvedč-e z" · · d k .. · db · - . . ..,." , e ant te en ne onct v re-
mm o o ornej sposobtlostt na výkon deratizácie. Adresy a telefón k· k •. . b . . r 
riem, vykonávajúcich deratizáciu, nájdete v Zlatých stránkac a. ~nom os~ te potre ne tnror-
Zosúladenie termínu deratizácie v celej mestskej časti je potrebné ntlacte doplnil. . 
to, aby bol tento asanačný zásah čo najúčinnejší. Nie každý príspevok, ktorý 
Súčasne Vás žiadame o .z~slan~e kópií dokladov preukazujúcich v ríde do redakcie, uvereiníme 

koname ochrannej derattzacte najneskôr do 15 4 2003 nat'b/' •• •· 1 p d • · · · tzsom cts e. rav aze sa 

JUD M • . š ·ad ime okrem zákonny' ch a etic-
r. ana amov . 

prednostka M ych noriem ai časovou opod
____________ _____________ _.Jiatnenostou, aktuálnostou prí-

pevku, obmedzeným priestorom 
pre iedno číslo ale ai obsahom. 

"'·k , - . . . . • . Ak obsah žiada odpoveď sme ""' onat celoplosnu derattzactu vsetkým vlastníkom pozemkov a nehniJí.. · . . _ • . , 

POKUTU NEPLAŤTE 

. _ . . ~ov,nny ho na1skor vyz10dat. 
tel'nostt 2 x rocne (apnl, oktober} ukladá VZN hl. m Bratislavy č.10/200t-/at'm.. k ·d k · 'k k • 

a a 1 e o nft u, faru ne-
z 19.9.2002. Za nesplnenie tejto povinností môže primátor mesta lhóme • t' ·t' · · • moznos oven tnym spo-

a starosta mestskej častí udeliť právnickým osobám pokutu až do výš obom iba dat' slovo kritizovanei 
200 000 Sk. Týchto starostí váz zbaví autorizovaná firma EKOPLUS, čle trane. 

Cechu DDD. Tel: 0903-721 494, 0903-462 420 Nemenei dôležité ie vší mat' si 

termín uzávierky (uvádzaný na 
prvei strane vpravo dole}. Do to
hoto termínu ie potrebné príspe
vok doruči( do redakcie alebo do 
inzertnei kancelárie Devexu (na 
Novoveskei 14 - z dvora}. Stáva 
sa nám často, že príspevok po
zývaiúci na zauiímavé poduiatie 
príde do redakcie dva dni pred 
vyidením čísla. To už nie ie mož
né technicky zvládnut', pretože 
číslo ie už vytlačené v stredu 
večer, vo štvrtok ho skladáme 
a dodávame kolportérom. 

V krainom prípade dokážeme 
zaradi( do čísla krátku dôležitú 
informáciu dodanú do redakcie 
v stredu predpoludním (v týždni, 
kedy číslo vychádza}. 

Grafické príspevky (inzeráty, 
pozvánky ... ) vyhotovované v rôz
nych programoch treba vopred 
konzultova( s možnostómi redak
cie, či tlačiarne, aby sme mohli 
zaručit' požadovanú kvalitu. 

(Prispievatelia často pouztVaJU 
staré programy nekompatibilné s 
našim programom. Dohodou 
včas však vieme problém vyriešit'. 
Texty možno zasie/at' v programe 
Word, obrázky príponou 
JPG .. .). 

Štatistický úrad SR pripra
vuje v súlade so zákonom 
č. 540/2001 Z.z. o štátnej šta
tistike Mikrocenzus 2003 - šta
tistické zisťovanie o príjmoch 
domácností. listovanie sa bude 
realizovat' v 19 tisíc náhodne 
vybraných domácnostiach SR 
a teda aj na území mestských 
častí hl. m. SR Bratislavy. 

Obsah zistovania je koncipo
vaný tak, aby bol porovnatel'

ný s výsledkami Mikrocenzu 
1997, t.j., aby poskytol potreb
né informácie o zmenách 
v úrovni a štruktúre príjmov do
mácností a nákladoch na býva
nie . Súčasne zohladňuje i nie
ktoré nové požiadavky ústred
ných orgánov štátnej správy 

a iných externých užívatelov 
a rozsah zist'ovanio bol rozšíre
ný o .zistenie niektorých vybra
ných údajov o úrovni "informa
tizácie" domácností. 

Mikrocenzus 2003 sa uskuto
ční vo vybraných domácnos

tiach v čase od l . apríla do ll . 
apríla 2003 prostredníctvom 
externých spolupracovníkov 
(opytqvatelov ) Štatistického 

úradu SR - Krajskej správy 
v Bratislave. 

obchodov a služieb pre obyvateľov 
DNV je konečne v tlači. O viac ako 14 
dní sa posunulo vydanie Katalógu na 
rok 2003, pretože pre dokompletova
nie nám chýbali od niektorých inze
rentov grafické podklady, hoci inzerá
ty mali objednané aj zaplatené. Ani 
obsah katalógu nie je možné robiť 
pred úplným rozmiestnením na jed
notlivé stránky. 

Problém nebol vyradiť nekomplet
né podklady, ale vydavatel' nechcel 
ukrátiť občanov o ponúkané služby. 

Za pochopenie ďakuje 
redakcia 

Ešte raz treba pripomenú(, ak 
ie to možné, pokúšaite sa na ma

lei ploche povedat' vel'a. Nielen 
že overíte svoie schopnosti, ale 
umožníte ai iným využit' priestor 
novín . 

Redakcia 

Opytovatelia budú splnomoc
není na túto prácu 
"Poverením ............. " 

Osoby, ktoré sa zúčastnia 

zberu údajov a na spracovaní 
výsledkov zist'ovania, sú podl'a 
zákona č . 540/200 l Z.z. 
o štátnei štatistike viazané 
mlčanlivost'ou o všetkých ziste
ných skutočnostiach a poskytnu
té údaie do dotazníka budú 
slúžit' pri spracovávaní len ako 
štatistické podklpdy. 

Okrem opytovatel'ov a za
mestnancov štátnei štatistiky nie 
je nikto oprávnený man ipulovat' 
s tlačivami. Úda ie, ktoré sú 
v nich uvedené, sa nesmú zneu
žíva( akýmkolvek spôsobom. 

V tejto súvislosti upozorňuje

me obyvatelov hl. m. SR Bratis
avy, aby neposkytova li údaie 
žiadným osobám , ktoré sa ne
preukážu príslušným 
"Poverením ..... " a dokladom 
o totožnosti. 

Bližšie informácie môžete zís

kať na telefónnom čísle 
02/69250410, 411 

Ján Firment, 
ŠÚ SR - Kraiská správa 

v Bratislave 

Ak nie pokuta, aspoň odstrániť by 
malo byť samozrejmosťou . 

DEVEX 3 



ľ$Tll?.A 
cen tr um pre voľný ?as 

' 17.- 21. 3. 2003- Región, v ktorom žijefu \ •··•·· .. · 
projekt literárnych a výtvarných aktivít pre žiakov základnýc~ . 
škôl, stretnutí so zástupcami vydavateľstiev, besied so spi so" 

va,teľmi a redaktormi detských časopisov poriadaný:každo 

rCične pri príležitosti Marca, mesiaca knihy a Týždň~ : ď 
slovenských knižníc. Miestna knižnica 

Program súťaže 

Región, 
v ktorom žijem 

17. .3. 200.3 - 20 . .3. 200.3 

l Z 3. - Otvorenie týždňa slo
venských knižníc a podujatí 
vDNV 

Vyhodnotenie literárnej a vý
tvarnej súťaže, výstavka "Návrh 
na Ex libris': kultúrny program 
- ZV$ lstrijská, velká sála 
IB. 3. - Detí deťom - stretnutie 
detí M$ s deťmi Z$. Knižnica -
študovňa, o 9.00 h. 

Bez pokuty 
Mesiac marec je aj v tomto 

roku Mesiacom knihy. 

Pri tejto príležitosti Miestna 

knižnica v DNY informuje, že 

čitate l ia , ktorí majú požičané 

IB. 3. 2003 - Predstavenie 
knižnej produkcie vydavate/'
stva "Junior" a stretnutie s re
daktormi, a spisovate/'om Vác
Javom $up/atom, vel'ká sála 
o 14.00 h. 
19. 3. - Stretnutie so spísova
te/'om a novinárom Jozefom 
Kollárom. 

Rozprávanie o literárnej tvor
be, o hudbe a príhodách au
tora, knižnica študovňa 
o 10.30 h. 
20. 3. - Predstavenie časopisu 
Áčko a stretnutie s jeho redak
tormi. Knižnica - študovňa 

o 10.30 h. 

knihy a nedodržali termín na 

ich vrátenie, v Mesiaci knihy 

nemus1a pri ich vrátení platit' 

pokutu . 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

lstracentrum, Miestna knižnica 

Sie lwben uns eingeladen, wir helfen auchl 

Pozvali nás, pomôžeme tiež! 
Tak znie hesla našej najnovšej spolupráce s Volksschule v rakúskom 

Hainburgu . Pani učiteľky a učitelia IL stupňa ZŠ Bukovčan~ l v Devíne 

zareagovali na ponuku, ktorá prišla od našich najbližších priatelov 

v Rakúsku . Kedže oni sú už v EÚ viac rokov a vedia, že my sa snažíme 

o dôstojný vstup do tejto organizácie, rozhodli sa s nami spolupracoval 

a pomôct' nám. 

Do projektu sa snažíme zapo j it' všetky vekové a sociálne skupiny obča
nov Devína a Hainburgu. Je vypracovaný plán akcií, ktorý začal v našej 

škole v Devíne a v Volksschu le v Hainburgu háčkovaním retiazok priateľ
stva, z ktorých bude v závode pre telesne postihnutých v Hainburgu ut

kaný Koberec priatelstva. 

Do tejto náročnej mravčej práce sa zapoji li s chutou aj kluby miestne

ho KD v Devíne a samozrejme všetci príbuzní žiakov našej školy. V tejto 

súvislosti sme vyhlási li v škole aj súlož o najúspešnejšiu triedu a najúspeš

nejšieho žiaka. Ďalšia súlož je zameraná na nástenky v triedach, ktoré 

majú byt' orientované na aktuá lnu tému -vstup do EÚ. 

Ďalšou z akcií bola návšteva našich učitelov z Devína a pána riaditelo 

na fašiangovom p lese, ktorý usporiada la naša spriatelená škola 

v Hainburgu. Nadviaza li sme kontakty, zoznámili sme sa s ludíni , s kto

rými budeme spolupracoval. Naši rakúski kolegovia nás prídu navštívil 

DEVEX 4 

Program kina 

@rnwiTrNl ~ 
v (Jícbto cllíoch oslávili 

13.marca a my sme pre nich priprav ili taktiež zaujímavý progrq 

Samozrejme, že výmenné; návš tevy absolvujeme aj so žiakmi. Na š~ 
lách pripravujeme zoznamovacie video, aby sa žiaci pred prvým os 

ným kontaktom už poznali . Naši žiaci z Devín'a by mali navští1 

Hainburg ll . apríla a deti z Rakúska k nám prídu 24. júna. Pre žia~ 
na oboch brehoch Dunaja je zabezpečený velmi zaujímavý program. 

80 rokov 
Matilda LOUPALOVÁ 

Bltthoželáme! 

§šli z našich radov) 
Mária BALOGHOVÁ 
jozefŠTEFLOVIČ 

Vrchol celého projektu je akcia naplánova ná na 29. apríla. V len 

deň chceme na oboch brehoch Dunaja sú stred it' všetky deti našich šl· 

zástupcov miestnych samospráv, dôchodcov, príbi,Jzných .. 

Máme pripravený bohatý program pre vše tkých, ktorý sa bude "pr 

naí" z rakúske j na slovenskú stranu a opačne. K tomuto dňu už ale vj 

nepoviem, ak máte chut' a čas pomôc( ste srdečne pozvaní. Príďte sa 

mi presvedčil aké máme šikovné a rozumné deti a ako sa dobrá v 

môže podari( keď sa t'ahá za jeden a ten správny koniec! 

Ned? odpočívajú v pokoji! 

ZOMREL 
literárny kritik a bývalý poslanec 

NRSR 

Vo februári (ll . 2.) sa v lstracentre 
v DNV konal Detský fašiangový karne
va l. Zorganizovať takéto podujatie bolo 
skvelým nápadom riaditela ZUŠ 

z lstrij skej ul. Mgr. Vl. Dianišku, čo uví
tala aj riad itel'ka lstracentra, pani 
Katarína Bergerová, takže podujatie so 
uskutočnilo v spolupráci s lstracentrom . 

Bohato navštívený karneval deťmi aj 
ich rod ičmi otvoril riaditel' ZUŠ príhovo
rom a Detská kapela ZUŠ pod jeho tak
tovkou pochodom. Do vel'mi pútavého 
programu pripraveného ZUŠ, prispeli 
ž i ačky tanečného oddelenia z tried uči 
teliek l. Hasbachove j.p H. Balážovej , 

skupina NEÓN pani učitel'ky K. Fraito
vej a súrodenci Jendruchovc i známi 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Pri disco hudbe sa vyzvŕta li malé deti aj 
so svojimi rodičmi, starší žiaci , ale aj 
niektorí uč ite lia . Obdivovať bolo možné 
zaujímavé, nápadité a krásne masky 
medzi ktorými nechýbali princezné, an
jeliček, biela pani, orientálne tanečnice, 
Indiáni, netopier, pavúčica aj s pa· 

Tešíme sa na Vá 

Z. Hanzlovičová, ll . stupeň ZŠ Dev Pavol Števček 
V noci na piatok v Bratislave 

náhle zomrel vo veku 70 rokov 
1~/Uf---rl"•l'lO-lL-·l l literámy teoretik a kritik a bývalý 

vucou sietOu , 

myška, sloník, lev, viacero čertov 

stríg. Najkrajšie masky odmenila 
ta cenami v podobe kníh a 

Deti mali radost' aj z tomboly. 
Karneval spoji l všetky umenia 

na: hudbu s pohybom, výtvarné 
nosti sa prejavili pri tvorbe masiek 
ich predvádzaní uplatnili deti oj 
matické umenie. Podujatie bolo 
zom obrovskej škály umeleckých 
ností a tvorivosti, ku ktorým vedie 
štúdium na ZUŠ. Počínajúc hrou 
rozmanité nástroje strunové, dyc 
aj bicie, ktoré sa uplatnili v detskej 

poslanec NR SR za HZDS Pavol 
števček. 

V Bratislave 
28.2. náhle 
zomrel vo veku 
70 rokov, publi
cista, literárny 
teoretik a kritik, 
historik a verej
ný činíte/' PhDr. Pavol Stevček 
CSc. 

Pavol Stevček aktívne pôsobil 
v slovenskej literárnej vede od 

50. rokov. Prispieval da 
rôznych literárnych časopisov 
a denníkov literárnokritickými 
článkami, recenziami a úvahami 

kultúrnopolitické témy, praví
hodnotil a komentoval 
novú pôvodnú poéziu 
ale aj prekladovú litera-

Pre svoje politické postoje 
udalostiam roku 1968 a spo/o

vývoju v nasledujú
rakoch bal politicky diskri

""'"n''"'n"'. Začiatkom sedemde-

Ustavu slovenskej litera
Je spoluautorom syn
literárnohistorických 

aj autorom nieko/'kých 
•u~10n1r:o ·fíi S Pavlom Stevče

sme sa stretávali na mno-
l · 'b h N , hých kultúrno spoločenských 

pe e 01 su oroc. eon ° , . Podujatiach a · v Devínske · Nove· 
Jendruchovcov, a z po tvonvost pn Vs; kd b , ~ .. ~ • · ~ 
· k' h · d b ·1 • e yval, na}caste}sle pn c1 na mas ac a vyz o esa y. A pe Pod · t· h , · 
· · ·d· . 1 dk . . , UJa 1ac venavanych sp1so-

gogov1a, v1 1ac vyse y svo1e1 pro vate/' . R d . Sl b d . 
· - č l' d · d , · · OVI U OVI O O OVI, tiez na erpa 1 z ra asil eli opllm!Zrll s ktor · b 

1
. . . 

d · · d' 1· · -· r D . ďl Ym o 1 pnatelta. o svo1e1 a se1 cmnos 1. eli , ro 1 Za tv . , , d rt . . 
aj učitelia sa zhodli, že Detský fo šio v onvy pnnos O l erarnej 

. k . b edy ho v/am v septembn oceml 
govy arneval sa vydani a mal Y Prezid t R d lf S h K , 
t t, t d· · T t fo • en u o c uster n-

s a ro 1C1ou. 1ex a orn p .d SR ll • 
PhDr. Danica Jakubco rez/ enta · stupna. 

Spomienka 

D1'ía 6 3. uplynulo 

l O rokov od smrti nášho dra

hého otca, svokra a dedka 

Milana]URANA 

a l l. 3. 2003 uplynie l rok 

od smrti našej drabej mamy, 

svokry a babky 

jozefíny ]VRANOVE]. 

Za tichú spomienku ďakujú 
dcéra a synovia s rodinami. 

Občianske združenie CH A BlK 
spolu ľ vedením základnej školy do
káza li vytvoriť v priestoroch školy 
velí111. príjemnú atmosféru. 

Tohto roku sme sa chodili občer

stviť k "Bút/'avej vľbe". V tejto sú
vislosti nemožno nespomenúť p. 
kuchárky, ktoré sa do neskorej noci 
starali o hladné žalúdky "plesajú
cich rodičov". Guláš bo/naozaj vy
nikajúci a s voňavými čerstvými šiš
kami prekvapili všetkých. Kultúrny 
program pripravili žiaci školy. 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli do tomboly a podporili 
dobrú myšlienku pomôcť škole. 
Finančný výťažok z plesu bude po
užitý na zakúpenie učebných pomô
cok. 

Zábava a nálada na plese bola 
výborná a poslední návštevníci 
opúHali tanečný parket spolu s ran
ným brieždením. 

Dakuejm tým, bez ktorých by náš 
ples nebol taký úspešný - členom 

Občianskeho združenia CHABli(, 
všetkým pracovníkom školy a zú-

~k, rodičov a priatel'ov školy 

Pravidelným návštevníkom ple
su rodičov a priatel'ov školy v Zš 
Bukovčana I sa určite ani veriť ne
chce, že v sobotu 8. februára 2003 
sa zabávali už na jeho 44. ročníku. 

Všetkých nás potešilo, že prišli i 
tí, ktorých deti už dávno odrástli zo 
školských lavíc. Po prvýkrát prišli 
rodičia, ktorí sa rozhodli zapísať 
svoje ratolesti do "našej" základnej 
školy. 

Ples ani tento rok nezostal nič 
dlžný svojej povesti jedného z naj
lepších a najnavštevovanejších ple
sov v Devínskej Novej Vsi. 

Školský klub detí pri Základnej ško le 
na ulici l. Bukavčana 3 sa snaží svajau 
mimoškolskou činnosťou vyplniť ča naj
lepšie val'ný čas školákov. Vzdelávacie 
aktivity sa v klube stretávajú sa zábav
nými. Jednou z najabl'úbenejších činno
stí klubu vo veselom fašiangovom ob
dobí je organizácia karnevalu. Deti 
s veľkou netrpezlivosťo u čakali na 12. 
febru ár, kedy sa školská jedáleň preme
nila na vel'kú tanečnú sálu, v ktorej sa 
stretli masky od výmyslu sveta. Deti vy
užili svoju fantáziu, s pomocou radičov 
a paní vychovávateliek vykúzlili neopa
kovateľné postavy a postavičky z roz
právok, z filmov, z kníh, ba aj z reálne
ha života. Defilé masiek spestril krátky 
kultúrny program. Ten pripravili žiaci 
tejto základnej ško ly P. Némethová 
s partnerom, S. Agalareva a F. Németh, 
členovia TC ELGANZA. Ukážky spolo
čenských tancov v ich podaní deti ace-

častneným žiakom. Poďakovanie 

patrí aj rodičom, ktorí neľutovali 
svoj vo/'ný čas a prišli pomôcť vy
zdobiť školu, upratať a pripraviť te
/ocvičiiu pre deti na karneval. 

Zostáva e.fte dodať, že nielen tie
to vydarené podujatia prispievajú 
k dobrému menu školy. 

Poďakovanie za to, že Základná 
škola l. Bukovčana l má taký vyso
ký kredit v štvrtom bratislavskom 
okrese, patrí predovšetkým riadi
te/ovi Mgr. L. Jaškovi. Je lo drobná 
každodenná práca, ktorá prináša 
svoje ovocie. Nie je tiež náhoda, že 

nilí veľkým potleskom. Masky ukáza li 
svoje tanečné umenie v diskotéke, ktorá 
bola vyvrcholením celého karnevalu. 

Všetky masky dostali malé občerstvenie 
a malý darček, ktaré školskému klubu 
venovali štedrí sponzori. Deti odchádza-

sa až 83 rodín rozhodlo zveriť 

v budúcom školskom roku svoje ra
tolesti do rúk pedagógov tejto školy. 

K.Piknová, c7enka 
Občianskeho združenia CHABli( 

(~ __ P_P_d_'a_l-'-<:_o_v_a_n_I_· e_~) 

Občianske združenie CHABIK 

a Riaditel'stvo ZŠ L Bukovčana l 

dakuje všetkým, ktorí prispeli do 

tomboly na 44. spoločenskom po

sedení ZŠ L Bukovčana l : 
MOTORSPORT ONV - p. Studenič, 

Rada rodičov- Chabik, klenotníc

tvo Kleopatra, potraviny Bubenová, 

teni sový klub LOB, Pizzérie Sergia, 

p . Bača , p. Hraček , kvetinárstvo 

Begra , potraviny Bara novičová, 

papiernictvo Frählich, pekáreň 

Ludvigová, potraviny Na Grbe, 

sklenárstvo Královič, 

BLEMI - Ing. Blecha, ZŠ l. Bukavča

na 3, ovocie- zelenina p. Chudý, 

HERBA - Eva Valkovičová , Bistro 

Pieskovec, KLEMI , riad itel' školy -

Mgr. L. Jaško, KOL-EKO, starosta 

MČ DNV - Ing. V ladimír Mráz, lu

dová banka, Ing. Pikna , HA IR 

FASHION , p. Aleš Zlocha, kader

níctvo Lovasová, rodiny : Kunstavá 

a Martanovičová, ZŠ P. Horova, 

Darčeky Ei snerova, ANASOFT, LU

MA - p. Pažourek, kuchyňa pri ZŠ 

L Bukovča na l , Optika M, , leká

reň NADA, pneuservis Bródy, 

MUDr. Baculák, SLOVLIFT, Pizzérie 

ISTRIA, JUST FIT, p . Mrlík, textil 

Jecková, Slovenská sporitel'ňa. 

Riaditelstvo ZŠ l. Bukovčana 1 

li z karnevalu veľmi spokojné. Spokojné 
bali aj paní vychovávateľky, ktaré pri 
pravili deťom opäť jedno z krásnych 
školských popoludní. 

Soňa Škulová 

DEVEX 5 



Propozície bežeckých pretekov pre žiakov ZŠ a pre dospelých 

,,Jarný kilometer11 a 
,,Jarný beh dospelých11 

Termín: 22. marca 2003 

Miesto: Pred Radnicou v DNY 

Šatne : soo - l 0 30 na ZŠ Buk. č . l 
Štart : deti - 900 hod 

dospelý - ll" hod 

Prezentácia : S00 
- 900 hod. 

Radnic_a - DNY, alebo odovzdajú 

učitel;a Tv zoznamy žiakov na ZŠ 

l. Bukovčana č. l - preberie -
p. Beláčková 

Zoznamy odovzdal' do p iatka 
21. marca 2001 

Štartovné : deti - neplatia 

dospelí- 30,- Sk 
Kategórie: 

deti od l OO do l 500 m : 

Velín i ma' pobúril skutok ne
zodpovedných, ktorí si dovolili 
to, čo píše v článl~u ,.Nelegálny 
výrub " p. M. Šimonová. 
Topoľ je majestátny, krásny, 

vysoký strom, v ktorom hniez
dia vtáky a zdržujú sa v ňom 
v nepohode, vo vetre, schová
vajú sa pred dažďom a snehom. 
Ak by to urobil taký, čo nemá s 
čím kúrit; tak to by bol naozaj 
drah)í špás, pretože zaplatiť pílu 
(ak nemá svoju), nákladné au
to, odvoz a žeriav na na/oženie, 
to by ho prišlo draho, pretože 
na kúrenie, ak niekto potrebuje, 
je pri rieke dosť odpadu na ten
to účel. N"a toto je ohyzdný čin 
a urobil to len človek nezodpo
vedný a necitlivý k prírode. Na 
obklady do nového domu sa 
dáva vysušený a aspoň dva ro
ky porezaný červený smrek, 

- predškolský vek - l OO m 

- l. - 2. ročníky dievčatá 300m 

- l . - 2. ročníky ch lapci 300 m 

- 3. roč. - chlapci 600 m 

- 3. roč . -dievčatá 600 m 

- 4. roč. - chlapci 600 m 

- 4. roč . - dievčatá 600 m 

- 5. - 6. roč dievčatá - SOO m 

a chlapci l OOOm 

- 7. - 9. roč dievčatá - SOO m 

a chlapci l OOOm 

dospelí : 

cca ll ,4 km - 4 okruhy 

ktorý sa dá aj hotový už kúpiť, 
lenže lo sa musí zaplatit: 

Tie topole, tam a aj pri rybní
ku, čo je rad vysadený a vyras
tený, sme voľakedy sadili my, 
žiaci ZDS-ky, čo sme vtedy vy
chádzali školu. To bolo na jar 
vr. 1951, A už sú krásne, vyso
ké. 

No a teraz nech ich niekto vy
rúbe!? Neviem na aké účely? 
Boli tam nami vysadené, ako 
vetrolamy, pretože odlial' vždy 
fúkal studený vietor až na most, 
čo je pri rybníku do dediny, 
a takto to tie stromy trošku za
držovali. Preto protestujem, 
pretože okrem toho všetkého čo 
som spomenula, sú topole uži
točné aj tým, že vytvárajú kys
lík, aby sme mali čo dýchať 
a vôbec mohli tak žiť, mali by 
sme teda stromy vysádzat; ošet-

0[;)®1J[ill3Q[}!J'ť/ lJ'®W&Cii CPI:ill3 
WCP®@®W® 1J(3@GC]Ci!JOITrQ!J 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 
CD-R TDK 74:34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0bal na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská .14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 

Z'HM ~u. Há4., do- 4F ~. fkiffl, t<wM 

14-~e&uf 4 fkiffl,~ 

DEVEX 6 

- muži - do 39 rokoÝ 

- muži - od 40 do 49 rokov 

- muži - od 50 do 59 rokov 

-muži od 60 rokov 

cca 7 km - 2 okruhy 

- juniori - do l S rokov 

- juniorky- do l S rakov 

- ženy - do 34 rokov 

- ženy - od 35 rokov 

Ak sa zúčastnia žiaci za iné ZŠ 
žiadame zaistit' dozor. ' 

Hlavný rozhodca : 

p. Fialová Tatiana 

Štartujú zdraví pretekári na 

né prehlásenie, alebo s l 

potvrdením! 

Ceny: 

Prví traja pretekári 

v každej kategórii. 

Ostatní- losovanie tomboly. 

Mgr. Ladislav 

Riaditel'stvo ZS I.Bukovčana 1 v ONV prijme ihneď 

do pracovného pomeru vrátnika (správcu) 

na čiastočný pracovný úväzok počas pracovného týždňa 

v popoludňajších hodinách od 16.00 do 21.00. 

Informácie osobne alebo 

na tel. č.: 6477 5329 od 8.00 do 15.00 hod. 

Adresa: ZS l. Bukovčana 1, Devínska Nová Ves 

rovať ich a chrániť ako oko 
v hlave, lenže my sa vždy neod
mieňame prírode tak, ako si to 
nezaslúži. A to je na zamysle-
nie. 

Voľakedy sme s manželom 
chodievali na bicykloch k Mo
rave. Pokochať sa a odpočinú( 
si v prírode. 

Za družstvom, kúsok ďalej 
naľavo, je cesta k rieke a tam 
sme vždy zabočili. Pri tejto ces
te stáli voľakedy tri topole. 

A raz dávno, ako tak hľadím 
na ne, pretože dva už boli 
suché, prišlo mi na um toto: 

TRI TOPOLE 

Tri topole rastú v háji, 
tri topole, traja bratia. 

Stoja mfkvo v rodnom kraji, 
V spomienkach mi detstvo 

vrátia. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Yolné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

* Predám VAZ 2001, r.v. 1981. 
Tel: 038/ S42 49 09 

* Predám: 2 ks ryb. prút zn. DAM 

Po rokoch sa pozrieť 
idem na bratov, 

náhlim sa ta cestou úzkou, 
klitkatou. 

Iba jeden už tam ale stojí. 
Hej ty, povedz, kde sú 

bratia tvoji? 
V tom tíško zašumí. 

Vedno sme lu rástli po roky, 
jazierko nám bolo zrkadlom, 
kývali sme húskam divokým, 
načúvali vašim detským snom. 

Prihnala sa divá búrka od polí, 
- od tej chvíle dvaja sme tu stáli. 

Jeden zhynul bleskom 
sťatý napoly, 

druhý zomrel vo velikom žiali. 

Tri topole rástli v háji, 
tri topole, traja bratia, 

hoc' tam už len jeden stojí, 
z mysle sa mi nevytratia. 

GM 

Fighter, dfžka 3,5 m, 2 ks nov. DAM 
Quick, plné cievky + náhradné, šnúra do 
20-ky + darček . Všetko po jednej sezóne. 
Spolu l 800,- Sk. 

Tel.: 0903 808 236 
* Predám slov. kožuch - mód. strih, čoko
ládová farba, na štíhlu postavu -výhod· 
ne. Volat' 19- 21. had. 

Tel.: 02/6477 7S62 
• Predám 220 l mrazničku, šuflikovú zn. 
IAR, vo výbornom stave -výhodne. Volo( 
19-21. hod. Tel.: 02/6477 7S62 
* Predám piano Scholze, cena dohodou. 
Volat' 19-21 h. 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Saratov- Dúbravka 

Teplé jedlá~ mäso, 

íideniJay, šaláty, syt·y, 
mliečne výi"obky, 

cnki"ovinky 

l(urča chladené 
l(urča mrazené 

59,90 Sk/kg 
59,90 Sk/kg 

Chladené kuracie stehná 
Kuracie pečienky chladené 
Bravčová krkovička 
Bravčové stehno 

79,- Sk/kg 
109,- Sk/kg 
114,- Sk/kg 
139,- Sk/kg 
129,- Sk/kg 
119,- Sk/kg 

Bravčová šunka 
Vysočina saláma 
Hydinový pat·izér 
Hydinová sekaná 
Morčacia šunka v Čreve 
Eidamská tehla 45% 

84,- Sk/kg 
65,- Sk/kg 

149,- Sk/kg 
145,- Sk/kg 

[1/2 Pečeného kut•čaťa len 60 Sk! l 
Ceny platia od l. marca do vypredania zásob. 
Pt·ijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

tel.: 64-2 87 486, 64-2 87 159, Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12"" 
Nákup možný aj na gastrolístky 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 

' TV servis Baláž · oprava televízorov. 
No Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
' Murárske, obkladačské práce, sadro
kortón, malovky. Interiér -exteriér. 

Tel.: 0908 S43 991 
' Doučujem individuálne Aj, Nj. 
Dôchodca Vš, po l ,5 h/200 Sk, na do
me, denne. 

Tel.: 6477 883S 
' Geometrické plány, vytyčovanie sta
vieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 090S 333 727 
' Vykonávam žehlenie. 

Tel.: 6477 0697 , u· 
c. s praxou opatrí diet'a vo več. hod . 

0 počas víkendov. 
Tel.: 090S 808 340 

' Kvalitné upratovanie domov a bytov. 
Tel.: 0907 738 063, 

6977 6974 

*Stolárstvo- výroba a montáž nábytku, 
dverí a zárubní. 

Tel.: 090S 71 O 297, 
090S 941 479 

• Bankové úvery od 30 000- 950 000 
Sk, bez ručitela . 

Tel.: 02/6383 371 S, 
0907 733 410 

• Vymením 4-izb. byt v Dúb-ravke za 
dom v DNV. 

Tel.: 0908 1S2 414 
*Vymením 2-izb. byt v OV za 3-izb. v OV 
+doplatok. 

Tel.: 090S 828 463 
* Kúpime l - 2-izbový byt, len v starej 
časti DNV. 

Tel.: S479 3S33 

*Kúpim stav. pozemok alebô rod. dom. 
Tel.: 6477 4037, 
0903 788 678 

FARBY LAKY 
P0nch:dck- Pi<'3tok Too - ·1s oo 
Sobota 7 oo - ·12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
~:: empe iero..",a 2 

KARLOVA VES 
aJax. 02/6542 1727, E-iT:ail . parT!i2ll@parrnal sk 

* l 
l 

l 
S týmto -.,ystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z!'avu! 

l. _________ ~ ____________ ) 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 651 941 02 Bratislava, tel.: 0216477 ms, fax: 0216477 6371 

ettudJ: 11tt@otu", kttp:llwww.m.tk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

• Kúpime menší (do 5 á) 
stavebný pozemok, príp. 
čast' záhrady v starej DNV. 
Platíme v hotovosti. 

Tel.: S479 3S33 

* HERBA ·ZÁHRAD POT
REBY, rozličný tovar, dar
čeky. 

Na grbe 55. 
Tel.: 6477 4642 

• Začínajúci spisovatel' 
hl'adá do podnájmu izbu 
v tichej domácnosti. 

DD €Jani mRT~ U9RDBDH OamR 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručitel'a , preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 16.00 - 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

Tel.: 6431 3311 • Vezmem do prenájmu priestory (garáž) 
vRD, pre skladové účely. • Odstúpim 3-árovú záhradu v blízkosti 

železničnej stanice v ONV. 
Tel.: 6477 6284 

po20.00h. 

Tel.: 0903 78S 286 
• Privýrobok po celý rok. 

Tel: 090S 192 238 

~nzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, l /2 str. = S430 Sk, l str. = 1 O 8SO Sk. l cm = 22 Sk. 
z cenám treba pripočítal' 20% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

1 
ornestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
nzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-moil : krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

- Policajná hli adka z objektu 
VW SK p redv ied la na tunajšie 
oddelen ie polície páchatel'a 
krádeže rôz nych a utos ú č ia s 
tok, ktorých hodnota predsta
vuje 11 6 600 Sk. Páchatel'a ob
vinil vyšetrovate l' Oú JP Ba IV 
a je st íh aný na slobode. 
- Z chatovej ob last i Dev. Jazero 
predviedla hliadka polície 
DNV 20.2. o 11.00 h . troch 
páchatel'ov, ktorí sa vláma l i do 
troch chát . Páchatelia, obv ine
ní z krádeže, skon č ili vo väze
ní. 

-Na miestne oddelenie polície 
oznámil 21 J ?.. poškode ný, že 
v čase od 02.30 do 08 .00 h. 
20.2 . v jeho byte ho okradli 
dve neznáme ženy, ktoré s i do 
bytu priviedol. Návštevn íčky 
ho však ok radi i, čím mu spôso
bil i škod u 30 000 Sk. 

Vzhl'adom na dob rú spolu
prácu poškodeného s pracov
níkmi miestnej polície už 22.2 . 
jednu z páchatel iek predviedli 
na odde leni e PZ DNV a druh á 
sa dostavila sa ma. Tá zobrala 
krádež na seba a je stíhaná na 
slobode. 

V piatok 21. 2. o 17. 15 sme 
boli v potravinách na ul. Na grbe, 
okrem majitela sediaceho pri po
kladni, traja dospelí. 

Nebadane, aspoň pre nás ku
pujúcich, vklzol dnu chlapec. 
Výškou nepresahoval takmer ani 
tie nízke regály. Motal sa iba na 
jednej strane, bližšie k výkladu, ta
kže ostatní si ho ani nevšimli. Iba 
vedúci. 

-Hlodáš niečo , pomôžem ti? 
Chlapec zrozpačitel, sklonil hlavu 
a poberal sa von z predajne. 
Vedúci otázku zopakova l, to sme 
už hlavy otočili aj my ostatní. 

- Rôzne pracovné ná rad ie 
v hodnote 12,5 tis Sk odcudzil 
nez námy pác hate !' v chatovej 
ob lasti Pod srdcom. Poškodený 
oznám il z istené 20 .2. 
-O dva dni neskôr 24.2. ozná
mil poškodený z chatovej ob
last i Semafór, že sa mu do cha
ty vláma l nez ná my páchate !' 
a odcudzi l mu vec i v hodnote 
S tis. Sk . 
- V stred u 26.2 . ri eš il a n ešťast
nú lásk u 16 roč n á dievčina 
z Ei snerove j skokom z okna 
druhého poschodia. Skok pre
ž il a a so z ran eni ami ju odviezli 
do nemocn ice. 
-O deň neskôr 27.2 . oznámil 
poškodený, že na Ei sne rovej, 
pred rešta uráciou Pieskovec, 
sa mu neznámy páchate !' vlá
mal do auta š Fab ia, odcu
dz il rezervné koleso a tašku 
s písomnosťami a pečiatkou 
v hodnote l O tis.Sk. 
-V ten istý deň oznámi l poško
dený z De lenej, že nez námy 
páchate!' mu odcudzil z garáže 
kosačku a tenisky v ce lkovej 
hodnote 4 tis Sk. 
-Prvý marcový deň sa vlámal 
do Fab ie na ul. P.Horova ne
z námy páchate!', kd e odcudzi l 
autorádio a spôsobil tak maji
telovi škod u 6 tis. Sk 

OO PZ ONV 

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

- A toto máš čo? 
Vedúci vyťahuje z vrecka zelenej 
vetrovky malého cukrovinky. 
Presne za šesťdesiatpäť korún. 
- Ako sa voláš, kde bývaš? 
Roman P. z ulice J. Smreka. 
- Do ktorej školy chodíš, - pýtam 
sa 10. 
-Do prvej. 

Vedúci odprevadil malého zlodeja 
ku dverám. Na tvári sa mu ne
zračila veselosť. Pred obchodom 
už čakal mládenca další, vari rov
nakého veku s detským bicyklom 
svojim i zlodejovým. Nasadli na 
ne a pomalým tempom odchá
dzali domov. K rodičom . 

Emisné kontroly 
naftových motorov 

Uplynulo niekof'ko mesia 

cov od novelizácie vyhlášky č. 
265/ 7 996 Z. z . o emisných 

kontrolách, ktorá rozšírila po

vinnost' absolvova( pravidelnú 

emisnú kontrolu aj na osobné, 

nákladné vozidlá a autobusy so 

vznetovým {naftovým, dieselo
vým) motorom. 

- Vozidlá prihlásené do eviden

cie pred rokom 7 980 musia zís-

kat' zelenú nálepku EK 

skôr do konca roku 

mladšie autá potom po 
do 7. júla 2003. 
- Pred vykonaním emisnej 

troly treba predloži( Techn 

preukaz a Osvedčenie o 

dencii vozidla. 

Emisné kontroly 

motorov vykonáva uu'v'""•·• 
PRESSKAM, Vápenka 4, 
/ava DNV Tel. : 6436 9600 

ZAŽEHNANÝ POŽIAR LESA 
Za obcou Studienka, pri hranici okresov Malacky a Senica, vzni 

27. februára 2003 o cca 13 . hodine požiar, ktorý sa rozšíril z blíz 
smetiska. Zatial' neznáma osoba tam nekontrolovatel'ne spalovala 
Požiar sa rozšíril na okolitú trávu a po nej aj do blízkeho lesíka . 
5-tim hasičom z Okresného riaditel'stva Hasičského a záchranného 
(HaZZ) z Malaciek, za pomoci l 0-tich príslušníkov Záchrannej b 
HaZZ v Malackách a so 4 cisternovými automobilovými striekačkami sa 
darilo o 13,50 h požiar, ktorý sa rozšíril na plochu l 000 x 800 metrov l 
kalizovať a o 14,50 h úplne uhasiť . Len vdaka okamžitému plnému n 
den iu hasičov a techniky sa podarilo uchránil' väčš ie materiálne hod 
Takto požiar napáchal podla predbežných odhadov priamu škodu vo 
cca 7 000 Sk. 

tJA(éJH/ 
Majstrovstvá Slovenska 

družstiev v blesku 

V Žiline sa zišla silná konkurencia 
najlepších družstiev Slovenska , kto
rú oživil štart pražského družstva 
ASIX. Sedemnást' družs tiev hralo 
systémom každý s každým. 
Poradie desiatich najlepších : 
l . Corpora Martin 
2. Hydina Košice 
3. Heffer Komárno 
4. SKS Dubnica 
5. Mladost' Žilina 
6. Čadca 
7. ŠK Modra 
8. Softip Rajecké Teplice 
9. ASIX Praha 

53 
48 

47,5 
47,5 

46 
42,5 

37 
34 
33 

l O. Devínska Nová Ves 31 

-Mám takú predtuchu, že o chvíl'u 
medzi vami nebudem, - hovorí 
v krčme. 
- Čo trepeš, veď si zdravý ako repa! 
- O to nejde. Mám tušenie, 
o chvíl'u príde po mňa moja stará . 

- Máte š l'ahačku ? - pýta so chlap 
davačky. 

-Nemáme: 
- A máte dnes večer čas? 
- To-mám, - hovorí natešená n,~,.,mmC"O 
ka. 
- Tak napíšte objednávku na 
Nech vám ju privezú. 

- Bol si už na Štrbskom plese? 
- Nie, moja žena nerada tancuje. 

pk 

..----TURISTIC KÉ VÝLETY---. 
ŠK Strelec Devínsku Novú Ves repre
zentovali : 

- Štyri blondínky utekajú pod · 
dáždnikom a an i jedna 
Prečo? 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 
8. 3. (sobota) Večerná prechádzka po chodníčkoch Devínskej kobyly. 

Stretnutie o 18.00 hna rohu ulíc Eisnerova- M. Marečka pri novinovom 
stánku. Potrebné zobral' si baterky. Ukončenie podlá vzájomného dohovoru. 

Info: 6477 8269, 0905 251 570 

Bezúch 7 
Syrový 7,5 
Smoleň lO 
Jurčák 

- Vôbec neprší! 

- Prečo ste treskli manžela po 
žehličkou? 

- Nechcel mi veriŕ, že mám miernu po· 
va hu. 

6,5 

mj 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEX 8 

rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovoveský 

13.- 14. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Ten môj bývalý spoluž ia k, 
ok~ urobil kariéru, už si ma 
oni nevši mne, ani neodzdra
ví", postažaval si na ulici je
den z nás. 

Peniaze kazia charakter", 
zv;kol vravieval' ná š vedúci, 
ak niekto chcel , aby mu zvýšil 
plat. (Ten si však ani tak 
neuvedomoval obsah múdros
ti, ako chránil podnikovú ka
su). 

Zvykli sme si akosi nevšímal' 
si starosti iných . "Veď máme 
dost' vlastných", obhajujeme 
chudobu ducha. 
Zbytočne dlho hovoríme, 

aby sme odmietli a aj tak za
stane rezanovat' iba ta NIE. 
Nikoho nepotrebujeme až .. . 
až keď a nás napíšu v spolo
čenskej kronike? 
Obyčajná úcta človeka 

k človeku neuškodí ani pe· 
ňaženke ani honoru . 

Ak si spomeniem na Herci
deve (franc . skladateľ) slová : 
"Vela ľudí nemá nič iného iba 
charakter", som nútený pripus
tiť, že mnohým a j to "málo" 
chýba . Nuž asi preto nemôžu 
rozdáva( preto nechávajú 
v sebe prevládal symptómy ci
vilizácie sebalásku, chamtivo
sí, egoizmus ... 

Našt'astie pre všetkých nie 
každého poznačí vzostup, či 
Postup v spoločenskom rebríč
ku . Aký je, v akom svetle kto 
nastavuje z rkadlo svojho ja, 
záleží len a len na osobe, či 
osobnosti aktéra. 

Vyd ava tel' 

~il: krug@mail.viapvt.sk j 
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V ČÍsle: O Ako sa chrániť O Celomestský 

rozpočet e Z diára starostu * Záujem o vystav

bu O K~ltúra * Pozvánky C) Spoločenská 
kronika * Šport O Devex uL J. Jonáša 

O Z policajného zápisníka 

"Ešte sa nepoznáme", hovoria budúci škô/kari na ul. M. Marečka (str.4) 

Udalosti v ostatnom čase nás 
upozornili, že život každého z nás 
môže byt' poznamenaný aj ohro
zením zdravia alebo života. 

Za plnenie úloh civilnej ochrany 
podla zákona č . 42/ 1994 Z. z. 
zodpovedajú: vláda, ministerstvá, 
ostatné ústredné orgány štátnej 
správy, krajské úrady, okresné úra
dy, obce, zamestnávatelia ale aj 
každá osoba. 
Čo vás môže ohroziť? 
• rôzne formy teroristických útokov 
(výbuchy, jadrové, chemické a bio
logické zbrane a prostriedky) 
• prevádzkové havárie 
(jadrové energetické zariadenia, 
podniky chemického priemyslu, 
prevádzky používajúce nebezpeč
né látky) 
• živelné pohromy 
(prietrže mračien, povodne, ze-

metrasenio, rozsiahle požiare) 
• kata strofy 
(veľké letecké, železničné a cestné 
nehody spojené s únikom nebez
pečných látok, narošenie vodných 
diel) 
• výnimočný alebo vojnový stav 
(násilné protiprávne konanie, ohro
zenie vnútorného poriadku a bez
pečnosti, územnej celistvosti štátu, 
potreba nastolenia vojnového stavu) 
Kam môžete v nebezpečných situá· 
ciách zavolať? 
Polícia .. .. ........ ....... .. .... ... 158 
Ohlasovňa požiarov .. .. ... .. 150 
Záchranná služba ..... .... ... 155 
Operačné stredisko CO Kraj

ského úradu v Bratislave (nepretrži
tá služba), Staromestská, tel. : 5441 
0100,5441 0030,5931 2444 

(Pokračovanie na 8. strane) 

• Otvorenie Terna v Devínskej, 
na rohu Eisnerovej a M. Ma
rečka, je naplánované na 10.4_ 
2003 
• Presun kompetencií z magis
trátu hl. m. SR Bratislavy na 
mestské časti sa týka už kom
petencií v územnom a staveb
nom konaní 

Ochrana pred požiarmi 

Jarné obdobie a obdobie dl
hotrvajúceho a teplého poča
sia z h/'adiska ochrany pred 
požiarmi sú kritické a sú po
važované za čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požia
rov. Na zapálenie stačí pomer
ne slabý iniciačný zdroj, najmä 
odhodená horiaca zápalka, ne
uhasený cigaretový nedopa/ok, 
iskry z výfuku, prenesenie oh
ňa z ohniska, alebo z vypalbva
nej plochy. Medzi povinnosti 

- všetkých fyzických i podnikajú
cich fyzických osôb a fyzic
kých osôb patrí zákaz vypal'o
vania porastov. 

Rozmiestnenie 
kontajnerov 

Harmonogram rozmiestňova
nia vel'kokapacitných kontajne
rov na objemný odpad z rodin
ných domov a domácností: 
14. - 17. 3. 2003 ul. Na hriad
kach, Mečíkova, J. Jonáša - 2x 
kontajner 
21. - 24. 3. 2003 ul. Pod lipo
vým, lstrijská, Kosatcova 
28. - 31. 3. 2003 ul. Delená
Charkovská, Rybník, Pieskov
ceva 
4. - 7. 4. 2003 ul. Na vyhliadke, 
Ponik/ecova, Spádová-Delená 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 13.3. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 27.3. 2003, 
číslo vyjde 4.4. 2003. 



Drobničky 
z radnice 
Rozpočet Bratislavy pre rok 

2003 schválený ako vyrovnaný 
vo výške 9 811,7 mil. Sk 

Rozhovor redakcie Devex 
s poslancom mestského zastu
piteľstva hl. m. SR Bratislavy 
Ing. Vladimírom Mrázom 

~lCJUIZS~Sk~ 
y 

,.c;:ptJeq_~ 

Redakcia: Pán starosta, 6. mar
ca rokovalo mestské zastupiteľ
stvo hl. m. SR Bratislavy. Zastu
pujete mestskú časť Devínska 
Nová Ves v tomto samospráv
nom orgáne už tretie volebné 
obdobie, vo funkcii poslanca 
a člena finančnej komisie. Ako 
hodnotíte tohtoročný rozpo
čet? 

Starosta: Schválený rozpočet 
odráža snahu vedenia mesta 
vyspori adať sa so splátkou úve
ru vo výške 1 O 950 mil. jPY (ja
ponský jen), ktorý bol prijatý 
v roku 2000. Táto snaha po
značuje schválený rozpočet 

ako jeho ťažisková úloha sme
rujúca k reštrukturalizácii dlhu 
mesta . Zo schváleného rozpoč
tu mesta v celkovej bilancii 
príjmov vo výške 9 811,7 mil. 
Sk tak tvorí viac ako 1/3 výdav
kov, konkrétne 37,53 %. V ko
runovom vyjadrení predstavuje 
objem 3 628,8 mil. Sk. 

Bežné výdavky mesta na vý
kon samosprávnych funkc ií 
mesta ako i jeho organizácií 
tvorí objem 4 764,2 mil. Sk, čo 
predstavuje 48,5 % z celkových 
výdajov. Najnižší objem vo výš
ke 1 364,7 mil. Sk, teda 13,9% 
celkových výdajov reprezentu
jú kapitálové výdavky. Z celko
vej štruktúry teda vyplýva vyso
ká reštrikcia kap itá lových vý
davkov, spôsobená vysokou 
zadfženosťou hlavného mesta 
z predchádzajúcich období, 
v čom sa odráža i zrejme ne
hospodárne a nerozumné hos
podárenie v minulosti, naprí
klad kauza krachu SKB, vyna
kladanie vysokých výdavkov do 
spotreby a nie do návratných 
investičných projektov. 

správu. Tieto zmeny sa zabez
pečia rozpočtovými opatrenia
mi opravou rozpočtu na rok 
2003, pri ich presune s finanč
ným krytím zo strany štátu. 
Redakcia: Sú podlá vášho názo
ru rozpočtované výdavky kryté 
reálnymi príjmami? 

môj návrh prijalo mestské zastu
piteľstvo uznesenie, ktorým žia
da predložiť chronológiu fina
nčného krytia rekonštrukcie 
spaľovne z rozpočtových pro
striedkov mesta. Čo sa týka 
opráv a údržby komunikácií, 
tieto sú kryté objemom 227 mil. 
Sk, z čoho zimná údržba pred
stavuje 102 mil. Sk. 
Redakcia: Koľko finančných 

prostriedkov z týchto zdrojov 
smeruje do mestskej časti? 
Starosta: Rozpočet nedefinuj e 
v bežných výdavkoch rozpis po
d l'a mestských častí . 

Samozrejme však, príslušný 
podiel výkonov v ce lomest
ských funkciách - doprava, 
údržba komunikácií, údržba ze
lene, sta rostlivosť o c intoríny .... , 
mestskú časť zastupuje. 
Redakcia: A čo sa týka kapitálo
vých výdavkov, participuje na 
nich i mestská časť Devínska 
Nová Ves? 

Na úseku cestnej dopravy sme
ruje z rozpočtu mesta na výstav
bu technickej infraštru ktúry 
priemyselného parku v našej 
mestskej časti transfer v objeme 
45,6 mil. Sk, ktorý je poskytnutý 
zo zdrojov rezortu ministerstva 
hospodárstva. 
Redakcia: Stretol sa predložený 
návrh rozpočtu s odporom po
slancov, bez zásadných po
zmeňujúcich návrhov? 
Starosta: Návrh rozpočtu preš ie l 
pripomie nkova ním všetkých od
borných komisií zastupiteľstva. 
Finančná komisia k jeho prero
kovaniu zasadala opakovane 
vzhľadom na to, že práve nema
la k dispozícii všetky stanoviská. 
Pr i prerokovaní v zastupiteľstve 
odznelo takmer desať poz
meňovacích návrhov, pričom 

bol prijatý len návrh, ktorý za 
viaza l magistrát v i azať všetky 
zvýšené príjmy nad rozsah roz
počtu pre potreby oddfženia 
mesta . 
Redakcia: K čomu smerovali 
pripomienky a pozmeňujúce 
návrhy? 

l diára starostu 
klada/i návrh na zaradenie do. 
pravnej stavby preložka korn0. 

nikácie Mlynská - 111. etapa. 

MČ DNY Ing. V. Mráza 

váš návrh však neprešiel? .zástupcovia Okresného úradu práce BA IV prerokovali so starostom 
Starosta: Môj návrh plne akcep. estskej časti a pracovníkmi miestneho úradu návrh dohody o spoluprá-
toval požiadavku primátora. rn ri zamestnávaní evidovaných nezamestnaných poberajúcich sociál-

Zdôvodnil som zaradenie tej. c1 P k . • MČ DNY · • • · M' 
to stavby do rozpočtu so Zdô. e dáv y na uzem1 pre vere1no-prospesne proce . 1estny 
vodnením, že v súčasnosti 5, ~ d pripraví konkretizovanú ponuku prác, do ktorých bude možné , u ro .. , 
spracováva vykonávací projekt ·chto občanov DNY zapo11t . 
že je potrebné začať ' ~ Storosta rokoval so zástupcami Stavebného úradu okresu BA IV 
právne vysporiadanie 

0 
okruhu problémov prenosu kompetencií v územnom a stavebnom ko-

kov, pričom realizácia k'· · k • • k' k 1 5 2003 h 'l 
noní no mests e cast1, toro sa oca ava . . po se va ení v za-

zlepší prepravné mož n hl 1 
h b l k tupitelstve . m. SR Bratis avy. 

našic o čanov pre in ova s • 
autobusov linky č. 92 cez Sl • Zosadala miestna rada MC DNY. Prerokovala stav plnenia uznesení 
ká Podhorské- Kostolné bez rniestneho zostupitelstva. Hlavný dôraz rokovania kládla na problemati-
rokov na financie z roz ku školských a predškolských zariadení. Najbližšie zasadnutie miestnej 
Dopravného podniku . rady, v rámci progrGmu, navštívi ZŠ l. Bukovčana l, kde prerokuje, za 
ako zdroj krytia som ponú účasti riaditelov základných škôl; spôsob vol'by členov školskej rady ako 
i zdroje z predaja majetku na i technický stav týchto zariadení. , 
území našej mestskej časti v ob. k 1 

. Starosta ro ovo o príprave opatrení v oblasti civilnej ochrany obyva-
jeme 1,5 mil. Sk. b b h 
RedakCia: Napriek tomu tel'stvo o o spôso e vyrozumenia o čanov v týc to mimoriadnych situá-
nezískal podporu? ciách cestou informačných médií na území DNY, v nadväznosti na za-
Starosta: Na počudovanie nie. hronično-politickú situáciu v Iraku. 
Osobne som očakával ústreto .. No zasadnutí mestského zastupitelstva schválili presun kompetencií 
vosť primáto ra, že si uvedený v územnom a stavebnom konaní z magistrátu hl. m. SR BA, na mestské 
návrh osvojí, keďže plne akcep. časti. Zároveň schválili rozpočet hl. m. SR Ba na rok 2003 ako vyrovna
toval požiadavku primátora i fi· 
nančnej kom isie . Obdobne sa ný vo výške 9,8 mld. Sk (podrobnejšie informácie uvádzame na inom 

s podporou nestreto l i návrh na mieste) . 
financovanie dopravnej ·Starosta sa zúčastnil na rokovaní valného zhromaždenia mikroregiónu 

ulice Kremeľská v mestskej ča sti Borina, členom ktorého je mestská čast' DNY. Na zasadnutí so :zúčastnil 
Devín . Tento návrh nepodporili i predseda valného zhromaždenia obdobného mikroregiónu rakúskych 
poslanci KDH, ANO a DS. obcí- starosta Marcheggu p. Peter Schmidt. Cielom rokovania bola do-

Napriek tomu som však pri h d 1 b h bi k o o o spo upráci o oc regiónov v o asti ultúry, športu, záu1'mových 
prerokovaní bodu rôzne op · 
ne predložil nový pozmeňuj združení, rozvoja turistiky a cestovného ruchu vyúsťujúca do hospodár-
návrh, ktorý zaradil stavbu p skeho rozvoja oboch reg iónov s použitím finančných zdrojov podpor-
ložky komunikácie u l. Mlyn ných fondov Európskej únie. 
ll. etapa do zoznamu stav ieb MČ DNV obdržala z prostriedkov PHARE CBC finančné zdroje v obje-

al izovaných GiB v r. me takmer 850 tis. Sk na realizáciu projektu "Arborétum- Devínska 
s tým, že krytie v objeme 1 Kobyla", ktorý sa zrealizuje v r. 2003 . 
mil. Sk . zabezpečí mestská S 

· tarosta spolu so zástupcami magistrátu, kra1'ského úradu a bratislav-
z vlastných zdrojov a zo k 
jov získaných z predaja zve s ého samosprávneho .kraja rokovali v rakúskom Marcheggu k proble-
ného majetku mesta na 1 matike technického riešenia premostenia Moravy. Zástupcovia obran-
mestskej časti. zložiek Rakúska prezentovali myšlienku prepojenia ženijným pev-

Tento návrh získal pod mostom o šírke cca 7,5 m. Presadzujú jeho použitie pre cyklistov, 
poslancov mesta , ta kže bu avšak i pre osobné autá. Vzhladom na nevyriešené cestné pre-
možné v tomto roku začať s j",j ii POI<>nio d 1 k na väzujúce na s ovens ej strane neprichádza do úvahy 1'eho 
realizáciu. 

e pre osobnú automobilovú prepravu . Ďalšie rokovanie sa uskuRedakcia: Uvažuje· 
mesta so získaním 18. marca. 
z podporných fondov Starosta sa zúčastnil na rokovaní mestskej rady. Najdôležitejším bo-
únie? rokovania bol koncept územného plánu hl. m. SR Bratislavy, ktorý 
Starosta: Rozpočet ich v predmetom rokovania mestského zastupitelstva hl. m. SR 
lenom návrhu nezahrňuje . avy. V prípade jeho kladného prerokovania vyústi v návrh nového 

Výdavky financovan é • plánu hl. m. SR Bratislavy. 
kofinancované zo zdrojov Cl 

enovia vy'berovel· komisie tepelno-energetických zariadení MČ DNY rópskych spoločenstiev, 
ISPA, PHARE sa však do i so spoločnostou TENERGO a. s. k problematike plnenia horme-
tu zapracujú po ich rekonštrukcie a modernizácie kotolní a rozvodov na území MČ 
v priebehu roka . · Podla vyjadrenia spoločnosti harmonogram realizácie investič-

Rozpočet zatial' neodráža 
finančné krytie presúvaných 
kompetencií zo štátu na samo-

Starosta: Myslím si, že reálne 
postavené sú príjmy daňové, ne
daňové, ako i príjmy z grantov 
a transferov. Daňové príjmy 
v objeme 1 890,7 mil. Sk kryjú 
príjmy z podielových daní práv
nických a fyzických osôb, cest
ná daň a poplatok za zber, pre
pravu a zneškodňovanie odpa
dov. Z ce lkového objemu ne
daňových príjmov 2 148,2 mil. 
Sk tvorí predaj majetku takmer 
920 mil. Sk a prevod z rezerv
ného fondu takmer 860 mil. Sk. 
Granty a transfery v objeme tak
mer 3 1 OO mil. Sk sú kryté dotá
ciami zo štátneho rozpočtu . Pre 
reštrukturalizáciu dlhu mesto 
vyberá partnera na pokrytie 
úveru v objeme 2 700 mil. Sk. 
Redakcia: Každoročne verejno
sť zaujímajú výdavky na tie ob
lasti života, ktoré považuje za 
najcitlivejšie, teda dopravu, čis
totu, zeleň, bezpečnosť a ko
munikácie. Ako kryje tieto po· 
treby tohtoročný rozpočet? 
Starosta: Z rozpočtu hl. m .·SR 
sa poskytuje dotácia na MHD 
vo výške 280 mil. Sk a dotácia 
zo štátneho rozpočtu vo výške 
694 mil. Sk na bežné výdavky. 
Kap itálové výdavky kryje rozpo
čet mesta príspevkom vo výške 
157 mil. Sk a štátny rozpočet 
výškou 220 mil. Sk. l napriek 
zvýšeniu c ien cestovného však 
neočakávam podstatné zlepše
nie dopravy, vzhľadom na rov
naké p repravné výkony Doprav
ného pod ni ku. Zlepšenie mož
no dosiahnuť len vnútornými re
zervami a úpravou grafikonov. 
Mestská polícia má schválené 
finančné krytie v objeme 88 
mil. Sk, pričom sa očakáva reor
ganizácia tejto poriadkoyej slu
žby. Na čistotu a zeleň mesta je 
vyčlenených takmer 1 002 mil. 
Sk z čoho likvidácia odpadov 
predstavuje takmer 895 mil. Sk, 
zeleň 27 mil. Sk a čistenie ko
munikácií a verejných priestran
stiev 80 mil. Sk. Značnú časť 
výdavkov na OLO predstavujú 
náklady na odpisy, ako i úroky 
z úverov prijatých na rekon
štrukciu spaľovne, spolu v obje
me takmer 257 mi l. Sk . V nad
väznosti na túto skutočnosť na 

Starosta: Zväčša šlo o navýšenie 
rozpočtovaných výdavkov v ob
lasti kultúry, MHD, ž ivotného 
prostredia a v dopravných stav
bách . Predkladané návrhy však 
nedefinovali zdroj krytia výdav
ku a destabilizovali vyrovnanosť 
rozpočtu, s čím primátor i fina
nčná komisia nesúhlasia, čo sa 
napokon prejavilo i samotným 
hlasovaním poslancov. 
Redakcia: Vy osobne ste pred- Za rozhovor ďakuje 

celkov ukončia do konca r. 2003. Informáciu o priebehu plnenia 

lllodernizácie prerokuje najbližšie rokovanie MZ MČ DNY. 

~~a magistráte hl. m. SR BA rokovala Dozorná rada Prevádzkovej vo
L-----------------------------·----------------------1 arenskej spoločnosti BA, a . s., v ktorej MČ DNY zastupujú poslanci hl. 

DEVEX2 

m. SR p. Encinger, Mráz a Rajkovič. Dozorná rada prerokovala výsledky 

účtovnej závierky tejto spoločnosti za r. 2002 a požiadala predsedu 

predstavenstva o zabezpečenie osnových dokumentačných materiálov 
odštepných závodov Senica a Bratislava-vidiek. 

- Na pracovnom obede sa ziš li starostovia MČ okresu BA IV, zástupco- . 

via okresnej prokuratúry, daňového riaditelstva a krajského úradu, 

pričom prerokovali problematiku spoločnej úradovne pre stavebné kona

nia, súčinnosť daňového orgánu a mestských častí pri výkone kontroly 

správy daní a miestnych poplatkov, ako i výkon prokurátorského doh la
du pri dodržiavaní zákonných postupov samosprávy. 

-AZ-

• 
Záujem o výstavbu, a nielen v Devínskej, je značný. Relácia v DTV 

podnietila záujemcov o výstavbu a tí sú zvedaví: kde, kedy, ako, aké sú 

možnosti? Opýtali sme sa preto predsedu stavebnej komisie MZ MČ 
DNY Ing. J. Dobríka 

- Akú výstavbu bytov a rodinných domov pripravuje MČ ONV? 

Odpoveď: MÚ a MČ DNY podpísala v roku 200 l zmluvu o spolupráci 
s holandským partnerom o možnosti výstavby bytov, rodinných domov 

vo forme rodinnej zástavby, dvojdo~ov a samostatoe stojocich rlo.rnQ.v. 
K · 1 k l' . b • . uuuv uu vn .. uu 'hTi.J~n - toro o a 1ta re vy rana na vystc 
lokalita na výstavbu v zmluve spr Sturec- B. Bystrica 

ná na pozemkoch z konca ulíc Ústí nad Orlicí 

Majitelom pozemkov je hlavné mes Dobšiná 

DNY. Pezinok- Baba 
-Akú kapacitu predpokladá pláno Lanškroun 
Podla spracovaného zadania stavb Jankov vršok 
la nasledovná 

70 bytových jednotiek v dvoch obje 
Brezno - čierny Balog 

~o ~ytových jedno~ie~ VO forme rbilov na okruhu MSR 
cast samostatne sto1aC1ch domov. 

-V akom štádiu sa nachádza súče Brno (CZ) 

Ako som spomínal je spracované z Grobnik (HR) 

s orgánmi a organizáciami v invesl Most (CZ) 

daná žiadosť na vydanie územné Most (tz) 
ného mesta, ktoré po reorganizá Grobnik (HR) 

oprávnené vydáva( takéto rozhodn HunQarorin!Z (H) 
- Ako vyzerajú zmluvné vzťahy v súčasnosti? 

V súčasnosti sa zmluva pripomienkuje v legislatívnej komisii. Po dopra

covaní zmluvy, schválenej v miestnom zastupitelstve, môže prís( k podpi

su tejto zmluvy zo strany štatutárnych zástupcov.-
- Kedy bude možné pristúpiť k samotnej realizácii? 

Samotnej realizácii musí ešte predchádzal' k majetko-právne vysporia

danie vzťahov k pozemku, musí sa spracova( po vydaní územného roz
hodnutia, projekt pre stavebné povolanie a vydanie stavebného povole

nia a až potom môže prísť k samotnej realizácii. Termín vám dnes ne

viem odhadnúť presne ale predpokladám, že koncom tohto roka by sa 
mohli zača( budovať inžinierske siete a dopravné stavby t.j. cesty, pešia· 

komunikácia a parkoviská . Aký však bude skutočne další osud výstavby 

záleží od poslancov MZ, ktorí by mal i na najbližšom zasadnutí schváli( 

zmluvu a další postup o ktorom vás budem informovať v nasledovných 
v}'daniach Devexu. 

- Aký je záujem o túto výstavbu. 

Podla môjho odhadu záujem prevyšuje ponuku . Je to výsledok z pred
chádzajúcej ankety organizovanú MČ DNY a holandského partnera, 

ktorý na tento účel založil na Slovensku s.r.o .. Nechcem ju z reklamných 

dôvodov menovat'. Záverom môžeme konštatovať, že záujemcov je za

tial' dos( ale skutočnosť bude jasná až pri podpisovaní zmlúv na výstav

bu. Tá by sa mala rozbehnúť po vydaní územného rozhodnutia. 

Za rozhovor dakuje redakcia 

DEVEX 3 



I$Tll?.A ·CBJN!Tll?.UJMI 
centrum pre voľný čas 

6. 4. 2003 Jarné tradície 
Program detí materských škôl v Devínskej Novej Vsi 

pripravený k sviatkom jari. 
Vo vel'kej sále od 15.00 h, vstupné 10,- Sk. 

13. 4. 2003 Pašie, predvel'konočné hry 
Hudobno-dramatický program vel'konočných zvykov 

v naštudovaní Júlie Zúbkovej. 
Vo vel'kej sále od 16.00 h, vstupné 20,- Sk. 

14. - 16. 4. 2003 ,.Deň Zeme" 
Týždeň prírodovedných aktivít pre deti a mládež poriadaný v 

spolupráci so základnými školami a Mú - oddelením životného 
prostredia. Týždeň je venovaný .. svetovému roku pitnej vody" . . · 

Organizované. 

27. 4. 2003 ,.PIPI" 
Detské divadelné popoludnie, .ú6nkuje detské divadielko PIKI. 

Vo vel'kej sále od 16.30 h,vstupné 20,c Sk. 

IIUITJ urgane UL 1reue vu1eune 

obdobie, vo funkcii poslanca 
a člena finančnej komisie. Ako 
hodnotíte tohtoročný rozpo
čet? 

Starosta: Schválený rozpočet 
odráža snahu vedenia mesta 
vysporiadať sa so splátkou úve-

. ru vo výške 10 950 mil. JPY (ja
ponský jen), ktorý bol prijatý 
v roku 2000. Táto snaha po
značuje schválený rozpočet 

ako jeho ťažisková úloha sme
rujúca k reštrukturalizácii dlhu 
mesta . Zo schváleného rozpoč

tu mesta v celkovej bilancii 
príjmov vo výške 9 811,7 mil. 
Sk tak tvorí viac ako 1/3 výdav
kov, konkrétne 37,53 %. V ko
runovom vyjadrení predstavuje 

(i 4. 2003 o J5. oo h 
v Jstracentre 

Program: 
Vystúpenie materských škôl 
Folklórny súbor Matičiarik 

Výstava detských prác 
Malbvanie kras/fc 
Pletenie korbáčov 

vstupné: 15,- Sk 
MOMSDNV 

P. o z v A• N K ·A·,.,."''' pňa . 19. n;arca nula tr~ je 
. ., ... ,, ;.u ' ·nás DEN OTVORENYCH 

--~ .. ~ .. . .. .l. .. LDVER/. '-.. /. . . - . \ 
Udľ k v / l' /. _.q A v y) , ' / L·Je u zen a nasa,mp f!~Y --;_ .- ~arQpery vas pozyvame na vo-
rada by sa zoznpnii{~ \ . : ,:'~ rivécf..i~ine,\ktoré sa uskutočnia 
so všetkými drobcarip, .• > .. , __ . 27. 3 .. 03 od 15.00- 17.00 h 
čo tu žijú s marrla~(·r_;,..J._ __ ;iY~rle~tordch našej škôlky. · 

Do priestorov malej Ikôliť}h. ''''''·' "•', J/7 
;-.._ '•\ Y" / 

doved'te vy svoje dietky.~-<=~-··--"" Kolektív MSJ. Smreka 8 

Základná škola na ul. l. Bukovčana 3 
v škol. r. 2003/2004 prijme 

žiakov do 2. ročníka 

Ponúkame: 

• vyučujúce s výbornými vý

chovno-vyuč. výsledkami 

• nízky počet žiakov v trie

dach 

• vyučovanie anglického jazy-

DEVEX4 

ka a výpočtovej techniky 

• baseball / 
'\1,....../ 

• l'udové remeslá 

• stolný tenis 

• futbal 

• tenis 

• karate 

• hokejbal 

• odbory základnej umeleckej 

školy - bábkarský, tanečný ... 

Program kina zatiaľ 

@~warNJ Premieta ne . 

"Ešte sa nepoznáme, 
spoznaJme sa ... 

.. . tak znela pozvánka kolektívu učiteliek materskej školy na ulici 
Marečka 16 pre deti a rodičov, ktorí ešte nenavštevujú materskú 
V sobotu 1. 3. 2003 toto pozvanie prijali rodičia a bu_dúci škôlkári. 
sme naplnili očakávanie rodičov: 
-môcť sa v kl'ude porozhliadnut po budove MŠ, vojsť do každej 
nazrieť do telocvične, jedálne; 
-spýtať sa na všetko, čo ich zaujíma ohl'adom prevádzky MŠ. 
vosti a denného poriadku v MŠ; 
- dopriať svojim deťom bez stresov a v pohode vyskúšať si rolu 
ra"; 
- nadviazať neformálny kontakt s personálom MŠ. 
Deti mali možnost spolu s rodičmi vybrat si aktivity: 
- zacvičiť si s náradím a náčiním v telocvični; 
- "čarovať" prstovými farbami a korkovými pečiatkami - vyzdobiť 
psíka, mačičky, húsenice; 
- zahrať si divadielko s maňuškami; 
- riešiť "dopravnú situáciu" na vel'kej križovatke so semaforom a 
- potráp iť sa pri manipulácii s učebnými pomôckami; 
- dochuti sa zahrať pre ne s novými hračkami. 
Za dobrý výkon boli deti odmenené darčekmi vyrobenými našimi 
kolákmi . 
A čo rodičia? Pýtali sa na všetko, čo ich zaujalo o našich aktivitách, 
najširších podrobnosti bez zhonu a nervozity. A myslíme si, že 
fundovanú odpoveď od všetkých pedagógov. 
Radi sme túto peknú akciu zorganizovali v čase nášho pracovného 
na, veď nadviazanie nových kontaktov s "budúcimi škôlkármi" a i 
dičmi určite prinesie svoje ovocie v septembri. Určite sa to 
forme bezproblémovej adaptácie detí do nášho zariadenia na 
strane a lepšie pochopenie našej práce a tým i dobrej spolupráce s 
dičmi. 

Aká je naša škola? 
Nachádza sa v krásnom prostredí v blízkostí chránenej 

zervácie Devínska Kobyla, pri sútoku riek Moravy a Dunaja, nad 
sa vypína hrad Devín. Táto scenéria predurčuje aj naše zam 
Snažíme sa detí viesť ku kladnému vzťahu k prírode a k jej ochrane. 
Našu školu ročne navštevuje 280-300 detí, prevažne z ONV. 

Môžeme sa pochváliť velmi dobre vybavenými špeciálnymi 
cudzích jazykov (Nj a Aj), chemickou a fyzikálnou učebňou v 
žiaci na hodinách Ch, Fa Pr vyskúšajú svoje vedomosti praktícky, 
ňou, kde si môžu overiť svoje zručnosti v práci s drevom, kovom a 
materiálmi. 

Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik a ozdravovacie 
Slovensku a v zahraničí (pri mori). 

Už niekol'ko rokov máme patronát nad detským domovom vo 
Mederi, deti sa rady zapájajú do orgaQizácie stretnutí so svojimi 
priatel'mí. 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu s partnerskou 
Jou v rakúskom Hainburgu. 

liaci prejavujú svoju aktivitu aj v krúžkových činnostiach -
hry, Nebojme sa matematiky, Zaujímavá fyzika - pokusy s ••n.vnu"• 
stavebnicami, Práce v dielni, Konverzácia v Nj, nepovinn ý 
Internet. 

A čo je pre nás dôležité? To je spolupráca žiak- učíte/'- rodič, 

na veľmi dobrej úrovni. V riadite/ni v Devíne sú pre všetkých žiakov 
dičov dvere vždy otvorené! 
27. marca 2003 je pripravený pre deti, učíte/ov a rodičov 
DEŇ OTVORENÝCH OVERI v Devíne. Srdečne Vás pozývame! 

GšfJtib~I~p!ii:,::': ) 
v týcbto dňocb oslávili: 

70 mkov 
Pavel SZOLNAI 

75 rokov 
Eml1ia CHO VANO VA 

Helena NEMCOV A 

80 rokov · 
Terézia SLOBODOVA 

Antonín žAčEK 

93 rokov 
Mária KRALOVIČOVA 

Blahoželáme! 

( Zos6_b~~#~,:~~:;,;1;:; >V 
RNDr. Rastislav ŠKRABANA 

a Micbaela KHUEBACHOVA 

( 

Tomáš BLINKA 

a E1·ika HANKEROVA 

Blahoželáme! 

Lucia MOZOLOVA 

jerguš KAPUSTA a 

Klára KAPUSTOVA 

Dominik KIRKA 

Natália HANUŠOVA 

j ánPAVLOVa 

Pat1icia PAVLOVOVA 

Viktória HANULIAKOVA a 

Vanesa HANULIAKOVA 

Vitajte! 

Martina DRlMALOVA 
Gizela VAŠEKOVA 

Milan HURČIK 
RudolfSLNEK 

Necb odpočívajú v pokoji ! 

Nov ú zbroinicu ••• 

Valné zhromažden ie DPZ 
0 obecného hasičského zboru 
v DNY 22.2. otvoril velitel' 
J. Dzurila. 

Po správe o činnosti zboru 
0 návrhu plánu práce za rok 
2003, nasledovalo milá sláv-

Hodnotili, 
plánovali 

Členovia miestneho odboru 
Matice slovenskej sa · zišli vo 

štvrtok 20. 2. na členskej schô

dzi, kde zhodnotili činnost' v mi

nulom roku a ponúkli aktivity na 

tento rok. 

Potešíte/ná bola účast' aj mla

dých členov s plánmi, s ktorými 

vás zoznámime v najbližších 
číslach. 

Z plánu činnosti na najbližšie 
obdobie vyberáme: 

Jarné tradície - 23. 3. (v /stra

centre), Štúrov Devín - 4 . 5., 

Festival Slovenskej národnej 
piesne - 24. - 25. 5 . 

Hostom schôdze bol aj Pavel 

Šimek, riaditel' školy v Padine 
{Juhoslávia}. 

;~~tť~~pý~l]J 
Slovenská asociácia ČUNG JOAN ČCHI -

KUNGU, pod vedením predsedu PhDr. 
Vladislava Stonka, organizovala "Prvý repre
zentačný ples ČUNG JUAN ČCHI - KUNGU, 
a priaznivcov TCHAJ - Ťl a priatelov". Ples bol 
22. 2. 2003 vo V-klube v Bralislave. Hoslia 
boli milo prekvapení bohatým umeleckým 
programom, chutnou večerou a výbornou zá
bavou. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí 
prispeli do tomboly: firma SPORTEX, kvetinár
stvo IRIS, Optiko-M, ENIGMA, cukráreň SHAR, 
papierniclvo FROHLICH, darčeková predajňa 
pani Alena Galbavá, pani Kuciaková, firma 
MAK - pani KOSZEGHYOVÁ, firma FORTUNA -
AURUM, pani Kanichová, pán Maglén, SAČČ 
pán Stanko, firma WELEDA, vydavatel'stvo 
EUGENIKA, firma FRIEB, ASDIA BUDOCENTER, 
Vladislava Stanková. 
Tešime sa opät', že sa o rok slretneme a dobre 
zabavíme. G. Stanková 

nost'. Vyznamenali dlhoročné 
členky M. Hanyovú a B. Voše
kovú, ktoré sú členkami DPZ už 
50 rokov. 

No hasičských schôdzach sa 
zúčastňujem už dlhé roky 
a stále v tej istej zbrojnici. 

Som vel'mi nespokojná 
v akom prostredí so tieto schô
dze konajú. Myslím, že naši 
hasiči by si zaslúžili lepšie 
priestory. 

FUTBAL@ 
Ili. liga st. dorast 
14. kolo-29.3. o 14.30 
Vrakuňa - ONV 
Ili. liga ml. dorast 
14. kolo-29.3. o ll .oo 
Vrakuňa - ONV 

IV. liga seniori 
Žreb jarnej časti 
16. kolo-16.3. o l4.oo 
ONV- Dúbravka, 
17. kolo-23.3. o l4.oo 
Bernolákovo - ONV 
18. kolo-30.3. o 14.30 
ONV- Jarovce 
19. kolo-6.4. o 15.30 
PVFA- ONV 
20. kolo-13.4. o 15.30 

1:2 

ONV- Čunovo 
21. kolo-20.4. o l6.oo 
Králová -ONV 
22. kolo-27.4. 
ONV- MŠK Petržalka 
23. kolo-4.5. o 16.30 
Blatné- ONV 
24. kolo-B.5. o 16.30 
ONV- Ch. Grob 
25. kolo-11.5 . o 16.30 
Rovinka - ONV 
26. kolo-18.5. ol7.oo 
ONV- Malinovo 
27. kolo-25.5. o l7.oo 
Tomášov- ONV 
28. kolo-1.6. o 17 .oo 
ONV- Vajnory 
29. kolo-8.6. o l7.oo 
DNVBG 
30. kolo-15.6. o l7.oo 
Ružinov B - ONV 

Preteky automobilov do vrchu MSR 
M 
o 
T 
o 
I!J s 
p 
o 
R 
T 

24.-25.5. 2003 
31.5. 1.6. 2003 

28. - 29.6. 2003 
20.7. 2003 

26.- 27.7. 2003 
2. - 3.8. 2003 

23. - 24.8. 2003 

Sturec - B. Bystrica 
ústí nad Orlici 
Dobšiná 
Pezinok - Baba 
Lanškroun 
Jankov vršok 

Brezno - čierny Balog 

Preteky automobilov na okruhu MSR 
27.4. 2003 

M 4.5. 2003 o 
ll .S. 2003 T 

o 10.8. 2003 I!J s 31.8. 2003 p 
o 13.9. 2003 
R 14.9. 2003 T 

21.9. 2003 

Majstrovstvá Slovenska mládeže 
Tok oko každoročne mladí nádejní 

hráči ŠK Strelec ONV reprezentovali 

Pani D. Dudeková informovala, 
že počas povodní spali hasiči 
len pár hodín a celí mokrí. 
Nemali sa oni kde osušil. 

Je mi smutno z toho, že sa 
tak málo pozornosti venuje 
našim hasičom . 

Tú novú zbrojnicu, ktorá sa 
im sl'ubuje už roky, si skutočne 
zaslúžia. 

Kristína Hojzáková 

Brno (CZ) 
Grobnik (HR) 
Most (CZ) 
Most (CZ) 
Grobnik (HR) 
Hungaroring (H) 
Hungaroring (H) 
Brno (CZ) 

svoj klub no vrcholnom tuzemskom 
podujatí Majstrovstvách Slovensko 
v mládežníckych kategóriách. 

Najúspešnejší boli chlapci do l O 
rokov sútažioci v Kysuckom Novom 
meste, kde štartovalo 43 hráčov. 
Veľmi pekné 7. miesto získal J. Šošo
vička . Na 9. mieste skončila dalšia 
nádej A. Solár. O. Mikendo skončil 
24 pri svojom prvom štarte. 

Chlapci do 12 rokov hrali vo 
Vrútkach. Štartovalo tu 43 hráčov, 
medzi ktorými so náš T. Peitl umiest
nil no 23. mieste. 

V Košiciach, v kategórii chlapcov 
do 14 rokov, soM. Kríž, medzi 41 
štortujúcimi, umiestnil na 30. mieste. 
V kategórii do 18 rokov skončil S. fi
lodelfi no predposlednom 42. mies
le. 

mj 

DEVEX 5 



Požiarovost' v Bratislave 
Okresné riaditelstvo Hasičského 

a záchranného zboru zaregistrovalo na 
území hl. m. SR Bratislavy vo februá
ri 2003 celkom 7 4 požiarov, pri kto
rých vznikli priame škody vo výške 
l 871 000 Sk. 

väčšie škody vznikli pri úmyselne založe
ných požiaroch. 
V MČ ONV vznikli štyri požiare, pri kto
rých vzniklo škoda 20 000 Sk. 

V každom ročnom období o v každej 
cgvíli so snažme požiarom predchádzať. 
Žiadno hotovost' škody z požiarov nena
hradí! 

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov 
bolo nedbalostné konanie osôb a naj-

~--Matrika v DNV------. 
stránkové hodiny 

pondelok: 8.00 · 12.00 o 13.00-17.00 
streda: 8.00 · 12.00 a 13.00- 16.00 

štvrtok: 8.00 · 12.00 
Ak máte záujem o uvitanie deti do radov občanov MČ ONV nahláste to na matrike· lstrijská 49, 
v úradné hodiny. 

DEVEX6 

nákup na splátky 
bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 16.00-18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARCEK 

tel.: 0905 287 941 

BYTY spol. s r.o. 
Janotová 14- 16, 841 OS Bratislava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 -
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne
bytových priestorov a okrem štandardne 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle
dovné: 

- komplexná poradenská služba v oblasti by
tového a tepelného hospodárstva 
- redukcia nákladov spojených s vykurovaním 
- prevádzkovanie, optimalizácia kotolní a vy-
menníkových staníc na základe licencie 
- každý nami spravovaný dom má zriadený 
samostatný účet v banke a všetky účtovné 
operácie týkajúce sa domu sú vedené priamo 
na tomto účte, z ktorého sa delia prostriedky 
na fond opráv a služby. 
-každý dom má vlastného správcu a ekonó
ma 
-pravidelné zasielanie výpisov z účtov 
-zabezpečujeme nonstop havarijnú službu 
- vedieme razantné opatrenia voči neplatičom 
v medziach platnej legislatívy - vymáhanie 
nedoplatkov cestou právneho zastúpenia 

kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk 
tel: 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 

0CP®ll(lli3ffiGDW 'i::i'®W&lli CPm 
~@®W~ OOCSG:JGDOGľQ!J 

Disketa Verbatim: 18. ·, No Name: 8. ·, 
CD·R TDK 74:34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0ba/ na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so.; 8.00- 10.00 

KCIA-Jeseň 

:jazyky: 

anglický a francúzsky 
:zókladnó š kol a : 

________ ......:..P_:::avla Horova l 6 

:p,.acovné dni: 
od l 4.04.- 23.0 6 .2 0 0 3 

Po o St od 1 6 :v.;_ 18r;o ol t=:- b o 18 ' "'- 19 t•o 

o 
od 15.04. ··· 2 6.06.2003 

Uta št od 1 6"'- 1 80<' aleL-:> o 18' "- 19 '·" 

:vík e n d : 
ocl 12.0 4 ... 22 .06 .2 0 03 

So o Ne od 8"'-1 0 00 

·-------

* 
~pracovné dni : 

· od 15, 4.- 15.05.2003 
o . U t. á.~fod 1 7'" - 19'." 

p 

.zaraden i e do kurzov podl'a lazvk <>v<>; 
priestoroch zákla 

o d 3 1.03 - 03. 
Po. U t . St a St o 

:pri vstupnom t este sa 
plati zálo ha z a k urz 200.- Sk: 

:cenu za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 
do 08.04.2003 na bank ový účet 

Tatra banl,c:y. o.s. č. 2626 7123 67 1 1100. 
šekom alebo v hotovosti: 

:v ý sl e dky o z orad ení do k urzov 
sa d o zv ie te na n ašom te l. čísle 

v pondelok 07.04.2003 od 14'~ - 16'~ ale bo 
pros tre dníctv om e -ma ilu: 

:.r:c~~N~:ÁC:I~ -~ 
OBCHODNO· TECHNICKE SLUZBY, spol. s r.o. 

opletalova 65, S43 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fux: 0216417 &nt 
• lfUWI: ~tl.@~tulf, Attp:llwww.lk.fi 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03- Volné miesta"(ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07- Rozličné 

' Predám bytové vchodové dvere, pl
né, buk, š. 82 cm, 2-ročné . Cena do
hodou. Tel. : 0905 636 983 
' Predám sporák za 500 Sk. Info 
v Devexe ( Novoveskó 14) 

• Hlodám opatrovatel'ku pre 2,5-roč
ného synčeka - mamičku na MD (nie 
je podmienkou) od apríl- máj 2003. 

Tel.: 6477 4078 
'Módny salón zamestná krajčírku. 

Tel.: 6477 9400 

c 
' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

'TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel./zózn.: 6477 6963 
' Murárske, obkladačské práce, sad
rokortón, malovky. Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
' Doučujem individuálne Aj, Nj. 
Dôchodca VŠ, po 1,5 h/200 Sk, na 
dome, denne. Tel. : 6477 8835 

• Geometrické plány, vytyčovanie sta
vieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
• Vykonávam žehlenie. 

Tel.: 6477 0697 
• Uč. s praxou opatrí die(a vo več. 
hod. a počas víkendov. 

Tel.: 0905 808 340 
• Kvalitné upratovanie domov a bytov. 

Tel.: 0907 738 063, 
6977 6974 

• Stolárstvo - výroba a montáž nábyt
ku, dverí a zárubní. 

Tel.: 0905 710 297, 
0905 941 479 

• Jedn. a podvoj. účtovníctvo, DPH, 
mzdy do 20 prac., ekon. poraden
stvo, rekonštrukcia minulých období. 

Tel.: 6477 6857, 
0903 234 512 

• Doučujem matematiku. 
Tel.: 0903 232 474 

• Vymením 4-izb. byt v Dúbravke za 
dom v DNV. Tel.: 0908 152 414 
• Kúpim 1-izb. byt v DNV. 

Tel: 5479 3533 

• Kúpim starší RD v DNV, alebo vyme
ním za vel'ký 4-izb. byt no sídlisku 
Stred+ dopi. 

Tel: 5479 3533 
• Kúpim stav. pozemok, alebo rod. 
dom. Tel.: 6477 4037, 

0903 788 678 
• Predám chatu a záhradu 4,8 á pri 
nadjazde. 

Tel.: 6231 8625 

FARBY LAKY ~--
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7°0 -12°0 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if ,fax 02/ 65LJ-::- 1727, E-rnail • parrnai@parmal sk 

* l 
l 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate i 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 1 

~-- _ ) 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko SaJ" a to v • Dílht"avka 

Teplé jedlá, m~iso, 
údeniny, šaláty, syt·y, 
mliečne výt•obky, 

cuki"ovinky 

Kur. stehná celé ehl. 

Kurča chladené 

Bravčové karé 

Bravčové stehno 

Br. bok s kosťou 

Sunková saláma 

Vysočina saláma 

Eidamská tehla 45 o/o 

75,- Sk/kg 

59,90,- Sk/kg 

129,- Sk/kg 

135,- Sk!kg 

69,- Sklkg 

129,90,- Sk/kg 

119,- Sk/kg 

145,- Sk/kg 

II/2 Pečeného kut•eaťa len 60 Sk! l 

Ceny platia od 21. marca do vypredania zásob. 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne . 

tel.: 642 87 486,642 87 159, Po-pia: 8 00-18"", So: 700 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

• Kúpim SP, prípadne čas( záhrady 
v DNV. Hotovos( 

Tel: 5479 3533 
• Predám garáž pri Tech. skle za 
100 000 Sk. 

Tel: 6477 6707 

" HERBA- ZÁHRAD. POTREBY, rozlič-

ný tovar, darčeky. Na grbe 55. 
Tel.: 6477 4642 

• Dóm do prenájmu 4-ór vinohrad 
medzi DNV- Devín. 

Tel.: 02/6477 6840 

• Prenójmem garáž. 

lnfo:tel.: 02/ 6477 6652 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, l/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, l/ 4 str. = 2720 Sk, l/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a vioc 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strana + 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail : krug@mail.viopvt.sk 
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rvf estsk á časť DNY je v súčasnosti najväčším sponzor om Devínskon ovoves k éh o Expre su 

Z policajného 
zápis nika 

- V utorok 4. 3. predviedla 
policajná hliadka z vrátnice 
hlavného vchodu VW Sk pá
chatel'a krádeže kompresora 
v hodnote 7 800 Sk. 
-O deň neskôr S. 3. nezná
my páchate!' na parkovisku j . 
jonáša l pri VW Sk odcudzil 
motorové vozidlo Škoda · 
Felícia v hodnote 200 tis. Sk. 
-V nedel'u 9. 3. sa neznámy 
páchate!' vlámal na ul. M . 
Marečka pod terasou, do vo
zidla Škoda Felícia. 

Vybral predné sklo a spolu 
s ním odcudzil spätné zrkad
lo, lekárničku, ťažné lano, re
zervné koleso. 

Všetko v celkovej hodnote 
24 tis . Sk. · 
-O dva dni neskôr, hliadka 
predviedla na oddelenie 
z vrátnice VW Sk páchatel'a, 

ktorý odcudzil dva kompreso
ry v hodnote 20 tis. Sk. 
- V piatok 14. 3. v záhradkár
skej osade Semafór, sa zatial' 
nezistený páchate!' vlámal do 
záhradnej chatky. Cez vy
páčené okno odcudzil tran
zistorové rádio, el. dvojplat
ničku, súpravu riadu a el. ro
tačnú kosačku. Všetko v hod
note S 200 Sk. 
- Za obdobie necelých dvoch 
týždňov riešili pracovníci OO 
PZ DNV tri prípady občian
skeho spolunažívania . . 

Okrem opatrnosti: zabez
pečiť majetok proti krádeži, 
pozornosti okolia: všímať si 
podozrivé osoby a ich správa
nie, odporúča OO PZ v DNV 
spoluprácou s oddelením 
predchádzať a riešiť prípady 
ohrozujúce občanov. Na tel. 
č . 6477 7258, alebo 158 tre
ba ihneď nahlásiť, čo aj len 
podozrenie z páchania trest
nej činnosti. oo pz ONV 

Ospravedlnenie 
V 4 čísle Devexu sme riadne zamotali hlavy lúštitelbm. Obraz krížovky 

zostal z predchádzajúceho čísla a text (nový) "nepasoval". 
Citatelbm - lúštitelbm, aj autorovi sa ospravedlňuje redakcia 

Nik nevie čo dokáže ••• dokončenie 
v krížovke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky -
alebo (básn.}. - B. Hóra v Španiel
sku - zvratné zámeno - nápor. -
C. Ohňovzdorná hlina - ovocie da
tlovníka (mn. č.). - D. Austrálsky pš
tros - vanul, povieval - prednos(, 
výhoda. - E. Ži( po anglicky - cito
slovce radosti -čiara na ihrisku. -
F. Druh palmy - okrídlený kôň . -
G. Dvojica - kyslá pochutina - skr. 
Uzbekistanu. - H. Odroda nikelínu 
- obrnený transportér (skr.) - sídlis
ko v Austrálii . - l. Farba- ovanul. -
J. Citoslovce ohradenia - začiatok 
tajničky.-

Zvisle: l. Nám patriace - solmizač
ná slabika - lama alpaka. - 2. 
Rieka v Rumunsku - sokolovitý vták. 
- 3. Existujem - dalo za pravdu. 4. 
Nosná čas( strechy - okolie živých 

organizmov. - 5. Miesto vtoku rieky 
- v hudbe zborovo. - 6. Zaujmi 
miesto na sedenie - menší tok. -
7. Obyvatel' starovekej Itálie - vz(a

hujúci sa na let. - 8. Hlboký ženský 
hlas - slovenská spisovatel'ka so 
skratkou mena no konci . 

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

(Pokračovanie z l. strany) 

Bratislava IV: Hanulova 54,- tel.: 
6541 1873,6925 0253 
Ako so dozviete o nebezpečenstv.e? 
l . Dohovorenými signálmi civilnej 
ochrany 

Všeobecné ohrozenie - dvojminú
tový kolísavý tón sirén (pri ohrození 
nebezečnými látkami, živelnými po
hromami a pod.) 
Ohrozenie vodou - šes(minútový stá
ly tón sirén (pri ohrození ničivými 
účinkami vody) 
Koniec ohrozenia - dvojminútový 

. stály tón sirén. 
Varovné signály sa následne do

prňajú hovorenou informáciou 
v rozhlase (SRo} a televízii (STV). 

Dvojminútovým kolísavým tónom 
sirén sa počas brannej pohotovosti 
štátu a vojny vyhlasuje aj ohrozenie 
v prípade vzdušného napadnutia 
územia štátu. 

POZOR! 
KAžDÝ DRUHÝ PIATOK V ME

SIACI SA 12.00 H USKUTOČŇUJE 
PREVIERKA FUNKČNOSTI SIRÉN! 
O SKÚŠKACH MIMO TOHTO 
TERMÍNU INFORMUJE ROZHlAS A 
TlAČ. 
Čo urobiť, ked' zaznie siréno? 

9. Nafúknutý gumový obal -bor
bar, divoch . - l O. Žltohnedá farba 
- rímska drobná minca - existovalo. 
Pomôcky: B. Alor. - E. Live . - H. 
Arit- Ol ia. - 2. Elami . - 5. Acoro. -

d 

6 7 8 9 10 

• počúva( signál o zisti( pred Čil'rJ 
vás varuje, 
• vyhl'odo( čo najrýchlejšie úkryl 
t.j .: ' 
- zosta( domo 
- vráti( so, ok ste v blízkosti domo. 
vo, 
- alebo vstúpi( do najbližšej bud0') 

(obchode, úrod o p.) 
• deti zostávajú v škole, kde bud~ 
informované o chránené, 
• ok Vás varovný signál zastihne 
v aute, treba čo najskôr vyhl'adar 
priestor vhodný no ukrytie, 
• uzavriet' o utesní( okná, dvere, 
vetracie otvory, 
• zopnú( rádio alebo televízor a sle
dova( vysielanie SRo o STV, 
• očakáva( o riadi( so podla dalšíc~ 
informácií. 

Zbytočne nezo(ožovo( telefónne 
linky, telefonovo( l_en v súrnom pri· 
pode. 
Ako a chrániť? 
Ako so správo( v ohrozenom pri es· 
Iore (napr. pri úniku nebezpečných 
látok) 
• Opusti( ihneď ohrozený pri 
čo najkratšou trasou. 
• Únik z tohto priestoru voli( kolmo 
no smer vetra . 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

l{orenie života 
- Dodržiavali ste moju radu - naj· 

viac desat' cigariet denne? 

- Pravdaže pán doktor. Viete akci 

to bola fuška pre mňa nefajčiara? 

- Ocíí! Diviak napadol našu mamu! 

-Tok mu treba . Nech so teraz b 

ni . 

- Včera som prešla inštruktorovi 

autoškoly cez rozum. 

-Nehovor! A ako? 

- Zadným kolesom! 

:- Čo nodávaš v tej kúpelni? 

-Ale, britva nechce holi( 

- Hádom sú tvoje chlpy tvrdšie ako 

linoleum čo som dnes s ňou rezalo? 

15.- 16. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

V tohtoročné predveľkonoč
né upratovanie, v domoch 

i dušiach, nás zasiahlo sucho. 

Dlho nezapršalo . PosÍažo

vali so pol'nohospodári, záh

radkári . Ostatným to vyhovuje. 

Veď nešomrú. Aj rokovania 
našich poslancov sledujú iba 

tí, ktorých so niektoré body ro
kovania bezprostredne dotý

kajú, aj na psov nadávajú nie 

majitelia, oj smeti ofrfleme len 

pred vlastným prahom ... Ani 

vojna, ekologická katastrofa, 
ba ani úžasný objav kdekolvek 

vo svete na nás neurobí dojem 

väčší ... ako vlastná choroba. Či 
chceme, alebo so nám to ne

páči, tú prežívame dokonale. 

Aj obyčajnú chrípku s teplo
tou. 

Ak by sme žili vo vzducho
prázdne (každý v tom svojom), 

možno by náš postoj bol po

chopiteľný a ospravedlniteľný. 
lbaže .. . sused potrebuje fúru 

piesku , pomôcť v záhrade, či 
byte ... potom nám nečakane 
vypovie auto, pokazí sa ... 
Pomôžeme si . Veď sme l'udia! 

Chápeme seba i iných. 

Nezostalo nám sucho v du
šiach. 

Bola súťaž. "Čo vieš o S011iet·skc•"' l l 
A to je dobré . Budeme mat' 

zväze'~ 
menej práce s upratovaním 

- Kto ju vyhral? v t 
orn druhom prípade z úvod-

- Agenti CIA. nej vety príhovoru. 
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4.4. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 7 bezplatne 

V ČÍSLE: O Dendropark O Z radnice 

O Vol'né parkovacie miesta * Nové koše pre psov 

O Kultúra O Spoločenská kronika 

() Šport O Z policajného zápisníka 

pod Devínskou 
Kobylou 

Význam drevín pre životné prostredie je velín i pestrý. Ovplyvňujú takmer 
všetky suchozemské formy života, u nás sú hlavným zdrojom kyslíka 
a "požieračom" škodlivín z ovzdušia, zlepšujú mikroklímu. 

Mesto bez stromov je ako človek bez plííc, ich krásu a ozdravné pôso
benie na dušu človeka nenahradí ani najkrajšia architektÍira, najdômysel
nejšie výtvory človeka. Staré iúdské kulfÍiry, späté svojim životom s príro
dou, stromy a kry dobre poznali a cenili si ich. Moderný človek vie o nich 
málo a to vidno aj na jeho necitlivom prístupe. 

Mnohí z nás by aj chceli vediet' niečo viac o prírode, ktorá nás obklopu
je, ale nemajú nazvyš čas ani energiu. A stromy ani kríky nevedia pove
da( ako sa volajú, že ich kôra vie lieči( že ich kvety sú prvou potravou 
pre včely po dlhom zimnom spánku, plody iných že chutia spevavým ope
rencom. 

Našo mestská čast' vyhrala v tomto roku finančné prostriedky z Európskej 
únie z Fondu malých projektov Phare no projekt Arborétum Devínskej 
Kobyly. Projekt prispeje k rozvoju cestovného ruchu a propagácii našej pre
krásnej prírody v okolí Devínskej Novej Vsi. Umožní v prírode spoznáva( 
pôvodné druhy stromov a krov, rastúce na Devínskej Kobyle. Len to, čo dob
re poznáme o čomu rozumieme, si môžeme ceni( o mo( radi . 

Prvým krokom nášho projektu je vybudovanie Dendroparku pod 
Devínskou Kobylou. Dendro - pochádza zo slovo gréckeho pôvodu, 
označujúceho drevinu - volne preložené je to paŕk stromov a kríkov. Park sa 
bude nachádzal' nad poslednými obytnými domami na ul. P. Horova č. 24 
a 28 a areálom ZŠ P. Horovo 16 smerom k Devínskej Kobyle. 

(Pokračovanie na 2. strane} 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Vinohradníci, nezabudnite za
registrovať svoj vinohrad s vý
merou nad 500 m', alebo na 30 
koreňov. Nezaregistrovaný vino
hrad sa bude považovať za 
neexistujúci a jeho používatelbvi 
hrozí pokuta a nariadenie vino
hrad vyklčovať. Informovať sa 
možno na miestnych úradoch 
a vinohradníckych dôverníkoch. 

Požiada ite 
o kríky pred váš dom 

Ak chcete vlastnou prácou skráš/it' 
verejné priestranstvo pred svojím ro
dinným alebo bytovým domom, môže· 

te no miestnom úrode do 15. apríla pí
somne požiadať o sadenice kríkov. 
Adresa: Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, lstrijská 49, 841 01 Bratislava, 
prípadne e-mailom: mudnv@posta.sk. 

Žiadost' môžete vhodit' aj mimo 

úrodných hodín do schránky, ktorá so 
nachádza na dverách úrodu. 
Voša žiadost' má obsahovo(: 
' Meno o adresu žiadateľa {môže byt' 
jednotlivec alebo spoločenstvo vlastní
kov bytov/ 
' Telefón, prípadne e-mail 
' Miesto, kam chcete kríky posadiť 
s nákresom plánovanej výsadby 
• Druh o počet kríkov {ak to budú me
nej bežné druhy aj variantný návrh) 
' Čestné prehlásenie, že sa o kríky bu
dete starať a polieva( ich min. do kon
ca roku 2004. 

V prípade ve/kého počtu záujemcov 
budú žiadosti vybavované v poradí, 
v akom budú doručené na miestny 
úrod. Mária Šimonová, 

Miestny úrod ONV 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 27.3. 2003. 

Úzovierka nasledujúceho 
čísla bude l 0.4. 2003, 
číslo vyjde 17.4. 2003. 



Drobničky 
z radnice 
Na zasadnutí miestneho 

zastupite/'stva v piatok 28. 3. 
som dostal SMS-ku, či ne
mám ešte otlaky od sedenia. 

Veru celodenné zasadnutie 
dalo poriadne zabrať. A mo
bil som tam mal asi naposle
dy (zapnutý), lebo v jednom, 
z takmer tridsiatich, bodov 
poslanci rozhodli, že telefo
novať počas zasadnutia nebu
de dovolené. 

, Hneď po otvorení zasadnu
tia sa ujali slova hostia . Major 
Š. Bažík riaditel' okresného 
oddelenia policajného zboru 
Ba IV a major R. Rumíšek ve
/ite/' OO PZ ONV. Informovali 
o dopravno-bezpečnostnej si
tuácii v ONV. Medzi najfrek
ventovanejšie trestné činnosti 
v ONV patria vlámania do 
automobilov, krádeže áut, 
vlámania do bytov a chát 
v záhradníckych osadách. 

Medzi najproblémovejšie 
dopravné miesta sa zaradili 
ulice Eisnerová, lstrijská,}. jo
náša a cesta na Devín. 

Zaoberali sa aj otázkou 
rozširovania kamerových sys
témov a obmedzení rýchlosti 

v MČ na 40 km/hod. Diváci 
v priamom televíznom prenose 
OTV zaregistrovali ponuku pá
na Baž íka : 11 Ak nedokážete 
bezpečnostný problém riešiť na 
"domácej" pôde, môžete zavo
lať priamo na okresné oddele
nie na tel. č. 0961 O 34155. 

Z vlastných skúseností však 
viem, že kedyko/'vek som zavo
lal na OO PZ v ONV, nikdy mi 
neodmietli poradi(, či pomôcť. 
Predpokladám, že aj ostatní 
občania z ONV budú mať iba 
takéto skúsenosti. 

Ve/a času venovali poslanci 
legislatívnym otázkam, návr
hom rokovacieho poriadku, ná
vrhom zmien organizačnej 

štruktúry MÚ a štatútu MČ 
ONV i niektorým zmluvným 
vztahom. 

Od právnych, organizačných 
cez jazykové a štylistické až po 
spoločenské. V mnohých otáz
kach si poslanci zjednotili ná
zory na výkon vyplývajúci 
z funkcie (miestneho kontroló
ra, poslanca, člena komisie). 

Nemálo starostí a práce vy
vstáva pre našu mestskú časť 
vyplývajúcu z prechodu kom
petencií starostlivosti o školské 
a predškolské zariadenia zmes
ta na mestské časti. 

Okrem bežných starostí 
z prevádzkou a údržbou škôl 

r:.. _.... -·· :Je nur O pu: n (Dokončenie z l . strany) 

Pozemok prenajala ~estskej časti za symbolickú jednu slovenskú korunu 
Rímskokatolícka cirkev -farnosť Devínska Nová Ves . 

Do polovice apríla bude väčšina stromov a krov posadená. V Dendro
parku budú rásť javory, lipy, duby, buky, jasene, hroby, svíby, bršleny 
a mnohé dalšie, ktoré stretávame pri prechádzkach Devínskou Kobylou . 

V máji budú v Dendroparku osadené informačné tabule ku stromom 
a krom, z ktorých sa budeme môcť dozvedie( okrem toho, ako sa ten ktorý 
strom volá oj všeličo zaujímavé o ňom . Pretože pri tomto projekte spolu
pracujeme aj s rakúskym partnerom - mimovládnou organizáciou Dorf
und Stadterneuerung Weinviertel a chceme, aby Dendropark pritiahol aj 
rakúskych turistov, budú tabuľky okrem slovenčiny aj v nemčine. Texty 
a obrázky drevín z informačných tabúľ vyjdú a[ v podobe brožúry, ktorú si 
môžeme vziať domov a preštudovať alebo používať pri spoznávaní drevín 
vo voľnej prírode. Pribudnú lavičky, na ktorých si budeme môc!' posedieť, 
oddýchnu( si s deťmi , psami alebo len tak počúvať spev vtákov. 

Prvá reakcia našich rakúskych partnerov, ked' videli, že sa park bude na
chádzať v tesnej blízkosti panelákov bola, ako ho mienime chrániť pred 
va ndalmi . Či bude oplotený a strážený. Oplotenie by bolo proti hlavnej 
myšlienke celého projektu -má to byť voľne prístupný park pre všetkých, 
ktorý bude slúžiť pre oddych aj poučenie. Väčšina parku sa bude nachá
dzať v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, jej hranice sa nachádzajú 
len niekoľko metrov od posledných panelákov a tesne nad plotom školy. 
Park má vytvoriť plynulý prechod medzi zeleňou sídliska a valnou prírodou 
Devínskej Kobyly. Starostlivosť o pravidelnú údržbu parku bude zabez-

DEVEX2 

zaujala aj otázka základnej ško
ly v Devíne. MČ Devín má záu
jem budovu školy prenajať sú
kromnej školskej správe (veď 
z Devína navštevuje túto ško lu 
len nepatrná časť žiakov) a pod
poriť štúdium detí z Devína . 
Ako sa táto otázka vyrieši, bude
me čitatelbv informovať. 

Vari najzávažnejším a najd/1?
šie riešeným (tri a pol hodiny) 
bodom programu bolo schvaľo
vanie návrhu rozpočtu mestskej 
časti na rok 2003. 

Predsedovia komisií 11 /obova
/i" za svoj úsek a domnie vam sa, 
že sa podarilo nachádzať "rezer
vy" a presúvať ich na tiež nutné 
miesta . 

Poslanec M. )eck "vydoloval" 
zvýšenie rozpočtu pre športov
cov, pravdaže ho podporili aj 
ostatní poslanci, poslanec Glatz 
žiadal investície na 11 po/'udšte
nie" lstrijskej, M. Lacko čiastku 
pre F-centrum, F. Baňas pre 
ochranu verejného poriadku, 
Miro Encinger na kultúru, L. Ši
mon pre rozvoj životného pro
stredia, vlastne všetci pre všet
kých občanov našej mestskej 
časti. 11 Pridané" dostala aj DTV 
a Oevex, takže by mali nielen 
prežit; ale aj spo/ah/ivo informo~ 

vať. 
Návrh rozpočtu nakoniec 

poslanci dotvorili a schválili. 

Ked'že po schválení nasleduje 
jeho spracovanie do konečnej 
podoby a zasadnutie bolo den 
po uzávierke našich novín 
s podrobnosťami čita telbv zo: 
známime v budúcich číslach . 

Najdôležitejším faktom 
však je, že mestská čas(, teda 
jej pos lanci a starosta, sa 
snažili postaviť rozpočet 

prebytkový, teda bez dlhov 
s možnosťou riešiť problém; 
z rezervy. 

Ako sme hovorili, MZ roko. 
valo aj o mnoh ých dalších 
otázkach: kontrole investič

n}ích akcií realizovaných De. 
novou, kalkuláciou výkonov 
verejnoprospešných prác, ná
vrhom organizačného poriad. 
lw samosprávy a organizačnej 
štruktúry miestneho úradu Mč 
ONV, návrhom na založenie 
neziskovej organizácie pre so
ciálno zdravotnú oblasť, 
schvalbvaniu sadzieb nájmov 
vo vile Košťálová a v Klube 
dôchodc01~ výsledkami mera
nia emisií VW SK ... a zápisni
ca z rokovania bola schválená 
a podpísaná po uzávierke toh
to čísla, s jednotlivými bodmi 
rokovania, ktoré občanov mô
žu zaujíma(, vás zoznámime 
v nasledujúcich číslach. 

pečovať mestská časí. Vdaka pravidelnému koseniu sa zabráni 
tráv a burín - ich peľ je velmi silným alergénom, ktorý škodí ludom. 

Detstvo je to obdobie života, v ktorom je človek najprístupnejší novým 
domostiam, formujú sa v ňom životné postoje. Najefektívnejší spôsob, 
vplývať na deti , je prostredníctvom školy. Našou snahou je vytvoriť pre 
telov čo najlepšie podmienky na vyučovanie. Dendropark poskytne 
učebňu biológie v prírode. Vedomosti o stromoch a kríkoch, ktoré deti 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, Bratislava 
vyhlasuje súťaž: Vyhradené parkovacie miesta. Miesto: . 
Eisnerova: l O miest, I. Bukovčana 16-18: 4 miesta, /. Bukovčana 

2.4:3 miesta na obdobie: 1.5.2003 - 30.4.2004 

tiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením "SútAZ - PARKOVANIE -
NEOTVARAf" na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 

s43 l O. !iadosť musí obsahovať: * meno, priezvisko a adrl;!su 
trvalého pobytu žiadateľa *typ automobilu, farbu, šPZ *kto je 
vlastníkom automobilu * v prípade, že vlastníkom je fyzická oso
ba, údaj o tom, či sa využíva alebo nevyužíva na podnikate/'skú 
čínnosť *ceno vú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na 
obdobie jedného roka. 

Poplatok za l parkovacie miesto: paušálna suma poplatku 
sa určí pre všetky parkovacie miesta na jednom parkovisku rov
naká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo výške 
priemernej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie 
miesto na danom parkovisku pridelené. Paušálna suma poplat
ku nemôže byť nižšia ako 7 200 Sk ročne, alebo 600 Sk mesač
ne a nemôže byť vyššia ako 40 000 Sk ročne, al~bo 3 300 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 právnic
kej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatniť 
obyvateľmi jedného bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 23.4.2003 o 14.00 hod. V tomto termíne 
sa zároveň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otváranie 
obálok. 

lfbln® vyttmd®n~ parkovacie miest~: l 
Eisnerova- medzi obchodnými objektmi: 

3 valné miesta do 28.2.2004 

J.Poničana 7-11 - 2 miesta do 31.7.2003 

J . Poničana (pri dome Eisnerova 9-13)- 4 miesta do 31.7.2003. 

03-31 Informovať sa môžete na miestnom úrade: 

tel.: 6477 7250 kl. 117, alebo osobne: č. dv.: ll 

Zverejnenie zámeru 
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves 

kajú priamou. skúsenosťou budú trvalejšie ako tie, ktoré získajú len v Navrhovate!', DOKO SK, spol. 
triede za pomoci učebnice. Súčasťou projektu je vydanie manuálu pre s.r.o . so sídlom v Žiline, zastúpený 

Devínska Nová Ves do 30. 4. 2003 
v úradných hodinách 

teľov s hotovými pracovnými listami, návodmi na hry a súťaže . spoločnosťou Envi consu lt, spol. 
Dendropark o manuál so učitelia naučia na tréningu, ktorý sa l s.r.o., so sídlom v Žiline, predložil 

Ministerstvu životného prostredia SR v má"1i. Zúčastní sa ho 20 učiteľov z mikroregiónu Borina, do ktorého našo d 
t Po l'a §7 zákona NR SR č. 127/1994 

mestská časť vstúpilo mi nul y' rok o l O učitelov z rakúskych príhraničny'cn Z ._z. o posudzova nf vplyvov na život-
obcí regiónu Weinviertel. Chceme, aby Dendropark využívali na hravé uče- ~e Prostredie zámer pre zisťovacie 
nie aj deti v materských školách o družine, aby v ňom mohli deti kresliť prí· 5~nan1e "Čerpacia stanica LPG 
rodu na výtvarnej výchove, na etickej výchove aby mohli spoznávať ovnaft, Devínska Nová Ves". 
k l ký l . V zmysle §8 ods. 4 zákona NR SR 

0 0 0 nás všet ' mi zmys am i. c. 127/1994 o posudzovaní vplyvov 
1'-leočakávame, že po tomto projekte už žiadny chlapec neodlomí na životné prostredie informujeme 

aby mal meč do boja, že si všetci budú dávať pozor, aby nepošliapali 0 tomto zámere verej nost'. Zámer 
kríky. Že dospelí povedia architektovi - umiestn ite mi môj nový dom a svoj inli parametrami podlieha z isťo-
d ~ llaciemu konaniu . o garáže tak, aby sa zachovali tieto nádherné staré stromy. Ze sa už 

d Do zámeru je možné nahliadnuť 
dy nestane, oby si niekto skúšal svoju silu na nádhernej lipe za ulicou Po na · r n11 estnom úrade ONV, Odbo-
povím a nikto mu v tom nezabránil. Niečím treba začať. Čaká nás- oj vól ae Vý~tavby, životného prostredi a 
rodičia a učitelia -dlhá práca. Aby sme všetci chápali , že každý živol 

1 
~P ravy majetku na 2. posch., 

hodný ochrany a úcty a že svet so stromami je zdravší o cennej ší. striJská 49, 
Mária Šimonová, Miestny úrad 

pondelok 8.00- 1 2.00 
a 13. OO- 17.00 

streda 8.00 - 12.00 
a13.00-16.00 

štvrtok 8.00- 1 2.00. 

Verejnosť môže doručiť svoje pí
somné stanovisko k zámeru Minis
terstvu životného prostredia SR, 
nám. [. Štúra 1, 812 35 Bra
tislava najneskôr do 30. 4. 2003. 

jUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ 

Ide o rozšírenie ponuky jestvujú
cej čerpacej sta nice na Eisne rovej 
o prístavbu pre ponuku ekologic
kého paliva-plynu. 

Možno ste si už všimli, že 
na verejných priestranstvách 
u nás v De vínskej Novej 
Vsi pribudli oranžovočerven é 
smetné koše s vyobrazením 
psa. Slúžia na zber psích vý
kalov. 

Denova bude pravidelne 
dopíňať špeciálne papierové 
vrecúška , do ktorých je po
trebné výkaly zbierať. 

Upozorňujem majitel"ov psov, 
že podla zákona o psoch z mi
nulého roka sú povinní po svo
jom psovi upratovať tuhé vý
kaly! 

Detské lekárky by vedeli dl
ho rozprávať o chorcbách , 
ktoré spôsobujú infekcie 
z psích výkalov. Budme k sebe 
ohladuplní! 

( Ai prvý ohlas ) 

Pre idiotov 
alebo pre psov? 

Na sídliskách sa objavila no
vota - odpadové koše pre psie 

exkrementy a j s papierovými sáč
kami. 

Otázkou z titulku ma prekvapi
la suseda . Po otázniku v mojich 
očiach doložila: "Ešte len teraz to 
osadili a už niekto sáčky odtrhol 
a pohodil ich tu pred obcho-

Počas 7 2. kalendárneho týž
dňa roku 2003 uskutoční/í 
príslušníci Hasičského a zá
chranného zboru 1 010 výjaz
dov k požiarom, dopravným ne
hodám a ostatným udalostiam. 

V týždni od l Z3.2003 do 
23.3.2003 vzniklo na území SR 
725 požiarov, ktorými boli spôso
bené priame materiálne škody 
predbetne vyčíslené na 6 237 
900 Sk. Pri týchto pot iaroch bola 
jedna osoba usmrtená a štyri 
osoby zranené. Uchránené hod-

košov na 

psie výkaly 

Našu mestskú časť stálo 52 
ks košov cca 250 tis. Sk. 

Predpokladané výdavky na 
obsluhu "psích košov" a vysá
vača psích výkalov sú 550 tis . 
Sk za rok. 

Minulý rok majitelia psov ne
zaplatili ani polovicu. 

Mnohí z nich sa pýtali , na čo 
sú tieto peniaze určené. Teraz 
už vedia, kam pôjdu ich penia
ze. 

Týmto vyzývam majitel'ov 
psov, ktorí doteraz zabudli ale
bo nemali čas svojho psa pri
hlásiť na miestnom úrade, aby 
tak bezodkladne urobili a zá
roveň zaplatili aj miestny po
platok. 

Mária $imonová, 
Miestny úrad ONV 

dom ." Ako sme zistili o deň ne
skôr, skutočne pracovníci Denovy 
osádzali na sídliskách nové od
padové koše pre psie exkrementy 
aj s papierovými sáčkami. 
Múdremu napovedz.. . Nuž 

vedzte, že majú slúžiť majiteľom 
psov. Tých inteligentných zvlášť 
poučovať netreba . 

Ostatným len tol'ko: "Nedovoľ
te aby ich ničili tí, ča ich nepotre
bujú ." 

A poučte aj deti, radi si ne
chajú vysvetliť od múdrych do
spelých. 

noty boli vyčíslené na 49 060 
700 Sk. Od 1. 1.2003 do 23.3. 
2003 vzniklo na území SR 2 307 
požiarov, ktorými boli spôsobené 
priame materiálne škody pred
bežne vyčíslené na 96 602 447 
Sk. Pri týchto požiaroch bolo 15 
osôb usmrtených a 28 zranených. 
V porovnaní s rovnakým obdobím 
roka 2002 je počet požiarov 
v tomto roku nitší o l 020 prípa
dov a priame škody spôsobené 
požiarmi sú vyššie o 3 657 297 
Sk. Počet usmrtených je nižší 
o dve osoby a zranených osôb je 
o päť menej ako vlani za to isté 
obdobie. 

DEVEX 3 



centrum pre voľný čas 

6. 4. Jarné tradície 
program detí materských škôl v Devínskej Novej Vsi pripravený 

k sviatkom jari, vo veľkej sále od 15.00 h, vstupné 10,- Sk. 

13. 4. Pašie, predvel'konočné hry 
Hudobno-dramatický program veľkonočných zvykov v naštudÓ
vaní Júlie Zúbkovej, vo velkej sále od 16.00 h, vstupné 20,- Sk. 

14. - 16. 4. .,Deň Zeme" 
týždeň prfrodovedných aktivít pre deti a mládež poriadaný 

v spolupráci so základnými školami a Mú 
-<Oddelením životného prostredia. Týždeň je venovaný 

"Svetovému roku pitnej vody". Organizované 

Pravidelné aktivity, kluby a krúžky v lstracentre 

Stúdia baletnej prípravy, po., str. 14.00- 16.00 

Stúdia hereckej prípravy, po., str. 14.00- 17.00 

Stúdio moderného tanca Afordita ll. štv.,pia. 17.00- 18.30 

Detský folklórny súbor Kobylka, po., str. 17.00- 19.00 

Folklórny súbor Crip, po., str. 19.30-21.30 

Hudobno-spevácky súbor Rosica, pia. 18.00- 20.00 

Ruožice a Pašaki {tanec), štv. 20.00- 22.00 

Krúžok paličkovania, vyšívania a pletenia, štv. 19.00- 21.00 

Klub práce-poradenstvo pre nezamestnaných štv. 9.00- 11.00 

Autoškola Rubín, po., str. 17.30 - 20.30 

Tanečné centrum 

ELEGAN2A 
pod vedením Ing. Milana Ba
čiaka viacnásobného majstra 
SR v štandardných tancoch, se
mifinalistu ME amatérov i profe
sionálov otvára v telocvični ZS 
P. Horova 3-mesačný kurz spo
ločenského tanca pre deti. 
Začiatok kurzu je vo štvrtok 3. 4. 
2003 o 18.00 hodine. 
Kurz je určený pre deti od 7 do 
13 rokov. 
Cena: 600,- Sk!osobu. 
Doneste si: 
chlapci - nohavice, tričko, to
pánky alebo cvičky 

dievčatá - sukňu, tričko, topán
ky alebo cvičky 
Príďte sa zabaviť a nájsť si no
vých priateľov. Tešíme sa na 
vás!!! 

Informácie: 
e-mail: MBaciak@nextra.sk 

Tel.: 0905 628 581 

Program kina 

@~wiTfŇJ 

Región, v ktorom žijem 
Vyhodnotenie výtvarnej 

a literárnej sútaže 
Súlož "Región, v ktorom žijem" bola 

na ZŠ vyhlásená koncom mesiaca ja· 
nuár. Na začiatku mesiaca marec nám 
prišlo 7 6 výtvarných prác · návrhov na 
EX libris a 120 literárnych prác. Do 
sútaže sa zapojili deti z prvého a dru· 
hého stupňa. 

Témou výtvarnej a literárnej sútaže 
bola príroda, história a prostredie, 
v ktorom žijeme. 

Dňa 13. 3. 2003 sa vo vel'kej sále 
lstracentra stre~a porota, zložená z uči· 
teliek výtvarnej výchovy ZŠ. Zo ZUŠ N. 
Mitrová, zo ZŠ l. Bukovčana l G. 
Balogová a zo školy P. Horova 16 J. 

Bauerová. Pre porotu nebolo jednodu
ché vybrat' najkrajšiu prácu. Po dôsled
nom zvážení porota vybrala z prvého 
stupňa 4 práce. Prvé miesto získala 
žiačka J. Novotná, druhé L Zeman, 
tretie Z. Macková a H. Krejčiová. Na 
druhom stupni prvé miesto získala K. 
Vlková, druhé J. laciková, tretie M. 
Martinovič. Porota rozhodla udelit' ce· 
nu starostu MČ DNY žiakom R. Skor· 
vankovi a T. Jarošovi. Ocenené práce 
dostali vecné ceny: P. Bachratá, K. 
Vlková, A. Brúder, P. Kusá, V. Šithová, 
D. Lacková, J. Rybárová, M. Brázdovič, 
L Bugárová a B. Šimonová dostali bez· 
platné preukazy do knižnice na rok 
2003. 

V literárnej sút'aži porota v zložení 

S. Škulová, G. Kurucová a H. 
ocenila žiakov z prvého a 
pňa. Prvé miesto získala D. 
druhé M. Šaradín, tretie D. Horský 
Brúder. Na druhom stupni prvé 
získala A. Kmet'ková, druhé M. 
na, tretie Z. Bodíková. Porota 
udelit' cenu starostu MČ DNY 
Danekovej a K. Križániovej. 
preukazy na rok 2003 za 
ce dostali S. Agalareva, M. 
A. Tatárová, P. Majtanová, H. 
vá, l. Rendel, M. Šubín, R. 
S. Bergerová, D. Koleničová, M. 
toková, A. Repková a L Dichtlerov · 

V pondelok 17. marca 2003 vo 
kej sále IC vyhodnotili Vl. ročník l 
no-výtvarnej sút'aže "Región, v 
žijem". 

Ceny do sút'aže nám ako 
poskytli: tlačiareň Wep, 
Enigma, starosta MČ Ing. 
otvorení slávnosti, venovanej 
slovenských knižníc sa z 
detí. 

Ďalšími sprievodnými akcie 
podujatia boli: 
19. 3. 2003 ·beseda so 

a vydavatel'om časopisu "Áčko" p. 
Pajtinkom. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. 
Darí sa im 
Komu? Dievčatám Barborke Ši
monovej a Alenke Šarmírovej 
z 8. A triedy ZŠ na Ul. P. Horova 
16. 

DEVEX4 

Po poprednom umiestnení 
v okresnom kole biologickej 
olympiády (2. a 3. miesto) obe 
žiačky postúpili do krajského ko
la. Projekt B. Šimonovej, ktorá 
spracovala problematiku "vulka-

nické sopky", bol ako jediný vy· 
braný do celoslovenského kola. 

V chemickej olympiáde zabo
doval Michal Klimek z 9. F trie· 
dy. V okresnom kole sa umiestnil 
na 2. mieste a postupuje do kraj· 

ského kola. Držíme palce 
ným sútažiacim, ako aj ich 
vyučujúcim Mgr. Z. Danišovej 
a RNDr. Z. Piatrikovej. 

L.J· 

OLOČENSI\Á 1\RONII\A 

1 icbto dJiocb osláuili v .J 
60 1·okov 

Milan MARICA 

70 rokov 

FrantLfka POKORNA 

75 rokou 

Anna TOLOI'lÍ 

80 rokov 

Irena TóTHOVA 

Železničná slanica Devínska No
vá Ves oznamuje všetkým dô
chodcom železničiarom, že pro· 
longácia železničných preu· 
kážok na rok 2003 sa zočíno dňo 
17. marca 2003 o končí dňa 25. 
marco 2003, okrem dňa 21. mar· 
co 2003, kedy bude prolongá· 
cia v Stupave. 

Cenná známka pre dôchodcu, ro· 
dinného príslušníka a dieťa je 
v hodnote l OO Sk, pre ekonomí· 
ky činnú vdovu/vdovca (nie je 
v dôchodkovom veku) je v hodno· 
te 400 Sk a pre ich diela 300 Sk. 
Zároveň si dôchodca môže po· 

žiodať o vystavenie valných ces· 

lovných lístkov na l. triedu no 3 
cesty. 

Poplatok je l O Sk. Invalidný dô
chodcovi o si so sebou prinesú 
aj potvrdenie o poberaní invalid
ného dôchodku. Vdova a vdo
vec si prinesie čestné prehláse· 
nie o neuzotvorení nového 
manželstva. 

Vdovy a vdovci, ktorým bol pri· 
znoný starobný dôchodok, pred
ložia potvrdenie o jeho prizna· 
ní (dôvodom je rozlíšenie tejto ka
tegórie na vdovy/vdovcov o eko
nomicky činné vdovy/vdovcov}. 
Upozorňujeme dôchodcov želez· 

ničiarov, ktorí nemajú záujem 
o prolongáciu železničnej preu
kóžky, že túto musia dat' do úscho 
vy na železničnú slonicu alebo 
dot' na zrušenie. 

Uvedené úlohy zabezpečuje sa· 
moslalný ekonomický pracovník p. 
Schiffelová počas pracovných dní 
od 8.00- 12.00 h ·tel. č.: 5058 

2944 

91 rokov 

Františka KRALOVJČOI'lÍ 

................................................................................................................................................................................................. 

Blahoželáme! 

( Zosobášili sa ) 

Jozef STR UH AR 

a Diana PUŠKAREVOVA 

Blahoželáme! 

( Uvítali sme ) 

IWV)ÍÔJ spoluobčanov 

Alenka HANZENOVA 

Ivetka HANZENOVA 

Viktó1·ia VYKYDALOVA 

/IBI 
V súčasnosti žijeme zvlášť 

v mestách takým spôsobom ži
vota, ktorý odborníci na spolo
čenské otázky nazvali odcu
dzením. Myslia na odcudze
nie sa moderného človeka prí
rode, na prísne oddelenie sú
kromnej a verejnej sféry, tiež 
na časté odcudzenie sa blíz
kym l'udom, ako aj odcudze
nie človeka sebe samému. Nie 
je náhoda, že jedna z úloh 
praktickej psychológie spočíva 
dnes v tom, aby sa pomohlo 
l'uďom pravdivo a úprimne vi
dieť seba samých. 

Vel'ké sviatky sa v tejto si
tuácii stali pre mnohých l'udí 
zákonite akousi prestávkou 
v zabehanom spôsobe života, 
pokusom o oddych, či aj 
o únik z toho, čo unavuje. 

Sviatky si však robíme my 
l'ud ia, takže ich máme zasa len 
také, akí sme my sami. 
Lasť sa pokúsi prežiť toho

ročné vel'konočné sviatky cez 
oddych v prírode, časť sa rada 
stretne s blízkymi, s rodinou, 
potešia aj tradičné jedlá, zvy
ky ... 

Ak pripomínam, že vel'ko
nočné sviatky sa ·môžu prežiť 
aj duchovne, nechcem tým 
povedať, že duchovné je to is
té ako kostolné či cirkevné. 
Duchovne prežiť sviatky zna
mená pre mňa dotknúť sa po
mocou biblickej a kresťanskej 
tradície drámy l'udskej existen
cie a dať svojmu život zmysel. 

Vel'ká noc totiž pôvodne nie 
je o oddychu z unavujúceho 
života, ale o vystúpení z ne
zmyselnosti života. 

Pätäesiat rokov spoločné/Jo života oslávili v km.bu najbližšíc/; 
Rudolf KOšfRER a Alžbeta KOšfREROVA rod Darovíčová 

Do ďalšícb spoločn)Ích rokov veľa zdravia a pohody 
oslávencom želá celá rodina. 

A zápas s nezmyselnosťou 
sa neodohráva kdesi medzi 
prácou a víkendom, ale om
noho hlbšie medzi spravod-
1 ivosťou a hriechom, náde
jou a beznádejou, životom 
a smrťou . 

(§šli z našichrado0 

Frantí§ek KUBA 
Em17ia GA]DOšfKOVA 

Martina.MARTANOVIČOVA 

lVecb odpočívajú v pokoji! 

INTERNET- MIKROVLNA 

Počuli ste už o výhodnom pripojení na internet cez mikrovlnu? 

Pri 20 pripojeniach pre 64/128kbil/ je to 500 Sk mesačne, mimo zria

denia antény.(zriadenie pri 20 pripojeniach predstavuje len 1000 Sk). 

------- Informácie: 0904-834 431 -------

Teológ Karl Rahner sa raz 
v skratke vyslovil, v čom spočí
va kresťanské chápanie zmys
luplného života v Kristovi: 
"Vďaka jeho milosti môžeme 
konať to, na čom naozaj záleží 
- milovať blížneho, v dôvere 
prijať vlastnú smrť a chrániť 
nádej. 

Všade tam, kde toto môže
me, kde l'udia toto môžu, opa
kuje sa skúsenosť zmŕtvych
vstania." 

Prfljem nám všetkým pekné 
vel'konočné sviatky. Prajem 
oddych v jarnej prírode a prí
jemné stretnutia v kruhu blíz
kych. Ešte viac prajem, aby 
sme sa v duchu slov K. Rah
nera dokáza l i povzbudiť aj 
tým, čo je na Vel'kej noci naj
pôvodnejšie: prejavmi lásky, 
dôverou ponad realitu zomie
rania a ochranou nádeje. 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave- DNV 

Bohoslužby v kostole Ducha 
Sv. v Bratislave- Dev. N. Vsi 
cez verkonočné sviatky 2003 

14. 4. Kvetná nedel'a 

-sv. omše 

o 8.00, 1 0.30, 19.00 (hlavná 

bohoslužba je o 10.30 

17. 4. Zelený štvrtok- o 19 .OO 

18.4. Vel'ký piatok - 17 .OO 

19. 4. Biela sobota - o 19.45 

(slávnosť v tento deň začína až 

po západe slnka( 

20. 4. Yel'konočná nedel'a -

8.00, 1 0.30, 19.00 

21. 4. Vel'konočný pondelok-

8.00, 10.30 

DEYEX 5 
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Xď P'~;~ii'n.~k~i : ~a 'Cirahu 
! • ,•' 

Zaťi:~<:l oko jtd~n % na jMiodlrch 
<O~.otomobilovýth 1:1r..:f• károv v pt d e · 
koch c LIOmo l>ilov do vtd1t.. v t(ml'l 
t-l.ot(lr lpo:t SJIJ/>,0 ... OA·JiMh:j 
l~ovej Vsi o doliuhol to <:t ne iZt'1· 
tiol'?j ·lojf)ttJt.1t.~-ejlic: au1orYoObi[ov• 
:.•1 \.-teky ce!l~·r~jch voztdiQI no , .. ·e· 

' ' Fonch Suporcup «Xl3. 
Hovorimt o Andrcjo·1i Stvô•· 

n;tc;v;, sy."KW; nie meno: z~I~C> 
c.fco~ pntlekôru, moj"ro !por11.1 
Dodo Shoóenó~<o. 

Yo T""11M 20. 3. 2003 ,otl<iu""i 
Andre; voz; dio ľoud:e 911 C!3 
i l".IO;ho OCJrtnt1"0 nu pretekoch 
Mi•o K.,.,Óp.w no ~olovej b.oode 
v o« ôlr ir>dleby F'td ovto.oló· 
noon . .V.olonport RTJ Stol;, lova pô· 
?tavil pr• svQpcf, f~n.:lilcov icl&:/ 
ktJ, v&</ pr ierr.em6 u6vltevi'IO:~ť no 
prl)l~koc:h býva 170 lis. di·tókov 
v mof.no)f a-Z~Gcu1nif sa"' m6 pro· 
~ln.:dníctf'Qom t.l•víz;e 26 mil. div(,. 
I(,':JV. 

Preteky Por~c:h• Supercopu l tnr· 
l.1jú v Eur6pt o Amerike oko jediné 
nn wete prio111o pr• d Vt~kou ce · 
nou FI. 

formule 1 
Kol•ndór 2003 

20. ~ - RSN. GrCJnd Pri.x of Son 
MCirino (luiGloJ 
A. 5. f. Gro."KI Prix of Sp:•i•l 
[Bonelono} 

16. 5. A Grond Prix o! Au•trio 
(Sp;.'berg) 
l . 6. MC C.ond Fr; x of M.OO>Xo 
tMo.loco; 
29. 6. D Grond ťŕ.x of Europe 
(NV6u·9ringl 

6. 7. f Grund ?r;x cl Fru1::. 
IMogny.Coun} 
20. 7. GB Grooló Prix ol Greol 
B.rao;r. (Si!·tenJone-:· 
3. 8 . D Grand Pri:< of Gl·rr.-~c.ny 

~Hocke-nhe:·m~ 

24. 8. H Grand Pr;x o! Hvngor}' 
(Bociope!(J 

1 i . 9. l Grund Prix o~ holy 
!Mon1.0~ 

2e. 9 . USA Crond •r;x ef U5A 
(indioncpoli~) 

Karatis ti začuli sezónu 
l'r• o .wto fl'l!l.i.r ;oic*,.,._'"""' 
""''"" .oli !l.l'AI)I( "'"'"'' .. "'i<i ~· 
'~ t•Lr•:.Co~ s6(oji. t Dw:ar .ipurt• 110 

Jur.ó:hi tt:i ! O lcull l~o~rna j t:.HacM• 
Jtso<iócit: t:.:nole ~t.::l i,f;w:t (hrip~.arni o jo1. 
ným P fli l~nino:ni f ll>.no[in3ll)fo~ 'rio~ pf~ 
h!.lo., lro~iír•el ii'fllle. A.~c f'I'Á r,5li no 1:11:.· 
ll'.i prelt:kí.ri ,. sti~<-rnom <Y!itlli kalo 
Cfllii!O'Ié med(lily sl o~nitsli ll·on !'oi11 ''1:0111· 
gór~ r..lodSi ilo:i a Jtt·o~lo•;o GóbJišo~·6mtdtl 
mlr.d~i1t1l i:~ros~eni<oml. KotegóJiV senid:>· '1'' 
h!lllu Jormilo K1ui'J\'Ó 

Úsperni ~ull oj ncši l Ó,UIZiJIÍC( r~:el Kn(Jirk \' 
~umilc t:•edri m!o.»frni d\IJC>Icn" n•i si \'yôc · 

1tni:ni 
11. kd•. 2l. H l 
Bt'llOiu~O'IC .. D~V 

.-: Abd(. • ~' t >'SI.'ÍJD,k(, Zrmor 
IB.k>!o· 3U.Dl 
DNV. t.liOY(f 

OI'!CHOOJto · '!'fl:iOUCl!É !lU2llY, spot 5 1.0. 

~\~l;,~p:iť.r.'l~1~ ,s, s~~ ~2 910\í;icľt, t~i~ ~2:Em m~. ŕill.: 021~" 631! 
~Rt.~ H!.c@"t.t • .tk~ Utp://AiwttJ...Iti.M 

• SERVIS * POŽIČlA.VANIE 

.. ; i i':~l~,, .. voto;e :nie-~1u lpon.Jko, M'Udái 
::;il,,; (\1';··.~!''' "''1 (pono b) 

• Opatrím diEt'o vo •te~u od 1 & 
mPsiccov do 3 ro~ov. SkVseno~oti 
mám, bývom .,. rodinhon". dome. 
Oó mójo ~003. 

Tel.: 0907 988 791 

~~t';:';'.~:~oif ,;~L\.JžsVr,;;F.ffi ~ •• • )\ ·R- O -

............................................................................................................................................................................................................................................................ .... • Fožičo .. ·r"lu lepovvčo KÄRCHER. 
Tei.: óA77 6362, 0903 133 994 

~-TENIS 

l~~~~~~~~~~~~m~;~~~~~:.·:~:·"·""" •pú l~ •. c ena óohodo". Tel.: 09Cl3 943 909 
plynový sporák z.o 500 

.,.,.,,.,,.,u . ... Dcvexe- (Novoves~á 

'!el.: 0908 473 640 

Laco Svarc z Devínskej 

Nove; Vsi, v súč«sno stl 305. 

hráč svetovolho rebričks j e 

opäť nominovaný do da

viscupového tlmu Slovenska 

na str~lnutie prvej skup iny 

euro:Jfrickef zóny v Luxom

buTsku (4. • 6. i!pTI1a 2003), Pri prochôdzkoch popri rie~e Mon <ve 

-€J.- - ""--··-'" Triangel 
11d.kup ltrr .rplárky 

he:z 'OJvku. ~»:z rufild A. prt.pHtu zd:;rn-•a 

na FEl>AK O VEJ n l. 30 
·'D(IDRAVK/\ pri ub::h. srrc.di•ku Sur.ato\·•tf 

Po. ľiu: 1itJir). J S.\'I(J -----·- -
~ 02atvára:lio :.-.mhiY, prttluj k"t.\U•snv 
• Y$'t1uj k::l.tal{.A.., \' "". .t~.k .. u.nlck.u L:urt..; 
- pO(\'rdzovnllit' drli~RýC'JI lii l.,V 

· A.KCIF, :CĽIIYY k•'·dľ m•>;oc 
. rn nákupo nod 600ft.· DARČ.P.K 

~<~: 0,905 2 R7 !iO 

DEYEX 6 

TOWER AUTOMOTIVE a , s . Malacky. Tovlircnskll 13 
prijme do zamestnania s okamžitým nástupom vli~f poéJJ t 

r obotnfkov do automacizovanoj prevádzky (!8 V)frobr1 automobilový:>h 
· · · · · die/ov do týchto prDcovných éinnostf.· · . .. . 

. - zvúračr;,v so Zváračským oprávncmim na zvár aníe 
. . . . . . . v· ochrannej atmosfére . . · 

· ·· ·· · :· .. ·~·:b~d~.v~~oV, ~n'DkJ~d~&ov.na obsiuhV a,;tol!iattzo~;;ej itn'ky'· 
. : :.-:oprávnenie .oa boiio~ani,; zabezpečí zain~stndvatet 

.·•·· ··/:; ·· · JiSoya~o'v ·.· ::'.''' · 

Tel.: 6477 4078 
sO:ón zome!.tnó kraJčír· 

Tol.: 6477 9400 

• TV servis Ba láž · oprovo 1elevi· 
zorov. No Grbe 43. 

T<!.i>ozn.: 6477 6963 
• Mvró r>ke, obklodo<•ké pr~co, 
sadrokodón1 mo!Cv~y. ln1ed ér " 
ext~riér. 

r.l.: 0908 543 991 
• DoiJčuj em individuôln~ Aj, Nj. 
Dôáodcu vS, po u h/2<10 s.., 
na do:ne1 denne. 

T.J.: 64 77 8835 
• Georr.efric~8 pk.,y~ '-y1r!oYonie 
5laviob o hrunk f<W""k.. 

Tol.: 0905 333 727 
• YylcooéMooo i ehle.1ic. 

Tel. : 6477 0697 
• Dov<vjem mde<Tdil.,. 

Tol.: 0903 232 474 
' s<olér"'" · ''Ý'Oioo o moniáž né· 
Oytkv, d·.,eŕ. o z.órubní. 

Tel.: 6477 6857, 
09Q3 710 297 

• Jeón. o poóvoj. účtovníctvo, 
DPH, mzdy do 20 prac., o kon. 
porcdcn:lvo, rokoni trukdo JT.inu· 
lých období. 

Td.: 6477 ó857, 
09Q3 234 5~ 2 

r.:'-:•ndtc!tu.: ·· : ':~1! :)~{ 
~~r ... !JiJl::J 

J1[if!f!j~ l1ftiiJ;J)šJ :lšt!J4·@~1!:J 
K${( I!Jf!!E-O')ic-) í 

KARLOVA VES 
: if Jex..: ú"]/ C:~42 ~ 727: E-~:!?JU . ;.~í'lí;.Ta~1f:~·:;::-.:r.~c1l ~J 

S tYmto vystrihnutým kupónom ;;:íska vate 
pri j ednorazoliom nák upe u nás 5% zľavu! 

--·- ·}E=--- ·--- -

;: VÝII OJ•i'"f 1\.-'ÍK UP p ,.efl V.,fkou nocou ~ 

........ Lnl1ôdkv na terase 
0/ 

l NákupnÍI • tt·.,rli•l<n Sar·aluv • Dúba·a~'lm .... . ·--
'l~'pl<' jedlá, uoäso, 

úd<:>niny, li;ol:il.y, syry, 
JuJ.h~čn•~ v~-:l"ubli..Y:-: 

cnJi.rovialiy 

Kuruclu krítllw chlt\úc ué 
l< ura d •! • t~hná ~4>.1/~ r: hl. 
.U. r .. vUové kurc~ 
Rr :. v č m·•~ k ar~ \'}'!iukV 
U J· av ~o,•é s tehtJô 
S r. Lu l .. • k nJ(uu 
cc~ ~nó krkc.vie k~ hc.z koóti 
g ,. .,,.(.. .. ,.., ~ u n k :. 

Vra.:o čitJ n ~ salHh.tt 
Mi d'1&1cH IIk 3 l P.h )a 4- !l ~1o 
L cvi ckV ú J cu Ý l!uL 4-.:í % u11 VY!Jrak . 
t~ d ft t) IÍI .rn )"a . 

5~:- Sk/ka 
7.1,- Sk.:l~~ 

129,. Sk/k~ 
IL9,- Sk!ks 
1~5.· Skik~ 

69,. ~kiks 
129 ,qo,. S kik~ 

129,- ~kik{' 
ll'J .. $klk~ 

146.- ~k/k~ 
119, · $klk~ 
: 15,-Sk.'k~ 

!Jh Peeenéllo km•eať~ len GO Sk! · 
-·---~~--- ·-·-·------·· 

r"'""r 1,J:nia ext ·i . <tpríbt ňo '"~'"P:-ed3nb zá~~>h. Prijín:~~: 
ohj,..dn;\vky " "' 'i'l'oh ky $UHIP11ej 

" tť'plej kw:..byn.P. . 

\ 

td .: (,42 8 7 4J!(>, (,4.2 R7 159, l'n·tn~: 8'<- l ff"'·, 5o, 7"' ·12"' 

Nólr.rq' m.tlfll.)~ o} r.o. g(J.$trnlí'.$r.ky 

• Vyme"ím 4· i1b. byl 
v Dvbrovko zu do:n v DNY. 

t Tol.: 0908 IS2 4 14 
........ -... ----- .. - ... ,. 

• HERoA · ZÁHRAD. POTREB':'. 
rozlič'lý tova r, dorčeky. No ~rbe 
55: Td.: 4477 4ó42 
• Pre-n:::.jr:l<:rn nov.J garóž pri 1rati. 

Tel.: 0903 430 307 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

V pondelok 17.3. o 12.00 pred
vi ed la hliadka políci e tunajšieho 
oddelenia z ulice ). Poničana 9 šty
roch mládencov. Traja bo li vo veku 
17 rokov a jeden maloletý. Vo ves
tibule kradli hliníkový plech. 
Prípad riešilo tunajšie oddeleni e 

polície a následne ho prebral OV)P 
Bratis lava IV. 

V ten istý deň, v čase medzi 

20.45 až 21.00 h, na ul. P.Horova 

19, neznámy páchate!' prerezal 
dva kusy pneumatík na osobnom 
motorovom vozidle Peugeot, 405 

čím poškodenému spôsobil škod u 
7.000,- Sk . Na základe pohovoru 
poškodeného a polície ako pácha
le i' uvedeného skutku bol zistený 
švagor poškodeného, ktorého tu

najšie oddelenie polície stíha pre 
trestný čin poškodzovania cudzej 
vec i. 

O deň neskôr, 18 .3. ozná mili 
vláman ie do chaty v chatovej ob
lasti Pod srdcom, kde neznámy pá
chate!' vypáčil okno na pivnici , do
stal sa dnu a z chaty odcudzil stru-

l(RÍŽOVI\:A 
L N. Tolstoj: V detoch sú ... dokonče
nie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Filmová hviezda · poskytujú radu -
nie je. - C. Kmeň v Etiópii - druh stre
šnej lepenky - ústie vel'kej rieky. -
D. Chy(- vosk z ovčej vlny- úhor po 
nemecky. - E. Opriem po česky- ne-

krič priveď do spánku. 
F. Odporovacie spojka - samolepiaci 
prostriedok - drozd po česky. -
G. Zvyšok, nedoplatok -·listnatý strom 

-šarhovia. - H. Vyhynutí kočovníci -

predpona superlatívu - bezplatný prí
jem, dôchodok. - l. Živočíšne orga

nizmy - prines - notový zápis jedného 
hlasu . - J. Začiatok tajničky. -
Zvisle: l . Vtiahlo do seba - ostrov 
v Egypte . - 2. Talianska sopka - buri
na . - 3. Olejnatá rastlina - predložka 
- pilo. - 4. Zahaľoval - strážením 

ochráň . - 5 . Obdobie, doba - rieka 

novú kosa čku , vŕtačku a rádio, 
v hodnote 27.000,- Sk. 

Vo štvrtok 20.3. oznám ili vláma
nie do chaty v oblasti Devínskeho 
jazera, kde neznámy pácha te!' sa 
vláma l do pivnice. Odcudz il stru
novú kosačku, sekeru a železné ro
šty v ce lkovej hodnote l 0.000.- Sk. 

V ten istý der'í 20 .3. oznámi li 

z hotela Morava, že neznámy pá
chate!' sa vláma l do kancelárie ho

te la cez okno . Odcudzil 85.000.

Sk v hotovos ti 300 EU, 20 USD, 

600, - Ke, z laté šperky, v celkovej 

hodnote 150.000.- Sk . 
V pondelok 24.3. oz nám ili vlá

mani e do osobné ho motorového 
vozid la ~koda Felícia na ulici M. 
Marečka pod terasou, ktorého sa 
dopust il neznámy pácha te l' tak, že 
vyrezal predné če lné sklo a odcu
dz il peňaženku , občiansky preu
kaz, jeden pár lyžia rskych topánok 
a kompl etné rezervné koleso, 
v celkovej hodnote 23 .000,- Sk. 

Vo štvrtok 27 .3 . bol oznámili na 
ulici Pieskovcová 15 požiar vozid
la značka Renault Megane, od kto

ré ho obhorelo aj vozidlo Fiat. 
Cel ková hodnota škody predstavu
je 700.000.- Sk. 

OOPZDNV 

v Rusku - kráča. - 6. Štát USA- opera 

J. Masseneta . - 7. Namietavé, proti
rečivé . - 8 . Zármutky - Bieloruské 
mesto. - 9. Predložka - trieska - rok 
straníckeho školenia (skr.) . 
l O. Tamten - trepo ním spracuje. 
ll . Tulenia kožušina - nem. skr. 

1 2 3 4 5 6 

Pozor na požiare 
S príchodom jarného obdobia každoročne vznikajú vplyvom teplého, 

a suchého počasia priaznivé podmienky pre vznik a šírenie požiarov v 
prostredi. Dokonale preschnuté zvyšky minuloročnej vegetácie - /is tia, tráv a 
to sú priam ideálne podmienky pre vznik a šírenie požiarov - na zapálenie 
veľmi málo, cigaretový nedopalok, iskra z výfuku automobilu alebo z ohniska. 
požiare spôsobujú nielen materiálne škody, ale v mnohých prípadoch boli 
alebo aj usmrteni ľudia a vznikli nevyčísliteľné škody na životnom prostredí. 

Vysoký počet požiarov v jarnom obdobi minulého roku (3 391 v SR) boJ 
ben ý požiarmi, ktoré vznikli v súvislosti s vypaľovaním tráv a suchých 
Priame škody spôsobené týmito požiarmi predstavujú 5,1 mil. Sk. Dva 
skončili tragicky- smrt'ou dvoch ľudí. V prírodnom prostredí - v lesných 
vzniklo v tomto období 485 požiarov, ktorými boli spôsobené materiálne 
264 600 Sk. Najčastejšou príčinou bola nedbalosť osôb predovšetkým pri 
vaní suchej trávy v Jese (233) a pri zakladani ohňov v prírode na nepovolený~ 
miestach {107). Aj keď v celom uplynulom roku vznikol v bratislavskom kraji len je 

den lesný požiar, celoštátna štatistika je varujúca! ~ 
Kritické jarné obdobie nie je možné vymedziť dátumom, pretrváva od 

snehovej pokrývky, do vyrastenia nového zeleného porastu. Práve v tomto 
treba osobitne dbať na dodržiavanie vyznačených zákazov, príkazov a pokynov~

kajúcich sa ochrany lesov pred požiarmi najmä dodržiavať zákaz zakladania ohňltr 
na miestach, kde by sa mohli rozšíriť. Obzvlášť tragicky sa končia pripady vyp~ 
vania tráv, čo je navyše zakázané. 

Mnohí občania konajú nezodpovedne a neuvedomujú si možné následky 
činnosti a to pri manipulácii s otvoreným ohňom, zakladani ohňov, spaľovaní h~ 
rľavých materiálov a pod. Preto sa obraciame na Vás vážení občania , aby srn1 
Vám pripomenuli, že každý je povinný počínať si tak, aby nezapríčinil vznik požia~ 
a tiež je povinný, ak je to možné uhasiť požiar resp. bezodkladne h ohlásiť a vyk~ 
nať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia-a na záchranu ohrozených 
osôb. 

Všetky porušenia povinnosti fyzických osôb zakladajú skutkovú podstatu pri~ 

stupku na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť uložená pokuta do výi. 
ky 10 000 Sk. 

Vážení občania, veríme, že svojím zodpovedným prístupom prispejete k tomu, ie 
v nastávajúcom období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nebudú mu. 
sieť v okolí, v ktorom pôsobíte, zasahovať hasiči. 

(Atletic sportklub) - Egyptská bohyňa 

vojny. - 12. Príbuzná - posun 
rušňom . - 13 . Taliani po česky- vy
sievaný. -
Pomôcky: C. Annya. - D. Aal. - Í . 
Aralu . - 5 . Anaj . - 8. Lojev. - ll . 
ASK. d 

7 8 9 10 11 12 13 

OR HZZBa 

l{orenie života 
- Tu píšu, že ustrice podporujú muž· 
nos( 

- Hlúposf. Včera som zjedol sedem 
a zabrali len tri. 

- Marek, za kol'ko prebehneš šesť· 
desiat metrov? 
- Za päťdesiat korún. 

A 
~~~~~~~~~~~~--4--4--4--+-1 

Môžeme vás poteši(, že k nám po· 
stupu je teplý front. 

B 
~~~r-~~r-4-~r--r~r-,_-4--4--+-1 

c 
~-4--~--.---~~~-+---r--~--~~~~--+--; 

D 
~~~~~~~~--~~~~~~~4--+-1 

E 

F 

G 
~-4---+--~--+-~~-+---+--,_--+--4---+--+--; 

H 
~-r--r-~-,r-~--r--r~r-4-~--1--+--i 

l 

J 

Ide však tak pomaly, že k nám príde 
až v lete . 

- Nevideli ste tv blázna? 
- Ako vyzeral? 
- Meter štyridsaťosem, štíhlejší, 

stoosemdesiat k~. 
-Ako to štíhlejší o stoosemdesiat 

k~? 

-Veď hovorím - blázon! 

- Nie pane, na arzén potrebujete 
recept. Fotografia vašej manželky 

naozaj nesta čí. 
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OEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovoveský 

17.- 18. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Sila prebúdzajúcej sa prírody 

je neodolatel'ná . Stačí vyjs( 
z bytu. Aj napriek mrazom v štr

nástom týždni ·zelené koberce 

trávy sa nezadržatel'ne derú na 

oči, zlatý dážď je ozaj zlatý ... 
Väčší rozruch spôsobila vari 

iba Jednota otvorením nového 
obchodného domu Terno a ig

norovaním miestnych novín . 

Hoci dva mesiace vopred vy

jednávala agentúra (ktorá má 

zrejme n9 starosti reklamu) s vy
davatel'om, ibaže v ponuke re

zonovalo "bezplatne" alebo po
núkli možnos( predáva( Devex, 

v priestoroch obchodu . Tiež 

bezplatne. 
Nebudem Novoveš(onov za 

Íažova( s otázkou financovania 
vydávania nášho dvojtýždenní

ka . Dôverne ju poznajú. Veď 
neby( dotácie mestskej čast i 
DNY a inzercie - noviny by vy

chádza( nemohli. 
Nuž, nie je to typická pre<?

vel'konočná téma . Život však 

prináša rôznorodosti z ktorých 
sa skladá . Práve v minulom čísle 
bol príhovor na tieto témy. ' 

Duchovné hodnoty v obchode 

nekúpite. Tie buď sú, alebo nie 
sú . Že trh nie sú len peniaze, 

o lom sa mnohí presviedčajú ne
skoro. Napriek tomu, pekné po
časie, pohodové prežitie Vel'ko
nočných sviatkov a vel'a radostí 

oj z maličkostí, všetkým čitate 

lom želá 
Vyd ava tel' 

~mail: krug@mail.viapvt.sk l 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVINSKA NOVÁ VES 

17.4. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 8 bezplatne 

v čísle: e z radnice * z diára starostu 

f) Výb.erové konania * Zber odpadu * Rozmiestnenie 

kontajnerov* ,Vol'né priestory O Kultúra *Šport 

O Spoločenská kronika O Žijú medzi nami 

O Z policajného zápisníka *Jarný beh 

V predvel'konočný čas ožili jarné tradície 

- - e iii e -- =- -- =::.. - -= = =- -- 5 - i :.. = - -- - = - "= - - = - - - === ~ r - A - -i ~ ---- -- -- -
v stredu 9. 4. otvorili v Devínskej nový supermarket Terno 

na rohu Eisnerovej a M. Marečka. Pozitívom je nielen sfunkč
nenie chátrajúcej budovy, ktorá dlhý čas špatila okolie, ale 
najmä ponuka širokého sortimentu tovarov pod jednou stre-

chou. 

Predajné priestory na plo
che tisíc štvorcových metrov, 
otvorené denne od 6.30 do 
21.00 h lákajú bohatým sorti
mentom, najmä potravín, ovo
cia a zeleniny, ale aj drogérie 
a potrieb pre domácnosť. 
Počiatočný nápor pri otvo

rení, ako to už pri takýchto 
príležitostiach býva, zvládol 
obchod s odretými ušami. 

Kompletný nákup, aj s ča
kacími lehotami trval aj tri ho
diny. 

Cakajúci pri pokladniciach 
v radoch medzi regálmi, pre
kážali kupujúcim, pretože ich 
v rade (každom) pred šiestimi 

pokladňami bolo aj tridsať 
a viac. Tých, čo chceli vidieť 
a nakúpiť čerstvý tovar v no
vom obchode to neodradilo. 

Naplánovaný mesačný obrat 
20 miliónov korún, pri tak zá
sobenom obchode ako v prvé 
dni, je asi reálny. 

Ci ušetria čas tí, čo majú au
to, musia posúdiť sami. Cesta 
do ktoréhokoľvek iného super
marketu zaberie hodinu. 

O tú sa možno skráti čas pri 
nákupe priamo v Devínskej po 
počiatočnom nápore a uspo-
kojenia zvedavosti. · 

(Pokračovanie na 5. strane) 

Devex naJ. Jonáša 

Sídlisko no ul. J. Jonáša dostá
va Devínskonovoveský Expres . 

Najskôr sme pokusne dod9li 150 
kusov do schránok náhodne vy

bratým obyvote lom, potom zve

rejnil i možnost objednat si. 
Objednávky, s uvedením mena 

a čísla domu moli (a ešte aj 

majú ) obyvatelia síd liska mož
nos( vhodit' do schránky pani 

Grimplinyovej na čís le J. Jonáša 
11. Tí, ktorí prejavia záujem bu
dú dostáva( naše noviny do 

schránky pravidelne každé dva 

~ždne . r 

···························································· 

KATALÓG 
obchodov a služieb pre obyvate
lov ONV pre rok 2003 by mal 
byt' už v týchto dňoch v každe; 
domácnosti. Kolportéri ho rozná
šali niekol'ko dní, takže nie všetci 
ho dostali do schránok v ;eden 
d~ň . Ak vám chýba, oznámte 
nám to, alebo si vyzdvihnite ka
talóg v inzertne; kancelárii De

vexu. r 
........... : .......................... ..................... . 

Bez elektriny 
Energeiické závody oznamujú, 

že dňa 22. 4. 2003 medzi 12. -
14. hodinou bude vypnutá elekt

rina no uliciach: Opletalova, 
Ílová, Janšáková, Poniklecová, 

Tehliarská, Bystrická. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 1 0 .4. 2003. 

Úzovierka nasledu júceho 

čís la bude 24.4. 2003, 
číslo vyjde 2.5. 2003. 
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centrum pre voľný 

27. 4. PIPI 

l)etské divadelné popoludnie. Účinkuje detsk~ . 
PIKI, vo vel'kej sále od 16.30 h, vstupné · 

8. 5. HUDBA SPÁJA 

Ko11certné hudobné vystúpenie pri príležitosti Dní 
Y Bratislave. Účinkuje Salónny orchester z DNY 7Cl<:t~\1Pnv x·.,.";. J 

z hudobných umelcov žijúcich alebo pôso 

Vo liel'kej ~ále _od 17-oq 

Pravidelné aktivity, kluby a krúžky v lstracentre 

Stúdia baletnej prípravy, po., str. 14.00- 16.00 

Stúdia hereckej prípravy, po., str. 14.00- 17.00 

Stúdia moderného tanca Afor.dita ll. štv.,pia. 17.00- 18.30 

Detský folklórny súbor Kobylka, po., str. 17.00- 19.00 

Folklórny súbor Crip, po., str. 19.30- 21.30 

Hudobno-spevácky súbor Rosica, pia. 18.00-20.00 

Ruožice a Pašaki (tanec), štv. 20.00- 22.00 

Krúžok paličkovania, vyšívania a pletenia, štv. 19.00- 21.00 

Klub práce-poradenstvo pre nezamestnanýcf: štv. 9.00- 11.00 

Autoškola Rubín, po., str. 17.30 - 20.30 

Pred Vel'kou nocou 

Sezóna karatistov 
v plnom prúd~ 
Naši pretekári sa zúčastnili 

22.3.2003 Majstrovstiev Bratis
lavy žiakov a mladšícb dora
stencov. Počínali si velini dobre. 
Začnem tak ako vždy, súťaža
mi kata, kategóriou mladšie 
dorastenky, ktorá je vždy velín i 
silne obsadená. Nebolo tomu 
inak ani túto sobotu. I. Koboro-

DEVEX4 

Foto: Ing. Milo~ Encinger 

vá skončila na velín i peknom 
treťom mieste. L. Langová aJ 
Gábriš.ová skončili piate, v pr
vej polovici štartovébo pol'a. 

Výborne zápasili v kumite, 
v športovom zápase, mladší do
rastenci. M. Bezák si vybojoval 
zlato, R. So pi nec striebro, obaja 
v kategórií do 65 kg. Rovnako 
strieborný bol D. Palo medzi 
dorastencami nad 65 kg. 

V sobotu 5.4.2003 sa pod ve
dením trénerov Romana Rotba 
a Ladislava Ivana vybrala ma
lá skupina 3 pretekárov do 

Program kina 

©rnwiT~ 

Už pri vstupe do vel'kej sály 
lstracentra , v nedel'u 6. 4., mali 
možnosť návštevníci vidieť au
tentické pletenie korbáčov, či 

malovanie vel'konočných kraslíc. 
A pravdaže, celú jednu stranu 

vel'kej sály vyzdobenú prácami 
detí MŠ, od kraslíc, kresieb až 
po vel'kého bociana, ktorého iste 
pomáhali vytvoriť aj pani uči
tel'ky. 

Nuž a deti na javisku, tie raz
tlieskali plnú sálu už len svojou 
prítomnosťou, ako hravo a milo 
predvádza li všetko, čo sa za 
krátky čas naučili . 

Folkló~ny súbor Matičiarik 
opäť presvedči l o stúpajúcej 
úrovni kultivovaným prejavom a 
sme radi, že v Devínskej vyrástol 
další z folklórnych súborov šíria
ci radosť z pohybu a spevu vy
chádzajúc z tradícií folklóru na 

Galanty, kde si naši karatisti 
zmerali svoje sily na tzv .. 
Galantskom pobári. J Gábriša
vá vybojovala medzi 12-imi 
mladšími dorastenkami v súťa
ži kata 3.miesto. Na rovnakom 
mieste skončil v kumite mlad
šícb dorastencov do 55 kg V. 
Luk nár. 

Ing. Peter Gábriš, 
tréner karate ju-Sbu 

( VOLEJBAL ) 

X. ročník vo volejbale o putovný po
hár rioditeiCJ školy 

Dňo 15. 3. 2003 so uskutočnil 

X. ročník turnaja zmiešaných druž
stiev vo volejbale o pohár rioditelo 
školy v Devíne. 

Profesionálna herná činnost' všet· 
kých hráčov bolo no vysokej úrovni. 
Ďakujem všetkým zúčastneným, 
hlavne organizátorom, zo vel'mi 
dobrú organizáciu celého turnaja 
oko oj sponzorom. 

zatiaľ 

Premieta ne . 

Slovensku a nášho regiónu. 
Podujatie pripravili členovia 
miestneho odboru Matice sloven
skej. 

V týchto dňoch sa však už pri
pravujú na jubilejný l O. Festival 
slovenskej národnej piesne, ktorý 
bude v máji. Najviac starostí im 
robí hl'adan ie sponzorov pre 
zvládnutie zabezpečenia hosťuj 
úcich súborov. 

Veria však, že udržiavanie tra
dícií folklóru má vel'a priazniv
cov, ktorí radi pomôžu. 

Poradie : 
l . VK Istria 
2. VK Policajná škola 
3. SOU Strojárske 
4. Priatelia volejbalu 
5. VK Devín 
6. STARTREK 
7. VK Veterán 
8. VK Mix L. Jaško, 

riaditel' školy . 

Národný beh 
Devín - Bratislava, 56. ročník 

kategória muži B 
Ladislav Jaško 3. miesto, 42,05 min 
kategória ženy 
Táňa Fialová 7. miesto, l h, 30s. 

lj 

FUTBAL~ 
Seniori 
19. kolo-6.4.03 
PVFA- ONV 
20. kolo-13.4.03 
ONV · Čunovo 

2:3 

1:1 

a ašrjt.~iian~f ' 
v t]íc/JtO diíocb oslá.._vili: 

70 rokov 
Stefan KRAJČÍR 

75 rokov 
Anna BALÁŽOVÁ 

Pavol NEMEC 

80 rokov 
germína MICHALÍKOVÁ 

85 rokov 
Inna VLKOVÁ 

Blahoželáme! 

( Zosog.~šili s,a : :;:.~ 
Andrej LOBODÁŠ 
a Andrea VESELÁ 

Blahoželáme! 

(Ôdišli :z rt~~i~h rél<!20 
júlia PATALÁŠOVÁ 

Nech odpočíva v pokoji! 

( 
V minulom čísle nám tla

čiarenský škriatok narobil 
riadny zmätok, keď zmenil 
mená. Zlatú svadbu oslávili 
manželia Rudolf KOŠÍREľ 
a Alžbeta KOŠÍRELOVÁ 
rod. Karovičová. jubilan
tom želáme vel'a zdravia a po
hody a samozrejme sa ospra
vedlňujeme. 

11\CH .. cisov 

v Devínskej Novej Vsi 

Narcis sa stal symbolom po
rozumel1ia, nádeje a pomoci. 

Deií narcisov iniciovala 
v roku 1997 Liga proti rako
vine Slovenskej republiky po
dľa vzoru mnohých krajín vo 
svete. jeb o cieľom je vzbudiť 
záujem všetkýcb spoluobča- · 
nov, o riešenie jedného z naj
vážnejších problémov lítd
stva, ktorým je rakovina. 

D1ía 4. aprt1a 2003 sa usku
točnil už 7. ročník D1ía narci-
sov. 

Tak ako po minulé roky 
i tento mk sa zapojila MČ 
DNV aktívne do tejto kampa
ne. Zapojené do nej boli i na
še základné školy, ktoré boli 
na 1íu velini dobre priprave
né. členky miestnej organiz á
cie Slovenské/Jo červenébo 

kríža vyzbierali sumu v cel
kovej hodnote 7398,40 Sk, 
ktoré odovzdali na riaditeľst
ve SčK.Za každý príspevok 
ďakujú všetci tí, ktorí to po
trebujú. 

M&M 

ZA čisTEjšiu DEVÍNsku 
Problém komunálneho odpadu so spolu so zvýšením poplatkov zo jeho od

voz stáva v nadväznosti na VZN problémom. Kontajnery nájomných domov 
umiestnené no verejných priestranstvách so stávajú zberným miestnom odpadu 
Všetkého druh~, počínajúc komunálnym odpadom o končiac nečistotou zo zá
hrad rodinných domov. Takýto je skutkový stav aj no stojisku kontajnerov SVB 
Novoveská ulica. Obyvatelia rodinných domov no Novoveskej ulici, ulice no 
Grbe, Charkovskej o Kosotcovej oko oj z Kolištnej ulice 19 v skorých ranných 
hodinách odkladajú svoj odpad pri stojisku kontajnerov. Či peší, či no bicykli a 
či autom, v rámci udržania čistoty v svojich dvoroch, o tým i finančných úspor 
s odôvodnením "vám to Denovo odvezie." prenášajú so sáčikmi oj náklady 
spojené s likvidáciou komunálneho odpadu ná peňaženky druhých. 

Takéto správanie so prinajmenšom prieči dobrým mravom o dalo by so no
ZVe( oj inak. V príp~de opätovného zistenia takéhoto konania sme nútení pou
žit' všetky zákonné prostriedky no jeho zabránenie. 

Zo členov SVB Novoveská ul. 
Ing. M. Spišiak 

Seniori, seniorom 
V nedel'u 30. 3. 2003 v Klube dôchod

cov, bolo posedenie pri melódiách súboru 
Rosica. 
Striedali sa pesničky a všetci sme si 
s Rosicou schuti zaspievali. 

Tn.=' ·Aa 
• - •• 1! -

(Dokončenie z 1. str~ny) 

Co povedali prví návštevní
ci? 

1.Super. To/'ko ponuky na jed
nom mieste. A tá ponuka sy
rov; ovocia i zeleniny. 

2. Má to podobu iných super
marketov len sa nás tu motalo 
dnes akosi vel'a a zavadzali 
sme si: Ale nakúpil som toho 
dost: Hádam aj navyše. Keď je 
to na jednom mieste. 

3. Vidíte, že som nenakúpil. 
A bol som tam hodinu. Ale 
v takom rade stáť pred po
kladňou ja veru nebudem. Na 
košík, teda vozík som stál 22 
minút, pol hodiny som chodil 
po obchode, aj som si naložil 
do vozíka, aj som to pouk/adal 
po piatich minútach v rade 
späť do regálov. A nebol som 
sám. 

4. Vyhovuje mi, že nemusím 
obiehať nieko/'ko obchodov 
a všetko nakúpim v jednom. 
Ešte aj čerstvé šaláty v lahôd
kach a zákusky vedl'a. Pravda 
odstáli sme si svoje, ale to ten 
nával je zrejme iba prvé dni. 
Ľ.udia sú aj zvedaví. 

5. Fajn. C!ovek si urobí ,taký 
malý výlet a môže hromadu 
nakúpiť. Ja času mám, takže 
mi to až tak, to čakanie, neva
dilo. A do'bre je, že človek sem 
môže prísť autom až pred ob
chod. 

Veselá dvojica lvko a Pavko rozosmiali 
svojimi vtipmi celý Klub. 
· Malé občerstvenie · chutné pagáčiky, po

hárik vinka a šá lka kávy, boli výbornou 
bodkou za týmto podujatím. 

Kristína Hojzáková 

6. Bola som nakupovať v so
botu po 15.00 hod a v obcho
de nebolo veta l'udí. Pri po
kladni boli predo mnou traja. 
Nakúpila som však viac ako 
som pôvodne chcela, ale tak 
pochodím aj keď idem naku
povať inde. 

7. Povedali sme si s manžel
kou, že pôjdeme nakupovať 
podvečer (sobota 12.4.). A za
sa je tu /'udí. Sesť otvorených 
pokladní (z ôsmych) nestačí. 
Trčíme tu s plným vozíkom už 
dvadsať minút. A pritom pri 
pokladniach sa tie ženy zvŕ
tajú. Teda nechcel by som byť 
na ich mieste, neviem, kedy si 
majú čas utrieť nos ak treba. 
Možno tie dve nefunkčné po
kladne by pomohli. 

Prvé dojmy sú prvé. Pos
tupne si zvyknú aj kupujúci aj 
obchod. Ako bude neskôr, sa 
pokúsime sprostredkovať. 

167. stretnutie štúrovcov na 
Devíne v nedelit27. 4. 2003 
o 14. hodine Slávnostn)í pre-

jav predsedu Matice slovenskej 
j Markuša 

Báseň z tvorby L: Stú ra 
Vryvok z reči L: Stúra na 

Uhorskom, sneme 
Kladenie vencov a kytíc 

k pamätnej tabuli L: S túra 
na hradisku 

Vystúpenie súboru 
.,Matičiarik" a Cečinka 

s liulovou buclbon 

r 

DEVEX 5 
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DisketaVerbatim: 18.-, No Name: 8.-, 
CD-R TDK 74:34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0bal na CD .od 10.- a iné 

PPA - Banská Bystrica s.r.o., Sládkovičova 47, 
974 05 Banská Bystrica 

od A po Z objednajte v DEVEX 
e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: $.00-10.00 

vypisuje výberové konanie pre oblasť Lozorna a Devínskej 
Novej Vsi na pracovnú pozíciu 

servisného technika elektrozariadení VN a NN 

Požiadavky: 
- stredoškolské elektrotechnické vzdelanie 

. Z'~ ~ ee ~. d6 4K Má. ri<ÚH- t<wa~z, -vyhláška č.7411996 Z.z.§ 22 nad 1000 V 

. 14 ~ e&«f' ri<ÚH-~ . - vodičský preukaz "B" 
- znalosť práce s PC 

Žijú medzi nami 
Základná organizácia nedoslýchavých 

(ZO ND) č . 2 so sídlom v Bratislave -
Dúbravke, bola založená vr. 1985, je špe
cifickou organizáciou, ktorej členmi sú ob
čania so sluchovým postihnutím s trvalým 
bydliskom v mestských častiach IV. brati
slavského okresu. Prevažnú väčšinu z nich 
tvoria občania žijúci v mestských častiach 
Karlova Ves a Dúbravka, menej členov je 
z mestských častí Lamač, Devínska Nová 
Ves a Devín. 

Poslaním ZO ND č. 2 je pomoc obča
nom so sluchovým postihnutím v integrácii 
do života s počujúcimi občanmi v rôznych 
formách. Do programov jej členských 
schôdzí sú zaradené prednášky odborní
kov- lekárov (foniatrov, otorinolaryngoló
gov), psychológov a právnikov. 

Na členských schôdzach sa zúčastňujú 
i pracovníci odborov sociálnych vec Okres
ných úradov, ktorí prítomných členov 
oboznamujú so Zákonom o sociálnej po
moci a jeho novelizáciou. Uvedení pracov
níci vysvetl'ujú i postupy pri vybavovaní fi
nančných príspevkov na kúpu a opravu 
načúvacích prístrojov a kompenzačných 
pomôcok; ako aj nových preukazov ťažko 
zdravotne postihnutého v zmysle vyššie 
uvedeného zákona. Ďalej sú na členských 
schôdzach prítomní i funkcionári a pracov
níci Slovenského zväzu sluchovo postihnu-

Špina na strechách 
• 

Iste to nie je najdôležitejšie, čo hýbe sve-
tom. Ani tým novoveským. . 

Obraz kôp odpadov na strechách pri
lahlých k vysokým panelákom (škôlka na 
ul. P.Horova, ale aj ostatné) svedčí o kultúr-

DEVEX 6 

Kontakt a informácie: 

exkluzívne p. Prašovská, č.t. 04814161127, 4161134, 
e-mail: prasovska@ppabb.sk 

tých (SZSP), ktorí podávajú informácie 
o konaní rôznych .akcií pre slucho~o po
stihnutých, ako sú celoslovenské sociálno
rehabilitačné kurzy, kurzy odzerania, rek
reácie a pod., dalej sú to informácie zo 
zasadaní Prezídia, Kongresu SZSP, 
Členské schôdze ZO ND č. 2 sú i vel'mi 

dobrou príležitost'ou k vzájomnému spo
znávaniu sa sluchovo postihnutých obča
nov a k ich výmene skúseností zo života 
s týmto zdravotným postihnutím. 

Konajú sa šest'krát ročne a vždy druhú 
stredu v týchto mesiacoch: február, apríl, 
jún, september, október a december a so 
začiatkom vždy o 17. hodine. Miestom ko
nania členských schôdzí je klubovňa 
Kultúrneho centra Fontána na Ožvoldíko
vej ul. 12 v Bratislave - Dúbravke. 

Najbližšia členská schôdza sa koná dňa 
9. apríla 2003. Ďalšie termíny konaní 
členských chôdzí sú: ll. jún, l O. septem
ber, 8. október a l O. december. 

Na členské schôdze ZO ND č. 2 aj vás 
srdečne pozývam a teším sa na stretnutie 
a spoluprácu s vami. 

Na nich budú vítaní všetci sluchovo po
stihnutí občania z mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves, uvítala by som však , 
väčšiu účast' sluchovo postihnutých obča
nov strednej a mladej generácie. 

Jana Varinyová, 
predsedníčka ZO ND č. 2 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

nosti podaktorých obyvatelov bývajúcich 
na vyšších poschodiach. (najmä fajčiarov) 
Ostatní sa musia hanbiť aj za nich. Každá 
takáto plocha komusi patrí. Teda správca 
domu by sa mal postaral' aj o jej čistotu. 
(alebo neznečist'ovanie). 

· mt 
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Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratovi'/ 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj k;atalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdiovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

BYTY spol. s r.o. 

Janotová 14-16, 841 OS Bratislava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 -
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne· 
bytových priestorov ·a okrem štandardne 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle
dovné: 

- komplexná poradenská služba v oblasti -by
tového a tepelného hospodárstva 
- redukcia nákladov spojených s vykurovaním 
- prevádzkovanie, optimalizácia kotolní a vy-
menníkových staníc na základe licencie 
- každý nami spravovaný dom má zriadený 
samostatný účet v banke a všetky účtovné 
operácie týkajúce sa domu sú vedené priamo 
na tomto účte, z ktorého sa delia prostriedky 
na fond opráv a služby. 
- každý dom má vlastného správcu a ekonó
ma 
- pravidelné zasielanie výpisov z účtov 
-zabezpečujeme nonstop havarijnú službu 
- vedieme razantné opatrenia voči neplatičom 
v medziach platnej legislatívy - vymáhanie 
nedoplatkov cestou právneho zastúpenia 

kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk 
tel:. 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 

,- Kuchynské štúdio Style Slovakia · 
ul. Š.Králika 3C, DNV 

_ :značkové kuchynské drezy o batérie Franke v znížených 
cenách - zlavo u niektorých 
Modelov ož 50%-drezy už od l 350 Sk 
_akciový set vstavaných spotrebičov - elektr. multifunkčná rúra 
+ plynová varná platňa s VNZ + digestor, len zo 15 990 Sk 
_všetky výrobky AEG v špičkovej kvalite so zlavou l 0% 
_ pri zakúpení kuchynskej linky MASTERWOOD so spotrebičmi 
možnos( poskytnutia výrazných individuálnych zliav 
_:zameranie kuchynských liniek+ grafický návrh 
no počítači v máji zdarma ! 
-kuchynská linka OLA-modul 300 cm za 14 620 Sk 
+pracovná doska zdarma /vo farbách buk, jelša, 
orech/ - modul je ľubovolne rozšíriteľný aj do rohu 

Navštívi( nás môžete od l 0.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 hod. 
po-st: len popoludní, so: 9.00- 12.00 

. tel /fax: 6476 1252, www.styleslovakia.sk 

Daňový úrad Bratislava IV, Zižkova ul. č. 26, 
813 53 Bratislava 

Zmena úradných hodín 
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Daňový úrad Bratislava IV oznamuje zmenu úradných hodín po
čas stránkových dní počnúc dňom 1. 4. 2003. 

Pondelok: 8.00- 12.00 hod. 13.00- 16.00 hod. 
Streda: 8.00- 12.00 hod.- 13.00- 17.00 hod. 

Informácie pre verejnosť a podatel'ňa Daňového úradu 
Bratislava IV má nasledovné úradné hodiny: 

Pondelok: 8.00- 12.00 hod. 13.00- 16.00 hod 
Utorok: 8.00- 12.00 hod. 13.00- 15.00 hod. 
Streda: 8.00- 12.00 hod 13.00- 17.00 hod. 
Stvrtok: 8.00- 12.00 hod 13.00- 15.00 hod. 
Piatok: 8.00- 12.00 hod. 13.00- 14.00 hod. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07- Rozličné 

'Predám mobil ALCATEL ONE TOUCH . 
Tel.: 0904 801 559 

' Predám detskú drevenú postiel'ku 
s matracom. Tel.: 6477 5563 
'Záhradkári pozor!!! 
Drogéria LUX v Dúbravke na Dambor
ského 28 (prístup z Nemčíkovej) rozši
ruje sortiment o potreby, hnojivá a tráv
ne semená. ! ! ! Každý piatok zl'ava 
6 %!!!.Po- Pia 7.00- 18.00, so: 7.30 · 
12.30. Tel.: 6453 4605 

' Hlodám opatrovatel'ku pre 2,5-ročné
ho synčeka - mamičku na MD (nie je 

podmienkou) od apríl- máj 2003. 
Tel.: 6477 4078 

' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sad ro
kartón, malavky. Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
• Doučujem individuálne Aj, Nj. 
Dôchodca VŠ, po l ,5 h/200 Sk, na do
me. denne. Tel.: 6477 8835 
• Geometrické plány, vytyčovanie stavi
eb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
' Vykonávam žehlenie. 

Tel.: 6477 0697 
• jednoduché a podvojné účtovníctvo, 
DPH, mzdy pre FO a PO spolahlivo. JÚ 
l O Sk/ položka, PÚ cena dohodou. 

Tel.: 6477 6954, 
0905 501 531. 

• Herba · ZÁHRAD. POTREBY, rozličný 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 OO - 12 OC• 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempeieno\'a 2 

KARLOVA VES 

l 

t 
! 

if Jax 01/6542 1727, E-rr<ail : parrnal@parrnal sk i 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate 1 

pri jednorazovom nákupe u nás$% zl'avu! l 
--~--------) l~ 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 0216477 6371 

~~HU: 1t:@1ú.t", lt,ttp:l/www.fitl.~k 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 
tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642 
' Prenajmem 0,5- 2 áre záhradky. 

Tel.: 6436 1479 

' Dám do prenájmu 3,5 izbový byt na l. 

poschodí v rodinnom dome, v Ružinove 
(4 samostatné izby, vel'ká kuchyňa/ j e
dáleň, kúpelňa, chodba, samostatný 
vchod. 
Najradšej firme, alebo štyrom osobám. 

Tel: 0904-515 173 

lnzerc~a- Cenník: l zna~= 1,30 Sk, 1/1,6 str.= 678 Sk, 1/8 str.= 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str.= 10 850 Sk. 1 cm= 22 Sk . 
K cenam . treba , pr_ipočítat, 20% D~H. Zl~ vy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnam~ hladom:, .zlava 50%. Pnplat~y: l. strana t l ~0%, posledná strana t 50%, iná ako inzertná strano (6,7) t 30%. 
lnzertna kancelaua : DNV Novoveska 14 (z dvora nad pastou), po-pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

... 
DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

Prvého apríla, medzi 16 .00 
a 16.45 h, na ul. P. Horova 19, 
zatial' neznámy páchate!' vypáči l 

mrežu na miestnosti úschovy bi
cyklov, vložku zámku na vstup- · 
ných dverách a odcudzil žlto
čierny pánsky bicykel zn. Kelys . 
Spôsobil škodu vo výške 13 tis. 
Sk. 
-V noci z l . na 2. 4., opäť na ul. 
P. Horova, tento raz pred vcho
dom č . l O, sa doteraz neznámy 
páchate!' vlámal do osobného 
motorového vozidla ~koda Ok
távia zelenej farby. Na batožino
vom priestore pretoči l zámok, 
odcudzil tri kompletné kolesá, 
dve cestovné tašky a pokladnič
né knihy. Spôsobená škoda pred
stavuje sumu 43 tis. Sk. 
-V pondelok 7. 4. sa v čase qd 

14.30 do 16.15 h, zatial' nezná
my páchate!', vlámal do bytu na 
ul. ~- Králika 12 . Odcudzil zl<)té 
šperky a hotovosť, čím majitel'ovi 
spôsobil škodu Sl tis . Sk. 
- O deň neskôr, 8. 4., v čase 
8.00 - 17.30, na ul. P. Horova 
13 , sa pokúšal neznámy pácha-

Jarný beh 
a Jarný 

kilometer 
Výsledky bežeckých pretekov pre 

žiakov ZŠ a pre dospelých "Jarný 

kilometer" a "Jarný beh dospelých", 

ktoré boli 22. marca 2003 pred rad

nicou v Devínskej Novej Vsi: 

Predškolský vek- 100m 

1. Savčinský Richard 

2. Kuruc Martin 

3. Kolárik Martin 

4. Hrašková Ema 

5. Vrba Milan 

6. Cižmázia Viliam 

7. Putala Dalibor 

8. Rusnák Tomáš 

9. Vrba Michal 

10. Poló{lyová Barbora 

tel' dostať do jedného z bytov. 
Poškodil špeciá ln e dvere, ale do 
bytu sa nedostal. Aj tak spôsob il 
na dverách škodu vo výške 17 . 
tis. Sk. 

6. švec Mikuláš, ZŠ P.Horova 16 

7. Cárský Samuel, ZŠ /. Buk. 1 

3. ročník dievčatá 300 m 

1. Rusnáková Ivana, Zš P.Horova 16 

. Pred diskotékou na štadióne fy- 2. Berešová Andreja, Košická 

zicky napadli jeden mladistvý 3. Púčiková K. ZŠ/. Buk. 1 

a jeden dospelý mládenec roves- 4. Gažová Barbora, Je/ačičova 5 

níka, ktorému spôsobili otras 
mozgu a zlomeninu, posa. Na
padnutý skončil v nemocnici. 

Útočníkov predviedla hliadka 
miestnej polície z miesta bydliska 
a prípad na riešenie prevzala kri
minálna polícia OR PZ Ba IV. 
- Vo štvrtok l O. 4. na čerpacej 

• stanici Slovnaft na Eisnerovej ul. 
neznámy páchate!' sa vlámal do 
plechovej skrinky autovysávača, 
odcudzil pokladničku s obsahom 
l 000 Sk., čím spôsobil škodu 
1500 Sk. 

Nezabudnite, že ktorýkol'vek 
z uvádzaných prípadov sa môže 
stať aj vám. Pomôžte preto včas , 

ak zbadáte podozrivé okolnosti, 
predchádzať ohrozeniam z kráde
ží. Stačí zavolať na miestne odde
lenie PZ na tel. č. 6477 7258 ale
bo na č. tel. 158. Včasným zása
hom polície je možné krádežiam 

predísť. 

OO PZ ONV 

1. • 2. r. chlapci 300 m 

1. Savčinský Michal, ZŠ Karloveská 

2. Neuberg Dominik, Zš /. Buk. 1 

3. Púčik Ján, Zš /. Buk. 1 

4. Malárik Filip, Zš /. Buk. 1 

5. Bednár Stano, ZŠ /. Buk. 1 

6. Schulz Filip, Zš /. Buk. 1 

7. Jankovič Adrián, Zš /. Buk. 1 

8. Mrlík Pavol, ZŠ /. Buk. 1 

9. Kolárik Denis, ZŠ /. Buk. 1 

10. Jaško Daniel, Zš/. Buk. 1 

11. Benedikt Juraj, ZŠ Tilgnerova 

12. Kuric Patrik, iš /.Buk. 1 

1. • 2. r. dievčatá 300 m 

1. Czädärová Dominika, Bíliková 

2. Shawkatová Tamara, ZŠ /. Buk. 1 

3. ročník chlapci 300m 
1. Lepeš Erik, Z$1. Buk. 1 

2. Homola Martin, Zš /. Buk. 1 

3. Kajzer Matej, Zš /. Buk. 1 

4. Kiss Juraj, ZŠ P. Horova 16 

5. Rusnák Ludek, Zš l. Buk. 3 

4. ročník chlapci 300 m 

1. Cižmazia Oliver, ZŠ/. Buk. 1 

2. Laurovič Jakub, ZŠ /. Buk. 1 

3. 0/ekšák Adam, ZŠ /. Buk. 1 

4.Jedenásty Michal, ZŠ P.Horova 16 

5. Opatík Jakub, ZŠ /. Buk. 1 

6. Martanovič Michal, ZŠ /. Buk. 1 

4. ročník dievčatá 300 m 

1. Lackovičová Nina, ZŠ/. Buk. 1 

5. • 6. dievčatá 600 m 

1. Molnárová Dana, ZŠ/. Buk. 1 

2. Cižmáziová Karolína, Zš /. Buk. 1 

3. Lackovičová S., ZŠ /. Buk. 1 

4. Zemanová R. ZŠ P.Horova 16 

5. • 6. chlapci 600 m 

1. Mozsári Tomáš, ZŠ P. Horova16' 

,2. Kurucz Július, Zš /. Buk. 1 

3. šooš Andrej, Bíliková 

4. Eliáš Marcel, Dolinského 

5. Varga Patrik, Beňovského 

6. Filipovič Šimon, Zš /. Buk. 1 

7. • 9. dievčatá SOO m 

1. tiačiková Barbora, L. Sáru 

2. Lacková Dana, Zš P.Horova 16 

3. Zemková Denisa, Zš /. Buk. 1 

7. - 9. chlapci BOOm 

1. Jánoš Michal, Tomášiková 

2. Benedikt Hugo, Tilgnerova 

3. Bogdány Gabriel, Grässlingová 

4. Huk Lubomír, Grässlingová 

5. Streďanský Jakub, Zš /. Buk. 1 

6. Kuruc Michal, Biliková 

7. Lackovič Fero, Zš /. Buk. 1 

Juniorky do 18 rokov cca 7 km 

1. Margita Hu/manová 33:58 

Juniori do 18 rokov cca 7 km 

1. Gabriel švajda 40:12 

2. Lukáš Lacko 51:46 

3. Adrián Oroš 1:00:16 

Zeny do 34 rokov cca 7 km 

1. Natália Raková 34:40 

Zeny od 35 rokov cca 11,4 km 

1. Mária Krčmárová 36:49 

2. Anna Voleková 42:03 

3. Viera Juríceková 44:33 

Muži do 39 rokov cca 11,4 km 

1. Gabriel švajda 40:12 

2. Igor Varsanyi 42:16 

3. Tomáš Giertli 42:41 

Muži od 40 do 49 rokov cca 
11,4 km 

1. Ladislav Find/38:51 

2. Ladislav Jaško 41:32 

3. Ján Orth 46:23 

Muži od 50 do 59 rokov cca 
11,4 km 

1. A/ec Carter 45:00 

2. Jozef Krmár 45:35 

3. Jaroslav Sládek 52:12 

Muži od 60 rokov cca 11,4 km 

1. Erich Käplinger 48:50 

2. Jozef S/ádeček 54:38 

3. Vojtech Orth 57:18 

Organizátor: 

Zš l. Bukovčana 1 

l{orenie života 

- Ešte raz sa vyspím a bude výplata 
- A potom sa dva razy vyspím 
a bu,de po nej. 

Čašník hovorí hos(ovi: 
- Máte prázdny pohár, chcete ešte je· 
den? 
- Načo by mi bol ešte jeden prázdny 
pohár? 

- Môj manžel ~a úplne zriekol 
pitia. 

· - K tomu treba mat' ale pevnú vôl'u ... 
-Veď ja ju mám. 

Fero v antikvariáte berie do rúk knihu 
s nápisom .,Mníchov 1938", Mišo na· 
zrie ponad Ferovo plece a zhíkne: 
-Páni moji, kol'ko mníchov? 

- Žijeme len raz! 
-Pravdaže, ale prečo tak draho? 

- Ten náš kolega je ako stvorený no 
dobročinné koncerty. 
-Má taký dobrý hlas? 
- To nie, ale hneď čo otvorí ústa vyvo· 
lá súcit. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava'Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30·18.00, so: 8.00·11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v m!Jsiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Nevychádza v auguste. Tiač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. . Registračné číslo: 103/90 · R -

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

19.- 20. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Známeho chlapec bol na bri
gáde, či pracovnom pobyte 
v zahraničí . Tam, donedávna 
nazývanom, západ, ?dchádzal 
na .,skusy" pretože doma "mu
sel" skoro vstáva( počúva( ro
dičov, vedúceho na pracovisku, 
doma ho "nútili" jest' to, čo ma
ma uvarila, vyniesť občas sme
ti, na ulici sa správa( kultivova
ne ... 

Tam mu nikto nič neprikazo
vol. Vstával o hodinu skôr ako 
"musel" doma, makal, a poeti
va, od svitu do mrku, zjedol to, 
čo mu neservírovali, na jalové 
tirády pri vchode nemal chu( 
oni čas. 

Doma, skôr tí skôr narodení, 
si občas pavzdychnú, kde sa 
berie v našich )'udoch tá ne kri
tickosť, lahostajnos( neochota, 
nezáujem, nevdak .. . 

Nuž, každého vystrojiť do 
sveta na skusy asi nepôjde. Aj 
dozvedie( sa kde a aka čosi 
stojí, (veď informácia je tiež lo" 
vor), príprava tiež čosi stojí, 
nielen odev a potraviny na ces
tu. Len jazykový kurz stojí. .. 
Agentúra zaberie províziu, po
platky za, za, a za tiež treba 
Pripočíta(. 

Ešteže drahé školné sa mno
hýnn podarí zúžitkovaf aj do
ma. Ale vyslať všetkých? Nuž, 
tých bezcielne sa patulujúcich, 
by nnožno malo význam. Ale aj 
1 rodičmi. Pretože .. . 

Vydavatel' 

e·rnail: krug@mail.viapvt.sk 

][)~~ínskonovoveský 
informačný 

spravodaj(:a 
občanov 

mestskej časti 
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Priestory kultúrnej záhrady lstracentra onedlho ožijú kultúrnymi podujatiami 

Devex na J. Jonáša 

Sídlisko na ul. J. Jonáša dostáva 
Devínskonovoveský Expres. 

Najskôr sme pokusne dodali 
150 kusov do schránok náhodne 
vybratým obyvatelom, potom zve
rejnili možnost' objednat' si. 

Objednávky, s uvedeníin mena· 
a čísla domu mali (a ešte aj majú) 
obyvatelia síd liska možnost' vha-

Vda ka 
Sídlisko · na ul. J. Jonáša je 

predsa len odrezané od centra 
mestskej časti vzdialenosťou. 
Chýba tu veľa. Od káblovej tele
vízie po ... 

Našli sme 'l 
"Mohli by ste dodávať Devex 
aj k nám?" 

Meno takmer nezrozumitel'né, 
ani ulicu-, ani číslo domu sme 

di( do schránky pani Grimplinyovej 
na čí sie J. Jonáša 11 . 

Tí, ktorí prejavia záujem budú 
dostáva( naše noviny do schránky 
pravidelne každé dva týždne. 

Ak záujem nebude (nedostaneme 
objednávacie lístky) budeme pred
poklada(, že obyvatelia o informá
cie prostredníctvom Devexu si neže
lajú .· 

V ostatnom čase začal chodiť 
do schránok Devex, ale aj mest
ská časť vysadila v okolí domov 
nové stromčeky, kríky a kvety. 
Vďaka vám, ktorí ste sa o to po- , 
starali. 

vm 

odkazo'lači 
nezaregistrovali. Je nám l'úto. 

A radi by sme vyhoveli . 

Redakcia 

Najbližšie zasadnutie miestne
ho zastupitel'stva bude 6. mája 

2003. 

Nové ceny v HMD 

Od 1. mája platia nové ceny 
v MHD. Desaťminútový lístok 
stojí 14 Sk, polhodinový 16 
Sk, hodinový 20 Sk. 

Aj pokuta za neplatný (ale
bo žiadny) lístok sa zvýšila na 
1400 Sk. 

.Zauiímavost' 

Zaujímavosťou pozvánky no re
ferendum, ktoré sme dostali do 
schránok, je to, že neuvádza 
o aké referendum ide. 

LABUŤ 

V rybníku sa objavila labuť. 
Sama. Keďže labute zvyknú 
žiť v páre ide zrejme o vdovu, 
alebo vdovca. 

BOCIANY 
Z našich stálych návštevníkov 

sq nám podarilo vidiet' pár pod 
ulicou Na mýte a nejakého na 
lúkách pri pol'nohospodárskom 
družstve. Hniezdo vedla cesty na 
Devín sme našli tiež obsadené. 

· Aj vy ste zaznamenali v De
vínskej novú pozoruhodnosť? 
Dajte vedieť redakcii a my in
formáciu ponúkneme ostat
ným spoluobčanom. 

Redakcia 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 24.4. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 8.5. 2003, 
číslo vyjde 16.5. 2003. 



Drobničky 
z radnice 
Rokovalo mestské 

zastupitel'stvo 

Mestský poslanci sa zišli 
24.apríla na svojom' riad
nom zasadnutí. V rámci 
programu prerokovali body, 
z ktorých by som chcel 
upozorniť na tie , ktoré sa 
dotýkajú aj našej mestskej 
časti. 

- V rámci správy o plnení 
úloh mestskej polície bola 
správa o kamerovom systé
me a jeho využití. O takýto 
systém ochrany prejavila aj 
naša mestská časť záujem. 
Žial: ako jediný z okresu 
Bratislava IV. V prevádzke 
je zatial' v súčasnosti 26 ka
mier. Zámer inštalovať je 
deklarovaný aj u nás a h/'a-

. dáme spôsob ako by mohol 
tento systém fungovať sa
mostatne v Devínskej. Uva
žujeme s umiestnením 2-3 
kamier, ktoré by v prvej eta
pe pokrývali časti s najväč
šou frekvenciou pohybu. 

Celkovo bolo v meste prost
redníctvom kamerového sys
tému zistených a riešených 
5 478 prípadov priestupkov 
a porušení inej právnej nor
my. Podlá výsledkov a vyhod
noJení období v posledných 
rokoch je možné konštatovať, 
že kamerový systém plní pre
ventívnu formu boja proti kri
minalite a trestnej činnosti. 
Samozrejme plní aj funkciu 
ochrany v doprave. Na zá
klade týchto poznatkov si 
myslím, že kamerový systém 
by privítali nielen občania 
našej mestskej časti aj podni
katelia. 
- Ďalším zaujímavým mate
riálom, ktorý môže viac spro
pagovať celú Bratislavu bol 
návrh na Projekt Virtuálna 30 
Bratislava. 

Tento projekt prostredníc
tvom internetu je schopný 
poskytnúť potencionálnym 
návštevníkom 11poprechádzať 
sa" po Bratislave a vidieť ju 
skôr ako ju skutočne navštívi. 

Samozrejme okrem tejto 
,stránky projekt ponúka aj vy
užitie komerčného charakte
ru, tak pre hotelierske služby 
ako aj služby technického 

charakteru. Projekt ma zaujal 
aj z poh/ádu Devínskej, kde 
naša poloha v susedstve s Ra
kúskom vie prilákať viac náv
števníkov do našej mestskej 
časti, či už na návštevu prí
rodných daností alebo festiva
lov a kultúrnych podujatí. 
Projekty propagijlčného cha
rakteru nemusia byť vždy via
zané na vel'ké finančné pro
striedky. Máme s týmto skúse
nosti. Architekt mestskej časti 
ing. arch. Beláček v spoluprá
ci s fakultou architektúry, ka
tedrou expehmentálnej a eko
logickej viazanej tvorby pri
pravil viac projektov využitia 
území, či už na bytovú výstav
bu alebo priemyselného cha
rakteru, a tieto projekty boli 
vystavené buď v F - centre 
alebo vo vile na Novoveskej 
ulici. Obdobným spôsobom 
postupoval aj VW Slovakia 
a.s. pri návrhu zazelenenia 
nového vstupného areálu, kde 
spolupracovali s Asociáciou 
priemyslu a ochrany prírody 
a s fakultou záhradného a kra
jinného inžinierstva SPU 
v Nitre. Takýto návrh prezen
tovali v svojom podnikovom 
časopise. Spoluprácu so ško-

lami a rôznymi inými inšt;. 
túciami by sme mohli, a aj 
mali, využiť hlavne pri Pro. 
jekte revitalizácie /strijskej 
ulice ako jednej z dvoch 
hlavných ulíc v ONV. 
-Z koncepčných materiálov 
o rozvoji hlavného mesta 
bolo najdôležitejší materiál: 
Súborné stanovisko ku kon. 
ceptu riešenia územného 
plánu hl. m. SR Bratislavy_ 
jeho schválením sa ukonč;J 
proces diskusií, do ktorej 
bolo zapojených 116 do. 
tknutých subjektov, k nové. 
mu územnému plánu mesta 
na najbližších 30 rokov. Pre 
ONV prijatie nového územ. 
ného plánu bude znamenať 
možnosť ove/á rýchlejšieho 
rozvoja, či v oblasti býva
nia, športu a rekreácie, prie
myslu či prepojenia s Ra
kúskom. 

Tento územný plán bude 
riešiť aj urýchlenie možnosti 
vybudovania novej- hlavne 
širšej a bezpečnejšej - cesty 
spájajúcej Devínsku Novú 
Ves s ostatnými časťami 
mesta. 

Ing. Peter Rajkovič, 
mestský poslanec za ONV 

Rozdelenie volebných okrskov pre referendum 16. a 17. mája 2003 

Volebná 
miestnosť 

Kino Devín 

Opletalova 4 

Zš Charkovská 1 

Kultúrne stredisko 

/strijská 2 

Zš l. Bukovčana 3 

Zš l. Bukovčana 3 

Zš P.Horova 16 

Zš P.Horova 16 

DEVEX2 

Hlasovací 
okrsok 

. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ulice patriace do hlasovacieho okrsku 

Opletalova, Devínske Jazero, Ponik/ecová, Bystrická, Ílová, Kremencová, tehelňa, Tehliarska, 
Mečíková, Jána Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta 

Na vyhliadke, Samova, Spádová, Ul. 1. mája, Na Grbe, Novoveská- rodinné domy, 
Na kaštieli, lstrijská párne č. od 20 a nepárne od č. 71, Delená, Kosatcová, Magnezitová, 

Mlynská, Brežná, Bridlicová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, 
lstrijská 8, 10, 12, 14, 16, 18, Kalištná, Novoveská 10, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

lstrijská rodinné domy nepárne čísla 3 až 69, Na mýte, Eisnerova 1, Slovinec, Pod Lipovým, 
Prímoraitská, želiarska, Na hriadkach, Na skale, Nám. 6. Apríla, Podhorská, Pieskovcová, Vápenka 

Jána Poničana, Milana Marečka 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20 

Eisnerova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21 
Milana Marečka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

Jána Smreka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26 
štefana Králika 3, 5 a rodinné domy 

štefana Králika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Pavla Horova 22, 24, 26 

Pavla Horova 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,28 
Eisnerova 38, 40, 42, 44, Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11 

o najkrajšiu 
predzáhradku 

Mestská časť Bratislava -
peví~s~a ~~~á Ves vyhlasuje 

4. rocnlk sutaze: 

1, o najkrajšiu predzá
~radku pred rodinným 
domom 
2. o najkrajšiu predzá-
~radku pred bytovým 
domom 

Esteticky upravenú a pravi
delne udržiavanú predzá
hrad ku môže do súťaže pri
hlásiť nielen ten, kto sa o ňu 
stará, ale každý, komu sa za
páči . Prihlásiť záhradku do 
súťaže môžete do 
15. 5. 2002 písomne na adre-

se Miestny úrad Devínska 
Nová Ves, lstrijská 49, 841 07 
Bratislava, príp. e-mailom: 
mudnv@posta.sk. Prihláška 
má obsahovať nasledujúce 
údaje: 
• umiestnenie predzáhradky 
(ulica, č. domu a pod.) 
• ak viete -kto sa o predzá! 
hradku stará 
• čo sa Vám na záhradké pá
či . 

Hodnotiť sa bude vzhl'ad 
predzáhradky počas celého 
vegetačného obdobia, to zna
mená trvalá starostlivosť, es
tetický dojem, originalita 
a čistota predzáhradky. 

Vyhodnotenie súťaže bude 
v mesiaci októbri. Cena pre 
víťazov súťaže je po 1 oo o,- · 
Sk v obidvo~h kategóriách. 

Ing. Vladimír Mráz, starosta 

OčkovANiE líš o k 
pROTI bESNOTE 

metódou kladenia · návnad, ktoré 

obsahujú očkovaciu látku 
Besnota zvierat a l'udí patrí med

zi závažné ochoren ie, ktoré sa 

končí takmer bez výnimky smrtel'
ne. 

Besnota sa najčastejšie vyskytuje 
u líšok, ktoré sú v našich podmien
kach hlavným a najvýznamnejším 
rezervoárovým druhom. 

Z doteraz používaných metód 
znižovania výskytu besnoty sa naj
lepšie osvedčil spôsob orálnej vak
cinácie líšok pomocou návnad 

s obsahom očkovacej látky. Tento 
spôsob je podl'a odporučenia 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) vel'mi perspektívny, pritom 
ekologicky nezávadný a dostupný. 
Používaná očkovacia látka obsa
huje živý {oslabený) vakcinačný ví
rus plnený do plastikovoalumínio

Vých kapslí, ktoré sú hermeticky 
uzavreté. Kapsle sú obalované do 

zmesi rybacej múčky s rôznymi 
prísadami, majú hranatý tvar ver
kosti zápalkovej škatul'ky, hnedo
zelenej farby a silne zapáchajú ry
bacinou. Vakcinačné návnady sú 
kladené polovníkmi 2x ročne na 

Iar a na jeseň vol'ne do prírody. 
Vakcinačný vírus je pre zvieratá a 
Pre človeka neškodný, ale i tak je 
Potrebné dodržiava( určité bez
Pečnostné opatrenia: 

a) pri kontakte rúk s vakcinačnou 

látkou je potrebné ruky umyí myd
lom, prípadne dezinfikovaí akým
kolvek dostupným dezinfekčným 

prostriedkom. Inak nehrozí žiadne 
nebezpečenstvo a nie sú potrebné 

dalšie opatrenia, 

b) ak sa nedopatrením dostala 
vakcinačná látka do kontaktu so 

szliznicou očí, nosa a úst alebo 
čerstvým poranením kože, odporú
ča sa odoslanie dotyčnej osoby na 
príslušnú infekčnú kliniku, 

c) po pohryzení zvieratom vo vak
cinačnej oblasti zostávajú v plat
nosti zásady pre vakcináciu ludí. 

V miest~ch a územiach, kde sa vy
konáva orálna vakcinácia proti 
besnote, sú umiestnené upozorne

nia s nápisom "POZOR - ÚZEMIE, 
KDE SA VYKONÁVA OČKOVA
NIE LÍŠOK PROTI BESNOTE". 

V záujme úspešného priebehu 
očkovania a ochrany zdravia je 
potrebné dodržiava( tieto základ 

né opatrenia: 

• NEDOTÝKAŤ SA POLOŽENÝCH 

NÁVNAD, ALEBO INAK S NIMI 

MANIPULOVAŤ! 

. e V PRÍPADE KONTAKTU S OČ
KOVACOU LÁTKOU, KTORÁ JE 

VO VNÚTRI NÁVNADY, VYHĽA
DAŤ LEKÁRA! 

e DO MIEST KlADENIA NÁVNAD. · 

JE ZAKÁZANÉ VODIŤ PSOV! 

e POUČTE SVOJE DETI! 

Zverejnenie zámeru 
Garáže v novostavbe ubytovne v Devínskej Novej Vsi 

Navrhovate!', Thorin, a .s., Bratislava predložil Ministerstvu život

ného prostredia SR podla §7 zákona NR SR č . 127 l 1994 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer pre zist'avacie 

konanie Garáže v novostavbe ubytovne v Devínskej Novej Vsi. 

Garáže pod ubytovňou sa budú nachádzal' na ul. J. Jonáša. 

V zmysle §8 ods. 4 zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie informujeme o tomto zámere verej

nost'. Zámer svojimi parametrami podlieha zistovaciemu konaniu. 

Do zámeru je možné nahliadnut' na miestnom úrade DNY, 

Odbore výstavby, životného prostredia a správy majetku na 2. po

sch., lstrijská 49, Devínska Nová Ves do 30. 4. 2003 v úradných 

hodinách d l k . 
pon eo : 8.00 - 12.00 a 13. OO- 17.00 

streda: 8.00- 12.00 a 13. OO - 16.00 

štvrtok: 8.00- 12.00. 

Verejnost' môže doručit' svoje písomné stanovisko k zámeru 

Ministerstvu životného prostr,edia SR, nám. L Štúra l, 812 35 

Bratislava najneskôr do 2. 6. 2003 

V posledných teplých jarných 
dňoch vzrastá na území Slo
venskej republiky počet požia
rov lesa a trávnatých porastov. 
Napríklad 24. marca 2003 bolo 
na území SR 153 požiarov, kto-

Vypaľovanie 

porastov 
pod sprísnenou kontrolou 

rých príčinou bolo vypal'ovanie 
porastov. Z tohto počtu vzniklo 
len počas jedného dňa 24. 
marca 2003 až 2 1 požiaro.v le
sa. Vzhladom na túto nepriaz
nivú situáciu nariadil prezident 
Hasičského a záchranného 
zboru plk. Ing. Jozef Paluš začať 
od stredy 26. marca 2003 
s masívnymi preventívnymi 
kontrolami na miestach s mož-

~ 

~A ILI~ A ....._. _____ ---
"--··~-
Žiaci 2. ročnik.a Zš! 
Máte šancu prihlásiť sa do vý
berovej jazykovej triedy v 3. 
ročníku v našej škole. 
Výhody: 
Ako jedna z mála škôl posky
tujeme výučbu 2 cudzích ja
zykov (Aj, Nj) súčasne a to 
nasledovne 
- v 3. ročníku výučba jedného 
alternatívneho cudzieho jazyka 

· (zvýšený rozsah vyučovacích 
hodín) 

JUDr. Mária Šamová, prednostka 

nosťou vypaf'ovania porastov. 
Do kontrol sú zapojení prísluš
níci všetkých okresných riaditel~ 
stiev Hasičského a záchranné
ho zboru na celom Slovensku. 
Tí budú v prípade zistenia ne-

, povoleného vypa/'ovania pora
stov vyvodzovať priamu zodpo
vednosť. 

Len na doplnenie informácií: 
Tomu, kto sa dopustí prie

stupku na úseku ochrany pred 
požiarmi tým, že vypa/'uje po
rasty bylín~ kríkov a stromov 
alebo zakladá oheň v priesto
roch alebo na miestach, kde 
by mohlo dôjsť k jeho rozšíre
niu, možno podla zákona 
314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi uložiť pokutu: 
a) fyzickej osobe do 1 O 000 Sk 
b) právnickej osobe do 
500 000 Sk 

A. Bučeková 

- v 7. ročníku povinná výučba 
druhého cudzieho jazyka 
Prijímacie pohovory budú 
z učiva 2. ročníka 
- zo slovenského jazyka (číta
nie, diktát, gramatická čast) 
Termín: 20. máj 2003 o 9.00 h 
Miesto: Z$, Ul. P.Horova 16 
Prihlášky pre všetkých záu
jemcov sú k dispozícii u tajom-
níčky školy. ' , 
Vyplnené prosíme odovzdať 
do 15. 5. 2003 na riaditel'stvo 
školy. 

Riaditeľstvo školy 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra , 

Nedel'né detské divadelné predstavenie 
Vo. vel'kej sále od 16.30 h, vstupné 20,~ Sk. 

13. S. - DEŇ ZEME · 
·• ·• · < -Medzinárodný seminár za účasti rakúsky odborníkov 

· Hlavný usporiadate!': Mú ONV- oddelenie životného 
vel'ká sála IC, na pozvanie 

13. S. - DEŇ RODINY 
V~rejný koncert ZUS v Devínskej Novej VŠi 

Vo vel'kej s~ le o~ 17.30 h, vstup vol'ný 

lstracentrum, Bratislava - Devínska Nová Ves 

vás srdečne pozýva na koncert v rámci Dní Európy 

v Bratislave 

HUDBA SPÁJA 
Program je zostavený zo známych a populárnych skladieb 

velkých majstrOv, J. Brahmsa, A. Dvoi'áka, J. Offenbacha, N. 
. ' 

Paganiniho, J. Straussa st. a ďalších. 

Účinkujú umelci - hudobníci rôznych generácií, ktorí vytvorili 

k tejto príležitosti Salónny orchester a majú k Devínskej 

Novej Vsi osobný vzťah: M. Hlásny, V. Žídek, P. Kunz, P. 

Varga, M. Zahradník, M. Rajt, L Podkamenský, V. Dianiška, 

M. Palíková, L Balážová, V. Nagyová. 

8. mája 2003 o 17. hodine, vo vel'kej sále, vstuP, vol'ný 

Recitačné sút'aie 
V ZŠ na Ulici P. Horovo 16 vyrastajú vý· 

borní redtótori, rečníci, možno budúci ús· 
pešní herci, moderátori, novinári. 

Ich talent sa snažia podchytil' o rozvíjal' 
vyučujúce slovenského jazyko o literatúry. 
Počas školského roko pre deti organizujú 
rôzne recitačné sút'aže, o ktoré je vždy ve
l'ký záujem. Inak to nebolo oni tento rok. 

Najmenšie deti z l. · 4. ročníka si vyskú· 
šali svoje recitátorské umenie v školskom 

DEVEX4 

kole sút'ože v prednese poézie o prózy pod 
názvom RonenÓ breza. 

V poézii l. miesto získala Michaela Vallová 
z Ili. A, v próze zvít'ozilo Mário Syneková 
z Ili. A. 

Úspešná pre našu školu bolo sút'až 
Šaliansky Mat'ko (prednes povestí), kde 
sme v okresnom kole získali popredné umi
estnenie. V l . kategórii získalo 3. miesto 
Janka Černáková zo 4. A, v 2. kategórii ob
sadila pekné druhé miesto Vladislava 
· Stanková zo 6. A triedy. 

Program kina 

@rnwiT~ 

--------- Aká si mi krásna -------
' Ty rodná zem moja 

Miestny odbor Matice slovenskej, Mestská časť Devínska Nov4 
Ves, staros ia MC DNY, ústredie Matice slovenskej 

a Dom zahraničných Slovákov 
vás pozývajú na 

I O. jubilejný 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESN}: 

24. - 25. mája 2003 v Devínskej 
Novej Vsi 
program: 24. mája 
Spomienka na spisovateľa R. 
Slobodu pri jeho pamätníku na 
Slovinci o 18. OO h 
Divadelné predstavenie hostí z 
Padiny v Jstracentre od 18.30 h 
program 25. mája (nedela) 
15. OO otvorenie festivalu 
v kultúrnej záhrade Jstracentra 
(v prípade nepriaznivého poča
sia vo vel'kej sále Jstracentra) 
V programe vystúpia súbory: 
Nádej, Rosica, Matičiarik, Kobylka (všetky DNV) , 
Drotár (Veľké Rovné), Hudobno folklórny súbor Padina 
(Srbsko a Cierna hora). 
Medzi vystúpeniami súborov sa predstavia: Základná ume
lecká škola z DNV, víťazi speváckych súťaží základných 
škôl Slovenska z DNV Zlatý slávik, manželia Gregorov· 
ci ale aj Fero Ďuriač a ... 
Sprievodným podujatím festivalu bude: 
- výstava insitného umenia Slovákov z Padiny 
- výstava ručných prác členiek MO MS DNV 
- ukážka drotárskeho remesla (Vel'ké Rovné) 

Všetkých vás srdečne pozývame 24. a 25.mája ............................................................................................................................... 

lstra(entrum - Miestna knižnica 

lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

Návšte·l)' využitie služieb vo výpožičných 'hodinách: 

pondelok- 12.00- 18.00, streda - 12.00- 18.00 
štvrtok- 12.00- 18.00, piatok- 8.00- 12.00 a 13.00- 16.00 

Pre deti l. stupňo pani učitel'ky pripravili 
oj školské kolo sútaže Rozprávkové vretien
ko, ktorého vít'ozom so stala Maríno 
Hanušová z Ili. A. Sviatkom poézie o prózy 
bola recitačná sút'ož Hviezdoslavov Kubín. 
V každej triede vyučujúce usporiadali tried
ne kolá. Školského kola so zúčastnilo okolo 
50 chlapcov o dievčat, ktorí boli napriek 
chrípkovému obdobiu výborne pripravení. A 
tu sú výsledky: 
po-poézia, pr-próza 
l. kategória: 

M. Vallová (Ili. Al · l. miesto v po 
N. Vargová (IV. Al· l. miesto v pr 
ll. kategória 
Jozef Janočko (V. Cl · l. miesto v po 
Vladislava Stonková (Vl. Al - l. miesto v pr 
Ili. kategória 
Andrej židek (IX. Al - l. miesto v poézii 
s postupom do okresného kola 
Barbora Šimonová (VIli. Al - l. miesto v P0 

Iveta Šteliorová (VIli. Al . l. miesto v pr 

z. Balajová 

(3ašijubil~fl;# : ;) 
v týchto dňoch oslávili 

70rokov 
Olga ČADEKOVÁ 

75 rokov 
PavolKUBAŠ 

MVDr. ján ADAM 
Ernestína PUKALOVIČOVÁ 

Stefan TÓTH . 

80 rokov 
Lívia PÉTERFLOVÁ 

juraj NEMEC 
Margita DIANIŠOVÁ 

Blahoželáme! 

Celkom náhodou som sa dostal 

na futbalové derby Slovan - Inter; 

Divákov ako nôt pre bubon, úro

veň nasadenia: .. som porovnal 

večer pri televízore, to hra/Inter 

Miláno tuším s Valenciou. 

Na derby, ~ ktorejsi malej sku

pinky zaznel výkrik: Vitek, behaj. 

V tom obrovskom priestore výzva 

zaznela celkom zrete/ne . 

Oslovený sa otočil a prstom si 

poklepal po čele. Uááá .. Odvaha 

prejavi( úroveň. 

O deň neskôr, v podvečer u nás 

na sídlisku, vari o dva vchody od 

toho nášho, skupinka mládencov 

rozoberala každodenné "staros

ti". Určite nestáli pod vlastnými 

oknami. Každé slovo, a na sídlis

kách to už býva tak, zrozumitelne 

sa zarezávalo do uší všetkých, čo 

v okruhu sto metrov počúvali. 

Problémy, no také pubertiacke. 

Ale te~ slovník!!! Nemusel by sa 

zaň "hanb it'" ani ten posledný od

roň vychovaný v tretej nápravno

výchovnej skupine. Rodičom by is

totne vstávali dupkom vlasy aj ke

by boli plešatí. Ktovie, kde na to tí 

naši mladí chodia? 

k 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození a F- Centrum 
DNV Vás pozývajú na prednášku 

PRÍRODA a L'UDIA KALIFORNIE (USA) 

prednášať bude 
Michal Kriško 

v utorok .29. 4. 2003 o 19. OO hod. 
vF-Centre 

na Jstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu Vstup voľný 

ČAROVNÉ slovÁ STRATili MOC 
Nie je tomu tak dávno, veď 

malý som bol pred chvílou, ma 

mama, starí rodičia i pani uči
tel'ka zasväcovali do tajomst

va čarovných slov dákujem 

a prosím. 

Mama mi hovorievala: "Tie 
dve slovíčka ti oivoria brány do 

ludského srdiečka." 

Pani učitel'ka nám čítala po
viedku o sile týchto čarovných -
slov, rozprávala nám, ako slo

víčko prosím obmäkčí srdce aj 

tvrdého človeka a druhé slovíč

ko dakujem zožína v l'udoch · 

iskričku radosti . Kdeže sa po

deli tie čarovné slová? Nestihol 

ich prikryt' prach času, sú pred

sa v každom slovníku, ale sú 

mŕtve . Neviem si zrovnať v hla

ve, ako je možné, že kamsi 

zmizli aj z úst starých ludí, kto

rí ich isto kedysi často používa

li. Cestoval so~ autobusom zo 

sídliska do centra mesta. Sedel 

4. máj -sviatok sv. Floriána - patróna hasičov 
Kult sv. Floriána sa datuje od 8. storočia, keď 

ha uctievali ako regionálneho svätca ochraňujú
ceha oblasti pri rieke Enns pred Avarmi. 

Ochraňuie hasičov 

Tesnejšia spätost' sv. Floriána s hasičstvom je 
zrejmá od začiatku 17. storočia, keď sa jeho po
stava objavuje aj na hasičskej výzbroji - na vad
ných puškách o striekačkách . Od tých čias motív 
svätca, vylievajúceha džbán vody na horiaci 
dam, nachádzame na množstve ďalších predme
tov, súvisiacich priamo alebo nepriamo s hasič
sivom (poštové známky, rôzne spomienkové 
predmety, zástavy hasičských zborov a pod.). 
Známa je najmä socha zobrazujúca sv. Floriána 
aka rímskeho vojaka lejúceho prúd vady na ha-

som na sedadle v. protismere 

jazdy, a tak som mohol sledo

vať tváre ludí. Zabával som sa 

na tom, ako sa tvária, odhado

val som či rozmýšlajú o tom, čo 
bude dnes na večeru, alebo sa 

v nich rodí akási vel'korysá 
myšlienka, ktorá oslobodí l'ud

stvo od všetkej pliagy svela. 

Sem, tam som hodil pozitívne 

hodnotiace očko i na jedno 

pekné dievča. 

Asi na tretej zastávke si ku 

mne pri~adol chlapec. Možno 

o rok, možno o dva starší odo 

mňa . Takže mladý muž. 
O chvílu zadriemal. 

Rozmýšl'al som, či bol na 
ochutnávke vín, alebo sa zle cí
ti . Zdal sa mi bledý. Nestihol 

som problém vyriešiť, lebo ako 

sme sa približovali k mestu, au

tobus sa naplnil. Nastúpila jed

na staršia pani, kedze ma do

ma cepovali, nepoviem rovno, · 

riaci dom. Prečo si hasiči vybrali za svojho 
ochrancu práve sv. Floriána, dnes už ťažko pres· 
ne určit'. Jedna z legiend hovorí o zbožnom voja
kovi Floriánovi, ktorého viera bola taká vel'ká 
a vrúcna, že zahasila plamene horiaceho domu 
a tak ho zachránila pred skazou. Sv. Floriána si 
za svojho ochrancu vybrali nielen u nás, ale aj va 
viocer,ých stredoeurópskych krajinách aj ďalšie 
remeslá, ktaré majú do činenia s ohňom, naprí
klad kováči, kominári, pekári a zaujímavé je, že 
aj džbánkari (sv. Florián vylieval vodu, ktorú mal 
v džbáne). 

Sv. Florián aj dnes stelesňuje vlastnosti každé-. 
ha hasiča -vytrvalost', adva~u, cest', ochotu ne
zištne pomôct' bližnemu a schopnost' sebaobeto
vania. Že je to pravda, o tom sa môžete každo
denne presvedčil', len čo začujete známe· ... 
Hoooríííí ... Hoooríííí. 

Dnešná siréna so zvukom Haooríííí neznamená 

že stará žena. Chlapec vedia 

mňa sa prebral z driemot, zba

dal staršiu pani, vyskočil a po

núkol jej miesto. Aj ja som 

chcel vstat', v naplnenom auto

buse ma to sedadlo začalo 
akosi páliť, ale robustnejšia 

pani mi zapratala priestor 
a nemienila urobit' krok, aby 

ma zo zajatia sedadiel prepus

tila. Staršia žena si na uvolne

né miesto namosúrene, ako by 

jej ukrivdil celý svet, sadla, 

chlapcovi nevenovala oni jeden 

pohlad, nepodakovOia. 

Prečo? Považuje zdvorilé 

správanie za tak samozrejmé 

či bezvýznamné, nehodné po

všimnutia, alebo· svoje šediny 

za hodné tol'kého obdivu, že 

zabudla na milý úsmev a vo 

vráskach tváre pochovala záz

račné slovo dakujem. 

Michal Vasilko 

už len to, že sa hasiči náhlia k požiaru, ale že so 
náhlia zachránil' život aj v rôznych iných situáci
ách- pri dopravných nehodách, pri povodniach, 
pri záchrane turistov z neprístupného terénu, 
z neprístupných hlbak jaskýň, studní a jám, pri 
záchrane pred nebezpečným útočiacim hmyzom 
(sršňami, osami, včelami). Ponáhl'ajú sa na po
moc topiacim so v lete í na zamrznuté zimné 
vadné plochy. Spúšt'ajú sa no lonách zo striech 
vežiakov, aby cez okno alebo balkón zachránili 
starenku či bábätko, ktaré zostalo bez pomoci 
v zamknutom byte. 

Sú to hasiči, ktorí preberajú a do bezpečných 
obalov schovávajú nebezpečný biely prášok, sú 
to predovšetkým hasiči, ktorí likvidujú ekologic
ké katastrofy (úniky nebezpečných látok da 
ovzdušia, vody i zeme. 

ab 

DEVEX S 



(ones predstavujeme) 

spisovatel'ku Táňu Keleovú 
Vasilkovú, obyvatel'ku De
vínskej Novej Vsi 

* Dnes sa nedá povedať, 
že diela súčasných slo
venských autorov sú zná
me každé,mu školákovi zá
kladnej školy. Alebo sa 
mýlim? 

- Súhlasím s vami. Ve/a závisí 
od učitel'ov a rodičov. .. môže 
sa stať, že ak oni nemajú 
blízko k súčasnej slovenskej 
literatúre, nepoznajú ju ani 
ich deti. Priklasike také ne
bezpečenstvo nehrozí veď 
Hečka či Nižňanského majú ' 
deti aj v učebných osnovách. 

* V Devínskej je známy 
Rudo Sloboda a Peter 
Pištanek. Aj vy žijete v De
vínskej od r.1988. Medzi 
prvými knihami, ktoré bolo 
možné kúpiť v Devínskej 
po r. 1989 v predajni De
vex bola aj knižka vášho 
otecka, známeho cestova-

tel'a, horolezca a spisova
tel'a: Moje dotyky s Eve
restom. 
Kde možno kúpiť vaše 
diela, a kedy budú k dis
pozícii v Devínskej? 

- Zohnať moje romány dnes 
už nie je žiaden problém. 
Vzhladom k tomu, že sú vy
dávané vo vydavatel'stve 
Ikar, ktoré sa stará aj o ich 
distribúciu, sú dostať vo 

DEVEX 6 

všetkých kníhkupectvách. 
A platí to aj o Devínskej 
Novej Vsi. Iná situácia bola 
pri mojich prvých dvoch ro
mánoch - Cena za vol'nosť 
a Manželky, prvú vydalo vy-

davatel'stvo Print servis Jen 
v 500 kusovom náklade 
a druhú môj manžel. Knihy 
už samozrejme na pultoch · 
nie sú a mňa sa všetky moje 
verné čitatel'ky, ktoré nemali 
možnosť sa k nim prepraco
vat: pýtajú, že čo je s nimi. 
Môžem ich ubezpečiť, že sa 
ich určite čoskoro dočkajú. 

* Žijete v Devínskej. Ako 
ju vnímate ako bydlisko, 
ako tvorivé prostredie? 

- Devínska mi učarovala už 
vel'mi dávno, v čase keď som 
ani len nemohla tušiť, že sa 
sem raz s rodinou prestahu
jem. Vyrastala som v Dúb
ravke a smerom na Devínsku 
som chodievala bicyklovať. 
Kŕmila som s'a čerešňami, , 
ktoré rástli pri ceste a lozila 
po skalách nad Technickým 
sklom. Keď mi o mnoho ro-

kov neskôr bytové družst
vo oznámilo, že si môžem 
vybrať medzi Vrakuňou a De
vínskou; nebolo o čom roz
mýšlať. Vyhrala Devínska 
Nová Ves. Myslím, že je to 
najkrajšie sídlisko v rámci 
Bratislavy. 

Obkolesené úpätím Devín
skej Kobyly z jednej strany 
a Sandbergom a Moravou 
z druhej. Sú tu úžasné mož
nosti na šport, či už bicykla-

vanie, turistiku alebo "bežka
vanie"; čo naša rodina znač
ne využíva. Mám to tu naozaj 
rada ... a práve preto ma trá
pi, ako naše sídlisko vyzerá. 

Pri pohl'ade z okna dostá
vám až depresie ... igelitové 
sáčky vejú na konároch stro
moch a cez množstvo papie
rov a špiny trávnik ani nevid
no. A pritom viem, že z roka 
na rok má sídlisko čoraz väč
šiu starostlivosť prostredníc
tvom tých, čo zametajú 
chodníky a sadia nové 
stromčeky. 

Takže zval'ovať na zane
dbanú starostlivosť sa to ne
dá. A ani na mládež. Iste, 
mnohé zapríčiňujú naše do
rastajúce deti, v žiadnom prí
pade však nie všetko. 

Odhodené špačky, papie
re, prázdne flaše, poš/iapané 
trávniky ... to všetko je aj zá
sluha nás, dospelých. A vet
mi smutná... Najnovšie sa 
namontovali sáčky pre výka
ly psov. .. no ešte nikoho som 
ich nevidel používať. Pravdu 
povediac, nerozumiem to
mu. Tak často si berieme 
vzor zo Západných krajín: aj 
v tom, čo by sme možno ne
mali ... a v tomto nie! Tam si 
každý maj ite/' psa nosí sáčok 
zo sebou a keď .pes urobí 
potrebu, pekne to zdvihne ... 

·ulice tam potom vyzerajú 
celkom inak. Psov mám ra
da, no vie ma riadne vytočit: 
keď moja malá stúpne pri 
návrate z /esa do ... márne si 
vravím, že to prináša štastie, 
vždy som nazúrená. A nie na 
ňu! 

* V ONV vychádza už 12 
rok Devínskonovoveský 
Expres, miestne noviny. 
Dostali sa vám už do rúk? 

Zaujíma ·ma váš ná~or na 
takýto druh periodika. 

· - Samozrejme, že áno. Mys. 
Iím si, že je perfektné, že ta. 
kéto noviny u nás sú: Prob. 
lematika v nich sa zväčša to. 
čí okolo Devínskej - a v nej 
predsa žijeme. 

* Čitatel'ov a obyvatel'ov 
Devínskej bude isto zaují
mať: váš vzťah k Devín
skej, jej prednosti i nedo
statky, vaše želania, či ná
vrhy v súvislosti s bydlis
kom. 

- Tak ako som už povedala, 
mám k Devínskej vrúcny 
vzťah a nevedela by som asi 
žiť nikde inde. A tiež som už 
písala o tom, ako ma trápi 
špina všade okolo nás ... 

A v súvislosti s tým by som 
si, vel'mi priala, aby l'uďom 
nebolo lahostajné, ako to vy
zerá pred ich dverami ... 
a pred ich panelákom l do· 
mam. Stačilo by málo a náš 
svet by vyzeral inak. Občas 
vyzbierať papieriky, pozame
tať pred bránou, usmerniť aj 
naše deti... Škoda, že už ne· 
existujú pracovné soboty,. 
myslím, že mali svoj význam. 
čo keby sme si ich urobili? 
Včera som bola vel'mi 

smutná ... naš sused posadil 
pred naším panelákom boro· 
vicu. Pekný stromček, pote· 
šila som sa. Pokopal a vyčis· 
til okolie, stromček pozalie· 
val... vydržal tam jeden jedi· 
ný deň! Takýmto veciam jed· 
noducho nerozumiem... a 
bývam z nich vel'mi smutná. 
Za odpovede ďakuje vyda· 
vatei'DevínskonovoveskéhO 
Expresu 

Peter .Kru9 

sTAVEBNÁ ~ 
l'f'IECHANIZÁCIA ~· 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
opletaiDVa 65, 84! 02 Bratislava, tel.: 02í6477 5375, fax: 02í6477 6371 

uudl: ~ltul:, Mtp:llwww.•tl.tk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vo/né miesta 
(ponúka, hlodá} 

04 - Služby (ponúka} 

OS - Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

' Predáll] nové pekné šaty na l. 
sv. prijímanie. Cena 1500 Sk. 

Tel.: 0905 634 072 

nákup na splátky 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

TeL: 6477 8362,0903 133 994 
• lV servis Baláž- oprava televí- . 

zorov Na Grbe 43. 
TeL/zázn.: 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, 

sadrokartón, mal'ovky. Interiér -

exteriér. 
TeL: 0908 543 991 

• Doučujem individuálne Aj, Nj . 

Dôchodca VŠ, po 1,5 h/200 Sk, 

na dome, denne. 
Tel.: 6477 8835 

• Geometrické plány, vytyčovanie 

stavieb a hraníc pozemkov. 
Tel.: 0905 333 727 

• Vykonóv~m žehle-

bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

Tel.: 6477 0697 
• Jednoduché a po

dvojné účtovníctvo, 

DPH, mzdy pre FO 
a PO spol'ahlivo, JÚ 

l O Sk/ položka, PÚ 

cena dohodou. 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po -Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- Df.RČEK 

tel.: 0905 287 941 

Tel.: 6477 6954, 
0905 501 531 

• Vymením 4-izb. 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
KempeiOnova 2 . r 

KARLOVA VES 1 

if ,fax: 02/6542 1727. E-n1ai l : parrnai@pal-mal sk l 
l 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate · 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! l 

<J< _ ) 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Saratov- Dílh••avka 

Teplé jedlá, miiso, 
údeniny, šaláty, sy•·y, 
mliečne výt•obky, 

culu·ovinky 

Kuracie prsia chladené 

Kuracie stehná chladené 

Kuracie tru.py chladené 

Bravčový bok bez kosti 

Bravčové stehno 

Bravčová domáca klobása 
Oravská slanina 

Bravčová šunka 

Eidamská tehla 45% 
Mlieko trvanlivé 1,5% 

165,- Sk/kg 

79,- Sklkg 

22,- Sk/kg 

99,- Sk/kg 

129,- Sk/kg 

109,- Sk/kg 
139,- Sk/kg 

129,- Sk/kg 

139,- Sk/kg 

17,90,- Sk/kg 

\112 Pečeného kui•čaťa len 60 Sk! \ 
Ceny platia od 2. mája do vypr;edania zásob. Prijímame 

objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8""-18"0

, So: 7""-12"" 
Nákup možný aj na gastrolístky 

byt v Dúbravke za dom v DNY. 
Tel. : 0908 152 414 

• Predám 3-izb. byt na sídlisku 

Stred. Tel. : 0903 460 585, 
0908 412 523 

( ;ii' ····· 'ť07': RúZEI~~É{íiit!\f~;,\'%1) 

• Herba - ZÁHRAD. POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 
55. . 

Tel.: 6477 4642 
• Prenajmem 0,5- 2 áre záhrad-

ky. 
Tel.: 6436 1479 

llnz:eruite u nás!!! l 

lnzerda • Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zlo vy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%: Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15 .30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail: krug@ma il.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného , 
zápis nika 

- V noci z 11.4. od 20.00 do 
8.30 12.4. odcudzil neznámy 
páchate!' na ulici ).jonáša mod
ré osobné motorové vozidlo 
Š. Fei ícia v hodnote 200 tis . Sk. 
-Hliadka PMJ predviedla 12.4. 
o 23.00 h od reštaurácie 
Karpatia na miestne oddele
nie polície dvoch mladíkov 
z Lozorna a jedného z Perne
ku; u ktorých našla marihuanu. 
-Hliadka OO PZ v ONV pred
viedla 15.4. na oddelenie za
mestnanca VW SK, ktorý v pri
estoroch firmy odcudzil rôzne 
náhradné diely na nové vozid~ 
lo Touareg v celkovej hodnote 
12 tis . Sk. 

v hotovosti, rôzne zlaté šperky 
a elektroniku v celkovej hod
note 170 tis. Sk. 
- Pred nedávno otvoreným su
permarketom Terno neznámy 
páchate!' 21.4. ukradol osobné 
motorové vozidlo Lada 2104 
v hodnote 1 5 tis. Sk. 
- Neznámy páchate!' sa vlámal 
25.4 . v čase7.15 -12.45 h do 
rodinného domu na Kosatco
vej, kde odcudzil hifi vežu 

Panasonic, videorekordér, foto
aparát, zlato a šperky v celko
vej hodnote 54 tis. Sk. 
- Hliadka polície OO PZ 
v ONV predviedla 26.4. o 
10.00 h zamestnanca VW SK, 
ktorý odcudzil kompresor. 
- O deň neskôr, 27.4., sa ne
známy páchate!' vlámal do cha
ty v chatovej osade Semafór. 
Odcudzil rôzne ošatenie a po
traviny v hodnote 1700 Sk. 

Žijú medzi nami 
(dokončenie z minulého čísla) 

Slovenský zväz sluchovo po
stihnutých (SZSP) vydáva ča
sopis, mesačník Slovenský 
Gong. Jeho obsahom sú aktu
álne informácie zo SZSP a od
borné články zamerané na pro
blematiku sluchového postih
nutia. Záujemcovia si ho môžu 
objednať na adrese: Slovenský 

/ava 5, telefonicky: 6353 4712 
6381 1197, t'ax: 6383 992i 
e-mail: urad@szsp.sk, webová 

schránka: www.szsp.sk. Cena 
jedného výtlačku je 15 Sk, ce. 
loročné predplatné 180 Sk. , 

Sluchové centrá: 
Audioprotetika Dunaj, 
Cachtická 8, 831 06 Bratislava 
tel.: 4488 1203, ' 
tel/fax: 4487 2256 a Slovtón, 
Revolučná 19, 
82104 Bratislava, 

~ V chatovej osade Semafór sa 
19.4. vlámal do' chaty nezná
my páchate!'. Ukradol bezpeč
nostnú skrinku s 50 tis. Sk 

· zväz sluchovo postihnutých, 
OO PZ DNV Budatínska 59/a, 851 06 Bratis-

tel.: 4329 4562, 
fax: 4342 5992 

[)AleJ H[ 
Absolútnym majstrom Bratislavy pre rok 

2003 sa stal Ján Smoleň. A tak už v tretom 
roku po sebe získal titul hráč ŠK Strelec 
Devínska Nová Ves. Smoleň zasadol na bra
tislavský trón po !ročnej prestávke, v ktorej 
nechal kral'ovať svojho klubového kolegu 
Martina Bezúcha. Štartovalo 62 hráčov. 

Z ostatných hráčov ŠK Strelec sl'ubný vý
sledok dosiaholl4-ročný Miro Kríž, zatial' 
čo veterán Jurčák doplatil na nedostatok 
kondície. 
Poradie najlepších: 

l. Ján SMOLEŇ Devínska Nová Ves 7 
2. M. HEBELKA Slovan Bratislava 6,5 
3. M. PACHER Slovan Bratislava 6,5 
4. E. OPREA Slovan Bratislava 6,5 

5. M. KlEMAN Doprastav Bratislava 6,5 
Umiestnenie dalších hráčov ŠK Strelec: 
36. Marián Jurčák 4 . 
53. Miroslav Kríž 3,5 

( MOTORŠPORT) 

Jarná cena Brna 

Po úspešnom vstupe do automobilovej 
sezóny 2003, ktorú z~čal Team Slovakia na 
okruhu v talianskej l mole pred pretekmi Fl, 
sa počas víkendu v 17. týždni uskutočnili na 
Masarykovom okruhu v Brne medzinárodné 
preteky na okruhu -Jornét cena 2003. · 

V najprestížnejších vytrvalostných 3 - ho
dinových pretekoch cestných automobilov 
zvít'ozila v absolútnom poradí posádka re
prezentácie Slovenskej republiky v zložení 
Andrej STUDENIČ (OMV STUAD DNVJ 
o Rudolf MACHÁNEK na vozidle Porsche 911 
GT3 RF. 

Is 

FUTBAL® 
Seniori 

57. Tomáš Peitl3 21. kolo- 20. 4. 
mj Králová - DNV 3:0 

Rýchle člny 
Aj športové plavby na rýchlych člnoch 

majú v Devínskej zastúpenie. Slovenský 
zväz vodného motorizmu zverejnil výsledky 
minuloročných súťaži na internetovej strán
ke www.szvm.sk o my sme našli zástupcov 
tohto športu z Devínskej. 
V kategórii športové plavby 
triedo 2' 
2. miesto: Rastislav Palkovič 
3. miesto lukáš Palkovič 
15. miesto Alena Palkovičóvá 
Dial'kové plavby: 
trieda 2 
6. miesto: Rastislav Polkovič 

Áno, ide o členov jednej rodiny, ktorí sa 
venujú tomuto športu už niekol'ko rokov. Sú 
organizovaní v klube BAZ KVŠ. Viac možno 
nabudúce. 

r 

l{orenie života 

- Kto objavil elektrický holiaci stroj· 
ček v Rusku? 
.- Ivan Ivanovič Ivanov, no smetisku 
zo americkým veľvyslanectvom. ... 
- Prečo te levízne slonice nevysielojú 
seriály aj cez sviatky? 
-Aby nám ich nepokazili. 

Bol to svätý človek, Prijímal pod obo· 
jím. Obálky aj flaše. 

Vierka je vel'mi dobrá žena. Vždy, 
keď sa jej muž vráti domov neskoro 
večer, hneď ako vstúpi dnu, dostane 
svoju fajku, papuče, knihu, kávu, ve· 
čeru a všetko ostatné, čo jej príde pod 
ruku, hodí po ňom tiež. 

- Včera som prešlo inštruktorovi au· 
toškoly cez rozum. 
-Nehovor. A ako? 
-Zadným kolesom! 

-Ako oslovíte upratovačku, aby sa 22. kolo- 27. 4. 
DNV- MŠK Petržalka l: l neurazila? 

g: Sith - Kozmetička podlahových krytín. 

DEVínskonovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fox: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@moil.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pio: 15.30·18.00, so: 8.00- ll. OO. Uzávierka .číslo: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: -v piatok každý, pár~y týždeň v mesiaci. 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 
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Príhovor 
vydavatela 

Mimoriadne udalosti v nás 
vyvolávajú mimoriadne pocity. 
Práve medzi také sa minulý ví
kend zaradili oslava Dňa ma
tiek, ale aj medailové umiest
nenie našej štátnej hokejo
vej reprezentácie a pravdaže 
nádherný májový dážď, tak 
dlho očakávaný. 

Nemenej, ak nie viac, oča
kávanou udalosťou, práve 
v tieto víkendové dni, je refe
rendum o' vstupe Slovenska· da 
Európskej únie. Očakávanou 
ale aj mimoriadnou. Nie kaž
dý deň máme možnosť rozho
dovať o vlastnom osude o prá
ve v tak dôležitej otázke ako je 
členstvo v spoločenstve vyspe· 
lých štátov Európy. Druhá šan
ca nemusí byť tak skoro. 

Viem, že nie je jednoduché 
rozhodnúť sa pre, či proti, ak 
argumentov na oboch stra
nách je na zvažovanie dosť. 
Domnievam sa však, tak aka 
hovorím na inom mieste v an
kete, že každý má záujem 
o napredovanie, pokrok, po
stup .... len netreba zabúdať, 
že ak chcem brať, musím aj 
Čosi dať. Ak chcem žať, musím 
sia( 

Sme schopn~achopiť mate
rnotiku tejto otázky aj rozu
rnom a j srdcom? 

Vydavatel' 

~aii: krug@mail.viapvt.sk l 

EXpres 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES 

16.5. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 10 bezplatne 

V Č Í S lE : O Ó vstupe Slovenska do EÚ 

Qz ra'dnice O Rybári a rieka O Kultúra* Fero Ďuriac 
* Ivan Vojtek * Festival slovenskej národnej piesne 

Q Spoločenská kronika * ZUŠ-prijímacie pohovory- program 

C) Hudba spája* Z listov* dendropark Oz policajného 

zápisníka * Šport 

Hlaváčik jarný sp~stroval v tieto dni okolie Devínskej 

* anketa * anke~a * anketa * anketa * anketa * anketa * anketa * 
~ 

O vstupe Slovenska do EU 
Práve v týchto chví/'ach stojíme pred mimoriadne vážnym roz
hodnutím o možnosti, či záujme, zaradiť sa medzi vyspelé európ
ske štáty súčasnosti. Ponúka nám ho referendum (hlasovanie 
o závažných otázkach) v ktorom môžeme slobodne vyjadriť.svoju 
vôl'u. 

Ako sme pripravení, ako sa postavíme k nastolenej otázke 
a možnosti, aký máme názor? 
Vyšli sme do ulíc Devínskej, nevyberali sme prominentov, ani 
sme neh/'adali exkluzívne osobnosti. Položili sme dve otázky ná
hodným občanom. 

a) Zúčastníte sa referenda 
o vstupe Slovenska do Európ
skej únie? 
b) Váš názor? 

A/ aj Jasné, že sa zúčastním. 
Konečne budem rozhodovať 

o tom, o čom chcem rozhodo
vať. 

b/ Nemám ešte ani štyridsať 
a aj keď si predstavím počiatoč-

né ťažkosti, viem, že je to krok 
dopredu. Pre mňa . i pre všetkých. 
Najťažšie je prekonávať vlastnú 

· pohodlnosť, zaužívané zvykY, byť 
náročný nielen voči druhým, ale 
aj voči sebe. Ak chcem viac do
stať, musím aj viac dať. Niet pre
čo váhať. 

8/ a/ Zúčastním sa. 

(Pokračovanie na 3 strane) 

MZ · MČ ONV schválilo 
6.5.2003 termíny najbližších za
sadnutí miestneho zastupitelstva: 
20.5. (riadne), 27.5. (mimoriad
ne), 1 0.6. a 24.6. 2003. 

Novinky z Volkswagenu 

• Koncern Volkswagen chce 
v tomto roku podstatne zvýši( 
produkciu vo svojom bratislav
skom závode. Rast výroby z mi
nuloročných vyše 225 0000 au
tomobilov by mala zabezpečit' 

najmä produkcia nového typu 
VWTouareg. 
• Terénne vozidlo Volkswagen 
Touareg, ktoré sa vyrába v bra- · 

tislavskej automobilke, sa dostá
va aj do slovenských predajní. 

Automobil je zatial' v ponuke 
s tromi motormi - dvoma benzí
novými {objem 3,2 a 4,2 litra} 
a jedným dieselovým {2,5 litra} . 
Pohon je na všetky štyri kolesá. 
Cena sa v závislosti od motora 
pohybuje okolo 2 mif. Sk. 

Požiarovosť 

Okresné riaditel'stvo Hasičské
ho a záchranného zboru zare
gistrovalo na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v mesiaci 
apríl 2003 celkom 120 požiarov, 
pri ktorých vznikli priame škody 
vo výške 6 017 600,- Sk 
a uchránené hodnoty boli vyčís' 
fené vo výške 15 893 000,- Sk. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 8.5. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 22.5. 2003, 
číslo vyjde 30.5. 2003. 



Drobničky 
z radnice 
V utorok 6. mája 2003 roko

valo v priestoroch vily Košťá
lová miestne zastupiteľstvo na
šej mestskej časti. 

Rokovanie poslancov, ktoré tr
valo viac ako 12 hodín schváli
lo celý rad dokumentov, z kto
rých redakcia vybrala nasledo
vné. 
-Starosta mestskej časti predlo
žil zastupiteľstvu návrh na voľ
bu zástupcu starostu. Na tento 
post navrhol poslanca koalície 
zastupujúceho SDKÚ Františka 
Baňasa . Napriek porade po
slancov v' poslaneckých klu
boch tento návrh nebol prijatý, , 
starosta svoj návrh napokon 
stiahol z rokovania. 
- Zastupieľstvo schválilo zne
nie návrhu zmluvy medzi MČ 
ONV a DONA . DEVELOP
MENT s.r.o. o vzájomnej spo
lupráci pri realizácii projektu 
výstavby rodinných domov 
a bytových domov v lokalite 
Blížne Zamajerské. Projekt 
uvažuje s výstavbou viac ako 

150-tich nových bytových jedno
tiek na pozemku mestskej časti . 

Spoločnosť DONA DEVELOP
MENT sa zaviazala spracovať ar
chitektonické riešenie, geome
trický plán ako i realizáciou sa
motnej výstavby. Mestská časť sa 
zaviazala prenájom a predaj po
zemku k výstavbe, ako i možnou 
spoluúčasťou na realizácii tech
nickej infraštruktúry cestou štát
nej dotácie z ministerstva výstav
by. Návrh zmluvy prerokuje 
mestská časť so spoločnosťou 
DONA DEVELOPMENTS.r.o. 
-Za účasti dopravného podniku 
a.s. v siahodlhej rozprave poslan
ci kritizovali súčasnú dopravnú 
obsluhu mestskej časti ONV. 
Dopravný podnik predložil dva 
varianty zmien organizácie do
pravy, avšak poslanci nesúhlasili 
so žiadnym z týchto návrhov. 
Dôvodom boiG delenie dopra
vy v ONV ' pre starú časť 
a obytné súbory, ako i nutnosť 

· riešenia nového obra ti ska auto
busov. Návrhy opakovane prero
kuje MZ v júni, pričom stanovis
ká k návrhom prerokujú i komi- . 
sie výstavby a dopravy, životného 
prostredia a finančná komisia . 
- Poslanci schválili návrh verej-

Spoločná stavebná úradovňa 
od 1.5.2003 v mestskej časti Devínska Nová Ves. 

V súvislosti so zriadením spoločnej stavebnej úradovne pre mest
ské časti Devín, Devínska Nová Ves a Z. Bystrica so sídlom v DNY, 
požiadala redakcia o rozhovor starostu Mč DNY ing. Vladimíra 
Mráza. 

Redakcia: Pán starosta, spoločná stavebná úradovňa sídli 
v DNV od 1.5.2003. Prebehla delimitácia týchto činností bezp
roblémovo? 
Starosta: Vôbec nie. Očakávali sme samozrejme problémy vychád
zajúc i z delimitácií predchádzajúcich prenesených výkonov štát. 
správy, avšak skutočnosť predčila naše obavy. 

R: Môžete konkretizovať váš názor? 
S: Ešte začiatkom apríla starostovia Mč Devín, DNY a Z. Bystrica, 
ako i ich zastupitel'stvá schválili spoločnú úradovňu v DNY. Ihneď 
sme požiadali primátora takto pripraviť delimitáciu vrátane pracovní
kov. Vzhl'adom na počty správnych úkonov v územnom poriadku, 
stavebnom konaní a kolaudačných rozhodnÚtí, za roky 2001 a 2002 
v okrese BA IV, sme žiadali delimitovať 4 odborných pracovníkov 
z 8,75 pracovníkov zabezpečujúcich tieto činnosti pre okres BA IV 
na magistráte. Magistrát pritom prijal ďalších 3 pracovníkov k začiat
ku roka 2003, ktorí zostali na okrese BA IV do konca r. 2002. 

R: Ako to v skutočnosti dopadlo? 
S: Vychádzajúc z počtu podaní 3 mestských častí prislúchajúci po
diel úkonov predstavoval 49,7%. Primátor delimitáciu podpísal až 
28.4.2003 pričom delimitáciu uskutočnil podl'a počtu obyvatel'ov 
mestských častí okresu. Náš názor je, že tento spôsob je maximálne 
neobjektívny, keď takmer na rovnaký počet úkonov ktoré má spoloč-

DEVEX 2 

noprávnej zmluvy o spoločnej 
činnosti pri plnení preneseného 

·výkonu štátnej správy na úseku 
územného konania a stavebného 
poriadku pre MČ Devín, ONV 
a Z. Bystrica. Spoločná stavebná 
úradovňa má od 1.5.2003 sídlo 
v MČ Devínska Nová ves. 
- Po širokej rozprave poslanci 
schválili s pripomienkami organi
začný poriadok MČ ONV. K návr
hu znenia boli vylúčené články 
definujúce konkrétne rozširujúce 
kompetencie zástupcu starostu, 
ako i niektoré ustanovenia dotý
kajúce sa architekta MČ. 
- Zastupiteľstvo zvolilo členov 

miestnej školskej rady. 
Kandidátov za členov preložili 

školské rady jednotlivých základ
ných škôl a predškolských zaria
dení v ONV. Za členov rady zvoli
li: M. Zrubcovú, R. Balogovú, · 
L. Neméthovú, E. Stranovskú, 
O. Gregora, M. Kamenárovú, 
F. }auscha, M. Bielikovú, ako 
i poslancov}. Molnára a M. }ec
ka. 
-Zastupiteľstvo schválilo poskyt
nutie príspevkov na výstavbu no
vých bytových jednotiek pre man
želov Petríkových a p. Mu/fera vo 
výške 600 tis. Sk spolu. Nesúhla-

silo so splátkovým kalendára 
na príspevok poskytnutý ~ 
Habudovej. · 
- Poslanci po viacerých PriPo. 
mienkach schválili návrh doho. 

. dy o Spolupráci medzi_ DK Of. 
VELOPMENT a MC DNv 
Dohoda definuje spolupr<ic · 
oboch strán, ich práv a POvin~ 
ností pri výstavbe infraštruktúr 
v priemyselnom parku DV, ako 
i možnosti pripájania sa ďalších 
investorov v území. 
- Zastupite/'stvo schválilo zakla. 
daciu listinu a štatut neziskove· 
organizácie " Dom sociálnyc~ 
služieb" v ONV v bývalom zar;. 
adení MŠ na Grbe 2. Poslanc; 
schválili i orgány tejto organ;. 
zácie. Dozornú radu tvoria M 
Šimkovič, K. Dedinský, P. Rai 
kovič, Miroslav Encinger a F. 

Pokorný. Správnu radu zastu. 
pujú M.Kelová, }. Molnár, o. 
Orge, M.Dobríková, F.Baňas 
aM. Lacko. 
- Miestne zastupiteľstvo opä. 
tovne neprerokovalo celý pro
gram, poslanci sa dohodli na 
zvolani mimoriadneho zastupi
teľstva 27.5.2003, kedy prero
kujú záverečný účet za r.2003. 

-Al· 

ný úrad pre Dúbravku, K. Ves a Lamač má 6 zamestnancov a 
ný úrad pre DNY, Devín a Z. Bystricu len dvoch. 

R: Nevyvinuli ste úsilie na odstránenie tohto nepomeru? 
S: Áno, dokonca opakovane. Vôl'ou Dúbravky i Lamača bolo 
nám v tejto neutešenej situácii. K. Ves, konkrétne jej starosta však 
sadne nesúhlasil s akoukol'vek zmenou a trval na delbe podl'a 
obyvateľov. · 

R: Trval na tomto stanovisku i pri takto zjavnom nepomere a 
funkčnosti našej spoločnej úradovne? 
S: Bohužiaľ áno. Trval na tom, že obdobným spôsobom takto 
hla i delimitácia zo štátu na magistrát, a nepripúšťal kompromis a 
hodu. Vel'mi som zarazený týmto postojom starostu K. Vsi hlavne 
to, že keď K. Vsi nevyhovoval tento kl'úč delby podielovej dani, 
ne loboval u starostu Bratislavy za zmenu štatútu hl. M. SR 
ktorým sa K. Ves zaradila medzi mestské časti tzv. "malé", 
Devín, Čunovo, Jarovce, Rusovce, či Z. Bystrica. Touto zmenou 
siahla K. Ves ročne niekol'ko miliónov korún do svojho rozpočtU na 

úkor hl. m. SR Bratislavy. 

R: Ako sa vyrovnáte s touto situáciou? 
S: Vypísali sme výberové konanie na vedúceho stavebnej 
Tento bude musieť byť zároveň odborným výkonným pracovn 
úradovňu doplníme o ďalších dvoch zamestnancov, z toho jed . 
s právnym vzdelaním na úseku správneho a priestupkového konan13' 

R: Z čoho budete kryť tieto výdavky? 
S: samozrejme z rozpočtov mestských častí. Predpokladáme i 
ný príjem z priestupkových konaní z porušovania predpisov na 
územného poriadku a stavebného konania práve prijatím ___ , .. n,o•·•• 
spôsobilého odborníka. 

Za rozhovor ďakuje redakcia. 

# 

O vstupe Slovenska do EU 
(Pokračovanie z l. strany) 

b/ pret~že __ si_ sám seba vážim 
viem, co omm. 

~ychovaný som bol v slušnej ro
dine, vážiacej si zásady, pravdu 
a hodnoty vytvorené ľudstvom 
v priebehu tisícročí. 
chcem patriť, a verím, že aj celá 
naša rodina, do spoločenstva 
vyspelýc~ š~átov: s pon_úkanými 
rnožnostaml a zarukam1. 
Nevidím dôvod, prečo by som si 
nemal zachovať mravné a ostat
né zásady podporujúce slušné 
spolužitie rôznych ľudí v jed
nom tvorivom prostredí. 
C/ a/ Nezúčastním sa. 

b/ Nezaujíma ma to, neve
rím, že sa čosi môže zmeniť. 
(udia sú takí, akí sú a neverím, 
že ich zmení nejaké referen~ 
dum. 

D/ a/ Neviem. 
b/ Neuvažoval som. Nemám 

ča s at:Ji chuť sa s tým zaoberať. 
Keď to bude dobré, tak sa pri
dám, keď to nebude dobré bu 
dem hl'adať čosi lepšie. 
E/ a/ Nezúčastním sa. 

b/ Mám dojem že je veľa kri
ku okolo otázok, ktoré by sa 
mali riešiť pokojnejšie. Akoby 
nie my sme mali záujem ale 
Európska únia o nás. To sa mi 
zdá hodnovernejšie. A keď má 
o nás záujem, kladiem si otázku 
prečo? Bude to výhodne pre 
nás, alebo pre nich? 
F/ a/ Zúčastním sa 

b/ A vyjadrím sa v prospech 
začlenenia Slovenska do Európ
skej únie. 

Ak spočítam plusy a mínusy, 
vychádza mi, že pre nás, aj keď 
v istom časovom horizonte, by 

Rybári a rieka Morava 
Rád by som upozornil na problematil~u nepovoleného vjazdu mo

torových vozidiel do alúvia rieky Moravy. Iste si každý, kto k Morave 
chodí, či už cyklista, alebo peší všimol označenie zákaz vjazdu moto
rovým vozidlám. Zdá sa ale, že si ho-nevšimli práve tí, ktorým je toto 
značenie určené. Nielenže sa premávajú po cyklistickom náučnom 
chodníku, ale aj mimo ciest po lú ká ch, čoho som bol nedávno sved
kom. Rybári si svoje autá pristavujú až priamo k ramenám Moravy. 
Toto ničí vegetáciu a vyrušuje tunajšie vtáctvo. Na _týchto cestách 

. nachádzajú smrť mnohé vzácne a ohrozené druhy obojživelníkov 
a plazov, ktoré tu žijú. Pre predstavu uvediem že na zhruba 50 met" 
rovom úseku cesty bolo nájdených asi 20 zrazených exemplá
rov šiestich druhov obojživelníkov a plazov! Zákaz vjazdu je tu 
každým dňom porušovaný a vidia to všetci, len polícia nie! Dokedy 
ešte sa tu budú denne porušovať zákony o ochrane prírody a kraji
ny? Smutné je, že sa tak dialo i v minulosti a človek sa vždy spamätá 
až vo chvíli, keď je už neskoro. Je teraz na kompetentných aby sa 
tak nestalo aj teraz. 

Andrej Kovarík 

Na zmeny v doprave si počkáme. 
Vari najdlhším rokovaním na zasadnutí miestneho zastupiteľstvo 6.5. 

bola otázka zabezpečenia MHD·v Devínskej. No jednej strane poslanci . 
miestneho zastupiteľstva jednoznačne obhajovali záujmy občanov z kaž
dého prepravného miesta Devínskej, hľadali spoločne riešenia (zachovať 
možnosť prepravy z Kolónie, obyvateiOv J.Jonáša, neukončiť niektorú linku 
na obratisku. v strede obce, zefektívniť súčasné možnosti, zapojiť do finan
covania možného zvýšenia prepravnej kapacity okrem mestskej časti aj 
VW SK, ako najVäčšieho odberatela prepravných miest, zároveň s rieše
ním preplňovanio cestných kapacít zmluvnou prepravou pre potreby pod· 
niku, na druhej strane zástupca Dopravného podniku počúval jednotlivé 
argumenty, zaznamenával si ich, na niektoré odpovedal, niektoré bude 

musieť prerokovať v materskom podniku. 
Na zasadnutí pre množstvo návrhov preto nemohlo prísť k dohode. 
S pripomienkami poslancov, ·opierajúci ch sa o oprávnené požiadavky 

abyvatelov DNY sa bude zaoberať Doprayný podnik, miestna rada 

a miestne zastupiteľstvo 20.5.2003 na svojom zasadnutí. 

vstup do únie mal znamenať po
sun dopredu. 
Otázky som položil aj sebe. 
a) Pravdaže sa zúčastním 
b) A čo si myslím ja? 

Ako vydavateľ novín si uvedo
mujem obrovskú zodpovednosť 
za vyslovený názor. Je mi zrejmé, 
že pre vyjadrenie k akejkoľvek 
otázke potrebujem dostatok in
formácií. 

Tie buď dostanem, alebo ich 
vyhľadávam. Myslím prirodzene 
informácie od odborníkov. 

Je mi jasné, že malé Sloven
sko musí byť kdesi zaradené, 
v akomsi spoločenstve, pretože 
osamotené by produkovalo viac 
nerozumností ako doteraz. 

Aký je výber ponúk? 
Nech možnosť vstupu beriem 

z akéhokoľvek hľadiska nevy
chádza mi nič iné, len využiť 
šancu a začleniť sa do spoločen
stva, v ktorom, a v to dúfam, raz 
budú všetky európske štáty. 

Občas so niekto posťožuje : 
"Nedostali sme do schránky Devex, 
robte niečo." 

S kolportérmi rozprávame, upo
zorňujeme no sfažnosti, ak so staž-

Neuveritel"né 

Nakoniec tak by to bolo naj
spravodlivejšie a samotný názov 
Európska únia by aj po formál
nej aj po obsahovej stránke 
spľňal funkciu očakávanú všetký
mi obyvateľmi tohto kontinentu. 
Ono to môže navádzať k rôznym 
asociáciám ale treba brať do 
úvahy úspešnosť, funkčnosť, vý
hodnosť... pre čo najväčší počet 
obyvateľov. 

Nemusím hovoriť, že čím nás 
bude v spoločenstve viac, (ťahať 
za jeden povraz) tým budeme 
silnejší (aj tí slabšO. 

Takže môj osobný názor hovo
rí za vstup Slovenska do Európ
skej únie. 

Pochopiteľne, že každý sa má 
rozhodnúť slobodne, podľa svoj
ho najlepšieho vedomia a sve
domia. 

Mgr. Peter Krug, 
vydavateľ Devexu 

schránok. Lepšie povedané, aby im 
nezap!'ňali schránky. Lenže, našli sa 
dobrovoľníci{čky}, čo pravidelne, 
o zatiaľ .vraj veľmi poctivo, vy
prázdňujú tieto "schránky" a obsah 
odnášajú do zberu. 

nosti množia v jednej lokalite vioc, · 
vykonáme výmenu. 

Ocitol sa fam aj Devex, ktorý 
kolportér, keď sd nevedel dostať do 
vchodu, ulahčil si "dodaním" do 
schránky dostupnej z ulice, netu
šiac, že dobrovolníci obsah tejto 
"schránky" premiestňujú ihneď do 
zberu. Je to tak oj v iných vcho
doch, na iných uliciach? Netuší me. 

Prirodzene aj nám záleží, oby fí, 
čo moj ú o infor~ácie záujem, svoje 
noviny dostali. 

Najčastejšie zistenia nás však šo
kovali. Na ulici Štefana Králika 
v ktoromsi vchode si obyvatelia po
mohli, noinštalovali "schránku" na 
reklamné mbteriály tak, oby. .. aby 
ich "nemuseli" vyzdvihovať zo 

Ak občania majú záujem o doru
čovanie musia si vo vchode asi sta 
noviť pravidlá, oby to, o čo majú 
záujem nekončilo niekde inde. 

Redakcia 

DEVEX 3 



I$TJR?.A «:: B JN T JR? UJMI 
centrum pre voľný . čas 

24.- 25. 5.- FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 
l O. jubilejný ročník podujatia poriadaného MO MS v DNV 

Festivalový program v nedeľu 25. 5. od 15.00 .h v kultúrnej 
· záhrade. Bližšie informácie na pozvánke · 

uverejnenej v tomto čísle . . 

27. • 5. Goldoni: ROZMARNÁ ŽENA 
Absolventský koncert LDO zus v DNV. 

predshwe~ie, vo veľkej sále od 17.30 h, vstup 

lstracentrum, Bratislava · Devínska Nová Ves 

Srdečne pozýva na vystúpenie herca, humoristu, zabávača 

Ivana Voiteka 
V programe TOTO NEPOZN4TE alebo TULISHOW 

80 minút nefalšovaného, rýdzeho humoru a zábavy, svetovej 

živej hudby, príjemného o prekvapivého spevu, vela nových 

vtipov, ktoré určite nepoznáte a množstvo dalších prekvapení 

· jednoducho večer plný úsmevov a pohody. 

Vo vel'kej sále, 18. mája 2003, o 19.00 h 

LETNÉ PRÁZDNINY V DENNOM TÁBORE 
Istracentrum, centrum pre voľný čas v Devínskej Novej Vsi po

riada denné letné tábory, cenne od 8.00 do 16.30 ľi, 
s turisticko-poznávacím zameraním 
v termínoch: 
30. 6. - 4. 7. 2003 Cena: 860,- Sk 
7. 7. -ll. 7. 2003 Cena: 860,- Sk 
Cena zahŕňa obedy, dopravu, poistenie, pedagogický dozor, vstup
né ... 
Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku do 14 rokov denne od 12. 5. 
2003 v čase 8.30- 16.00 h priamo v lstracentre. 
IIúormácie na teL č. 6477 0033, Ing. A. Pilchová. 

" Fero Duriač v Devínskej 
Keď sme minulé leto videli 

v kultúrnej záhrade rozprávať ria
dite/'ku /stracentra K. Bergerovú 
s Ferom Ďuriačom predpokladali 
sme dohovor a preplnenú ve/'kú 
sálu. Nedočkali sme sa. 

Hovorili o inom. V Devínskej 
však vystúpil na výchovnom kon
certe i v Klube dôchodcov. 
Basbarytonista, rodák z Topo/'čia
t~ok, teraz obyvate/' Devínskej Fero 
Duria č, predstavíte/' hlavných úloh 
v operách (Don Giovanni Figaro 
Attila, Escami-lio) v mu;ikáloch 
(Drakula, Notre Damme) ale aj 
iných úloh sa v súčasnosti zaobe
rá koncertnou činnosťou doma 
i v zahraničí. 
• Začiatky? 
- Vroku 1995 premiéra v Prahe 
v muzikály Drakula (alternácia 
s D. Hu/kom) ale aj spolupráca 

DEVEX 4 

Program kina zatiaľ 
nepre1nieta rn>rnwiTrNJ 

Aká si mi krásna 
ty mdná zem moja 

Miestny odbor Matice slovenskej, Mestská časť Devínska 
Nová Ves, stamsta Mč DN V, 

Matica slovenská a Dom zabmničnJích Slovákov 

vás pozývajú na JO. jubilejný 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 

24. - 25. mája 2003 v Devínskej Novej Vsi 

pm gram: 

sobota 24. mája 
Spomienka na spisovateľa R. Slobodu pri jeho pamätníku na 

Slovinci o 18. OO h 
Divadelné predstavenie bostí z Padíny v Istracentre 

od 18,30 h 

nedeľa 25. mája 
15. OO h : otvorenie festivalu v kultúrnej záhrade Istmcentra 
(v prípade nepriaznivého počasia vo vel'kej sále Istracentra) 
V programe vystúpia súbory: Nádej, Rosica, Matičiarik, 

Kobylka (všetky DNV) , 
Drotár (Veľké Rovné), Hudobno folklórny súbor Padina 

(Srbsko a Čierna hora). 

Medzi vystúpeniami súborov sa predstavia: 
Základná umelecká škola z DNv, Fero Ďuriač 

víťazí speváckych súťaží základných škôl Slovenska z DNV, 
Zlatý slávik M. Čierny, manželia Gregorovci 

Sp1·íevodným podujatím festivalu bude: 
- výstava insitného umenia Slovákov (Padína) 

- výstava ručných p1·ác členiek MO MS DNV 
-ukážka drotá1·skeho remesla (Veľké Rovné) 

Všetkých vás srdečne pozývame 

s L. Bílou, l. Bartošovou, }. Kor
nom. O dva roky som vystúpil 
v Bratislave. 
• Pripravujete s nimi aj ďalšiu spo
luprácu? 

· - Dá pán Boh áno. 
• Kedy vás budeme počuť a vidieť 
v Devínskej? 
- V nedeľu 25. mája popoludní 
v lstracentre. Dostal som pozva
nie na krátke vystúpenie na 
Festivale slovenskej národnej pies
ne. Inak kedykoľvek, len to nezá
leží odo mňa. 

P. Krug 
P. s. 
Môžeme prezradiť, že na Festivale 
v nede/ÍJ 25. 5 . (asi o 16.00 h) bu
deme počuť v podaní F. Ďuriača 
pieseň o rodnej z~mi Najkrajší 
kút, niečo z muzikálu a niečo od 
Bocelliho. 

~ , 
1 10 du.och osla mh 

l, ,yc~ 
70 1·okov 

Jozef KAROl_!IČ 
Božena HLAD/KOVA 
Jlegina HROUDOVA 

75mkov 
Mic/Jal]ANKOVIČ 

JOZEF RA]CHL 

85 rokov 
Zofia ROČKOVA 

91mkov 
Mária KOVAČIČOVA 

93 rokov 
Mária MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

(['Z,~~?~A~pi; ~~-:·.,; ! l;l:,y 
Milan]ECK

Jana GAŠPARÍKOVA 

Mm·ek LAZAR -
zuzana HURBAN/ČOV A 

Andrej LOBODAš 
-And1·ea VESElÁ 

Micbal CZODOR -
Natália TÓTHOVA 

Andrej MAGDOLEN
Simona GAŠPARÍKOVA 

Ing. Mm·tin NEM ČÍK
Ing. Blanka BARLÍKOVA 

Micbal TOLLER
Mm·tina DANIŠOVA 

Peter STRAPEK
Martina RUŽOVIČOVA 

Patrik CIBIK
Lucia ĎURIŠOVA 

Rastislav GALBAVÝ
Gabriela KULACSOVA 

Blahoželáme! 

novýcb spoluobčanov 

Patdcía SLEZOVA 

·Bruno PRÍTRSKÝ 

Vitajte! 
/ 

€dišii'~ij~ši~ii''~~-~9~ 
ľe1"ézia ZAKOPČANÍKOlrA 

Mm·ta ŠOBEKOVA 

AKO SME OSLÁ VILI 

DEŇ ZEME 

Tak ako každý rok aj te raz sa už 
všetky deti v škôlke Med uli e nka te
šia z te plé ho slniečka a sú rady; že 
z ima je preč. Všetkých nás láka na 
školský dvor alebo do prírody. 

·Príroda v tesnej bi ízkosti nášho 
sídli ska je však znečistená a hrat' sa 
v ne j, je nie kedy až ž ivotu nebez
pečné . Tak sme sa rozhodli aspoi'í 
sčast i ju vyčistil'. Deti z tri edy 
Myšky si vzali igelitové tašky a po
viem vám, že o pol hodinu sme ich 
mali plné odpadu. A nielen papie
re, ige lity a plastové fl'aše. 
Naš li sme hŕbu omietky, časti tele
vízora, železnú rúru a dokonca hr
dzavý výfuk. je to vel'mi smutné. 
Najhoršie na tom je, že tento od
pad zbierajú po "dospelákoch". 
Deti ho totiž určite nevyhodili. Ako 
si potom majú z nás brať príklad? 
Preto, aby sa dospelí trošku zamys
leli nad tým, ako by mohli pomôcť 
prírode, zorganizovai'i sme pre ro
dičov prednášku o triedení odpa
du, s ktorou ich oboznámila žiačka 
8. ročníka ZŠ P. Horova Alenka 
v spolupráci s PhDr. Piatrikovou, 
učitel'kou z menovan.ej školy. 

Prednášku potom spestrili deti 
z triedy Dinosaurov, ktoré nám 
predviedli módnu prehliadku 
i odpadových materiálov. Myslím, 
že nám slúži ku cti, že aj také malé 
deti, ako .sú v našej škôlke. triedia 
odpad. Počas roka sme naz
bierali vel'ký kontajner papiera 
a v zbere hliníka sme sa vyrovnali 
základným školám. Nazbierali sme 
9 kg. 

Nesmieme zabudnúť ani na na
šich najmenších . Pomáhali vyčistiť 
školský dvor a zasadiť spolu s pani 
učitel'kami kríky, ktoré nám posky
tol MÚ ONV v spolupráci s p . Ši- · 
monovou. Tu by som chcela ešte 
podotknúť, že nám p. Šimonová 
v októbri sl'úbila aj stromčeky na 
náš školský dvor. 

Stalo sa tak až po mnohých ur
genciách teraz v apríli. Dúfame, že 
v budúcnosti bude spolupráca 
s MÚ lepšia . 

Za kolektív MŠ Medulienka 
j. Smreka 8 Zuzana Bottanová 

Základnej umeleckej školy v DNV 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, 841 07 Bratislava 

Priiímacie pohovory 
V školskom roku 2003/2004 prijímame žiakov do 4 odborov: 

• Hudobný (HO) 
• Tanecný (TO) . 
• Literárno · dramatický (LDO) 
• Výtvarný (YO) 

Hudobný odbor 
• Uchádzať sa môžu žiaci od 5 rokov, horná veková hranico nie je obmedzená. 
5 až 7 ročné deti môžu byť prijaté do prípravných ročníkov. 
• Starší žiaci (od 8 rokov) budú zadelení priamo do ročníka, alebo sa vytvorí 
ročník pre starších žiakov (podla momentálnej situácie o možností školy). 
• Do prvého stupňo môžu byť prijatí žiaci, ktorí v školskom roku 2002/2003 

navštevujú max. ôsmy ročník ZŠ. . 
• Do druhého stupňo /resp. prípravného ročníka pre ll. stupeň/ môžu byť prijatí 
žiaci, ktorí navštevujú 9. ročník ZŠ, príp. strednú školu. 
• Starší uchádzači môžu byť zaradení do štúdia pre dospelých (ŠPD). 
Prijatí uchádzači sú povinní navštevovať oj iné predmety Ý súlade s učeb nými 
plánmi, napr. : hudobná náuka, komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, hla

sová výchova o iné podla možností o potrieb školy. 
Do HO budú prednostne prijímaní uchádzači o hru no klasických hudobných ná
strojoch (husle, violončelo, kontrabas, akordeón, klarinet, trúbka, pozauno 
(trombón), iné plechové nástroje, cimbal, klavír, spev, príp. kompozícia). 
Je možné prihlásiť so oj na skupinové vyučovanie. (kapela, orchester, l'udová 

hudba, spevácky zbor, a pod.) 
Do 9 (ož l O) rokov veku je možné prijať uchádzačov o hru na zobcovej Route. 

Tanečný odbor 
• Deti 6 ročné môžu byť zaradené do predmetu - tanečná príprava 
• Starší žiaci (od 7 do 14 rokov) budú zadelení do základného štúdio prvého 

stupňa. 
• Do druhého stupňa môžu byť prijatí žiaci, ktorí navštevujú 9 . ročník ZŠ, príp. 

strednú školu. · 

Literárno - dramatický odbor 
• Prípravné štúdium (žiaci l . á 2. ročníka ZŠ) 
* Hlásiť sa môžu žiaci od 8 rokov veku (l. stupeň základného štúdia). 
* Do druhého stupňa môžu byť prijatí žiaci, ktorí navštevujÚ 9. ročník ZŠ, príp. 

strednú školu. 
*Starší uchádzači môžu byť zaradení do štúdia pre dospelých (ŠPD). 

Výtvarný odbor . 
• Deti predškolského veku od 5 rokov môžu byť zadelené do predmetu · príprav-

ná výtvarná výchova (PW) . 
• Žiaci l. až 8 . ročníka ZŠ môžu byť zadelení podl'a veku do l . až 8. ročníka 
prvého stupňa základného štúdia. _ 
• Do druhého stupňa môžu byť prijatí žiaci, ktorí navštevujú 9. ročník ZS, príp. 

strednú školu. 
* Starší uchádzači môžu byť zaradení do štúdia pre dospelých (ŠPD). 

Všetci žiaci školy sú povinní dodržiavať školský poriadok a aktívne sa zúčastňo· 
vot' na podujatiach školy, súťažiach a pod., čo sa počíta do komplexného hod· 

nelenia žiaka na konci šk. roka. 

Žiakom školy sa stáva každý záujemca, ktorý bol prijatý na základe úspeš
ných prijímacích pohovorov a po včasnom zaplatení predpísaného školného 

. /do 10. septembra 2003/. D.o 10. septembra 2003 musia mať zaplatené 

školné všetci žiaci školy. 

Spoluúčinkujú oj žiaci hudobného o tanečné· 
ho odboru 
• Absolvent s ký koncert žiakov hudobné
ho odboru o absolventská vernisáž žiakov 
výtvarného odboru, 28.5. 17,00 hod kon· 

rodenci Jendruchovci o ďolší. V programe so 
vystriedajú rôzne súbory, bude diskotéko, 
sút'ože, tombolo, ... 

dovolujem si vás, v mene všetkých učitelov certná sieň školy 
o žiakov Základnej umeleckej školy lstrijská • Deň otvorených dverí, 31.5.2003 

Verím, že na týchto našich podujolioch preži
jeme pekné chvíle. Zároveň oznamujem, že 
dňo 4.6.2003 sa uskutočnia prijímacie 
pohovory do všetkých štyroch odborov 
ZUŠ, v čase 15,00 - 18,00 hod no lstrijskej 
22. 

22, pozval' no noše májové podujatia: " 15,00 - 20,00 hod v areáli školy. Hostia po· 
• Divadelná hra od C. Goldoniho dujotio: operní speváci· Ľudmila Hudecová 
Rozmarná žena, 27 .5. 17,30 hod o Martin Bobjok, bábkoherečko E. To mono· 
lstrocentrum. vá, akademická moliorko r. Korásková, sú- Mgr. Vladimír Dianiško, riaditel' ZUŠ 

DEV.EX 5 



HUDBA SPÁJA 

Keď V. Dianiška, (riaditel' 

Základnej umeleckej školy 

v DNY), na podnet riaditel'ky 

lstracentra K. Bergerovej, pripra

voval program na Dni Európy 

v Bratislave a "za!o'žil" Salónny 

orchester, v ktorom sa spojilo nie

kol'ko generácií hudobníkov (žijú

cich v DNY alebo so vztahom 

k Devínskej) M. Hlásny, V. Žídek, 

P. Kunz, P. Varga, M. Záhradník, 

M . Raji, L Podkamenský, V. Dia

niška, M. Palíková, L Balážová, 

V Nagyová, netušil aké vydarené 

podu~atie sa podarí pripraviť. 
Nakoniec, ako povedala vo 

štvrtok 8. 5. v podvečer v lstra

ce~'tre moderátorka Veronika 

Dianišková: "Hudba je univerzál

nym jazykom, ktorý nepotrebuje 
tlmočníka". 

Skutočne majstrovsky predne

sené diela vypo~edávali aj fanú

šikom iných hudobných žánrov. 

Nie je každodennou príležitos-

Vyhrali sme 

z listov čitatelov 
Pred nedávnom som si prečíta

la na bráne váš leták s oznamom 
o možnom odbere DEVEX-u. 

Dočítala som sa o možnom 
príspevku a tak som sa rozhodla 
napísať o tom, čo trápi viacero 

· obyvate/'ov sídliska na ulici Jána 
Jonáša. Som jednou z tých, čo 
patria do mladšej generácie, je 
v ideálnom veku pre zábavu, ale 
chyba je v tom, že nie je kde sa 
zabávat: Ako partia sa teda musí
me stretávať vo výklenkoch na
šich brán, čím vlastne otravujeme 
obyvatel'ov, a to len z toho dôvo
du, že tu niet čoby len jednej la-

DEVEX 6 

tou v Devínskej, a naživo, s1 

vypočuť napríklad Dvorákovú 

Humoresku, Uhorský tanec č. 5 

Johannesa Brahmsa, alebo árie 

z opier, či muzikálov v kultivova

nom podaní L Balážovej a V. 
Nagyovej . 

Variácie pre cimbal na tému 

z Pagonniniho Capriccia č. 24 
v podaní autora Miroslava Rojia 

museli chytiť oj najnáročnejšieho 
poslucháča . 

A to nehovorím ešte o svetoz

námom Čardáši od V. Montiho, 

ktorý mali poslucháči tiež mož

nosť vypoČuť si vo vel'kej sále 

lstracentra. 

Nakoniec vdační ~oslucháči si 

vytlieskali aj prídavok, populárny 

Rodetzkého pochod od J. Strausa 
st. 

Kto si nenašiel čas prísť môže 

skutočne lutovať. 
Verme však, že Salónny orchester 

sa predstaví v Devínskej častejšie . · 

P. Krug 

vičky, na ktorej by sa dalo pose
dáva( Naše okolie je, jednodu
cho povedané, vol'ný priestor 
vhodný na využitie vybudovania 
lavičiek. Bývajú tu i starší obyva
telia, ktorí si radí posedía na sl
niečku, no je dosť smutné, že mu
sia sedávať na špinavých múri
koch, ba dokonca sí na nich špi
niť vlastné deky, lá(ky ale í šat
stvo. Ale býva tu aj mnoho ma
lých detí, ktoré by sa radí pohrali 
na dets,kom ihrisku, stavali hrad 
na pieskovisku, ktoré tu žia/' ne
máme. Ano, bolo tu, zničí/o sa. 
Ale zničí/i ho tí, ktorí tu už roky 
nebývajú. Píšem to so stopercent
nou istotou, lebo bývam na tom
to sídlisku už desať rokov a nece
lé dva mesiace a keďže je naše 

Občianske združenie Rieka Morava v ohroze ní a F- Centrum DNv 
Vás pozývajú na prednášku 

Dendroparl< 
pod Devínskou kobylou a príklady z USA 

prednášať budú: M. šimonová a K. Poláková 
v utorok 20. S. 2003 o 20.00 hod. v F- Centre 

na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu Vstup vol'ný 

····················· ················ ········ ············· ························· 

V rámci získaného projektu z programu Phare sme v dňoch 23. - 26 
4. 2003 vycestovali do partnerskej školy v Marcheggu. 20 žiakov 4. a s: 
ročníka sa na tento 4-denný výlet dlho pripravovalo a tešilo. 
Očakávania boli velké. 

Rakúski kolegovia nám pripravili pestrý program, ktorý potešil kaž. 
dého z účastníkov. Počas 4 dní sme mali k dispozícii celú školu, naše 
deti upútal predovšetkým školský dvor s prírodným jazierkom a špor. 
tovými ihriskami. 

Partnerom pre nás boli žiaci jednej marcheggskej triedy, ktorí nám 
robili hostitelbv počas celého pobytu. Na noc odchádzali žiaci do ro
din a ráno sa vracali do školy s úsmevom na tvári, vybaveni desiatou, 
darčekmi a symbolickým vreckovým. Deti zažili atmosféru v rakúskych 
rodinách, precvičili si svoje jazykové znalosti. 

Ozdobou pobytu boli dve žiačky 8. ročníka z Devina - D. Náprstková 
a N. Plutzerová, ktoré už dokážu v nemeckom jazyku komunikovat' su
verénnym spôsobom. A tak sa pani učitelky mohli venovat' fotografo
vaniu a filmovaniu. Mimochodom, krátke ukážky z pobytu sú k nahliad
nutiu na www.zsbukovcanaba.sk v časti aktivity. 

Teraz už konkrétne k programu. Uvádzame najvydarenejšie aktivity: 
účast' na vyučovacích hodinách, 
prechádzky v lese, po stopách bobrov, ekohry, pozorovanie bocianov, 
grilovanie, malbvanie na tričká, športové sútaže, ma/'ba plagátov, 
návštevy v rodinách, výlet do Viedne, prehliadka zámku Schonbrunn,. 
návšteva Zoo, ktorá patrí medzi najmodernejšie na svete. 

Už dnes sa môžeme tešiť na recipročnú návštevu našich priateľov 
v dňoch 2. - 4. júna 2003. 
Predtým sa však stretnú pedagógovia oboch škôl na pracovnom stret
nutí v talianskom Turíne, kde budeme prezentovat' výsledky práce na 
projekte NK Sokrates. Záverom touto cestou d'akujem pracovníkom 
programu Phare, ktorí nám umožnili materiálne a finančne zabezpečit' 
tento výlet a tiež kolektívu deti a pedagógov, ktorý vytvoril za hranica
mi Slovenska harmonický a kompaktný tim. 

Touto návštevou sme podporili myšlienku cezhraničnej spolupráce 
a vzájomného poznávania susediacich regiónov. 

sídlisko malé, obyvatelia a po
znajú. Doteraz sme tu nemali ani 
len tú zeleň, až dokým sa pán 
KESEG (DAKUJEME!!!) o ňu pred 
vchodom č. ll nepostaral. A ako 
som sa neskôr dozvedela aj 
mestská časť vysadila stromčeky 
pri ceste. Veď mnohí bratislavča
nia o nás ani nevedia, pretože 
sm~ úplne odrezaní od sveta a to 
je dosť smutné. Odkia/' by aj 
mohli vedieť keď médiá sa sem 
boja vstúpiť práve kvôli :zlej po
vestí, ktorá je pre toto sídlisko 
a jeho obyvate/'ov už len zabud
nutou mínu/osťou? Verím, že sa 
_na ulici Jána Jonáša nájde vyso
ké percento obyvate/'ov, ktoré so 
mnou súhlasí a dúfam, že spo
ločne nájdeme kon,ečné riešenie 

SF 

tejto situácie. Na záver by som 
chcela poprosiť aj ostatných oby
vate/'ov Devínskej Novej Vsí: 

Ak môžete, pomôžte nám rozja
riť tie detské očičká túžiace po 
detskom ihrisku, odstrániť nudu 
nás mladých, umožniť starším 
príjemné posedenie na slnkom 
osvietených lavičkách, veď dote
raz nikoho nezaujímalo či sme 
my - terajšia mládež malí mož
nosť hrať sa pod holým nebom 
ako malé deti, tak prečo to neu
možniť aspoň našim, ešte malým 
nástupcom. Prečo by mali ešte aj 
oní trpieť vďaka tým, ktorí tu už 
dávno nie sú ... 

19-ročná obyvate/ka z ulice Jána 
Jonáša v ONV M. H. 

INZERTNé RUBRIKY 

01 - Kúpa • Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

02 - Predaj 

03 - Vol'né miesta 
{ponúka, hlodá} 

04 - Služby {ponúka} 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
01- Rozličné 

• Kto predá funkčnú 

chladničku? 
Tel.: 0903 891 494 

(O:i~Vo'tN.tMIESíA:) 
• lstracentrum, cent

rum pre vol'ný čas 
a kultúrne zariade- · 

nie v Devínskej No

vej Vsi prijme do 

pracovného pomeru 

prevádzkovú pra

covníčku. 

Podmienky prijatia 
na uvedenú pracov-' 

nú pozíciu: 

- stredné vzdelanie 
- o r g a n i ·z a č n é 
schopnosti a skúse

nosti, flexibilita 

v práci 

Nástup do zamest

nania je možný od 

20. mája 2003. 
Presné jnformácie 

o súvisiace požia

davky na ~bsadenie 
danej pozície zís

kajú uchádzačky 
-osobne u vedúceho 

prevádzky lstracent

ra na adrese Istro

centrum, Hradištná 

43, Devínska Nová 

Ves od 8.00 do 

16.30 h. ŕ' 
Kontakt: 6477 0033 

riaditel'ka 

6477 5190 
vedúci prevádzky 

• Opatrím die(a vo 

veku od 18. mesia

cov do 3 r. Skúse

nos ti mám, bývam 

vRD. 

Tel. . 0907 988 791 

Tel. : 6477 8362, 
0903 133 994 

• N servis Baláž - oprava televízo

rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn .: 6477 6963 
• Murárske; obkladačské práce, 

sadrokartón, molovky. Interiér: ex

teriér. Tel. : 090~ 543 991 
• Geometrické plány, vytyčovanie 
stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 

DO €Jon/ mR rE: U9ROeOH OOfflR. 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručiteľa; preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽ.A VY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

~ BYTY spol. s r.o. 
-~H.!Jl-----:---

Janotová 14-16 , 841 OS Bratislava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 -
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne
bytových priestorov a okrem štandardne 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle
dovné: 

_ komplexná poradenská služba v oblasti by-
to~ého a tepe lného hospodárstva · _ 
_ redukcia nákladov spojených s vykurovamm 
_prevádzkovanie , optimalizáciakoto.lní a vy
menníkových staníc na základe hce~c~~ . 
~ každý na mi spravovaný dom ma z~~aden~ . 
samosta tný účet v banke a všetky _uctovne 
o pe rácie týkajúce sa domu sú v~dene pnamo 
na tomto účte, z ktorého sa deha prostnedky 
na fond opráv a služby. . 
_ každý cl o m má vlas tné ho správcu a ekono
ma 
_ pravide lné zas ie lanie výpisov zú~tov _ 
-zabezpeč ujeme nonstop h~vanJ_~u sluzb~ 
- vedieme razantné opatrema voc1 neplalicom 
v medziach pl atnej leg isla tívy - vymáhanie 
nedoplatkov ces tou právneho zas túpe nia 

kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk 
· tel: 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 

. FARBY LAKY --
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -1 8 00 
7 oo - 12 00 · 

1 1';11ffJ!1:!1Jt1;1!3:l~ťJil•@®~llj 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
ir ,fax : 02/ 6542 1727. E-mail : parmai@parmal sk 

~ 
i 
l 
l 

l ·S týmto vystrihnutým kupónom získavate i 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! ! 

'------------~ 

KG IA-Jeseň 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

· OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 
Opletalcva 65, 843 02 Bf!ltislava, tel.: 02/6477 537Sr fax: 0216477 6371 

· ~: qú@!JU •• , /r,ttp:/ / www.•ú .tk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

• Vykonávam žehlenie. 

Tel. : 6477 0697 

) 

• Herbo - ZÁHRAD. POTREBY, roz

l i čný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

• Predám 

Stred. 

3 -izb . byt na sídlisku 

Tel.: 0903 460 585, 
0908 412 523 

· Tel.: 6477 4642 

lnz:e ruite u n ás!!! l 

lnzerda- Cenník: l znak= 1,30 Sk, l/1,6 str. =.678 Sk, 1!8 str. = ~3605~/ .. l 4_ strÚ .. a viac lO%, celoročné 20o/o. Ponuka detských vecí bezplat~e . 
K cenám treba pripočítal' 20% DPH. Zlavy: In uveretnema za se ou, o, td .P trana + 50% iná ako inzertná strana (6,7) . + 30%. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l . strana +d 1?0%,) pase .na_ l~ 30 -18 OO so'· 8.00 -ll.OO, e-mail : krug @mail .viapvt.sk 
lnHrtná kancelár ia: ONV Novoveská 14 (z dvora na pastou, po -pia . · · • · 

k l - 2720 Sk l/2 str. = 5430 Sk l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

-V utorok 29. 4. neznámy pácha

te l', na parkovisku pred domom na 

ul. P. Horova l O, odcudzil z osob

ného moto rového voz idl a Nissan 

Pri mera všetky štyri ko lesá a maji

te lov i tak spôsobil škodu 72 tis. Sk. 

- V ten istý de ň, z parkoviska na 

Ei snerovej 21, odcudz il nezn ámy 

páchate !' modrý Peugeot 406 

v hodnote 800 tis. Sk. 

- V piatok 2. 5. predviedla hliadka 

Ms P 24-ročn ého ml adíka z ONV, 

kto rý sa v ch atovej oblasti Pod srd

co m zd ržiava l neoprávnene v jed

nej z cha tie k, kde aj prespáva l. 

Obvinili ho z trestného činu poru

šova nia domovej slobody. 

- Na Novoveskej ul. 16, nezn ámy 

pácha teľ 5 .. mája odcudzil modrú 

Škodu Fabia combi v hodnote 300 

tis. Sk. 

- O deň neskôr, 6. 5 . nezn ámy pá-

Vodorovne: A. Koniec ·taj

ničky. - 8. Cesta medzi radmi 

domov - sok. - C. Bratova 

dcéra - starogrécka pohrebná 

obet: - O. Dvojspev- severskí 

kopytníci - stíhací letecký pluk 

(skr.). - E. Predsieň, stípová 

chodba (zastar.) - postavil sa. -

F. Tlačiť po madarsky - nerast 

zo skupiny nikelínu - tel. spo

ločnosť Egypta. - G. Zbiera 

ovocie - vysoký mužský hlas. -

H. Začiatok tajničky. 

Z v i sle: 1. Pes po nemecky 

korálový ostrov. - 2. Dymivá 

kyselina sírová - obidve. - 3. 

chateľ poškodil na ul. P.H orova 17 

modrý Peugeot 307, ked' rozbil ok

no na dverách batož inové ho p~ies

toru . Spôsobil škodu l O tis. Sk. 

-V ten istý d eň predviedl a hliadka 

PZ ONV z VW SK za mestn anca, 

ktorý sa pokúsil cez vrátnicu preni

es ť dve sady zá mkov do VW 

Touareg v hodn ote 19 ti s. Sk. 

O bvin ili ho z trestného č inu kráde
že. 

- O deň neskôr sa nezn ámy pá cha

te ľ, na ul. P. Horova 12, vlámal do 

modrej Skody Fe lícia combi. 

Poškod il zámo k na pravých pred

ných dve rách, dosta l sa do batož i

nového priestoru, odcudzil koleso 

a zdvihák. Spôsobil škodu za 8 tis. 
Sk. 

-Vo štvrtok 8 . 5 . na lstrijskej ulici č. 

4 sa nezn ámy páchate !' vl ámal do 

striebornej Skody Oktávia . odcudzil 

č i e rny kufrík s dokladmi a notebo

ok. Spôsobil škodu za 42 tis . Sk. 

OOPZDNV 

Býv. prezident Juhoslávie -je

dovatá rastlina. - 4. Výrobco

via ocele. - 5. Klokotavý pohyb 

kvapaliny - usmrť jedom. -

6. Plošné miery - brieždi sa. -

7. Člen vlády. - 8. Vo vašom 

byte - francúzska rieka. -

1 2 3 4 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

5 

-
šport • šport • šport • šport • šport • šport .• šport * šport 

Na 17. ročníku najstaršieho turna
ja na území bývalého českosloven
ska Open Slovan štartovalo medzi 
105 hráčmi (zo Slovenska, Čiech, 
Nemecka, a Rakúska) až 8 hráčov 
ŠK Strelec ONV. 

Z našich hráčov, podľa výsledkov, 
uspokojili len tí najmladší: M.Kríž, 
S. Fila de/fi, v silnej konkurenciť zis
kom cenných skúseností. štandard 
odvi_edli J.Smoleň a M.Käsegi. 
Lepšie výsledky sa očakávali od 
starších hráčov O.Szälläsa a M.Jur
čáka. Sklamali, ešte stále perspek
tívni .Bezúch a P. To th Vaňo. 
Poradie: 
1. Pavel Čertek 7,5 
2. Peter Petrán 7,5 
3. Claudiu Zetocha 7 
Umiestnenie hráčov ŠK Strelec: 

9. Ján Smoleň 6 
5Q. Martin Bezúch 4,5 
54. Ondrej Szälläs 4,5 
68. Peter Toth Vaňo 4 
80. Marián Jurčák 3,5 
91. Miroslav Kríž 2,5 
100. Samuel Filadelfi 2,5 

mj 

Vodný motorizmus 
_Na preteko.ch ~lovenského Po. 

hara motorovych clnov Jarná reg 
lita na Dunaji 26.4.2003 na 15 k u. 
~bsa'!ili Lukáš a Rastislav Palkovi 
covc1 z ONV 1. miesto. 

Na medzinárodných pretekoch 
moto:ových člnov na Dunaj; 
Kom_arom Kupa 1.5.2003 obsad;r 
2. m1esto (1. miesto v triede do 5~ 
HP). Na kvalifikačných pretekoch 
Jarovecká zátoka 3.5.2003 obsadili 
1. miesto so ziskom 1600 b. V prie. 
bežnom poradí Slovenského pohá. 
ra je na čele posádka lode Lu ká · 
a Rastislav Palkovičovci s 3190 b s 

' . 

FUTBAL~ 
Seniori IV. liga 
23. kolo - 4. 5. 
Blatné- DNV 1:5 
g: Sith,. Bystriansky 2, Polák, Vilém 
24. kolo - 8. 5. 
DNV- Ch. Grob 1:2 
g:Sith 
25. kolo- 11. 5. 
Rovinka - DNV 0:3 • 
g: Sith, Bystrianský, Zeman 

r 

································································································································ 
9. Kordofínsky jazyk v Sudáne 

-prúd rieky.- 10. Cudzokrajný 

dravý vták ~ druh kartovej hry. 

Pomôcky: E. Ambit. - F. Tol, 

ETO. - 8. Tenu. - 9. Kat/a. -

d 

6 7 8 9 10 

l{orenie život a 
Mišo kupuje spodnú bielizeň pre man
želku. 

- V akej cene by ste chceli? • pýta sa 
ho predavačka. 

- Peniaze nehrajú rolu, len nech je to 
lacné! 

*** 
- Môj syn je inžinier, chváli sa jedna 
matka. 

- Môj je na vojne, hovorí druhá. 
-A čím je? 

- Ako všetci . Lyžicou. 

*** 
- Fero, čo to máš v ruke? 
- Kŕč, ty debil. 

*** 
- Keby tvoju ženu napadol diviak, po· 
mohol by si? ' 

-Čo ti šibe? Keď s ňou začal, ne'ch sa 
ubráni sám ... 

*** 
- Pán doktor, ten liek na chudnutie 
nezaberá. 

- Predp ís al som vám perfektný liek. 

~ždy jednu tabletku po jedle. Kol'ko 
tabliet beriete? 

- Desať denne. Po každom jedle jed· 
na. 

DEVínskonovovesky' Expres - dvo·tý· d 'k b· t k · • · B · 1 · k .• . l z enn 1. pre o cenov mes s e1 co sh ral1 s ava-Devms a Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia : 841 07 Bratislava 
~a~stna r t~ l. /fax: 02/ 6477 5275, mobd: 0903-~2.9 485:. e-ma il : krug @mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária : Bra tislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 1<Í 
z vor~ po p1a . 15.30- 1 8~00, so: 8.00- 11 .00. Uzav1erka mia: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza : v piatok každ ' árn tý"d • · · 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovoveský 

23.- 24. týždeň 

Príhovor · 
vydavatela 

Ak hovoríme o máji ako 

0 mesia ci lásky, nezamieňame 

si to s ničím iným. 

Tak dopa d lo a j referendum 

o vstupe do EÚ. Hoci súv i slosť 
sa zdá absurdná, politici mä

túci, často aj svojich vo l ičov, 

práve v tomto čase získali, ho

ci sa o lo príliš nepričinili. 

Jednoducho má j, mesiac 

prílevu nových síl, slnko i bio· 

hodárneho dažda, upokojujú

co pôsobiace na celú prírodu, 

vytvoril podmienky zdaru , 

o ktorom d nes hovoríme 

s okousi samozrejmosťou. 

Potom príde ponuka atrak

tívnych ku ltúrnych pod ujatí, 

občana opäť trochu ukolíše, 

až zabudne akou je vlastne si

lou, lebo ak príde je fajn, ak 

nie, hrozí pohroma. 

Čím skôr si však občan uve

domí svoju silu a racionálne ju 

využije, tým skôr skráti čas ne

istoty svojej/opodstatnenosti 

v akejkolvek veci verejnej. 

Pohyby možno sledovať 

denne. Záujem o všetky etapy 

"pohybov" však sú predpokla

dom, že nespokojných bude 

ubúdať. Slovo záujem nevylu

ču je ani nalupírovaných kohú

tov. Aj tí hlodajú . SRoločnosť 

rná preto ten názov ktorý má. 

Rieši záu jmy spoločnosti. 
Vydavatel' 

~mail: krug@mail.viapv;sk) 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

30.5. 2003 Ročník: XIII. Číslo: ll bezplatne 

V Č Í S lE : O Stromy sa na nás pozeraJU 

G. Z radnice O Zo škôl O Kultúra 

0 Spoločenská kronika 

G Predstavujeme E. Vacvalovú 

O Z policajného zápisníka 

Bonbón ikom 1 O. Festivalu slovenskej národnej p iesne 25.5. v Devínskej 

bol Fero Ďuriač, ozdobou všetci ostatní. Čítajte v budúcom čís le. 

~ ..... 
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Význam stromov všeobecne 
pre životné prostredie a konkrét
ne pre ľudí je veľmi mnohoraký. 
V súvislosti s tým, ako liJdia me
nia životné prostredie, narastá 
ich význam. U nás ako krajiny 
bez mora sú najvýznamnejším 
producentom kyslíka prepočíta
ne na zabranú plochu, prečisťujú 
vzduch, zlepšujú mikroklímu, 
skrášliJjú prostredie. To teoretic
ky vie aj malé dieťa. 
• V prakticKom živote sa stretá
vame s tým, že stromy musia 
ustúpiť iným záujmom ludí. V te
levízii na CT1 išiel seriál o pa
mätných a vzácnych stromoch 
v Cechách, žijúcich stáročia až 
tisíc rokov. U nás na Slovensku 
máloktorý strom dostane šancu 
dožiť sa takého úctyhodného ve
ku a rozmerov. Keby stromy zo 
seriálu rástli u nás, väčšinu by 
dávno vypílili kvôli ,.zlému zdra
votnému stavu" alebo ,.neeste-

tickému" vzhl'adu. Keď som bola 
ešte diet'a, moji rodičia si kúpili 
dom s ve/kou zanedbanou záhra
dou. Rástli v nej staré hrušky bi
zarných tvarov. Prvý rok otec ore
zal suché konáre. S napätím sme 
pozorovali záhradu a objavovali 
v nej každý deň niečo iné - kon
com zimy nás uprostred mesta 
prekvapili ďatle, pochutnávajúce 
si na hmyze v kôre starých stro
mov. V apríli biela nádhera kvetov, 
ktorými zrazu ožili aj stromy, ktoré 
sme považovali za po/omŕtve. 

V opustených kútoch záhrady 
sme nachádzali ropuchy ako 
z rozprávky o princovi - žabiakovi. 

Na jeseň sme slávnostne 
ochutnávali hrušky - každý strom 
bol iná odroda, väčšinu sme· 
predtým ešte nikdy nejedli. Aj po 
takmer tridsiatich rokoch niektoré 
z nich ešte stále rastú a dodávajú 
záhrade mojich rodičov neopako
vatelhú atmosféru. 

• Na Referende o vst~pe do EÚ sa 
v DNY zúčastn i lo 59,4% voličov. 
Z toho 96,39 % vyjadrilo áno, 
3,6% nie. 
• Zastávky MHD môžete nájs( na 

internetove j stránke www.mapy.at
las.sk 
• Vo vlastníctve MČ DNV je ešte 
stále 116 bytov 

• Najväčšou položkou príjmovej 
ča s ti rozpočtu MČ DNV na rok 
2003 predstavuje daň z nehnutel'
ností. 

Novinky z VW SK 

V prvom štvrt'roku tohto roka 

vo Volkswa gen Slova kia vyrobili 

46 406 vozidiel, 4,85 mil. kom 

ponentov, 84 761 prevodoviek 

a zamestnávali 9 175 pracovní

kov. 

= 8) ..-..-.. ~- ~..--~ .-.-~~......, ........ ._ .. _._.__ ---- .. --------~----·---- ---- --....... ,_.... -- ..._,..- ..._..- .._._. 
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Niektorí novi m·ajitelia záhrad 
dnes nemajú čas postaviť sa na 
svoj pozemok a vcítiť sa do at
mosféry, ktorá ho obklopuje. Na 
vlastnú škodu nezistiJjú, čo je na 
ich pozemku a v okolí jedinečné, 
čo stojí za to zachovať. Majú 
predstavu o tom, aký má byť ich 
dom (čo najväčší!), architekt od 
stola naprojektuje garáž, vjazd 
do dvora. Ak niekde tam rastie 
už desaťročia nejaký strom - má 
smolu! Prekreslenie projektu by 
niečo stálo. 

Zostáva vybaviť povolenie na 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 22.5. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 5.6. 2003, 
číslo vyjde 13.6. 2003. 
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Dr()bničky 
z radnice 

Možnosti rozvoja sa dajú za
bezpečiť hlavne dvomi spôsob
mi. Prvý je schválená doku
mentácia, ktorá je prvým pod-

Rozvoj mestskej časti 
Rozvoj a hlavne jeho prípra

va je dlhodobá činnosť, ktorá 
určuje smerovanie daných lo
kalít na nieko/'ko desaťročí do
predu. Hlavné mesto SR Bratis
lava pred viac ako 4 rokmi za
čala s prípravou nového ur
banistického plánu mesta , kto
rý určí rozvojové lokality, ich 
spôsob využitia, technické 
podmienky a priority výstavby. 

Devínska Nová Ves v súčas
nosti nemá lokality pre inten
zívnejší rozvoj, ktoré by nad
väzovali na zastavané územie. 

Preto pripravuje vo svojich 
schválených dokumentoch s 
otváraním nových území, ktoré 
má pripravené v svojich urba
nistických štúdiách . Tieto mu
sia byť v súlade s rozvojom 
mesta a schválené mestským 
zastupitel'stvom. 

Tu je potrebná spolupráca 
mestskej časti a magistrátu 
hlavného mesta. Hlavné strate
gické úlohy sú v kompetencii 
hlavného mesta, kde môžeme 
získať aj financie z mestského 
rozpočtu. Primátor mesta pri
pravuje návrh rozpočtu inves
tičných akcií na obdobie rokov 
2004 - 2006, aby boli zrejmé 
požiadavky na potreby rozvoja. 
Tu sme tiež trochu "zaspali", 
keď starosta tento materiál ne
prerokoval v miestnom zastupi
tel'stve. 

Následné sme však vytypova
li akcie aj s návrhom rozpočto
vých nákladov a budú zarade
né do tohoto investičného ná~ 
vrhu. 

kladom pre investorov na vstup 
do daného územia. Pri vytypo
vaní lokalít sa určujú priority, 
ktoré dostávajú svoju váhu aj 
spôsobom zatriedenia v rámci 
územného plánu. Takouto po
môckou sú aj stavby zaradené 
do kategórie verejnoprospeš
nych stavieb. U nás sú to stavby 
hlavne dopravného charakteru, 
ktoré pomôžu skvalitniť prepo
jenie s centrom mesta. Na ko
misii územného a strategického 
plánovania pri mestskom zastu
pite/'stve sme začali takúto dis
kusiu. P.reto by som privítal aj 
podnety od občanov aby som 
pri diskusii vedel presadzovať 
tieto záujmy. 

Aby sme si uvedomili o akom 
časovom období hovoríme, 
územný plán má byť záväzným 
dokumentom na obdobie na
sledujúcich 30 rokov. 

Pripravované územie zabez
pečí 'bývanie pre cca 12 000 

. otfyvate/'ov a pracovné príleži
tosti pre cca 8 000 zamestnan
cov. Pripočítajme k tomu plá
novaný prechod- cestný- s Ra
kúskom, s napojením na dia/'ni
cu, a dostávame na jednej stra
ne pekný výhl'ad rozvoja ale aj 
požiadavku na presné zaregu
lovan ie územia s dodržaním 
podmienok na ochranu územia 
v dotyku .na Alúvium Moravy 
a rozvoj oddychových a športo
vých zón. 

Ing. Peter Rajkovič, 
mestský poslanec za ONV 

Hladovka v Devínskej 
V dňoch 16. a 17. mája tohoto roku bo

li 35 l'udi vyzvaných na hladovku. 
Našťastie sa nič neuskutočnilo a žiadna 

mimoriadna udalosť, o ktorej by písali no
viny sa nekonala. 

Preklepy v novinách a brepty vo vysie
laní rádia či televízie sú vďačnou témou 
mnohých rozhovorov. O akú hladovku 
v Devínskej teda malo ísť? 

Práve v minulých dňoch sa uskutočňova
lo referendum o vstupe Slovenska do 

DEVEX 2. 

IL-__ Gio_sa __ l 
Európskej únie. O to zaujímavejšie by táto 
správa mohlo vyznieť . 

V skutočnosti išlo o jedno~uchý preklep. 
členovia referendových komisii dostali 
oznámenie od miestneho úradu, aby sa do
stavili v určitú hodinu do referendových 
miestností na prevzatie miestností, aby 
priebeh referenda bol dôkladne zabezpe
čený. 

Miestny úrad Devínska Nová Ves vyhlasuje SÚŤAŽ: Vyhradené parko· 
vade miesta. 
Miesto: J.Smreka l 0·12, obdobie: 1.7 .2003·30.6.2004, počet 
boxov: IO 

. Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť v zalepe
nej obálke s označením: SÚŤAŽ-PARKOVANIE-NEOTVÁRAŤ na Miestny úrad 
v DN V, lstrijská 49, 843 l O Bratislava. Žiadosť musí obsahovať: meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadatel'a, typ automobilu, farbu 
a ŠPZ, kto je vlastníkom automobilu; v prípade, že vlastníkom je fyzická 
osoba, údaj o tom, či sa využíva alebo nevyužíva na podnikatel'skú čin
nosť, cenovú ponuku na vyhradené parkovacie miesto na obd.obie jedného 
roka. 

Poplatok za parkovacie miesto: Paušálna suma poplatku sa určí pre 
všetky parkovacie miesta na jednom parkovisku rovnaká pre všetky vy
hradené parkovacie miesta, a to vo výške priemernej cenovej ponuky 
uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto na danom parkovisku pridele
né. Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 40 000 Sk ročne, ale
bo 3 300 Sk mesačne. Fyzické osóby, ktoré nepoužívajú, osobný automó
bil na podnikanie, majú znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto 
pre osobný automobil, ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jed
nu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatniť obyvatel'mi jedného bytu 
spolu iba jeden krát. · 

Uzávierka prihlášok: 18.6.2003 o 14.00 hodine. V tomto termí
ne sa ~ároveň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

(Pokračovanie z 1. strany) 

výrub. Rozčúlia sa nad "byrokra
ciou": "Je to možné, že na povo
lenie na výrub treba čakať? Načo 
tol'ko údajov o strome?" 

Náhradnú výsadbu, predpísanú 
v zmysle zákona o ochratfe príro
dy, berú ako pomstu voči vlastnej 
osobe. 

Je t'ažké vyčísliť osoh, ktorý pre 
. spoločnosť prináša jednotlivý 

strom. . 
Keď si predstavíte ve/'kosť ko

runy stromu napr. s obvodom 
kmeňa 50 cm - kol'ko mladých 
stromov ·by bolo treba . vysadiť, 

A tu sa vlúdila ta povestná chybička. 
Členovia okrskových komisii boli vyzvaní: 
"kde si prevezmete miestnosť a ó 14. OO 
hod zahájite hladovanie. Aký to rozdiel od 
hlasovania. 

Aj týmto spôsobom dakujem pracovníkom 
miestneho úradu za spríjemnenie referen· 
dovej práce a obyvatel'om našej mestskej 
časti za účasť , keď svojim spôsobom po· 
mohli určiť dlhodobé smerovanie našej vlas· 
ti k prosperite. 

Ing. Peter Rajkovič, 
poslanec MZ 

---;;~~ 
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aby nahradili jeho produkciu kys
líka v najbližších rokoch? Preto 
platí vykonávacia vyhláška k zá
konu o ochrane prírody a krajiny. 
V nej sú v tabulkovej podobe uve
dené spoločenské hodnoty stro
mov vyjadrené v korunách. 

Ich výška je úmerná vel'kosti 
obvodu kmeňa vo výške 130 cm. 
Hodnota konkrétneho stromu sa 
vypočítava ako násobok tabul'ko· 
vej hodnoty a prirážkového inde· 
xu podľa vyhlášky - napr. strom 
v stromoradí má spoločenskú 
hodnotu o 40% vyššiu, u stromov 
s poškodením sa primerane zní· 
žuje. 

Spoločenská hodnota krovitých 
porastov závisí od ich výškY 
a plochy. Rozsah náhradnej vý· 
sadby sa určuje podl'a spoiOčen· 
skej hodnoty vyrúbanej drevinY, 
bežných cien drevín na trhu a ná· 
kladov na ich výsadbu. 

Rozhodnutie o výrube je koneč· 
ným a neodčinitel'ným riešením· 
Náhradná výsadba naozaj nahra· 
di len choré stromy. Našt'astie, 
ešte stále je vel'a ľudí, ktorým 
stromy učarovali. Ktorí ích s IáS· 
kou vysádzajú a starajú sa o n~· 
Stromy nás sprevádzajú celým Z1' 

vo tom. Nezabudnime: StromY sa 
na nás pozerajú! 

Mária Šimonovi 

Dunaj spája 
A naozaj nás spojil! Bola to 

paráda. V utorok 29. apr íl a od 
9.00 hodiny sa zača li qbidva 
brehy Dunaja 'hemžiť ž iakmi, ro
dičmi , učitel'mi, hosťami a oko
loidúcimi . Na hainburgskom 
brehu vyrásto l Máj, na našom 
brehu dávala st imulujúca disco 
hudba najavo, že sa ide niečo 
diať. Z učiteliek sa sta li režisér- . 
ky, moderátorky a tlmočníčky, 
zo žiakov fa ntast ické speváčky, 
roztlieskavačky a nemenej dobrí 
vlajkonosiči, z našich babiek 
perfektné bufetárky a zo všet
kých naokolo vyborné publi
kum. Program sa doslova a do 
písmena "prelína!" z jedného 
brehu Dunaja na druhý - spieva
lo sa, tancovalo, malinké mažo- · 
retky nás dosta li do "švungu" 
s ich Radetzkého pochodom, 
a tu sa zača l a blížiť lodička so 
"šnúrou priatel'stva" a 300 baló
nikmi . Žial' sa pretrhla, ale aj tak 
splnila svoj symbolický účel 
a všetkých nás, každého na svo-

iom brehu, pozdravil'i páni sta
rostovia a v nasledujúcej chvíli 
Už bolo vidieť ako prinášajú na 
rakúskej strane "Koberec priate
ľstva" utkaný z našich háčkova
ných retiazok a nakladajú ho do 
čln a hraničnej políc ie, ktorý 
5Polu s ním priviezol aj vzác
nych hostí: sta ros tu Hainburgu 
Holcz ika, poslankyňu Ganste
rer, riaditel'ky VS Hainburg Sege 

a Seger a pani u čitel'ku Glow. 
Páni starostovia prehodili medzi 
sebou niekol'ko slov a dohodli 
sa na nasledujúcom skorom 
stretnutí. 

Naši žiaci ich v krojoch priví
tali starým slovanským zvykom
chlebom a sol'ou . S oficial itami 
prišiel aj ďa l ší vzácny hosť, aj so 
svojou opatrovatel'kou, Markus. 
Ten nám osobne odovzda l kobe
rec na ktorého utkanie sám do
hliadal. Poďakoval i sme sa mu 
dakovnou list inou . Na jeho tvári 
bolo vid i eť a z jeho slov sme po
rozumeli aký je pyšný na túto 
spoluprácu. 

Celé dopoludnie sledovali sa
mozrejme aj prizvané médiá: 
Rádio Regina, Večerník, a my 
ďakujeme TV MČ ONV - DTV 
a z druhej strany ORF Nieder
ästerreich . L Sapáková nám stá
la celý čas nezištne k dispozícii 
ako súkromný kameraman 
a záznam pre nás aj spracovala. 
Ochotne pomohli pri realizácii 
celého nášho projektu: MÚ 
ONV prispeli finančne, P. Pac
zelt, ako súkromná osoba, pris
pel finančne, p . Gajdoš zabez
pečil a zaplatil ozvučenie, p. 
Neubergová a p. Krížová na
piekli pre deti perníčkové adre
sáre, klub sen iorov Devín nám 
zorgan izoval bufet a p. kuchárky 
zS Dev:ín nám ho pripravili, p. 
Molnár zabezpečil potraviny na 
občerstvenie, p. Culinková pri
pravila krásne predstavenie ma
žoretiek, p. Gieci od "Zlého ná
morníka" pripravil kvalitný raut 
po skončení akcie pre všetkých 
hostí, sponzorov a novi ná rov. 
Všetkým týmto spo luobčanom 

vel'mi srdečne ďakujeme . Ak 
som na niekoho náhodou za
budla, vopred sa ospraved lňu
jem, určite nie úmyselne, ale 
preto, že nám pomáhalo tak ve
l'a milých l'udí. 

Takže, každý kto toto všetko 
videl, spoluprežíval, pomáhal, 
alebo si prečíta tento článok mu
sí byť presvedčený o tom, že pla
tí staré známe "všetko sa dá, keď 
sa chce". 

Na' záver mi nedá, aby som ne
upozornila na to, že sa treba za
myslieť nad tým, či by nebola 
škoda, aby táto obec prišla o tak 
kvalitných žiakov a pedagógov, 

Dvadsiaty piaty apríl 2003 sa 
stal pre 46 detí, 3 pedagógov a 2 
rodičov zo ZŠ l. Bukovčana 1 
dňom, keď zovčas róna odchádzali 
do rakúskeho Bruck an der Leitha 
plní očakávania. Na rôzne akcie 
s partnerskou školou v Marcheggu 
chodio naši žiaci pravidelne, ale 
v mestečku Bruck so mali zúčastnil' 
detskej olympiády zameranej na ci
vilnú ochranu prvýkrát. Deti ~ede/i, 
že ich čakajú sút'aže v družstvách 
v jazde na bicykli, vedomostný 
kvíz, skladanie symbolov z obrov
ských kociek i striekanie z malej 
striekačky, ktorú poháňali vlastnými 

silami - pumpovaním. Atmosféra, 
ktoré vládla počas sút'aženia 1 O ra
kúskych a dvoch 
našich družstiev 
bola úžasné. 
Deti nemo/i ani 
chvíl'ku na od
dych, lebo keď 
ich družstvo pré· 
ve nesút'ožilo, 
mohli si pozriet' 
aj vyskúšot' tech
niku, ktoré im 
bola k dispozícii 
- záchranárske 
vozidlo, moder
nú hasičskú výstroj, vyviezt' sa vo 
vysúvacej plošine, posadit' so na 
policajnú motorku, či obliect' si ne
priestrelnú vestu. Vydýchli si až po 

s ktorými vy, naši spoluobčania 
a rodičia tak vynikajúco spo lu
pracujete . 

Pozývam vás na dalšie stretnu
tie na oboch brehoch Dunaja 1. 
mája 2004 pri našom vstupe do 
EÚ. 

Zuzana Hanzlovičová, 
za uč i te lov IL stupňa, zS 

Bukovčana 1 Devín 

vyhlásení výsledkov, pochutnali no 
guláši. 

Odmenené boli všetky družstvá, 
vít'azné rakúske postupuje do d'a/
šieho kola, každé diet'a dostalo za 
účast' volný lístok na miestne kúpa
lisko, niektorí št'astlivci v tombole i 
pekné ceny Všetkému dominovala 
hlovná myšlienka -pri ochrane ži
vota i majetku je dôležité konot' 
premyslene o neunáhlene. 

Cestou domov sme sa zastavili 
v múzeu Cornuntum - tu sme si 
prezreli zachované predmety z ob
dobia, keď sa Rimania pohybovali 
i na nošom území. Deti si obliekli 

rímsku tuniku, chlapcov potešilo ob
lečenie rímskeho vojaka. 

Domov sme sa vrátili unavení, 
ole spokojní, s množstvom zážitkov, 
na ktoré budeme ešte dlho sporní· 
nat'. TF 

DEVEX 3 
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3. 6. DAMSKY VEČIEROK 
.. absolventský program literárno-dramatického odboru zus lstrijská 27 

pód vedením p. Zemanovičovej, •. " 
vo vel'kej sále o 17.30 h, vstup vol'ný 

17. 6. ŽENSKÝ zAKON 
··. ni•ú~rl<>fn,,; popoludnie, vystúpenie Stúdia tanečnej a hereckej 

vo vel'kej sále o 17.30 h, vstupné 20,- Sk 

21.-22. 6. FESTIVAL CHORVATSKEJ .KULTÚRY 

V predvečer Festivalu slovenskei národnei piesne, v sobotu 24.5. sa ~ati
čiari a obyvatelia obce stretli pri pamätníku spisovatela Ruda Slobodu na 

malei spomienkovei slávnosti 

Výsledky talentu, usilovnosti i pôsobenia pedagógov predstavili žiaci zá

kladnei umeleckei školy v ONV na vereinom koncerte ku Dňu rodiny 
v lstracentŕe v utorok 13.5.2003. 

Medzinárodné súboie karatistov 
Karate klub J~-Shu sa 26.4.2003 vybral za hranice mesta. Do mestskej 
športovej haly v Galante, kde sa uskutočnil "Galantský poháŕ' . Okrem via
cerých klubov z celého Slovenska sa pretekov zúčastnili aj závodníci 
z Madarsko, Chorvátska, Pol'ska, Česka a Slovinska. 

V sMaží kata sme mali tradičné zastúpenie. V kategórií mladšie dorc.
stenky l. Koborová vybojovala tretie miesto. J. Gábrišovú drobná chyba 
odsunula na 5. miesto. Naviac obidve, doplnené l. langovou si odviezli 
striebornú cenu za svoje vystúpenie v·sMaži súborných cvičení kata druž
stiev. Zápasníci v súbojoch kumite nedosiahli na medailové umiestnenia, 
s výnimkou F. lackoviča, ktorý si v kategórií mladší dorastenci do 45 kg vy
bojoval 2. miesto. 

Ing. Peter Gábriš, tréner karate Ju-Shu 

DEVEX4 
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' ' 
"Byť otrokom peňazí, otrokom 
režimu, otrokom vecí, je ešte 
dokonalejšia nesloboda ako 
väzenie. Pretože tu už nemáš 
nijaké násilie zvonku. To ťa iba 
sama nevoľnícka duš9 trápi ne
slobodou." 

Slo~á z divadelnej hry Slavo
míra Mrožeka Emigranti cha
rakterizujú počínanie ľudí ťaž

ko skúšaných osudom, sčasti 

v emigrácii, hládajúcich zmysel 
života. Hru ponúkli ochotníci, 
Slováci z Padiny, · z Vojvodiny 
v Srbsku a Ciernej hory, v pred. 
večer Festivalu slovenskej ná. 
rodnej piesne, v sobotu 24. má. 
ja v lstracentre. 

Hlavní protagonisti, Pavel 
BreznO~ a Ján Kolárik, na sluš
nej úrovni a sympaticky zvládli 
dialogické stvárnenie prostre
dia i atmosféry ľudí formova
ných tlakmi svojej doby. 

pk 

Jedinečná škola 
Neďaleko Devínskej Novej Vsi funguje už jedenásty rok malilinká ško /o 

(Súkromná základná škola so škôlkou na Zlatohorskej ulici v Lamači), ktorej sa 
podarilo presadiť do našich končín vzácnu rastlinu -jednu z najznámejších alter
natívnych pedagogických koncepcií na S!(ete- Montessori pedagogiku. Kúzla 
tejto výnimočnej pedagogiky spočíva v tom, že na rozdiel od klasických škôl vioc 
dôveruje dieťaťu, jeho túžbe po . múdrení" a-schopnosti spontánneho sebavýva· 
ja. Učiteľ v Montessori škole si nemyslí, že vie najlepšie, čo dieťa potrebuje, neor
ganizuje mu jeho činnosť od A do Z a nehodnotí negatívne jeho omyl alebo ne· 
úspech. Chce pomáhať dieťaťu rozvíjať sa vlastnými silami. Aby umožnil dieťaťu 
tvorivú a samostatnú činnosť, ktorá by bola preňho zmysluplná, musí starost/iva 
pripraviť prostredie, v ktorom ono pracuje. 
Príďte sa pozrieť. Prezradíme Vám viac na telefónnom čísle 64287136. 

Opravte si 
v Katalógu 

VODOINŠTAlATÉR 
(strana 40), 
vŕtanie dier 

do panelu, oprava 
poštových 
schránok, 

správne číslo 
mobilu: 

0908 178 851 

DO €Jani m"TE U9RD8DH oomR 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručitel'a, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných _listov 
- AKCIE, ZĽ.AVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

CN aši jubi!,élnt('~; 
v týchto dňoch oslávili 

70rokov 
Ott1ia LUDVIGOVÁ 
Justína VRBOVÁ 

Otl7ia HONEKOVÁ 

BO rokov 
František HAMBÁLEK 

91 rokov 
Karolína ORTHOVÁ 

Dňa 6 6 2003 uplynie 
l. výročie od smrti nášho 

drabého manžela, otca, dedka, 
brata a svokra 

Antona GAŠPARÍKA 

Za tichú spomienku dáku}e 
manželka, dcéra 
a syn s rodinami. 

Máme sa " .... c 1m 
Školský rok sa pon\~ly blíži do 

svoiho finále. Žiaci Základnei školy 

na Ulici l. Bukovčana 3 sa s rados

t~u a velmi fs pešne zapáiaiú do 
roznych súloží. V našich radoch 
rastú budúci herci, matematici, re

citátori, geografi ai športovci. 

V poslednom čase sme zabodo
vali v niekol'kých športových súlo
žiach. Naše žiačky dosiahli v apríli 

~elíni pekné umiestnenie na 
Skolských maistrovstvách Sloven
skei republiky v plávaní v Poprade. 

Na 100m. v. sp. obsadila 3. mies
lo H. Čárska, na 50 m, v. sp. ob.sa

dila 3. miesto D. Baloghová. 

Dievčatá sa zapoii/i ai do štafe

ty, v ktorei obsadili 3. miesto. Naše 
dievčatá sú ako doma nielen vo vo-

Denný tábor 
pre deti 

s postihnutím 

Združenie VOTUM v Devín

skej Novej Vsi pripravuje den

ný letný tábor pre deti s postih

nutím 

Termín: 30.6. - 4.7.2003 

V čase: 7,30 - 17,00 hod. 

Program pre deti, .dozor, 

obedy zabezpečené 

Rodičia môžu prihlási( deti 

tel~fonicky na čísle 64 770 

390, 64 776 436, prípradne 

priamo v Združení VOTUM na 

ul. Pavla Horova 14 (zdravotné 

stredisko) 

pochváliť! 
de. Sú to ai výborné žiačky, z kto

rých maiú ich učitelia vel'kú radost'. 

Siedmačka B. Haringová repre
zentuie školu v matematických súta

žiach. O tom, že to má všetko ve
fíni dobre zrátané svedčí ai to, že 

ie nielen dobá v matematike, ale ai 
velmi dobrou hráčkou bedmintonu. 

1 O. má ia sa v Trenčíne na Mai
strovstvách SR v bedmintone 

umiestnila na 2. mieste v kategórii 
mladších žiačok a na 1. a 2. mieste 

dvoiíc v kategórii mladších žiakov. 

Naši po úspechoch v regionál

nom kole v hokeibale starších 

a mladších žiakov sa preboiovali 

a~ do naivyššieho kola. 17. a 18. 
má ia boli v Devínskei, pod záštitou 

Školskei hokeibalovei ligy, Mai-

.Drei 1/ilil({fltielk 
Z dievčatka sa stáva žena, ako z puku rozkvitnutý kvet, 

na materstvo pripravená, z lona svojho obohatiť svet. 

Dieťa, ten dar najdrahší, "~''r"'/"' 

k postiel'ke sa mama 

každý želá mladej 
než dosť, 

rastie ten jej skvost, 

pohláde na to dieťa, 

"CtťJv~~ka zrodila.-

vinie, s láskou náruč otvárajúc. 

Nie nar.Jo({!:Ju sa deň matiek teraz v máji oslavuje, 

rfii?Sit1Cťlm lásky a z lásky každý človek žije. 

Aj takéto verše zazneli na po
dujatiach, ktoré pripravili pre 
mamičky, babičky i prababičky 
dôchodcovia. Na prvom, lO. 
mája, organizovanom MO Jed
noty dôchodcov na Slovensku, 
vystúpil folklórny súbor .,čer
vené jabfčko" z Rovinky a svo
jim programom roztlieskal plnú 
veľkú sálu Istracentra. 

Zážitok z tohto podujatia 
umocnili darčeky od detí zo Zš 
Bukovčana 3. Na druhom po
dujatí, 18. mája v Klube dô
chodcov, dojatie stislo hrdlo ne
jednému z prítomných pri vy
stúpení malých žiačikov zo ZŠ 
Bukov čana l, ktorí recitovali 
a spievali s nádhernou detskou 
bezprostrednosťou a milotu. 
Staršie žiačky zaujali moderný
mi tancami i sólovým spevom. 

strovstvá SR v hoikeibale. Družstvo 
mladších žiakov s taiomným náz

vom TM KOPlO v zložení Vlášek, 

Murány, Januščák, Hrabina, Jam
rich obsadilo 3. miesto. Družstvo 

starších žiakov, s názvom KlADIVÁ

Rl, v zložení Rosenberg, Jurkovič, 
Hasák, Trnovský, Vlášek, L.učenič, 
Komorník a Mikulka obsadilo na 

l11Eil IILINÍllll 
Žiaci všetkých troch základných škôl v De

vínskej Novej Vsi a MŠ J. Smreka 8 usilovne 
zbierali hliník · vrchnáôky z jogurtov a smalany, 
alobal z (okolád a pod .. Za pol roka ho nazbie
rali úctyhodné množslva - 62 kg. Hliník sme 
odovzdali do zberne, získané peniaze dostali 
školy. Okrem toho za každých

1
1 OO g vyzbiera· 

néha hliníka dostali 1 žreb. 
12. mája v DlV v relácii: "Kto vyhrá V}' hrá, kto 

nevyhrá neprehrá" vyžrebovali ceny: Vel'ká kni· 

Po ich programe. si členovia 
klubu posedeli v tomto príjem
nom prostredí pri malom ob
čerstvení a náladovej hudbe. 
Škoda, že sa na takéto poduja
tie neprišli pozrieť páni poslan· 
ci miestneho zastupiteľstva, 

možno by. potom inak hodnoti
li činnosť dôchodcov, než ako 
sme to mali možnosť počuť 
a vidieť na ich rokovaní. 

Na záver len jedna poznám
ka: 18. mája o 17. hodine účin
koval v Istracentre herec, zabá
vač a humorista I. Vojtek. Keby 
bol takýto program venovaný 
ženám - matkám a babičkám, 
veľká sála by nebola takmer 
prázdna a my by sme cítili úctu 
i vďaku, ktorá im patrí nielen 
od detí. 

Daniela Lip ková 

maisfrovstvách 2. miesto. Umiest
nenie našich hokeibalistov nás ve
fíni potešilo. 

Všetci im držíme palce do dal
ších úspechov, . 

Čo dodat' na záver? Športu zdar 

a našim žiakom zvlášt'! 

Soňa Škutová 

ha a psoch, kniha Veselé bábky (venoval 
Miestny úrad DNV), dve tri(ká so slovenským 
znakom (venoval p. Friih lich, Videopoži(ovňa 
TIME a predajňa školských polrieb na ul. l. 
Bukov(ana 26), mapy a brožúry o prírode (ve· 
novalo Ekocentrum Daphne). 
Ďakujeme všetkým deťom a ich rodi(om, ktorí 

sa snažia podlo svojich možnoslí znižovať 

množstvo odpadov, smerujúcich do spalovne 
a chrániť tak naše spolo(né životné proslredie. 

M. Šimonová, Miestny úrad DNY 

DEVEX 5 
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Populárnu moderátorku, naj
mä zábavných relácií, Elenu 
Vácvalovú 

• Byť populárny, teda ús
pešný vo vašej brandži, nie 
je dnes jednoduché. Pova
žujete sa skôr za moderá
torku, herečku, zabávačku, 
alebo ... ? 

- Dôležité je, za čo ma pova
žujú iní, v súvislosti s vašou 
otázkou, predovšetkým divá
ci. Ale z toho, čo ste mi "po
núkli" je mne osobne naj
sympatickejšia tá - humorist
ka. Tak trochu to súvisí s mo
jou doterajšou profesionál
nou životnou cestou. Chcela 
som byť herečkou, ale napo
kon som vyštudovala filmo
vú a televíznu žurnalistiku. 
Prvý plat som dostala ako re
daktorka detského časopisu 
Kamarát, odkiaľ ma do re
dakcie zábavy v Slovenskom 
rozhlase "prelanáril" môj 
spolužiak z vysokej školy 
Oliver Andrásy. Naša profe
sionálna partnerská cesta sa 
odvtedy nerozdvojila. Spolu 
to ťaháme už vyše dvadsať 
rokov, tie posledné roky pre
dovšetkým v televíznej zába
ve. Preto tá - humoristka! 

• Súkromne sa domnie- . 
varn, že presadiť sa zname
ná mať, či nájsť, dostatok 
odvahy, a až potom nasle
duje všetko to ostatné 
o čom sa hovorí, že je ne
vyhnutné. Myslím tým ta
lent, usilovnosť ... 
Tieto súvislosti som si začal 
uvedomovať voľakedy pred 
tridsiatimi rokmi, keď som 
účinkoval v externom zbore 
Novej scény. (Práve vtedy začí
nali spoznávať dosky, ktoré 
znamenajú svet Peter Topoľ
ský, či Andy Kraus, tiež v mu
zikály červená karavána). 

Jednému zo sólistov som vy
slovil, podľa mňa, poklonu: 
"Tá úloha ti sadla". Urazil sa." 
Tú postavu som vypracoval!", 
zdôraznil so zdvihnutým prs-

DEVEX 6 

tom. Vtedy som myslel skôr 
na jeho odvahu ako tal.ent. 

-Presadiť sa znamená ... . hm, 
to nie je jednoduchá otázka. 
Pre mňa, dievča z malého 
mestečka tó naozaj bola 
najprv asi tá odvaha. A po
tom, najmä v začiatkoch, 

predovšetkým poctivá robo
ta, ochota učiť sa a prijímať 
kritiku, radosť aj z malých 
dosiahnutých cieľov, "triez~ . 

va" radosť z tých väčších ús
pechov. Znie to všetko asi 
dosť pateticky, ale je to overe
ný vzorec. Snažím sa byť 
bežcom na "dlhšiu trať", bo
jím sa všetkého, čo začína 
predponou NAJ Zvyčajne to 
potom presne tou istou pred
ponou aj končí. 

• Vaše vyznania k rodine, 
bydlisku i Devínskej, si 
mali možnosť čitatelia pre
čítať už v rôznych časopi
soch. Dnes si však nemôže 
každý dovoliť kupovať nie
koľko novín a časopisov. 

- Máte pravdu, aj tohto roz
hovoru som sa svojím spôso
bom trochu bála, pretože nie
kedy mám naozaj taký pocit, 
že som už novinárom o sebe 
povedala skoro všetko, a že 
je už najvyšší čas, aby som · 
bola chva'u "ticho"! Hm, 
viem si predstaviť, kol'kí čita
telia si teraz v duchu poveda
li: "Veru, veru .. .!"(Smiech) 
Ale ja mám rada, ako sa ho
vorí" malé noviny", a vážim 
si prácu ich redaktorov. 

Kedysi dávno som spodob
nými regionálnymi novina
mi (Gemerské zvesti) c!Jvl1'u 
externe spolupracovala, a 
tak som k tomuto druhu "no
vinárčenia" trochu privoňa
la. Nebudete mi možno veriť, 
ale aj Devínskonovoveský 
Expres si veru poctivo prečí
tam. Považujem to ako jed
na z obyvatelbv Grby dokon
ca za svoju povinnosť. Nie je 
toho vela, čo človek v živote. 
dostane zadarmo, a ak sú to 
dokonca dôležité informácie, 
je to o to vzácnejšie .... a po
tom, priniesli ste mi takú 

nádhernú ľa

liu?! 

• V Devínskej 
žijete už ..... 
Čo ste v nej 
objavili, čo 

vás zaujalo 
naj? 

- V Devínskej 
Novej Vsi žije
me svoj štvrtý 
rok. fi! to asi 
dosť málo na 
to, aby som si 
mohla dovoliť 
vyslovovať ne
jaké zásadné a 
overené "sú
dy", ako hovorieva moja ma
ma. Ale už to, že po štrná
stich rokoch bývania v petr
žalskom paneláku sme sa ne
rozhodli trebárs pre nejaký 
zaujímavý byt v centre mes
ta, ale vyše osem rokov sme 
sa "katovali" s prerábaním 
nášho dnešného malého 
"králbvstva" na Grbe, o nie
čom svedčí. ja som tu hlada
la svoj rodný Tisovec a man
žel chcel zasadiť ten povestný 
strom. Myslím si, že sme oba
ja našli, čo sme hľadali. je 
fajn, vracajúc sa z mesta do
mov, tešiť sa na jeden "špor
tový" pohárik vínka s jožom 
či janom, je fajn môcť si po
klebetiť, či požičať si mrkvu 
od Alenky, a podvečer vyra
ziť pešo alebo na bicykloch 
so psom k Morave .. 

• Čitatelov iste zaujíma váš 
pohľad na Devínsku, jej 
prednosti i nedostatky, va
še želania, či návrhy. 

- Devínska Nová Ves je môj 
druhý Tisovec, ako som už 
spomínala, takže úprimnej
šie sa už zo vzťahu k nej vy
znať ani nemôžem. To, čo je 
v nej pre mňa to najdôležitej
šie, som už tiež spomenula 
v predchádzajúcej odpovedi, 
ale mám radosť a doslova sa 
tým pýšim napriklad aj pred 
"mestským dítk?m" Oliverom 
z každej pozitívnej devínsko
novoveskej novinky. Napos-

leďy som sa chválila svietia
cim košíkom nového Terna 
(Bože, ako dlho ma jedovala 
tá pôvodná zničená a ošar. 
paná budova~ alebo zberný. 
mi košmi na psie exkremen
ty. .. a ak dám "milosť" komá
rom, tak mám už len jednu 
veľkú "boľačku" ... ako jazva 
na Grbe na mňa už celé tie 
štyri roky, ako tu bývame 
pôsobí odporný, hrdzavý, 
často vetrom doslova nebez
pečne pováľaný plot cestou 
domov popri železničnej tra
ti. Z miest, kde je porušený, si 
ľudia urobili smetiská, a ked: 
že je porušený už skoro vša· 
de, celá táto cesta je z jednej 
strany vlastne súvislým sme· 
tiskom. Priznám sa vám, že 
keď mám zlú náladu, idem 
radšej inou hoci dlhšou ces· 
tou, a keď očakávame ná· 
vštevu, na ktorej nám záleží 
navigujem ju k nám z dru· 
hej strany. Pán starosta, ak si 
niekedy nájdete trochu času, 
pozvite ma na jednu kávičkU. 
alebo na frťana, a skúste spo
lu so mnou pohladať nejaké 
riešenie. Som ochotná zájsť 
s vami za šéfom železníc, 
a ak bude treba, tak aj zo· 
brať lopatu ... na tie smeti, 
a možno aj na niekoho iné· 
ho, ko~u treba "priložiť"! 
Môj starý otec hovorieval: 
"Diťa mojo, šecko sa dá, te11 

treba naozaj chcieť!" 
Za rozhovor dakuie 

Peter J{rllS 

STAVEBNÁ 
E.CHANIZÁCIA 

OBCHODNO ·TECHNICKE SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova GS, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02164716371 

em.Ait: #tl@11t1.1k, llttp://www.11tl.1k 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

Predám 
LUKRAT(VNY POZEMOK 

v lvánke pri Dunaji (SOO m od jazera Strkovec) 
Výmera: S81 m2 (2 SOO Sk/m2

) 

(V blízkosti inžinierske siete) 
Kontakt: 0904 430 673, 0908 775 952, 6453 8473 

VIDEOPOŽIČOVŇA 

rozšírená o PAPIERNICTVO, FOTOZBERŇU, 

l. Bukovčana 26 DNY (detský dvor) 

Po - pia: 16.00 - 20.00 

so: 1 5.00 - 20.00 h 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01. Kúpa, 02 - Predai 
03. Vo/né miesta 

(ponúka, hládá} 
04. Služby (ponúka} 
os. Byty 
06. Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

' 58 r. spolahlivá dôchodkyňa vypomôže 
s varovaním v solventnej rodine. 

Tel.: 0903 255 908 

C 'K04};" SlUŽBY!1!il'!\lrl'ii: [:~,V 
' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 
'TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, sadro
kartón, malovky. Interiér- exteriér. 

Tel.: 0908 543 ·991 
* Geometrické plány, vytyčovanie stavieb 
a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
· ~ Na dome individ. douč. Aj, Nj, SVŠ, za 

1,5 hod. · 200 Sk. 
Odk.: 6477 8835 

* MANIKÚRA · PEDIKÚRA, zdravodné 
stredisko P. Horova 14: -parafínové zába
ly, -pearsing na nechty, -depilácia, -zdo
benie nechtov. 

Tel. obj.: 0903 663 302 

*Vezmem do prenájmu záhradu (čast') 
v ONV. Podm. je voda, stromy. 

Tel.: 0903 394 230 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 1.8 oo 
700-1200. 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if ,fax 02/6542 1727, E-mail • parrnal@parmal s.k 

T 
l 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 1 

pri jednorazovom nákupe u nás 5°/o zl'avu! i 
i l ·-"3~1<11".<'---- --,.-- --) 

Lahôdky Jta terase 
Nákupné stredisko Sa .. atov - Dúb .. avka 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syt·y, 
mliečne výrobky, 

cukt•ovinky 

Kuracie trupy chladené 
Kuracie pečienky chl~dené 
Kačica mrazená 
Bravčové stehno 
Šunková saláma 

Obyčajná suchá saláma 
Čiugovská salám~ 
Malokarpatská saláma 
Eidamská tehla 45 o/o 
Bebrava parený syr 40% 
Vartáš parený sal. syr 45% 
Plesnivec 38% - 80g 
Maslo 125g 
Mlieko trvanlivé 0,5% l o/tJ 1,5% 

22,- Sk/kg 
99,- Sklkg 
99,- Sk/kg 

135,- Sklkg 
129,- Sklkg 

79,- Sk/kg 
119,- Skfl{g 
199,- Sk/kg 
139,- Sklkg 
169,-Sk/kg 
169,-Skfkg 

19,90,-Sk/ks 
14,90,-Sk/ks 

17;80,-Sk/1 

Ceny platia od 30. mája do vypredania zásob. Prijímame 
. objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 800-18"", So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 
. ' 

Jednota SD BréJt(sl~va prenáillJe výberovÝm konaní~ nebyto
vé priestory .. ~~·. :~~schodí n~vootvoreného · CJD TERNO 4 

. v Devínskej NovejVsi.Priestory dJajú celkovú v/meru 1917 m•, je 
možný aj prenájompÓ častiach. , · . ·· 

Ziadosti zasÍelajte go 10 dní od.uverejnenia inzerátu m{adresu: 

Jednota, spotrebné družstvo B;atislava, sfro,riov~ 16, 833 02 
Bratislava , 

Informácie na tel. čísle: 02159307342 

~nzercia - Cenník: .1· znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = 1 O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
z cenám . treba , p~ipočítať , 20% DPH. Zl~ vy: tri uverejnenia za sebou S%, pri päť a viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

1 omestnam~ hladom: .• zl ava 50%. Pnplat~y : 1. strana + 100%, posledná strana t 50%, iná ako inlertnci strana (6,7) t 30%. 
nzertna kancelar1a: ONV Novoveska 14 (z dvora nad poštou), po -pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Z policajného 
zápisnika 

-V noci z 1 O. na 11. 5. neznámy 
páchate!', na parkovisku pred do
mom naj. Poničana 11, odcud
zil z fialového VW Golf obe 
spätné zrkadlá v hodnote 20 tis. 
Sk. 
-V utorok 13. 5. hliadka polície 
z DNV, na základe vydaného za
tykača Okresným súdom Ba IV 
predviedla 36-ročného obyvatel'a 
DNY a odovzdala ho do cely 
predbežného zadržania. 
- V ten istý deň, medzi 19.30 -
21.00 h, na parkovisku reštaurá
cie Rolando, sa neznámy pácha
tel' vlámal do modrej Škody 
Oktávie. 
Odcudzi] autorádio s CD prehrá
vačom, CD nosič, rezervné kole
so, notebook, koženú bundu, 
všetko v hodnote 1 04 tis. Sk. 
- O dva dni, 15 . 5. o 10.00 h 
hliadka PZ DNV previedla na 
oddelenie 26-r. -občana z Kolá
rova, u ktorého našla sušenú 
rasti inu - konope. 

l(RÍŽOVI(A 
Milenec je muž, za ktorého 
sa •••• · dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec taj
ničky. - B. Helipot - patriaci 
mongolskému pastierovi do
bytka. - C. Pozývajú po česky -
ryžové víno (z japon.) - doly. -
D. $arha - máta - baktéria gu
ľového tvaru (z gréc.). - E. 
Dávam peniaze za tovar- ná
rod (mn. č.). - F. Usmrcuje vo 
vode - dátum po anglicky- ri
eka v $panielsku. - G. Skr. ne
meckej tlačovej agentúry -
s neochotou (str. r.) - skr. roz
hlasovej spoločnosti v Chile. -
H. Darební- kmeň v Sudane. -
l. Soť kyseliny močovej - české 
sídlo (okr. Beroun) - topánky. -
J. Začiatok tajničky. -
Zvisle: 1. Horská osada - skr. 
výrazu reperatur - opak mínu
su. - 2. Mesto v Brazílii - spe-

Prípad preveruje tunajšie oddele
nie PZ. 
-V ten istý deň oznámili z OTS 
na Opletalovej ulici odcudzenie 
zariadenia na bezdrôtovú komu
nikáciu, zo strechy budovy. Škoda 
predstavuje 29 tis. Sk. 
- V sobotu 17. 5 ., na základe za
tykača, vydaného Okr. súdom Ba 
ll, zadržala hliadka PZ DNV 21-r. 
občana DNV a dodala ho do cely 
predbežného zadržania. 
-V pondelok 19. 5. oznámili zo 
SOU strojárskeho na ul. j. jonáša 
5, že neznámy páchate!' zo stre
chy budovy odcudzil mikrovlnné 
zariadenie s anténou v celkovej 
hodnote 86 tis. Sk. 
- Na parkovisku na ul. j. Poničana 
11, neznámy páchate!' 22. 5. od
cudzil zo Škody Octávia, bez 
použitia násilia vŕtiičku, zvárač
ku, rezervné koleso, dve zadné 
kolesá. Spôsobil škodu v celkovej 
hodnote 60 tis. Sk. 
-O deň neskôr, 23. 5., hliadka PZ 
DNV predviedla z firmy VW Sk 
26-ročného zamestnanca, ktorý 
vo firme odcudzil kompresor 
v hodnote 8 tis. Sk. Obvinený je 
stíhaný na slobode. OO PZ DNV 

vohra. - 3. Súhrnný názov pre 
život v prírode - panovnícky 
dôchodok - 4. Zanechá -

cverny. - 5. Poskytuje hostinu -
štvrtá perióda prvohôr. - 6. 
Mesto v Kazachstane -javí sa, 
zdá sa. - 7. Sídlo v Senegam
bii- presné dÍžkové meradlo. -
8. Väzenie (hovor.) - patriace 

Edovi. - 9. Židovskí kňazi -

1 2 3 4 s 6 

Opatrnosti 
nie je nikdy dosŕ 

z policajných záznamov, v ostatnom 

čase, vyplýva, že okrem vlámaní do 
;;,utomobilov, v Devínskej šarapatí zlo
dej špecializujúci sa na krádeže zaria
dení pre bezdrôtovú komunikáciu (tzv. 
mikrovlnky} zo striech domov. Ich hod
nota býva niekol'ko desiatok tisíc ko
rún. Zlodej, alebo zlodeji, sa musia na 
strechy nejako dosta(, demontáž zaria
dení trvá nejaký čas, nejako sa musia 
dopraviť k miestu činu {Š. Králika 12, 
Opletalova 65, SOU na ). Jonáša} 
a samozrejme aj odísŕ. Nikto si z aby
vate/ov Devínskej nevšímal podozri-

Na J.Jonáša 
Bývam no ulici Jána Jonáša v ONV. Popri 

ceste od domu smerom k Strojárskemu učilišťu 
nám no požiadanie Miestny úrod dol vysadí( 
stromy o kríky. Žiaľ, obdobie sucho ich veľmi 
poznamenala, o navyše oj to, že boli sadené 
v silnom mraze o niektoré (hlavne kríky l po 
oteplení trčali von nad zem. Od jari ich nik oni 
neokopol, oni nepolial. Väčšina z nich uschlo. 
Takto zbytočne vyhadzujeme peniaze. 

české sídlisko (okr. Domaž/i

ce). - 10. útok- lemy. - 11. 
Skonči nosenie - odkia/' po 

česky.- 12. Latinský pozdrav
železný oštep (zástar.) - ne
dávno vzniknutá. -

. Pomôcky: C. Sake. - D. Kok. ~ 

F. /bor. C. PPA, RON. - H. 
Lotuko. - 2. Erval. - 5. Devon. -
6. Otar. - 12. Kyr. - d 

7 8 9 10 1112 

A 
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l 

J 

vých? Takéto zariadenia (pre moji te/(:, 
internetu} získa( za lacný peniaz tnô•~ 
byt' lákavé. Neutají sa však done/

8 

<o. 
nečna. Akékolvek informácie o króde. 
ži, či podozrenia z krádeže takých,o 
zariadení oznámte na tel. č. 647-, 
7258 {alebo 158}. Zamedzíte tok tnof. 
ným škodám ostatných spoluobčanov 

Cestujúci v MHD by mali venov~( 
zvýšenú pozornosť po vystúpeni z: do. 
pravného· prostriedku. Nevchádz:a;'e 
f)O vozovku spoza stojaceho autobusu 
{najmä nie z jeho prednej časti} bez: Jo. 
ho, aby ste sa dôkladne nepresvedčil; 
či práve spoza autobusu neprechádz:~ 
iné motorové vozidlo. Kolíznou čas'ou 
takýchto prípadov, je najmä Eisner0v0 
ulica. 

Druhá vec: Stromčeky, ktoré sú posadené 
popri c~ste medZi strojníckym učilišt'om a Volks. 
wagenom sú vel'mi biedne. Už sú tam asi štyri 
roky, nik so o ne nestará, o tie, čo nevyhynuli 
suchom, alebo tým, že ich vandali olámu, zniií 
človek, ktorý tom strojom kosí trávu. Kedie 
stromčeky nie sú okoponé, snaží so vykosí( trá
vu oj úplne pri nich. Aj teraz kosil (v máji) o tri 
kmene dost' poškodil. Uschnú? 

A. Grimplinyová 

l{orenie života 
- Ako je možné, že si neurobil tie pri· 

jímacie pohovory? -rozčuľuje sa otec, 

- veď si všetky otázky vedel! 

- Nuž, otázky áno, ale odpovede nie! 

*** 
- Predstav si, toho Kobrlíka nemožno 
podplatiť! 

- To je taký poctivec? 

-Nie. On toľko pýta! 

*** 
- Pán Fabršúl, na čo si kupujete takú 

veľkú pištol'? 

- Na medveďa. 

- Ja tej mojej hovorím hyena ..• 

*** 
- Prestal som piť, fajčiť, myslieť na že

ny. Bolo to najhorších pätnásť minút 

môjho života. 

*** 
Zena je slabé, bezbranné stvorenie, 

pred ktorým sa nemožno zachrániť. 

*** 
Do holičstva príd~ mladík z totálne 

mastnými vlasmi. Holič sa ho pýtal. 
- Tak čo, ostriháme, alebo len vymení· 

me olej? 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: B41 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská IA 
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DEVEX 8 

tská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

25.- 26. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Zalistoval som v tieto horúce 
dni v kalendári. Iba v jednom 
som našiel svätodušnú nedel'u, 
v žiadnom nechýbal Medard. 
(A n"ezapršalo)V každom som 
nachádzal "vyznania" vyqa
vatelov o tom "svojom" zvý
raznené. 

Aj v živote to tak chodí, je 
bežné, že každý to svoje naj
skôr vidí, pozná, prezentuje, 
presadzuje. Hoci, ok tvrdíme, 
že.sme krestanský národ, veď 
väčšina obyvatel'stva Sloven
ska so hlási ku kres(anským 
tradíciám, pri ostatnom sčítaní 
l'udu zakrúžkovali svoju prí
slušnos( ku krestariom, mali by 
sme vari aj navonok prejavi( 
svoju vôl'u chcieť až po byť. 

Nielen pred televíznymi ka
merami alebo zrakmi voličov. 
Každý deň, každú minútu, pri 
jednoduchých i vážnych roz
hodovaniach. Nie máva( pre
ukazom, odvoláva( sa na prí
slušnos( (a poslušnos() ale 
skutkami presviedča( seba 
i okolie o svojich deklarova
ných čistých úmysloch. 

Cez víkend sme hodovali. 
V duchu Ducha svätého, pat
róna naš~j farnosti. 

Škoda, že za mnohé skutky 
lých, ktorí sa hlásia slovne 
k odkazu dávnych tradícií, sa 
musí červenal' ten~ čo ich pre 
l'udí založil. 

Vydavatel' 

e·rnail: krug@mail.viapvt.sk 

ínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 
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Miestne zastupite/'stvo na 
svojom mimoriadnom roko
vaní 27.5. prerokovalo záve
rečf)ý účet mestskej časti za 
rok 2002. Bol to rok kedy pre
behla časť transformácie zo 
štátu na samosprávu. Keď to 
vyjadríme finančne znamená 

Oslávili sme 
No l . jún -sviatok detí, sa nedá zobudnút'. 

Sprevádza ho množstvo zaujímavých a vydare· 
ných akcií, z ktorých deti majú radost'. 

Jednou z nich bol karneval v telocvični na 
Zš, ul. P. Horovo. Už v piatok sem prichádzali 
postavičky z rozprávok, zvieratká z prírody, ole 
i molí l'udkovia rôznych povclaní z MŠ, ul. J. 
Smreka. Vo vyzdobených priestoroch ich vítala 
hudba a prváci, tiež v karnevalovom odeve. 
Ako sa im vo "vel'kej" škole páčilo? Posúďte so
mi: 

to, že rozhodovanie o financi
ách sa zvýšilo a to zo sumy 
cca 55 miliónov Sk na sumu 
cca 85 miliónov Sk. Navýšenie 
bolo v oblasti školských 
a predškolských zariadení. 

Mestská časť hospodárila 
s bežnými príjmami vo výške 

Zišli sme sa v telocvični, 
ej, ale sme boli pyšní. 

Mohli sme tam tancovot', 
malinovku popijat'. 

Oslava dňo detí, veru, 
vie položil' celú triedu. 

školáci nás pozvali, 
iste nelutovoli. 

Dobre so nám vodilo, 
očakôvanie sa splnilo. 
Ďakujeme horovókom! 

MŠ, J. Smreka 8 
L. J. 

84,5 mil. Sk 1 bežné výdavky 
vo výške 67,67 mil. Sk, t.z . 
prebytok vo výške 16, 83 mil. 
Sk. 

V oblasti kapitálovej to bola 
suma v časti príjmov 7,64 mil. 
Sk 1 v časti výdavkov 12,39 
mil. Sk 1 t.z. schodok- 41 74 
mil. Sk. 
Celkové hospodárenie je 
v prebytku 12, 08 mil. Sk. 

Z pohl'adu čísiel sa možno 
dobre pozerá na tieto penia
ze. Byť súkromným podnika
telom a mať takýto zisk je ús
pech. Samospráva by sa však 
nemala správať v takomto du-

(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 5.6. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 19.6. 2003, 
číslo vyjde 27.6. 2003. 
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chu. Peniaze ak sú na účte 
mestskej časti by mali byť lep
šie vyžité , ako uložené 
v banke- teda mali by sa in
vestovať. 

Pri tomto hodnotení vychád
zam z jedného poznatku. 
Investičné akcie na rok 2002 
boli v prvom schválenom roz
počte vo výške 32,6 mil. Sk. 
Upravený rozpočet počítal už 
so sumou 26, 05 mil. Sk. 
Realita po vyhodnotení je da
ná sumou 12, 39 mil. Sk. 

Z väčších akcii ktoré boli 
realizované môžem spome
núť: tlakovú kanalizáciu vo 
výške 0,994 mil. Sk, rekonšt
rukciu strechy knižnice /stra
centra, parkovisko na ul. P. 
Horova 1,361 mil. Sk, sociál
ne zariadenia na športovis
kách 0,54 mil. Sk, chodníky 
a spevnené plochy 0,42 mil. 
Sk , ihrisko na ul. }. Smreka 
0,26 mil. Sk, nová zeleň 
0,55mil. Sk. 

Menšie akcie ako, je vidieť 
aj z tohoto krátkeho výpočtu, 
sa realizujú. Väčšie akcie tr
vajú podstatne dlhšie kým sa 
rozbehnú , ak sa rozbehnú 
vôbec. Dlhšie obdobie sa pri
pravuje rekonštrukcia nám. 6. 
apríla v hodnote 1,2 mil. Sk, 
ktorá sa ani v roku 2002 ne
rozbehla a tak musíme dúfa(. 
že rok 2003 bude úspešnejší. 
Taktiež sa pozastavila akcia 

· odvodnenie Vápencovej uli
ce, kde z navrhnutých 1,2 
mil. Sk bolo vyčerpaných 
61,5 tisíca Sk. Tu sa však na
vrhuje rozšírenie celej ulice 
od /strijskej po železničný 
podjazd. 

Samostatnú diskusiu si pod
lá mojej mienky žiada stavba 
pod názvom Kultúrno - spolo
čenské centrum /KSC/, bližšie 
známa ako chorvátske múze
um a priláhlé objekty. Tu ná
klady rok čo rok stúpajú od
kladom realizácie. Podlá môj-

DEVEX2 

ho návrhu by sa malo presne 
zadefinovať spôsob využíva
niá, podmienky pre subjekty, 
ktoré vznášajú nárok na jeho 
využitie a príprava finančného 
plánu nákladovosti prevádzky 
a možností komerčného vy
užitia. Pôvodné náklady na 
výstavbu boli 12 mil. Sk 
a v súčasnosti sa toto číslo blí
ži k dvojnásobku tejto sumy. 
Zaoberať sa tu podrobne 

všetkými akciami nemá vý
znam aj z toho dôvodu, že zá
verečný účet mestskej časti 

bol predložený na rokovanie 
miestneho zastupite/'stva na 
43 stranách . 

Chcel by som sa pristaviť pri 
jednej položke a to je Správa 
bytového fondu . Tu financie 
nie sú tak vysoké vzh/'adom 
na počet spravovaných bytov. 
Výška rozpočtu v časti výno
sov je 5, 1 mil. Sk a v náklado
vej časti je 7,48 mil. Sk. 
Hospodáriť so stratou 2.7 

mil. Sk pri takýchto výškach 
vyvoláva otázky. Po diskusii 
na rokovaní miestneho zastu
pite/'stva boli niektoré položky 
objasnené, ako započítavanie 
nájomného za priestory, kto
ré užíva mestská čas( Kde je 
jasný maj ite/' a užívate/' nema
la by sa vykazovať strata ale 
riadne vedené účtovníctvo 
zreálňuje tieto čísla a nevyvo
láva zbytočné otázky. 

Po schválení záverečného 
účtu za rok 2002 niekto by 
mohol povedať, že sme hos
podárili a ušetrili. Bol to aj rok 
volebný na viacerých úrovni
ach a tak to môže zvádzať 
k myšlienke sa nebodaj aj po
chváliť. Môj názor je však iný. 
Práve z vyhodnotenia plnenia, 
hlavne investičných akcii- le
bo tie najviac zaujímajú obča
na - voliča, vidím potrebu 
možno niekým zatracovaného 
ale v určitom rozsahu potreb
ného plánovania. Hlavne pri 
akciách náročnejších na prí
pravu a samostatnú realizáciu. 
Ako príklad môžem uviesť ak
cie- Dom sociálnych služieb, 
rekonštrukcia /strijskej ulice, 
nám. 6. apríla, oprava škol~ 
ských budov, športoviská. 

Pri vyhodnotení s účastnej si
tuácie vidím jedno pozitívum. 
Máme peniaze. Možnosť ich 

využitia je rôzna . Ako? Počul 
som ako by sa mal správať ro
zumný človek :jednu časť by 
mal splatiť tým od ktorých do
staval keď bol ' mladý, druhú 
časť by mal požičia~ať tým, 

ktorí sú teraz mladí, aby sa 
mohli neskôr postarať a tú ta~ 
ti u časť používať pre svoje re. 
treby. Pa. 

Ing . .Peter Rajko~;~ 

Miestny úrad Devínska Nová Ves vyhlasuje SÚŤAŽ: Vyhradené parko
vacie miesta. 
Miesto: J.Smreka l 0·12, obdobie: 1.7.2003-30.6.2004, počet 
boxov: IO 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručil' v zalepe- ; 
nej obálke s označením: SÚŤAŽ-PARKOVANIE-NEOTVÁRAŤ na Miestny úrad . 
v DNY, lstrijská 49, 843 l O Bratislava. Žiadost' musí obsahoval': meno, v 
priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa , typ automobilu, farbu ~ 
a ŠPZ, kto je vlastníkom automobilu, v prípade, že vlastníkom je fyzická 
osoba, údaj o tom, či sa využíva alebo nevyužíva na podnikateľskú čin
nost', cenovú ponuku na vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedného 
roka. 

Poplatok za parkovacie miesto: Paušálna suma poplatku sa určí pre 
všetky parkovacie miesta na jednom parkovisku rovnaká pre všetky vy
hradené parkovacie miesta, a to vo výške priemernej cenovej ponuky 
uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto na danom parkovisku pridele
né. Paušálna suma poplatku nemôže byt' nižšia ako 40 000 Sk ročne, ale
bo 3 300 Sk mesačne. Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú, osobný automo
bil na podnikanie, majú znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto 
pre osobný automobil, ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jed
nu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatni!' obyvateľmi jedného bytu 
spolu iba jeden krót. 

Uzávierka prihlášok: 18.6.2003 o 14.00 hodine. V tomto termí
ne sa zároveň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

VzÁJoMNÁ súvislosŤ 
V tlači prebehla správa o začiatku výstavby ďalšieho úseku diar· 

nice D2 Lamačská cesta- Staré grunty. V rámci tejto výstavby sa 
bude realizovať aj tunel Sitina. Dlho očakávaná stavba pre zle pše· 
nie dopravy v severozápadnej časti Bratislavy sa teda začala. Cela 
stavba má byť ukončená do mája 2007. 

Stavba sa bude realizovať v susedných mestských častiach, ale 
dotkne sa aj našej. V jednej oblasti tým, že v rámci objektovej 
skladby stavby je do realizácie zahrnuté aj kvalitnejšie a bezpe~· 
nejšie prepojenie s Dúbravkou. Prepojenie sa má uskutočniť reall· 
zovaním mostu ponad trať ŽSR na Saratovskej ulici. Tá nepríjem· 
nejšia časť sa dotýka riešenia dopravy hlavne pri budovaní mostoV 
na Harmincovej ulici . Dúfam, že s týmito skutočnosťami nás dosta· 
točne včas oboznámia. Skúsenosti má každý dosť bohaté s doprav· 
ným riešením v našom meste. · 

Aby výhl'ad nebol tak pesimistický, môže naša mestská časť aj na 
tejto stavbe získať. V rámci prípravy sme investorovi ponúkli naše 
priestory na uskladnenie pret;>ytočnej- nezávadnej- zeminy. pri 
vzájomnej spolupráci a dohode môžu byť spokojné obidve stranY; 
My si môžeme upraviť priestory , ktoré potrebujeme zrekultivo~~ 
a následne ich využívať pre oddych, môžeme tým získať aj ďalsie 
finančné prostriedky pre aktivity v našej mestskej časti. Návrh 
zmluvy za MČ je pripra,vený a tak neostáva len čakať, dúfam na 
dobré správy. ··( 

Minimálne jedna je už na svete a to, že sa v našom meste opa 
začala potrebná stavba za 3,5 miliardy Sk. 

'kovil Ing. Peter RaJ 

iektové vyučovanie 
zš/. Bukovčana 1 pracuje úspešne už niekol'ko rokov na projek-
h NK SOCRATES. Sú založené na partnerstve škôl z 15 člen

tO~ch štátov Európskej únie a krajín, ktoré požiadali o vstup do Eú. 
skYdporujú európsku spoluprácu žiakov a učitelbv, ktorá dáva účast
P~orn možnost' dozvediet' sa ' o iných krajinách, kultúre, spôsobe 
~'ysfenia a života. Projekty vytvárajú novú hodnotu tradičného vyu
:ovania tým, že pracujú s učebnými osnovami novým kreatívnym 

ôsobom. . . 
sPV rámci týchto projektov sme v máji uskutočnili dve zahraničné 
ávštevy, do talianskeho Turína a nemeckého Stuttgartu, kde sme 

n rezentovali výsledky a konečné produkty, ktoré sme vytvorili v tomf školskom roku. 
0 v Turíne sme s našimi partnermi diskutovali na tému : Rôzne formy 
rnetódy prezentácie školy na verejnosti . . K tomuto účelu sme vy-

~orili fotodokumentáciu, /<de sme zachytili slávnostné i všedné oka
rnihY našej školy v tomto školskom roku, t.j. adventné dielne, karne
val zápis prvákov, ples, návštevu v Marcheggu, bezpečnostnú olym
pidda v Bruck!Leitha atd'. Partnerov zaujali videozáznamy, ktoré 
nám poskytla DTV (za ktoré ďakujeme), články v Devexe i webová 
stránka školy www.zsbukovcanaba.sk. Nás zase zaujali mnohé akti
vity, ktoré uskutočnili naši partneri. Možno, že v budúcnosti niektoré 
z nich zorganizujeme v našich podmienkach. Potešila nás predo
všetkým prezentácia talianskej školy, ktorá všetky významné udalosti
spracovala na CD a poskytla možnost' jeho zakúpenia rodičom. 

Okrem projektových aktivít sme sa zúčastnili prehliadky Turína 
a najatraktívnejší bol pre nás výlet k azúrovému pobrežiu spojený 
s návštevou Monaka, ktoré nadchne aj toho naj náročnejšieho turis
tu. 

Hlavným cielbm návštevy v Stuttgarte sa stala prezentácia výsled
kov práce záverečnej témy projektu : Ochrana prírody. Partneri škôl 
z Velkej Británie, Nemecka, Španielska a zo Slovenska predstavili fo
tografie, obrázkové albumy a certifikáty detí, ktorým sa v priebehu 
roka podarilo získat' 18 pečiatok za splnené eko-aktivity. Na spoloč
nom stretnutí s miestnou komunitou, učitel'mi, personálom hlavná 
koordinátorka projektu pani G. Cheers zhodnotila výsledky práce na 
projekte, ako i celkový projekt za vel'mi úspešný. Pedagógovia mali 
možnosť oboznámiť sa aj so spôsobom výučby na nemeckých ško
lách. 

Mimo pracovných stretnutí, partneri mohli bližšie spoznat' nielen 
samotné mesto Stuttgart, ale aj krásne mestečko Ludwigsburg spo-

iené s pre?liadkou rovnomenného paláca. Návšteva prebiehala vo 
Ve/'mi priaznivej a priatel'skej atmosfére, čoho dôkazom bolo aj smut
né lúčenie sa v závere stretnutia. 

Pozitívom týchto partnerských návštev sú nielen obrovské mož· 
nosti poznávania európskych krajín, výmeny informácií a skúseností 
medzi pedagógmi, ale aj neustále zdokonal'ovanie sa v jazykových 
znalostiach, ktoré vyžadujú neustály kontakt so zahraničím. · 

SF a kolektív učiteliek zo ZS Charkovská 

radosti a pohody 
Bohatú prezentáciu svojej čin

nosti vo všetkých oblastiach ume-

leckého pôsobenia mohli oceni( 
návštevníci Dňa otvorených dverí 
ZUŠ lstrijská 22 v DNY (2. roč.}, 

ktorý sa uskutočnil 31. 5. v pries
toroch školy a jej záhrady. 

Na pripravenom pódiu sa 
s veľkým úspechom prezentovali 
súbory školy, ako inštrumentálna 
spevácka skupina Neón a Neón 
band, vedené pani u čiteľkou 

K. Fraitová, Detský orchester ško
ly, ktorý založil a vedie riaditeľ 
ZUŠ V Dianiška, ľudový súbor 
učiteľa M. Raita, huslový súbor 
zostavený zo žiaka~ Š. Floriána 
a vedením žiačky A. Jendrucho
vej a nechýbali ani svetoznámi 
Súrodenci Jendruchovci. Tým pat
ril hodinový záver podujatia. 

Zvláš( významným host'om bol 
sólista Opery SND v Bratislave 
Martin Babjak. 

Netajil, svoju radost' z toho, 
ako ZUŠ v DNY napreduje a ako 
sa jeho spolužiakovi z konzerva
tória Vladovi (teda p. riaditeľovi 
Vladimírovi Dia-niškovi} darí roz
víjal' umenie v DNY prostredníc
tvom podchytenia nadaných detí 
a ich dobrého pedagogického 
vedenia. Netajil sa ani tým, akú 
radost' má z dobrej atmosféry 
Dňa otvorených dverí, kde už ne-

. vládne tréma, ale pohoda a ra
dost'. 

Prítomným poskytol aj krásny 
umelecký zážitok, keď zaspieval 
ľudové piesne, sprevádzaný uči
teľom M. Raitom na cimbale 

a školským orchestrom, a árie zo 
slávnych opier sprevádzaný uči
teľkou M. Palíkovou na klavíri. 
Vyhlásil aj výsledky speváckej sú
t'aže. Dievčatá, ktoré sa umiestnili 
na prvých troch miestach prítom
ným zaspievali svoje súťažné 

piesne a pretože ich intonácia 
bola výborná, mali tiež veľký ús
pech. Súťaž prebehla aj vo vý
tvarnom a tanečnom odbore 
a všetci ocenení dostali pekné 

. darčeky. 

Žiaci aj pedagógovia školy pri
pravili hudobné, tanečné aj lite
rárno-dramatické bloky, v ktorých 
sa prejavili nielen talenty detí, ale 
aj bohaté skúsenosti a výborné 
umelecko-pedagogické schop
nosti ich učitelov. 

Nechýbala ani tombola so zau
jímavými cenami a disco, pri kto
rom sa roztancovali nielen deti, 
ole aj ich rodičia. 

Tradícia Dňa otvorených dverí, 
ktorej iniciátorom je riaditeľ ZUŠ 
V. Dianiška sa ukázala ako vyni
kajúce podujatie, na ktorom sa 
stretávajú učitelia, žiaci, ich rodi
čia a priaznivci ZUŠ ako jedna 
veľká rodina pri dobrých umelec
kých programoch v prostredí pl
nom radosti a príjemnej almosfé-
ry. 

PhDr. Danica Jakubcová, 
foto PK 

LETNÉ PRÁZDNINY V DENNOM TÁBORE. 
ISTRAC:ENTRUM, CENTRUM PRE VOĽNÝ ČAS V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI 

PORIADA DENNÉ lETNÉ TÁBORY, CENNE OD 8.00 DO 16.30 H, 

S TURISTICKO-POZNÁVACÍM ZAMERANÍM 

V TERMÍNOCH: 

30. 6.- 4. 7. 2003 CENA: 860,- SK 

7. 7.- ll. 7. 2003 CENA: 860,- SK 

CENA ZAHŔŇA OBEDY, DO PRA VU, POISTENIE, 

PEDAGOGICKÝ DOZOR, VSTUPNÉ •.. 

RODIČIA MÔŽU PRIHLÁSIŤ pETI VO VEKU DO 14 ROKOV DENNE 

OD 12. 5. 2003 V ČASE 8.30- 16.00 H PRIAMO V ISTRACENTRE. 

INFORMÁCIE NA TEl.· Č. 6477 0033, ING. A. PILCHOVÁ. 

DEVEX 3 



J $ T.J& A , ([;E]NlT J1?. U Mf 
centrum ·pre voľný 

17. 6. ŽENSKÝ ZÁKON 
di~adelné popoludnie, vystúpenie Stúdia tanečnej a hereckej pri 

vo velkej sále o 17.30 h, vstupné 20,:·Sk 

21. • 22. 6. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 
Otvorenie Kultúrneho leta 2003 v Devínskej novej Vsi. 

Medzinárodná prehliadka folklórnych súborov a skupín, 
tradičných chorvátskych jedál a chorvátskej veselice. ' .. 

~tvorenie Letnej čitárne v knižnici lstracentra v Devínskej Novej Vsi 

26. 6. KONCOROČNÁ DISKOTÉKA < · · ... 
Spoločný večierok pre deti a mládeŽ, poriadaný k záveru školského rokU,' .. 

. vo vel'kéjsá l~ '! 17.00 . . 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku a MZ Mč DNV 
vás pozývajú na 
15. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 
v Devínskej Novej Vsi 20 - 2.2. júna 2003 
Piatok 20.6. Cho.rvátska menšina po rozšírení EÚ-18.00 h 
Sobota 21.6.2003 
14.3o Z histórie festivalov- výstava dokumentov 
lS.oo Stretnutie Chorvátov pri tradičných jedlách (lstrijská 6) 
17.oo Vidieť, počuť, prežiť .•• 
so súbormi zo Slovenska i zahraničia (lstrijsk.á 4) 
19.oo Chorvátska zábava 
Nedel'a 22.6.2003 
l 0.3o Chorvátska svätá omša 
14.oo Stretnutie vedúcich súborov a hostí u starostu 
15.3o Festivalový sprievod 
17.oo 15 rokov festivalu ••• 
vo vystúpeniach domácich i zahraničných súborov ' 
l9.oo Chorvátska zábava 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 

VYZNANIA SPEVOM ' 

A preto slová: "Daj Boh šťastia 
devínskonovoveskému festivalu", 
ako zaželal vo svojom príhovore 
J.Markuš, predseda Matice slo
venskej, sa naplnili skutočnými 
vyznaniami v speve a tancoch sú· 
borov i sólistov v nedel'u 25. mája 
v kultúrnej záhrade 

Tohtoročný, jubilejný desiaty, 
Festival slovenskej národnej pies· 
ne v Devínskej Novej" Vsi sa sku
točne vydaril. Nielen preto, že sa 
tak vyjadrovali hostia J.Markuš, 
A.Madár z ministerstva kultúry 
SR, R.Lužová z Domu zahranič
ných slovákov, či L.Benčová, ria· 
ditel'ka Domu MS v Bratislave 
J.Cvečko, predseda CHKS na 
Slovensku i hostia z iných častí 

DEVEX4 

Bratislavy. Starosta MČ DNV Ing . 
V.Mráz s hrdosťou pripomenul: 
"Kol'kože to len kultúrnych podu
jatí sa v Devínskej zrodilo, vydr
žalo a matičiarsky festival oboha
cuje tiež už desať rokov kultúrne 
povedomie obyvatelov našej 
mestskej časti. 

Vzťah Novovešťanov ku spevu, 
· kultúre, k vlasti, vyjadrila aj 

E. Vargová slovami sládk~vičovej 
Maríny. 

Aká si mi krásna 
ty rodná zem moja 

V duchu slov tejto nádhernej . 
piesne sa niesla príprava i festi
val. A týmito slovami, touto pies· 

Program kina 

@rnwiT~ 

' ňou otváral spevokol Nádej 
z DNV programovú časť festivalu. 

Postupne sa pridávali dalšie sú· 
bory a sólisti. Žiaci základnej 
umeleCkej školy, príjemné osvie- · 
ženie, vystúpili na festivale prvý 
krát a veríme, že na žiadnom 
z budúcich chýbat' nebudú. 

Zámerom organizátorov 
(Miestny odbor Matice slovenskej, 
MČ DNV a další) bolo predstavil' 
najmä domáce súbory. Na tohto· 
ročnom sa predstavili, okrem sú
boru Nádej, Rosica, Kobylka; 
Matičiarik . Všetky predstavili zo 
svojho repertoáru to najlepšie. 
Pred vystúpením sympatických 
manželov Gregorovcov a pies· 
ňoch v ich podaní od Trnavského 
a Dvor á ka vystúpi la spevácka 
skupina Rovňan zmesou starých 
piesní z Vel'kého Rovného. 

Bonbónikom festivalu bol Fero 
Ďuriač . A hoci pieseň o rodnej 
zemi Najkrajší kút (doprovod 
M.Palíkova ZUŠ) v jeho basbary
tónovom podaní mal (ako sám 
vravel) svetovú premiéru; až zi· 
momriavky prechádzali posluchá
čom pri tejto piesni v takom skve
lom predvedení. Aj ďalšie dve 
piesne v interpretácií Fera Ďuria
ča: z muzikálu Drakula, druhá od 
Bocceliho, dokumentovali výraz· 
nosť osobností nášho slovenského 
speváckeho pôvodu, ktorí šíria 

dobré meno našej domoviny d0 . 

ma' i v zahraničí. 
"Zahraničie" predstavili Slováci 

z vojvodinskej Padiny zo Srbska 
a Čiernej hory. Takmer dvesto ro· 
kov žijú Slováci na dolnej zemi. 
Po celý čas si dokázali zachova( 

, jazyk i tradície, kto~é úspešne 

udržiavajú a šíria združe8Í 
v Dome kultúry Michala Babinku 
v Padi-ne . Nádherné kroje, l'úbo· 
zvučná slovenčina, temperament· 
ný pohyb a piesne vychádzajúce 
zo sŕdc roztlieskávali preplnenú 
kultúrnu záhradu. 

Súčast'ou festivalových dní boli 
aj : ukážka drotárskeho remesla 
(Vel'ké Rovné), výšiviek členiek 
MO MS DNV a výstava insitného 
umenta Slovákov z Padiny 
(M.Markov) . 

P. Krug 

Na festival sponzorsky prispeli: 
fir01a Hronec, Sloyenská reštauró· 
cia z Petržalky, firma ADLO DNV, 
Potraviny Na grbe, Več ierka 
P.Horova 7, Papiernictvo Frohlich, 
Reštaurácia Rolanda, hotel Mo· 
rova, Potraviny Baranovi čovó, 
Reštaurácia U Michala , F. VavrD" 
vičová, starosta MČ DNV V. MráZ 
a další (na ktorých sme možn° 
zabudli). 

Všetkým patrí srdečná vdáka, 
najmä účinkujúcich súborov. 

~OI:OČÉ~SI<Á, I<RÚNII{;t\,) 
Z linky Volkswagen Slovakia zišiel miliónty automobil 

Miliónty VW Touareg 

úaši jubilaiH:i ) 

1
, tfcblO cli1ocb oslávili 

70mkov 
Mária TARD[KOVÁ 
Mária Cl·'EČKOVÁ 

75 rokov 
Helena BELEŠOVÁ 

pavlína PREISINGEROVÁ 
Albína ZÁRECKÁ 
]án KORUNKA 

BOmkov 
Gizela KRECHŇÁKOVÁ 
Martina KRAJČ[ROVÁ 

Emt?ia H NILICOVÁ 

Blahoželáme! 

[ Blahožel~rii~ tďV 
Veta zdravia, pobody 

a radosti 
k päťdesiatinám 

Vladimírovi Matúškovi 
zo srdca želajú manželka, 

syn Marián a mama 

POZVÁNKA 
DO LETNEJ ČITÁRNE 

lstracentrum, Miestno knižnica, 
lslrijská 6, Devínska Nová Ves 
Vás srdečne pozýva na otvorenie 
lelnej čitárne 
leiná čitáreň bude otvorená v čase 

od 25, 6. do 27. 7. 2003 
Súčasťou čitárne, okrem tradič

ných titulov, bude rozšírená aj po·· 
nuka nových časopisov. 

Pre pohodu malých čitotelov bu
de vytvorený detský kútik. · 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

Knižl1ica, Jstracentrum 
Devínska Nová Ves 
Naša iwvá súťaž 

Moja ľrázdninová 
kniha 

Milí mladí čitatelia! 
Veríme, že dob1·á kniha Vás 

bude sprevádzať aj na prázd-
1linovJícb potulkách. 

Napíšte nám o svojich zá
žitkoch s prázdninovým číta
'lhn. Vaše p ráce očakávame 
do 30. septembra a najlepšie 
blidú odmenené dalšou dob
''olt knibou a zverejnené 
b novinácb Devex. 
Očakávame Vaše príspevky! 

Miliónte vozidlo Volkswagen 
zišlo z montážnych liniek v bra
tislavskom závode Volkswagen 
Slovakia. Bol ním najnovší mo
del VW Touareg V8. Jubilejným 
automobilom v 12-ročnej histó
rii tohto závodu je tak prvý off. 
r.oad značky VW. Vyrába sa len 
v Bratislave, v Devíns"kej Novej 
Vsi. V marci tohto roku bol 
špičkový Touareg oficiálne uve· 
dený na našom trhu. Dnes je 
súčasťou produkcie závodu, 
ktorá v minulom roku dosiahla 
225 442 vozidiel viacerých ty· 
pov a ich modifikácií, vyše 301· 
tisíc prevodoviek a viac ako 18 
miliónov rozličných komponen· 
to v. 

Minister hospodárstva SR 
Róbert Nemcsics, ktorý pred 
rokmi vo firme pôsobil, pri tejto 
príležitosti pripomenul, že v ča
se, keď VW v Bratislave začí
nal, slovenské strojárstvo po
trebovalo určiť svoj nový smer. 
"To, že rozvoj automobilovej vý
roby na Slovensku bude hnacím 
motorom, o tom nemohol nikto 
pochybovať, hoci sa to vtedy nie
komu mohlo zdať aj nemožné. 
Dnes s radosťou konštatujeme, že 
zámer sa nielen splnil, ale vysoko 
prekročil očakávania," uviedol 
minister. Dvanásť rokov exis
tencie závodu VW v Bratislave 
je spojených so zvyšovaním 
produkcie, stálou výrobou mo· 

delov áut, ktoré predstavujú vr
chol inovatívnej špičky. Boli to 
aj roky, počas ktorých sa pre
sadzovala nová kultúra výroby, 
čoho výsledkom sú prvotriedne 
produkty. 
"Vyslovujem vdaku všetkým pra

covníkom VW Slovakia. Zamest· 
nan ci sú tí, ktorí milióntym auto
mobilom pozdvihli túto firmu na 
jednu z najlepších u rámci koncer
nu Volkswagen," zdôraznil pri 
tejto príležitosti predseda pred
stavenstva koncernu VW Bernd 
Pischtersrieder. 

"Ak sme aspoň malým podielom 
mohli prispieť k tomu, aby sa 
Slovensko vyvíjalo úspešne, tak 
sme na to hrdí. 

úspešnej budúcnosti patrí ús
pešná minulosť. Vašej krajine, aj 

vám, pán minister a vôbec všet
kým, prajem úspechy tak, ako sme 
ich my dosiahli pri našom milión
tom vozidle. " 
B. Pischetsrieder vyslovil hr
dosť na VW Slovakia, tento zá
vod označil za moderný a ef ek· 
tívny, pričom ho úspešne vedie 
manažment na čele so známym 
predstaviteľom nášho automobi
lového priemyslu, predsedom 
predstavenstva VW Slovakia 
Jozefom Uhríkom. 

Aktuálnu produktovú škálu 
Volkswagenu Slovakia tvoria 
vozidlá Touareg, Polo, Golf, 
Bora a ich modifikácie. 

Od januára 2003 patrí do vý
robnej rady aj Seat Ibiza. 

pk 

r·············· .. ··········· Slovenská geologická spoločnosť • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ........................... ] 
~ - OZ Rieka Morava v ohrození a F·centrum ~ 
~ Vás pozývajú ~ 
~ na premietanie cestopisného filmu a diskusiu o expedícii po rieke Omo v Etiópii ~ 
1 Omo (cesta do praveku) 1 

l Sprevádzal' nás budú cestovatelia Viktor Káňa, Peler Val ušiak a Pavol Barabáš l 
1 v utorok 17. 6. 2003 o 20.00 hod. v F-centre na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi 1 

[........ ........................ ........................... Cyklus: Spoznávame prírodu Vstup vol'ný ............... .. ......... .. ............... ................. ! 

DEVEX S 



FUTBAL® 
V piatak 30. 5. sa uskutočnil na futbalo

vom štadióne FCL v Devínskej Novej Vsi 6. 
ročník futbalového turnaja mladších dorasten
cov o Pohár starostu MČ DNV za účasti družs
ti~v FK Tempo Partizánske, FKM Vinohrady, 
SDM Domino o FCL DNV. Mladým hráčom DNV 
sa nepodarilo nadviazal' no minuloročný ús
pech, keď obsadili druhé miesto. V tomto roč
níku prehrali všetky Iri zápasy o obsadili 
4. miesto. 
1. FKM Vinohrady 3 O O 4:0 9 
2. FK Tempo Partizánske 2 O 1 6:9 6 
3. SDM Domino 1 O 2 3:6 3 
4. FCL DNV O O 3 1:5 O 

seniori 
26. kolo- 18. 5. 
D NV - Malinovo 0:2 

27. kolo- 25. 5. 
Tomášov- DNV 3:2 
g: Sith, Madar, Hovel 

28. kolo - 1.6. 
DNV- Vajnory 4:2 
g: Sith 2, Klemensich, Hovel 

29. kolo 8.6 
DNV- Ba 1:0 
g: Sith 

Získavali 
skúsenosti a ..• 

Košice, 16. mája 2003 privítali naj· 
lepších karatistov. Majstrovstiev Slo
venska sa zúčastnili aj noši pretekári . 
l. Koborová si svojim výkonom vybajo· 
vala bronzovú medailu v cvičení kalo 
medzi mladšími dorastenkami. 
J. Gábrišová po dobrom výkone na 
medailu nedosiahla. 

V športovom zápase kumite výkon 
našich zástupcov na finále nestačil. M. 
Vincenc, R. Šopinec a M. Bezák však 
získali dalšie cenné skúsenosti, ktoré 
môžu zúroči( pri nasledujúcich sMaži· 
ach. 

V Bratislave 1.6.2003, sa konal 
v PKO už tradičný turnaj pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí. Náš klub 
mal väčšie za;túpenie ako na pred
chádzajúcej sMaži a nesklamal. Ako 

INZERTNÉ RUBRIKY 

07 - Kúpa, 02 - Predaj 
03- Vo/né miesta 

(ponúka, hlodá} 
04- Služby (ponúka} 
05- Byty 
06- Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

DEVEX 6 

prví vyšli na tatami chlapci a mladší 
žiaci. l. Pala aM. Gajdoš sa po dlhšej 
odmlke snažili, ale na finále to nestači· 
lo. · Mladšie dorastenky potešili. 
J. Gábrišová skončila na tre(om mies· 
te. Neskôr spolu s l. Kaborovou 
a L. Langovou vyhrali sMaž družstiev. 
Do DNY sme si tak priniesli medaily aj 
pohár. 

V kumite sa predstavili aj naši prete· 
kári. M.Vincenc skončil na 4. mieste 
v kategórii starší žiaci do 40 kg, na 
rovnakom mieste skončil M. Bezák 
medzi mladšími dorastencami da 65 
kg. R. Šopinec v tej istej kategórii skon· 
čil piaty. 

Ing. P. Gábriš 
tréner karate, klub Ju-shu 

il · TENIS 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
SútAiE DRUiSTJEV 

TENISOVÉHO KLUBU LOB 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

ROK 2003 

1. KOLO 26.-27. 4. 2003 

2./iga MUit 
TK LOB ONV "A"- TK SLAVIA 

. AGROFERT STU BRATISLAVA 
5:2 

Dvojhry: 
Žovič Milan -
červenák Pavol 4:6 0:6 

Jendek Lukáš -
Sebäk David 7:6 7:5 

iovič Martin -
Semjan Marek 3:4 sk reč 

PoncRoman · 
Šrámek Marek 7:5 6:4 

Župančič Matej-
Miklo Marko 4:6 7:5 

štvorhry: 
iovič Milan- Sebok David 
Jendek Lukáš - Červenák P. 

6:4 6:2 

Ponc Roman -Šrámek Marek 
iupančič Matej- Miklo Marko 

6:3 7:5 
2./iga iENY 
TK RATUFA LEVICE· TK LOB 
ONV 6:1 
Dvojhry: 
Dobrovolná Mária -
Páni ková Andrea 6:2 0:6 6:0 

Legutka Ivana -
Fisterová Zuzana 6:4 6:1 

• Predám autosedačku Chicco pre 
dieťa od O · 12 mes. Vel'mi dobrý 
stav, modrobéžová. Cena 2000 Sk. 

Tel.: 0903 139 605 
• Predám hlboký kočík Demo {maŽ· 
nosť upraviť aj na športový) sivo
modrý, po jednom dieťati, v dob· 

Labajová Zuzana - Dobrota Radoslav-
Galovičová Gabika 6:1 6:3 Jendek Lukáš 1:6 0:6 

Števková Eva -
Ferenczyová Ivana 5:7 0:6 

Dobrovolná Vanda -
Kohútová Helena 6:3 6:1 

štvorhry: 
Labajová - Kohútová 
Legutka - Ferenczyová 

6:1 6:3 

Ferenczy Peter 
Král' Michal 0:6 3:6 

štvorhry: 
Ferenczy- Kráľ 

Antal- Jendek Lukáš 2:6 7:6 
Zaťko -Jendek Richard 
Dobrota -Antalík 0:6 7:6 

2. TRIEDA M-BR DORASTENky 
TK PEZINOK - TK LOB ONV 

Dobrovolná - Fisterová 
Števková - Galovičová 

7:6 6:4 4: o 
2. TRIEDA M-BR MUŽI 
TK LOB DNV ,.B" - OKŠK TK 
DUNAJSKÁ LUŽNÁ 7: O 

Dvojhry: 
Andrášik Viktor -
Baláž Branislav 6:3 6:4 

Ferenczy Peter-
Tol/ár Peter 6:1 6:1 

Kríž Martin -
Prachar Matej 6:1 6:0 
Kurina Richard-
Richtárik Pavol 6:0 4:6 6:1 

Pánik Vladimír -
Lunák Miroslav 6:4 6:1 

štvorhry: 
Pánik -Tol/ár 
Ferenczy- Prachar 6:2 6:1 
Kurina - Lunák 
Kríž- Richtári k 6;2 6:0 

1. TRIEDAM-BR DORASTENCI 
TK LOB ONV -INTER BRATIS
LAVA,.B" O: 7 

Dvojhry: 
Šar/ina Roman -
Antalík Milan 0:6 3:6 

Zaťko Matúš-
Jendek Richard 1:6 0:6 

Anta/ Jarolím -
Páleník Stanislav 4:6 1:6 

Dvojhry: 
Gáliková Monika -
Pániková Andrea 6:1 6:0 

Rimanová Andrea -
Kohútová Helena 3:6 6:2 6:0 

Virklerová Lenka -
Ferenczyová Ivana 6:4 6:2 

štvorhry: · 
Zápražná - Kohútová 
Virklerová - Ferenczyová 

4:6 6:2 6:3 

2. TRIEDA M-BR STARŠÍ ŽIACI 
TK ZOHOR - TK LOB ONV 
2: 4 

Dvojhry: 
Malý Filip
Hudec Michal 

Steinhauser Erik-

6:0 6:1 

Vaš Jakub 2:6 6:7 

Ivan Mikuláš-
Pavlovič Martin 2:6 2:6 

Lapin Patrik -
Šar/ina Roman 7:6 2:6 2:6 

Štvorhry: 
Stein hauser- Šar/ina, 
Lap in - Pavlovič R 2:6 1:6 

Ivan- Vaš 
Malý- Hudec 6:4 6:4 

,..,.," .. ",vv KLUB LOB DEVÍNSKA NOVÁ VES • TENISOVÝ AREÁL NA GRBE 

VÁS POIÝVA NA TENISOVÉ KURTY 

PREVÁDZKOVÁ DOBA: 
1.5.2003 • 30.9.2003 

PONDELOK • PIATOK 
8.00 • 12.00 á 100,- Sk/hod 
15.00 • 20.00 á 160,."Sk/hod 

SOBOTA, NEDEI:A, SVIATKY 
8.00 -20.00 á 160,- Sk/hod 

,uv•IUYU~'-•c NA TELEFÓNE V PREVÁDZKOVEJ DOBE: • 0908 051 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM 

rom stave + taška. Cena 3 500 Sk. 
Tel. : 0903 139 605 

• 58 r. spol'ohlivá dôchodkyňa vy· 
pomôže s varením v solventnej ro· 
di ne. 

Tel.: 0903 255 908 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

0903 133 99A 
• TÝ servis Baláž · oprava televízo· 
rov. Na Grbe 43. 

3 Tel./zázn.: 6477 696 
• Murárske, obkladačské práce, 

10
drokartón, malovky. Interiér· ex- • Vezmem do prenájmu ]·izbový 

eriér. Tel.: 0908 543 991 byt. 
~jednoduché a podvojné účtovníc· Tel.: 0903 751 451 
f'IO, DPH, _mzdy pre FO a PO _spo-
ľahlivo . JU l O Sk/ položka, PU ce- (' · 07· ROZLIÉNÉ::.,: · r ) 
no dohodou. ~-'-----'..:.._-'-"-'_..;.:"-'-'---"-'--'---' 

Tel. : 6477 6954,0905 501 531 • Herba- ZÁHRADNÍCKE POTRE· 
, Geometrické plány, vytyčovanie BY, rozličný tovar, darčeky. Na gr· 
stavieb a hraníc pozemkov. be 55. Tel.: 6477 4642 

Tél.: 0905 333 727 • Hľadám svedka dopravnej neho· 
• MANIKÚRA · PEDIKÚRA, zdro- dy z 5. 4. 03 o 16.55 h, keď červe· 
vetné stredisko P. Horova 14: - pa- ný Forman zrazil chodca pri hoteli 
rofínové zábaly, · pearsing na ne- Pegas. Tel.: 0903 115 219 
chty, · depilácia, · zdobenie ne· • Dám do prenájmu garáž na ul. 
chtov. Tel. obj.: 0903 663 302, Š.Králika, 1200Sk/mes. 
v sobotu len na tel. obj. Tel.: 0907-745 357 

Tel. : 0903 663 302 
• Starší praktik SVŠ 
na dome douč . Aj, 
Nj. Individuálne. Aj 
na reparáty. Po l ,5 
hod. - 200 sk. 
odka·zy: 6477 8835 

C os~sny;}ti:YV 

• Predám 3·izbový 
byt na sídlisku Stred. 

Tel.: 0903 460 585 

Opravte si 
v Katalógu 

VODOINŠTAlATÉR 
(strana 40), 

vŕtanie dier 
do panelu, oprava 

poštových 
schránok, 

správne číslo 
mobilu: 

0908 178 851 

PNEUSERVIS 
pri rybníku 

Nedovolali ste so 

telefonicky no 
. d l .. l? 1e no z ctse . 

Opravte si v katalógu 

obchodov o služieb 

2003 no strane 58. 

Tel., fox: 

6453 8444 
je to správne číslo. 

oo €)oni m"r< U~Ro&oH oomR 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 14.00 · 18.00 

• uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
· potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
-_ pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel. : 0905 287 941 

BYTY spol. s r.o. 

Janotová 14-16, 841 OS Bratislava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 • 
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne· 
bytových priestorov a okrem štandardne 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle· 
dovné: 

-komplexná poradenská služba v oblasti by
tového a tepelného hospodárstva 
-redukcia nákladov spojených s vykurovaním 
-prevádzkovanie, optimalizácia kotolní a vy-
menníkových staníc na základe licencie 
- každý nami spravovaný dom má zriadený 
samostatný účet v banke a všetky účtovné 
operácie týkajúce sa domu sú vedené priamo 
na tomto účte , z ktorého sa delia prostriedky 
na fond opráv a služby. 
-každý dom má vlastného správcu a ekonó
ma 
- pravidelné zasielanie výpisov z účtov 
-zabezpečujeme nonstop havarijnú službu 
-vedieme razantné opatrenia voči neplatičom 
v medziach platnej legislatívy - vymáhanie 
nedoplatkov cestou právneho zastúpenia 

kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk 
tel: 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 

Pondelok- Piatok 7 oo • 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

'!;ll t-m~'' =t t1;J !=J:I ~ u•;z:·aw~ ''a 
f-<empe l eno··o~a, 2 

KARLOVA VES 
if ,fax 02/ 65<'1 2 17.27, E-mail • parrnal@parrnal sk 

l 

f 
l 

l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate : 
pri jednorazovom n ákupe u nás 5% zl'avu! 1 

l, ___ __,___ ~-------_) 

~~~~B~RATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/642 861 09 
e-mail: kermat@kermat.sk www.kermat.sk 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLU2BY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 5175, fax: 0216477 6371 

ef!UI,il: 1t$@1ú.tk , Mtp:l / www . .tl.#k 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 
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Z policajného 
zápis nika 

-V pondelok 26. S. z parkovis
ka na ul. j . jonáša S odcudzil 
neznámy páchate!' šedý náves 
zn. SCHMITZ v hodnote 700 
tis. Sk. 
-Vo štvrtok 29. S., zatial' ne
známy páchate!' rozbil okná na 
7. B triede v ZŠ l. Bukovčana 
3. Spôsobil škodu 3 tis. Sk. 
-V ten istý deň obvinili z trest
ného činu zanedbávania po
vinnej výživy 38-ročného oby
vatel'a DNV. Stíhaný je na slo
bode. 
-Vlámanie do osobného moto
rového vozidla striebornej far
by Škoda Fabia oznámili 31. S. 

Na parkovisku na U l. P. Ho ro
va 7 neznámy páchate!' najskôr 
poškodil zámok, potom rozbil 
okno a odcudzil autorádio s 
CD prehrávačom. Spôsobil 
škodu v celkovej hodnote 12 
tis. Sk. 
- V ten istý deň na parkovisku 
š. Králika l sa neznámy pácha
tel' vlámal do vozidla Renault 
Clio. Odcudzil fotoaparát Ca-

I\RÍŽOVI\:A 
Kto nemá nič do taniera •••. do
končenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Náhla myšlienka • 
spracuj pôdu ručným nástrojom. • 
B. Podraďovacia spojka - hlavná 
miestnosť v gréckom chráme -
otec (hovor.). - C. Kto pečie múč
ne výrobky - zabi, dostaň sa nie
kam. • O. Rieka v Bielorusku • nali
eva/ - plošná výmera ·(mn. č.). -
E. Peňažné ťažkosti - naničhodník, 
lump. - F. Mesto v Juhoslávii -
krosná - oznámi úradom. -
G. Ošatili, obliekli - naplavenina 
materiálu. - H. Rybárska sieť -
port/andský slinok - papagáj. -
Zvisle: 1. Koniec tajničky. -
2. Brat Kaina - opera G. Verdiho. -
3. Robil pokánie - poukážka na 
peniaze. - 4. Doba, letopis 
(z gréc.) - rieka v $panielsku. -

non, okul i are a firemné doklady. 
Spôsobil škodu v hodnote l S tis . 
Sk. 
-Vo štvrtok S. 6. oznámili na 
miestne oddelenie PZ, že od 31. 
S. 2003, kedy odišla z miesta 
by dl i ska, je nezvestná 28-roč
ná Michaela Balážová z Ul. J. 
Smreka l. 

Za uplynulé dva týždne (23. S. 

- 6. 6. 2Ó03) riešilo miestne od
delenie PZ S priestupkov v obči
anskom spolunažívaní a 13 prie
stupkov ostatných (drobné krá
deže). 

Blíži sa letná dovolenková se
zóna. je potrebné upozorniť na 
zabezpečen ie si bytov v čase 
neprítomnosti (susedia, rod.ina) 
tak, aby boli pod stálou kontro
lOu . Rovnako je potrebné upo
zorn iť na pozornosť pri návšte
vách cudzích náhodných l'udí. 

V ostatnom čase sa vyskytuje 
vel'a falošných zástupcov rôz
nych fiktívnych organizácií sna
žiacich sa dostať do bytu a vo 
chvíl'ach nepozornosti ukradnú 
čo sa dá. Nikoho cudzieho do 
bytu netreba vpúšťať a nechávať 
ich samotných. 

OO PZ DNV 

5. Prezent - · zabezpečoval. -
Predložka (7. p.) - príslušníci sar
matského kmeňa. - 7. Somár -
oviať po česky. - 8. Klenotníc
ka váhová jednotka - rieka v Chor
vátsku. - 9. Kožná . choroba -
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Výstava Natura 
a krásy nivy Moravy 

Mimovládne organizácie DAPHNE -Inštitút aplikovanej ekológie (Slovenská republiko) 
a Ekologický inštitút Veronica (Česká republika) pripravili pre obyvatelov Pomorávia dvojjo. 
zyčnú putovnú výstavu s názvom Natura 2000 a krásy nivy Moravy. Cielom výstavy je prib. 
lížit' miestnym obyvatelqm, vlastníkom a užívatelom pozemkov pripravovanú sústavu chró. 
nených území Európskej únie známu pod názvom NATURA 2000, ako aj prírodné hodno~ 
vzácneho územia nivy rieky Moravy. Výstava je členená na 2 časti . qe lom prvej časti je in. 
formoval' o legislatíve a tvorbe sústavy Nat~ra 2000 v podmienkach Slovenska a Českej re. 
publiky, zatial' čo ciel'om druhej časti je vyzdvihnú!' prírodné hodnoty a poukázal' na hrozby 
a metódy šetrného hospodárenia v údolnej nive Moravy. 

Výstava bude postupne inštalovaná v 1 O obciach v regióne nivy rieky Moravy a v blízko111 
okolí. V júni 2003 bude prístupná v obciach Brodské, Kúty, Vel'ké levÓre a Moravský Sv. Ján, 
od septembra do polovice októbra 2003 si návštevníci budú môct' výstavu pozrie!' 
v Malackách, Vysokej pri Morave, Záhorskej Vsi, Gajaroch, Devínskej Novej Vsi a jej kone[. 
nou zastávkou bude mestská čast' Bratislavy - Devín. 

Výstava je súčast'ou projektu "Ochrana prírody v prihraničných územiach Naturo 2000 
v Českej republike a v okolitých krajinách prostredníctvom spolupráce mimovládnych orgoni
zácií", ktorý finančne podporila Nadácia rozvoja občianskej spoločnosti (NROS) so síd lo111 
v Českej republike v rámci programu Phare Access Európskej únie. 

Bližšie informácie: 
Ekocentrum Daphne 
Mgr. Vladimír Kočvara 
Dom kultúry Devin, Rytierska 2 
841 1 O Bratislava 
tel./fax: 02/657 300 50 
email: ekocentrum-daphne@changenet.sk 

zápach. - 10. Začiatok tajničky.-

Pomôcky: B. Naos. - O. Ola. - E. 
Oa/es. - Z. A/it. - 4. Es/a. -

d 
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Daphne 

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie 
Mgr. Eva Viestová 
Hanulova 5/d 
844 40 Bratislava 
tel./fax: 02/654 121 33 
daphne@changenet.sk 

l{orenie života 
- Najzdravšia je surová strava. 
-Moja žena tiež nerada varí. 

*** 
- Ty si vraj poslal manželku na 
rekreáciu. Je to pravda? 
-Áno, už som to vel'mi potrebo· 
val... 

*** 
- Ja som sa mal za komunistov 
dobre. 
-Vy ste boli v strane? 
- Nie, v emigrácii. 

*** 
Aj dnes je .vel'a l'udí, ktorí várn 
dajú za pravdu -po papuli. 

*** 
~ So ženami sa musí zaobchádzať 
jediným - najúčinnejším spôso· 
bom. 
-Akým? 
-To zatiaľ nikto nevie. 

*** 
- Ako volajú japonských hasičov? 
- Normálne, telefonicky. 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratisl~va, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveska lA 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-ll .QO. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každ~ pá~n: ~ždeň v mes1a_c~ 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Reg1stracne C1Sio: l 03/90 

DEVEX 8 

l'Aestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

27.- 28. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Hoci leto prišlo o niečo skôr 
ako sme možno očakávali, 

k uhorkovej sezóne máme ešte 
daleko. 

Zasadnutie miestneho zastu
pitelstva 24. 6. {už po uzávier
ke tohto čísla) sl'ubuje vel'a 
"horúcich" tém, ba ich množ
stvo predpokladá viac času 
ako jednodňové rokovanie, 

uplynulý víkend bol Festival 
chorvátskej kultúry {materiál 
do budúceho čís la} a vari iba 
kultúra neslubuje prázdniny 
pretože začína kultúrne leto 
s ponukami pre domácich 
i hostí, ktorí sa rozhodnú strá
vit' čast' dovolenky v Devínskej. 

Zaskočil ma však, na jed
nom stretnutí, známy z Ne
mecka otázkou: "Ak sa roz
hodnem íst' na dovolenku na 
Slovensko, do Devínskej Novej 
Vsi, čo mi ponúknete? Máte 
nejaký prospekt so zaujímavý· 
rni pbnukami a službami, aby 
som ho m6hol prípadne pon
úkn u( známym u nás v Bavor
sku?" Pokúšal .som sa síce vy
menoval' všetko čo poznám, 
ole ... Chýbal mi prospekt. Ba 
spomenul som zaujímavosti 
najbližšieho okolia . Chýbali 
kompletné informácie na pa· 
Pieri. 

Takže o lom bude asi to zvi
ditel'ňovanie sa v Európe: maí 
o vediet' to ponúknuí {preda(). 

Vyd ava tel' 

e·rnail: krug@ mail. viapvt.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

. mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

27.6. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 13 bezplatne 

V Č Í S L E : O Denova reklamovala 

O Z radnice- * Z diára starostu * Zo škôl DN'/ 

O Kultúra O Spoločenská kronika Q Šport 

O Z policajného zápisníka *Tiesňové volanie 

Minulý víkend dominoval v Devínskej, Festival chorvátskej kultúry (v bu
dúcom čís le) 

- -~- . 
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Koniec školského roka patrí 
k radostným školským udalos
tiam. Koniec písomným prácam, 
koniec skúšaniu, žiadne domáce 
úlohy, žiadne povinnosti. Len sln
ko, voda, kúpaliská, hory, dovo
lenky a podobné radovánky. t i aci 
Základnej školy na Ulici l. Bu
kovčana 3 sa so školským rokom 
slávnostne rozlúčili 25. júna na 
školskej akadémii, v priestoroch 
lstracentra . Slávnostnú časť pro
gramu tvorilo udelenie pochvál 

i --'V• ---
---~- .......... ~ ====·=====--!!~~!!!!!!!!~ 

a vecných odmien najlepším žia
kom za výborný prospech, vzorné · 
správanie a reprezentáciu školy. 

Slávnostnejšiu časť vystriedal 
prúd veselého programu. Recitácia 
sa striedala tanečnými číslami, 
a tak spoločne vytvorili pestrú mo
zaiku ukážok z mimoškolskej čin
nosti našich žiakov. 

Školská akadémia bola výstiž
nou a veselou bodkou za uplynu
lým školským rokom. 

Soňa Škutová 

Dovolenka v Bulharsku 
Chcete stráviť dovolen- večera: 400 Sk. Doprava 

kU v Bulharsku vo Varne? individuálne. 
Cena 2 lôžka bez stravy-
noc/ah: 250 Sk. Dve lôžka Podrobnosti: Anton GER
+ raňajky+večera:350 Sk, MANOV, tel.: 6593 6338, 
2 lôžka+raňajky, obed, 0905-826 794 

Denova reklamovala 
neprijaté suché 

stromy 

Na jeseň minulého roka 
a počas tohoročnej jari boli 
v našej časti realizované vý
sadby stromov a kríkov. 
časť vysadila Denova 

vlastnými pracovníkmi, časť 
kríkov si vysadili obyvatelia 
sami, na výsadbu ostatných 
boli uzavreté dve zmluvy 
s externými dodáv"atel'mi. 

Nakol'ko práca jedného 
z dodávatel'ov nebola v po
žadovanej kvalite a časť vy
sadených stromov a kríkov 
sa neprijala - napr. pred 
poštou, v Dendroparku, pri 
oplotení ZS P. Horova 16, J~ 
Jonáša a ďalšie - Denova 
uplatnila reklamáciu. 

Dodávate!' po ohliadke 
dňa 19. 6. 2003 reklamáciu 
písomne uznal a v· zmysle 
zmluvy sa zaviazal na jeseň 
vykonať náhradnú výsadbu. 
Až' po uznaní reklamácie 
mohli byť suché stromy od
stránené. 

Mš 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Harmonogram 

kalendárneho zberu 
júl - december 2003 

Devín, Devínska Nová Ves · 
streda 23. 7., 20. 8., 17. 9., 

15. 10., 12. 11. 

Úzavierka dnešného číslo 
bolo 19.6. 2003. 

Úzavierko nasledujúceho 
číslo bude 3.7. 2003, 
číslo vyjde 27.6. 2003. 
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Drobničky 
z radnice 

- v mestskej časti ONV sa k 7. 
5. 2003 zriadila spoločná sta- · 
vebná úradovňa pre mestské 
časti ONV, Devín a Z. Bystri
ca. Úradovňa má 2 oddelimi
tovaných pracovníkov z ma
gistrátu a bola doplnená ved
úcou úradu na základe vý
sledkov výberového konania. 
Úradovňa sídli v priestoroch 
radnice na lstrijskej ul. č. 49. 
- V pôsobnosti úradovne sú 
úkony v územnom konaní 
a stavebnom poriadku. 
z rokovania mimoriadneho 
miestneho zastupite/'stva vy
beráme: 
*poslanci po obsiahlej roz
prave schválili finančný prís
pevok z fondu rezerv na kry
tie schôdzkových potrieb jed-

Z diára 
starostu 
MČ ONV Ing. Vladimíra 

Mráza vyberáme: 

- Výberová komisia zložená zo 

zástupcov krajského úradu, mi

estneho úradu DNV a starostov 

DNV, Devína a Z. Bystrice sta· 

novila poradie uchádzačov na 

funkciu vedúceho spoločnej sta

vebnej úradovne v DNV. 

Víťazom sa stala Ing. Zuzana 

Polašová, ktorá tento post obsa

dila 2. júna 2003. 
- Starosta sa zúčastnil na roko

vaní Mestského zastupitel'stva 

hl. m. SR Bratislavy. Mestskí po

slanci menovali do funkcií mest

ského kontrolóra a náčelníka 
mestskej polície z uchádzačov 
ženy - Ing. Kalasovú a JUDr. 

Zajacovú. Starosta spolu s po

slancom Ing! Encingerom inter
pelovali primátora vo veci 

urýchleného zjednania nápravy 

v realizácii opatrení na odvád

zanie ·prívalových povrchových 

vôd na ul. lstrijská - Vápencova 

- Mlynská, s cielom predísť ško-

DEVEX2 

noty dôchodcov Slovenska 
v ONV 
*rozsiahla diskusia bola ve-

. novaná požiadavke MČ 
Devín na uvof'nenie priesto
rov v budove ZŠ/. Bukovča
na 7 na Kremef'skej ul. Z roz
pravy vyplynuli úlohy spraco
vať koncepciu pre riešenie 
tohto problému, ako i úlo
ha organizačne zabezpečiť 
podla kocenpcie presun 
a umiestnenie žiakov v ONV 
*poslanci schválili záverečný 
účet MČ ONV za rok 2002. 
Tento účet a finančný odpo
čet skončil s kladným hospo
dárskym výsledkom v rozsa
hu vyššom ako 7 2 mil. Sk. 
Poslanci rozhodli o jeho pau~ 
žité na naplnenie rezerv pre 
školstvo vr. 2003, posilnenie 
mimorozpočtových fondov 
a na krytie strát v spravova
nom komunálnom bytovom 
fonde. rad 

·dám na majetku občanov, mest

skej časti i mesta respektívne 

i možnosti ohrozenia života 

a zdravia občanov. 
- Starosta rokoval so spoločnos
ťou DOPRAVIA, ktorá v termíne 

do 15. 6. 2003 zrekonštruuje 

účelovú komunikáciu smerom 

do Dev. Jazera na katastrálnom 

území DNV. 
- Spolu s poslancom Encinge

rom rokoval s prednostom 

Okr.esného úradu Ba IV, vo veci 
pomoci pri delimitácií prostried

kov a pracovníkov strediska slu

žieb školstva, v podiele prislú

chajúcom na MČ DNV vzhl'a

dom na negatívny postoj staro

stu K. Vsi p. Holého k tejto poži-. 

adavke MČ DNV, a jej realizá

cii k l. 7. 2003. 
- Na magistráte hl. m. SR BA 

bolo rokovanie zástupcov mest

ských častí, Dopravného podni

ku a. s. a hl. m. SR Bratislavy 

smerujúce k opatreniam na rie

šenie MHD. MČ DNV požaduje 

navrátenie trasy linky č. 92 do 

pôvodného grafikonu s možnos

ťou obsluhy i územia obytných 

súborov s vyčíslením potrieb fi

nančného krytia, ako i zváženie 

možnosti dopravného spojenia 

do hl. m. SR BA cez MČ Devín. 

Návrhmi sa bude zaoberať 
i miestna rada a príslušné komi

sie. 
- Starosta zvolal rokovani_e zá

stupcov magistrátu, GiB-u, Geo

consultu a stavebného úradu na 

ktorom sa dohodla koordinácia 

postupu pri spracovaní vykoná

vacích projektov preložky komu

nikácie Mlynská. 
Zúčastnení zároveň preroko

vali projekčné a technické rieše

nia odvedenia prívalových 

a daždových vôd ul. lstrijská -

Vápencova - Mlynská. 

- Za účasti predsedu komisie vý

stavby, architekta MČ DNV 

a spoločnosti Dona Development · 

starosta prerokoval pripomienky 

spoločnosti k návrhu zmluvy 
o výstavbe bytov v obytnom sú. 

bore "Blížne Zamajerské". Prip0 . 

mienky prerokuje miestna rada 

MČ DNV. 
- Starosta prijal oficiálnu delegá

ciu vedenú županom Záhrebskej 

župy p. Stjefanom Kožičorn 
a velVyslankyňou Chorvátska 

v SR, ktorá navštívila SR na zó
klade poznania predsedu bratis

lavskej župy p. Romana. 

Delegácia sa oboznámi la 

s aktivitami chorvátskej menšiny 

žijúcej v tomto regióne. 

Návšteva smeruje k podpisu 
dohody o spolupráci regiónov. 

-Al-

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
ISTRIJSKÁ 49, BRATISLAVA, VYHLASUJE 

SÚŤAŽ: VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA. 
Miesto: Eisnerova 5- l, 2 miesta, J. Poničana l- 11,4 miesta 

J. Poničana (pri dome Eisnerova 9 • 15}:, 12 miest, 
. l. Bukovčana 20, 4 miesta, l. Bukovčana 12 - 14, 3 miesta, 
M. Marečka IB, l miesto, š. Králika 12. 3 miesta, š. Králika 20, 

5 miest, P. Horova: 4 miesta, J. Smreka IB, 2 miesta. 
Obdobie: l. B. 2003 - 31: l. 2004 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné do ru čit' v zalepe
nej obálke s označením 
"SÚŤAŽ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" do podatel'ne Miestneho úradu 

v Devínskej Novej Vsi, lslrijská 49, 843 l O Bratislava 
Žiadost' musí obsahoval': meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žia
datel'a, typ automobilu, farba, ŠPZ kto je vlastníkom automobilu, v pri· 
pade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o lom, či sa využíva alebo ile· 
výužíva na podnikatelskú činnosť, cenovú ponuku za vyhradené parka· 
vacie miesto na obdobie jedného roka. Poplatok za l parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta 
na jednom parkovisku rovnaká pre všetky vyradené parkovacie miesta, 
a to vo výške priemernej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo par· 
kovacie miesto na danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže byt' nižšia ako 7200,- Sk/ ročne ale· 
bo 600,- Sk/ mesačne a nemôže byt' vyššia ako 40 000 Sk-/ročne alebo 
3 300,- Sk/ mesačne. Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automo· 
bil na podnikanie, majú znížený poplatok za vyhradené parkovacie 
miesto pre osobný automobil, ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osa· 
by, na jednu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatnil' obyvatelíni jed· 
né ho bytu spolu iba jedenkrát. Uzávierka prihlášok: 16. 7. 2003 
o 14.00 hodine -v tomto termíne sa zároveň uskutoční na miestno~ 
úrade aj verejné otvorenie obálok. EO MU 

~OVÁ ETApA žiVOTA . 

Ďalší školský rok je úspešne za 
narni. Malí, či vel'kí zvierajú v ru
kách vysvedčenia a s neskrýva
nou rados(ou sa náhlia v ústrety 

prázdninovým dňom . 
Poslednýkrát ako žiaci 11ZÓ· 

kladky" prekročili prah našej 
školy na ulici l. Bukovčana 3 de
viataci, ktorých po prázdninách 
čakajú stredné školy. So školou 
sa rozlúčili aj štvrtáci - budúci 
žiaci osemročných gymnazií. 

V tomto školskom roku platí 
nová vyhláška o prijímacom ko· 

naní. , 
Priebeh prípravy a účas( na 

prijímacích pohovoroch bol ná· 
ročný pre žiakov, vyučujúcich aj 
rodičov. 

Výchovná poradkyňa L. Né· 
melová všetko velmi dobre zor
ganizovala, žiaci sa na pohovo
ry dobre pripravili, a tak sa 
môžeme pochváli( dobrými vý
sledkami . 

V marci sa na talentových skúš
kach zúčastnilo 21 žiakov 9. roč
níka, 8 žiakov 8. ročníka a 2 

žiačky 4. ročníka. Úspešných bo
lo l O žiakov 9. ročníka. 

Boli prijatí na bilingválne gym
náziá, umelecké SŠ a SOU 
s umeleckými odbormi. 2 žiačky 
z 8. ročníka prijali na 5-ročné 
bilingválne gymnáziá a l žiačku 
4. ročníka prijali na tanečné kon
zervatórium. 

pobyt pri mori 
Horúci jún o záver školského roko 

~002/2003 prif.rovil všetky predpoklady pre 
Uspešný priebeh nášho pobytu no ostrove 
Hbo. Na tomto ostrove so rekreovalo v termí· 
ne od 5 .. 14. júna 2003 približne 33 žiakov, 
niekoľko učitelov o priotelov ZŠ l. Bukovčono 
L Ostrov Elbo · perla toskánskeho súostrovia 
sa vyznačuje nádhernou prírodou, malebnými 
mestečkami o azúrovým morom. História osi· 
rova je spojená s Nopoleónom, ktorý tu trávil 
dlhši čos o pričinil so o výstavbu ciest no ostro
ve. 

Ne;abudnuteľný zóžitok pre deti bol samo!· 
ny príchod no ostrov lodným trajektom. Potom 
už kemping (osa dei Proti v mestečku lacana 
0 zátoko s pieskovou plážou no pobreží 
lvrrhenského moro ponúklo všetkým prijemné 

Na gymnáziá prijali 17 žia
kov. Z toho 8 žiakov na všeobec
ný odbor, na zameranie s cud
zím jazykom l žiačku, so zame
raním na informatiku 2 Žiakov, 
na cirkevné gymnáziá 5 žiakov 
a na súkromné gymnázium l ži
aka. 

Na stredné odborné školy pri· 
jali 44 žiakov, z toho na hotelo
vé, obchodné a pedagogické 
akadémie 19 žiakov, na SPŠ 12 
žiakov, na SZŠ 2 žiačky, na školu 
knihovníckych a informačných 
štúdií 5 žiakov a na súkromné 
stredné školy 3 žiakov. 

Do SOU prijali 34 žiakov. 
Najväčší záujem bol o odbory 
mechanik- elektroník pre organi
začnú a výpočtovú techniku, au
tomechanik, kuchár - čašník 
a kaderník. 

Na prijímacie pohovory sa vel'· 
mi dobre pripravili aj štvrtáci. 
Na S-ročné gymnáziá prijali 5 
našich žiakov. 
. V rámci vel'kej konkurencie je 

to skutočne pekný úspech. 

Všetkým naš_im "bývalým" žia
kom želáme po prázdninovom 
oddychu dobrý štart a vela úspe
chov na stredných školách. · 

Nech im nová etapa života 
prinesie radosť na novej ceste za 
poznaním. 

Soňa Škulová 

o š(ostné chvae. Okrem kúpania v mori o v ba· 
zéne sme voľný čas trávili športovými aktivita· 
mi: futbal, plážový volejbal. Z ponuky výletov 
sme si vybrali prehliadku akvária o návštevu 

Vážení rodičia a priatelia školy, 
Riaditel'stvo Z$ l. Bukovčana 1, Vás chce tabu/kou informovať 
o rozmiestnení našich žiakov 8. a 9. ročníka do stredných škôl 
a SOU v školskom roku 2002/2003. 

Žiaci: 
% 

Skola: % 
spolu: 

chlapci dievčatá Spolu: 

štátne 2 

Gymnázia: sú krom. -
bilingv. 1 

štátne 9 

SOS: 

sú krom. 2 

SOU so 4 ročným 
5 štúdijným odborom 

SOU so 3 ročným 
štúdijným odborom 4 

SOU so 2 ročným 
štúdijným odborom 1 

SPOLU: 24 

minerálnej bone. Najväčším zóžitkom pre 
mnohých baf príchod no Námestie zázrakov 
o pohlad no šikmú vežu v Pise počas spiatočnej 
cesty. 

6 

1 

-
16 

-

3 

3 

-

29 

8 15,51 

1 1,9 19,3 

- 1,9 

25 47 
50,8 

2 3,8 

8 15 15 

7 13,3 
13,3 

1 1,9 1,9 

53 100 100 

Krásna prírody, slnečné počasie a zomknutý 
kolektív detí a dospelých umocnil prekrásne 
dojmy, ktoré si odnáša z rozprávkového ostro· 
va každý z nós. SF 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

1 $ rI&:· A . ~ E;:·n Ff'.Jl?. u 100 
centrum pr~)~~in~ čas 

Spoločenský večer pre deti a mládež por ia daný k·záverú 
roka vo veľkej sále od 17.oo h 

KULTÚRNE LETO 2003 
29.6. KLAUN PEPELE 

Rozprávkové popoludnie, vo vel'kej sále, od 16.30, vstupné 20 Sk 
6.7. NE~KAJ MA UŽ NIKDY 

Hudobný podvečer populárnych melódif. Účinkujú: l. Ožvát, 
LHu,decová, prof.O.Sebesta Na nádvorflstrijskej 6, od 17.30 h, vstup ' 

13.7. O KOHÚTIKOVI A SLIEPOtKE 

· "Rozprávkové popoludnie v otvorenej scéne. v 

od 17.ÓOh, ystupyoľ~ý 
20.7. FS PALAVA z Mikulova 

Folklórny podvečer s cimb~l~vp;hu'dbou a jej sólistami 
Nádvo;ie lstrijská 6 (d'alši program .kultúrn~ho leta v budúcom čfsle) 

;:.,;:;:': ·: 

UMELECKÁ AGENTÚRA FERMONT 

v spolupráci s mediálnymi partnermi: Rádio EXPRES, bratis

lavský VECERNfK, ' Devínskonovoveský Expres, Nota Bene 

a reklamnými partnermi: CK CHYENN TOUR Slovakia (rakús

ke Alpy-Semmering), ACIS Bratislava, Magnet Trade Slovakia 

Devín, OTS DNV, KOLO DNV, Tlačiareň cenín Trokan-Kostka 

Bratislava, Centroservis-].Fogaš DNV, Potraviny na grbe DNV, 

Reštaurácia Passat D. Trnka DNV, Lal.ôdky u Trňa DNV, 

Hostinec Kolaj-A. Valápková DNV, Autoservis-M.Máder DNV, 

Country pub Tamworth-A.Hudíková DNVSlboda zvierat 

Bratislava, SAMARITÁN DNV usporiada 

v sobotu 9. augusta 2003 od 14.oo do večerných hodín 

v priestorochfutbalového štadióna na Vápencovej ul. 

. II. ročník Devínskonovoveský rockový deň 
za účasti hudobných skupín: 

NO GRAVITY, ANSWER· (ženská formácia), ATELLIER ll, 

KARPATSJ(É CHRBÁTY, SMOLA A HRUSKY, LE PAYACO, 

V ANI LA CLUB a iné 

Cena vstupenky: 199 Sk v predpredaji, 250 Sk v deň koncertu 

Predpredaj: PKO na Spitálskej ul., Dr. Horák na Medenej 

a Kozej ul., Expos Music-predajňa hudobných nástrojov na 

Mednej, Rena-stávková kancelária na lstrijskej v DNV, _ 

Country pub Tamworth na S.Králika l DNV 

Organizátor zo vstupného podpori: Nota Bene, Slobodu zvie

rat, spoločenstvo Samaritán DNV a Ligu proti rakovine 

V utorok 3. 6. 2003 vo vonkajších priestoroch reštaurácie Na štadióne bol 
hard-punkový koncert na ktorom vystúpili kapela: Severed ·head of State z 
USA, Kurwa aparata - poľsko-rakúska kapela a rakúska kapela Radikal kur. 

DEVEX4 

"Oci, kedy už konečne bu
dem mať dieťa?" Bol to pre 
mňa šok, nečakal som takúto 
otázku od štvorročného diev
čatka. V tej chvíli som stratil 
reč. čo na .to odpovedať? 

Začal som improvizovať, vy
mýšl'ať, ako jej to vysvetliť. " 
Vieš, to budeš najprv chodiť 

do takej školy ako Marek 
a tam budeš mať kamarátov. 

A niektorí ... A predsa zosta
la po ňom, okrem spomienok 
na jeho nezabudnutel'né 
stvárnené divadelné úlohy, aj 
útla knižočka nádherných vy-

znaní k životu o živote Keď sa 
obzriem. 

Áno hovorím o hercovi Via. 
dovi Durdíkovi a o knihe, kto. 
rá v týchto dňoch prichádza 
z vydavatel'stva Ikar na PU lty 
kníhkupectiev. Hovorím o nej 
preto, lebo spoluautorkou je 
Marika Studeničová, reda k. 
torka a moderátorka, žijúca 
v Devínskej Novej Vsi. 

Dohovorili sa, stretávali, Pa
ni Marika nahrávala, prepis0 . 

vala, formovala text až... až 
do poslednej chvíle. 
O čom všetkom? 
To si treba prečítať, viac ne
prezradím. 

pk 

Letná sút'až a Galavečer 
Tanečného centra Eleganza 

Už po druhýkrát sa konala v sobotu 14. júna 2003 v lstracentre v DNY ta· 
nečná sú(až a zároveň záverečný Galavečer TC Eleganza. Diváci videli šton· 
dardné i latinsko-americké tance. Sútaž prebiehala v'dvoch blokoch. 
Poobedňajšia súťaž bola určená pre detské a mládežnícke páry. Celkovo sa 

na súloži zúčastnilo 41 párov z.20 klubov SR. Napriek tomu, že prišli velmi sil· 
né páry z iných častí Slovenska, naši tanečníci sa nestratili. V kategórii do 10 
rokov nás úspešne reprezentovali páry Jakub Madarás - Andrea Káčerovó 
a (ubomír Ondriáš - Lenka Košibová. Napriek obrovskému nasadeniu oba páry 
skončili vo štvrťfinále . V kategórii do 12 rokov sme mali taktiež zástupcu nóšho 
klubu Milan Duchoň - Vladislava Stanková sa prebojovali vel'mi pekným výko· 
nom až do semi~nále. Ďalšie sútaže v kategóriách od 15 a do 34 rokov prebie· 
hal i bez našej účasti, pretože naše páry vynechali prípravnú čas( tréningov 
kvôli školským povinnostiam . 

V prestávkach prezentovali svoje tanečné umenie registrované tanečné páry z 
nášho klubu. 

Yo večerných hodinách sa zača l dlho očakávaný Galavečer Tanečného centra 
Eleganza. 

Asi hodinový program otvorili svojou choreografiou MIX LATINA najmlod!í 
tanečníci Tanečného centra Eleganza, ktorý zatancovali aj niekol'ko veľmi vyda· 
rených ukóžok tancov Waltz, Valčík, Čača a Jive. 

Tohtoročnou novinkou bola sútaž v seniorskej kategórii. Bola určená pre páry 
od 35 rokov. Najstarším tanečným párom bol pár z TŠ Gala Bratislava. Obaja 
mali cez 50 rokov. Sútaž pozorne sledovali aj naši seniori, ktorí tancujú v TC 
Eleganza. Zatial' si na sútaž netrúAi, ale verím, že budúci rok už budú aj oni re· 
prezentoval' náš klub a Devínsku Novú Ves. 

Vyvrcholením Galavečera boli ukážky najúspešnejších párov TC Eleganza · 
Filipa Németha a Sandry Agalerevovej a Tomáša Matúška s Petrou 
Némethovou, ktorí náš klub úspešne reprezentujú na registrovaných sút'ažiach 
vo výkonnostných triedach B a C. 
Galavečer pokračoval voľnou tanečnou zábavou v rytmoch štandardných 

a latinsko-amerických tancov, modernej hudby až do neskorej noci. Pred polno· 
cou pekný večer spestrila tombola so zaujímavými cenami. 
Na zóver chceme podakova( našim podporovatelom, ktorí pomohli k úspešné· 
mu priebehu tohto sviatku tanca a pohybu. Ďakujeme: starostovi DNY 
p. Mrázovi, riaditeľovi ZŠ Pavla Horova p. Markovi, predajn i Papier- hračky 
L Frčhlicha, cukrárni Shar - DNY, veľkoobchodu hračiek, školských a kancelár· 
skych potrieb MOYEO, a v neposlednom rade všetkým rodičom detí z TC 
Eleganza. 

Ing. Milan Bočiok, 
riaditel' TC ElegonZ0 

(!Pvt>ióC~~St<A I(RONIK~ 
Príjemné potešenie pre oči zažila naša čitateľka (a kolportérka 

Devexu od jeho začiatkov pani Mária Tomanová) pri návšteve opra
vovne televízorov vo dvore pána Baláža na ulici Na grbe. Kedže mala 
pri sebe fotoaparát, neváhala a so zaujímavým zážitkom, fungujúcim 

C Naši júbi~~J1t! ,;,1v 
v týcbto diíoch oslávili 

70 rokov 
Edita KARABOVÁ 

75 rokov 
Adam OPÁLKA 
]án]OCHMAN 

91 rokov 
Františka KLEPOCHOVÁ 

Blahoželáme! 

PeterGÁLUS 
a]ana]AHODNiKQVÁ 

Blahoželáme! 

Stela RYŠÁNKOVÁ 
Alica OBUŠEKOVÁ 

Karolína BAUMANOVÁ 
Marko TILLER 

Vitajte! 

( OdišHz n~šich fhati~ ) 
Dušan BALÁŽ 

Mária]URZYKOWSKÁ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

!PR a SOU pre telesne postih

nutú mládež v Bratislave na 

Mokrohájskej I usporiadal ma

jáles pre zamestnancov v DNV 

Za dary do tomboly patrí sr

dečná vdaka sponzorom: 

HERBA, záhradkárska predaj

ňa, Papier a hračky, L. Fróhlich, 

Stolárstvo Zeman, Kaderníctvo 

Pod kinom, Kaderníctvo lstrij

ská 68, Lekáreň Nada, Mini-sa

lón S. Králika I, Obuv ]ecková, 

Drogéria M. Marečka 3, Piváreň 

Jumbo, Pavol Hamel 7 spevák, 

skupina DUNAJ, Textil, P Vrba, 

S. Králika. 

Ohorky neodhadzuite 
V letných mesiacoch, keď sú vysoké 

Cen né i nočné teploty vzduchu a občas 
Pofu kuje vetrík, je ove la väčšia možnosť 

mlynom, sa podelila s čitateľmi Devexu. 

Medzinárodný deň detí každoročne oslavujú aj zamestnanci Tower 
Automotive v Malackách spolu so zamestnancami Presskamu Bratislava. 
Ten tohtoročný oslávili na futbalovom štadióne v Malackách v prekrás~ 
nom prostredí parku obnoveného z prostriedkov Eú. 

vzniku požiaru práve od neuhasených 
adhodených ohorkov z cigariet. 

Suché porasty sa la hk o vznietia, a po
žiar sa dokáže šíril' neuveritel'nou rých
lostou. 

Preto, najmä fajčiari, dbajte na tieto 
upozornenia a neodhadzujte neuhasené 
cigaretové ohorky vo vol'nej prírode, ale 
riadne ich uhasle. 

OR HZZ 

Čo s 
DOVOLENKOU? 

Uplynul rok, dovolenková se
zóna zaklopala na dvere a po
ložila otázky: áno, či nie, kam, 

• 2 za co .... 
Faktorov pre rozhodovanie 

môže byt' niekol'ko. Vol'ba však 
problémy narobiť nemusí. 

Predovšetkým sa treba roz
hodnúť zmeniť stereotyp pred
chádzajúcich všedných dní, 
zmeniť priestor stien, ktoré už 
máme v očiach (aj doslova}, 
zmeniť každodenné zvu!<y lezú
ce na naše city, nechať nastúpiť 
"ničnerobenie", teda relax, 
hlavne však využit' letné mož
nost,i vody, vzduchu, prírody, 
ale aj kultúry, športu. Telo i du
ša jednoducho potrebuje rege
nerovať, či sa nám to páči, či 

nie a my, ak chceme po lete 

fungovať, musíme mu dopriať. 
Nemáte na drahú dovolenku 

na neviem akom ostrove? 
Dostupných, teda cenovo, 

ponúk je dost'. Položte si však 
olázku. Bývam v Devínskej, po
znám jej prekrásne okolie? 
Preliez( Devínsku Kobylu zabe
rie aj zdatnému niekol'ko dní. 

A akú radost' vie urobiť de
tom. Alebo stočí nastúpiť no 
autobus a len tak sa potúlat' uli
cami a uličkami Bratislavy. 
Viete kol'ko zmien sa tam udia
lo? pa 

DEVEX S 
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Us pech 
Dňa 15. 6 . 2003 sa zúčastnila slo

venská bežecká što feta mužov v Parí
ži (St. Brice) medzinárodného bežec· 
kého maratónu 6 členných družstiev. 
Naše bežecké družstvo v zložení La· 
dislav Findl, Miro Haninec, Ladislav 

FUTBAL~ 

Vynikajúci úspech 

Pred niekql'kými dňami skončila tohto
ročná sezóna aj na našom futbalovom 
štadióne FCL Devínska Nová Ves . 
Našt'astie muži nakoniec IV. ligu pre našu 
mestskú čast' zachránili. 

Po herne nevydarenom turnaji "0 po
hár starostu mestskej časti" sa o vynikaj
úci úspech postarali mladší dorastenci, 
ktorí v Ili. lige skončili na prekrásnom 
druhom mieste pred susedným FK 
Dúbravka a za vít'azom, mladšími dora
stencami ŠK Malacky. Výsledok teší o lo 
viac, že na súpiske mužstva na túto sezó- · 
nu bolo len 14 hráčov. 

"Chlapci srdečne gratulujeme!" Je to 

DEVEX 6 

slovenskej bežeckej štafety vo 
Francúzsku 

. Jaško, Pavol Fa ško, Štefan Leheň 
a Gabriel Švajda obhájili titul a získa
lo l. miesto časom 2 hod. 21 min. 41 
sek. spomedzi 42 družstiev. 
Našim bežcom blahoželáme 

príjemná náplast' na ubolený futbal 
v DNV. Dúfajme, že láto partia chlapcov, 
ktorá lo spolu ťahá už niekol'ko rokov, 
onedlho zviditel'ní futbal v našej mestskej 
časti aj v mužskej kategórii. 

To však závisí aj od vytvorenia lepších 
podmienok pre futbal v Devínskej Novej 
Vsi funkcionármi FCL a kompetentnými 
poslancami. 
Kto sa teda zaslúžil o nemalý úspech : 
Hráči: brankár- Richard laco, obranco
via -Jozef Luha, Tomáš Jusko, Miroslav 
Kirinovič, Jozef Kadlečík, Robert Hudec, 
záložníci - Peter Jánoš, Martin Štiglic, 
Walter Rischer, Jifí ľríska,. Michal 
Mikulka, Miloš Wojčiak, útočníci -Marek 
Fabuš, Zdenko Duchoň 

Tréneri: Robert Kocsis, František Štiglic 
Vedúci mužstva: Ing. Jozef Jusko 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa, 02 ··Predaj 
03- Vo/né miesta 

{ponúka, h/ádá} 
04- Služby {ponúka} 
05- Byty 
06- Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

c 02· PREDAJ r; ;~ 

• Predám starší funkčný tlačia
renský stroj Romayor za sym· 
bolickú cenu (aj na súčiastky). 

Tel.: 0903 429 485 
* GAMAT 4000 - 6 ks. 

Tel.: 6477 97 48 
• Predám detskú sedačku na bi
cykel zn. HAMAX (do 22 kg). 

Tel.: 6477 7397 

C'"'-'-': __.___....___04_· _Sl_U_iB_Y_· ......... ---........ 1l1V 

• Poiičovňa tepovača KÄR· 
CHER. Tel.: 6477 8362, 

. 0903 133 994 
• TV servis Baláž • oprava tele
vízorov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
l 

• Murárske, obkladačské prá· 
ce, sadrokartón, malovky. lnte· 
riér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
• Jednoduché a podvojné 
účtovníctvo, DPH, mzdy pre FO 
a PO spolahlivo. JÚ l O Sk/ po· 
ložka, PÚ cena dohodou. 

Tel.: 6477 6954, 
0905 501 531 

• Geometrické plány, vytyčovo· 

nie stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 721 
* MANIKÚRA - PEDIKÚRA, 
zdravotné stredisko P. Horovo 
14: - parafínové zábaly, - peor· 
sing na nechty, - depilácia, · 
zdobenie nechtov. 

Tel. obj.: 0903 663 302, 
v sobotu len na tel. obi-

Tel.: 0903 663 302 
• Starší praktik SVŠ na dorn~ 
douč. Aj, Nj. Individuálne. Al 
na reparáty. Po 1,5 hod. - zoO 
Sk. Odkazy: 6477 8835 
• Novootvorené krajčírstvo oA· 
DA na ulici Š. Králika l vór11 
ponúka svoje služby na 1· 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sa1•atov- Dílhi"av~a 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, sy1•y, 

JUiiečne vý•·obky, 
culu·ovinky 

Kuracie trupy chladené 
Kuracie k1·ídla chladené 
Bravčové karé vysoké 
Bravčový bok s kosťou (rebierka) 
Bravčová krkovička 
Bravčové pliecko 
B1·avčová Šunka 
Špekačky 
Inovecká saláma 
Hydinový parizér 
Eidamská tehla 30% (česká) 
Tekovský sal. Syr údený 45% 
Niva 45% 
Karička 150 gr. 
Bánd za 
Tatárska omáčka 250 ml. 

19,- Sklkg 
65,- Sklkg 

119,- Sklkg 
69,- Sklkg 

109,- Sk/kg 
119,- Sklkg 
139,- Sklkg 

63,- Sk/kg 
63,- Sk/kg 

119,-Sk/kg 
149,-Sk/kg 
169,-Sk/ks 
222,-Sk/ks 

26,70/bal 
149,- Sklkg 
29,90 Sk/ks 

Ceny platia od 28. júna do vypredania zásob. Prijímame 
objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 800-18°0

, So: 700 ·12°0 

. Nákup možný aj na gastrolístky 

poschodí: 
-zákazkové šitie 
-oprava a úprava odevov 

Šijeme rýchlo a kvalitne. 
Tel.: 02/6476 1237 

' D.V.B. bytová a fin. spol. 
' stavby RD 4+ l na kl'úč 
ll 390 000 Sk) 

• zlavy na stav. materiál az do , 
30% 
(aj pre stav. a správcovské org.) 
• na začiatok výstavby stačí 

250 000 Sk! 
Tel.: 0903 380 370 

• Maria's School - letné inten
zívne kurzy angličtiny • dvoj
týždňové. 

DD €)Dni mlfTC .U9AOBOH oamR 

Triangel 

Zápis: 2. - 4. 7. 
2003, ZŠ l. Bukov
čana l, 19.30 -
20.00 h. 

nákup na splátky 
bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DúBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

. uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
· výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
· potvrdzovanie záručných listov 
· AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
· pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

Tel.: 
0905 363 995, 

6477 7912 

• Predám 3-izbový 
byt na sídlisku 
STRED. 

Tel.: 
0903 460 585, 
0908 412 523 

FARBY LAKY 
Pondelok- Pi at ok 
Sobota 

yoo -18oo 
7 OO _ 12 OC• 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if ,fax: 02/ 6542 1727, E-mail: parrnal@parmal sk: 

l S týmto vystrihnutým kupónom získavate ,i 

pri jednorazo'v'om nákupe u nás 5% zl'avu! 
;)< _) 

BRATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/ 642 861 09 
e-mail: kerrnat@kerrnat.sk www.kerrnat.sk 

STAVEBNÁ ~ 
MECHANIZÁCIA ~ 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fai: 02/6477 6371 

· • .ui: •tl@m.lk, Mtp:( fwww.m.1k 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

• Herba - ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642 

Potrebuiete 
ČALÚNICKÉ PRÁCE? 
v katalógu na stra

ne 50 si pripíšte tel. 
č.: 6477 8101 a 

volaite R. Albrechta 

Inzercia • Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 20% DPH. Ilavy: Iri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
In zertná kanulária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mai l: krug@mail.v iapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- Policajná hliadka z VW Sk 

predviedla 9. 6. na oddelenie 
ONV zamestnanca, u ktorého 

pri kontrole našla súčiastky do 
VW Golf v hodnote 9 tis. Sk'. 
Obvinéný je stíhaný na slobo
de. 

-Vo štvrtok 12. 6. hliadka OO 

PZ ONV predvied la podozrivé
ho z trestných činov znásilne

nia a trestného činu sexuálneho 
obťažovania, ktorého vyšetro
vatel' OU JP Ba IV obvinil a na 
základe rozhodnutia Okresné
ho súdu Ba IV 52-ročného ob
čana ONV vzali do väzby. 

- V ten istý deň, vyšetrovatel' 

OU JP Ba IV vzniesol obvinenie 
na troch občanov za nepovole

né prekročenie štátnej hranice, 
nakol'ko pomáhali ôsmym ile
gálnym migrantom z Indie ne

dovolene prekročiť štátnu hra
nicu (cez rieku Moravu v ONV) 
zo SR do Rakúska. Všetci traja 
skončili vo väzbe. 

- V utorok l i. 6. neznámy pá
chateľ na ul. š. Králika l O - 12, 

odcudzil osobné motorové vo-

I<RÍŽOVI(A 
Všetci ľudia zomieraiú na ... do
končenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
8. Juhoamerický párnokopytník - nie 
iný- zabaľ diet'a. - C. Prvá časť slov 
zložených s významom hora - vymie
ňalo vzduch - modifikácia. - D. 
Pozdravoval príchodiacich - maďar
ský revolucionár (Béla) cicavec z ro
du primátov. - E. Azijský štát - znač
ka fotoaparátov - praplazma. F. 
Mäkká stupnica - pouličný predavač 
novín - čidlo zraku. - G. Okno - zme
nilo niečím polohu - opracuj pôdu 
ručným nástrojom. - H. Konský cval 
- druh papagájov (mn. č.) - varené 
jedlo. - l. Slovko súhlasu - spevohra 
- dvojica. - J. Koniec tajničky. • 
Zvisle: 1. Casť vety- nakrúcaný po 
česky. - 2. Chystám stravu na šporá
ku - detská choroba (ochrnutie) - 3. 
Ovinul - východoázijský štát. - 4. 
Obyvateľ Jávy - druh poľovného psa. 
- 5. Mesto v Nigérii - druh papagája. 

zidlo Renault Cl io v hodnote 

300 tis . Sk. 

- O dva dni neskôr, 19. 6., 
z parkoviska na ul. j. jonáša, 

pred vchodom č. 9, neznámy 
páchate!' odcudzil vozidlo 

Škoda Fabia, striebornej farby, 
v hodnote 400 tis . Sk. 

O deň neskôr, 20. 6., z par
koviska na ul. š. Králika, z pred 
vchodu č. 20, neznámy pácha

teľ odcudzil Renault Clio šedej 
metalízy, v hodnote 450 tis. Sk. 

Za obdobie 5: 6. - 20 . 6. 
2003 riešili pracovníci OO PZ 

ONV sedem priestupkov v ob
čianskom spolunažívaní a dva
násť priestupkov drobných krá
deží. 

OO PZ ONV upozorňuje 

mládež (do 16 rokov) aby ne
požičiavali svoje mobilné tele
fóny kamarátom a už vôbec nie 

neznámym osobám s úmyslom 
zavolať . alebo poslať správu 
SMS. 

Stále sa .totiž vyskytujú kráde
že mobilných telefónov a ob
jasňovanie takýchto krádeží je 
komplikované . Aj rodičia by 

mali upozorniť deti, že mobil si 
treba chrániť a nepožičiavať ho. 

OOPZ DNV 

- 6. Letmo, úchytkom - vydávaj tep
Jo. - 7. Kód indickej rupie - osud -
kód Spojených arabských emirátov. 
- 8. Octový aldehyd - druh ovocného 
stromu. - 9. Kruh - drevená forma na 
obuv. ~ 1 O. Liečivá rastlina (mn. č.) -
11. Namota/o - veliteľ z radu väzňov. 

Ako bude fungovaf tiesňové volanie na číslo 1 1 ~ 
Od 1. júla 2003 vstupuje do platnosti zákon 12912002 Z.z. o integro 

nom záchrannom systéme. Na Slovensku sa začína skúšobná prevád:•· 
tiesňového volania na číslo 112. Je to číslo, na ktorom sa dovoláte Pom ke 
v celej Európe. V našich domácich podmienkach sa však k pomoci lľló;c1 
te dostat' skôr, ak použijete klasické linky tiesňového volania, ktoré biJ;: 
naďalej funkčné. U 

Kedy a aké čfslo tiesňového volania zvoliť? 

112 
Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byt' oper~ 

tor, ktorý ovláda cudzi jazyk a dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebu. 
jete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície · 
Nevýhodou je, že takéto operačné strediská budú k dispozícii len na úroJ: 
ni kraja. Navyše, pokým volajúceho prepoja na konkrétneho poskytovater. 
pomoci, uplynie určitý čas. • 
150 

Linka 150 patrí hasičom záchranárom. Pokiaľ vytočíte toto číslo, ozve~ 
vám operačný dôstojník, ktorý je k miestu, od k ia/' voláte, najbližšie. Vo/an;, 
na túto linku zvone, ak potrebujete pomoc v prípade 
al požiaru; . 
bi cfopravnej nehody (pokiaľ treba postihnutého vyslobodit' z havarované. 
ho auta) - hasiči podl'a potreby privolajú aj Zdravotnú záchrannú službu 
.a políciu; 
cl živelnej pohromy (povodeň, zosuvy pôdy a pod.) 
dl ekologickej havárie (únik nebezpečných látok a pod.) 
el iných život a zdravie ohrozujúcich udalostí (výbuchy, ocitnutie sa na ne. 
prístupných miestach vo výškach, hfbkach a pod., odstránenie neznámej 
látky a pod.) 
155 

Linka 155 patrí Zdravotnej záchrannej službe. Pokiaľ vytočíte toto číslo 
ozve sa vám operačný dôstojník, ktorý je k miestu, odkiaľ voláte, najb/iž: 
šie. Volajte ju vtedy, ak ide o pomoc v súvislosti s vážnym ochorením, prf. 
padne zranením (ak je pacient dostupný a nie je uviaznutý v neprístupnom 
priestore). 
158 

Linka 158 patrí Polícii. Pokiaľ vytočíte toto číslo, ozve sa vám operačný 
dôstojník, ktorý je k miestu, odkia/' voláte, najbližšie. Volajte ju vtedy, ak ide 
o pomoc v ohrození, súvisiacim s tresťnou činnostbu. 

- 12. Dievčenské meno 15. 12. (mn. 
č.)- velká drevená loď.- 13. Druh is
landského syra - kožná choroba 
(mn. č.).- ' 
Pom6cky: D. Kún. - 3. Laos - 5. Etel. 
- 7. /NR -ARE. - 10. Yzopy. -

d 

ab 

l{orenie života 
- Môj manžel urobí pre mňa vše!· 
ko o čo ho poprosím. 
- Slabo prosíš dcérka, slabo ... 

*** 

l 2 3 4 5 · 6 7 8 9 IO ll 1213 

-Muž pracuje na zaoceánskej lodi 
a domov príde dva razy do roka, aj 
to len na pár dní. 
-A ako to môžeš vydržať? 

A~+-~-+--~+-~-+--~+-~-+~~ 
Bt-+-+--+----f.-+-1--+-+--+--+--+----+---1 
c 
1-+-4--+-+--~+-~-+-+-~+-4-~ 

D 
~~-+--+--+--~~-+--~~--~~-+~ 

Er-+-+-+-~~-r-+-+-4_,~--~ 
F 
~~-4--~-+--~~-+--~-+--~~-+~ 

G 
~~-+--+--+--~~-4--4--+--~~-+~ 

Ht-+--t--+----f.-+-1--+--+--+--+--+--l---1 
l 

J 
L-~~_.~--~~~~~~~~~-J 

- Tých pár dní sa dá ... 
*** 

... Nikto vám neberie právo na 
prácu, len si ju musíte zohnať! 

*** 
Absolútny optimista: Je človek, 
ktorého posledným želaním pre~ 
popravou je vyveštenie budúcnos· 
ti. 

*** 
-Včera som si vyliečil hemeroidY· 
-A čo im bolo? 

*** 
- Prečo sa mi dvaja nezoberieflle 
niekam, kde by mohol byť každý l 
nás osamote? 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk.lnzerlná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci· 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. . Registračné číslo : 103/90 · R 
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Niestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonoVoveský 

29.- 30. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Nadišli príjemné dni záveru 

školského roka, promócií, prázd
nin , dovoleniek, zberu prvých 
úrod z našich záhrad a sadov ... 

Množstvo zelene, kvetov, skrát· 
ka celá príroda akoby tušila po

trebu uvol'nií napätia, ponúka pl
nými · priehrštiami rados( poho

du, zabudnutie na starosti . 
Výročia v kalendároch na stra

ne druhej, pripomínajú. Ten mi· 
nulý víkend, na sviatok Cyrila 
a Metoda, nám pripomenul za
čiatky nášho kultúrn~·spoločen 
ského uvedomovania si spolupat
ričnosti písmom i slovom. O nie

kol'ko týždňov, ešte v čase prázd
nin, si pripomenieme nepríjemnú 
časí histórie nášho národa, invá

ziu vo jsk varšavského paktu. 

Nie, nechcem miešaÍ príjemné 
s nepríjemným. Dejiny, a najmä 
tie minulé, sú neoddelitel'nou sú
časíou nášho žitia. Nemožno 

z nich čosi vymaza( zahodi( 
zabudnúÍ. My súčasníci sme 
však tvorcami tých pred nami. 
Aké postoje zau'jímame dnes, 
akou mierou sa podiel'ame na 
ich tvorbe, tak budeme o nie

kol'ko rokov spomínaí my i naše 
deti. Čas dovoleniek nabáda vy· 

pnúí. Primerane. Tak ako nezab· 
úda me v čase vol'na na nprode

niny našich blízkych, tok by sme 
nemuseli zobúdoí no noše kore
ne . 

Úctu k tradíciám nám nemu'sio 
pripomínoÍ v televízii iné národy. 
Dokážme to oj sami! 

Vyd ava tel' 

G:mail: krug@mail.viapvt.sk l 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

11.7. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 14 bezplatne 

V Č Í 5 LE : 0-0 Paríž - Bratislava 

e z radnice 'O Kto vysvetlí? o Kultúra 

* Význam lesov O Spoločenská kronika 

O Z policajného zápisníka 

V dňoch 12.-16. i ú na t.r. so 

uskutočnila tradičná priate/'ská 

návšteva 16-člennei delegácie 

z Devínskei Novei Vsi v družob

nom mestečku Saint Brice pri 

Paríži. Táto družobná akcia, ko

naiúca so pod záštitou oboch sta

rostov, plnila okrem spoločenské
ho poslania ai dôležité kultúrne 

a športové poslanie. 

Podpisom zmluvy o spolupráci 
medzi našou mestskou častou 
a spriateleným St.Brice, (De vín

sku N. Ves zastupovala poslanky

ňa MZ lng .arch. Eva Vargová}' 

začal spoločenský večer pre tok

mer stovku pozvaných hostí. 

Radničná suita našich hostíte/ov 

vedená pánom starostom Alai

nom Lorandom, si s nami v úvode 

vymenila upomienky a darčeky, 

vo svoiich príhovoroch kladne 

zhodnotila doteraišiu spoluprácu 

a preiovila záuiem o iei trvalý roz
vo( Kultúrnym osviežením tohto 

večera i nasleduiúcich dní bolo vy
stúpenie nášho folklórneho súboru 

Črip . Ai napriek zvženému výberu 

zástupcov teito tanečno-hudobno

speváckei skupiny bol výsledok ich 

účinkovania na všetkých sprievod

ných poduiatiach výborný. 

Piatok 13.6. s<J podla povery 

"nevydaril". To preto, že sme št'ast
/ivo - pod vedením chalanov z klu
bu maratóncov - absolvovali na i· , 

rýchleišiu prehliadku parížskych 

pamiatok a večer po príchode do 

ubytovne sme dokázali pripravit' 

sto porcií bryndzových halušiek. 

{Pokračovanie na 3. strane) 

Devex naJ. Jonáša 

Aby obyvatelia na ulici J. Jo
náša neboli "odrezaní" od De
vínskej začali sme - pokusne -
dodávať Devínskonovoveský 
Expres aj do tejto lokality. 

Postupovali sme tak ako 
v Devínskej. Najskôr sme doru
čili noviny do schránok náhod
ným obyvateľom (200 ks), po
tom zverejnili oznam, aby sa 
záujemcovia prihlásili u pani 
Grymplyniovej (č. 11), potom sa 
podujala jedna obyvateľka, že 
prejde všetky byty a zistí záu
jemcov, čo si želajú dostávať 
Devex do schránok. Obyvatelia 
nie celkom pochopili našu sna
hu. "Ja už dostávam, mňa zapi
sovať nemusíte," bola reakcia 
mnohých. My sa však nechce
me vnu.covať, preto zisťujeme 
skutočný záujem. Veríme, že aj 
toto upozornenie si obyvatelia 
z ul. J. Jonáša prečítajú a ... ak 
záujem prejavia (zapísaním sa 
do zoznamu) potom budú De
vex dostávať do schránky. Ak 
neprejavia záujem, tak im ho 
proti ich vôli nemôžeme dodá
vať. 

O tom, že už prvé čísla ľu
dia privítali so záujmom, sved
Cia prvé reakcie čitateľov, 

prví návštevníci spoločenských 
a ku ltúrnych podujatí z tejto lo
kality ale aj prvé náznaky 
záujmu o veci verejné (doprava, 
plánovaná výstavba garáží, 
okol ie J. Jonáša a pod.). 
Neprehliadnite našu ponuku 
a prihláste sa. 

Úzavierka dnešného čísla 
bolo 3.7. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

číslo bude 28.8. 2003, 

číslo vyjde 5.9. 2003. 
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Drobničky 
z radnice 
Na svojom predchádzajú

com zasadnutí sa z išli poslan
ci MZ MČ ONV k prerokova
niu takmer 50- tich bodov pro
gramu 

Z rokovania vyberáme: 
-starostov návrh na vo/'bu zá
stupcu starostu jUDr. Františka 
Baňasa získal potrebnú kvalifi
kovanú podporu prítomných 
poslancov. Funkciu začne vy
konávať od 1.8.2003. 

Navrhované kompetencie 
pre novozvoleného zástupcu 
pre rozsiahlu diskusiu starosta 
z rokovania stiahol. 
-poslanci nepristúpili k rekon
štrukcii členov miestnej rady. 

· Rekonštrukciu si vyžaduje ob
sadenie mandátu zástupcom 
starostu, ako i rozloženie poli
tických zastúpení v miestnqm, 
zastupite/'stve. 
-rozsiahlu rozpravu viedli po
slanci k dislokácii detí pred
školského a školského veku na 
území ONV v skolskom roku 
2003-2004 . . 

Zasadnutia sa zúčastnili 
i poslanci z MČ Devín, ako 
i riaditelia MŠ a ZŠ. Poslanci 
schválili, na návrh starostu, 
zlúčenie zariadení na území 

Z diára 
starostu 
MČ ONV Ing. Vladimíra 

. Mráza vyberáme: 

- v Bratislavskej mestskej časti 

Čuňovo rokovali starostovia Bra

tislavských mestských častí spolu 

s primátorom hl. m. SR Bratisla

vy k problematike krízovej situá

cie .vo financovaní školských 

a predškolských zariadení zo 

strany štátu. Starostovia a primá

tor odmietajú niest' zodpoved

nosí za túto situáciu vzhladom 

na to, že štátny rozpočet neu

možňuje obciam a mestám v SR 

zabezpeči( tento prenesený vý

kon štátnej správy. V prehlásení 

vyzývajú vládu SR prijat' zásad

né rozhodnutie v tejto veci v ter-

DEVEX 2 

MČ ONV, ktorým sa deti pred
školského veku z riadite/'stva 
MŠ na Grbe 35 premiestnia do 
zariadení na ul. P. Horova 3, }. 
Smreka 8 a M. Marečka 16. 
Návrh na organizačné zmeny 
v základných školách bude 
prerokovaný po vypracovaní 
koncepcie rozvoja základných 
a materských škôl v ONV 
v septembri 2003. 
-poslanci schválili zámer na 
vytvorenie spoločnosti vlastní
kov káblových rozvodov na 
území ONV spolu s SBD IV. 

K navrhovanému zvýšeniu 
sadzby poplatku za TKR po
žiadali SBD IV. 

O špecifikáciu kalkulácie 
tohto poplatku tak, aby mo
hol byť jednotne zadelený 
k 1. 1.2004 na celom území 
ONV. 
-poslanci vyhovel i žiadosti 
rímskokatolíckej cirkvi v ONV, 
na poskytnutie finančného ná
vratného príspevku vo výške 
1 ,S mil. Sk na rekonštrukciu 
farského domu. 
-poslanecký zbor schválil vy
platenie predkupného práva 
MČ ONV na nehnute/'nosť 
VÚB na Eisnerovej ul. za cenu 
znaleckého posudku (cca · 17 
mil. Sk), s ťarchou uchovania 
expozitúry VÚB v daných 
priestoroch na dobu S rokov. 

rad 

míne do 15.7.2003, v opačnom 
prípade školské a predškolské 

zariadenia k 19.9 .2003 zostanú 

uzatvorené. Hlavnému mestu SR 

Bratislave a jeho me~tským čas
tiam, v zmysle rozporového ko

nania na ministerstve financií, · 

štát na bežnú prevádzku dlhuje 

takmer l OO mi . Sk. 

- V priestoroch vily Koštalová ro

kovalo valné zhromaždenie DN 

s.r.o. vo veci personálneho ob

sadenia miesta konatela, ako 

i k záverečnému účtu spoločnosti . 
Valné zhromaždenie neprijalo 

zásadné uznesenia . (Pozn . re

dakcie: Výberové konanie na 

miesto konatela, ktoré bolo 3.6. 

za účasti šiestich kandidátov bo

lo neúspešné). 

- V tento deň rokovalo i miestne 

zastupitel'stvo MČ DNV, ktoré 

prerokovalo takmer 50-bodový 

program pred prázdninovým ob

dobím. MZ MČ DNV prerokúvala 

závažné personálne zmeny o or

ganizačné normy týkajúce sa ži

vota školských a predškolských 

zariadení, ako i zmluvných vzía

hov. (Pozn. Redakcie: Informáciu 

podávame no inom mieste) . 

- Starosta so spolu s ostatnými 

predsedami politických klubov za

stúpených v mestskom zastupitel'

stve zišiel no koordinačnej pora-

' de pred rokovaním mestského 

zastupitelstvo. Predmetom rokova

nia bolo zosúladenie stanovísk 

klubov k niektorým z materiálov 

do rokovania mestského parla

mentu. 

- Starosta so zúčastnil na sláv

nostnej recepcii usporiadanej pri 

príležitosti štátneho sviatku Chor

vátskej republiky velvyslankyňou 
v SR. S velvyslankyňou Chorvát

skej republiky prerokoval proto

kolárne otázky návštevy chorvát

skeho premiéra v SR a v MČ 
DN V. 

- Mestskú ~as( DNV navštívil 

chorvátsky premiér p. l. Račan 
s doprovodom zastúpeným minis

trom hospodárstva Chorvátska 

a ministerkou rozvoja cestovného 

ruchu a turizmu. Za účasti pred

stavitel'ov chorvátskej menšiny 

prerokovali otázky spolupráce 

oboch strán v súvislosti so Vst - u. 
pom oboch krajín do EU. 

Na pracovnom obede preroko. 

voli formy spolupráce na úsek . u 
kultúry, školstva, rozvoja turizmu 

s výhladom na možnú hospodor: 

sku spoluprácu. 

- Starosta za účasti metodických 

pracovníkov okresného úradu BA 
IV ako i riaditeliek materských 

škôl v DNV prerokovali personól

ne obsadenie zariadení od 

l. 9.2003, zariadenia riaditelstva 

MŠ na Grbe 35. 

- Na spoločnom rokovaní so 

Slovenským plynárenským podni

kom starosta dohodol postup rea

lizácie plynofikácie časti lstrijskej 

ul. realizačný postup bude nutné 

prerokova( so stavebným úradom 

' v DNV. 

SPP preinvestuje zo svojich 

zdrojov na plynofikácii objem do 

l mil. Sk ešte v roku 2003. 

- Starosta sa stretol so správcom 

konkurznej podstaty Priem stav 

š.p. vo veci likvidácie spoločnosti 

o dolšieho potupu pri využití do
tknutého územia v DNV. 

Postup bude nutné prerokoval 

s príslušnými štátátnymi orgánmi, 

ako i so zástupcami vlastníkov 

pozemkov. 

-Al· 

Mládežnícky šachový turnai 
Mladé nádeje ŠK Strelec Devínska Nová 

Ves štartovali no turnaji v Budmericiach 
v kategórii do 12 rokov v silnej konkurencii 

61 hráčov. 
Poradie najlepších: 
l . Peter Csibo, Dunajská Stredo 6 

2. Dominik Csibo, Dunajská Stredo 6 
3. Milan Kratochvíl, Česko 6 

4. Tomáš Peitf, Devínska Nová Ves 5,5 
5. Andrej Kováč, Bratislava 5,5 
6. Rastislav Kolesár, Modro · 5 
Umiestnenie dalších hráčov ŠK Stre
lec: 
ll. Andrej Solár Devínska Nová Ves 

20. Juraj Šošovička, Devínska Nová Ves 
IIIÍ 

p~faÍi - 1$faAtidAVt4. 

!Dokončenie z 1. strany) 

Večierok to bol pre Francúzov 
skutočne netradičný - množstvo 
chodov, ktorými sú známe ich po

sedenia, sme nahrádza/i klobás
komi, korbáčikmi o dôraznou vý
učbou slovanských tancov o pies
ní z nášho regiónu. 

Aby aj Slovač poznala ako sa 
baví svet, zorganizovali naši hos
titelia sobotňajší deň v duchu ná
rodných tradícií. Piknik v zámoc
kom parku Chantil/i teda nezačal 
rúbaním konárov o rozkladaním 
ohňa, ale hodovaním z prinese
ných delikates, ktoré trvalo až do 
príchodu silnej spŕšky. 

Nasledovala prehliadka sláv
nych koniarní princa de Condé, 
múzea a ukážka výučby drezúry. 
Večer sa predviedli naši hostitelia 
v ukážke typického stravovacieho 
návyku tohto regiónu - večera 
mola pät' chodov o trvala tri.hodi
ny. Nedel'ňajší deň sme privítali 
s väčšou dávkou očakávania 
a nervozity - bol to deň medziná
rodného športového zápolenia 
a verejného kultúrneho vystúpe
nia. Organizácia o priebeh ma

ratónskeho behu šest'členných 
družstiev bola vynikajúca - naši 
športovci (J.Jaško, J.Find/, M. Ha
ninec, P.Faško, Š.Leheň o G.Švaj
da} sa nedali zahanbit' ani za

straši( silnou konkurenciou. Medzi 
42 družstvami obhájili zlato - bol 
to jasot, mávanie našou vlajkou, 
slzy radosti, smiech o skandova
nie celého obecenstva. 

V roku 1926 obec Devínska 
Nová Ves na svojom pozemku 
(dnešná Charkovská ul. č. 2) 
Postavila na tie časy modernú 
Základnú obecnú školu (arch. 
Harminc). Celý areál vrátane 
Priľahlej záhrady slúžil pre škol
ské účely a v sedemdesiatych 
rokoch bol ako taký aj oplotený 
Pevným oplotením. Ako škol
Ský pozemok bol vedený aj vo 
Všetkých územných a plánova
cích podkladoch. 
ľoľko na úvod: 

Tento stav vydržal cca 75 ro
kov, až pre niekoho svitlo na 
.. lepšie časy" a využil súčasnú 
ll'lorálnu a legislatívnu džungľu, 

Ako sme mohli nezvítazit', veď i 
samotný zástupca starostu 
St.Brice si na nás "vsadil" o mo/ 

pod sakom tričko so znakom 
Slovenska?! Poobedie patrilo 
Čripu. Predviedli sa na verejnej 
produkcii o veru, ich čerstvo zo

stavený program bol vtipný, :jadr
ný, mal š~ih o rc;>ztancoval celú 
sálu - klobúk dolu - ... o ušlo sa 
i zopár Eur doň . Rozlúčkový ve
čer bol v pizérii Aldo- tento po/o

afričan je fanatickým spónzorom 

slovenských maratóncov o bol 
nielen našim vynikajúcim hostite
lom ale aj darcom vel'kej poháro
vej trofeje. Rozlúčkové stisky rúk, 
nekončiace dokovanie, bozky 
(v tomto regióne sú tradičné štvo
rité} o ubezpečenie, že o rok sú 
Francúzi .našimi hostami, spre
vádzali náš odchod domov.-

Za úspechom tejto ~ávštevy je 
snaha o príspevok mnohých, mu
sím spomenú( elán o húževnatost' 
pána J.Dzurilu, ktorý, okrem iné

ho, bezpečne riadil vozidlo so sú
borom - o stal sa našim masko
tom. Dve vozidlá na túto dá/ekú 
cestu zapožičal podnik VW 
Bratislava - za ich bezpečnost' 

o pohodlie srdečne dé1kujeme. 
Osobitné podákovanie zasluhuje 
starosta obce Ing. VMráz, ktorý 
sa kvôli pracovnej zaneprázdne
nosti cesty nezúčastnil, ale jeho 
podporu o prípravu celá delegá
cia hodnotila ako perfektnú 
o oplácala ju vynikajúcimi výkon
mi. 

E.Vorgová 

ale tiež aj svoju funkciu. Keďže 
občania neboli informovaní, vy
náraj~ sa otázky ako napr.: Na 
čí popud bola časť školského 
pozemku vyčlenená a prekvali
fikovaná na "poľnohospodár
sku pôdu" a následne pridele
ná reštituentom ako náhrada 
za vyvlastnenú pôdu? Ako to, 
že hneď na to ako mávnutím 
čarovného prútika bol poze
mok prekvalifikovaný a určený 
ria výstavbu rodinných domov? 
Možno že výstavba priamo ne
znehodnotí príslušnú časť ob
ce, ale určite sa zmení plocha 
zelene v intraviláne, obmedzia 
sa možnosti využitia pre škol-

skú mládež, prípadne možnosti 
dobudovania školského areálu. 
Kde ostali záujmy obce? 

Rozhodol niekto o nás, bez 
nás? V tejto .súvislosti mňa ako 
občana zaujíma: kto inicioval 
celý tento proces a tiež mená 
tzv. reštituentov, nakoľko nie je 
medzi nimi ani jeden občan 
Devínskej Novej Vsi. 

Zaujímavé na tomto postupe 
je aj to, že v blízkom i širokom 
okolí je určite dostatok voľnej 
naozaj poľnohospodárskej pô
dy, ktorá sa mohla prideliť ako 
náhrada a napriek tomu bolo 
rozhodnuté vyčleniť pozemok 
priamo v centre intravilánu ob-
ce. 

Nemám vedomie o tom, že 
by táto problematika bola pre
rokovávaná a odsúhlasená vo-

lenými orgánmi obce, resp. ve
dením obce, pričom ďaleko 
menšie prípady prideľovania 
pozemkov boli prerokované mi
nimálne v miestnom zastupiteľ
stve. Celé to vyvoláva dojem, že 
ide o výnosný obchod s pozem
kami (reštituent - stavebník). 

Rád by som sa mýlil a preto si 
myslím, že by bolo vhodné, aby 
zainteresované orgány v rámci 
zákona o podávaní informácií 
cestou DEVEX-u podali vysvetle
nie na položené otázky 
a zdôvodnili celý doterajší po
stup. 

Predpokladám, že odpoveď 
resp. vysvetlenie bude zaujímať 
aj ostatných občanov MČ -
Devínska Nová Ves. 

Ing. E. Schrek 

Pohostinosť Novovešťanov počas Festivalu 

DEVEX 3 
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KULTÚRNE LETO 

ll. 7. O KOHÚTÍKOVI A SLIEPOČKE 
rozprávkové popoludnie, otvorená scéna v oblúkoch o 17.00 

vstup vol'ný ' 

20. 7. FS PALAVA Z MIKULOVA 
Folklórny podvečer s cimbalovou hudbou a jej sólistami, 

nádvorie lstrijská 6 

27. 7. RASTIEME S DROBČEKOM 
rozprávkové popoludnie, otvorená scéna v oblúkoch o 17.00 h; · 

vstup vol'ný · 

24. 8. SLNCOVÝ KÔŇ 
· ... rozprávkov.é popoludnie, otvorená scéna iJ oblúkoch. o 11:oo 

· vstup vol'ný ': · 

29. 8. FS VRŠATEC 
Folklórny podvečer na záver kultúrneho leta, PrÓgramom si pripomenie-

me aj výročie SNP,. Nádvorie lstriis .. ká 6 o 17.30h, vstup vol'ný.. · 

lstrácentrum, centrum pre voľný čas, Bratislava - Devínska Nová 
Ves prijme do pracovného pomer 

knihovníčku 
Podmienky prijatia na uvedenú pracovnú pozíciu: 
- úplné stredné vzdelanie súvisiaceho zamerania 
- organizačné schopnosti, flexibilita v práci 
Presné informácie a súvisiace požiadavky na obsadenie danej pozí
cie získajú záujemci(-kyne) osobne u riaditelky /stracentra na adrese 
Hradištná 43, Devínska Nová Ves denne v čase od 8.00 do 16.30 h. 

Kontakt: 6477 0033 (riadite/ka, sekretariát). 

Dôležitý význam a potreba lesov na svahoch Devínskej Kobyly pre 
Devínsku Novú Ves 

kedysi a ako je tom:u dnes 
Mladí a noví občania Devínskej Novej Vsi nemôžu poznať službu, 

ktorú pre všetkých občanov poskytovali lesy na svahoch Kobyly. 
V prevažnej väčšine domácností bolo pre vykurovanie bytov a vare

nie stravy potrebné len drevo, ktoré im poskytovali lesy Kobyly. jedine 
časť občanov pracujúcich na železnici mohla pre tieto účely používať 
aj uhlie, ktoré dostávali ako deputát. 

Na získanie dreva pre spomenuté účely slúžili vlastníkom vysoké 
lesy od polovice svahu až po vrchol Kobyly, kde boli pestované len 
vysoké stromy. Spravidla si vlastn/ci v zimnom období vo svojich diel
coch pomocou ručnej píly, sekery a klinov na štiepenie nachystali 
drevo na celoročné pálenie vo forme metrových polien a tal<isto po
trebné tyče a tenšie výrastky na potrebu pre po/'nohospodárske práce. 
Toto drevo si potom zjari dovážali do dvorov pomocou konských 
i volských záprahov. · 

Na dozor a ochranu vysokého lesa bol v obci ustanovený obecný 
horár. Ten bol zodpovedný za to, aby sa vyhotovené zásoby nerozkrá
dali. Mal k dispozícii mapu lesných honov, na ktorej boli podla par
ciel vyznačené aj vlastnícke vzťahy. Okrem toho dozeral aj na sprá
vnu ťažbu vlastníkmi lesov vyrubovaním nezdravých, poškodených 
a prehustených stromov a aby odstraňovali nalámané haluze od vet
rov. jeho da/šou povinnosťou bolo dozerať na to, aby do lesa nechodi
li vyrubovať drevo 50 sekerou občania nevlastniaci vysokú horu. 
Takýmto občanom bolo zakázané chodiť do vysokej hory so sekerou. 

Pre chudobu bola ponechaná k dispozícii nízka hora v dolnej časti 
Kobyly zvanej Lipové, zo severnej strany od Slovinca až po cestu do 
Hlbokej dráhy. V tejto časti rastie krovie rôzneho druhu - palivo. 

DEVEX4 

\ ii,umelecká . ~genťiJ~~ FEAMONTv spe;,lupraci , 
· ;,;J. · .. · .. •.·•·.. s éigeritur. P .. ·u····.·•.<.L.UCKY · · •... .. . .~.i .. ',f" . :~: :;·.;,,: 

hé~l'iii: Ra~ io E*pres, Bratislavský 
·· ·· ia Ben a'. i3'ratisf;va, Rádio 

.: .- ... •' :''; ' -:, . .., .... : .. _, ,. ._ ..... ~ 
-·--···.:--· . .-··::=:;;: ·: .::-:---;;) 

•. ·..... \C~ye~rl :ircií:ir (Rakúske Alpy 
Semmering), A~ . ät1s ~va; c ÔdnÓ:techni~ké sÍužby ONV, Kolo, 

:: >;.,:·::_:':·-=:--·<· .. . ··;.;:···:.'=:;0::>.:'"=-;:::i: -·:·,;:·:· :.'.:.. ·: -·· ·( 

s. r. o. ONV, Tlačiareň.CefJÍfJ ~rok~i)-Kostka, Hysté~ia pub Bratislava. 
Reklamní partneri:Ma·Q'~at ,fradéSI(),Vakla ~ ' Oe'vín, Centroservis-

J. Fogaš ONV, Potráviny ria' (3rbl! - M .. R"en~ek ONV, Reštaurácia 
Passat - O. Trnka ONV,' La~ôdkÝ u Trňa ONV, Hostinec Kolaj -
A. Valábková ONV, Autoselyis~ .f0)j1adeŕ ONV, Country pub Tamworth 

-A. Hudíková ONV, Sloboda zyi~rát~ ~ra~islava, JU-SHU-karate Club 
ONV 

Usporiada v sobotu 9. · ... :''3 od 14.00 do 22.00 hod. 
v priestoroch futbalového ~t~dióna v Devínskej Novej Vsi 

ll. ročník Devínskonovoveský rockový deň 
za ~časfi hudobných skupín: ~.~ Gravity, Mosad, Answer, Smola 
a Hrušky, Van ilia Club, Atellier: 11, Le Payaco, Hex, Karpatské 

chrbáty, Gladiátor, Slobodná'i:urÓpa. 
Cena vstupenky: 165,- Sk v p';edpredaji, 195,- Sk v deň koncertu. 
Predpredaj: Dr. Horák, Med_~~-á :~~lica, __ B~ratislava, Dr. Horák, Kozia uli

ca, Bratislava, PKO Spitálsk~ ui:';J3ratislava, Expos Guitar shop, 

Medená 16, Bratislava, R~No:stáv~ovákandelária, DNV, Country pub, 
DNV. -- ---· -~-:.,_._=:-"'=::·=--<--=----,,>=:.·= -

Rezervá?i; ha, .· .... , ........ , . ~6!~1~ ť4s, b905 847 479. 
Vstupenky sa bÚČJúŽreb()ya~;pre 9v~. ds o by na ' pobyt v Rakúsku, 

Semmering, kto'rý z<ibe~'pečuJe CK Ghy~rin Tour Sl~vakia, Bratislava. 
Organizátor zo vstuphého podj)orí Nota. Béne Bratislava, . 

Slobodu zvieratBrati~lav~, Spoločenstvo Samaritál) Devínska 
.-~" ... " .. " . :---~Ôvá ves·i~-

. ~. > . .. . ~ ~ 

/ Ozvučenie: JOK.T 'Jevge~ij Oniščenko -·SOUND techno .. 

Stayba pódia a zastrešenia: SA-~tuc:lio, Alexande~ Sl<:>boda, leliez~vce. 
• Bezpečnostné zabezpečénie: SBS APOCOM, s.r.ó. · · \ 

_.i Občerstvenie: priamó .ha~tadióne-: Doprava: mestské spoje 20~ 2~ ~-

Rastie tu najmä lieska, lipa, hrab, svíb, drieň i buk. Občania, ktorí le
sy nevlastnili si mohli palivo zadovažovať iba takto: 

V letnom období mohli očisťovať vysoký les od napadaných su
chých haluz zberom do nošiek, ktoré po zviazaní do povrazov nosili 
na chrbte až do svojich bytov. Mohli jedine pomocou hákov uviaza· 
ných na dlhých tyčiach odlamovať suché haluze na stromoch a takto 
si dop(ňali drevo do nošiek, čím pomáhali vlastníkom lesa udržova( 
čistotu a poriadok v lese. 

V zimnom období chodili do nízkej hory Lipové kde mali dovolené 
robiť výrub pomocou sekery najmä silnejších výrastkov dreva. 
Vyrúbané výrastky oklieštili od vrchnej časti, opM zväzovali do povra
zov alebo hužiev skrútených z tenších vhodných výrastkov do nošiek, 
ktoré nosili domov. Silnejší chlapi nosili drevo aj v šoskách na jed
nom pleci a to tak, že nasekané drevo zväzovali v celej dÍžke bez 
ok/ieštenia, aby ho mohli nesúc na jednom pleci ťahať po zemi až do 
domov. Slúžila k tomu za prvým úväzkom zasunutá rázsocha zo sil
nejšieho výrastku, na ktorú v silnejšej časti zasunutej mohol po na/o
žení na plece ťahať a postaviť, kdekoľvek, aby si pridržaním mohol 
kedyko/'vek odpočinúť. 
· Všetko čo som uviedol som zažil vo vlastnom živote. Ako sirota P0 

otcovej smrti som ako 16-ročný začal pracovať ako robotník v miest· 
nej tehelni vo dvojitých smená~h. V lete, keď som mal poobedňajšiU 
zmenu som chodil s matkou a staršou sestrou do vysokej hory na su· 
ché drevá a v noškách sme nosili až do prostred dediny. Oo lesa srne 
najčastejšie chodili cestou cez Hlbokú dráhu a keď sme si zadováži/l 
vozík sme chodili 3 km vzdialenou cestou do časti lesa Za Krpašom· 
Vozík sme si odkladali v strážnom domčeku pri železnici. 

V zime, keď bola na tehelni zastavená prevádzka som ako neza 

(Pokračovanie na 5. strane! 

[Pod)~[&~~!\ KRON)~Jj 
CNašijubilan'ti ), ) 

v l)íchto d11ocb oslávili 

70 rokov 
Františka SEČKÁROVÁ 

Anton SÚKENÍK 
Karol GÁBRIŠ 

Gabriela ŠKVARČEKOVÁ 

75 rokov 
Antónia TOLLOVÁ 

Rudolf ČADEK 
Kamila ŠČEPÁNOVÁ. 

Festival chorvátskei kultúry - 20. - 22. iúna 2003 DNV 

Otvárali srdcia 
Blaboželáme! 

Pavol PETRÍK 
a Ingrida HORŇÁKOVÁ 

Pavol SIVÁČEK 
a Silvia PATZELTOVÁ 

Blaboželáme! 

c Odišl~ ~ rlaÚ~Ii ' í~4~~~:~ 

( 

Rudolf RUŽOVIČ 
jozef MATOVSKÝ 

Dušan BALÁŽ 
Agneša RYBÁRO VÁ 

Ing. František PERNECKÝ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

· Spomienk~ ·. .. ,·.· ... ·) 
D11a 15. 7. 2003 uplynie rok 

od bolestnej rozlúčky s našim 
synom 

Martinom 
Babošom 

Osud nám nedoprial s Tebou 
dlbo žiť, preto sme sa museli 
tak skoro rozlúčiť. 

Aj keď nie si medzi nami, 
v našicb srdciach žiješ stále 
s nami. Spomínajú rodičia, sest
ry a bratia s rodinami a kum
kaAnička. 

Príklad úcty ku kultúrnemu de
dičstvu, už pätnásty raz, pripra
vili členovia Chorvátskeho kultúr
neho zväzu na Slovensku v po
dobe Festivalu chorvátskei kultú

ry v Devínskei Novei Vsi. V troid
ňovom programe si mali mož
nost' vybrat', z ponuky domácich 
i početných hostí, množstvo "hro
zienok" , ktoré organizátori 
CHKZS, miestne zastupitel'stvo, 
predovšetkým však množstvo sú
borov, pripravili. 

V piatok 20. 6. začínali odbor

ným seminárom, počas všetkých 
dní ponúkli výstavu dokumentov 
z doteraišei histórie festivalov ole 
predovšetkým ve/á spevu, hudby 
a tancov v podaní domácich 
i zahraničných súborov. 
- V sobotu popoludní na nádvorí 

lstriiskei 6, otvorili svoie náruče 
domáci i hostia s ponukou tradič
ných chorvátskych iedál a nápo
iov, kde nechýbali: fozulová po-

- lievka s rezancami, šúlance, 

kačacina s lokšami, koláče a ko
láčiky až po mastný chlieb s ci
bulou. Potom sa už rozozvučali 
nástroie i hlasy, roztancovali no
hy, roztlieskalo hladiska. Súbor 
Grbačieta už tradične navodí 
otvorením tú správnu náladu. 

··························· ············································ ·············································· ·· ········ 
!Dokončenie zo 4. strany) 

rnestnaný chodil každý deň do Lipového odkia/' sme nosrli drevo vo 
forme nošky na chrbte aj s matkou, s ktorou sme súťažili, kto má ťaž
šiu nošku, keď sme si to prevažovali. Doma sme každý raz donesené 
drevo porúbali na kratšie časti vhodné na prik/adanie a pod šopu pau
klada/i na presušenie. Zásobili sme sa na celý rok. 

Dnes hora na svahoch Kobyly slúži občanom iba na prechádzku po 
čerstvom vzduchu a na zbieranie snežienok a konvaliniek. 
Keď sme v rámci Chorvátskeho kultúrneho spolku zorganizovali vý

let do lesa, mali sme možnosť vidieťko/'ko je vo vysokej hore napada
ných suchých haluzí a vyvrátených stromov, ktoré tam hnijú a prách
nivejú až ma pri srdci zabolelo nad touto zanedbanosťou lesa. 

-Dva-

Folklórny súbor Kobylka z 
DNV, Dania Lomnica z Chorvát
ska a Hatsko Kolo z Rakúska 
uzatvorili druhý deň festivalu 
s pozvánkou na večernú zábavu 
a nedelný program. 

Nedelá začína tradičnou chor
vátskou omšou. Nebolo tomu in
ak ani v dni iubi/einého festivalu. 

Tesne popoludní priia/ organi
zátorov a hostí starosta MČ DNV 
Ing . Vladimír Mráz. Nechýbali 
medzi nimi: ve/Ýyslankyňa Chor
vátskei republiky pani AG. 
Hercegovac, primátor Bratislavy 
A Ďurkovský, vedúci súborov 
a dp/ší hostia. Tí, ale ai mnohí 
Bratislavčania si potom pozreli 
festivalový sprievod pozostávaiú
ci z účinkuiúcich súborov. Pätnást' 
rokov festivalu vo vystúpeniach 

súborov niesla názov popolud
ňaišia čast' v kultúrnei záhrade. 
Každý zo súborov priniesol na 
pódium kus srdca: Grbarčieta, 
Čunovski bečari, lvezdice (Ch . 
Grob}, Mladost' {Šenkvice}, Chor
vatanka (CH. Grob}, MJD Jarov
ce, Črip {ONV), Kolinofski tombu
raší (Madarsko}, Lastovica (Ro
kúska}, Kud nova zora {Chorvát
sko, Rosica (DNV), spokoiných 
divákov presvedčili a tí nešetrili 
vdačným potleskom. Večer za-

vŕšili, súbory i diváci, chorvát
skou zábavou. Diváci a hostia 
festivalu spontánne vyslovovali 
slová uznania nielen organizáto
rom, ale ai súborom za .nezabud
nutelné zážitky. Nakoniec, stretali 
sme sa s nimi i niekol'ko dní po 
festivale (mnohí boli z okolitých 
mestských častí} ·a priznávali, že 
toto poduiatie radia medzi nai
zauiímaveišie z kultúrnych ponúk 
Bratislavy. (Pk) - snímky autor 

DEVEX 5 



POVINNOSTI radu. Tesne predtým, než 
som prišla na rad, zákazník 
predo mnou zaplatil za ná
kup a rýchlo disciplinovane 
odišiel bez toho, aby počkal 
na výdavok. Splnil si povin
nosť. Na pulte ostalo 1 OO ko
rún, ktoré zúfalý predavač 
opäť nemal 'komu vrátiť. Len 
sa vyklonil zo stánku, otvoril 
ústa a bezradne sa zasa 
stiahol. 

Vel'komestský život nás 
núti promptne si plniť povin
nosti a rozmýšl'ať nad dru
hým krokom ešte predtým, 
než urobíme prvý. Občas 
môže byť naše správanie 
celkom komické. 
Nedávno som si v stánku ku
povala lístok na autobus. 

Zákazník predo mnou prá
ve zaplatil za tri časopisy 
a bez nákupu odišiel. Splnil 
si povinnosti. Predavač sa 
vyklonil z okienka, aby na 
zákazníka zakričal, ten však 
bol už fuč. 

Zákazník bol preč a viac 
sa nevrátil. Cestou na za
stávku mi bolo do smiechu. 
Potom som si spomenula, 
ako so'm pred časom s vyna
ložením poslednej energie 
zohnala lístok na autobus 
a celá natešehá, že som to 

Trpiac zrejme tým istým ci
vilizačným synd-
rómom som bez

DO €)Dni m~TE .UOROBOH DomR. 
Triangel 

nákup na splátky 
bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 

myšlienkovite za
platila za svpj lís
tok a sadla si na 
lavičku neďale

ko stánku. Keďže 
som si kúpila 1 O 
minútový lístok 
namiesto 30 mi- /DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

nútového, ktorý 
som pôvodne 
chcela, postavila 
som sa opäť do 

Opravte si 
v Katalógu 

VOOOINŠTAIATÉR 
(strana 40), 
vŕtanie dier 

do panelu, oprava 
poštových 
schránok, 

správne číslo 
mobilu: 

0908 178 851 
PNEUSERVIS 
pri rybníku 

Nedovolali ste sa 

telefonicky na 

jedno z čísel? 

Opravte si v katalógu 

obchodov a služieb 

2003 na strane 58. 

Tel., fax: 

6453 8444 
je lo správne číslo. 

DEVEX 6 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručl?ých listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

BYTY spol. s r.o. 

Janotová 14-16, 841 OS Bra.tislava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb 
poskytovaných správcom Vášho domu? 

Naša spoločnosť Vám ponúka svoje 10 -
ročné skúsenosti v oblasti správy bytov a ne
bytových priestorov a okrem šta~dardne 
poskytovaných služieb Vám ponúkame nasle
dovné: 

- komplexná poradenská služba v oblasti by
tového a tepelného hospodárstva 
-redukcia nákladov spojených s vykurovaním 
- prevádzkovanie, optimalizácia kotolní a vy-
menníkových staníc na základe licencie 
- každý nami spravovaný dom má zriadený 
samostatný účet v banke a všetky účtovné 
operácie týkajúce sa domu sú vedené priamo 
na tomto účte , z ktorého sa delia prostriedky 
na fond opráv a služby. 
- každý dom má vlastného správcu a ekonó
ma 
- pravidelné zasielanie výpisov z účtov 
- zabezpečujeme nonstop havarijnú službu 
- vedieme razantné opatrenia voči neplatičom 
v medziach platnej legislatívy - vymáhanie 
nedoplatkov cestou právneho zastúpenia 

· kontakt: e-mail: bytysro@bytysro.sk 
tel: 6542 3282, 6542 6790 fax: 65423279 

stihla, som sa usalašila na 
vol'né miesto, ktoré sa mi po
darilo obsadiť. Všetko vyšlo 
presne tak, ako som si v du
chu plánovala. To bola úlava! 
Celú ·cestu som rozmýšl'ala 
o krásnych veciach. · Keď 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03- Vo/né miesta 

(ponúka, hladó} 
04- Služby (ponúka) 
OS- Byty 
06- Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

• Predám starší funkčný tlačia
renský stroj Romayor za symbo-

som po pol hodine vystúp il<~ 
z autobusu, zistila som, že 
pri "plnení plánu" som za. 
budia na jednu maličkosr 
Cvaknúť si dlho zháňaný lis: 
tok. 

lickú cenu (aj na súčiastky) . 
Tel.: 0903 429 485 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903 133 994 
• TV servis Baláž - oprava televí· 
zorov. Na Grbe 43 . 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, malovky. 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sat•atov- Dúbi"avka 

Teplé jedlá., mäso., 
údeniny., šaláty., syt·y., 

mliečne výi"obky., . 
cukt·ovinky 

Bravčová krkovička s k~sťou 
Bt·avčové pliecko 

Bt·avčové karé vysoké 

109 Sk/kg 

119 Sk/kg 

119 Sklkg 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 

7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
f-<empeieno·va 2 

KARLOVA VES 
if _fax 02/6542 1727, E-mai l • parrnai@parmal sk 

S týmto ·1/Ystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z!'avu! 

~ 
i 
l 
l 

i 
i 

Br. bok s kosťou-rebierka 
Bt·avčové stehno 

69 Sklkg 

135 Sk/kg 

99 Sk/kg 

79 Sk/kg 

119 Sklkg 

239 Sklkg 

149 Sklkg 

169 Sklkg 

159 Sklkg 
159 Sk/kg 

l~·--- ~< ) 

Kačica mrazená 

Obyčajná suchá saláma 

Čingovská saláma 

Nitran saláma 

Eidamská tehla 45% 

Eidam. salám. syr údený 

Vartáš-parený syr 45% 

Tekovský sal. syr 45% 

Ceny platia od 12. júla do vypredania zásob. Prijímame 
objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8°0-18°0

, So: 7°0 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Interiér - exteriér. 
Tel.: 0908 543 991 

'Jednoduché a podvojné účtov
níctvo, DPH, mzdy pre FO a PO 
spol'ahlivo. JÚ l O Sk/ položka, 
PÚ cena dohodou. 
Tel.: 6477 6954,0905 501 531 
'Geometrické plány, vytyčova
nie stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
' MANIKÚRA - PEDIKÚRA, 
zdravotné stredisko P. Horova 
14: -parafínové zábaly, - pear
sing na nechty, - depilácia, -
zdobenie nechtov. 

Tel. obj.: 0903 663 302, 
v soboiu len na tel. obj . 

Tel. : 0903 663 302 
' Starší praktik VŠ na dome 
douč. Aj, Nj . Individuálne. Aj na 
reparÓty. Po 1,5 hod. - 200 Sk. 
Odkazy: 6477 8835 
'Novootvorené krajčírstvo DA
DA na ulici Š. Králika l vám po
núka svoje služby na l . poscho-
dí: . 

-zákazkové šitie 
- oprava a úprava odevov 
Šijeme rýchlo a kvalitne. 

Tel.: 02/6476 1237 
• Maria's School - letné intenzív
ne kurzy angličtiny- dvojtýždňo
vé. Zápis: 2. - 4. 7. 2003, ZŠ l. 
Bukovčana l; 19.30 - 20.00 h 
Tel. : 0905 363 995, 6477 7912 
• Opatrím ženu zn.: zdrav. sest
ra. Tel.: 0908 447 982 
• Doučím M, F, CH, ZŠ. 

Tel.: 6477 7997 
• 58 r. spolahlivá dôchodkyňa 
vypomôže s varením v solventnej 
domácnosti . Tel.: 0903 255 908 

• Predám 4-izbový byt v OV na 
sídl. STRED. Tel.: 0904 986 381 

* Herba - ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. Tel.: 6477 4642 

STAVEBNÁ ~ 
MECHANIZÁCIA ~ 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 ms, fax: 02/64716371 

e-u: tltt@fltt.tk, Mtp:! íwww • .U.tk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

SVADBY • PROMÓCIE * RODINNÉ OSLAVY 

• FIREMNÉ ŠKOLENIA • SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

aj s ubytovaním - ponúka 

HOTEL - RESTAURANT TRI VRTULE 
v Stupave (dial'ničné odpočívadlo) iba 8 km od Bratislavy 

Info: tel.: 6593 6471 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, l /16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, l/ 4 str. ~ 2720 Sk, 1/2 str. = ~4~0 Sk~ l str. = 1 O 850, Sk . l c~ = 22 Sk. 
K cenám treba pripočíta!' 20% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät a viac l 0%,

0 

cel~r~cne 20 V~ . Pon~ka detskych veci bezplct~e. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, mc eko mzertn? strane (6?1 . + 30%. 
In zertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mad : krug@mad.mpvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

V piatok 20. 6. sa neznámy 

páchate!' v Devínskom jazere, 

za bufetom U starého bicykla, 

vlámal do zelenej Škody Oktá

via cez kufor. Odcudzil autorá

dio s CD prehrávačom Sonny 

a mobilný telefón Nokia v cel

kovej hodnote 12 tis. Sk. 

- O dva dn i neskôr 22. 6., na 

. parkovisku ulice P.Horova, sa 

neznámy páchate!' vlámal do 

bordovej Škody Felícia. Od

cudzil zadné sklo, autorádio 

Aiwa, reproduktor. Spôsobil 

škodu 21 tis. Sk. 

-Dňa 23. 6.na ul. P.Horova 7 

sa neznámy páchate!' vlámal 

do vozidla Peugeot Boxer hne

dej farby. Odcudzil autorádio 

s prehrávačom Kenwood, päť 

CD nosičov. Spôsobil škodu 15 

tis . Sk. 

- V stredu 25. 6. sa neznámy 

páchate!' pokúsil odcudziť na 

ul. P. Horova 15 osobné moto-

dostal do vozidla poškodil spí

naciu skrinku . Vozidlo sa mu 

nepodarilo naštartovať, spôso

bil však škodu za S tis . Sk. 

Prípad vyšetruje OU JP Ba IV. 

- V ten istý deň sa neznámy 

páchate!' vlámal v chatovej ob

lasti Glavica do chaty. Krom

páčom vypáčil dvere, odcudzil · 

rôzne šatstvo a potraviny v cel

kovej hodnote 6 tis. Sk. 

- V objekte Priemstavu na 

Opletal ovej ul. l OO, vznikol 

v ten istý deň požiar. Zhoreli 

tri objekty, vrátane stolárskej 

dielne. Škoda predstavuje ·viac 

ako 400 tis. Sk. Hasenia požia

ru sa zúčastnili aj hasiči 

z DNV. 

-Z parkoviska na ul. J. Smreka 

16 odcudzil neznámy páchate!' 

26. 6. čierne osobné motorové 

vozidlo VW Bora v hodnote 

1,5 mil. Sk. Prípad vyšetruje 

OU JP Ba IV. 

- Prvý deň prázdnin l. 7. 
hliadka OO PZ v DNV pred

viedla 20-ročné dievča, kto

ré na základe rozhodnutia 

a umiestnili v cele predbežné

ho zadržania. 

-O dva dni neskôr predviedla 

hliadka OO PZ DNV 18-ročné

ho mladíka z Devínskej, ktorý 

napadol svojho otca a spôsobi l 

mu rôzne zranenia. Prípad vy

šetruje OU JP Ba IV. 

Za ostatné dva týždne (20. 6. 

- 4. i) riešili pracovntct 

OO PZ DNV 22 prípadov 

drobných krádeží a dva prie-

rové vozidlo VW Polo . Ked' sa Okresného súdu Ba Ili. zatkli Čože to tam postavili? 

I<RÍŽOV.KA 
Imro máš poctivú ženu? Asi hej, 
už spolu žijeme dva •••• dokonče
nie v tajničke. 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
8. Osudné znamenie - vzorec nitridu 
gália ·- starozákonná manželka. -
C. útvar cvičencov- tichý nezvučný 
hovor - rieka v USA. - D. Egyptská 
bohyňa vojny - skr. železničnej sprá
vy Severného frska - častica vravel 
som. - E. Smerom z vnútra - brazíl
sky spisovate/'- reštaurácie a jedál
ne (skr.). - F. Otec, tatko (hovor.) -
nakladať po nemecky- odparovacia 
spojka. - G. Praská - okrasný vták -
cenný papier po francúzsky. -
H. Angl. skr. telegrafického termínu 
čitateľnosti - vyškieram - častica od
porovania. - l. S9dlisko v Brazílii -
červený po nemecky - na iné miest. -
J. Koniec tajničky. -
Zvisle: 1. Casť českej rep. - part pr
vých huslí. - 2. Mužské ineno 26. 3. -
zanechaj. - 3. Druh osobného auta -

uhľovodík s ôsmimi atómami. -
4. Slávnostné uvedenie do funkcie 
(mn. č.). - 5. Súhrn úloh zamestnan
ca - Juhoamerický štát. - 6. Ľ.ahšie 
udrú - darček. - 7. Odchylne od pra
vidla po latinsky - vietor po česky. -
8. Hvezdárstvo . - 9. Tenká vrstva 
farby na predmetoch - indický spi-

sova teľ. - 1 O. $tát v Prednej Azii -
druh baliaceho papiera. - 11. Robí 
kúzla - oslovenie rodičky. 

Pomôcky: C. Tar. - D. NIR. - G. 
ónom. - H. RST. - 7. Enorme. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
~-+--+--4--~--~-+--4-~--~--~~ 

8~4-~-4--~+-~-4--~+-~~ 
c 
~~-4--~-+--~~~--4--+--~~ 

D 
~~--~-4--~--~-+--~~~----~~ 

E 
~~-4--~-+--~~~--4-~--~~ 

F 
~-*--+-~--~--~~--~~~~--~..J 

G 
~~-4--+--+--~~~L-~-+--~~ 

H~4-~-4--~+-~-4--~+-~-l 
l 

J 

d 

stupky porušovania obč i a nsk e. 
ho spolunažívani a. 

Dovol enková sezóna nabáda 

zabezpečiť si byty proti nežela. 

ným návštevníkom. Rád je neu. 

rekom, len n ézabú ~ať ich da. 

držať včas a ú č inn e je rada na. 

jaktuálnejšia. Rovnako zabez. 

pečenie motorového voz idla 

proti krádeži nestač í rea li z ovať 

po krádeži . 

OO PZ DNy 

l{orenie života 
Politik hlási na mítingu občanom: 
- My chceme iba vaše dobro. 
Chápete? 
- Chápeme. Ale my si ho nedáme! 

*** 
-Ako zistíte, že vám niekto oble· 
toval ženu? 
- Je celá od cínu. 

*** 
-Čo sú to pol'ovačky? 
-Vrecká polovičnej vel'kosti . 

*** 
- Čo je to: je to žlté , je to za plo· 
tom a nedá sa to prehodiť. 

- ??? 
. - Záplotnik neprehoditeľný. 

*** 
- Čo je vrcholne nepríjemné? 
-Keď sa hlúposť sklbi s usilovnos· 
ťou. 

*** 
- Nejde mi naštartovať auto, ne· 
potlačili by ste ma? 
- Prepáčte, ale ja sa v autách 
vôbec nevyznám ... 

DEVínskonovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislovo, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903·429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská ]Á 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovoveský 

37. - 38. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Zvýšil' záujem občanov o veci 
verejné je možné mnohými 
spôsobmi. Dobrým informač· 
ným systémom, možnostomi ak
tívne sa zapoji( do diania v ob
ci, bohatou ponukou podujatí ... 
alebo aj opačne. Nezáujem, či 
neochota tiež dokážu zvyšova( 
adrenalín . 

Ten ostatný, predlžený víkend 
mestská čas( DNY ponúklo 
dos(, o zaujímavých, kultúr· 
nych, spoločenských i športe· 
vých podujatí, v rámci slávností 
Kultúro bez hraníc. Aj keď sú· 
časnos(, vo svete, či domo, 
možno nazvo( obdobím hlado
nia. Nakoniec, ktoré z období 
nebolo charakteristické hl'oda
ním? Iba dnešok, ten pravdaže 
my súčasníci prežívame nojin· 
lenzívnejšie, je predsa len tre· 
chu odlišný od predchádzajú
cich, množstvom informácií, v 
ktorých zorientova( so nemusí 
by( vždy o pre každého jedno· 
duché. Vždy však boli a zrejme 
aj budú, vel'mi rôznorodé kate· 
górie l'udí prijímotel'ov informá· 
cií. Dodržiavanie proprcionality 
medzi má da(, dol, dostal, však 
vždy zohrávalo a zrejme oj .bu
de zohráva(, rozhodujúcu úlohu 
v stabilite spoločnosti. Stabilita, 
alebo inými slovami istá spokoj· 
nos( obyvotel'stvo, o ktorú ide, je 
Predpokladom rozvoja. A o tom 
Väčšino hovorí. Prispievajú k 
týmto cielom všetci rovnakou mi· 
erou aj skutkami? 

vydavateľ 

t_mail: krug@mail.viapvt.sk l 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

5.9. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 15 bezplatne 

V. ČÍSLE: O Dohoda o s:poluprácif) Z radnice 

e. Novy zástupca starostu O z diára staros:tu 

O Kultúra O Spoločenská kronika O 80 rokov 

futbalu v ONV~ Z policajného zápis:níka 

Dohoda o spolupráci 
Už siedmy rok zaznamená· 

varne výmenu kultúrno spola· 

čenských podujatí v rámci sláv· 

nosti Kultúra bez hraníc. Prvý 

protokol podpísali signatári: 

primátor Bratislavy P. 

Kresánek, H. Feigel starosta 

Engelhartsletlen (Rakúsko), V. 

Mráz (starosta MČ D.N.Yes), J. 
Cvečko (Chorvátsky kultúrny 

zväz Slovenska) 23.6.1966. 
Postupne sa pridal J. Novotný 

(Devín), R. Pataki (Marchegg

Rakúsko), A. Beleš (Záhorská 

Bystrica). V nedelu 31 .8.2003 
pribudol tretí dodatok k preto: 

kolu, ktorí podpísali župan va

raždínskej župy Zvonimír 

Sabati (Chorvátsko) a župan 

Bratislavského samosprávneho 

kraja Ľubo Roman . Na sláv· 

nostnom akte podpísania pralo· 

kolu sa okrem signatárov zú· 

častnili aj B. Hochel, námestník 

primátora Bratislavy, súčasný 
starosta Marcheggu pán P. 

Schmidt, predseda CHKS v 

Kultúra bez hraníc 
DNY V. Pokorný, pán Korpar, 

starosta chorvátskej obce Sv. 

Ilija a další hostia. 

SúčasÍou slávnosti bolo aj 

otvorenie výstavy obrazov 

NovovešÍana Š. Rabinu pod ná· 

zvom Tiene katedrál. To bolo 

v réžii spisovateľa P. PišÍanka 

a hudobno speváckej podpory 

legendy slovenskej pop muzik 

P. Hamela. 

r 

Vyčistime Devínsku 

V dňoch 22.-26.9. bude v DNV, 
pod patronátom lstracentra a 
žiakov základných škôl, prebie
hať podujatie vyčistime 

Devínsku. Organizátori predpo
kladajú,· že k peknému vzhl'adu 
svojho okolia sa pridajú aj 
ostatní obyvatelia DNV 

Odvodnenie 
Vápencovej 

Do dvoch mesiacov by malo 
byť vykonané odvodnenie 
Vápencovej povrchovými od
vodňovacími rigolmi. 

Kultúra bez hraníc 

V posledný augustový víkend 
bol v ONV celý rad kultúrnospo
ločenských podujatí v rámci 
rovnomenných slávností. O jed
notlivých podujatiach píšeme 
na iných miestach. 

Oslávili jubileum 

Devínskonovoveský futbal 
oslávil v týchto dňoch osemde
siate výročie od vzniku tohto 
populárneho športu. MC DNV 
·ocenila pri tejto pr~ežitosti zasl
úžilých členov a priaznivcov fut
balu v Devínskej. 

Za ostatných 7 týždňov ukradli 
4 a vykradli 7 osobných motoro
vých vozidiel v DNV. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 28.8. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 11.9. 2003, 

číslo vyjde 19.9. 2003. 

r 



MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DN\,r 

Drobničky 
z radnice 

Miestna rada MZ MČ DNV sa 
zišla dňa 26. 8. 2003 na svojom 
riadnom zasadnutí. Z plánova
ných 38 bodov programu zasad
nutia po jeho doplnení o ďalšie 
materiály prerokovala celkom 44 
predložených materiálov. 

Z programu zasadnutia po prero
kovaní j ednotlivých materiálov 
miestna rada prijala tieto závery: 

- Miestna rada požiadala starostu 
MČ ONV a uložila prednostke 
MÚ vydať nové nepodmieňujúce 
stanovisko MČ ONV ku kolaudá
cii objektov technickej vybave
nosti "Priemyselný park ONV" 
vo vzťahu k uzneseniu MZ MČ 
ONV č. 144/6/2003, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o výdatnosti zdrojov vody a po
žiadala MÚ zabezpečiť vyčiste
nie studní na Charkovskej, zS l. 
Bukovčana 1 a Nám. 6. apríla a 
vykonať čerpacie skúšky za úče
lom preverenia výdatnosti zdro-

. jov vody, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť návrh riešenia Správy komu
nálneho bytového fondu ako 
vedľajšej hospodárskej činnosti 
MČ ONV a zároveň schváliť ná
vrh zm ien rozpočtu MČ ONV v 
r. 2003 a Správy komunálneho 
bytového fondu vr. 2003, 
-zobrala na vedomie demogra
fický vývoj v ONV a uložila 
predsedkyni bytovej komisie 
predložiť návrh Koncepcie byto
vej politiky MČ ONV bytovej a 
legislatívnej komisii a následne 
do miestnej rady do 30. 9. 2003, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť návrh Dohody o určení škol
ských obvodov MČ ONV -MČ 
Devín, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť minimálne sadzby prenájmov 
pre ZS a MS v ONV na šk. rok 
2003/2004 podľa potreby a záro
veň odporučila v súvislosti s pre
nájmom riešiť samostatne dozor 
v priestoroch a to dohodou o mi- · 
mopracovnej činnosti dotknu~ 

tých osôb, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť návrh Zmluvy o nájme NP 
Kremeľská č. 2 po zapracovaní 
pripomienok komisií, MR a LK, 
-požiadala starostu a uložila zá-

DEVEX2 

stupcovi starostu prerokovať s fi. 
Tenergo návrh na naj bi ižšie na
pojenie zS l. Bukovčana 1 na 
primárny rozvod tepla, 
-zobrala na vedomie vyhodnote
nie realizácieodstraňovania zá
vad Strediskom služieb ško lstvu 
pre okres BA IV, odporučila MZ 
MČ DNV požiadať mestských 
poslancov o prerokovanie v 
Mestskom zastup iteľstve schvále
nie odčlenenia ssS pre MČ ONV 
od okresu BA IV a požiadala .sta
rostu podať podnet na NKÚ na 
vykonanie kontro ly v súvis losti s 
nehospodárnym nakladaním zo 
štátnymi prostriedkami, 
-schválila realizáciu opravy hava
rijného stavu strechy firmou Alló 
[udovít za 159.302.- Sk na MS 
M.Marečka č . 16, 
-zobrala na vedomie prehľad čer
pania rezervných zdrojov MČ 
ONV, vrátane zazmluvnených 
vzťahov na dodávku prác, služ
ieb a tovarov k zS a MS na území 
MČ ONV, požiadala prednostku 
MÚ a riaditelov zS a MŠ spraco
vať návrh plánu opráv a údržby 
ako podklad pre rozpočet na r. 
2004, 
-schválila kontrolnú správu 
miestneho kontrolóra vo vzťahu 
k verejnému obstarávaniu prác v 
MS, uložila prednostke MÚ do
držiavanie interných predpisov 
súvisiacich s verejným obstaráva
ním, preveriť a zistiť dôvody po
rušenia interných noriem zamest
nancami MÚ MČ ONV a po pre
šetrení podať návrh starostovi na 
riešenie a uložila prednostke MÚ 
a riaditeľom ZŠ a MS pripraviť 
podklady na vyhlásen ie verejnej 
súťaže na spracovan ie zadania 
prác v ZŠ a MŠ na rok 2004, 
-súhlasila s návrhom krytia roz
počtových výdavkov Spoločnej 
stavebnej úradovne MČ ONV
MČ Devíf:l - MČ Záhorská 
Bystrica podľa predloženého ná
vrhu, odporučila starostovi krytie 
rozpočtových výdavkov preroko
vať so samosprávami dotknutých 
MČ a MZ MČ ONV schvá li ť de
lenie rozpočtových výdavkov 
Spoločnej stavebnej úradovne 
podľa navrhovaného kľúča -po
čet spisov, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť cenu predaja pozemkov p. č. 
2292/6, 369, 367-8, 370-459 o 
celkovej výmere 29 168 štvorco
vých metrov podľa GP v k. ú. 
ONV sadzbou 1.000.- Sk a cenu 
nájmu pozemkov, určených pre 
vybudovanie technickej i nfra
štruktúry· v sadzbe 50.- Sk za 

štvorcový meter s maximálnou 
dobou nájmu 1 rok s tým, že pre 
ďalšie roky sa výška nájmu upraví 
podľa sadzby schválenej MZ MČ 
ONV, 
odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kúpnopredajnú zmluvu pozem
kov pre bytový súbor BÝstrická
Mečíková so spoločnosťou Dona 
Development, 
-uložila prednostke MÚ, v súvis
losti so zmenou uznesenia MZ 
MČ ONV č. 159/3/2003 - pred
kupné právo k nehnutel'nosti 
VÚB, ul. Eisnerova, k. ú ONV, vy
pracovať návratnosť investícií pri 
poskytnutí úveru na dobu S a 7 
rokov a zároveň preveriť záujem 
o nájom predmetného objektu 
bankovými inštitúciami, 
-odporučila MZ MČ ONV, v sú 
vislosti s kúpou nehnuteľnosti are
álu bývalej Pohraničnej stráže 
Bystrická ul., schvá l iť kúpu ne
hnuteľnosti vo vlastníctve štátu a 
zároveň prijatie úveru MČ ONV 
na krytie tejto kúpy a odporučila 
sch vá l iť odporučen i e sta rostov i 
MČ ONV prerokovať podmienky 
poskytnutia úveru na kryt ie kúpy 
nehnuteľnosti a získania súh lasu 
hl. m. SR Bratislavy, 
-schválila kontroln ú správu 
Prenájmu nebytových priestorov 
objektu M . Marečka, uložila pred
nostke MÚ určiť koordinátora ak
cie prenájmu priestorov na M . 
Marečka a komisii výstavby pre
veriť stav rozpracovanosti projek
tu prenájmu nebytových priesto
rov tohto objektu, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
stave plnenia uznesenia č . 
92/3/2003 v súvislosti s odvodne
ním ul. Vápencová, uložila pred
nostke MÚ preveriť právne vzťahy 
vyplývajúce zo zmlúv uzavretých 
medzi MČ ONV a VaK a vykonať 
okamžit~ kroky k náprave stavu 
havárie kanalizačného zberača na 
dotyku poto_ka Mláka (zhybka na 
konci ul. Záhradnej), 
-súhlasila so zriadením Lekárskej 
starostlivosti prvej pomoci v k. ú. 
ONV pre spoločnosť l RS, uložila 
prednostke MÚ prerokovať vhod
nosť využitia voľných nebytových · 
priestorov v správe MČ ONV pre 
umiestnenie LSPP a právnemu re
ferátu MÚ pripraviť návrh zmluv
ného nájomného vzťahu vo vhod
ných nebytových priestoroch pre 
LSPP a zmluvných podmienok, 
-odporučila starostovi MČ ONV 
vydať nesúhlasné stanovisko k od
pájaniu sa domov aj bytov od 
centrálneho zdroja tepla na Hradištnej, 
-odporučila MZ MČ ONV schváliť 

odmeny členom komisií- nep 
slancov vo výške 300.- Sk na ie~· 
no zasadnutie kom isie, · 
-odporučila MZ MČ ONV v suv· 
losti s podanou informáciouls. 
priebehu rokovaní predstavenstvo 
SBD BA IV k zámeru vytvorenia 
spo l očnosti pre prevádzkovan·a 

- h l , le TKR v MC ONV se vá it vytvore. 
nie spoločnosti vlastníkov rozvo. 
dov na šírenie, prevádzkovanie 
opravy a_ údržbu siete TKR n~ 
úz~mí MC ONV, odporučila Mz 
MC ONV uložiť starostovi a od. 
poručiť predsedovi predstavenstva 
SBD BA IV vykonať organizačno 
leg islatívne opatren ia na registrá. 
eiu spoločnosti a jej orgánov a 
MZ MČ ONV uložiť výkonnému 
aparátu spoločnosti predložiť ná. 
vrh noriem upravujúcich činnosti 
finančný plán a zodpovednosť or: 
gánov pre rok 2003, 
-odporučila MZ MČ ONV zobrať 
na vedomie znenie zmluvy ·0 
partnerstve pri výstavbe a realizá. 
cii cestného prepojenia Marchegg 
-ONV, 
-schválila finančný príspevok vo 
výške 12.000.- Sk na zakúpenie 
pomôcok - l ks CD prehrávač, l 
ks videorekordér a l ks elektrický 
klavír pre MŠ P. Horova č . 3, 
-schválila úhradu nákladov na vý
menu dverí a zasklen ie okien z 
rezervy MČ -DNV vytvorenej na 
opravy a údržbu zS a MŠ na zS P. 
Horova č. 16 do výšky 28. 500.
Sk, 
-schválila prenájom trhového 
miesta- stô l č. 2 za nájomné 20. 
400.- Sk na ambu lantný predaj 
ovocia a ze leniny Petrovi 
Vojtekovi od 1. 9. 2003 do 31. 8. 
2004 a prenájom trhového lniesta 
-stôl č. 4 za nájomné 20. 400.
Sk na ambulantný predaj ovocia a 
zeleniny Etele Horňákovej od 1. 
9. 2003 do 31. 8. 2004, 
-súhlasila s uvoľnením čiastky 1 O. 
750.- Sk z Fondu kultúry MČ za 
účelom propagácie MČ ONV v 
publikácii Bratislava -praktický 
sprievodca v rozsahu 1 a pol strany, 
-schválila zmenu čerpania účelo
vého príspevku pre MO MS oNV 
vo výške 20 . 000.- Sk na občer
stvenie zahraničných hostí festiva
lu Slovenská národná pieseň ~ 
máj 2003 a zmenu účelu čerpa· 
ni a účelového príspevku vo výške 
7. 000.- Sk na občerstvenie a ubY" 
tovan ie pre deti z Padiny a uvo: 
ľnenie 13. 000.- Sk z rozpočtoV~ 
rezervy pre ku ltúrne akc ie M 
ONV pre r._ 2003. 

f.b.-ll 

od ].8.2003 pôsobí vo funk
.. zástupcu starostu MC DNV 

eli . .. , - , JUD ät'deszatpat rocny r. 
Pf antišek Baňas. Od roku 
r NV- ' t9B8 občan D , z ena ty, otec 

woch detí prešiel mno_hý_mi 
edúcimt funkctamt, naJma v 
~Z SR. Ved' okrem velitel'a sta
Jice MsP v DNV vykonával aj 
funkciu riaditel'a OO PZ SR a 
Jak obyvatel'om Devínskej nie 
·e neznámou osobou. V pred
J/Jádzajúcich volebných obdo
~;ach pracoval v komisiách na 
ochranu verejného poriadku v 
mestskom i miestnom zastupi
Jel'st ve DNV a aj s jeho vzťa
hom k športu, ktorý ako tvrdí, 
robí len rekreačne (ale pravi
delne) sa mnohí mali možnosť 
sJretnút' osobne. 

Poslanci, na návrh starostu, 
ho schválili do funkcie 
24.6.2003. Na začiatku jeho 
pôsobenia v novej funkcii sme 
mu položili obvyklú otázku: 

S akými predsavzatiami chce
te funkciu zástupcu starostu 
MČ DNV vykonávať? 

Na výkon funkcie mi bol 
zverený určitý okruh l,'ýkonu 
činnosti ako aj kompetencie, 
ktorými sa budem riadiť pri 
výkone tejto funkcie. 
Právnu úpravu kompetencií 
zástupcu starostu obecne vy
medzuje zákon ,rozsah zvere
ného výkonu činnosti mi urči
lo Miestne zastupitel'stvo v or
ganizačnom poriadku samos
právy MC DNV 

Predovšetkým ide o koordi
náciu úloh na úseku ochrany 
verejného poriadku s prísluš
nými orgánmi samosprávy hl. 
m. SR Bratislavy a štátnej 
správy, ako aj pri koordinácii 
činnosti na úseku civilnej 
obrany obyvatel'stva. Bol mi . 
zverený výkon pri realizácii 
sociálneho programu a reali
Zácii koncepcie schválenej by
lovej výstavby v rámci MC 
DNv V neposlednom rade mi 
bol zverený výkon pri koordi
nácii činnosti organizácii zria
dených MC DNV vrátane zá
kladných škôl a školských za
tiadení. 

Pri realizácii uvedeného zve
reného výkonu činnosti budem 
1Polupracovat' so starostom 

nový zástqpca 
starostu MČ DNV 

mestskej časti, poslancami, od
bornými útvarmi miestneho 
úradu, riešiť zverené úlohy, 
viesť správne a priestupkové 
konania v prípade porušenia 
Všeobecne záväzných nariade
ní vydaných MZ MC DNV, 
skrátka plniť tie úlohy, ktoré z 
funkcie vyplývajú. 

Je mi jasné, že vás obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi, voličov, 

ktorí ste ma volili, ale aj tých 
ostatných, najviac zaujíma, čím 

ONEJ flilEOfTnUUJEME 

chcem prispieť, akými konkrét
nymi projektmi, k vašej spokoj
nosti. Osobne som toho názo
ru, že v rámci štvorročného vo
lebného obdobia by si mal kaž-

dý kto do komunálnej politiky 
vstupuje dať najviac štyri zá
kladné projekty, na ktoré by po
tom v konkrétnom dennom ži
vote mal zamerať svoju najväč
šiu pozornosť 

Predovšetkým v oblasti 
ochrany verejného poriadku 
mám záujem, aby sa v rámci 
MC DNV realizoval projekt 
ochrany verejného poriadku 
kamerovým systémom. V prvo
počiatku chcem, aby bol tento 
systém vybudovaný tam, kde je 
najväčší pohyb ľudí, t.j. na ul. 
Eisnerovej, a to aj vplyvom 
otvorenia nového obchodného 
centra Terno. Tento systém by 
sme potom postupne mohli vy
budovať aj v dalších častiach 
MC DNV, kde si to vyžaduje 
potreba ochrany verejného po
riadku. Vybudovanie takéhoto 
systému však závisí predovšet
kým od finančných prostried
kov, ktoré budú môcť poslanci 
MZ MC DNV na tento projekt 
schváliť 

Moje prvé kontakty po nástupe 

do funkcie zástupcu starostu 
MC DNV smerovali v tejto ob
lasti do radov OO PZ SR a sta
nice MsP v Dúbravke, ktorá 
vykonáva službu aj v prospech 
Devínskej Novej Vsi. Požiadal 
som ich, aby výkon služby svo
jich hliadok smerovali do tých 
priestorov v rámci MC DNV, 
kde je potenciálne možný naj
väčší nárast páchania trestnej a 
priestupkovej činnosti, kde sa 
najčastejšie a vo veľkom počte 
schádzajú mladí ľudia, predov
šetkým v tzv. "tinežerskom ve
ku", t. j. nie len v okrajových 
častiach ale aj a predovšetkým 
v strede MC DNV Tam sú zá
klady toho, že títo mladí ľudia 
sa neskoršie uberajú cestou uží
vania drog, častého fetovania a 
požívania rôznych omamných 
látok, odkiaľ je už len blízko k 
schodu na cestu páchania trest
ných činov alebo priestupkov 
rôzneho druhu najmä proti ma
jetku, . verejnému poriadku, 
zdraviu a niekedy životu oby
vatel'ov. Názorným príkladom 
toho môže byť pre všetkých 
obyvatel'ov MC DNV ničenie 
majetku v základných školách 
a školských zariadeniach, pre
dovšetkým rozbíjanie okien. 
Len na zS P Horova takýmto 
spôsobom boli pred otvorením 
školského roka poškodené van
dalmi v auguste tohto roku ok
ná na triedach so škodou okolo 
20. 000 Sk. Pýtam sa vás rodi
čia, či vám nevadí, že takéto 
škody sa hradia aj z vašich da
ní, pritom tieto peniaze mohli 
byť využité na iné, prospešnej
šie veci pre základné školy v 
DNV 
Dalej ma trápi, a určite aj väčši
nu z vás, že aj v DNV bývajú 
občania, ktorí sú nájomníkmi 
komunálnych bytov bez toho, 
aby si riadne a včas plnili po
piatkovú povinnosť za ich uží
vanie. Niektorí z nich majú ne
doplatky, ktorých výška sa po
hybuje v desať až státisícoch. Sú 
to straty pre MC DNV, ktoré 
len za rok 2002 dosiahli sumu 
cca 2,5 milióna slovenských ko
rún. Aj keď sú tieto prípady rie
šené súdne a dokonca existujú 
už aj súdne rozhodnutia o zru
šení nájmu bytu, nie je d'alej ko
nané vo veci vypratania bytov, s 
čím ja osobne nemôžem vyslo
viť ako občan a v súčasnosti 

· ako funkcionár Devínskej 
Novej Vsi spokojnosť 

K riešeniu tejto negatívnej si
tuácie by nám malo pomôcť od
kúpenie od štátu (a prevzatie do 
majetku MC) objekt po bývalej 
Pohraničnej stráži na 
Bystrickej. Urýchlenou rekon
štrukciou a daním do prevádz
ky je možné zriadiť minimálne 
15 sociálnych bytov. Vo forme 
náhradného ubytovania tu bu
de možné umiestniť dlhodo
bých neplatičov. Tým budeme 
následne môcť byty, ktoré sa po 
neplatičoch uvoľnia ponúknuť 

záujemcom na ich odkúpenie 
do osobného vlastníctva. Takto 
získané prostriedky nám čias
točne vykryjú vložené finančné 
prostriedky na zakúpenie tohto 
objektu. V týchto priestoroch 
chceme umiestniť aj našu orga
nizáciu Denova, dobrovoľných 
požiarnikov, ktorí sa v súčas
nosti nachádzajú v priestoroch 
nevhodných pre činnost; ktorú 
vykonávajú. Volný pozemok, 
ktorí sa tam nachádza, budeme 
potom môcť využiť aj na vý
stavbu sociálnych bytov pre 
ďalšie rodiny, ktoré nie sú 
schopné zo svojho príjmu platiť 
súčasne užívané komunálne by-
ty. 

V tomto volebnom období 
chcem pomôct' pri realizácii aj 
ďalších projektov v investičnej 
výstavbe v úzkej súčinnosti s ar
chitektom MC DNV Máme zá
ujem upraviť rekonštrukčne 

predstaničné námestie, ktoré je 
a po našom vstupe do 
Európskej únie rozhodne bude 
prvým kontaktným miestom s 
~kolitým svetom. Máme záu
jem zrekonštruovať a sfunkčnit' 
aj kino " Devín", ktoré sme do
stali do správy. V oblasti d'alšej 
bytovej výstavby chceme reali
zovať zámer výstavby nových 
rodinných a bytových domov v 
lokalite Blížne Zamajerské, v 
časti ulíc Bystrická -Mečíková. 
Ich vybudovaním budeme môcť 
uspokojiť 156 záujemcov. I keď 
bývam v novej časti DNV nie je 
mi v žiadnom prípade cudzia aj 
jej stará časť Tu je potrebné re
konštruovať Istrijskú ulicu tak, 
aby bola dôstojná obyvateľov 
celej Devínskej Novej Vsi. 

Okrem vyššie uvedeného bu
dem dohliadať aj na vykonáva
nie drobných architektonických 
úprav, ktoré vykonáva naša or
ganizácia Venova. Predovšet
kým pôjde o úpravu chodníkov, 
čistenie verejných priestranstiev, 

DEVEX 3 



ochranu verejnej zelene, zho
tovenie a osadenie zábradlí ve
dľa šikmých chodníkov, kde 
najmä v zimnom období hrozí 
nebezpečenstvo úrazu vply
vom šmyku na zľadovatelom 
chodníku, úpravu detských ih
rísk, športových plôch na s íd- · 
liskách a ďalšie. 

Pri plnení úloh vyplývajúcich 
z funkcie zástupcu starostu 
MC DNV nechcem v žiadnom 
prípade zabudnúť ani na na
šich športovcov a činovníkov v 
oblasti kultúry, ktorí v týchto 
oblastiach reprezentujú našu 
mestskú čast: 

.Z diára 
starostu 

MČ ONV Ing. Vladimíra 
Mráza vyberáme: 

- Starosta mestskej časti a pra
covníci miestneho úradu rokovali 
so zástupcami vodární a kanali
z.ácii, povodím Dunaja a so zod-
povedným projektantom 
Geoconsult chladne situácie s 
odvádzaním splaškových a povr
chových vôd a následkov, ktoré 
vznikajú pri prívalových daž
doch v lokalite ul. Vápencova a 
lstrijská. Účastníci sa dohodli na 
zmonitorovaní stavu stôk CJ od
vodňovacích sústav v dotknutej 
lokalite s cielom riešiť tento neú
nosný stav. MČ DNY vybrala 
zhotovitel'a diela na realizáciu 
povrchových odvodňovacích ri
golov ul. Vápencova, ktorý má v 
termíne do 7 týždňov realizovať 
dohodnuté práce. 
- Spolu s architektom metskej 
časti sa zúčastnil prehliadky mi
niatúrnych stavieb zo 179 krajín 
sveta v rakúskom meste 
Klagenfurt. Expozície vystavené 
v parku Minimundus denne na
vštívi takmer 4 tisíc návštevn íkov. 
Park je ·umiestnený na rozlohe 
takmer 2,7 ha \l ročne ho navští
vi takmer 400 tis. záujemcov. 
Obdobné expozície sú zriadené 
v Taliansku, Holandsku, Turecku, 
Belgicku a SRN. MČ DNY má 
záujem v rámci funkčného využi
tia plôch určených v MČ DNY na 
celomestskú zeleň, umiestniť ob
dobné exponáty v rámci projektu 

DEVEX4 

Svojim osobným záujmom a 
prístupom sa chcem pričiniť o 
zlepšenie podmienok pre špor
tovanie predovšetkým detí a 
mládeže: Ako zanietený priaz
n/vec športu, ktorý vykonávam 
rekreačne, som hrdý na to, že 
aj v rámci MC DNV žijú a bý
vajú reprezentanti Slovenska, 
ktorí, či už na 'domácich alebo 
na zahraničných súťažiach 

pravidelne dosahujú vynikajú
ce výsledky. Veď nie každá 
mestská časť Bratislavy a nie 
každý kút nášho krásneho 
Slovenska sa môže pochváliť 
tým, že tu žijú niekoľkonásob
ní majstri Slovenska, Európy a 

Mi nislovensko-Siovanský svet. S 
riaditel'om zariadenia p. 
Hummerom dohod li návštevu 
DNY, a v r. 2004 výstavu expo
nátov v priestoroch Incheby. 
- S predstavitel'mi spoločnosti 

International Rescue System ro
koval o možnosti zriadenia le
kárskej stanice prvej pomoci v 
Devínskej Novej Vsi. Pokial' zá
mer vytvorenia tejto stanice pod
poria poslanci MČ DNY, je mož
né jej .zriadenie už v októbri toh
to roka. 
- Spolu so zástupcom JUDr. 
Baňasom navštívili predsedu 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Ľ. Romana ako i námestní
kov a primátora hl. m. SR 
Bratislavy, vo veci prípravy festi
valu Kultúra bez hraníc v roku 
2003. Účastníci sa dohodli na 
spoluorganizácii tohto projektu 
pod záštitou DNY a Záh. 
Bystrice s tým, že súčasťou pro
jektu bude i vstup Varaždinskej 
župy a Bratislavského samos
právneho kraja do projektu. 
- Rokoval s predstavenstvom SBD 
Ba IV, vo veci vytvorenia spoloč
nosti vlastníkov televíznych káb
lových rozvodov na území MČ 
DNY. Obe strany súh lasili so 
vznikom obchodnej spoločnosti, 
ktorá bude prevádzkovať a šíriť 
program v sieti TKR na území 
DNY a zároveň zabezpečovať 
opravy, údržbu ci investičný roz
voj tejto siete. Zámer musí schvá
liť i poslanecký zbor v DNY a 
zhromaždenie delegátov SBD IV. 
- So zástupcom vykonal obhliad
ku areálu bývalej akčnej roty 
MV SR na Bystrickej ul., ktorú 

sveta. Aj takéto fakty by som 
chcel v svojej práci využiť pri 
zlepšovaní podmienok pre 
športovanie v rámci MC DNV 
Pritom chcem uviest; že som 
otvorený na každý rozumný 
nápad, ktorý môže prospieť, 
zo strany vás obyvateľov 

Devínskej. 
Aj v oblasti kultúry žijú a bý

vajú medzi nami významní 
umelci, ktorí svojou tvorivou 
prácou reprezentujú nielen 
svoje meno ale aj svoju mest
skú časť a celé Slovensko 
navonok. Aj s týmito mám 
záujem úzko spolupracovať 
a napomôcť im v ich ďalšej 

má záujem MČ DNY kúpiť do 
vlastníctva. Zakúpené objekty a 
súvisiace pozemky mieni MČ 
DNY využiť pre verejnoprospeš
né účely, sociálno-zdravotné 
služby s možným rozšírením i o 
výstavbu nájomných bytov. 
Zámer podlieha schváleniu po
slancov miestneho zastupitelstva. 
- Starosta spolu so zástupcom 
uskutočnili obhliadku objektov 
riaditel'stva MŠ na Grbe 35. 

Objekty MŠ boli pre havárijný 
stav uzavreté, pričom deti pred
školského veku boli umiestnené v 
rámci dislokácie do zariadení na 
ul. M. Marečka, P. Horova aJ. 
Smreka. Opravy a využitie tých
to objektov v b~dúcnosti prero
kujú samosprávne orgány DNY. 
- Spolu s architektom MČ DNY 
navštívili prednostu Okresného 
úradu BA IV p. Kuruca. 
Prednosta na požiadanie staros
tu menoval pracovnú komisiu na 
posúdenie posunu hraníc intravi
lánu MČ DNY, ktorá by mala vy
pracovať návrh do konca r. 
2003. 
-Starostu MČ DNY navštívil bý
valý sta rosta Marcheggu p. 
Krehula so skupinou poslancov z 

tvorivej práci. 
/e toho dosť čo je potrebné 

Devínskej Novej Vsi vykona~ 
ale pevne verím, že i s potrz

0
: 

cou vás obyvateľov, poslanco 
a všetkých, ktorí sa okolo ko~ 
munálnej politiky pohybuJú, sa 
nám·tieto zámery a ciele Poda. 
rí naplnit; že i s takouto POtno. 
cou sa mi budú úlohy vyplý. 
vajúce z funkcie zástupcu sta. 
rastu MC DNV plniť ľahšie 
bez zbytočných komplikácii 
tak, aby som si na konci voleb. 
ného obdobia mohol otvorene 
povedat; že to nebolo zbytoč. 
né. 

obce Marchegg, ktorí sa zaují
mali o stav prípravy spracovania 
a realizácie cestného spojenia 
Marchegg-DNY. Podla zámerov 
schválených vládou SR bude 
most osadený v júni v r. 2004 
spolu s provizórnym prepojením 
umožňujúcim pohyb peších a 
cyklistov. Zámer definitívneho 
cestného prepojenia by sa mal 
realizovať do r. 2008 pod gesci· 
ou ministerstva dopravy a 

Bratislavského samosprávneho 
kraja. 
- MČ DNY V rámci projektu 
Kultúra bez hraníc navštívili všet
ci zastúpení signatári tohto pro· 
tokolu. Protokol vyjadruje spo· 
lačnú vôl'u zúčastnených strán, 
podporovať kultúrno-spoločen· 

ské aktivity a výmeny občanov a 
združení zo zúčastnených krajín. 
V tomto roku vstúpil do protoko· 
lu i bratislavský samosprávnY 
kraj (BSK)_ a varaždínska župa 
(Chorvátsko) . 

Podpis protokolu bol spojený 5 

vernisážou výstavy výtvarných 
diel Tiene katedrál výtvarníka 
Štefana Rabinu s doprovodnou 
hudbou Pala Hamela. 

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 
. ' . 

I$Tlft.A CC E JNJ T !ft. U IMI 
centrum pre voľný čas 

_14. 9. 2003 • .JANKO DOKTOROM" alebo .. AKO GAŠPAR-
. KO S JANKOM PREKABÁTILI ČERTOV~ 
detské divadelné popoludnie, účinkuje Strážanovské bábkové 

divadlo, vo velkej sále o 16.30 h, vstupné 20,- sk 

22. 9. - 26. 9. 2003 .,VYČISTÍME DEVÍNSKU" 
projekt prfrodovedných aktivít pre žiakov základných škól V 

Devínskej Novej Vsi 

29. 9.- 3. 10.2003 .,VÝSTAVA O NIVE RIEKY MORAVY" 
v priestoroch lstracentra 

Istracentrum- Miestna knižnica, Istrijská 6, Devínska Nová Ves 
Návštevy a využitie služieb knižnice vo výpožičných hodinách: 

Pondelok- 12,00 h- 18.00 h 
Streda- 12.00 h- 18.00 h 
štvrtok- 12.00 h- 18.00 h 
Piatok- 8.00 - 12.00 ha 13.00-16.00 h 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby v Istracentre, Hradištná 43 a 
Istrijská 6. 
DSF Kobylka, pondelok a streda, 17.00-19.00 h veľká sála 
FS Črip, pondelok a streda, 19.00 - 21.00 h, veľká sála 
Štúdio hereckej prípravy, pon.delok a streda, 13.30- 16.30 h, 
Istrijská 6 
Štúdio baletnej prípravy, pondelok a streda, 13.30 -16.30, vel'ká 
sála 
Afrodita II- moderný tanec, štvrtok 15.00- 19.00 h, piatok 
17 .OO- 18.00 h, veľká sála 
Krúžok šikovných rúk - štvrtok, 15.00- 17.00 h, Istrijská 6 
Hudobno-spev. zbor Rosica, piatok, 18.00- 20.00 h, vel'ká sála 
Ruožice a Pašaki- tanec, piatok, 20.00- 22.00 h, veľká sála 
Chorvátsky etnografický krúžok - nepravidelné stretnutia v pri
estoroch Istracentra 
Klub paličkovania- tradičné techniky ručných prác pre ženy, 
štvrtok, 19.00-21.00 h, prevádzka rc 
Klub práce - poradenstvo nezamestnaným mestskej časti 
Devínska Nová Ves, Devín, štvrtok, 8.30-11.00 h, Istrijská 6. 

V rámci slávností Kultúra bez hra
níc vystavoval štrukturálne olejo
mal'by vo vile Koš(álová Š. Robina. 
Inšpiráciou· pre súbor obrazov, 
technikou štrukturálnych olejoma
lieb, bol smutný osud chrámov, kto
ré v 20. storočí padli za obe( van
dalstvu a bezcitnosti. 

Štefan Robina, obyvatel' 
Devínskej, absolvoval súkromné 
výtvarné štúdiá a v roku 1970 štu
dijný pobyt v Umeleckých remes
lách v Prahe. Na prelome 70. a 
80. rokov pôsobil na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave, kde 
spoluzakladal odbor textilnej tvor
by. Pôvodne sa venoval textilnej 
tvorbe {gobelín), v súčasnosti inkli
nuje k mal'be. Svojimi dielami je 

Kultúra bez hraníc 
zastúpený aj v zbierkach Sloven
skej národnej galérie, Galérie mes
ta Bratislavy, Záhorskom múzeu v 
Skalici a v iných galériách. 

V rámci slávností Kultúra bez hraníc sa v nedeľu 31.8. v kostole Ducha sväté
ho v DNV predstavilo kvarteto zobcových fláut EUTERPÉ z Jičína (ČR). 
Majstrovstvo štyroch dievčat súboru presvedčilo predovšetkým hudby zna

lých poslucháčov. Najmä tretia a štvrtá skladba, pravdepodobne súčasných autorov, experimenty s novými výrazovými možnosťami zobcovej flauty, 
ako avizoval program, prinútili poslucháčov vcítiť sa do autorových myšlienok, čo dokázal prostredníctvom interpretov dostať z nástrojov. Aj ostatné 
uchu ladiace skladby, najmä v druhej časti, však roztlieskali poslucháčov tak, že aj napriek pokročilému času, museli - dievčatá pridávať. 
Hudobný podvečer v pondelok 1.9.2003 v produkcii promenádneho orchestra v Devínskej, ktorý zostavil v Dianiška- riaditeľ ZUŠ v DNV zavŕši l 
tohtoročné štvordňové slávnosti Kultúra bez hraníc v Devínskej Novej Vsi. Keďže koncert bol po uzávierke tohto čísla podrobnosti prinesieme v bu
dúcom čísle . 

DEVEXS 



(S!>OLOéEN~KÄ KRONIKA) 

( Našijubilanti , ) 

v týchto dňoch oslávili 
a 

oslávia 

70 rokov 

Marta CISAROVA 

Mária HORŇAKOVA 

ján BITI'NER 

Ľudovít SLOVINEC 

Elena POLAKOVIČOVA 

Mária JANOšovA 

Pavla ŠUBiNOVA 

75 rokov 

František HARŤANSKÝ 

František MICHALOVICH 

Mária ŠLPKOVA 

štefan GROžAJ 

Elena SLAVIKOVA 

jozef LUDVIG 

Anna KADLECOVA 

SO rokov 

Hermína KRECHŇAKOVA 

František RIGLER 

Juliana DANIHELOVA 

štejan DARAž 

jozef LADISLAV 

85 rokov 

Mária GABRišovA 

90 rokov 

Mária EBRINGEROVA 

Dakujem všetkým, ktorí mi po

mohli pri dopravnej nehode na 

motorke, ktorá sa mi stala 18. 7. 
2003 pred pizzeriou Istria. Hlavne 
tomu, kto zavolal sanitku a posky
tol prvú pomoc. Všetkým zúčast

neným policajtom za slušné a pro
fesionálne jednanie a každému, kto 
sa pričinil o to, že už stojím na 
vlastných nohách. 
Ospravedlňujem sa najmä mla

dej slečne, ktorej som ublížil a jej 

rodičom, ktorým som narobil sta

rosti. Je mi to f'úto, ale nebolo to 
úmyselné. Takisto sa, samozrejme, 

ospravedlňujem majitel'om poško
dených vozidiel. 

Dakujem všetkým ešte raz a dú

fam, že sa nikomu z vás nič po
dobné nestane. 

DEVEX 6 

Michal Horváth 
l. Bukovčana 

Mária VLKOVA 

91 rokov 
Anna MURANYIOVA 

Blahoželáme! 

G Zosobášili sa 

Branislav CHANDOGA 
a jana ROZSOVA 

Ing. Branislav RUSNAK 
a Ing. Silvia DAŇOVA 

Stanislav LACKO 
a Barbora KEČKEŠOVA 

Michal MANEK 
a Lenka BALOGHOVA 

KarolBAAN 

a Karin PODOLSKA 

MarekBAKŠA 

a Katarína KURTHOVA 

Mgr. Ivan HLAVATÝ 
a Mgr. Natália HUDÁČKOVÁ PhD. 

Ing. Peter KASPERKEVIČ 
a Lenka DOBROCS.ÁNYIOVA 

Igor ROSENBERG 
a StanislavaJARDEKOVA 

Blahoželáme! 

(Odišli z našic~ ;adov) 

Adam OPALKA 

ján PREISINGER 
Etela KIŠŠOVA 

tím Chorvátov pri tradičných 

. chorvátskych jedlách a víne. 
Moja žena všetko velmi chvá

lila . .Pobavili sme sa a pripili s 

priatelmi, kamarátmi a zná

;nymi. Podvečer na nádvorí 

.,starej školy" nám zahrali, za
tancovali a zaspievali naše 

chorvátske súbory. 
V nedel'u sv. Omša, obed ... a 

hybaj na sprievod. Pred zači
atkom na mňa ·čakalo velmi 

milé prekvapenie. Eva 

Krížová mi predstavila svoje 

bývalé susedky, tri sestry 
Martanovičove- .,maženáčky" 

- ktoré som nevidel 56 rokov! 

A potom súbory. Nemohli sme 

s manželkou ne tlieskať domá

cim i cudzím na javisku. Na 
záver, vystúpenia nase; 
.. Rosice"- extra trieda! Vdaka 

vám dievčence a chlapci, aj 

vám Fina a Gusto 

Nech odpočívajú v pokoji! Besedovci za tie 
krásne chvt1e. Moja 

Bol som zasa doma ... 
čím dalej, tým viac ma to 

tiahne do starej domoviny. 

Vekom sa mi zdá všetko kraj

šie, zaujímavejšie, lepšie ... A 
ja som za to vdačný. 

Vydarilo sa nám stretnutie 

pri príležitosti našich 75. na
rodenín. Tentoraz starosti s 
orgamzacwu prevzala 

Kamila Ščepánová. Zišlo sa 
nás 17 dievčat a 5 chlpacov. 

Spomienky, spomienky, spo

mienky, smutné i veselé a so 

spevom. Na cintoríne sme sa 
rozlúčili s Verunkou Golgov

skou a jarkou Gazdovou ... 

Potom som vychutnával 

chorvátske slávnosti. Zača-li 
prehliadkou výstavy z histó

rie festivalov, potom stretnu-

žena: .. Také skvelé 

som to ešte nevide
·la." 

Ďakujem aj mo

jim kamarátom 

Chorvátom za milé 
pozvanie na pohostenie. čo 
tam bolo na stoloch priprav~
né sa ani nedá opísať. Nebolo 

to samozrejmé a viem si to 

vážiť. Takto skončili pre mňa 
dva nádherné dni v našej 

.,dzedzine". Všetko prevýšilo 

moje predstavy. 
Posedenie v chorvátskom 

spolku.:. Vilka Pokorný nám 

zaujímavo porozprával o roz
dieloch medzi našou a spiso

vnou chQrvátštinou. Družný 
rozhovor a spev. Tak hlásno a 

od srdca som si už dlho neza
spieval! Aj za tento nezabud

nutel'ný večer vám, Fina a 
Gusto, patrí moja vdaka. 

A ešte jedno posedenie - s 

chlapcami z .. našej dzedzin

skej ulice" - bolo u Miška 

Ondriaša na Grbe. Žiadal, 

aby sme sa .. medzi seb ú vy
prá vj ali, jak nám jazyk na

rostél" - teda po novovesky. To 

ma tiež potešilo, lebo mnohí v 
Devínskej sa so mnou bavia v 

· rýdzej slovenčine. Vdaka ti, 

milý Miško, za pozvanie a 
hlavne za zábavu v našej 

.,rodnej reči"/. 

Aj Devex som si vybral. 

Vdaka, že mi ho uschovávajú 

celý rok. Z neho sa vždy - aj 

keď s oneskorením - dozviem, 
čo sa ten rok v našej 

Devínskej Novej Vsi prihodilo. 

Takto tento raz skončil môj 

pobyt v našom .,Nuóvom 

Seli". Ďakujem všetkým, ktorí 
sa so mnou porozprávali ako 

so seberovným. Prežil som 

nádherné chVt1e medzi vami, 
milí priatelia, a rád zasa 

medzi vás prídem. Nech nás 

všetkých Pán Boh chráni, aby 
sme sa o rok zasa stretli. Teda 

dovidenia na 16. chorvát-
• 

skom festivale 2004. 

JRroslRv MRšek, 
švajčiarsko 

Športový klub Devínska Nová 
ves vznikol v roku 1922. Už o 
rok, v roku 1923, založili futba
lový oddiel. 

Prvé futbalové ihrisko bolo na 
Grbe, od roku 1964 sídli na 
dnešnom mieste na Vápencovej. 
Medzi zakladajúcimi členmi sa 
spomínajú rotmajster Zeman a 
A!adár Friedländer. 

Pozoruhodné výsledky dosaho
val klub od roku 1934, najmä 
však po roku 1945, keď A muž
stvo hralo divíziu a dorastenci sa 
dostali až do finále v boji o titul 
majstra Slovenska. A práve na 
tieto nezabudnuteľné povojnové 
chvíle spomínali veteráni futba
lu v Devínskej pri futbalovom 
zápase internacionálov DNV -
Sv. Ilija v sobotu 31.8. na tribú
ne štadióna ale aj večer na sláv
nostnom oceňovaní futbalových 
nadšencov Devínskej minulých i 
súčasných rokov. Prirodzene 
najviac záujmu pútali tí, čo svo
je osemdesiatiny majú už za se
bou. Najstarší, a vari najčiper
nejší , Osemdesiatsedem ročný 
Anton Roček, ale aj Augustín 
Dvorský, Jozef Škoda, Anton 
Beseda. Pridávali sa mladší: 
Gabriel Krist, Jozef Štánsky, K. 
Borhy .. . k spomienkam sa ešte 
vrátime. 

V rokoch 1987-88 hralo v 
Devínskej až 7 mužstiev (3 žiac
ke, 2 dorastenecké a 2 dospe
lých) 

V kronike spomínajú trénerov, 
ktorý sa zaslúžili o rozvoj futba
lu v DNV: J. Baláž, L. Horváth, 
M. Moravec, Ing. Kmetz, V. 
Skyva, K. Borhy, E. Pažický, K. 
lok!, J. Turner ... 

V súčasnosti prvé družstvo 
lllužov hrá vo IV. lige. 

Osemdesiat rokov futbalu však 
Zaznamenalo nemálo pozoru
hodných vývojových štádií, vy
chovalo niekoľko desiatok obe
tavých funkcionárov i hráčov, 

preto v rok významného výročia 
prinesieme viac informácií i 
spomienok v budúcich číslach 
našich novín. 

Pri príležitosti jubilea, v rámci 
slávností Kultúra bez hraníc, 
odohrali aj priateľské futbalové 
stretnutia družobných obcí 
Devínska Nová Ves a Sv. Ilija 
(Chorvátsko). V prvom zvíťazili 
internacionáli hostí 0:4, keď 

prišli s mužstvom v priemere 
vari o desať rokov mladších hrá
čov aké postavili domáci. V dru
hom, medzi registrovanými 
hráčmi mužov, si tiež hostia po
radili s našim áčkom v pomere 
3:5. 

V sobotu na slávnostnom veče
re sa stretli zaslúžilí funkcioná
ri, hráči a priaznivci futbalu . Z 
rúk predstaviteľov mestskej časti 
prevzali ocenenia za dlhoročnú 
záslužnú prácu pre futbal v 
Devínskej Novej Vsi. 

Ocenení športovci: 
Anton Beseda, · Anton Roček, 
Augustín Dvorský, Jozef Škoda, 
Eduard Ščepán, Vincent Granec, 
Štefan Grožaj, Jozef Štánsky, 
Michal Ondriáš, Ján Grožaj, 
Fridrich Bäuml, Eduard Žiška, 
Štefan Šubín, Zdeno Sith, Pavol 
Štefanovič, Gabriel Krist, Ing. 
Eduard Schrek, Imrich Duffek, 
Ján Ružovič, Ján Martanovič, 
Alojz Králik, František Vlk, Ján 
Tóth, Ján Turner, Ladislav 
Horváth, Alojz Rybár, Ján 

Kralovič, Milan Jeck, Peter 
Martanovič, Ľubo Farenzena, Ján 
Marenčík, František Ebringer, 
Ján Duffek, Jozef Vlašič, Miroslav 
Kratochvíl, Miloš Šubín, Ing. 
Peter Ľubomír Ebringer, Ing. 
Marián Jurčák, Ing. Vladimír 
Mráz, Michal Glosík st., Michal 
Vlček, Ing. Dušan Spišiak, Juraj 
Šašík st., Karol Borhy, Viliam 
Liedl, Ing . Jozef Pustay, Mgr. 
Ladislav Jaško, Ján Vlk, Augustín 
Vlk, Jozef Martanovič, Milan 
Dobrocký, Ing. Ľubo Havel, Ing. 
Vladimír Havel, Ján Habuda, 

Juraj Horváth ) Peter Novák, 
Eduard Šubín, Otto Ladislav, 
Peter Škoda, RudolfVavrovič, Ján 
Kovarík, Pavel Kovarík, Miroslav 
Pollák, Milan Jeck ml., Ing. 
Daniel Komínek, Ivan Kolenič, 
Ing. Stanislav Beňa, Miloš 
Fratrič, Ferdinand Milošovič, Ján 
Beracka, Fridrich Bauer, Peter 
Klas, Anton Plaštiak, František 
Šubín, Marián Krajčír, Vladimír 
Duffek, Igor Duffek, Ivan Kaiser, 
Peter Padych, Jozef Šimkovič, 
Jozef ' Putík, Vladimír Si th, 

Roman Maďar, Juraj Šašík, Ján 
Adam, Ľubo Adam, František 
Jesenský, Roman Sabol, Ing. 
Jozef Fratrič, Ján Kaiser, Martin 
Rybár, Braňo Kralovič, Miroslav 
Lovas, Ján Vičík, Michal Glosík 
ml., Ladislav Majerčák st., Hugo 
Kríž, Ing. Richard Lachkovič 
Ľubo Ondriáš, Martin Beseda: 
Štefan Martanovič, Peter Fra
trič, Štefan Tóth, Viliam Ebrin
ger, Milan Beseda, František 
Šubín, Milan Milošovi č. 

r 

FUTBAL® 
IV.Iiga muži 
PV FA- DNV O :3 
DNV- Kalinkovo 3: l 
Trnávka - DNV 6:0 
DNV- SFM Senec B 0: l 

TENIS 
Turnaj Futures- finále 23. 6. 2003 
šva rc- Tuksar (Chorv.) 6:2, 6:4. 

TURISTICKÉ 
VÝLETY 

Pre všetkých záujemcov 
poriada MO MS v DNV 

7. 9.- Výlet na bicykloch do 
Marianky a spä( 

Info: 
tel.: 6477 8269, 
0905 251 570 

DEVEX 7 



Slovo majú 
Novovešťania 

V čase, keď píšem tento mail 
je po 23. hodine. Rád by som 
spal, no aby sa dalo dýcha(, 
treba ma( otvorené okno. Cez 

otvorené okno ale nepríjemne 
intenzívne poču( l'udí, čo sa 

snáď neskoro večer a v noci 
vracajú z krčiem na zastávke 

(Milana Marečka) čakajú nd 

MHD a "nešetria hlasivkami" 
(najhorší je víkend). A tak mi 
napadlo obráti( sa na Vás, aby 

ste sa prostredníctvom Mestskej 
i štátnej polície pokúsili túto si
tuáciu rieši(, pretože najmä v 

letných mesiacoch je lo skutoč 
ne velmi nepríjemné a nezdra

vé. Niekol'kokrát to viedlo i k 

pomerne detinským reakciám 
zo strany obyvatelov, rôzne 

nočné hysterické výmeny názo
rov, polievanie vodou atď. 

Myslím si, že situáciu by bolo 
treba rieši( efektívnejšie a ele

gantnejšie. Je pre mňa dos( ne-

pochopitel'né aj to, že príslušní
ci mestskej i štátnej polície ten

to jav (že sa vel'mi často v noci 

po Eisnerovej ozýva "hurónsky 
rev") bohorovne ignorujú, lo 

vlastne, svedčí o tom ako "žijú" ' 

problémami mestskej časti, či 
sídliska. 

6.8.2003 
Odpoveď 

Mestská polícia v 
Bratislave patrí pod 
Magistrát hl. m. SR 
Bratislavy. Stanica MsP bola 
v MČ ONV zrušená. Službu 
vykonávajú hliadky zo stani
ce z MČ Dúbravka, 
Saratovská 30. Pri rušení 
nočného pokoja či iného 
vandalizmu je treba volať 
operačné stredisko MsP č. 

tel.: 6428 4331 alebo 159, 
ale aj štátnu políciu č. tel. 
6477 7258, obe majú kom
petencie aby zasiahli. V prí
pade, že sa chcete sťažovať 
na konkrétneho páchate/a 
takejto činnosti je možné 
obrátiť sa v pracovnej dobe 
na hlavného kontrolóra MČ 
ONV č. t.: 6477 5131, alebo 
podať písomnú sťažnosť na 
adresu útvar hlavného kon
trolóra, M. Marečka 8, 841 
Ol Bratislava 49 alebo 
Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, 843 01 Bratislava 49 a 
ten žiadosť odstúpi. 

Takto by sme už dnes odpovedať nemali. V čase zjednocovania 
Európy, v čase, keď prekonávanie obrovských vzdialeností nepred
stavuje žiadne prekážky, pretože svet sa stal prakticky jednou glo
bálnou dedinou; v čase, keď celý svet komunikuje jedným jazykom, 
je takáto odpoveď takmer neprípustná. Nie všetci sme mali to šťas
tie, že sme sa stretli s angličtinou v škole. To ale neznamená, že brá
ny jazykového sveta sú pre nás už navždy zatvorené. 
Keď som si vlani v DNY otvorila jazykovú školu Maria's Scj10ol, 

ľudia mi často kládli otázky typu- či nie sú na to už pristarí, čo z to
ho keď nikdy nebudú hovoriť jazykom perfektne, a pod. Vždy im ho
vorím: "Nemusíte hovoriť perfektne, ale plynulo." Veď čo to zname
ná hovoriť perfektne? V súčasnom svete panuje v jazykoch tenden
cia - aj keď trochu s chybami, ale hovoriť, hovoriť! Treba vedieť 
pretlmočiť svoju informáciu. A otázka veku v období, keď sa ľudský 
vek, a teda aj produktívny vek rapídne predlžuje, nie je predsa roz
hodujúca. 

Predstavme si aké obrovské množstvo ľudí na svete hovorí anglic
ky (možno aj polovica z nich nehovorí dokonale, ale na rozdiel od 
nás ich to netrápi) a povedzme si, že aj ja som alebo budem jedným z 
nich. A toto musí byť naša motivácia. A preto, keď nás kdekoľvek na 
svete zastavia a spýtaj ú sa to známe: Do you speak English?. mali by 
sme odpovedať aspoň: Yes, l do, a little. 

Mgr. Mária Šutá 
Zápis do Maria's School: 
8. -12. 9. 2003 ZŠ I. Bukovčána l (prízemie) od 19.00 do 20.00 h, 
tel.: 6477 7912, 0905 363 995. 

DEVEX 8 

Mestská časť ONV, aby zní
žila hlučnosť návštevníkov 
pohostinstiev povolila pre
vádzku letných terás v po
hostinstvách na· sídliskách 
len do 21.30 hod. Je ťažké 
zabrániť hlučnosti podnapi
tých obyvate/'ov, keďže k po
žívan iu alkoholu prichádza 
nielen v pohostinstvách ale 
aj v súkromí. 
Sťažovať sa na prácu MsP sa 
môžete na Magistráte hl. m. 
SR Bratislavy, alebo u velitel'a 
stanice MsP v Dúbravke. 

MU-z 8.8.2003 
Bude lepšie? 

Viem, kam je treba vola( pri 
rušení nočného pokoja. Myslím 
si ale, že v prípade, keď je noč-

OPRAVA 
Na desiatej strane Katalógu obcho
dov a služieb pre obyvatel'ov ONV 
Espresso, pizzeria a nočný bar 
Istria 'iá uvedené nesprávne tele
fónne c1slo (súkromný byt). 

-STAVEBNA 

ný pokoj rušený vel'mi často, 
treba aby sa vecou zaoberal 
OÚ v spolupráci s MsP či štát· 

nou políciou. A divím sa, že 
tento jav vedenie obce, či prí· 
slušníci polícií nezaregistrovali. 
O. i. uvidie!' policajta na ulici a 

najmä vo večerných hodinách 

je vel'mi zriedkavé a aj preto to 
mnohokrát v noci vyzerá ako 
na "divokom . západe". 

Nepoznám kompetencie OÚ 
smerom k polícii, ale viac-me· 

nej o možnosti OÚ ovplyvni( 

činnos( polícií potrebným 
spôsobom bol môj príspevok. 

12.8.2003 
M. Martinovič 

Správne číslo má byť: 6477 7181, 
82, 83. 
Citatel'om, majitel'vi súkromného 
čísla i inzerentovi sa ospravedlňu· 
jeme. 

Redakcia 

MECHANIZÁCIA · 
OBCHODNO ·TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, felx: 02/6477 6371 
enwUI: oú@Dti.W., lt.ttp:/lwww.otl.tk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVAN IE 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sa1•atov. Dúb1•avka 

FARBY LAKY 
Pondelok- Pi at ok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo Teplé jedlá, 10äso, 

údeniny, šaláty, sy•·y, 
lllliečne výrobky, 

culu·ovinky 

p 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

1-<empeleno\'a 2 
KARLOVA VES Ť 

VEĽKÁ AKCIA t 
lf Jax: 02/6542 1727, E-mail : parrnal@parmal sk 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

l 
l 

i 
l 

pri príležitosti 
našich 3. narodenín 

Vás pozývame 

~< ) 

od 21.9. do 27. 9. 2003 

PRÍĎTE 
SA POTEŠIŤ S NAMI 

Prijúname objednávky na výrobky 
studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 800-18"", So: 7""·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Spoločnos( PPA Power s.r.o. vypisuje výberové konanie .pre ob

las( Lozorna a Devínskej Novej Vsi na pracovnú pozíciu: 

údržbár a servisný technik e/ektrozariadeni VN a NN 

Požiadavky: 
stredoškolské elektrotechnické vzdelanie 

- vyhláška č.7 4/1996 Z.z. § 22 nad l 000 V- podmienka 

-vodičský preukaz "B" 
- aktívna znalos( práce s PC 

Kontakt: p. Prašovská, č.t. 048/4161127 
e-mail: prasovska@ppapower.sk 

Ol· Kúpo 

02- Predaj 

DD €Jani mATE U~RDBUH oamR. 

Triangel UNION poisťovňa, a. s., hľadá kandidátov na obsadenie pracovnej pozície 
RODINNÝ POISTNÝ PORADCA. 

nákup na splátky 
03 · Vol~é miesto (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 

05 ·Byty , 
bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

Ponúkaná práca je obchodnou činnosťou týkajúcou sa predaja 
poistných produktov občanom. 

06 · Nehnutelnosti 

'Predám Romayor funkčný, za sym· 
bolickú cenu. Tel. : 0903 429 485 

( 04 -,SlUŽBY tltoii'ú!! ) 

' Pož ičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. 6477 8362, 0903 133 994 
'TV servis Baláž- oprava televízo· 
rov. Na Grbe 43. 

' Tel./zázn.: 6477 6963 
'Murárske, obkladačské práce, sad· 
rokartón, malovky. Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
'Jednoduché a podvojné účtovníc
lvo, DPH, mzdy pre FO o PO spola h
live. JÚ l O Sk/ položka, PÚ cena do· 
hodóu. 

Tel.: 6477 6954,0905 501 531 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po -Pia: 14.00- 18.00 

Požadujeme: 
min. SS vzdelanie • dobrú úroveň verbálnej komunikácie 

výkon systematickej, samostatnej a vytrvalej práce 
p-ec poklady pre zvládnutie záťažových situácií v kontakte s ľuďmi 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov Ponúkame: 
c:dxmé zaškolenie • možnosť vysokého zárobku závislého od 

efektívnosti pracovného výkonu • stať sa odborníkom v oblasti pora
denstva občanom zameraného na zhodnocovanie ich finančných 

prostriedkov 

- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 

. - pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel. : 0905 287 941 

• Geometrické plány, vytyčovanie sta
vieb o hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
• Strihanie a úprava psov. Telefonické 
informácie Zuzana Straková, 

tel.: 0903 411 743 
• Starší praktik VŠ no dome douč. Aj, 
Nj. Individuálne. Aj na reparáty. Po 
l ,5 hod. - 200 Sk. 

Odkazy: 6477 8835 

Ziadosť o prijatie posielajte na adresu: Union poisťovňa, a.s., 
pobočka F. Kostku l, 841 05 Bratislava, tel. 0905/296242. 

• Výmena 3·izb. bytu v DNV za 2-
izb. +doplatok. Tel.: 0907 757 651. 

( 07< ·RO~[I~~-Ét 't]!:oif) 
• Herba - ZÁHRADKÁRSKE POTRE
BY, rozličný tovar, darčeky. No grbe 
55. Tel.: 6477 4642 

ét 1108 -NEHN;U:rEť~QSTii ]!t:!v 
• Predám RD- DNV no Želiarskej ul. 

Pozemok 486m2 . Cena 2, l .mil. Sk. 
Tel.: 0907 983 148 

• Predám garzónku v DNY. 
Tel 0908 489 955 

• Predám záhradu s chatkou pri 
Technickom skle, 383 m2. Cena 420 
tis. Sk. Tel.: 0907 983 148 
• Predám SP- DNV na ul. No hriad

kach, 1017 m2. Cena 2,2 mil. Sk. 
Tel.: 0907 983 148 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 2025 Sk, 1/2 str. = 4050 Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 15 Sk. K cenám treba pripočítať 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, prí pät' a viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hlodám: zlava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, 
Posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 1nzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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Z policajného 
zápi~nika 

Vybral i sme z prázdninového a 
dovolenkového obdobia 
- V priebehu dvoch dní l 6. a 

17 . 7 . sa neznámi páchatelia 
vlámali do pivníc na ul. M. 
Marečka 8 a Š. Králika l. 
Odcudzili veci vcelkovej hod
note 21 tis. Sk. 
- Na lstrijskej ulic i vodička 
Škody Felícia 12. 7. pri odbo
čovaní ohrozila vodiča moto
cykla Honda. Pri stretnutí mo
tocykli sta aj spolujazdkyňa utr

peli zranenia . Prípad ublíženia 
na zdraví vyšetruje vyšetrova

tel' OU JV Ba IV. 
- Hl i ad ka OO PZ ONV predvi
edla na oddelenie 23. 7 . malo
letého Novovešťana, ktorý chy
tal ryby na rybníku bez povole
nia. O deň neskôr sa neznámy 
páchate l' vlámal na u l. P. 
Horova 24 do vozidla Peugeot.. 

Odcudzil autorádio a firemnú 
pečiatku, spolu v hodnote 

1\RÍŽOVKA 
Ezopov výrok: 

Vodorovne: A. Mesto v 
Japonsku - malá suma (z 
gréč.). - B. Chorejský /evita -
prvá časť zložených slov s vý
znamom videnie- kópia spisu. 
- C. Zips (hovor.)- šúcha -po
tom po česky -O. Zoral určité 
množstvo - vzťahujúca sa na 
piku. - E. Organická zlúčenina 
-existujú.:.. naša veJ'rieka. - F. 
Štát po česky - tráva ostrica 
(na viazanie viniča)- nemecké 
mesto. - G. Skr. inžiniera -stý 
diel koruny - cez, skrz. - H. 
ľ.ad po nemecky- osobné zá
meno - začiatok tajničky -
opláchni. - /. Vložka do poste
Je - športová súťaž. - J. 
Spoločná mena v Európskej 
únii- egyptská bavlna- silno 
fúkalo. -K. Drevená zátka na 
sude - patriace Valoví - skr. 
oddelenia práce a mzdy -

Zvisle: 1. Stred tajničky. - 2. 
Inými slovami (z lat.)- sekaj
skr. leteckej spoločnosti 

20 tis. Sk. čil v cele predbežného zadrža-
- Dosial' neznámy páchate!' nia. 
ukradol 25. 7. na ul. P.Horova 1 -Hliadka OO PZ z ONV pred

čierny VW Passat v hodnote 600 viedla 7. 8. občana ONV a zá
tis. Sk. O deň neskôr sa nezná- roveň na základe zatykača 

my páchate l' na tej istej ul ic i č . okresného súdu Ba ll ho odov-
22 vlámal do vozidla Škoda zdala do väzby. 
Picup, z ktorého odcudzil dve -Utorok 12. 8 . bol prebohatý 
vŕtačky v hodnote 20 tis. Sk. na páchanie trestných činov. 

-V pondelok 28. 7. hliadka OO Vlámanie do motorových vozí
PZ ONV predviedla občana diel zaznamenali na: 
ONV podozrivého z trestného Uhroveckej ' 12 (čierna Škoda 

činu vydierania. Felícia) škoda 30 tis. Sk, ul. P. 
-O deň neskôr, 29. 7., sa ne- · Horova 28 (Škoda Oktávia) 

známy páchate!' vlámal do ma- škoda 21 tis. Sk, P. Horova l O 
terskej školy P. Horova 3. (Škoda Oktávia) škoda 27 tis. 

Odcudzil video, dva CD prehrá- Sk, j. Poničana (červená Škoda 
vače, mikrovlnku , písací stroj a Felícia'škoda 7 tis. Sk, na 

iné veci v celkovej hodnote 27 Eisnerovej ll sa neznámy pá
tis. Sk. chatel' pokúšal ukradnúť modrú 
- Do rodinného domu na Škodu Fabia (360 tis. Sk) a ús-

lstrijskej sa 30 . 7. vlámal nezná

my páchate!'. Ukradol horský bi
cykel a plynovú bombu. 
Spôsobil škodu-za l O tis. Sk. 
-V nedel'u 3. 8. hliadka polície 
z ONV predviedla občana z ul. 
j. Poničana, ktorý napadol svoju 
manželku. Zadržaného obvinili 

z trestného činu nási l ia a skon-

Rakúska. - 3. Súbor ochranných 
krytov dopravných prostried
kov- znes ťažkosti. - 4. Soška 
bôžika lásky- slovenský básnik. 
- 5. Štátny úradník - stredoa
merický štát. - 6. Opojil alkoho
lom -pila- zn. jednotky kaló
ria.- 7. Väčší snop slamy- útek 
- skr. park kultúry a oddychu. -
8. Zlúčenina bóru s kovom -
lesný vták. - 9. Hovor znovu to 

pešne sa podarilo ukradnúť čer
vený Renault Clio v hodnote 
300 tis. Sk na ul. j. Poničana 
15. 
- V ten istý deň našl i v chatovej 
oblasti Vápenka, mŕtvolu 47-r. 
muža v pokročilom štádiu roz

kladu. Prípad vyšetruje OO PZ 
DN V. 

isté - indonézska dÍžková mie
ra. - 1 O. Príslušník ugrofínskej 
národnosti v severnej Európe -
zbav ostria. 11. Slovenská ob
lasť- nie po maďarsky- diev
čenské meno.- 12~ Koniec taj
ničky.-

Pcmôcky: A. Na k ano. - B. Elam. 
- E. Ester. - 2. AU A. - 9. Raede. 

d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
~-r-+--+--+--r-.r_,--+--+--r--r-; 

B 
~~--b-~--+--+--+-_,--+-~--+-_,~ 

c 
~~--b--+--+-~--T-~--"~--+-_,~ 

D 
~~~--+--+--r-4r_,--~~--r--r-; 

E 
r-+-~-+_,--r-+-~-+~--r-~~ 

F 
~-+--r--+--~-T--T--,--~-;--,--;~ 

G 
~-r_,--+--+--~-r~~,_-r--r--r-; 

H 
~-+--+--+--+--T--~~--,__, __ ,__,~ 

J 

- Na základe príkazu na zat. 
knutie okresného súdu Ba IV 
predviedla hliadka OO Pz 
ONV 14. 8. občana ONV a 
umiestnila ho do väzby. 

- V stredu 20. 8. neznámy Pá
chate!' odcudzil na ul. š. 
Král i ka 6 VW Passat šedej me. 
·talízy v hodnote 900 tis. Sk. 

- V ten istý deň neznámy pá. 
chatel' ukradol v chatovej ob. 
l asti Devínske jazero 1 O ú lov aj 

so včelami v hodnote 18 tis. 
Sk. 
-O deň neskôr, vo štvrtok 21. 
8., na ul. P. Horova ll, nezná
my páchate!' odcudzil zelený 
VW Golf v hodnote l, l mil. Sk. 

- V ten istý deň našl i v pol i pri 
Záhradnej ulici mŕtvolu 55-r. 
muža - bezdomovca. Prípad 
vyšetruje OO PZ ONV. To vy. 
šetruje aj ďalší prípad z 27. 8., 
keď v unimobunke zberných 
surovín na Op letalovej naš li 
mŕtveho 40-r. muta. 

- Za necelých 7 týždňov ri eš ilo 
OO PZ ONV štrnásť priestup
kov porušovania občianskeho 

spolunažívania a 46 pr iestup
kov v oblasti, majetkových de

liktov (krádeže). 

OOPZDNV 

Iťoren.ie 

i;i'vottľ 
- Jano, vari táto flaša je tvoja je· 
diná útecha? 

-Nie, v taške mám ešte jednu. 

••• 
-Aký je rozdiel medzi ženou a le· 

vom? 

- Lev vás zožerie hneď, ale žena 

vás žerie celý život. ... 
- Dežko, aký predmet sa ti v 

škole najviac páči? 

- Vaše hodinky pani učitel'ka. ... 
Manželka miliardára príde domov 

a nadáva manželovi: - Nabudúce, 

keď ti napíšem, aby si kúpil čínU, 

tak myslím jedlo. ... 
- Najzdravšie je surová strava-

- Moja žena tiež nerada varí. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30-1 8.00, 
so: 8.00·11 .OO. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste
Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · ~ 
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Mestská časť DNVJ·e v s'~ t' · --~~- . 
ucasnos 1 naJ~acsim sponzorom Devínskonovoveskéhó Expresu 

39.- 40. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Návšteva hlavy katolíckej 
cirkvi, pápeža Jána Pavla ll. 
v Bratislave, b.:.:u Sezpochyby 

nevšedným a mimoriadnym 

zážitkom uplynu lej nedele aj 

pre mnohých Novoveštanov, 
ktorí využili možnost' osobne 

sa zúčastn it' na slávnosti 
v Petržalke. 

"Pozdravujem teba milovaný 
slovenský národ" ... Slová ktoré 

poveda l dojímali. Nielen pre 
mimoriadnu pozornos( Predo

všetkým nerozdelovali ale spá
jali. Na rozdiel od skúseností 

všedných dní v našej pospoli
tosti. 

Videl som tam ve/a mladých 
ludí. So záujmom sa zúčastňo
vali slávnosti svätej omše i pri

družených podujatí. Nebolo 
počut' bezduché táranie či hu
lákanie ako na mnohý~h na
šich sídliskách. Deti sú jedno

ducho, zväčša, svedectvom vý
chovy svojich rodičov. Iste aj 
doby v ktorej žijú, hoci neza
stupitel'nú úlohu rodičov odo

prie( nemožno. Stačí sa po

Zorne pozriet', či započúval' 
do slov desat'ročného alebo 

i seniora. Nezmazatelné stopy 
výchovy sú značne čítate /né. 
Hoci pozorných pozorovatelov 

~emusí byt' ve/a, každý prejav 
cloveka pôsobí ako podpraho
Vá reklama a vytvára o nás 

obraz, ktorý životom sprevád
Za velmi dlho. 

Vyd ava tel' 

~~ínskonovoveský 

·~Xpres 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
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V Č Í S l E : O Vvčistíme Devínsku 

O Z radnice *Z diára starostu O Bezpečná Devínska 

*Ako s rvbníkom 0 Kultúra 

O Spoločenská kronika O Sťažnost', alebo fejtón? 

O Z policajného zápisníka *Zber 

Mimoriadnym zážitkom uplynulej nedele bala návšteva Pápeža Jána Pavla Vl 
v Brattslave · 

CLEAN UP THE WORLD 

VYCISTIME DEVINSKU 2003 
Motto: šetrime naše lesy a vodu. 

S príchodom nového škol
ského roka začíname · každo
ročnú spoluprácu na pr/pra ve 
a realizácii detských projektov 
a programov rôznych zame
raní a umeleckých žánrov. 

Druhá polovica septembra 
pripadá už tradične jesen
ným prírodovedným aktivitám 
v rámci celosvetovej kampa
ne za čistý svet a životné 
prostredie okolo nás Vyčisti
me svet, ktorú sme si v našej 
mestskej časti nazvali Vyčis
time Devínsku. 

V tomto roku vyhlasujeme 
už B. ročník ekologických 
aktivít, ktorý sa uskutoční 
v týždni od 22. 9. do 26. 9. 
2003. 

V spolupráci s oddelením ži-

votného prostredia Mú v DNV, 
EkocentroiT,I Daphne v Devíne 
a odborníkmi z danej oblasti 
a miestnou firmou Denova sme 
pre deti a mládež pripravili 
zaujímavé podujatia (cyklotu
ristické vychádzky, návšteva 
Ekocentra v Devíne, stretnutia 
s odborníkmi na základných 
školách alebo pešie vychádzky, 
orientované na problematiku 
pitnej vody, vzhladom na to, že 
tento rok je Medzinárodným 
rokom pitnej vody, ponuka 
miestnej knižnice navštíviť štu
dovňu s častou prírodoved
ných encyklopédií, divadelné 
predstavenie "Smetiak", zbery, 
čistenie školských areálov) 
apod. 

PhDr. K Bergerová 

(~Tq-SPRÁVY) 

Vlastníci hospodárskych 
zvierat 

Od januára 2003 nadobudol 
účinnosť zákon NR SR č. 
488/2002 Z. z. o veterinárnej sta
rostlivosti, podl'a ktorého sú 
vlastníci, držitelia, sprostredkova
telia, prepracovia, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby, ktoré sú 
oprávnené disponovať so živými 
zvieratami ohlásiť začatie ako aj 
skončenie svojej činnosti orgá
~om veterinárnej správy - tj , 
Státnej veterinárnej a potravino
vej správy SR, Botanická 17, 842 
13 Bratislava a Regionálnej vete
rinárnej a potravinovej správe 
Bratislava - mesto, Polianky 8, 
841 Ol Bratislava. 

Okrskári 
Ako vyplynulo z rokovania 

mestskej rady hl.m.SR Bratislavy 
opäť uvažujú so zriadením okrs
kov pre mestských policajtov 
v mestských častiach Bratislavy. 
Okrskári by mali dôverne poznať 
svoj rajón, preto návrh očakáva 
aj zlépšenie bezpečnosti obča-
nov. 

Požiarovosť 

Okresné riaditel'stvo Hasičské
ho a záchranného zboru zaregist
rovalo na území hlavného mesta 
SR Bratislavy v mesiaci august 
2003 celkom 118 požiarov, pri 
ktorých vznikli priame škody vo 
výške 4 442 800,- Sk. Pri týchto 
požiaroch nedošlo k zraneniu ani 
usmrteniu žiadnej osoby. Najviac 
požiarov (44) bolo zaregistrova
ných v okrese Bratislava V. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 11.9. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 25.9. 2003, 
číslo vyjde 3.10. 2003. 
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Dro~ničkg z radnice 
Miestne zastupite/'stvo mest

skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves sa zišlo dňa 9. 9. 
2003 na svojom riadnom za
sadnutí. Zo 46 navrhovaných 
bodov prerokovalo 39 bodov. 
Z nich vyberáme: Miestne za
stupite/'stvo: 
- odvolalo na vlastnú žiadosť 
z funkcie člena Miestnej rady 
MČ ONV jUDr. Miloslava 
~imkoviča k 3 7. 7. 2003, 
-zobralo na vedomie vzdanie 
sa . poslaneckého mandátu 
PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. 
a Mgr. Vladimíra Dobríka 
a odvolalo PhDr. Máriu Dobrí
kovú a Mgr. Vladimíra Dobrí
ka z členstva v Komisii kultú

. ry, Mgr. Vladimíra Dobríka 
z členstva v Komisii životného 
prostredia a PhDr. Máriu 
Dobríkovú zo Správnej racfy 
Domu sociálnych služieb na 
ich vlastnú žiadosť, 
- konštatovalo, .že poslanc i 
Miestneho Mé ONV Anna 
Hudecová a Ing. Pavol Dovi
čovič zložili zákonom predpí
saný sl'ub poslancov MZ Mé 
ONV, a zložením sl'ubu nastú
pili na uvo/'nené poslanecké 
mandáty, 

odvolalo jUDr. Máriu 
~amovú z funkcie prednostky 
Miestneho úradu MČ ONV na 
vlastnú žiadosť, 
- starosta Mé ONV vymenoval 
na základe výsledkov volieb 
MZ Mé ONV do funkcie pred
nostu Miestneho úradu Mé 
ONV Ing. Rudolfa ~eligu na 
dobu neurčitú s účinnosťou od 
75. 9. 2003, 
- schválilo predložený návrh 
starostu Mé ONV na z verenie 
kompetencií zástupcovi sta
rostu Mé ONV, 
-schválilo mesačný plat staro
stu MČ ONV od 7. 7. 2003 
v zložení: základný plat 
38 000, - Sk, mesačná odmena 
7 600, - Sk, v celkovej výške 
45 600,- Sk, 
-schválilo odmenu miestnemu 
kontrolórovi vo výške jedno
násobku hrubého mesačného 
priemerného platu, 
-schválilo odmeňovací poria
dok poslancov MZ MČ ONV, 
starostu MČ ONV, MK, AMČ 
a ďalších občanov za ich prá
cu v komisiách s prílohou 

DEVEXC.Z 

Zásady poskytovania cestov
ných náhrad poslancom MZ 
MČ ONV a občanom pri za
hraničných pracovných ces
tách, 
- zobralo na vedomie informá
ciu EMIT n.o. pre poslancov 
MZ MČ ONV a stanovisko le
gislatívnej k,omisie k tejto in
formácii, schválilo ukončenie 
spolupráce s p. Vl. Skočdopo
le - EMIT a EMIT n .o. na 
umiestnení chránenej dielne 
(chráneného pracoviska) v za- . 
riadení DSS ako podnikate/'
skej aktivity v zariadení sociál
neho charakteru, -požiadalo 
starostu MČ ONV zaslať ozná
menie o ukončení spolupráce 
na umiestnenie zariadenia 
chránenej dielne (chráneného 
pracoviska) v zariadení DSS p. 
Vl. Skočdopole - EMIT a nes
chválilo Náv,rh zmluvného 
vzťahu medzi Mé ONV a AK
TIVA n.o. a odporučilo nepo
kračovať v príprave tejto inves
tície, 
- schválilo návrh Dohody o ur
čení školských obvodov medzi 
MČ ONV a MČ Devín, 
-schválilo návrh Zmluvy o ná
jme nebytových priestorov z~ 
l. Bukovčana 7 - Kreme/'ská ul. 
č. 2 mestskou časťou Bratisla
va Devín, 
-schválilo kúpu nehnute/'nosti 
areálu bývalej Pohraničnej 

stráže, ul. Bystrická, vo vlast
níctve štátu, zapísaných na LV 
č. 2387, k. ú. ONV, a schválilo 
prijatie úveru na krytie kúpy 
nehnute/'nosti vo vlastníctve 
štátu, vo výške znaleckého po
sudku v sume 27 500 000,
Sk, 
- vyjadrilo súhlas s prenájmom 
pohotovostného bytu na ul. ~. 
Králika č. 4 p. Vl. Cánoczymu 
na dobu určitú z dôvodu hava
rijného stavu jeho rodinného 
domu, 
schválilo znenie Zmluvy 
o priate/'stve a vzájomnej spo
lupráci samospráv miest St. 
Brice vo Francúzsku a MČ 
ONV, 
-zobralo na vedomie prehlá
senie o partnerstve pri výstav
be a realizácii cestnéhopre
pojenia Marchegg - Bratislava 
Devínska Nová Ves, 
- zobralo na vedomie pristú-

penie Varaždinskej župy 
a Bratislavského samosprávne
ho kraja do Protokolu kulttírnej 
a spoločenskej výmeny, 
- schvJiilo opravu kotolne v ZŠ 
l. Bukovčana 7 firmou KHC 
s.r.o., Vlčie hrdlo v ce'lkovom 
náklade do 7 50 000,- Sk bez 
DPH, 

.Z diára 
starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

vyberáme: 

• Starosta MČ DNY rokoval so 
zástupcami oddelenia cestného 
hospodárstva magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy, vo veci opráv a údržby 
daždových rigolov na lstrijskej ul. 
Po dohode miestneho úradu MČ 
DNY a spresnení požiadaviek 
OCH pristúpi k prečisteniu povr
chových daždových rigolov na 
lstrijskej ul. v miestach spôsobujú
cich pri prívalových vodách zatá
panie nehnutelr10stí, 

\ • sa zúčastnil na rokovaní pred
stavenstva SBD IV, kde spolu 
s predsedom SBD IV p. Podobom 
informovali o postupnosti krokov 
vedúcich k vytvoreniu spoločnosti 
na prevádzkovanie siete TKR 
vDNV, 
• vo štvrtok 4. 9. 2003 rokova la 
mestská rada hl. m. SR Bratislavy. 
Členovia rady prerokovali mate
riály, ktoré budú obsahom roko
vania mestského zastupiteľstva hl. 
m. SR Ba 18. 9. 2003. Dôležitým 
bodom rokovania bol návrh 
zmien v organizácii mestskej polí
cie smerujúci k vytvoreniu okrskov 
na území mestských častí s návr
hom zodpovednosti tzv. ókrskára 
známeho miestnych pomerov 
a špecifík okrskov. Táto zmena 
môže prispie( k zvýšeniu spokoj
nosti občan~v v oblasti verejného . 
poriadku zabezpečovaného mest
skou políciou, 
• na otvorení šk. roka 2003/2004 
starosta navštívil predškolské za
riadenia na území MČ ONV. 

Vzhladom na uskutočnenú dis
lokáciu detí sa d~ konca septem
bra 2003 vykoná audit skutočnej 
obsadenosti týchto zariadení v šk. 

- odporučilo Mestskému zastu
pite/'stvu hl. m . SR Bratislavy 
schváliť pomenovanie ulíc 
obytného súboru Bystrická _ 
Mečíková, ako ulica }asencová 
Ľubovníková a Svíbová. ' 

F.Baňas, 

zástupca starostu 

roku 2003/2004. Výsledky audi
tu budú použité pre spracovanie 
koncepcie školstva na území Mč 
DN V. 
• stretol sa so zástupcami ~poloč
nosti Terno-Jednota a zástupcami 
petičného výboru k vyhodnoteniu 
opatrení na odstránenie negatív· 
nych dopadov prevádzky Terna 
podla požiadaviek občanov. 

Zo záverov vyplynula požia· 
davka na policajné zložky meni· 
torova( dodržiavanie dopravného 
značenia v okolí prevádzkového 
zariadenia Terna, 
• starosta obdržal petíciu obča· 
nov z lokality ulíc Kolónia, týkajú· 
eu sa negatívnych dopadov pre· 
vádzkovania SOP a. s. (Sioven· 
ského odpad. priemyslu) na život· 
né prostredie v okolí prevádzky. 

Po jej prerokovaní a preverení 
dokladov súvisiacich s touto pre· 
vádzkou na miestnom úrade 
a spol9čnej stavebnej úradovni, 
starosta rozhodol o zastavení 
prevádzky SOP a. s., 
• zúčastnil sa na zasadnutí výbe· 
rovej komisie hl. m. SR BA na 
zhotoviteľa stavby rekonštrukcie 
Kremelskej ulice v MČ Devín. 

Do súťaže bolo dodaných ll 
sú(ažných návrhov, pričom komi· 
sia rozhodne o ví(azovi sú(aže do 
14 dní. 

Rekonštrukcia v prípade úspeš· 
ného vyhodnotenia konania sa 
bude realizova( v r. 2004, 
• spolu so starostom Devína pre
behli rokovania vo veci prípW 
vy realizácie protipovodňových 
opatrení na území Mč oNY 
a Devín, spolu so správcom toku. 

Po preroko~aní dokumentácie i~ 
predpoklad realizácie opatreni 
cestou vodohospodárov v r. 2005 
-2006. 

.ft.'}: 

@rnflrPrn~[N)~ DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Kto je schopný odpoveda( na túto otázku, ako vlastne vyzerá taká bezpeč· 
ná mestská ča s( ? . 

Každý z občanov MČ · Devínska Nová Ves si pod týmto predstavuje pre· 
dovšetkým to, aby j~ho život, majetok, zdravie a rodina boli dostatočne 
chránené pred pôsobením páchatelov priestupkov a trestných činov, a pre· 
dovšetkým pred vandalizmom, ktorý je enormný predovšetkým v poslednom. 
období, vplyvom dospievania mládeže v tzv. "tinežerského veku" aj v rámci 
našej mestskej časti. Pýtam sa ale, kde sú rodičia takejto "mládeže", ktorí 
dovolia bez povšimnutia potulovaf sa svoje 12, 13 až 15· ročné deti po no· 
ciach, ktoré ničia práve vandalizmom majetok mestskej časti, na ktorý svoji· 
mi daňami prispievate aj vy rodičia ? Aké potom máte morálne právo sa 
ohradzoval', že sú zvyšované dane, miestne poplatky, kedže je potrebné 
opravif to, čo možno aj vaše diefa zničí. Pýtam sa ale aj na to, kde sú poli
cajné hliadky, či už Mestskej polície alebo Obvodného oddelenia PZ SR? 
Držia sa zásady, že keď tu nebývam, tak mi je to jedno čo sa tu pácha ? 

Ak si ale túto radikálnu otázku položíme aj zo strany funkcionárov miest· 
nej_ samosprávy, predovšetkým starostu MČ DNY, jeho zástupcu, prednostu 
MU DNY ako aj všetkých zvolených poslancov MZ MČ DNY bez rozdielu 
politickej príslušnosti, zistíme nesporne, že to nie je len problematika určitej 
skupiny l'udí a jej bezpečnosti, ale že je to problematika nás všetkých vo 
vzfahu k ochrane majetku mestskej časti DNY, že je to problematika obmed
zenia a postupného znižovania majetkovej kriminality, krádeží motorových 
vozidiel, rušenia nočného kludu a pod. · 

Aj napriek tomu, Že vzniknutú situáciu rieši pochôdzkovými hliadkami 
Okrsková stanica Mestskej polície Bratislava · Dúbravkf'l (vykonávajúca 
službu aj v prospech našej mestskej časti) a hliadky OO PZ v DNY, som 
pevne presvedčený, že hliadky vysielané do výkon~.. :.!užby nemôžu by( vša· 
de, kde by sme si to predstavovali. 

Vzhl'adom na uvedené som presvedčený, že projekt "Bezpečná mestská 
časf Bratislava· Devínska Nová Ves", ktorý máme v záujme realizova( 
~ôže ~o vel'kej miery nielen obmedzi( páchanie trestnej a priestupkovej 
cmnosll , ale, a o to nám ide predovšetkým, zmierni( vandalizmus v našej 
m~stskej časti. Na to všetko ale potrebujeme pomoc aj vás všetkých obyva· 
telov mestskej časti, ktorým nie je lahostajné, za čo a kam platíte dane. 

Dovol'te preto, aby som vám predstavil projekt, ktorý v podmienkach pre· 
vencie a postupného znižovania kriminality v našej mestskej časti môže 
znamena( zásadnú zmenu. ide predovšetkým o možnos( nepretržitého mo· 
nitorovania najfrekventovanejších, a z hl'adiska nárastu priestupkovej 
a trestnej činn~sti, najproblematickejších časti Devín'ske, bezpečnostnými 
Kamerami . · 

. _Ai napriek tomu, že ide o finančne náročný projekt (v prvopočiatku pri 
lnstalovaní celého ovládacieho pultu, monitorov, nahrávacieho a záznamo· 
v~ho zariadenia, inštalovania pravdepodobne 3 kamier v rámci vytypova· 
nych obvodov mestskej časti pravdepodobne v sume do l mil. 200.· Sk) 
som presvedčený, že návratnost' vynaložených prostriedkov je tu možná do 
~och rokov. · 

Na základe uvedeného si dovol'ujem požiada( vás o podporu v snahe 
nás poslancov mestskej časti DNY urobi( túto mestskú čas( bezpečnejšou 
0 .predovšetkým prítažlivejšou pre jej návštevníkov a turistov, aj z dôvodu 
n~šho vstupu do Európskej únie v máji roku 2004. Mojím osobným zó· 
Ujmem je, aby sa v našej mestskej časti cítili všetci čo najbezpečnejšie. K to· 
mu by nám nesporne mal prispie( nami navrhovaný kamerový systém 

ochrany bezpečnosti a majetku občanov DNV. Mojou snahou je, ako som to 

p:~~entoval aj v predvolebnom období, aby sa všetci obyvatelia Devínskej 
c1td1 bezpečne a aby aj jej návštevníci sa sem radi vracali. Tým nesporne 
podporíme aj cestovný ruch v našej mestskej časti, ktorý tu chýba, a ktorý 
nám môže čiastočne naplni( miestnu "kasu". 

Real!záciu projektu bude zabezpečova(MČ DNY (cestou zástupcu sta-' 
rastu MC DNY JUDr. Františka Baňasa) v spolupráci s OO PZ v DNV 
a Okrskom mestskej polície v Dúbravke. 

Uvedený projekt máme v záujme zrealizova( ešte v priebehu mesiacov 
november až december tohto roku. 

O~akávam na jeho realizovanie vaše námety, ktoré môžete prezen· 
tovat osobne v pracovnom čase, na tel. č. 647 61291· 2, alebo 
mobil 0907 768 868. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNY 

........................ ................................................ ....................................................... 
l 

ryh:rz,í. ~anJ~ 
Denne občania, z času na čas 

devínskonovoveská. televízia 
alebo aj Devex ma oslovujú 
s otázkou čo je s rybníkom, bu
dú sa môcť cbytať ryby, kúpať 
či člnkovať v 1íom, alebo sa čin
nosť na 1íom obmedzí len na 
precbádzky občanov s malými 
deťmi či vel'kými psami. Bývam 
blízko, som doma dvadsať ho
dín denne, čiže som "na rane". 
Záujem ma teší, zárove1í však 
v istých situáciácb privádza do 
stavu, ktorý pozná každý keď 
si nevie sám pomôcť. 

V roku 1997 rozbodnutím za
stupitel'stva Mé DNV sa vodná 
nádrž nemalým nákladom revi
talízovala, zarybnila, upravené 
okolie bolo osadené lavičkami, · · 
ohniskami, na dotyku vybudo
vané volejbalové ihrisko i spev
ným stolom pre stolný tenis. čo 
z toho doteraz zostalo a v akom 
je stave nebudem opisovať, bu
dem konkrétny k najviac opa
kovanej otázke - rybám a rybá
ronz. 

V minulosti nepravidelný lov 
rýb v rybníku mal racionálny 
základ, keďže voda v rybni'ku je 
z potoka Mláka v triede čistoty 
3 - 5 stupňa, aspoň vonkajší 
vzhľad rýb mohol čo-to napove
dať. Rybári sa väčšinou tomu 
málu potešili i keď zákon sa 
musel otočiť trochu cbrbtom. 
Ale bolo to v prospech občana. 
Povodeň na jar a v let r. 2003 
vykonala svoje, napriek tomu 
poslanci pocbopili, že voda je 
vodou vtedy, pokia!' je v nej ži- . 
vot, a !fVOlilili značnú čiastku 
na opätovné zarybnenie vodnej 
plochy v závere roku 2002 
a v ' tomto roku miestna rada 
požiadala starostu, jedného 

z poslancov a uložila predno
stovi miestneho úradu vykonať 
kroky k získaniu rybárskebo 
práva v prospech MC Devínska 
Nová Ves. Rybárske právo patrí 
štátu, jeho získanie je základ
nou podmienkou umožniť uží
vanie rybníka v osobitnom re
žime pre lov rýb. 
Tol'ko v prospech rybárskej ve
rejnosti. 

Keďže pisatel'je práve tým tre
tím, ktorý má úlobu napomôcť 
získaniu rybárskeho práva, má 
zrejme aj právo poukázať aj na 
iné- bezcbarakterné pytlačenie, 
kde vek, postavenie či zamest
nanie nebrá žiadnu úlohu. To 
sú tie situácie z úvodu článku, 

keď slušný občan vidí, ako za 
bieleho dňa iný občan (za 
iných okolností tiež sluiný) pyt
lačí - čiže kradne. To by bolo 
kriku, ak by mal inú farbu pleti 
ako väčšina občanov tohto štá
tuf A to o nočnýcb či skorýcb 
ranných hodinách nehovorím. 
Po prázdninácb sa obvykle si
tuácia čiastočne upokojí, ale 
pytliaci ostávajú. 

Paragraf 181 d novely trestné
bo zákona hovorí o pytlíactve 
ako o trestnom Úne, nehovorí 
o riešení problému pytliactva 
pohovorom, ako sa to dialo do
teraz (česť výnimkám zo strany 
Policajného zboru). Aj z toho 
dôvodu neostáva nič iné, len 
prostredníctvom štatutára mest
skej časti žiadať pomoc od polí
cie a pytlačenie exemplárne 
trestat: Pretože z malého zlode
ja možno narastie vel'ký, a z ve
l'kého taký, s ktorým si už žia
den zákon neporadí. 

J'l. Ba.ra.nov-ič, poslanec MZ 

DEVEX 3 
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22. 9 •• 26. 9. VYČISTÍME DEVÍNSKU ' .: C •• 

kroje kt prír~dovedných aktivít pre žiakov základnýshŠk()l : 
. . . v Devínskej Novej Vsi .. ·· ·· .. ·.·· .. · 

29. 9; ~ 3. 10. VÝSTAVA O NIVE RIEKY MORAVY/ . . . ·' . 

v priestoroch lstracentra 

YYČISYÍME DEVÍNSKU 200;1 

Plán celotýždňových aktivít a podujatí: 
• Upratovanie a úprava školských areálov počas vybratých vyučovacích hodín, výsadba 
okrasných drevín a rastlín. Okrasné dreviny, príp. rastliny zabezpečuje podla vzájomnej 
dohody oddelenie životného prostredia MÚ ONV, RNDr. Mária Šimonová, výsadbu reali
zujú počas jesene samotné školy. Každá škola bude mat' pripravené v blízkosti areálu 

vel'kokapacitné kontajnery. 
• Zber hli nika počas c~lého týždňa, ale aj v nasledujúcom období. Koncom týždňa sa 
v DlV uskutoční vyhodnotenie zberu hliníka s ocenením účastníkov a víťazov z jednotli

vých škôl. 
* Zber použitých batérií do pripravených kontajnerov, sa uskutoční počas týždňa, ale aj 
v nasledujúcom období priamo v školách. \ 
• Zber nebezpečného odpadu, je vyhlasovaný pre všetkých obyvatel'ov Onv. Kontajnery 
pristaví firma Epsol v sobotu 27. 9. 2003 na miestach pred poštou, pri terase na ul. M. 
Ma rečka a pri hoteli Morava. Školy môžu tieto kontajnery tiež využiť na likvidáciu prí

padného nebezpečného odpadu. 
*Cykloturistické exkurzie pre starších žiakov, sa uskutočnia v utorok, streda, štvrtok 
v čase od 8.00 do 12.00 h pod odborným vedením lektorov z Ekocentra v Devíne. Žiaci 
sa stretnú vždy o 8.00 h na dohodnutom mieste. 
• Pešie exkurzie pre mladších žiakov (3.- 4. ročníkov) do blízkeho okolia, sú plá novo né 
pod odborným vedením RNDr. L Šimona PhD, podla vzájomnej dohody. 
* Návšteva Ekocentra Daphne, stretnutie na tému Voda a život v nej, môžu zúčastniť žia
ci l . aj 2. stupňa základnej školy podla záujmu a dohody s lektormi Ekocentra. 
*Stretnutie s odborníkom CHKO Záhorie v lstracentre, je pripravované pre žiakov 9. 
ročníkov ZŠ, v piatok 26. 9. 2003 o 9. hodine. Témou stretnutia budú lesy, voda a život 
v prírode. Za každú školu sa môže stretnutia zúčastniť 40 žiakov. 
* Divadelné dopoludnie v lstracentre pod názvom Smetiak, žiakom 1., ale aj 2. stupňa 
venujeme divadelné predstavenie, ktoré humorne hovorí o odpadkoch, smetia ku a čl~r . 
veku, ktorému tento smetiak slúži. .. Divadlo naštudoval Vlado Kulíšek, uznávaný maj
ster pantomímy, v súčasnosti najvýznamnejšia osobnosť slovenskej pantomímy. 
• Návšteva a prehliadka prírodovedných encyklopédií v knižnici. Miestna knižnica pri
pravila pre deti a žiakov škôl v dopoludňajších hodinách (22., 24., 25. a 16. 9.) od 
l 0.00 do 12:00 h zaujímavé predstavenie prírodovedných encyklopédií, ktoré sa na

chádzajú v miestnej knižnici. 
Kontakt: pp. E. Kučeravá a K. Klinovská, miestna knižnica, tel.: 6477 5190 · 

Kultúra bez hraníc 
lstracentrum, zabezpečujúce ku l

túrne podujatia aj v rámci dní 
Kultúra bez hraníc, pripravi lo, 
okrem iných podujatí o ktorých 
sme už písali, aj dva zaujímavé kon
certy. Prvým bolo vystúpenie reno-

DEVEX4 

mova né ho folklórneho súboru Vr
šatec 29.8., druhým bol Promenád
ny koncert 1.9.2003. 

Devínskonovoveský orchester, 
tentokrát . v "malom" zloženi: 
Ľ..Podkamenský (k larinet), M.Rajt 
(cimbal, kontrabas), F.Bá leš (akor
deón, keyboard). Ľ..Horák (pozau-

ZÁPIS V ZDRUŽENÍ VOTUM 
Združenie VOTUM aj v tomto školskom roku otvára : 

pre deti, mládež a dospelých 

JAZYKOVÉ J(URZY- anglický jazyk -začiatočníci, pokročilí 
nemecký jazyk -začiatočníci; pokročilí 

TVORIVÉ DIELNE -keramická výtvarná 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na zápise 

v dňoch 22.,23.,24. septembra 

od 17,00 - do 19,00 v priestoroch združenia 

ul. P.Horova 14 (zdravotné stredisko), l.posch. 

Rosica -
Y ChorYácsku 

Po niekol'kých rokoch hu
dobno-spevácky súbor Rosí
ca navštívil v posledných au
gustových dňoch opäť Chor
vátsko. Naše prvé kroky, hneď 
v prvý deň, viedli do obce 
Dolnja Lomnica, kde sme nav
-štívili súbor .,Nova zora", ktorý 
mohli návštevníci to/;ltoročné
ho Festivalu chorvátskej kul
túry vidieť v oboch progra
moch i v zázname DTV. Naše 
stretnutie sa nieslo vo ve/'mi 
priatel'skej atmosfére. Po spo
ločnom vystúpení a pobavení 
viedla naša cesta na ostrov 
Krk, kde nás po dlhom noč
-nom cestovaní vítalo more 
i krásne slnečné počasie ale aj 
ďalšie vystúpenie v mestečku 
Dobrinj. Pretože program bol 
zaradený na uk.ončenie ich 
kultúrneho leta, náš príchod 
oznamovalo množstvo plagá
tov a oznam v novinách. 

Vystupovali sme v kostolíku, 
ktorý teraz slúži ako kultúrny 
stánok na rôzne podujatia. 
Bola v ňom nielen vynikajúca 
akustika, ale vládla tu i vel'mi 
priatel'ská .atmosféra. Mali 
sme vel'kú radosť, že publi
kum ocenilo našu snahu a 
každú pieseň odmenilo búrli
vým potleskom. Bola už noc, 
keď sme sa s našimi priatel'mi 
lúčili spokojní, že i v tomto kú
te Chorvátska sme zanechali 
kúsok srdca, vloženého do 
pekných piesní. 

na), V.Dianiška (trúbka) a ako hosť 
vystúpil O.Gregor (spev) pripravil 
a predstavil opäť niekol'ko uchu la
hodiacich melódií svetových auto
rov pre Novovešťanov (Čajkovsk ij : 
Neapolská pieseň, G.Giordani: Caro 
mio ben, J.Offenbach: Barcarola a 
Can-can, V.Monti: Čardáš, G.Dusík: 

Další deň patril oddychu. 
Mali sme možnosť oboznámiť 
sa s krásami mestečka Omi
šalj a načerpať sily na ďalší 
deň, keď sme sa museli s tým
to krásnym kútom Chorvátska 
ro~lúčit; čakala nás cesta do 
Záhrebu a naši priatelia so sú
boru lndustrograduja Zagreb, 
ktorých sme mali pozdraviť pri 
15. výročí založenia súboru. 
Vel'mi milým prekvapením pre 
nás bolo, že nás prišiel 
v Záhrebe pozdraviť i bývalý 
vel'vyslanec Chorvátskej re
publiky na Slovensku pán 
Deželič s manželkou. Ve/'mi 
pekne spomína na svoje pô
sobenie u nás. 

Pri spoločných pesničkách 
by sme boli vydržali do nesko
rej noci, no, i keď vel'mi nera
di, museli sme sa večer s na
šimi milými priatel'mi rozlúčiť 
a nastúpiť dlhú cestu domov, 
kam sme po prebdenej noci 
nad ránom dorazili. 

Boli sme unavení, ale štast
ní, že sme sa mohli zúčastniť 
na tejto ceste a že sme i na 
tento ostrov priniesli kúsok 
Slovenska a zviditel'nili nielen 
Chorvátsky kultúrny spolok, 
ale i našu mestskú časť ONV. 

Dakujeme všetkým, ktorí sa 
o náš zájazd pričinili a tiež da
kujeme nášmu spoluobčanovi 
lvicovi Peretičovi s manžel
kou, ktorí nám zorganizovali 
vystúpenie v mestečku Dob
rinj a starali sa o nás počas 
celého pobytu na ostrove Krk. 

Eva Krížová 

Tak nekonečne krásna, M.Rajt: 
Variácie a ďalšie). 

Devínskonovoveský promenádnY 
orchester sa každým vystúpenírll 
viac a viac zapisuje do sŕdc posiu· 
cháčov. Vypfňa tiež medzeru v ob· 

.!asti vážnej i tzv. l'ahšej hudby (ope· 
reta, muziká l) r 

~POLO~,~N~I<Á I<RoN;~ii) 
C Naši jubil(ll}ti ) 

v rýcbto diíocb oslávili 

70 rokov 
Mária FACUNOVÁ 
Mária ŠUBiNOVÁ 

Veronika STREĎANSKA 

78 rokov 
Mária BEŇOVÁ 

Božena KOZÁČIKOVÁ 
Mária KRAJčiRovA 

SO rokov 
Mária ČAPLOVÁ 
Eduard ŠČEPÁN 

Etela ŠTEFEKOVÁ 

Blaboželáme! 

( Spomienk~ · · V 
D1ia 14. 8. 2003 uplynulo 

tretie výročie, 
čo nás navždy a bez 

rozlúčenia opustila manželka 

EMiLIA LADISLAVOVA 

V prvý prázdninová týždeň 
sa v priestoroch telocvične ZŠ 
P. Horova stretávala dôležitá 
spoločnost: Občianske združe
nie VOTUM sídliace v Devín
skej Novej Vsi pripravilo denný 
tábor pre deti. Ale nie hoczja
ký! V rámci integrácie postih
nutých detí do spoločnosti 

zdravých ľudí, ktorú im už dl
hé roky úspešne umožňujú 

Denný tábor VOT UM 
členovia združenia v keramic
kej dielni, vytvorili takto pries
tor ako pre deti zdravé, tak aj 
pre deti s rôznym stupňom 
zdravotného postihnutia. 

Tábor a v telocvični? Super!!! 
Vznikol tak výborný priestor 
pre všetky možné aktivity -
maľovanie, športovanie, pose
denie, občers.tvenie a nemálo 
dôležitý poobediajší odpoči
nok, počas ktorého si podakto
ré deti vážne pospali. Už pri 
prvom výlete /,u rieke Morave, 
kde sa deti lúčili s papierovými 
lod'kami, írtoré si sami vyrobi
li, bolo jasné, že spolupráca 
a pomoc zdravých detí deťom 
s postihnutím je úplne samoz
rejmá. na výlet do Devína sa 
všetci veľmi tešili. Bolo neuve-
riteľné, ako . sa do štyroch 

návštévu Devína už spojili aj 
s prehliadkou hradu a múzea 
v ňom. Prekvapením boli aj ná
vštevy Pali Jariabkovej so psí
kom Matom, tiež Dada Nagy 
a so psíkom Agátou, ktorí si vy
mýšľali pre deti rôzne zábavy 
a hry, do ktorých sa mohli 
všetci zapojit: Pútavým bolo 
rozprávanie športového redak
tora Roba Baráta o zaujíma
vostiach a divoch Nového Zé
landu spojené s premietaním. 
Predvedenie drobného divadel
ného predstavenia, ktoré si deti 
nacvičili a pripravili, bolo v po
sledný deň vyvrcholením 
a všetci sa tvárili ohromne 
dôležito, keď prišlo na odovz
dávanie diplomov, cien a rov
nakých táborových tričiek. 

Decká sa na záver rozlúčili 
osobných áut zmestilo 21 ľudí zaspievaním táborovej hymny. 

Všetci sa zhodli na tom, že by 
tábor mohol trvať aspoň o týž
deň dlhšie. Vznikli nové pria
teľstvá aj lásky, ako v každom 
inom tábore. 

Otázkou ostáva, či bude de
tom umožnené stretnúť sa 
v podobnej zostave aj o rok. 

Držme im teda palce a dáku
jeme za mimoriadne vydarený 
tábor. Deti sa ui teraz tešia na 
budúce prázdniny. 

'R. Blizniaková aM. Barnavá, 
rodičia 

Podákovanie 

Združenie VOTUM ďakuje ria
dite/ovi ZŠ P. Horova 16 M. 
Markovi za poskytnutie pries
torov pre integrovaný denný 
tábor. Aj vďaka jeho pochope
niu a ochote zamestnancov 
školy mohli naše deti príjemne 
prežiť prvý týždeň prázdnin. 

Výbor združenia VOTUM 

p1·i nedožitých 72 rokov 
svojho života. 

a niekotko invalidných vozí- : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU 
Za tichú spomienku ďakujú 

manžel s rodinou a priatelia. 

kov. Odmenou po dlhej pre- ! 
chádzke bolo občerstvenie ! 
v malej krčmičke. Ďalšiu ! , usporiada celoslovenskú konferenciu pri_príležitosti Európskeho roka zdravotne 

* postihnutých pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. 
r---------------------------------------~------~ : 

na maximálnu hlasitost·. Možno je tak ! PRVÝ OKTÓBER ... MEDZINÁRODNÝ DEŇ STARŠÍCH 
zyknutý, možno si neuvedomil, že celé ! 
sídlisko prinútil počúvať to, čo si púšťal ! PROGRAM: 

V pondelok 15.9. bol sviatok, deň vo- pre seba. Ked' sme chceli počuť televí- * k ky f 
l'na. l:.udia si chceli odýchnuť, vychut- zor museli sme zatvoril' okno. : · Súčasné ro trans ormácie zdravotnej 
nať pohodu. Mladý muž, vlastník strie- Skoda mladého človek. Dcéru by som ! starostlivosti v SR 
berného auta, na ulici J. Jonáša čosi do jeho rúk nezverila. tm *** • Zdrovotné post1'hnut1'e vo vzt'ahu k zdro· majstroval. Rádio v aute mal pustené 

- ----------------------------------------------_j ! viu a chorobe 

Pozývame vás 
Skola- cbrám výcbovy, základ živo

ta, vzdelan(e, vyučovanie, prázdniny, 
Známky .. Desiatky prívlastkov, ktoré 
dokážu charakterizovať školu, spájajú
cu sa zo životom každého z ·nás. Na 
14.10.2003 je určený 2. európsky de1í 
rodičov a škôl. Cielbm tohto projektu je 

zdôrazuiť a upevniť význam spolupni
ce medzi rodinou a školou, medzi uči
telbm a rodičom. Spolupráca týcbto zlo
žiek je mimoriadne dôležitá, veď obom 
ide o to isté - o naše deti, o ich vzdela
nie a výchovu. 
Aj preto sme sa rozhodli na ZS I. 
Bukovéana 3 organizovať 1.10.2003 
DEŇ OTVORENÝCH DVERI 

V tento de1í otvoríme dvere našej ško
ly nielen pre našicb žiakov, ale aj pre 
ich rodičov, priatelbv a známych. Príďte 
sa pozrieť na našu školu a prácu v nej. 
Spoznáte pracovné prostredie, v ktorom 
vašim deťom otvárame brány pozna
nia. Všetkých vás srdečne pozývame! 

S. ŠkuloviÍ 

· Zdravotné postihnutie ako otázka l'ud

ských práv 

- Sučasný stav plnenia Národného pro· 

gramu ochrany starších ludí 

- Starnulie a zdravie 

TERMÍN: 
l.oktobra 2003 od 9.00 hod. v prednáš· 

kovej miestnosti Nemocnice s poliklinikou 

Ružinovská 6, Bratislava 

Na toto podu jatie pozýva svojich č l enov 
Miestna organizácia JDS v Devínskej 

Novej Vsi 

DEVEX S 



Vedenie SUPERMARKETU TERNO v Devínskej Novej Vsí 

Slf .., lf l b f •t , ,,, LaznosL ••• a e o eJ on •••••• 
V dnešnom HYPER-SUPER marketovom svete, ktorý sa k nám "prevalí/" vel~ 

mi oceňujem (ako ",okálpatriotť), že aspoň jeden domáci podnik dokázal za
siahnuť do konkurencie zahraničných obchodných reťazcov a udržať sa na 
pozícii ve/'kopredajne(ní), ponúkajúcich možnosť kompletného nákupu potra
vín a doplnkového tovaru pod jednou strechou. 

Oceňujem to aj napriek tomu, že ve/"ké rodinné nákupné "akcie" vo mne 
vzbudzujú nechuť, pretože pri nich vždy vzniká situácia, keď človek nakúpi 
množstvo vecí a produktov, ktoré vlastne vôbec nepotrebuje - a nechce - ale 
na tom je asi dnešný spôsob predaja založený ... 

Konkrétne - tu v ONV všetci obyvatelia velmi netrpezlivo očakávali otvorenie 
novej predajne TERNO -po úplnom výpadku pôvodnej "JEDNOTY" na terase 
na mnoho dní (nepamätám si, ko/'ko to bolo) z dôvodu sťahovania do nových 
priestorov, ktorý (ten výpadok) mi je dodnes nepochopitel"ný; naozaj nie je 
možné nechať v prevádzke fungujúcu predajňu až do otvorenia novej??? 

A po úvodnom nadšení, akciách a sláve ... prichádza každodenná rutina: 
zákazník -"Váš pán"- vstúpi do predajne - a od tohto okamihu sa stáva "ru
kojemníkom" majitela (alebo iba konkrétnych zamestnancov- /"udí?). · 

Ten diktuje jeho správanie (ako domáci pán), počnúc márnym h/"adaním 
košíka v prípade malého nákupu, chaotickým umiestnením "nepreberného" 
množstva tovaru rôzneho sortimentu, spôsobujúcim nepredvídate/"ný pohyb 
"semo-tamo" a zas naspäť s vel'kým, nešikovne ťažkým nákupným vozíkom. 
Pritom od prvých krokov po nieko/'konásobne väčšej predajnej ploche než bo
la pôvodná priam fyzicky cítite, že vlastne prekážate - jednak ostatným chao
ticky sa pohybujúcim kupujúcim, ale hlavne zamestnancom j}redajne, ktorí 
jasne dávajú najavo, že kvôli zákazníkom nemôžu pokojne pracovať, dokla
dať tovar, pohybovať sa s paletami pomedzi regály ... 
Keď som si naposledy vyberala tova·r zo zeleninovej ponuky, mladý muž, 

ktorému som evidentne prekážala pri dokladaní tovaru mrzuto poznamenal, 
že si nemám príliš preberať, pretože všetko rozhádžem, a aj tak je všetko rov
naké. 
Zaskočilo ma to, a ospravedlnila so sa mu za to, že vôbec nakupujem ... 

Po absolvovaní k/"ukatej "prechádzky kvitnúcim sadom" s nieko/'kými ka
rambólmi vozíkov speje zákazník ku koncu "tŕňovej cesty': pripravený urobiť 
čoko/'vek (aj zaplatiť nemalú sumu, len aby už konečne" vypadol" na vzduch). 
Musí však s beznádejou vyhodnotiť dľzku jednotlivých ~adov pri pokladniach 
a prípadnú možnosť prístupu k ich koncom, ktoré zásadne vytvárajú "doprav
nú zápchu" medzi regálmi s tovarom. 
Konečne sa posúvame v rade na platbu, a keď už-už hrozí, že sa zrealizuje, 

oznámi zamatový hlások v reproduktoroch, že pokladňa, pri ktorej stojíme 
v tejto chvíli neprijíma platobné karty, prípadne sa v spleti informačných tab
ú/' dočítame, že nestojíme pri tej správnej pokladni (táto prijíma iba 5-po/ož
kové nákupy), a samozrejme - ako inak- prečo by fungovali všetky pokladne, 
keď môže iba tretina, či polovica z plného počtu? 

Nakoniec sa mi napriek všetkým týmto "príkoriam a prekážkam" podarí vy
prázdniť peňaženku, či" vybieliť" účet, a keď sa odsuniem za pokladňu a hf'a
dám pokojné miestečko, kde by som sa pokúsila trošku preh/"adne a logicky 
premiestniť nákup do tašiek, pristúpi ku mne sebaistý usmiaty mladý muž. 
(s obuškom za opaskom by som sa i ja tvárila ako majster sveta) a požiada 
ma o predloženie cca l m dlhého pokladničného bloku, pretože má právo -
a povinnosť- skontrolovať môj nákup (podľa §XXL) kopiaci sa nepreh/'adne 
v nákupnom vozíku. Myslím, že toto každého normálneho zákazníka predov
šetkým pobúri a urazí tak, že by najrqdšej nechal vozík, nákup, peniaze i ner
vy napospas TERNU. 

FUTBAL® 
Nový tréner 

Novým trénerom FCL DNY je 
Milan Hudec. Kde doteroz pôsobil? 
94- 95 VTJ Koba Senec "B" muži 
95- 97. DNY storší dorast 
97 - 98 Tatran Stupava muži 

DEVEX 6 

99- 2001 -TJ Miloslavov muži 
2001- súčosnos( DNY dorast, muži 
Opýtali sme so ho aké ciele má 
v súčasnosti? Trénerské kormidlo 
som prevzal po Františkovi Chudo
bovi . Čoká me nel'ahká úloho. 
Zabudovanie dorastencov do muž
stvo si žiada istý adaptačný proces . 
Verím, že zo pomoci storších hrá
čov so nám t~ podarí . V príprav-

Až po chvíli si uvedomí, že nie je schopný pokojnej, logickej a kultivovane· 
reakcie. Ale dokáže mi niekto z vedenia Supermarketu vysvetliť, ako je možn~ 
vo/'ným okom za asi 30 sekúnd skontrolovať správnosť mnohopoložkového 
nákupu vŕšiaceho sa neprehf'adne vo vozíku??? 

Mladý muž mi sebaisto odpovedal asi toto: "Ja už to mám v oku ... " A odišiel 
s úsmevom uspokojeného zadosťučinenia a vlastnej dôležitosti "odchytiť" ďaf. 
šiu vyčerpanú obeť. 

Bodkou za týmto "výletom do Terna" je pre zákazníka bez auta zostup Po 
hlavnom schodisku, ktoré je síce atraktívne z hladiska architektúry (ale z po. 
hladu človeka obťažkaného plnými taškami zdraviu nebezpečné) -zlomené v 
pravom uhle presne v smere odchodu z predajne na hlavnú ulicu (Eisnerovu) 
a vyúsťujúce priamo do jazdnej dráhy vozidiel parkujúcich, prípadne opúšťaj. 
úcich parkovisko obchodného centra. Takže mám čo robiť, aby sa mi "nezapli
etli" nohy a neskotúl'ala som sa pod kolesá svojich spolubujovníkov-zákazní
kov. 

Možno je to iba môj problém, možno som už stará a nešikovná, ktovie? 
Možno túto vec neovplyvňuje vedenie Terna, Jednoty, či COOP-u, ale iba ar
chitekt...neviem. 

Ale na záver musím spomenúť dve veci, ktoré ma v Terne fascinujú ako ma-
lé dieťa. . 
1} Automat na preberanie prázdnych fliaš: prídete- vložíte- f/'aša odcestuje , 
kamsi do útrob budovy- bez čakania, bez nenápadného, či nápadného štrn
gotania skla, aby si ma niekto konečne všimol. Patom stlačiť "gombík". 
a stroj Vám zdvorilo "vyp/'uje" doklad. Teda dúfam, že sa nepokazí- je to z*ži
tok ... 
2} A druhá: ak prídem v čase vyberania čerstvo upečeného chleba - tá vôňa 
ma na chvílu dokáže odpútať od negatív (vyššie spomínaných), ktoré som za
žila a zažívam pri nákupoch vo Vašom(našom) SUPERMARKETE TERNO 
v Devínskej Novej Vsi. 

S pozdravom zákazníka, ktorý je zatial' na Vás odkázaný, kvôli vzdialenosti
am iných, firiem- ale to nie sú všetci, a netreba s tým príliš počítať. .. 

Jana Fífíková M 

P.S.:Teraz sa v duchu pýtam - mám čakať nejakú reakciu, odpoved; alebo 
som si to len tak z dlhej chvíle napísala pre seba či pre DEVEX ako fejtón? 
lZ Z 03 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalcva&5, S43 02 Bratislava, tel.: 02í6477 ms, fax: 02í6477 Gl71 

· em.d: IU@m.tk, kttp:llwww.ltt.tk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

nom období sme zohroli sedem 
priotel'ských zápasov, o to so 
Záhorskou Vsou, Malackami , 
Jakubovom, Vrakuňou, Dunajskou 
Lužnou, Jorovcomi o českým me
stom Mokro Horákov. Cielom je vy
budovanie mužstvo z hráčov De
vínskej Novej Vsi, ole no základe 
dotera jších výsledkov bude nutné v 
zimnej prestávke doplni( káder o 

jedného kvalitného - hotového stre
dového hráča o jedného obrancu. 
Mužstvo by malo obsadí( pozíciU 
do 8-1 O miesto v 4:lige r 

muži 

6. kolo- 7 .9. 
DNV - lskro Petržalka 
7. kolo- 14.9. 
Ružinov B - DNV 
g. Madar 

0:1 

4 :1 (2:11 
r 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sa1•atov. Dílbi"avka 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobot::1 

f OO - 18 C>O 

7 oo - 12 oo Teplé jedlá, m~iso, 
ítdenbty, šaláty, syt•y, 
mliečne výt•obky, 

eukt·ovinky 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
l-<empel8nO\'a 2 

KARLOVA VES 
T 

149 Sklkg 

139-Sklkg 

129 Sklkg 

if Jax 02/6542 1727, E-mail• parrnal@parmai sk 

l 

i 
l 
i 
l 

Bravčová stehno 

Bravčové pliecko 

Bravčová krkovička 

Bravčový bok s kosťou 

Nárez z pliecka 

Morčacia šmum extra 
Hydinový pari~ér 
Bravčová šunka 

Eidamská tehla 45 o/o 
Gazdovská parenica 
Bryndza 

89 Sklkg 

135 Sklkg 

169 Sklkg 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

~~<E::--- --------------j 

79 Sklkg 

139 Sklkg 

139 Sk/kg 

189 Sklkg 

149 Sklkg 

Ceny platia od 21.9. do 27.9. 2003. 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8"0-18"", So: 7••·12•• BRATISLAVA, a.s. 

Nákup možný aj na gastrolístky 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/642 861 09 
www.kermat.sk 

DD €)Dni mATE U9RDBDH DDmR. 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručiteľa , preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ui. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po- Pia: 14.00- 18.00 

· uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručnýci:J listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

Part ol lľe Eureka Group 

Rozumné a spol'ahlivé poistenie je zárukou kvalitného života 

' PENZIA PLUS, PENZIA BONUS 
Dôchodkovo orientované zabezpečenie budúcnosti 
' INVESTICNE ZIVOTNE POISTENIE 

Ferdiša Kostku č.~, 
841 05 Bratislava 
tel.: 02/6541 3177, 
6541 3180 

Poistenie a investovanie v jednom produkte ~;~~~:~vas®rpp.union.sk 
'ZIVOTNE POISTENIE s pripoistením kr~ických chorôb ,___ __ ....:..:...___:____:_ 
Variabilné poistenie kombinované s výhodným sporením 
'MLADOSi 
Vhodné na zabezpečenie štipendií pre deti počas štúdií alebo pri štarte do života 
'GARANCIA 
Možno použiť ako záruku ny krytie úverov a iných rizrk 
' ZIVOT BONUS 
Progresívne vytváranie úspor pre budúcnosť 
' CELOROCNE CESTOVNE POISTENIE 
Iba za 680,- Sk pre j~dnotlivca a rok, 1980,- Sk pre rodinu s deťmi do 18 rokov 
'POISTENIE DOMACNOSTI, BYTOV A RODINNÝCH DOMOV · 
Chráni Vašu domácnosť pred nepredvídaným i udalosťami 

' Strihanie o úprava psov. Telefonické in
formácie Zuzana Strakavá, 

tel.: 0903 411 7 43 
' Starší praktik VŠ no dome douč. Aj, Nj . 
Individuálne. Aj no reporóly. Po l ,5 hod. 
- 200 Sk. 

Odkazy: 6477 8835 
' K voli lne vás_ priprovím no prijímačky no 
SŠ. Doučím Mo, Sj, Aj · ZŠ. 

Tel.: 0903 215 069 
' Právne služby · vymáhanie pohl'adóvok, 
kvolifikovanosÍ o diskrétnosí zaručená. 

Tel.: 0903 788 887 
' Stredoškolská učitel'ka doučí Nj. SŠ, SŠ
maturita po novom . 

Tel.: 0908 140 107, fox: 6477 6862 

INZERTNÉ RUBRIKY ' Predám šteniatka bišónikov s PP. cena 
14 000 Sk. Kvalitná krvná línia. 

• TV servis Baláž- oprava televízorov. No ' Výmena 3-izb. bytu v DNY za 2-izb. + 
Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 doplatok. Tel.: 0907 757 651. 01-

02-
03-
04-
os-
06-
07. 

Kúpa 
Predai 
Vo/né miesta (ponúka, h/ádó) 
Služby {ponúka) 
Byty 
Nehnutelnosti 
Rozličné 

Tel.: 0903 311 785 
' Predám tlačiarenský stroj Romayor, 
funkčný, za symbolickú cenu. 

Tel.: 0903 429 485 

' Murárske, obkladačské práce, sadrokar-
tón, malovky. Interiér· exteriér. ~\ .; Q7J[.:."R()ZLIGNÉ,, i'' ) 

Tel.: 0908 543 991 
' Jednoduché o podvojné účtovníctvo, 
DPH, mzdy pre FO a PO spolohlivo. JÚ l O 
Sk/ položka, PÚ cena dohodou. 

' Herba · ZÁHRADNÍCKE POTREBY, roz
ličný tovar, darčeky. No grbe 55. 

Tel.: 6477 4642 
Tel.: 6477 6954,0905 501 531 

[ 5;,, i02fPREDAJ:iii!lii .i~í.!ihV 'Požičov~:t:;o:~~~~~~~ 133 994 ~r~~~~~:~:ék=~ány, ~č:o;;~~ ;';;i;~; jlnzeruite u nás!!! l 

lnzerc~a - Cenník:_! ~na~ = !,30 Sk, 1/1,6 str. = _678 S~, 1!8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. 1 cm= 22 Sk. 
K cenam treba pnpoCIIat 20% DPH. Zla vy: In uvere1nema za sebou S% pri pät' a viac 1 O% celoročné 20o' p k d 1 k· h · b 1 Za me 1 · hl' d · l' 50% p · 1 k 1 ' ' 10 . onu a e s yc vecr ezp atne 
1 

s nam_e a am:, • z ~va '· np at, y: · strana + 1_00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%: 
nzertna kancelarJa. ONV Novoveska 14 (z dvora nad pastou) po-pia· 15 30 18 00 s . 8 00 11 00 ·1 k @ ·1 · k , · · · · , o. . - . , e-mat : rug mat .vrapvt.s 
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Z policajného 
zápis nika 

- Prvý deň septembra sa nezná

my páchate!' vlámal do červené
ho VW Golf na ulici P. Horova 5. 

Vybral zariadenie na demontáž 

kolies, odmontoval štyri skrutky 

a ... práve ho ktosi vyrušil. 

-O deň neskôr, 2. 9., neznámy 

páchate!' na Novoveskej ukradol 

Škodu Fabia v hodnote 300 tis. 

Sk. 

- V stredu 3. 9. zatkla hliadka 

OO PZ DNY 33-ročného občana 

z ulice J. Jonáša na základe prí

kazu na zatknutie vydaného 

Okresným súdom Bratislava IV. 

- Ten istý súd vydal príkaz na za

tknutie 25-ročného občana z tej 

istej ulice. Hliadka OO PZ DNV 

predviedla zatknutého 5. 9. 

- V sobotu 6. 9. cudzinecká polí

cia zadržala na území DNY 

dvoch prevádzačov a šes( mi

grantov z Indie. Všetkých odovz

dala vyšetrovatelovi Okresného 

útvaru justičnej polície Bratislava 

IV do väzby. V ten istý deň ne

známy páchate!' ukradol na ulici 

P. Horova Daevo Nexia červenej 

farby v hodnote 150 tis. Sk. 
-O deň neskôr, 7. 9., zatial' ne

známy páchate!' sa vláma l do 

skrinky v športovom centre Ro

landa, ukradol mobil Nokia, ná

ramkové hodinky Citizen a dokla

dy v celkovej hodnote 36 tis. Sk. 

-V 18. a 19. týždni riešili pracov

níci miestnej polície šes( prípadov 

porušovania osobnej slobody 

a devätnás( prípadov krádeží 

{doklady, mobily ... ). 

OOPZ ONV 

~- l ·l'' Nt:: S S @ W t:" t...LN ES~ ~ Lt f" E.ST Yl-E: 

*"DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ", 
SOBOTA 20.09.03, 9,00- 20,00 

(VSTUP ZDARMA) 

I(RÍŽOVI{A 
Októbrová pranostika 
Vodorovne: A. Slovenské mesto -
kuprikladu (skr.) - rob hnusným - dá
valo teplo. - B. Začiatok tajničky. - C. 
Filtruješ - daroval -podnik zahranič
ného obchodu - rival - ostrov 
v Ugande. - O. Skratka streptomycí
nu - časť hlavy - vystupovala si 
(básn.) - púštne zviera - uzol. - E. 
Rachotí - mesto v frsku - mesto 
v Kanade - čadilo. - F. Mesto v USA -
trením neodstráni/ - sukne (nár.). - G. 
Koniec tajničky. - H. Slza po chorvát
sky - prepožičal - africký strunový 
nástroj - kačica po nemecky. 
Zvisle: 1. Trakcia po česky- zrútenie 
sa - okrídlený po latinsky. - 2. 
Nastoknem - choroba zrážania krvi -
poškoď.- 3. Hrnieš- triedil- zo zad- · 
nej strany. - 4. Nadišla - sliz - milo po 
česky. - 5. Vzdor, odpor - nevydali 
zvuk. 
6. Náruživo sa oddával - mykal hore 
dole. - 7. Váš návštevník - dostával 
modrú farbu - metrák (100 kg). - 8. 
Rieka Rýn po nemecky - druh bielej 

repy - horúci prameň vystrekujúc i zo 
zeme. - 9. Metóda dobývania uhlia 
stlačeným vzduchom - adícia po čes
ky 7 odvodňovací kanál. - 10. 
Jazykom po niečom prejdeš - kovalo 
- odpočívate. -

Kedy? V sobotu 27. 9. 2003 v čase od 9,00 do 13,00 hod. 
Kde? (pod terasou M. Marečka (pri pošte (pri hoteli Morava 
Pracovníci firmy EPSOL budú od občanov bezplatne odoberať nasledu. 
júce druhy odpadov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu: 
* odpad z farieb, lepidiel, postrekov, rozpú šťadiel , olejové filtre, ostatné 
chemikálie z domácností 
* odpadové olovené autobatérie 
* odpadový motorový olej 
* ortuťové žiarivky 
Odovzdajte aj Vy nebezpečný odpad, ktorý nepatrí na kontajnerov na 
zmiešaný odpad! Ochránite tak naše spoločné životné prostredie. 

Harmonogram 

rozmiestňovania vel'kokapacitných kontajnerov na objemný odpad 
z rodinných domov a domácností na ll. polrok 2003 
Rozpis pristavenia kontajnerov: 
19. 9.- 22. 9. Na hriadkach, Mečíkova, ). jonáša- 2x kontajner 
26. 9.- 29. 9. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 
3. 1 O. - 6. 1 O. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
1 O . . 1 O.- 13. 1 O. Na vyhliadke, Ponikl'ecova, Spádová-Delená 
17. 1 O. - 20. 1 O. janšáková, Slovinec, Záhradná 
24. 1 O.- 27. 1 O. Novoveská- j. Poničana, nám 6. apríla, Na kaštieli 

* PROGRAM: Fitness, Bazén, Detský kútik, Aerobic, Aqua 
Aerobic, Body Work, Tae Bo, Ta i Chi 

* POKUS O SVETOVÝ REKORD A ZÁPIS DO GUINNESSOVEJ 
KNIHY REKORDOV VO VYTRVALOSTNOM ŽONGLOVANÍ 

* SÚŤAŽE, OBČERSTVENIE, TOMBOLA O ATRAKTÍVNE CENY 

TEL: 6453 7373, WWW.JUSTFIT.SK 

Pomôcky: 
C. Nkoše. -O. STM. - 1. A/atus. - 8. 

l{orenie života 
Rhein. 

- Písali sme v škole slohovú úlohu 
ď na tému, ako sa zoznámili naši ro

dičia. 

-A čo si napísal? 
- že ste sa zoznámili vo Vysokých 

Tatrách. 
- To je pravda. Ako si tú prácu na
zval? 
- Obeť velbôr. 

*** 
-Babička, otvor! 
-Kto je? 
- My partizáni. 
-Koľko vás je? 
- Zweiundzwanzig. 

*** 
-Aké je najrýchlejšie auto našich 

ciest? 
-A via. Je vždy na čelé kolóny. 

* ** 
Pred mnohými rokmi sa na našej 
zemi objavili rozumní ľudia. 
Ktovie, čo sa s nimi stalo ... 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: B41 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská lA 
(z dvora) po-pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla : vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 

·Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · ~ -
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41.- 42. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Človeka potešia aktivity 

za krajšie životné prostre

die, najmä keď ich spoluor

ganizátormi sú školy. 

Možno očakáva( že aj 

po skončen í vyučovania , či 
po týždennej aktivite zosta 

ne záujem zdvihnút' z tráv

nika odhodenú umelohmot

nú fl'ašu , papier a lebo iné 

smeti "zdobiace" naše tráv

niky a chodníky, čakajúce 
iba na pracovníkov Denovy. 

Devínska, vdaka svojmu 

príÍažlivému prírodnému 

okoliu , získala dobré meno 

lokality pre bývanie. 

K pohode . bývania však 

patrí každý kúsok obce, ale 

aj spôsoby ako si ich neka

zií, chráni( zvelaďií. 

NešÍastne riešené sídliská 

vyžadujú ohladuplnosí tak, 

ako by sme už bol i v Európ

skej únii, kde normy vytvá

rajúce spokojné spolunaží

vanie občanov sú ovel'a 

prísnejšie na aké sme zvyk

nutí. 

Hlavne však sú občanmi 
dodržiavané. 

Zrejme aj prísnejšie kon

trolované. 

Škoda, že sa ich musíme 

učiÍ a učíme sa ich tak po

maly. 

Veď nie všetko sa odvíja 

len od peňazí. 

Vydavatel' 

~mail: krug @mail.viapvt.sk J 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
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e z policajného záp isníka * Šport 

SKRÁŠĽOVALI OKOLIE 
Žiaci a pedagógovia ZŠ l. Bukovčana 1 sa zapojili v týždni od 
22. 9. - 26. 9. 2003 do akcie Vyčistime Devínsku 2003. 

Vzhl'adom k envi ronmentá l
nemu zamerani u našej ško ly 
sme sa hneď po otvorení 
škol ského ro ka zapoj i l i do 
mnohých č inn ostí, ktorým i sa 
snaž íme a ngažovať det i do 
tvorby a ochrany ž ivotného 
prostred ia. 

V areá li ško ly sme nechal i 
vybud ovať prírod né jazi erko, 
ktoré naš i žiaci pr ij a li s ve l'
kým nadšen ím. 

Pozo rn e sledova li j eho 
vz nik a so záujmom sa info r
mova l i u jeho tvorcov, ako sa 
m ajú o jaz ierko sta rať. 

N aj väčš iu radosť im urobil i 
vodné rast liny, avša k nevedi a 
sa už dočkať chv íl e, kedy bu 
dú v jaz ierku pl ávať aj ryby. 
N ás pedagógov poteš il o, že 
deti si okamž ite vytvo ril i k ne-

mu vzťa h a prevza li nad ním 
prav idei nú starosti i vo sť. 

Pod vedením svoji ch pedagó
gov sa ž iac i ochotne za poj ili 
do upratova ni a a úp ravy ško l
ského areá lu, výsadby okras
ných drev ín a rasti ín , zberu pa
piera, hliníka a použitých baté
r ií. 

Prírodné krásy Devínskej ob
divova l i počas vychádzky na 
Sandberg a ve l'a za ujím avé ho 
sa dozvedeli v rámci výchovné
ho programu n a tému Voda 
v Ekocentre Daphne. 

Počas týchto akt ivít sa nám 
poda ril o d obu dovať z fin a n č 

ných prostri edkov progra
mu Phare novú u čebňu , ktorá 
j e vybavená najm odern ejšou 

( Pokračova ni e na 3. strane) 

Devínska na internete 

Hoci iba v skúšobnej p re
vádzke, už dnes si však môže
te na internete nájsť základné 
údaje o Devínskej. Web strán
ku nájdet e pod: www.devin
skanovaves.sk. 

Svoje p ripomienky a návrhy 
na jej dopíňanie môžete adre
sovať prostredníctvom e-mai
lu: mudnv@posta.sk. 

r 

Povinnosť chovatel~v 
evidova t' hovädzí dobytok 

V zmysle zákona č. 488/2002 
o veterinárnej starostlivosti žia
dame všet kých drobnochovate
l'ov, aby svoj hovädzí dobytok 
bezodkladne prihlásili na miest
nom úrade v Devínskej Novej Vsi. 
Miestny úrad vykonaný súpis po
skytne do 20. 1 O. 2003 Regionál-

- nej veterinárnej a potravinovej 
správe Brat islava - mesto ako 
podkladový materiál pre centrál
nu registráciu držitel'ov zvierat a 
individuálnu identifikáciu zvierat. 
Súčasne upozorňujeme chovate
l'ov na Nariadenie vlády SR č. 

278/2003 o syst éme identifikácie 
a registrác ie hovädzieho dobytka 
a označovaní hovädzieho mäsa a 
produktov z neho. 

Mš 

Máte doma knihy, 
ktoré nepotrebujete? 

Ak máte doma knihy, ktoré 
nepotrebuje te, darujte ich 
miestnej knižnici - /strijská 6, 
v ONV. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 25.9. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 9.10. 2003, 

číslo vyjde 17.1 O. 2003. 
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n t.. 'VtJ!.. ~ ' uraunrca:y Zľ rauntce 
Miestna rada MČ ONV na 

svojom riadnom zasadnutí 
23. 9. 2003 prerokovala 
z plánovaných 7 8 riadnych 
bodov 7 6 bodov a dá/ších 
7 O bodov zaradených do 
rôzneho. 

- miestna rada po prerokova
ní Návrhu koncepcie, bytovej 
politiky MČ ONV uložila 
komisii výstavby a dopravy, 
finančnej komisii a komisii 
sociálnej, zdravotnej a byto
vej materiál prerokovať na 
zasadnutiach komisii a pred
ložiť pripomienky na dálšie 
zasadnutie miestnej rady 
v mesiaci november 2003, 
- materiál Zásady hospodá
renia s majetkom MČ ONV 
a majetkom jej zvereným 
uložila predsedom komisie 
výstavby a dopravy, finanč
nej komisii, legislatívnej ko
misii a komisii sociálnej, 
zdravotnej a bytovej prero
kovať na svojich zasadnu
tiach a pripomienky predlo
žiť na dálšie zasadnutie 
miestnej rady v mesiaci ok
tóber 2003, 

nad rozliatym mliekom ... 

... a ja už nechcem rozmýšl'a( 
nad tým, prečo bolo treba zruši( 
materskú školu na Grbe, ani nad 
tým, čo pre mňa 22 rokov zna
menala. Život je zmena, aj keď 
často bolí a nedá spať. .. 

Triedu najstarších detí (tých 
mojich), pritúlila MŠ na ul. M. 
Marečka 16. Vel'ká, čerstvou ma
lovkou voňajúca trieda sa zaplni 
la starým známym nábytkom, 
hračkami a kvetmi, ktoré sem bo
li vdaka Denove bez ujmy preve
zené. Pani riaditel'ka Kubíková, 
ktorá nám vychádzala v ústrety 
už počas prázdnin, keď sme sa 
s(ahovali, i teraz nám maximálne 
pomáha pri našej adaptácii. 
Ďakujeme jej . 

Možno i známe veci, medzi ni-

DEVEX2 

- obdobne aj materiál Zásady 
kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra a kontrolnej čin
nosti v rámci samosprávy 
MČ ONV uložila predsedom 
komisie výstavby a dopravy, 
legislatívnej komisie, finanč
nej komisie a komisie sociál
nej, zdravotnej a bytovej pre
rokovať na svojich zasadnuti
ach, ako aj miestnemu kontro
lórovi, a pripomienky predlo
žiť na dálšie zasadnutie miest
nej rady v mesiaci október 
2003, 
- taktiež aj materiál Pravidlá 
hospodárenia rozpočtových 

a príspevkových organizácii 
zriadených Miestnym zastupi
teľstvom MČ ONV uložila 
predsedom komisie výstavby 
a dopravy, finaÚnej komisie, · 
komisie sociálnej, zdravotnej 
a bytovej a legislatívnej komi
sie prerokovať na svojich za
sadn utiach a pripomienky 
predložiť na dálšie zasadnutie 
miestnej rady v mesiaci októ
ber 2003, 
· miestna rada zobrala na 
vedomie stanovisko k UMR č. 
243/8/2003 k vykonaniu kon-

mi krásny medvedíkový koberec, 
pomohli našim de(om zvyknúť si 
bez problémov na nové prostre
die. Kedže sme dostali triedu na 
poschodí, sme trieda "veverič· 
ky". Prvá vec, ktorá deti zaujíma
la na dvore škôlky bola, či tam 
rastie breza, ich obl'úbený strom 
z Grby. Brezu sme hneď našli. 
Ďalšou dôležitou vecou bolo, či 
sa dá na ňu vyliezť a či im to do
volím. 

Vylieza( sa na ňu dá krásne ... 
a nedovol'te "veveričkám" vylie
za( na strom . Veď by to bolo 
proti prírode. A príroda bola i je 
v našej práci prvoradým pros
triedkom výchovy. Kedže MŠ M. 
Marečka 16 patrí medzi školy 
podporujúce zdravie s environ
mentálnym zameraním, mys lím, 

troly verejného obstarávania 
prác v MŠ v ONV, 
- miestna rada zobrala na ve
domie informácie o zostatku 
na bežnom účte, ktorý čhí 8 
mil. 230 tis. Sk, 
- miestna rada zohr::>la na ve
domie informác iu o príprave 
VOS na zabezpečenie zhotovi
teľa stavebných úprav Prestav
ba MŠ 7 20, Na Grbe 2 na OSS 
a požiada la prednostu Miest
neho Líradu v ONV predložiť 
informáciu o spôsobe finanč
ného krytia tejto investície, 
- miestna rada prerokovala 
Návrh zmluvy o nájme NP na 
ul. /strijská č. 109 pre Lekársku 
stanicu prvej pomoci a uložila 
predsedovi komisie výstavby 
a dopravy, finančnej komisie, 
sociálnej, zdravotnej a bytovej 
a legislatívnej komisie materiál 
prerokovať na svojich zasadnu
tiach a predložiť pripomienky 
na zasadnutie miestnej rady 
v mesiaci október, 
-miestna rada schválila vybu
dovanie odvodnenia na ve
rejnom priestranstve prostred
níctvom OENOVY v náklade 
15.000.- Sk, zobrala na vedo
mie, že úseky odvodňovacích 
rigolov vedúcich cez súkromné 
pozemky budú realizovať vlast
níci na vlastné náklady, a uloži-

že sem pekne zapadneme a bu
deme si rozumieť. Vlastne, už si 
rozum ieme. 
Keď som prvýkrát zazvoni la pri 

vchode, otvorila mi pani školníč
ka, predstavila som sa, že som 
z Grby, prerušila ma: "Vy už nie 
ste z Grby, už ste naša." 

la prednostovi MÚ pred/ožiť 
návrh na finančné krytie vy. 
budovania rigolu do výšky 
50.000.- Sk, 
- miestna rada neschválila 
Ing. Kevanovi vyhradené 
parkovacie miesto na ul. 
Bystrickej 14 v ONV z dôvo. 
du, že ide o verejnú komuni
káciu, 
- miestna rada schválila zvý. 
šenie hraníc dôchodkov na 
poskytovanie zliav na obedy 
pre dôchodcov podlá pred
loženého návrhu, 
- miestna rada schválila pre
nájom NP v MŠ}. Smreka č. 
8 podľa ž iadosti zo dňa 23. 
9. 2003 na dobu určitú do 
30. 6. 2004 za sumu 250.
Sk za meter štvorc./rok, 
- miestna rada schválila 
uvo/'nenie účelového finanč
ného príspevku do výšky 
20.000.- Sk z Fondu kultúry 
na úhradu dopravných ná
kladov na družobné kultúrne 
podujatie Varaždínskej žu
py v Chorvátsku v dňoch 
4. - 5. 1 o. 2003 pre zmieša
ný folklórny súbor Kobylka, 
ktorý bude reprezentovať 

MČ ONV. 

jUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu 

Krajšie privítanie si neviem ani 
predstaviť. Príďte teda všetci 
z Grby a celej starej dediny, vaše 
deti budú aj naše. 

Kornélia Ludvigová, 
učitel'ka v MŠ 

ul. M. Marečka 16 

/V 

KRASĽOVALI OKO Ll E 

nikou a skrášlená výsled
i produktami projekto
aktivít. V tejto učebni by 
vzniknúť v priebehu škol

roka aj prezentačný CD 
ktorý bude zachytávať 
ležitejšie aktivity školy. 
e, že vyučovacie hodiny 

,nej odučené budú prinášať 
pedagógom i žiakom 

učebňa bude zároveň repre
ou miestnosťou školy. 

13-ročný, v rokoch 1996· 
som hrával kedysi v BK DNV 

Pre tých, ktorým táto 
nič nehovorí, bol to basket

klub Devínska Nová Ves. 
to klube bolo dosť hráčov. 

i sme na rôzne zápasy. Hrávali 
doma, ale aj mimo BA, v 1:iline 

Dolnom Kubíne. Dnes už bo-

· škole l. Bukovčana neexis
·j Jedným z dôvodov je aj fakt, že 

sa dostávalo len vel'mi málo 
od MC DNV. Nechápem 

prečo futbal v DNV sa sponzora-
aj keď neprináša l výsledky. Však 

je to tak, že naši dorastenci 
skoro každý zápas. Ja však 
kritizovať našich futbalistov, 

Poukázať na fakt, že doteraz sa 
vecou n ič nerobilo. Viem urči

hráčov do dorasteneckej ligy by 

~ás teší, čo vám chýba 

V tomto čase sme dostal i 
ďalšie ocenenie od NK Sokra
tes , ktorá delegovala 4 žiakov 
a 2 pedagógov školy do Brus
selu, kde budeme reprezento
vať Slovensko produktami na
šich dlhoročných environmen
tálnych snažení. 

Najväčšie ocenenie dlho
ročného úsilia v tejto proble
matike vidíme v úprimnom 
a prirodzenom vzťahu k príro
de u mnohých žiakov. 

SF 

sa našlo určite dosť. A nie hocakých. 
Väčšina z nich už chodila do bývalé
ho BK DNV, čiže títo hráči majú za 
sebou už množstvo tréningov. 
Niektorí čakajú len na šancu kedy sa 
opäť obnoví zabudnutý BK DNV. 

Verím, že keď sa im poskytne šan
ca, nesklamú. Treba nájsť len toho 
správneho človeka, ktorý by ich vie
dol a tým zároveň reprezentoval 
športovú česť DNV. Chcelo by to nie
koho, kto sa tejto veci rozumie. 

V dnešnej dobe čo si neurobíš 
sám, to nemáš. Načo potom máme 
l'udí na úrade, v školách, komisiách? 
Načo sú nám? Možno keby sa s tým 
začalo niečo robiť nevysedávali by 
mladí pod "vašimi balkónmi". Týmto 
by som chcel poprosiť pána Jaška 
tiež športovca, či by sa nedalo niečo 
robiť s touto vecou. Prosím, aby ste 
odpísali buď do Devexu alebo sa so 
mnou spojili, pokia l' sa v tejto veci dá 
niečo podniknúť. 

čast' Devínska Nová Ves predstavuje malé mestečko. Ponúka svojim obyvate
čo také množstvo l'udí potrebuje k spokojnému bývaniu? Píšte, mailujte, 

názory ponúkneme na diskusiu. Redakcia 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby v Jstracentre, Hradištná 43 
a Jstrijská 6. 

DSF Kobylka, pondelok a streda, 17.00-19.00 h velká sála 
FS Črip, pondelok a streda, 19.00-21.00 h, velKá sála 
Štúdio hereckej prípravy, pondelok a streda, 13.30 -16.30 h, Jstrijská 6 
Štúdio baletnej prípravy, pondelok a streda, 13.30 - 16.30, velká sála 
Afrodita ll- moderný tanec, štvrtok 15.00 -19.00 h, piatok 17.00-
18. OO h, vel'ká sála 
Krúžok šikovných rúk- štvrtok, 15.00 -17.00 h, Jstrijská 6 
Hudobno-spev. zbor Rosica, piatok, 18.00-20.00 h, vel'ká sála 
Ruožice a Pašaki- tanec, piatok, 20.00-22.00 h, vel'ká sála 
Chorvátsky etnografický krúžok- nepravidelné stretnutia v priesto
roch Jstracentra 

Klub paličkovania - tradičné techniky ručných prác pre ženy, štvrtok, 
19.00-21.00 h, prevádzka IC 
Klub práce -poradenstvo nezamestnaným mestskej časti Devínska 
Nová Ves, Devín, štvrtok, 8.30- 11.00 h, Jstrijská 6. 

PECIATHY 
VIZITKY 

všetky druhy 
obyčainé, exkluzívne 

SVADOBNÉ, PROMOČNÉ oznámenia 
štítky na dvere, menovky, čísla 

KALENDÁRE 2004, diáre 
Dostanete v DEVEXe 

Novoveská 14 (z dvora) 15.30-18.00 

DEVEX 3 
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1$ T Jlt.A, · · CCEJNI'ľllt. UM 
centrun:z pre voľný čas 

s. 1 o. Detské divadelné predstavenie 

vo velkej sále o 16.30 h, vstup: 20.- Sk .. 

10.- 11. 10. Kopýtko- festival a prehliadka súboru 

vo vel'kej sále 

19. 10. Dedinka v údolí- Mesiac úcty k starším , ·· 

program venovaný všetkým seniorom v Devínskej Novej Vsi, 

vo vel'kej sále o 16.00 h, vstup: vol'ný 

26. 10. Detské divadelné popoludnie 

vo velkej sále o 16.30 h, vstup: 20,- Sk 

29. 10. Lampionáda 

detský zábavný program spojený s lampiónovým sprievodom 

a ~úťažou o najkrajší SVETLONOS z tekvice vo vel'kej sále 

o 17.00 h,vstup: 20,- Sk 

deti s lampiónom majú vstup zdarma. 
< -

lstracentrum - Miestna knižnica, lstrijská 6 

Knižnica det·om 
Miestna knižnica poriada pravidelné návštevy a besedy detí 

z materských škôl a základných škôl prvého stupňa. 
Na stretnutiach sa deti oboznamujú s chodom knižnice, preze

rajú si rozprávkové knihy a náučné detské encyklopédie, alebo si 
rozprávajú o tvorbe a dielach vybraných spisovatelbv. 

V rámci týždňa projektu Vyčistíme Devínsku od 22. 9. do 26. 9. 
2003 sa konali návštevy žiakov základných škôl a detí mater
ských škôl v miestnej knižnici. Deti mali možnost" nahliadnut" do 
náučných detských prírodovedných encyklopédií. Účast" bola 
veľká. Návštevy sa zúčastnilo asi 200 žiakov zo základných škôl 
a 25 detí z 1 materskej školy. Deti najviac zaujali encyklopédie 
o zvieratách, prírode, vesmíre a krajinách sveta. Obohatili sa 
o nové poznatky z oblasti prírody. Dúfame, že na základe týchto 
návštev budú k nám prichádzat" noví čitatelia . 

Mladým čitateľom 

Milí mladí čitatelia! Dúfame, 
že aj naďalej budete navštevovať 
knižnicu, a že dobrá kniha vás 
bude stále sprevádzať. 

Pozývame vás aj do študovne, 
kde je možné nahliadnuť do ná
učnej literatúry z rôznych oblastí. 
Poriadame súťaž Moja prázdni
nová kniha . Veríme, že dobrá 
kniha vás sprevádzala aj počas 
prázdninových potuliek. Napíšte 
nám o svojich zážitkoch s prázd
ninovým čítaním. Vaše práce oča
kávame do 30. septembra. 

Najlepšie práce odmeníme ďal
šou dobrou knihou a zverejníme 
v časopise .. DEV EX" . 

Vyhodnotenie súťaže Moja 
prázdninová kniha bude 2. ok
tóbra 2003 o 10.30 h v miestnej 
knižnici, lstrijská 6. 
Tešíme sa na vašu účasť! 

DEVEX4 

Miestna knižnica pozýva čitatelbv 
do knižnice v nezmenenom 
výpožičnom čase: 

Pondelok 12.00- 18.00 
Utorok zatvorené 
Streda 12.00- 18.00 
Stvrtok 12.00- 18.00 
Piatok 8.00- 12.00 a 13.00- 16.00 
Zápisné pre čitatelbv na 12 mesia
cov: 
Deti do 15 rokov 30,- Sk 
Dôchodcovia 30,- Sk 
Studenti nad 15 rokov 50,- Sk 
Dospelí čitatelia 60,- Sk 

Máte doma knihy, 
ktoré nepotrebujete? 

Ak máte doma knihy, ktoré 
nepotrebujete, darujte ich 
miestnej knižnici - lstrijská 6, 
vDNV. 

Lastavica v Agríniu 
V závere prázdnin sa zúčastni/ medzinárodný Folklórny súbor 

LASTAVICA, ktorého členovia pochádzajú z rakúskeho Pandorfu 
madarskej Bezenye, slovemkého Senca a samozrejme z Devínsk:j 
Novej Vsi, na medzinárodnom Festivale v gréckom Agríniu. 

Cesta bola dlhá, no i tak námprinies/o množstvo zážitkov. Pr; 

vstupe do autobusu so predstava takmer 40-hodinovej cesty zdalo 
neuveríte/ná. Hodina za hodinou, kilometer za kilometrom však 

ubiehali ako voda a ani sme sa nenazdali, ocitli sme sa na juhu 
Talianska v prístavnom meste Bari. Tu sme sa nalodili no trajekt, kto
rý smeroval do gréckeho prístavu Patras. Odtial' to bolo len na skok 

do vytúženého Agrinia. 
Počas ôsmich dní sme sa zúčastnili no siedmich vystúpeniach, pri 

ktorých sme sa spoznali s tanečníkmi z Egypta, Turecka, Talianska, 

Madarsko, Polska, Srbska, Čiernej Hory a domáceho Grécka. Bolo 
nesmierne zaujímavé sledova( ako sa počas jedného večera no 

jednom javisku vystriedalo tol'ko rôznych kultúr, ktoré ponúkali roz

manitý Folklór. 
Vystúpenia sa konali no viacerých miestach v blízkosti Agrinio. 

Posledný deň Festivalu sa konal slávnostný sprievod, počas ktorého 
členovia súborov zabávali okoloidúcich v úzkych uličkách centra 
Agrinia. Záverečný galaprogram na hlavnom námestí vyvrcholil vy
pustením balónov s vlajkami zúčastnených krajín a vel'kolepým oh
ňostrojom . Nasledovala slávnostná recepcia s typickou gréckou ku
chyňou, v rámci ktorej sme dostali pozvanie zúčastnil' so aj nasle
dujúceho ročníka tohto Festivalu . Pozvanie nás milo prekvapilo. Už 

dnes sa tešíme, že možno o rok si v Grécku zatancujeme znova. 
. DM 

Ai na Charkovskei 

Aj žiaci z .,goštonovej oleje" no Charkov
skej ulici si v týždni aktivít Vyčistime DNV svo
je okolie dali po letných prázdninách zase do 
poriadku. S nadšením, oko v rozprávke 

- .,0 Dubinkovcioch", so deti podobne oko roz
právkoví škriatkovia rozpŕchli po školskom 
dvore o vyčistili svoje okolie od odpadkov 
o nečistôt prekážojúcich v spokojnej detskej 
hre. 

Nezohálali oni v kultúrnom stredisku 
lstracentrum, ktoré navštívili s očakávaním zá
bavného divadelného predstavenia. Heslo 
.,Prišli, videli, odišli", sa tento krát nepotvrdilo. 

Naši žiaci síce prišli oj odišli, no len vidiel~r 
bolo v tomto prípade vel'ká škoda. Predstovt 
nie s názvom Smetiarik bolo pre ne prekvope 
nim, tvorivou hrou, divadelným stvárnením, 
pantomímou, hudbou oj tancom v je_dn~m 
Ako herci, tok diváci si boli kolegami. ZioC110 

mohli tvorivo zapojiť o vžiť do príbehu kom~ 
ráta z javisko. Aké bolo ich nadšenie, o toklll: 
prekvapenie pedagógov, potvrdili spokoln 
o veselé tváričky vychádzajúce z lstrocenlr0· . 

A tok prváci, ole i druháci z Chorkovsk~ 
prispeli k zvelodeniu Devínskej nielen svolo 
usilovnou prácou, ole oj tvorivou zábavou. 

C'--..;:::....., -_·. S--'--. ' P.;..;.;..; .• w O..;;.:;;._, • ...;;;._;(:..::.::...> p..::...;..._. ,C~~ ,_;...;.E _N..:......;S~I{~A.;;..2.> ,· ___:.:·.',·.· .. I{:........:R;.:_. . ..;:;;;.;..9~N..:..,_;I_,L, I<.::....:J." Á_.:±.:'ď;·,.~J 

c 
v l)íchto diíoch oslávili 

70 rokov 

ľudmila MAR CINKOV Á 

Alena KIČINOVÁ 

Michal BUZOGA 

Pavlína PARIŠKOVÁ 

75 rokov 
Mária SKOKANOVÁ 

Helena VLKOVÁ 

František BEH ON 

80 rokov 
Ernest KOUBEK 

justína KRALOVIČOVÁ 

Florentína ŠEBESTOVÁ 

Alžbeta DVORANOVÁ 

85 rokov 

juliana KOMPANiKOVÁ 

90 rokov 
Stefan RUžičKA 

BlR-boželŔme! 

( .·.•.·· · zo~ióbéÍšili~.~ J,'·y 
Pavol ONDRIAŠ 

a Katarína ADAMOVÁ 

MarekŠUBIN 
a Zuzana SOKOLiKOVÁ 

Ing Pavol OBERTÁŠ 
a Mgr. Alena HANUŠOVÁ 

Marián ŠIMKOVIČ 
a Ing Micbaela Ml12i.'VOVA 

BlR-boželŔme! 

Vladimír POLÁK 
Alexander RIGÓ 

Alžbeta JURičKOVÁ 
Stefan PAVLOV 

Margita ŠNIRCOVÁ 
Mária KRÁLOVIČOVÁ 

Mária MATULOVÁ 

Nech odpočívR-jú v pokoji! 

Pre, ča sa vytr·a.ti ta 
kultúra z našich ihrísk? 

V jednu septembrovú stredu 
som bola vyzdvihnú!' môjho 
S-ročného vnúčika po tréningu 
no Futbalovom štadióne. Na ih
risku sa hral už v tom čase Fut
balový zápas dospelých. 

Nie som odborníčkou no Fut
bal, no podla reakcií divákov 
chlapci nehrali zle, ia som však 
nevedela, či po ihrisku behajú 

s/ušní /'udia, alebo chovanci 
z nápravného ústavu. 

Rozmýšla/a som, či som na 
Futbalovom zápase, alebo na 
sútaži o najoplzlejšie slová. 
Tol'ko vulgárnych nadávok, ktoré 
som od hráčov počula za tých 
pár minút, čo som no vnuka ča
kala sa nedá počuť ani v naí
horšom sne. 

Odvážne lienky v Chorvátsku 
Chceme sa s v am i podel iť 

a touto cestou poďakovať za 
príjemné predrženie leta my, 
deti z MŠ J_ Smreka 8, z triedy 
Lienky. Strávil i sme nezabud
nutel'ný týždeň plný zážitkov, 
pod vedením našej pani uči
tel'ky Gabiky Stankovej a ma
mičky náš ho kamaráta Riky 
l:anigovej v Chorvátsku. 

Krásne mestečko Tribunj vo 
Vod ic i ach si prezrel i najmä 
naši starší kamaráti zo ZŠ P. 
Horova 16, ktorí nás vzali so 
sebou. Za túto skvel ú ponuku 
a dokonalú súhru nášho zájaz
du vďačíme najmä pani Šiku-

lavej, u č itel'ke v ZŠ P. Horova. 
Nás maličkých však lákala na
jmä morská vodička, v ktorej 
sme sa dosýta vyšantili. Dnes 

"PRÍjEMNÉ ROZpTýlENiE" 
O " príjemné" rozptýlenie sa po

starali v uplynulý víkend mláden
ci-školáci. Do kolies svojich bicyk
lov nainštalovali pokrčené ume
lohmotné fľaše a jazdili po sídlis
ku. Paráda! 

Ten zvuk, pripomínajúci zvuk 
malej motorky, bol ozaj vzrušujú
ci. Keďte boli traja o víkendovú 

l GLOSA 

"pohodu" bolo postarané. Veríme, 
te podobné aktivity ponúknu do 
projektov Sokrates alebo Phare. 
Veď v Európskej únii vedia oceniť 
každý dobrý nápad. 

mt 

Miestny klub strany Smer pozý
va rodiny s deťmi , mládež a všet
kých záujemcov v sobotu ll. ok-

Pritom zápas hrali dospelí lú
dia, mnohí z nich iste už i otco
via rodín, ktorí nebrali oh/ád ani 
na to, že po štadióne sa pohy
bujú malí chlapci, ktorým končil 
tréning. 

Pred niekol'kými dňami osla
voval novoveský Futbal BO rokov 
od svojho vzniku. Vyše 1 OO hrá
čov bolo právom odmenených . 
Medzi nimi sú dnes už 70 - BO
roční páni. No ia sa nepa
mätám, že by sa naši volakedaj
ší futbalisti správali pri zápa
soch takto nekultúrne a pritom 
trénovali i hrali v ove/a tažších 
podmienkach. 

Vážení funkcionári a páni tré
neri. Je chvályhodné, že sa sta
ráte o odborný rast vašich zve
rencov, no popri tom by ste sa 
mali zaujíma( a dbat' i o ich 
slušné správanie na ihrisku. 
Uvedomíte si, že finančné pro
striedky, ktoré dostávate na vašu 
činnost' idú i z daní nás - vašich 
divákov, ktorí majú nárok poze
ra( sa na dobrý, ale i kultúrny 
Futbal, tým viac, že medzi divák
mi na tribúnach je i ve/a detí
vašich budúcich nástupcov, kto
rým svojim správaním dobrý 
príklad nedávate. 

E. K. 

nám zostal i už len krásne spo
mienky a suveníry. Preto dúfa
me, že nejakú peknú prímor
skú oblasť navštívime i na bu
dúci rok. 

lienky, MŠ j. Smreka 8 

tóbra od 14,00 hod., na ihrisko za 
ZS P. Horova. Hry, zaujímavé súťa
že s cenami, súťaž o najkrajšieho 
šarkana, discohudba, občerstve
nie. 

Tešíme sa na vašu účasť. 

DEVEX S 



Ochrana životného prostredia 

Zatažovať minimálne 
Ochrana životného prostredia je oblast; ktorej koncern VW 

venuje vel'kú pozornosť. Jeho orientácia na zelenú prírodu je 
všeobecne známa -z dôvodov vplyvu svojich výrobkov a vý
robných prevádzok na životné prostredie nesie mimoriadnu 
zodpovednosť za jeho ochranu. Odráža sa to aj v ekologickej 
politike VOLKSWAGENU SLOVAKIA, a.s -životné prostredie 
zatažovať minimálne. Tak veta, ako je to len možné, je treba 
prispievať k jeho zachovaniu a podielať sa čo najaktuálnejšie 
na riešení regionálnych a globálnych problémov. 

Pre spoločnosť VOLKSWA
GEN SLOVAKIA, a.s. dostá
vajú tieto snahy a zámery po
dobu zavedenia systému en
vironmentálneho manažér
stva ( skratka EMS }, ktorý je 
základom pre udelenie certifi
kátu ISO 14001 ako medziná
rodnej normy z oblasti ochra
ny životného prostredia. 

Audit ochrany životného 
prostredia čaká bratislavskú 
prevádzku práve v tomto ob
dobí. Predchádzal mu ešte 
v roku 2002 uskutočnený po
drobný interný audit všetkých 
výrobných jednotiek. 

Výsledky tohto auditu boli 
rozhodujúcimi kritériami pre 
určenie špecifických ciel'ov 
a aspektov ochrany životné
ho prostredia. · 

Vel'mi dôležitou podmien
kou úspešného zavedenia 
systému EMS je príprava za
mestnancov prostredníctvom 
početných školení o systéme, 
kam patria aj odborné škole
nia interných auditorov, ktorí 
nielenže majú ovládať špeci
fické požiadavky systému, 
ale rovnako musia zvládnuť aj 
požiadavky rozvíjajúcej sa 
a na podmienky Európskej 
únie prispôsobenej legislatívy 
o ochrane životného prostre
dia. 

V koncerne VW - a platí to 
aj pre jeho bratislavský závod 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 
a.s. - slúži pre zber údajov 
a informácií z óblasti ochrany 
životného prostredia tzv. sys
tém UIS (z nemeckého Um-

DEVEX 6 

welt lnformations System -
informačný systém životného 
prostredia). 

Je tol informačný systém, 
ktorého výhoda spočíva hlav
ne v l'ahkej dostupnosti 
a možnosti koncentrácie 
dôležitých informácií o život
nom prostredí na jednom mi
este . Jeho úlohou je umož
nenie systematického zberu, 
hodnotenia a prezentácie 
týchto informácií pre rôzne 
ciel'ové skupiny. 

Až do roku 2002 bol tento 
systém využívaný , rozširova
ný a neustále zdokonal'ovaný 
pre potreby nemeckých vý
robných závodov. Práve vte
dy dochádza ku zmene -
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 
a.s. ako prvý "zahraničný zá
vod" koncernu začal tento 
systém prispôsobovať svojím 
podmienkam a následne vyu
žívať svojimi pracovníkmi. 

V súčasnosti sa systém 
UIS nachádza v etape pre
sadzovania všetkých kreatív
nych nápadov z radov užíva
tel'ov, aby ho bolo možné 
využívať ako skutočne efek
tívnu pomôcku. 

Udelenia certifikátu ochra
ny životného prostredia zna
mená splnenie základných 
povinností - dodržiavanie 
platných právnych predpisov 
a rozhodnutí orgánov štátnej 
správy a sústavné sa zlepšo
vanie vo vzťahu k životnému 
prostrediu. 

mk 

V škole l. Bukovčana 1 budú mat' jaz ierko 

Pkk). d'" . onu.·_,a. . a .... en .. a.rov 
2004 

l) stolové: SOxllO, 230xll0, 300xl20, 300xl40 mm 

od 16,30 Sk po 69,- Sk, vrtátane DPH 

2) nástenné: A. Mucha, C. Monet, Bratislava, Slovensko, 

Vysoké Tatry a iné od 86 Sk po 279 Sk, vt·átane DPH 

3) trojmesačné: 300x610 mm od 61 Sk po 139 Sk 

4) diáre: m~ri, detmý standard AS, diár sekretát A4 

od 15,60 (mini), 94 Sk (standard), 293 Sk (sekretát·) 

Všetky kalendáre je možné opatriť potlačou: logo, texty 

Pri väčších odberoch ponúkame zlavy 

DARČEI(Y 
perá, prívesky na kľúče, nožíky, hodiny a hodinky, čiapky, 

štíty, klobúky, pršiplášte a dáždniky, tašky, kufre, ruksaky, 

peňaženky, toaletné a cestovné predmety, zapaľovače, 

hrnčeky, poháre a ďalšie darčekové predmety 

objednajte v DEVEXe 
Všetky darčekové predmety je možné .dodať s potlačou 

loga alebo textu vašej firmy 

Pri väčších odberoch ponúkame zlavy 

Na vaše požiada1rie prídeme k vám 

s kompletnou ponukou (katalóg) 

INZERTNÉ RUBRIKY 

O 1 - Kúpo · 02 - Predaj 
03 - Vo/né miesta {ponúka, hlodá) 
04 - Služby {ponúka) 
OS- Byty 
06 · Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• Predám t l ačiarenský stroj 

Romayor, funkčný . 
Tel.: 0903 429 485 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel. : 6477 8362, 0903 133 994 

• TV servis Baláž -oprava televí

zorov. Na Grbe 43. 

Tel. /zázn. : 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 

sad rokartón, mal'ovky. Interiér -

exteriér. Tel. : 0908 543 991 
• Jednoduché a podvojné účtov

níctvo, DPH, mzdy pre FO a PO 

spola hl ivo . JÚ l O Sk/ položka, 

PÚ cena dohodou. 

Tel.: 6477 6954, 0905 501 531 
• Geometrické plány, vytyčovanie 

stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel. : 0905 333 727 
• Manikúra - Pedikúra, zdrav. str. 

P. Horova 14, parafínové zábaly, 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sa1•atov- Dúb1•avka 

.FARBY LAKY 
Teplé jedlá, mäso, 

údeniny, šaláty, syt•y, 
mliečne výt•obky, 

culu·oviuky 

Pondelok - Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

l K~R"'~~~;v~~s ~ 
l 

Bravčová stehno 
l if .fax: 02/6542 1727, E-mai l : parrnal@parmal sk 

~ 149 Sk/kg 

Bravčové pliecko ~ 139 Sk/kg 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate 1 

pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! l 
Bravčová krkovička ~ 
Bravčový bok s kosťou ~ 
Hydinový parízer ~ 
Bravčová šunka ~ 
Údená rolka ~ 
Kuracia šunka výbet·ová ~ 

129 Sk/kg 

8 9 Sk/kg 

79 Sk/kg 

139 Sk/kg 

79 Sk/kg 

169 Sk/kg 

l~------ :J< _ ) 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Cpletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02/6477 6371 

UU~.il: m@m.tJ;, Mtp:/ /www.ott.tl& 

Ceny platia od 3.10. do vypredania zásob. 
Prijímame obj ednávky na výrobky stu den ej 

a teplej kuchyne . 

Tel.: 642 S7 4S6, 642 S7 159, 
Po-pia: S00- l S"", So: 7""- I 2'w 

Nákup možný aj na gastrolístky 

PRENAJMEME 
skladové priestory 

vDNV, 
PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

760 m', dobrý pristup 
s kamiónom, 

nákladná rampa, 
el. energia, voda, kúrenie. 

od 1.1.2004 
info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

piersing nechtov, zdobenie ne

depilácia, príležitostné ne

Tel. : 0903 663 302 
'Panasonic-Fax Servis - opravy, 

ramovanie aj na mieste. 

ne, telefóny, faxy. 

Tel. : 0905 571 855 
Starší praktik VŠ na dome 

Aj, Nj . Individuálne. l ,5 
200 Sk. . 

Odkaz. : 6477 8835 

Kúpim 3-izb. byt alebo st. rod. 

D D €)Dni ~ATE .U 9 R O BDH DDfflR. 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ruči teľa, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/D ÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po - Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zml úv, predaj katalógov 
- výdaj kl\talógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- A KCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel. : 0905 287 941 

UNION poisťovňa, a. s., hľadá kandidátov na obsadenie pracovnej pozície 

RODINNÝ POISTNÝ PORADCA. 

Ponúkaná práca je obchodnou č innosťou týkajúcou sa predaja 
poistných produktov občanom . 

Požadujeme: 
min. SS vzdelanie • dobrú úroveň verbálnej komunikácie 

výkon systematickej, samostatnej a vytrvalej práce 
p-edpoklady pre zvládnutie záťažových situácií v kontakte s ľuďmi 

Ponúkame: 
cd:x:rné zaškolenie • možnosť vysokého zárobku závislého od 

efektívnosti pracovného výkonu • stať sa odborníkom v oblasti pora
denstva občanom zameraného na zhodnocovanie ich finančných 

prostriedkov 

Ziadosť o prijatie posielajte na adresu: Union poisťovňa , a. s., 
pobočka F. Kostku 1, 841 05 Bratislava , tel. 0905/296242. 

dom. Tel. : 4364 0261, 
večer 624 1 0609 

ší domček, alebo byt v DNV. BY, roz li č ný tovar, darčeky. Na 
grbe 55. 

• Vymením 2-izb. byt v OV pri 

Figare, tichý na prízemí, za men-

Tel. : 0903 234 345 

@~::t:~_.:. {,i07,-RQZLfčNé'i§;.,>'\;fV 

* Herba - ZÁHRADNÍCKE POTRE-

Tel. : 6477 4642 

l ln.zeruite u nás!!! l 

-Cenník: 1 znak= 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = IO 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
cenám . treba , p~ipočítat', 20% D~H. Zl~vy: Iri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

famestnam_e hladom:_ • zlava 50%. Pnplat~y: l. strana + 1_00%, posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%. 
nzer tna kance laua: DNV Novoveska 14 (z dvora nad oslou), po- ia : 15 .30-18.00, so : 8.00 -11 .00 e-mail : kr u @mail.via vt.sk 
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Z policajného 
zápisnika 

-V piatok 12. 9. neznámy pá
chate!' na u l. J. Pon i čana 5 
z medzichodby ukradol dva 
horské bicykle v hodnote 
34,8 tis. Sk. 
- O deň neskôr, v sobotu 
13. 9., na základe rozhodnu
tia Okres-ného súdu Ba IV za
tkla hliadka polície 25-ročné
ho občana ONV. 
- Do chatky v chatovej oblasti 
Devínske jazero sa v sobotu 
13: 9. tiež vlámal neznámy 
páchate!'. Ukradol potraviny 
a časti zariadenia v hodnote 8 
tis. Sk. 
- V ten istý deií sa neznámy 

8. kolo 
muži IV. liga 
ONV- Čunovo 1:0 
9. kolo 
Rovinka - ONV 1:2 

........ g: Sith 

ostatní po 6. kolách 
111. liga dorast- 12. miesto - 4 b 

l(RÍŽOVI<A 
Vezmi mi ... dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Súcha, trie - vedúca osoba 
v športe. - C. Zem, pevnina po ne
mecky - nosná časť strechy - prvá 
časť slov s významom diaľka. - D. 
Mastné pôdy - vlákna skrútené do 
dlhého hrubšieho zväzku - hmyzož
ravý cicavec. - E. Vrchná časť auta -
odpojí zapnuté. - F. Nepodlahne - ci
toslovce vyjadrujúce uvažovanie -
arménska rieka. - G. Mesto v Peru -
kolmá vzdialenosť od roviny- vlast
niť po chorvátsky. - H. Patriaci diab
lovi, satanovi- nalepil okolo niečo
ho. - l. Mesto v Indonézii - bomba -
južný ihličnan (mn. č.). - J. Koniec 
tajničky.-

Zvisle: 1. Druh hry v karty - nevlast
ný otec. - 2. Latinský preklad biblie -
studňa v Lýbii. - 3. Previnenia - pred
časný pôrod. - 4. Skr. oxfordského 
anglického slovníka - človek zaobe
rajúci sa politikou. - 5. Trkoce po 
česky - kopem po česky. - 6. 
Vývojové štádium hmyzu - novota. -

páchate!' pokúsil ukradnúť 
striebornú Škodu Fabia. Poško
dením zámku a spínacej skrin
ky spôsobil škodu 20 tis. Sk. 

TENISOVÝ TURNAJ 

- V nedel'u 14: 9. na janšákovej 
prepadli a okradli o 55 tis . Sk 
občana ONV. Lúpež vyšetruje 
OU JP Ba IV. 

Na základe poznatkov 
miestneho oddelenia polície, 
páchatel'a lúpeže (z Vysokej 
pri Morave) predviedla krimi
nálna polícia, obvinila ho 
a zobrala do väzby. 

V období dvoch týždňov (37. 
s 38.) riešili pracovníci miest
neho oddelenia polície osem 
prípadov porušení v občian
skom spolunažívaní a jedenásť 
prípadov krádeží. 

111. liga ml. dorast 
3. miesto 

st. žiaci 

OO PZ ONV 

12 bodov 

Na konci tenisovei sezóny sa 

v SOU stroiárskom J.Jonáša 5 or

ganizuie tenisový turnai pre pria
telov školy. Tento rok už bol ieho 
4.ročník. Počet účastníkov sa z ro

ka na rok zvyšuie, čo svedčí o po

pularite tohto športu. Turnaia sa 
zúčastnilo celkom 3 l nráčov. Boli 
rozdelení do 2 kategórií a to po
dla veku. Prvá kategória bola do 

40 rokov a súperilo v nei 13 hrá
čov. Celkovým vítazom ·sa stal M. 
JURINA, ktorý vo finále porazil 
minuloročného vítaza Krála . Na 

3.mieste sa umiestnili porazení se

mifinalisti Kelecsenyi a Toporcer. 

V kategórii nad 40 rokov sa zú
častnilo 18 hráčov. Prišiel-videl

zvífazi/, tak sa dá poveda( o víta

zavi teito kategótie Juraiovi su
ROVOM. Pri svoiei premiére neo
kúsil prehru a všetky svoie stretnu
tia vyhral. Na 2.mieste skončil 

Haviernik a na 3.mieste Pán; 
Beracka a Podmanický. 

Turnai sa odohral na tenisoVých 
dvorcoch SOUs, ale pri nepriazni 
počasia, dážď a vietor, bolo čast' 
turnaia presunutá do športovej 
haly SOUs. 

Počas celého turnaia bolo po
dávané občerstvenie pre hráčov 
ktoré dodala fa Pekáreň Ludvigo: 

vá a Vratislav Rosa. Vecné ceny 

do turnaia venovali renomované 
automobilové firmy ako Škoda 
auto Slovensko, Fiat, Porsche, ďa

lei Istrobanka, Janka Bednói'ová 
a ve/a iných, za čo im patrí vdaka 

organizátorov turnaja. Tešíme sa 
na stretnutie pri tenise na budúcu 
sezónu v roku 2004, čo ie vlastne 
pozvánka na naše tenisové dvor

ce. 

Mgr.Aifréd Bauer 

10. miesto \ 4· body 
. ' · · . *** TURISTICKÉ VÝLETY *** - l 

ml. žia.ci 
13. miesto 

pre všetkých záujemcov organizuje MO MS v ONV 
O bodov S. 1 O. nedele: Zbieranie húb v lokalite Kamenný mlyn . 

Stretneme sa o 7.00 pod nákupným vozíkom pri Terne. 

r Info: 6477 8269, 0905 251 570 

7. Mesto v Mexiku- indiánsky kmeň v Saudskej Arábii.- 12. Odreže- im
v Mexiku. - 8. $tát USA - príslušník peratív slova stlieť. -
sarmatského kmeňa. - 9. Koniec ša- Pomôcky: F. Araks. - G. Tuti. - l. lrai. 
chovej hry- skypríte pôdu pluhom.- -2. Duery.- 4. OED.- 7. Otomi.- 11. 
10. Ošať- šiška, vysmážané cesto. - Kaija.-
11. Paroháč po česky - mesto d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
~~~--~~--4--4--+--+--+--+--+-~ 

8~~~~--+-~~--+-~-+--~~~ 
c 
~~~~~~~4--1--+--4--~-+--+-~ 

D 
~~~~~~--4--4--+--+--~~--+-~ 

E 
r--+--~~--r-~~~~~--1-~--~~ 

F 
~~~~~~--4--4--4-~--+--+--+-~ 

G 
~~--~--~-4--~--r-~--~--+--4--~~ 

H 

J 

l{orenie života 
- Miláčik, kým sa zosobášime, musíš 
mi sľúbiť, že ma budeš bozkávať na 
miestach, kde ma ešte nikto predtým 
nebozkával. 
- Samozrejme. A ktoré sú to miesta? 
-Kanárske ostrovy, Paríž, Seychel-
ly ... 

*** 
- Počuj Fero, ty pracuješ v cirkuse? 
Mohol by si mi zohnať lístky? 
- Samozrejme mohol. A ty pracuješ 
ešte v banke? 

*** 
Totálne opitý chlap vyjde z krčmY· 
urobí pár krokov a spadne. Postaví 
sa, odpľuje a hovorí: 
- Prekliaty mikrospánok. 

*** 
-Váš pes túto noc strašne štekal a za· 
výjal. To znamená náhlu smrť. 
-Myslíte? A kto to asi bude? 
-Ak neprestane, tak najskôr on. 

*** 
Okolo mladej ženy na javisku sa už 
chvie zo desať nožov, ked' sa z ht"adts· 
ka ozve: 
- Dofrasa, ten vrhač ju vari netrafí· 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 

43.- 44. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Netušil som, že nenápadná 
výzva, pod názvom anketa, 
v minulom čísle, vyvolá takú re
akciu. Nikto síce nenapísal, čo 
ho v Devínskej teší a vyhovuje, 
len kritiky prišlo hodne. 

Uverejnitel'né ponúkneme či
tatelom, dalšie pripomienky po
stúpime kompetentným . 

Nedávno som sa stretol so za
hraničným kolegom, ktorý kon
štatoval nízke právne vedomie 
našich občanov. Poukázal na to, 

oko málo naši občania poznajú 
svoje práva a povinnosti. Preto 
robia chyby, sú nútení hl'adat' 
pomoc u právnikov, obyčajne 
keď už je neskoro a stojí ich to 
hromadu peňazí. A, pravdaže 
z neznalosti povinností, tiež pro
dukujú chyby, na ktoré doplá
cajú. 

Hovorím o tom preto, že 
z podnetov, ktoré do redakcie 
prišli, mnohé majú konkrétnych 
adresátov čo im patria na rieše
nie, ale občan sa obráti na no
viny. 

Naše noviny sú informačným 
spravodajcom. Iba riešené a ne
doriešené problémy je vhodné 
otvárat', upozorňovat' na ne 
a hl'adat' možnosti nápravy 
prostredníctvom novín. 
Veď aj, ak má manželské spo

ry v občianskom spolunažívaní 
riešit' polícia, chyba bude kdesi 
inde. Krajnosti vychádzajú z ne
znalosti podstaty. Z neznalosti 
alebo neochoty ich riešit' prirod
zenými spôsobmi. 
Vďaka však všetkým pisatelom 
Za podnety. 

Vyda va tel' 

tomail: krug@mail.viapvt.sk l 

~Xpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
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V Č Í S l E : O Stromy a zelen f)O Z radnice 

O Kultúra O Spoločenská kronika 

O Slovo Novovešťanov * Patrik Hermann 

() Z policajného zápisníka 

STROMY A MESTSkÁ 

ZELEŇ - pôsobia na správanie l'udí 

Niekedy sa obiavuiú názory, 
že stromy a zeleň v uliciach ie 
niečo, čo je nadbytočné o luxus

né, nedôležité. Že peniaze sa 
daiú investoval' na niečo potreb

neišie. Je to naozai tak? 
V nedávnei dobe v USA vyvo

lali pozornos( výsledky výskumu 
vedcov z univerzity v Illinois, kto

rí sa zamerali na to, aký vplyv 
môže mat' mestská zeleň na in
dividuálne a skupinové správa
nie obyvatelóv. Výskum uskutoč

nili v iednom z predmestských 
sídlisk Chicaga, ktoré sa skladá 
z väčšieho množstva úplne rov
nakých šestnástposchodových 

domov. Čast' domov ie obklope
ná trávnikom a stromami, medzi 
ostatnými však bola zeleň z ús-

parných dôvodov odstránená 
a nahradená betónom a asfaltom. 

Nič Vám to nepripomína? 

Výskumy potvrdili niektoré zná

me fakty, zároveň však priniesli 
i niekol'ko neočakávaných výsled

kov. Ukázalo sa, že dospelí a deti 
z domov obklopených stromami 
trávia v priemere viac času von
ku než /údia z domov, kde nie 
ie žiadna zeleň. ťudia bývaiúci 
v domoch obklopených stromami 
sa stýkali so svo;;mi susedmi čas
teišie, mali silneiší pocit spolo
čenstva a cítili sa bezpečneišie 
ako lúdia z budov bez stromov. 
Stromy v okolí domov vytvárali ta

ký priestor, ktorý umožňoval suse

dom byt' v častom vzáiomnom sly 

{Pokračovanie na 3. strane} 

Predseda svetovéHo kongre
su Chorvátov prof. Simon Sito 
Corič, ktorý na pozvanie CHKS 
na Slovensku prednášal 41 . 
týždni v Bratislave na tému 
Otvárať srdcia detí a mládeže 
pre kultúrne dedičstvo, spolu 
s predsedom Maďarskej sa
mosprávy Chorvátov v Maďar
sku Dr. Mijom Karagičom nav
štívili ONV. 

Vážení spoluobčania 

DQvoľujeme si vám 

oznámiť 

**** 

že predRjňR polrlwín 

nR HrRdišlnej 3 7 

je %novu olvoreniÍ 

Srdečne viÍs po%ývRme 

na návštevu našej 

predajne 

**** 
Ponú.kRme vám 

. široký výber 

potravinárskeho tovaru, 

mliečnych a mäsových 

výrobkov 
• a ostatného doplnkového 

tovaru 

**** 
AKCIA nR 1 oo pivo: 

GEMER8,40, 

CORGON 9,90, 

Zl.BAžANT 11,90 

U NÁS STE VŽDY 

v1TAN1! 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 9.10. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 23.10. 2003, 

číslo vyjde 31.1 O. 2003. 
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Miestna rada MČ ONV na 
svojom riadnom celodennom 
zasadnutí 7. 1 O. 2003 prero
kovala celkom 55 plánova
ných bodov programu. 
Miestna rada : 
-schválila predrženie prenáj
mu pozemku pod VÚB, a. s. 
na parcelách 2878/427, 
2878/428, 2878/430 a 2878/ 
431 na dobu urč itú a to od 1. 
7. 2003 do 31. 12 .2008 sp 
zachovaním predkupného prá
va pre MČ ONV, zrušila uzne
senie MR č. 121/5/2003, č. 

166/6/2003 a odporučila MZ 
MČ DNY zrušiť uznesenie MZ 
č. 159/6/2003 a č. 199/9/2003, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schvál iť kúpnu zmluvu v sú
vislosti s kúpou objektu po bý
valej PS na Bystrickej, schvá li
la komisiu na určenie využitia 
objektu a uložila jej pripraviť 
návrh funkčného využitia ob
jektu a plôch v celom areáli, 
- odporučila MZ MČ ONV od
súhlasiť stanovisko legislatív
nej komisie z 3. 1 O. 2003 ako 
podklad pre rokovanie pred
stavitelov MČ s fi Dona Deve
lopment k uzavretiu nájomnej 
a kúpnej zmluvy, 
-odporučila zástupcovi staro
stu MČ ONV, po zapracovaní 
pripomienok odborných komi
sií a miestneho kontrolóra, 
predložiť Zásady kontrolnej 
činnosti miestneho kontroióra 
a kontrolnej činnosti v rámci 
samosprávyMČ ONV na roko
vanie MZ MČ ONV, 
- odporučila starostovi MČ 

MČ ONV 
Ing. Vladimíra Mráza 

Sme vybrali: 
* Na území MČ DNV sa zišiel 
klub starostov mestských čas
tí hl. m. SR Bratislavy. 

Stretnutia sa zúčastnil aj 
primátor p. Ďurkovský a ná
mestník primátora p. Holčík. 

DEVEX 2 

ONV, za účasti mestských 
pos lancov, zástupcov VÚC 
a mesta Stupava, priprav i ť roko
vanie o zapracovaní územných 
plánov za účelom vyňatia úze
mia k cestnému prepojen iu 

. ONV- Marcherg, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť predložený návrh roz
počtových opatrení rozpočtu na 
rok 2003, 
- uložila prednosti MÚ MČ 
ONV zapracovať invest i čné ak
c ie do rozpočtu na rok 2004 
a priority kapitalových investícií 
na rok 2004 zaradiť na rokova
nie MZ MČ ONV, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť návrh na umiestnenie 
MÚ MČ ONV do priestorov MŠ 
Na Grbe 35 a odporučiť staro
stovi MČ ONV vypísať verejnú 
s~ťaž na spracovanie projektu 
na využitie MŠ Na Grbe 35 pre 
tento účel, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV, po zapracovaní pripo
mienok odborných komisií, 
predložiť Zásady hospodáre
nia s majetkom MČ a s majet
kom jej zvereným na rokova
nie MZ MČ ONV dňa 21. 1 O. 
2003, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť Pravid lá hospodárenia 
rozpočtových a príspevkových 
organizácií zriadených MČ 
ONV po zapracovaní pripomie
nok odborných komisií, 
- schválila vybudovanie odvod
nen ia povrchových vôd na ul ici 
Prímoravská v úseku na pozem
ku Ing. Hirländera s finančným 

Témou rokovania bola 
neúnosná situácia s financo
vaním školstva - udržania ich 
chodu z dôvodu nedofinan
covania zo strany štátu. 

Účastníci stretnutia konšta
tovali, že samosprávy ne
môžu niesť zodpovednosť za 
tento stav, ktorý pri jeho ne
riešení zo strany štátu môže 
spôsobiť uzatvorenie zaria
dení k 1. 11. 2003. V tomto 
smere primátor a starostovia 
žiadajú o stretnutie s minist
rom školstva SR. 

príspevkom 50.000.- Sk z FO
PER-u, 

- uložila prednost i MÚ MČ 
ONV, po zapracovaní pripomie
nok odborných komisií, predložiť 
Návrh nájomnej zmluvy NP 
lstrijská 22 pre ZUŠ na rokovanie 
MZ MČ ONV a odporučila MZ 
MČ ONV tento návrh schváliť, 
- konštatovala neplnenie uzne
senia týkajúceho sa pešieho pre
pojenia nad rybníkom, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o vyhlásení konkurzu na majetok 
úpadcu EIB, s. r. o., 
-konštatovala neplnenie UMR č . 

210/8/2003 bod 2 v súvislosti 
s vyčistením studní na ZŠ Bukov
čana 1 a Charkovská, · 
-zobrala na vedomie informáciu 
o podniknutých krokoch k získa
niu rybárskeho práva na rybníku 
v ONV, 
-vyslovila nesúh las s realizáciou 
v úseku Nám. 6. apríla- Želiar
ska ul. z dôvodu nemožnosti 
technických parametrov potreb
ných na chodník a tým ohroze
nia zdravia a životov obyvatel'ov, 
uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV zabezpečiť prípravu ná
hradnej trasy pre pešiu komuni
káciu v línii Na hriadkach- Že
liarska ul. - N~m. 6 . apríla, 
-zobrala na vedomie petíciu ob
čanov k MHD v ONV a odporu
čila starostov i MČ ONV otvoriť 
diskusiu za účelom vyriešenia 
problému v DTV s. r.o. v relácii 
Horúce kreslá, 
- odporučila MZ MČ ONV pro
jekt Bezpečná mestská časť 

Bratis lava - Devínska Nová Ves, 
kamerový systém schváliť a záro
veň odporuč i la starostovi MČ 
ONV osloviť podnikatel'ov pôso
biacich v rámc i ONV o poskyt-

* Starosta MČ DNV privítal na 
radnici riaditel'ov partner
ských škôl zapojených do pro
jektu Socrates- zo zák!. školy 
P. Horova, rakúskych a ho
landských partnerov, ktorí bo
li na pozvanie ZŠ P. Horova na 
návšteve SR. Témou rokova
nia bolo predstavenie MČ 
DNV, jej rozvojových zámerov, 
problematika školstva a ďalšej 
spolupráce týchto regiónov 
v oblasti výmeny skúseností, 
vzdelávania, kultúry. 
*V MČ Devín rokovali staros-

nutie finanč n ých pr~pevkov 
podporujúcich jeho rea lizá. 
eiu, 
-vymenovala komisiu na vy. 
hodnotenie opodstatnených 
požiadaviek na opravu a údrž. 
bu v ZŠ a MŠ na rok 2004 
a ulož ila prednostovi Mú Mč 
ONV zabezpečiť podklady pre 
túto komisiu s návrhom priorít 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť príspevok z FRB Mč 
ONV vo výške 300.000.- Sk 
Mi lanov i jamborovi , Pieskov
cová 24, ONV, 
- schválila uvol'nenie fin a nč
ných prostriedkov z rezervné
ho fondu MČ ONV vo výške 
30.000.- Sk na vydan ie kalen
dára na rok 2004 pre ZŠ 1. 
Bukovčana 1 v rámci spolufi
nancovania Projektu cezhra
ničnej spolupráce, 
- schválila uvol'nenie finanč
ných prostriedkov ako pôžičku 
vo výške 50.000.- Sk z rezervy 
škô l a školských zariadení na 
·odstránenie havarijného stavu 
strechy na ZČ Charkovská 1, 
-schválila navýšenie nákladov 
stavby : Revitalizácia Nám. 6. 

apríla - v súvislosti so zvýše
ním hrúbky podkladového be
tónu plôch zjazdného chodní
ka na 15 cm a uloži la predno
stovi MÚ MČ ONV osloviť fir
mu Korekt o poskytnutie zl'avy 
na navážaný betón, 
- schválila prenájom športové
ho areál u na ZŠ P. Ho rova 16 
pre ZO SMER v ONV na špor- · 
tovú akciu 11. 1 O. 2003 za 
nájomné vo výške 900.- Sk na 
dobu troch hodín . 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

tavia Devína a DNV za účasti 
prednostov úradov o prob le· 
matike ďalšieho financovan ia 
ZŠ na ul. Kremel'ská z pohl'a· 
du prevádzky a investícií d~ 
tohto zariadenia. Riaditel' ZS 
l. Bukovčana p. Jaško spresní 
spolu s MČ Devín rozsah 
a smerovanie prostriedkoV 
do najnevyhnutnejších inves· 
tičných nákladov v tomto ro· 
ku. . 
* Rokoval so zástupcai111 

podnikatel'ov rómskej menši· 
ny o možnostiach ich zapoje· 

~ dl'Qira 
~tu 

nia sa do realizácie projektov 
na území MČ DNV vo verej
ných súťažiach, vo verejno
prospešných stavbách i v prá
cach pre VW Slovakia a. s. 
• Spolu s architektom MČ 
oNV rokovali spolu s predno
stom OU BA IV p. Kurucom 
v otázkach posunu hraníc in
travilánu MČ DNV, ku ktorej 
bola na základe požiadavky 
MČ DNV zriadená pracovná 
komisia. Táto komisia spraco
váva podklady k vydaniu roz
hodnutia do konca r. 2003. 
• Starosta prijal riaditel'a za
riadenia Minihundos v rakús
kom Klagenfurte. Preroko
vali možnosť usporiadania 
výstavy miniatúr svetových 
stavieb a ukážok architektúry 
v priestoroch Incheby v bud
úcom roku . Zámer bude nut
né prerokovať a koordinovať 
s hl. m. SR Bratislavou. 
• Zúčastnil sa na vyhodnote
ní súťaže na dodávatel'a stav
by - rekonštrukcie ul. Kre
mel'ská . Komisia z 11 ponúk 
vybrala víťaza súťaže, firmu 
Trubostav s.r.o., ktorá po 
uzavretí súťaže a podpise 
zmluvných vzťahov bude re
konštruovať túto komuniká
ciu v MČ Devín v roku 2004. 
*Zúčastnil sa na rokovaní fi
nančnej komisie a mestskej 
rady hl. m. SR Bratislavy. Dô
ležitým materiálom, ktorý 
bol, mimo iných, odporučený 
na schválenie mestského za
stupitel'stva hl. m. SR BA, bol 
návrh investičného plánu ak
cií hl. m. SR BA na roky 2004-
2006 . MČ DNV má v tomto 
pl áne zaradené dva dôležité 
projekty- preložku Mlynskej 
ulice a privádzač- komuniká-

eiu predlžujúcu Eisnerovu ul. 
smerom k Iamačskej bráne. 

V prípade schválenia by 
tieto stavby mali byť realizo
vané v časovom horizonte do 
roku 2006. 
* Na radnici prebehlo roko
vanie so spoločnosťou SATRO 
s.r.o. k riešeniu problematiky 
modernizácie káblových tele
víznych rozvodov a šírenia 
signálu, jeho kvality a pro
gramovej ponuky v DNV. 

Podklady k výsledkom ro
kovan ia budú posudzovať sa
mosprávne orgány MČ DNV 
a SBD IV, pri zámere vytvore
nia spoločnosti zabezpečujú
cej tento rozvoj . 
* Starosta zvol<ill rokovanie 
s Dopravným podnikom mes
ta Bratislavy k riešeniu kon
krétnych realizačných krokov 
smerujúcich zo strany MČ 
DNV k okamžitým opatre
niam neúnosného stavu 
s MHD na území MČ DNV. Na 
rokovaní sa dohodli dve ka
pacity (Hriadky-žel. stanica 
DNV), kde by sa technicky, po 
umiestnení obratiska MHD, 
dali realizovať opatrenia zo 
strany DP a. s. Na posilnenie 
prepravy MHD v prospech 
občanov MČ DNV bez zvýše
nia počtu prepravných vozo
kilometrov vo vzťahu k obje
movej zmluve prepravných 
výkonov uzatvorených hl. m. 
SR Bratislavou . 
* Rokoval s bankovými sub
jektami vo veci predloženia 
indikatívnych ponúk na po
skytnutie úveru pre MČ DNV 
na kúpu nehnutel'nosti vo 
vlastníctve štátu do vlastníc
tva MČ DNV v objeme tak
mer 29 mil. Sk. Ponuky vy
hodnotí samospráva MČ DNV 
na svojich najbližších zasad
nutiach. -AZ-
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STROMY A MESTskÁ zELEŇ 
- pôsobia na správanie ľudí 

!Dokončenie z 1. strany) 

ku a rozvíiat' vzáiomné väzby vn
útri spoločenstva . (Skúsenosti od 
nás z Devínskei - tieto slová pla
lia dvoinásobne o /údoch, ktorí 
sami pestuiú a zušlacht'uiú zeleň 
Pri svoiich panelákoch). Na dru
hei strane priestor bez zelene, 
len s asfaltovými a betónovými 
Plochami, ktorý bol v druhei čast' 

sídliska, skôr obyvatelov odrád
zal od toho, aby trávili svoi čas 
vonku. Uzatvárali sa teda vo svo
i ich bytoch a tým i obmedzovali 
vztahy so svoiimi susedmi na mi
ntmum. 

Výskum amerických vedcov 
dokázal, že pevneišie susedské 
vztáhy prispievali k lepšiemu fy
zickému a duševnému zdraviu 
obyvatelóv domov, obklopených 

stromami. Bolo tu dokonca me
ne; fyzického násilia a kriminali
ty, čo sa pre;avovalo i v menšom 
počte núdzových volaní na polí
ciu. Pouličná kriminalita sa častei
šie obiavuie tam, kde ie zaručená 
anonymita a nezáuiem okolia 
o to, čo sa deie. Pevneišie sociál
ne väzby, ktoré sa vytvorili medzi 
obyvatelmi "zelených" domov, to
mu zabraňovali. Obyvatelia tých
to domov súčasne využívali konšt
ruktívneišie a menei násilné 
spôsoby riešenia konfliktov so 
svoiimi detÍTJi a partnermi, než 
obyvatelia domov, ktoré neboli 
obklopené zeleňou. 

Paradoxne - výskum ukázal, že 
husté stromy a kry nevyvolávaiú 
u /'udí pocit nebezpečenstva. 

Výskum, ktorý využil možnosti 
počítačovei simulácie - l'udom bo
li na obrazovke počítača postup
ne zobrazované rôzne varianty 
ich okolitého prostredia, na niek
torých nebola zeleň vôbec, na 
iných bolo viac či menei zelene. 
fudia mali zvo/it' takú variantu, 
kde by sa cítili naibezpečneišie. 
Výskum ukázal, že obyvatelia 
obidvoch častí sídliska si viac ce

nili prostredie, kde boli stromy 

a zeleň. Dotazníkový prieskum 
ukáz;l, že /údia žiiúci v domoch 
obklopených stromami sa cítili 
bezpečneišie než /údia z prostre
dia bez zelene. Je zauiímavé, že 
skutočné pocity obyvatelov sídlis
ka boli v zásadnom rozpore s ná
zormi stavitelov sídliska, ktorí rov
nako ako predstavitelia polície 
predpokladali, že husté stromy 
a kry budú u /'udí vyvoláva( poci
ty strachu a úzkosti. 

Okolité prostredie malo svoi 
vplyv ai na správanie detí. 
Ukázalo sa, že v "zelenom" von
kaišom prostredí trávili deti dva
krát viac času ako v prostredí 
bez zelene. Deti samozreime hra
li nairôzneišie hry. Zatial' čo deti 
z prostredia bez zelene hrali čas
teišie hry s presne danými pravi
dlami, ktoré vyžadovali menei 
tvorivý prístup {ako napr. futbal 
alebo karty}, deti pohybuiúce sa 
v "zelenom" prostredí časteišie 
hrali hry, ktoré môžeme označi( 
za tvorivé. Naviac deti hraiúce sa 
'medzi stromami boli časteišie 
v kontakte s dospelými a so svoii
mi rodičmi, pretože ai tí trávili 
viac času vonku pred svoiimi do-

mami v porovnaní s obyvatel'mi 
bez zelene. Netreba asi zdôraz
ňoval', aké ie dôležité, aby deti 
trávili dostatok času vonku. 

Celý výskum bol dlhodobý. 
Používal rôzne metódy (dotazní
kový prieskum, psychologické tes
ty, počítačové simulácie, dokonca 
ai analýzu počtu núdzových vola
ní na políciu}. Presvedčivo doká
zal, že prostredie, kde chýbaiú 
akékolvek prírodné prvky, vyvo
láva n'egatívne zmeny v správaní 
/údí. Tam, kde chýbalo prírodné 
prostredie, zhoršovala sa spolo
čenská komunikácia, poklesla 
tvorivost' a dokonca to viedlo 
k patologickým formám správa
nia, ktoré sa pre;avuiú zvýšenou 
agresivitou a nárastom krimina
lity. "Bez vegetácie sa /údia stá
vaiú úplne inými bytostámi." 

Výskum skupiny vedcov z il/i
noiskei univerzity mal velmi skoro 
ai priamu spoločenskú odozvu. 

O výsledky sa začali zauiímat' 
novinári, vereinost' začala o tých
to problémoch diskutova( a nako
niec zareagovali i politici. 

Predstavitelia mesta Chicaga 
investovali 1 O miliónov dolárov 
do proiektu vysadenia 20 tisíc 
stromov v meste. Uvedomili si, že 
touto investíciou okrem iného 
ušetria na vereiných výdavkoch, 
ktoré so sebou nutne prináša ná
rast kriminality a dalších spolo
čenských neduhov. Ich príklad na
sledovali dalšie americké mestá -
Providence, Rhode Island 
a Philadelphia. 
(Podlá Franek, M: Stromy a mest
ská zeleň púsobí na chování lidí, 
Eko-eko/ogie a společnost, 200 7, 
č.2) 

Mária Šimonová 

DEVEX 3 
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centrum pr~ . v,otný ča~ ·~.<; 

Detský zábavn)' program spojený s lampiónovým 
sprievodom a súťažou o najkrajší "SVETLONOS" 
z tekvice. 
PROGRAM: rt8. l(} ,; 00 _3 

17.00/z prihlasovanie "Svetlonosov"do súťaže 
- priestory preäbudovou !stra Centra 

17.30/z hlavný program 
- vystúpenie MAJSTRA N 
- discotéka s DISKOJARKOU 

18.45/z vyhodnotenie súťaže 
- odovzdávanie cien za najkrajší 

"SVETLONOS" 
19.00/z lampiónOVJÍ sprievod od budovy 

l stra Centra po základnú školu 
I. Bukovčana 3 

Vš•tkjcl• 'i& tciim• '"na účm;t'. 

Pozvánk" 
/stracentrum, pozýva všetkých seniorov 

v Devfnskej Novej Vsi pri prt1ežitosti Mesiaca staršfch 

na príjemné posedenie pri hudbe Krištofa Veselého 

pod názvom "Dedinka v údolí'". 
Vnedel'u 19. JO. 2003 od J6.oo b 

Vo velkej sále Jstracentra •Vstup vol'ný. 

------- Kultúra? -------
Voľakedy koloval vtip o tom, ako v ktorejsi krajine bolo podmienkou, aby volený hlavný 

predstaviteľ krajiny dokázal udržať meč a moč. Cím starší čitateľ, tým skôr pochopil význam 
tohto vtipu. 
.Mladosť je božská nemoc, z ktorej sa každým dňom uzdravujeme" hovorí jedno zrnko mú

drosti. Všetci sme však voľakedy boli mladí, vyvádzali sme primerane k svojmu veku. Boli tu 
však starší, predovšetkým rodičia a učitelia, ktorí nás s väčším , či menším úspechom usmerňo
vali. Prečo vám navrh ujem tento môj názor uverejniť v kultúrnej rubrike? 

Pretože slovo kultúra je mnohovýznamové slovo a je súčasťou každodenného života. Nestačí 
sa zúčastniť nejakého kultúrneho podujatia (kultúrne, či nekultúrne), alebo prečítať si čosi 
o kultúre a mať pocit, že sme kultúrni. Kultúra nás sprevádza (a podáva o nás svedectvá) otvo
rením očí skoro ráno, sprevádza nás celý deň a zatvorením očí pred spánkom iba prerušíme jej 
pôsobenie v každodennom živote. Všetci. Starí i mladí. Ako o nás zmýšl'ajú naše deti? Patríme 
medzi l'udí kultúrnych, alebo? pat 

DEVEX4 

2a poznaním 
Členovia a priaznivci miest

nebo odbo·ru Matice slovenskej 
v DNV sa ~ diíocb 19. - 20. 9. zú
častnili kultúrno-poznávacieho 
zájazdu po Slovensku. Cesta au
tobusom viedla Považím, Lipto
vom, Spišom až na Zamagur·ie. 

Prvou zastávkou účastm1wv 
troch generácií bol Ružomberok. 
Pred mauzóleom A. Hlinku si 
pripomenuli jeho život, dielo, je
bo boj za samostatnosť Sloven
ska, ale aj čemovskú tragédiu. 
Po prehliadke mesta sme pokra-

čovali okolo priehrad Bešeií.ová 
a Liptovská Mara do Liptovské
bo jána a po osviežení v termál
nom bazéne do Kežmarku. Tu 
nás zaujal drevený evanjelický 
artikulárny kostol z roku 171 7. 
Prvý deň sme ukončili v kúpe
/beh Ružbachy Niektorí vytrval
ci stačili ešte pozr·ieť areál 
_Medzinárodnébo sochárskeho 
sympózia kamenných plastík 
v travertínovom lome. 

Druhý deň naša cesta viedla 
Zamagurím do Červeného kláš-

tora. Privítal nás Dunajec zaba. 
lený bmlou. Nasadli sme do 
tmcb pltí, hmla sa rozplynula 
a my sme sa plavili l O km prek. 
r'ásnym údolím do Prielomu. 

Aj jazda v kočoch do Iesnice 
patrila k nezabudnutelhým zá. 
žitkom. Zastavili sme sa aj 
v známom pútnickom mieste 
Litmanová. 

Poslednou zastávkou bota 
návšteva Ľubovnianskebo hm. 
du. Pr·vá písomná zmienka 
o br·ade je z r·oku 1311. V roku 
1 768 bol v iíom väzrwnJí aj 
Móric Beňovský. 

Po zastávke na salaši u Franka 

v Starej Ľubovni sme sa unave
ní, ale plní dojmov a zážitkov 
vracali domov. Tento zájazd za 
poznaním kultúrny ch a histo
rických pamiatok našej vlasti sa 
uskutočnil vdáka podpore spon
zorov, ktorJím účastníci zo srdca 
ďakujú: Hotel Morava , Reštau
r·ácia Jstrija, Papier bmčky J 
Smreka 7, Zelovoc u jarka, Jst
rijská 62, Rolanda, všetci z DNT{ 
Autodoprava Valašťan, Bene
diktibo 5 Bratislava a ďalší. 

Jozef Slovine' 

l)ícbto dňoch oslávili: 

70mkov 
Emil POKORNÝ 

75 rokov 
Mária TURAZOVA 

Erm1ia FRATRIČOVA 
jánGOBAN 

85 rokov 
František vrrALoš 

93 rokov 
Mária PŠENICOVA 

Blahoželáme! 

Ivan MICHALiK 
a Mgr: ľubica uRičovA 

Blaboželáme! 

V sobotu 25.10.2003 
oslávia manželia 

Bo%en11 11 R11stisl11v 
R11Č11nskí zl11tú sv11dbu. 

Starkí naši, drahí 
oslávenci, naši milí! 

Z eláme vám zdravie, šťastie, 
vetá klítdu, aby ste v láske 

dlho medzi nami žili. 

Syn juraj s rodinou 

** ** 

Odletelo vtáčatko 

Spomienkll n11 Krislínku 

Poletovala ako veselé, štebo
tavé vtáčatko. Rozsievala dob
rzí náladu, smiech, priateľst
vo. Milovala dobrých ludí, prí
rodu, zvieratká. 

Pomábala všade, kde bolo 
treba. Mala, ako každý mla
dý, svoje plány do budúcnosti. 
Boli to plány, ktoré sa mali 
Začať realizovať budúci rok 

maturite. 
Stačila však chvíľka mla

díckej nerozvážnosti, aby sa 
Vtáčatku podlomili krídelká 
Q trepotajúc nimi odletelo 
tam, odkiaľ niet viac návra
tu. V októbri by sa Kristínka 
dožila 17. rokov. · 

Pozvánka 
Pt·i príležitos ti mesiaca 

úcty k stat·ším Vás 
pozývame na súťaž 

BABIČKA KLUBU 2003, 

ktorá sa uskutoční 
18. októbra (sobota) 

o 16.30 h 
v Klube dôchodcov. 

Na vašu účasť sa tešia 
súťažiace babičky 

a vedenie Klubu 
dôchodcov. 

(Po súťaži bude 
posedenie s hudbou). 

šport • šport • šport • šport 

FUTBAL® 
Muži 10. kolo 
ONV -Tomášov 

11 . ko lo 
BCT Bva- ONV 

0:1 

1:0 

Hodový turnaj v Dúbravke 

Možnosť zahearť si na tradičnom 
hodovom turnaji v rapid šachu 
v blízkej Dúbravke využil tohto 
roku z hráčov ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves len Jurko Šošovička, kto
rý sa v konkurencii 30-ich hráčov 
umiestnil na jemu výko nnostne 
primeranom 27. mieste, keď v 9-
ich zápasoch získal 3 body. Zvíťazil 
Andrvič pred Froncom a Kundrá
kom. m.j 

naďalej pretrváva 
Konzumácia piva pri po

travinách Iskra na Eisnerovej 
a pri potravinách na ul. P. 
Horova 7, napriek zákazu 
Všeobecne záväzného naria
denia pretrváva. Nakol'ko sa 
nám zmenil správca domu, 
sme nútení naďalej sa týmto 
nesvárom zaoberať. Toto 
nám, ktorí bývame v tomto 
dome, na ul. P. Horova 7, 

Zahraničná návšteva 
v ZŠ, Ul. P. Horova 16 

Na začiatku školského roka sa 
uskutočn ilo v poradí už šieste pro
jektové stretnutie partnerských škôl 
z Fínska, Rakúska, Grécka a Slo
venska. Pa druhýkrát takéto stret
nutie organizovala Základná ško
la, Ul. P. Horova 16. 

Kedže ako prví už v piatok 19. 
septembra pricestoval i Fíni, využil i 

sme víkend na ich oboznámenie 
sa s krásami nášho okolia. Ráno 
sme vyrazili na výlet do jaskyne 
Driny. Pokračovali sme cestou na 
hrad Červený Kameň. Pred samot

nou prehliadkou hradu sme strávili 
nezabudnutel'nú hodinku obdivo
vaním dravých vtákov na sokoliar
skom dvore Astur v predhradí, kde 
sme videli letové ukážky našich 
dravcov. 

Cestou spät sme sa zastavi li 
v Modre, prešli sme sa po námestí 
a prezr~li si sochu nášho národov
ca Ľudovíta Štúra. 
V nedel'u sa k našej skupine prida
li i hostia z Rakúska . V dňoch 
škols kého vyu čovania sme trávili 
dopoludnia v škole . Diskutovali 
sme o plánoch nášho tretieho pro
jektového roku. 

a na Eisnerovej naďalej zne
príjemňuje život. Už tol'kokrát 
bolo poukazované na túto 
skutočnosť, a do dnešného 
dňa sa neurobili žiadne opat
renia. Nevidí to ani miestny 
kontrolór, ani naši kompe
tentní, ktorých sme si zvolili. 

Od skorého rána sa tu zdr
žujú indivíduá s pivom v ru
ke, telesnú potrebu vykoná
vajú okolo vchodov susedia
cich domov, a čo je horšie aj 
vo výťahoch a schodiskách 
našich domov. Musíte uznať, 

Výsledným produktom by mala 
byt spoločná brožúra o aktivitách 
uplynulých troch rokov. 

Náš minuloročný produkt - ma
pa Devínskej Kobyly s pridanými 
fóliami fauny a flóry i s doplnko
vou brožúrou sme našim partne
rom prezentovali nielen ako pro
dukt žiackej práce, ale aj "naži
vo". V rámci výletu po Devínskej 

Kobyle fascinovalo všetkých úze
mie niekda jšieho tretohorného 
mora - Sandberg. Pri spoznávaní 
Devínskej Kobyly nám pomohol 
Inštitút ap likovanej ekológie 
Daphne. Získali sme mnoho cen
ných informácií. 

Aby bol obraz Devínskej Nove j 
Vsi a jej okolia úplný o jej deji
nách a o iných zaujímavých fak
toch nás informova l starosta MČ 
DNY Ing . Vladimír Mráz. Odpo
vedal aj na zvedavé otázky našich 
hostí . 

V jedno popoludnie sme si na
plánovali návštevu hlavného mesta 
- jeho centra. Prvou zastávkou bol 
Bratislavský hrad. Neskoršia pre
chádzka Bratislavou ukončila naše 
spoločné týždňové stretnutie. 

Mgr. Slávka Šebová 

že je to nepríjemné, odpud
zujúce a tiež to ma ďaleko 
k hygienickým zásadám. 
My sme sa rozhodli pre petíciu: 
a) zmena pracovnej doby do 
18.00 h 
b) zákaz predaja alkoholu 
c) riešenie na Magistráte hl. 
m. Bratislavy 

Taktiež by tu mala zasaho
vať a kontrolovať denne 
Mestská polícia, ktorá je pla
tená z našich daní. 

(pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



Na otázky Devexu 
dnes odpovedá 

Patrik HERMAN 

OTÁZKY PRE: Patrika Her
mana, moderátora, redaktora 
publicistiky Centra spravo
dajstva a publicistiky televízie 
Markíza 

* V Devínskej bývate už ne
jaký ten rôčik, teraz dokon
ca ste susedom našej re
dakcie. Ako vnímate Devín
sku ako svoje bydlisko. čo 
vám vyhovuje, čo vás ruší? 
- Donedávna som býval v jed
nom z obytných domov na 
Ulici Pavla Horova. Takmer až 
v nebi - na 11.poschodí! Po
koj, žiaden hluk, krásny vý
hľad na kopec (na ktorý som 
sa, s hanbou priznávam, do
dnes nevydriapal). Ubíjal ma 
však pohľad na spoločné pri
estory - neporiadok, výkaly, 
rozbité schránky, vypínače, 
každú chvíľu niečo zničené, 
stále nefungujúce výťahy ... 

V máji sa mi podarilo ko
nečne presťahovať, ale De
vínskej som zostal verný. 

Bývam za poštou, vo vcho
de s ôsmymi rodinami, s ob
razmi vysiacimi na chodbe, 
v takmer vidieckom prostredí, 
takže teraz si zvykám na ki
kiríkanie kohútov, zvuk cir
kulárky na drevo a hláse-

POPÍjANIE PIVA 
(dokončenie z 5. strany) 

Žiadame najskôr vás, kom
petentní, Miestny úrad 
a Miestny kontrolór, aby ste 
venovali patričnú pozornosť 
týmto potravinám, ktoré po
rušujú zákon a nedbajú na 
obyvateľov, bývajúcich na 
týchto uliciach. Dakujem za 
pochopenie . a zostávam 
s pozdravom. 

A. Franeková 

REAKCIE 
List v kompletnom znenf sme do

ručili obom kritizovaným predaj
niam. Odpoveď z predajne Večierka 
na ul. P.Horova 7 sme dostali v deň 
doručenia sťažnosti. 

Z predajne Iskra sme, pre nedos
tatok času, reakciu nedostali. (Maji
tel'ka odcestovaná). Hoci, a to je pa-

DEVEX6 

nie miestneho rozhlasu ... 
(smiech) 
* Našli ste si v Devínskej 
svoj obľúbený kútik? (ob
chody, služby, reštaurácie, 
priatel'ov, kultúra, šport, 
príroda ..• ) 
- Mám tu svoju obľúbenú pa
ni holičku, kvetinárstvo, po
znajú ma už na pošte, polícii, 
v sporiteľni, aj v sklenárstve, 
svoje si so mnou užil aj pán 
vodár. .. (smiech) Jediné, čo 
mi tu chýbalo bol supermar
ket, ale hurá, aj ten už stojí. 
Vyhovuje mi, že Devínska nie 
je klasické bratislavské sídlis
ko preplnené činžiakmi s pre
hustenou dopravou. Známym 
sa chválim, že nie je nič kraj
šie ako vyliezť na bicykel, zo
párkrát zabrať a krásnou ces
tou popri rieke Morave sa po 
chvíli ocitnúť pod starým 
Devínom na klobáse, lango
šoch a kofole (smiech). Už si 
len zohnať ten bicykel... 
(smiech) 
* Mestskú časť Devínska 
Nová Ves v spravodajstve 
(ale imi v publicistike) tele
vízie..__Markíza nevidno. Je 
to "chyba" dodávatel'ov ty
pov, lokálne podujatia, kto
ré nemusia zaujímať ostat
né Slovensko, alebo •.• ? 
- V čase môjho pôsobenia 
v spravodajstve som bol vždy 
tam, kde "tiekla krv a šľahali 
plamene". 
Dnes je to podobné - kde sa 

vyskytnem s "lampárňovou" 
kamerou, tam asi niečo po
riadne škrípe. Takže, stretnúť 
sa so mnou je asi najlepšie 
vtedy, keď práve nie som 
v práci... (smiech) Som radšej 
za to, aby Devínska "hviezdi
la" v pozitívnom duchu. Ale 
to, že sa Devínska objavila 
v celoslovenských médiách 
naposledy snáď počas po
vodní, nemusí byť iba vinou 
novinárov ... Buď sa tu deje 
primálo výnimočných vecí 
hodných pozornosti trebárs 
aj v Košiciach, alebo sa nimi 
nevieme pochváliL. 
* Informovanosť o živote 
v Devínskej zabezpečujú 
pre občanov Devínskej 
Novej Vsi dve média: De
vínskonovoveská televízia 
(DTV) a Devínskonovoveský 
Expres (Devex). 

Zoznámili ste sa s nim;., 
- Regionálne médiá dok~
to, čo tie so širším dosahol.o 
nemajú šancu. Okrem toh rn 
že sa z nich dozvieme, ke;· 
zaočkovať psa, kde nám za/ 
rozkopú cestu a kedy sa ľná~ 
me pripraviť na odstávku tep. 
lej vody, dokážu u obyvatetb.., 
vyvolať silný pocit lokál patri. 
otizmu. A ten nám často Chý. 
ba ... Sám som začínal v reg;. 
onálnych médiách v mojorn 
rodnom meste. A aj v mojorn 
terajšom domove, v Devín. 
skej, či už Devex alebo DTV 
pozorne sledujem a držím irn 
v ich práci palce! Rovnako 
obyvateľom želám čo najviac 
dôvodov na radost: úsrne.., 
a spokojnost'! 

Za rozhovor ďakuje 
PeterKrug 

D EVEX KAJ'ALÓG 2004 obchodov a služieb pre obyvatelov DNV 

DEV EX pripravuje už dvanáste vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvatelov DNV 
formát: 10 x 15 cm termín odovzdania inzercie: do 15. 11. 2003, spracovanie podkladov, tlač: do 15. 1. 2004 

distribúcia do každej domácnosti v DNV: do 15. 2. 2004 
Objednávky: Inzertná kancelária Devex, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.3o-18.oo, 

so: 8.oo-10.oo, tel./fax: 6477 5275, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

ráda, predajňa je otvorená už od 
5.30 h.!!! 
Z listu majiteľa Večierky na ul. P. 
Horova 7 vyberáme: 

Viem o tom, že v okolf nášho ob
chodu sa schádzajú určitf ľudia a po
píja ním piva narúšajú verejný poria
dok. Aj napriek tomu, že sa zdržia
vajú v primeranej vzdialenosti od 
obchodu, aby nezasahovali do pries
toru za ktorý je predajňa zodpoved
ná, opakovane, niekoľko krát sme 
volali mestskú i štátnu polfciu, aby 
riešila porušovanie všeobecne zá
väzného nariadenia o konzumácii 
alkoholu na verejnosti. Neviem koľ
ko krát takúto kontrolu vykonali, 
koľko pokút dali . Ak hovoríme 

o zodpovednosti, prezraďte mi, kto 
bude zodpovedný, ak sa konzumenti 
piva presunú o niekoľko metrov ďa
lej, trebárs na schody základnej ško
ly neďaleko 7 Riaditeľ školy? Predaj
ca piva? Z ktorej predajne si ho tam 
priniesli? To nechcú byť výhovorky. 
Jasné pravidlá vytvárajú jasné po
stoje. Preto-že mám svoju prácu rád 
predávam. Každému. V dobrej viere, 
že mnou predávaný tovar bude kva
litný, cenovo prfstupný, bude zákaz
níkov uspokojovať, nebudú ho kon 
zumovať v najbližšom oko lf predaj
ne. (konzumácia sa týka predovšet
kým piva). Denne z vlastných pro
striedkov hradím upratovanie okolia 
predajne. Kľúče od vchodov, kde 

vraj pivári chodia močiť nemám. 
Verím, že je to problém, ktorý riešiť 
treba. Mimoriadne ma mrzí, že mám 
byť za tento stav zodpovedný iba ja 
predajca. Veď v našej mestskej časti 
je niekoľko obchodov, kde predá
vajú pivo. Prečo ho konzumujú prá
ve pri našich, alebo v blízkosti na
šich predajnf, netuším. Vami navr· 
hované obmedzenia problém nevy
riešia. Pomohla by predovšetkým vý
chova (na ktorú je u tohto typu zá
kazníkov neskoro), častejšie kontroly 
zodpovedných (na čo nemám vplyv), 
alebo iné riešenie nepoškodzujúce, 
ale riešiace. Príďte osobne, možno 
ho nájdeme. . 

Majitel' potravín P. Horova 7 

STAVEBNÁ 
ECHANIZÁCIA 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova GS, 843 02 Bratislava, tel.: 0216471 5!15, fax: 02/6477 6371 

--ut: lltl@stl.lk, ňttp://www.IIU.IIk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 
02 · Predai 
03 - Vo/né miesta {ponúka, hládá} 
04 - Služby (ponúka} 
OS- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

' Predám tlačiarenský stroj 
Romoyor, funkčný . 

Tel.: 0903 429 485 
' Predám chladničku 270 litr. zo 
6000 Sk. Tel. : 6477 7424 
'Predám akvária, trojposchodová 
zostava, 180 litrov, komplet zaria
dené. Tel.: 6477 5643 
' Predám detskú sedačku od O - l 8 
kg. Tel. : 0908 411 432 
'Predám detskú bugynu v dobrom 
stave, po jednom dieťati. Cena do
hodou. Tel.: 6477 4552 
'Predám drevenú detskú postieľku 
po jednom dieťati v dobrom stave. 
Cena dohodou. Tel. : 6477 4552 
' Predám vysokú posteľ. z IDEA 
s pracovi skom pod ňou {š 156 x d 
212 x v 206). borovica. Komplet 
za 8000 Sk. Tel.: 6477 5573 
' Ponúkam kochlíkové drobnokveté 
chryzantémy a predám stolnoteni
sový stôl. Šubín, Na grbe 30. 

Tel.: 6477 0109 

'Požičovňa tepovača KÄRCHER.Ň 
Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

'lY servis Baláž - oprava televízo-

rov. Na Grbe 43. 
Tel./zázn.: 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokortón, malovky. lnte;iér - ex
teriér. Tel.: 0908 543 991 
• Jednoduché a podvojné účtovníc
tvo, DPH, mzdy pre FO a PO spo
lahlivo. JÚ l O Sk/ položka, PÚ cena 
dohodou. . 

Tel.: 6477 6954,0905 501 531 
• Geometrické plány, vytyčovanie 
stavieb a hraníc pozemkov. 

Tel.: 0905 333 727 
• Manikúro - Pedikúro, zdrav. str. P. 
Horova 14, parafínové zábaly, pi
ersing nechtov, zdobenie nechtov, 
depilácia, príležitostné nechty. 

Tel. : 0903 663 302 
• Panasonic-Fax Servis - opravy, 
programovanie oj no mieste. 
Ústredne, telefóny, faxy. 

Tel.: 0905 571 855 
• Starší VŠ praktik na dome douč . 
individuálne AJ, NJ, tínedžerov. l ,5 
hod. / 200 Sk. 

SMS 0903- 227 457 
• lndivid. Douč. AJ, NJ aj doobeda 
a cez víkendy. Tel.: 6477 8835 
• l x týždenne upracem, vyžehlím . 
Zn. Seriózne. Tel.: 0903 860 519 

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH 
DVERÍ • INTERIÉROVÉ DVERE 

Zalievanie o výmeno zárubní 
Montáž vlastných zámkov 

Uzamykocie systémy 
Tel.: 0903 535 475, 

02/6381 0077 

Otváranie zabuchnutých dverí! 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobok1 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 f, 

KARLOVA VES 
if ,fax 02/6542 1727, E-mail : parrnai@pa1·mal sk 

l S týmto vystrihnutým kupónom získavate · 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! l 

<J< _ ) 

~~~~B;RATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 021 642 861 09 
www.kermat.sk 

• Kúpim 3-izb. byt alebo st. rod. 
dom. Tel.: 4364 0261, 

PRENAJMEME 
skladové priestory 

v ONV, 
760 m', dobrý prístup 

s kamiónom, 
nákladná rampa, 

večer 6241 0609 
• Vymením 2-izb. byt v OV pri 
Figare, tichý na prízemí, zo menší 
domček, alebo byt v DNY. 

el. energia, voda, kúrenie. 
od 1.1.2004 

ZÁHRAD

NÍCKE 

POTREBY, 

roz li čný 

tovar, 

darčeky. 

No grbe 

55. 

Tel. : 

6477 

4642 

Tel.: 0903 234 345 info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

Rozumné a spoľahlivé poistenie je zárukou kvalitného života 

*PENZIA PLUS, PENZIA BONUS 
Dôchodkovo orientované zabezpečenie budúcnosti 
*INVESTICNt ZIVOTNt POISTENIE 
Poistenie a investovanie v jednom produkte 
* ZIVOTNt POISTENIE s pripoistením kritických chorôb 
Variabilné poistenie kombinované s výhodným sporením 
*MLAOOSt 

,---------, 
Ferdiša Kostku č .1 , 

841 05 Bratislava 
tel.: 02/6541 3177, 
6541 3180 
e-mail: 
bratislava5@rpp.union.sk 

Vhodné na zabezpečenie štipendií pre deti počas štúdií alebo pri štarte do života 
*GARANCIA 
Možno použil ako záruku ny kl)'lie úverov a iných rizik 
* ZIVOT BONUS 
Progresívne vytváranie úspor pre budúcnos! 
* CELOROCNt CESTOVNt POISTENIE 
Iba za 680,- Sk pre jednotlivca a rok, 1980,- Sk pre rodinu s deťmi do 18 rokov 
* POISTENIE DOMÁCNOSTI, BYTOV A RODINNYCH DOMOV 
Chráni Vašu domácnos! pred nepredvídanými udalosťami 

Inzercia - Cenník: l znak = l 30 Sk l/16 str. = 678 Sk l/8 str. = 1360 Sk, l/ 4 str. = 2720 Sk, l /2 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 20% DPH'. Zl'avy: tri uverej~enia za sebou 5%, pri _pät' a viac 10%,

0 

cel~r~čné 20o/~ . Pon~ka detských vecí bezplat~e. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledn a strana + 50%, ma ako mzerln~ strana (6?l . + 30%. 
Inzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00, e-mail: krug@mad.mpvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- V nedel'u 28. 9. sa nezná
my páchate!' vlámal na Vá
pencovej 34, do vozidla 
Škoda Oktávia červenej far 
by. Ukradol autorádio a iné 
veci v celkovej hodnote 50 
tis. Sk. 
- V ten istý deň, na ul. j . 
jonáša zo súboru výstavby 
rodinných domov, zatial' ne
známy páchate!' odcudzil 
oranžový kompresor Silomat 
C140 v hodnote 250 tis. Sk. 
-O deň neskôr z objektu zá
vlahovej stanice v Devín
skom jazere neznámy pácha
tel' odcudzil univerzá lny na
kladač UNC Detvan. 

Potom, ako sa dostal do 
objektu, voz idl o naštartoval 
a cez op loteni e vyš iel vo n. 
Asi 3 km od stanice vozidlo, 
v hodnote SOO tis. Sk, odsta
vil a ušie l. 
- Prvý deň októbra sa nezná
my páchate!' pokúšal ukradn
úť na ul. Š. Králika čierny 
Peugeot 406. 
Nepodarilo sa mu ho naštar-

KRÍŽOVl\:A 
Vzdelávať ducha je práve ... do
končenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Kropila - čistý, jasný po nemec
ky. - C. Mužské meno (31. januára)
somár - prikazuje. - O. Plošné miery 
- ovial - skr. tlačovej agentúry 
Nórska. - E. Tkanina na mužské 
odevy - druh lekára. - F. Prvá časť 
slov s významom olej - vojenská 
jednotka -jazero v Cíne. - G. Casť 
noža - skúpo - budova. - H. Buteľa 
(hovor.) - zrejme. - l. Zilnatá hornina 
- ostrov v Novom Zélande - vzneše
ne (z franc.). - J. Začiatok tajnič
ky. 
Zvisle: 1. Zemepisná oblasť- ekvi
valent pre elektrónovú dráhu. -
2. Rieka v Kamerune - rol'a (zastar.) 
- zámorská veľmoc. - 3. Vztahujúce 
sa na osu - domová čistiareň odpa
dových vôd. - 4. Existoval- vztahu
júce sa na okolie. - 5. Budapeštian
sky futbalový klub - nápadne, zjav-

tovať, tak ukradol skrinku ria
denia a palubný počítač 
v hodnote 40 tis. Sk. 

Poškodením dverí spôsobil 
ďalšiu škodu vo výške 40 tis. 
Sk. 
- V piatok 3. 1 O. na ul. j. 
jonáša sa neznámy páchate!' 
vlámal do modrého náklad
ného vozidla lveco. 

Z vozidla ukradol ručnú 

motorovú pílu a predlžovací 
kábel v ce lkovej hodnote 23 
tis. Sk. 
Renault Thalia šedej metalízy 
sa podarilo ukradnúť nezná
memu páchatel'ovi z ulice l. 
Bukovčana 5. 1 O. Maj itel'ovi 
spôsobil škodu 400 tis. Sk. 
- Vo štvrtok 9. 1 O. sa nezná
my páchate!', na Eisnerovej 
25 na parkovisku pri Denove 
vlámal do čiernej Škody 
Oktávia. Ukradol č iernu ko
ženú tašku, cestovný pas, au
torádio Pio-ner, v ce lkovej 
hodnote 11 tis. Sk. 

V 40.- 41. týždni ri ešili po
licajti osem prípadov poruše
nia občianskeho spolunaží
van ia a dvanásť prípadov krá
deží. 

OO PZDNV 

ne. - 7. Helena po madarsky - kúriť 

po česky. - 8. Sekal - dievčenské 

meno Júlie - obyvateľ severozápad
nej Afriky. - 9. Omastok - namáhavo. 
- 10. Nasýtený uhľovodík- podmaň, 

zbav samostatnosti. - 11. Klam po 

1 2 3 4 s 6 

A 

A opäť terč. .. 
No.jar minulého roka som pí

sal o opakovanom rozbíjaní sk
la na starom kamennom kríži 
na Grbe, kde končí Novoveská. 
Posledný útok vtedy už neušetril 
ani sošku Panny Márie. Ruka 
mladej, šikovnej reštaurátorky 
jej po dlhšom čase a trpezlivej 
práci vrátila pôvodnú podobu. 
Potom soška čakala, kedy sa 
vráti na svoje miesto ... 

Vhodná príležitosť prišla, keď 
malá zem v strednej Európe ča
kala návštevu muža, ktorý myslí 
na dobro, koná dobro a učí ko
nať dobro. Jeho ruka, ktorá 
dnes žehná, v mladosti tvrdo 
pracovala. 

Po troch týždňoch, raz ráno 
bolo silné sklo rozbité a miesto 
po soške prázdne. A teraz tebe, 
hoci neviem kto si, a pravdepo
dobne tieto riadky ani nebude 
čítať, by som rád povedal: Máš 
zdravé a silné ruky. Sklo bolo 
dosť hrubé a pivová fľaša, ktorej 
črepy ležali pred krížom, nesta
čila na jeho rozbitie, takže po
mohol kameň, čo ležal na zemi. 
Pracoval si cielene a presne, 
rozbil si práve toľko skla, kol'ko 
miesta si potreboval na vytiah
nutie sošky. Teda máš aj premý-

česky - hybský zbojník - zn. nitrid 
niobu.- 12. Cudzie mužské meno
neprirodzené. -
Pomôcky: B. Laufer. - O. NPS. -
F. Po-chu. - 5. /lo . - 12. Orest. -

d 
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šľajúci mozog. Neviem ani k . 
radost' si pocítil, ked' už si d~- ll 

sošku v rukách. PredpokladáZal 
že si si ju nepostavil v izbe :· 
ti hovorila o ideálnej žene' : Y 
rá pochopila veľkost; pr~v~o-
k • d ' l . b ll, rasu, ra ost, a e aJ o lesť lud. 
ského života. 

Ale skôr si myslím, že si · 
predal, aby si získal peniat 
Možno ria chlieb, možno ne. 
drogy. Tie tvoje dve zdravé ruk a 

. z· . Y a tVOJ mys wct mozog sú však 
schopné aj tvori( Myslím, že ra. 
dosť z výsledku práce, nech už 
by to bola akákoľvek práca, by 
tí:z tešila viac, hlbšie a dlhšie. 
Zoči- voči sa s tebou asi sotva 

stretnem, preto píšem. Cítim, že 
tvoj problém je problémom ča. 
stejším, širším, zápasí s ním ve /a 
ľudí. Tých, čo režú sedadlá v au. 
tobusoch, sprejujú vozne elekt
ričiek, steny budov, rozbíjajú 
prístrešky na zastávkach, prev. 
racajú smetné koše, ničia tele
fónne búdky, v tlačenici kradmí 
peňaženky. Pre nich, ale aj pre 
nás všetkých však možno pove
dať že: múdrejšie je tvoriť ako 
ničiť, radostnejšie stavať ako ní
cat; ľudskejšie oživovať ako za
bíjať a ideálne - dobrom premá
haťzlo. 

ll/l 

I<.orenie života 
- Kúpte tigra, kúpte tigra ... 
- Aký tiger? Veď je to pes, čo po-
núkate! 
-Ale volá sa Tiger. 

*** 
Ak ti vadí pri práci alkohol, ne
pracuj. 

*** 
Najosvedčenejší recept na od
stránenie cibul'ového zápachu z 
úst je dobre sa najesť cesnaku. 

*** 
- Kto dvakrát dáva? 
- Ten, kto má sklerózu. 

*** 
- Babka, máš satelit? 
- Čo som krava, aby som sa mala 
teliť? 

*** 
Na dverách vidím nápis: ZenY· 
Poteším sa, vojdem tam a taJll 
iba samé záchody. 

DEVínskonovoveský Expres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30·18.00, so: 8.00·11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo : 103/90 · R 

DEVEX 8 

45.- 46.týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Príroda nás prekvapila pri· 
včasnou nádielkou snehu. i;)eti 
mali rado~t', absolvova li prvú 

tohtoročnú gulovačku. 
Prekvapenia pripravili aj 

správcovia cintorínov oznáme· 

niami o nezaplatení poplatkov 
za hrobové miesta. 

Vďaka kalendáru si v tieto 

dni nájdu cestu na cintoríny aj 
zábudlivci a lístočky im možno 

pripomenú obmedzenú dlžku 
pobytu na tejto zemi nás všet· 
kých. 

Tradície nevznikajú bezdô· 
vodne. Mat' v úcte svoje korene 

vytvá ra predpoklad dokázat' si 
vážit' súčasnost' i budúcnost'. 

Naši slad rod i č i a i rodičia 
nám celé roky odovzdávali kus 

seba, rodina a blízki vytvárali 

pocit spolu patričnosti v spoloč· 
nosti . Niekomu stačí položit' ky· 
tičku kvetov raz ročne, niekto sa 

dokáže denne porozprával' 
s blízkymi vo večnosti. 

Každý v minulosti si zas lúži 
takú pozornos( akú očakávame 
my v budúcnosti . 

A že sa viera v deti oplatí, že 
dokážu dávat' nad očakávanie 
milo a nežne, sme sa mohli pre· 

svedčit' aj v tieto dni v Devínskej. 
Nielen v mesiaci venovanom úc· 
te starším, ale aj na podu jatiach 

pre naše babičky, ba i v uliciach 
bolo cítit' akési fluidum vyžaro· 

vané tými najmenšími. 
V tieto dušičkové dni nás budú 

sprevádzal' na cintoríny. A j tam 
budú nasávat' si lu príkladov 

a ukladat', či zakladat' svoje 

vlastné hodnoty tradícií. 
Vydavateľ 

: krug@mail.viapvt.sk 
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V Č Í S L E :OO Z radnice * Z diára starostu 

O Kultúra * Šport 

O Spoločenská kronika 0 Jednota 

O Z policajného zápisníka 

Prestavba Nám. 6. apríla nadobúda konkrétnu podobu 
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Zimné vykurovacie obdobie 

je sprevádzané aj zvýšeným 
ne/Jezpečenstvom vzniku požia
rov, rovnako od samotných sys
témov vykurovania, ako aj od 
ich nesprávnej obsluhy. 

Ako im predíst? 
Najčastejšie zisťované nedo

statky sú nevyhovujúci technic
ký stav komínov, nesprávna 
inštalácia a obsluha vykurova
cích telies, nedovolená mani
pulácia s otvoreným ohňom 
a hor/'avými kvapalinami, po
nechanie detí bez dozoru, od
kladanie žeravého popola na 
nebezpečných miestach a do 
horl'avých nádob a pod. 

Niekolko dobre myslených 
rád: 
-neprekurujte vykurovacie te
lesá, neskladujte a nesušte 

v ich blízkosti horl'avé materiály 
a neponechávajte ich bez dozo
ru, 
- nepoužívajte k rozkurovaniu 
hor/'avé kvapaliny, najmä ben
zín, petrolej či denaturovaný 
lieh, 
- inštaláciu vykurovacích telies 
zverte vždy odborníkom pri pl
nom rešpektovaní pokynov vý
robcu, 
- dbajte na to, aby vykurovacie 
telesá - šporáky, pece a pod. boli 
umiestnené na nehor/'avej polo
žke predpismi určených rozme
rov a odborne zaústené do ko
mínových prieduchov, 
-popol z vykurovacích telies vy
sýpajte zásadne do nehorl'avých 
a uzavieratel'ných nádob, 
- v zimnom období najmä na de
dine vytváraj požiarne nebez
pečenstvo primitívne drevené 
udiarne. Venujte údeniu potreb-

Lekárska pohotovosť 

Dňom 30. septembra 2003 sa 
zrušila Lekárska služby prvej 
pomoci pre dospelých so síd
lom v Poliklinike Karlova Ves. 

LSPP pre dospelých pre 
občanov okresu Bratislava IV 
bude zabezpečovať stanica le
kárskej služby prvej pomoci na 
Bezručovej ul. č. 5 v Bratisla
ve. LSPP pre dospelých na 
Polik li nike Karlova Ves bola 
zrušená z dôvodu reorganizácie 
LSPP v rámci hl. m. SR Bratis
lava. 

uzávierka objednávok pre 

KATALÓG 
obchody a služby 

DNY 2004 
jel5. ll.2003 

nú pozornost; aby vašu prácu 
nezničil požiar, 
- nezabúdajte, že aj vianočný 
stromček, pôsobiaci neopísate/'
nú radosť najmä deťom, už 
mnohokrát narušil čaro Vianoc 
vznikom požiaru od zapálených 
sviečok. Toto nebezpečenstvo 
zvyšuje hra detí pri stromčeku 
ponechaných bez dozoru. 
- Dbajte na to, aby neboli pone
chané v prevádzke a bez dozo
ru také spotrebiče, ktorých tech
nické parametre a vyhotovenie 
vyžadujú trvalý dozor, ako napr. 
tepelné spotrebiče bez automa
tickej regulácie, 
- dodržiavajte predpismi stano
vené zásady pre skladovanie 
a používanie hor/'avých kvapa
lín, kovových tlakových nádob 
na propón-bután, tuhé palivá 
a iné materiály. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 23.1 O. 2003 . 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 6.11. 2003, 

číslo vyjde 14.11. 2003 . 
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Miestne zastupitel'stvo MČ 
ONV sa z išlo 21. l O. 2003 na 
svojom riadnom zasadnutí, 
Prerokova lo z p lánovaných 
a pri schvalovaní programu do
plnených bodov 36 celkom 20 
bodov, 2 materiá ly bo li z prog
ramu rokovania stiahnuté a 14 
bodov programu bolo presu
nutých na mimoriadne zasad

nutie MZ MČ ONV dň a 28. 
1 O. 2003 o 16,00 hod . Z pre
rokovaných materi álov a prija
tých uznesení vyberáme tieto 
závery : 

Miestne zastup itel'stvo: 
-zvolilo poslankyňu Annu Hu
decovú za č lenku Komisie 
športu, mládeže a vzdelávania, 
- schválilo úpravu nájomnej 
a kúpnej zmluvy s fi OONAU 
DEVELOPMENT podl'a pripo
mienok poslancov, schválilo 
lehotu viazanost i MČ ONV 
sc h ~á l eným návrhom nájom

nej zm luvy do 15. 11 . 2003 a 
schváleným návrhom kúpn ej 
zmluvy do 15. 12. 2003, 
- zobralo na vedomie stav prí-

zsdJiJára -·' ~ ' 

~sta 
MČDNV 

Ing. Vladimíra Mráza 

- Starosta rokoval s riadi
tel'om spol. Geoconsult vo 
veci zadania pre spracova
nie zjednodušeného pro
jektu variantného umiest
nenia obratiska linky č . 21 
na území MČ DNV. 

Zástupca Geoconsultu 
prisl'úbil vypracovanie toh
to zadania, ako návrhu 
riešenia dopravy a podkla 
du pre rokovanie s hl. m. 
SR Bratislavou do 14 dní. 

V prípade kladného pre
rokovania uvažuje MČ DNV 
zvážiť rozšírenie zadania 
pre vykonávací projekt pre
ložky komunikácie Mlynská 
a túto dopravnú stavbu 

DEVEX 2 

pravy protipovodňovej ochrany 
a rea li zác ie protipovodňových 
opatrení a odporučilo starostovi 
MČ ONV prerokovať so zástup
cami Povodia Dunaja prípravu 
aktualizácie vodohospodárske
ho a protipovodňového riešenia 
ochrany územia na sútoku 
Dunaja a Moravy, 
- schválilo realizáciu zámeru 
vybudovania bezpečnostného 

kamerového systému v sume do 
1 .350,- Sk podl'a návrhu umiest
nenia vypracovaného Komisiou 
ochrany verejného poriadku MČ 
ONV a schváleného UMR v ter
míne do 31. 12. 2003, 
-zobralo na vedomie pred lože
né návrhy poslaneckých klubov 
investičných akcií na roky 2003 
- 2006, uložilo architektovi MČ 

ONV, aby pr ipravil koncepčný 
materiál o prioritách investi č 

ných akc ií na roky 2003- 2006 
a tento prerokoval v politických 

kluboch a komisiách MZ MČ 
ONV a súhlasilo s uchádzaním 
sa MČ ONV v rámci programu 
PHARE 2002 o dotáciu pre 

cestou generálneho inves
tora mesta Bratislavy už 
v tomto roku. 
-Starostu MČ DNV navštívil 
prezident svetového kon
gresu Chorvátov Dr. Šimon 
Šito Čorič. Spoločne prero
kovali otázky spolupráce 
samosprávy a chorvátskeho 
zväzu na Slovensku, ako 
i spoluprácu samospráv 
oboch republík. 
-V záujme riešenia ďalšie
ho postupu realizácie pro
jektu chránenej dielne 
a chráneného bývania na 
ul. Opletalova starostu MČ 
DNV prijal predseda VÚC 
Bratislavského kraja p. Ľ.u
bo Roman. 

Podl'a vyjadrenia Ľ.. Ro
mana môže MČ DNV vystu
povať v tomto projekte ako 
stavebník a investor i s tou 
podmienkou, že realizácia 
projektu nezaťaží rozpočet 
a finančné zdroje MČ DNV. 

prípravu intr. lstrijská ul. v termí
ne do 15. 11 . 2003, u ložilo fina

n čnej komisii dokonč iť prípravu 
návrhu kap. rozpočtu na rok 
2004 v termíne do 15. 11. 2003 a 
požiadalo starostu MČ DNV 
predlož i ť na zasadnutie MZ 
12/2003 rozpočet MČ ONV vy
pracovaný na základe návrhu 
bežného rozpočtu prerokova
ného a schváleného vo fin a nč

nej komisii a zohl'adňujúceho 
pr iority kapitalových investícií 
schválených MZ MČ ONV na rok 

2004, 
- schváli lo nájomnú zmluvu 
o nájme nebytových pri estorov 
lstrij ská 22 medzi MČ ONV a hl. 
m. SR Brat isl avou pre Základnú 
umeleckú školu v MČ ONV 
na dobu určitú od 1. 11 . 2003 do 
30. 6. 2004 a schváli lo jednotnú 
sumu nájmu 250,- Sk/ m2 ročne 
pre všetky n.ájmy a podnájmy 
ZUŠ na území MČ ONV vrátane 
energií, 
- schválilo Návrh rozpočtových 

opatrení Správy bytového fondu 
a rozpočtových opatrení MČ 
ONV pre rok 2003, s tým, že 
u Správy bytového fondu s hos
podárskym výsledkom -357 tis. 

Sk, 

Starosta postúpi túto in
formáciu na rozhodnutie 
miestneho zastupitel'stva 
MČ DNV. 
- Na stretnutí s primátorom 
hl . m. SR Bratislavy p. Ďur
kovským prerokoval staros
ta problematiku neúnosnej 
situácie s dopravou na úze
mí MČ DNV. Informoval pri
mátora o krokoch smerujú
cich k možnému zriadeniu 
nového obratiska pre linku 
č. 21, ako i o neexistencii pí
somnej dohody medzi hl. 
m. SR Bratislavou resp . do
pravným podnikom a VW 
Slovakia týkajúcej sa uza
tvorenia pôvodného vstupu 
do areálu VW Slovakia z ul. 
J. Jonáša. 

Požiadal preto primátora 
i námestníka p. Koladu, 
zodpovedného za dopravu, 
o zvolanie rokovania na 
úrovni štatutárov hl. m. SR 
Bratislavy, VW Slovakia, a.s. 

-zobralo na vedomie informá
c iu podpredsedu VÚC Bratis
lavského samosprávneho kraja 
p. Vaškora o projekte cestného 
prepojenia Marchegg - Mč 

Devínska Nová Ves, a požia
dalo starostu MČ ONV, aby in
formoval MZ a MR MČ DNV 
o závažných s kutoč nosti ach 

tohto projektu, 
- v súvislosti s riešením nájmu 
bytu v budove kina Devín -
p. Martoň požiadalo sta rostu 

MČ ONV a uložilo prednosto
vi MÚ DNV, aby sa vzdali 
jednostranných krokov vedú
c ich k vyprataniu bytu v kine 
Devín, až clo právop latného 
rozhodnutia súdu vo vec i ná
jomnej zmluvy na tento byt 
s Miroslavom Martoňom a ma
nž. 
Dohoda pred rozhodnutím sú
du sa nevylučuj e, 

-schválilo uvol'nenie 2 mil. Sk 
pre rekon štrukciu prvej etapy 
MŠ Na Grbe 35 pre potreby 

umiestnenia MÚ ONV, 

jUDr. František Baňa s, 
zástupca starostu MČ ONV 

a MČ DNV. Na rokovaní sta
rosta informoval primátora 
o pripravovaných záme
roch MČ DNV v súvislosti 
s výkonom kompetencie na 
úseku školských a predškol
ských zariadení, ako i situá
cii so základnou umeleckou 
školou v DNV. Primátor 
prejavil záujem a podporu 
návrhu MČ DNV realizovať 
v rámci projektu "Kultúra 
bez hraníc" v r. 2004 výsta· 
vu miniatúr arch itektonic· 
kých stavieb sveta Mini· 
mundus v priestoroch In· 
che by. 
- Na rokovaní mestskéhO 
zastupitel'stva hl. m. SR 
Bratislavy starosta požiadal 
primátora o prednostné za· 
radenie financovania rea· 
lizácie stavby "preložka ko· 
munikácie Mlynská" v rái11' 
ci návrhu priorít investič· 
ných úloh mesta BratislaVY 
do roku 2006, na rok 20011. 

~diára 
~tu 

Primátor p. Ďurkovský si 
tento návrh osvojil, rovna
ko ho podporil i poslanec
ký zbor hl. m. SR Bratislavy 
pri hlasovaní. 

Starosta tiež požiadal 
primátora a námestníka p. 
Holčíka o podanie informá
cie a záverov z ich rokova
nia s ministrom školstva vo 
veci dofinancovania škol
ských a predškolských 
zariadení v roku 2003. 

Primátor prisl'úbil, že tú
to informáciu podá písom
ne všetkým starostom 
mestských častí. 
-Zhromaždenie delegátov 
stavebného bytového druž
stva BA IV bolo v neskorých 
nočných hodinách preruše
né a bude pokračovať 
v náhradnom termíne 
predbežne 6. novembra. ' 

Výberové konanie 

na funkciu riaditel'ky Materskej ško· 
ly P.Horova č . 3, 841 07 Bratislava 
V zmysle čl. l, § 7 zákona NR SR č. 
301/1999 Z. z., ktorým sa mení 
a dopl'ňa zákon č. 542/1990 Zb. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších 
predpisov o výberovom konaní na 
vymenovanie riaditel'ky školského 
zariadenia Miestny úrad Devínska 
Nová Ves 

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditel'ky 
Materskej školy na ul. P. Horova 
č. 3, 

Kva l if i kačné predpoklady: 
·vysokoškolské vzdelanie (resp. úpl
né stredné vzdelanie · učitel' pre 
Mš) 
· najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe 

· dobré výsledky v odbornej a me to· · 
dickej práci 

· spôsobi lost' používal slovenský ja· 
zyk v úradnom styku 

·osobnostné a morálne pred pokia· 
dy 

Požiarovost' 

Okresné riadite/sivo Hasičského a zá
chranného zboru zaregistrovalo na území 
~lovného mesto SR Bratislavy v mesiaci 

2003 celkom 140 požiarov, pri 

Do rokovania vniesfa roz
porné názory správa kon
trolnej komisie, priamo de
legátom, na rozdiel od 
správy o činnosti a hospo
dárení družstva za rok 
2002, ktorú predniesla 
predstavenstvo. 
- Rovnako nebolo riadne 
s prerokovaním zarade
ných bodov programu 
ukončené, 7. riadne roko
vanie miestneho zastupi
tel'stva MČ DNV. Značný 
priestor venovali poslanci 
informácii k realizácii proti
povodňových opatrení, in
formácii o príprave most
ného a cestného prepoje
nia DNV- Marchegg. 

Poslanci schválili navrho
vané rozpočtové opatrenia 
MČ DNV a v správe byto
vého fondu pre rok 2003. 
Podporu získal i projekt 
"Bezpečná DNV" s realizá
ciou kamerového systému 
už v tomto roku. -AZ-

Prihláška na výberové konanie musí 
obsahoval: 

·overený doklad o vzdelaní 
· profesijný životopis 

· vlastný projekt riadenia materskej 
školy (v písomnej forme a v rozsahu 
dvoch s trá n) 

·výpis z registra trestov 
Význam predpokladov: 
· dlžka praxe v požadovanom od
bore 

· predpoklad reálneho uplatnenia 
vlastného projektu riadenia 

· dlžka praxe v riadiacej funkcii 
a znalost' noriem v odbore. 

Prihlášky žiadame zas! at' v za lepe· 
nej obálke do 3. decembra 2003 
na sekretariát starostu MČ DNV 
Vila Koštálova, Novoveská č l ľ 
841 07 Bratislava 49 s označ~ní~ 
"Výberové konanie na funkciu riadi
tel'ky Mš · NEOTVÁRAŤ" 
Termín, miesto a čas konania vy· 
hlásenia výsledku výberového 

konania: 10. decembra 2003 . 
o 10.00 h, Vila Košt'álova, Novo
veská č. 17, Devínska Nová Ves. 

Ing. Vladimír Mráz, 
starosta MČ DNV 

ktorých vznikli priame škody vo výške 
1 926 500, · Sk. Pri týchto požiaroch ne· 
došlo k zraneniu ani usmrteniu žiadnej 
osoby. Najviac požiarov {31) bolo zore· 
gistrovaných v okrese Bratislava 111. 

OrHuB 

Dnes predstavujeme 
nového prednostu Miestneho 

úradu MČ DNV 

Ing. Rudolfa Šeligu 

Od 15. septembra 2003 je vo 

funkcii prednostu Miestneho úra· 

du v DNV 54-ročný inžinier 

Rudolf Šeliga. 

Obyvatel' Devínskej Novej Vsi 

už niekol'ko desaťročí, ženatý, 

otec troch detí, pracovne 24 ro· 

kov v Západoslovenských tehel

niach (vedúci ekonomicko-ob

chodného úseku, ekonomicko-ob

chodný námestník, ekonomicko

finančný riaditel') , v ústredí Slo

venskej poistovne (riaditel' odbo

ru, vedúci komerčný pracovník) . 

Po nástupe do funkcie sme no· 

vému prednostovi položili otázku: 

Aké sú vaše zámery na najb

ližšie obdobie? 

Skvalitniť prácu miestneho úra· 

du vhodným umiestnením úradu 

do vyhovujúcejších priestorov, 

Zverejnenie 
zámeru 

. "Rozšírenie parkovísk pri 
novom vjazde do podniku 
Volkswagen Slovakia, a. s. 

Navrhovate/' Volkswagen 
Slovakia, a. s. predloží/ Mi
nisterstvu životného pro
stredia SR pod/'a § 7 zákona 
NR SR č. 12711994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie zámer 
"Rozšírenie parkovísk pri 
novom vjazde do podniku 
Volkswagen Slovakia, a. s. -
111. etapa." 

V zmysle § 8 ods. 4 záko
na NR SR č. 12711994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie informu
jeme o tomto zámere verej-

predovšetkým pre prácu s klient

mi a le aj s možnostou bezbarié

rového vstupu , vytvorením pred

pokladov pre rýchlejšie a kvalit

nejšie spojenie občanov a po· 

sloncov MČ s miestnym úradom 

cestou lepšieho telefonického spo· 

jenia, prípadne cestou webových 

stránok a postupným prechodom 

miestneho úrodu na vyššiu tech

nickú vybavenosť pracovísk kvo· 

litnejšou výpočtovou technikou. 

nost: Do zámeru je možno 
nahliadnuť na miestnom 
úrade ONV, Odbore výstav
by, životného prostredia 
a správy majetku na 2. po
sch., lstrijská 49, Devínska 
Nová Ves do 24. 11. 2003 
v úradných hodinách 

pondelok 
8.00- 12.00 

a 13.00- 17.00 h 
streda: 8.00 - 12.00 

a 13.00- 16.00 h 
štvrtok 8.00- 12.00 h 

Verejnosť môže doručiť 
svoje písomné stanovisko 
zámeru Ministerstvu ži
votného prostredia SR, 
nám. C.. Štúra 1, 812 35 
Bratislava najneskôr do 
24. 11. 2003. 

Ing. Rudolf Šeliga, 
prednosta 

r 

VOťNÉ VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA: 
Eisnerova ulica · medzi obchodnými 
ob jektmi: 3 vol'né miesta do 28. 2. 
2004 

Jána Poničana 7 · l l : 2 valné miesta . 
do 31. 7. 2004 

Jána Poničana (pri dome Eisnerova 9 -
15): 3 vol'né miesta do 31: 7. 2004 
Eisnerova ulica · pred VÚB: 3 vol'né 
miesta do 30. 4. 2004 

Š. Krá lika 20: l volné miesto do 31 . 7. 
2004 

l. Bukovčana 16. l valné miesto do 
30.4. 2004 

l. Bukovčona 20: l vol'né miesto do 
31. 7. 2004 

lnformovaŕ sa môžete na Miestnom 
úrade • tel. č. 6477 7250 kl. 117 
alebo osobne • č. dv. 11. 

DEVEX 3 
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Exkurzia ôsmakov 
Skolský rok je už v plnom p rúde . Žiaci všetkých ročníkov našej školy 

sú už úplne zames tnaní plnením všetkých šk olsk ých povinností. Niet však 
nad názor né vyučovanie alebo hodiny realizované za b r ánou školy, v mú
zeu či na cestách našou k r ásnou krajinou. Žiaci 8. ročníka Základnej ško
ly na ulici I.Bukovčana 3 si vyučovanie spestrili zaujímavými exkurziami , 

ktoré pripravili ich pedagógovia. 
Začiatkom októbra ich cesta smerovala do B anskej Stiavnice, ktorá je 

malebne t·ozložená v Stiavnických vrchoch . Už samotná návšteva tohto 
historického b an skéh o mes ta je pre každého zážitkom. Niet divu, že 
ciel'om účastníkov zemepisno-chemickej exkurzie bola n ávš teva mi ner a lo
gického múzea. No najväčším zážitkom bola n ávšteva bane na zlato , 
striebro a iné vzácne kovy. Nie každý deň majú Žiaci možnos ť obliecť si 
banícky odev, vziať do ruky lampáš a poprechádzať sa dlhými chodbami 
baníckej štôlne. Žiaci sa veľa dozvedeli o založení a pôsobení Banskej aka
démie , prvej vysokej školy tohto druhu v Európe. V Banskej Stiavnici je 
s kutočne čo obdivovať , veď mestská pamiatková rezervácia zahŕňa r ôzne 

pozoruhodné objekty. 
V strede októbra sa vydali ôsmaci na literá rnu exkurziu do Modry, mes

ta spätého so životom a p r ácou Ľudovíta Stú ra . O tejto významnej osob
n os ti našej národnej histórie sa vel'a naučili na hodinách literatúry. 
Návš teva Múzea a pamätnej izby Ľ.Stúra obohatila ich vedomosti o množ
stvo nových p ozna tkov. Nevynechali an i početné p amätníky a pamätné ta
bule venované tomuto n árodovcovi. Ani nevľúdne jesenné poča sie 

a menší "Štrajk" autobusu, ktor ý nechcel na spi atočnej ces te naštartovať, 
im nepokazili príjemné zážitky z n ávštevy tohto vinohr adníckeho mesteč

ka . Svoje poznatky z exkur zie budú ôsmaci prezentovať vo svojich referá
toch venovaných štúrovskému obdobiu. Naši žiaci 8 . ročníka nelenia a už 
teraz premýšl'ajú nad tým , kam poputujú na svojich ďalš ích exkurziách , 
pretože sa d rži a hesla- radšej raz vidieť , ako s tok rát počuť. 

FUTBAL m 
seniori IV. liga 
12. kolo- 19. 10. 
Malinovo- DNV 
st. dorast 
10. kolo 
Rača- DNV 
ml. dorast 
Rača- DNV 
st. žiaci 
DNV- Stupava 
ml. žiaci 
DNV - Stupava 
prípravka 
DNV- Vrakuňa 

DEVEX4 

2:0 (2:0) 

4:2 

2:3 

1:0 

0:3 

2:1 

Soňa Skulová 

HOKEJBAL 
Úspešný vstup 

Úspešný vstup do nového ročníka turnaja 
o pohár Večerníka, majú za sebou hokejba
listi HKM YMCA DNV, ktorí tento pohár zís
kali minulý rok. V prvých dvoch kolách si 
hravo poradili s mužstvami s nižšej súťaže 
a bez problémov postúpili do semifinálovej 
skupiny. Chlapci z Devínskej Novej Vsi len 
potvrdili, že to s obhajobou prvenstva mys
lia vážne. 
Výsledky. 
1. kolo 
HC Centrum- HKM YMCA DNV 

4:15 (2:3, 1:7, 1 :5) 

V pondelok 
20. 9. 2003 sa 
uskutočnila 

brigáda v are
áli MS I. 
Smreka 8 za 
účelom 

skrášlenia 
školského 
dvora. Dakujem deťom, ro
dičom aj starým rodičom za 
pestro natreté preliezačky, kve
tináče, steny a plot. Takúto ve
selú škôlku budú deti rady na
vštevovat: 

Zuzana Bottanová, 
kolektív MS a vďačné deti 

P S. " Dakujeme tiež brigádni
kom", ktorí sa postarali o vre
cia s odpadom. 

- Cesta do Záhrebu a Varaždína 
Naša púť viedla do Zábrebu. Tam sme navštívili p rekrásnu katedrálu kde nás 

čakala rádová sestra Klaudia. Vel'nli pútavo nám rozprávala o histórii ka
tedrály. Robila nám sprievodkyňu. v ďalSích kostolocb a navštívili sme aj naj
väčší záhrebský cintorín. 

Zo Zábrebu sme sa odviezli do vysokýcb hôr v okolí. Cielbm našej cesty bol 
hotel v blízkosti televíznej veže vo výške 850 nad morom. To bol pocit! Samé zá
kruty a serpentíny. Pri pohľade nadol sme radšej zatvárali oči. Mne to však ne
dalo a každú chvt1'u som mrkla jedným okom dolu do h(bky. 

Ráno sme vy razili na pútnické miesto Mária Bystrica. O štvrť na jedenásť 
sme išli na Krfžovú cestu. O jedenástej bodine sa konala na voľnom priestran· 
stve omša. Pozdravil nás aj tunajší pán farár, ako pútnikov z Bratislavy. 

Obedovali sme v našej réžii, mastný a pomazánkový chlebík s paprikou 
a uhorkou a tiež vyprážanébo králika. 

Cesto u. do11wv sme sa zastavili vo Varaždíne. Tu nás už čakala v múzeu 
Ur.<ulíniek naša nám známa sestra Klaudia. 

Kláštor práve oslavoval300-ročnéjubileum. Pred 300 rokmi tu založili sestry 
Uršulínky z "Prešporku" spomínaný kláštor. Sestra Klaudia nám ukázala foto· 
grafie, staré písomnosti i výšivky. Svoju históriu majú velmi dobre zdokumento
vanú. 

Po krátkom odpočinku v autobuse sme sa vydali na cestu domov na 
Slovensko. Boli sme plní dojmov, informácií a krásnych pocitov. Tieto dva dni 
v Chorvátsku boli skutočne nezabudnutelhé. 
Organizátorom zájazdu patrí velká pochvala. 

Góly: Kečkeš 5, tapka 2, Zámečník 2, Bábik 
2, Ďurica M., Grožaj, Ďuri ca Ľ. 
2. kolo 
Team Sharks- HKM YMCA ONV 

6:9 (2:2, 3:4, 1 :3) 
Góly: Runák 3, Grožaj 2, Kečkeš, tapka, 
Ďurica M., Ďurica L 

-mr-

TENIS 
Stokholm ATP turnaj, kval ifikácia 
1. kolo: S vare- Chi rita (Svéd.) 6:3, 6:0 
2. kolo: Svarc- Berdych (LR) 6:4, 7:5 
finále kval ifikácie: 
Svarc - J. F. Andessen 7:5, 4:6, 3:6 

Kristina Hojzáková 

Vodný motorizmus 

Rastislav Palkovi č z Devínskej Novej 
Vsi, vari jediný reprezentant našej 
mestskej časti, sa venuje pretekaníu na 
motorovom člne. 

Preteky: 
22 . 7. Komárno- 2. miesto 

22 . 8. Hamuliakovo - 2.+3. miesto 
6. 9. Gabčíkovo- 2x2. miesto 

Celkovo zatiaľ 2. miesto v Sloven
skom pohári športových plavieb rokU 
2003. Bohužiaľ ako reprezentant Slo
venska sa z finančných dôvodov nerno· 
hol zúčastniť ME v Taliansku. 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Mária HORVATHOVÁ 

Madlena KUMMEROVA 

. 75 rokov 
Gabriel ORAVEC 

SO rokov 
Ladislav KOLENIČ 

91 rokov 
Ladislav MAJERčAK 

94 rokov 
Rozália VlTOSOVA 

Ing. Stefa n HORNIK 
Mgr. Zdenka GALLOVA 

Nech odpočiv~~ojú. 11 pokoji/ 

A ko sme v Klube dôchodcov 
(KD) oslávili 

Mesiac úcty k starším 

V pondelok 13. októbra nás 
prišli s pekným kultúrnym prog
ramom pozdraviť deti zo Skol
ského klubu detí pri ZS L Bukov
čana l. Z a milé a pekné vystú
penie sme pripravili pre deti pre
kvapenie, a to prítomnosť Maj

stra "N" Oozef Nodžák), ktorý 
bol v ten istý deň u nás v KD na 
besede. Nadšenie detí sa nedá 
opísať, ako i priateľské posede
nie tejto osobnosti s nami člen
mi KD. Akcia bola pod názvom 
"Klub- klubu". 

V sobotu 18. októbra sa usku
točnil 2. ročnfk súťaže " BA
BICKA KLUBU 2003". Do súťaže 
bolo prihlásených šesť babičiek -
členiek klubu - p. Agajová, 
Dubravčíková, Hupková, Koštr
nová, Preisingerová a Roglše-

Za štefanom Horníkom 

Slútiť a prospievať je 
vlastnosťou pováh vznešených 

V deväťdesiatom prvom od

prevadil na poslednej ceste ma

nželku, o rok neskôr otca, vlani 

matku, sám s podlomeným 

zdravým. 

V mnohými bolesťami napl

nenom živote však ešte dokázal 

rozdávať, seba i najbližších nad-

chnúť i obohatiť myšlienkami na 

našu krásnu domovinu. 

Poznali sme ho ako vysokoš

kolského pedagóga, poslanca 

miestneho zastupiteľstva v pr

vom volebnom období, nadše

ného podporovateľa mládežníc

keho športu, dlhoročného pred

sedu miestneho odboru Matice 

slovenskej, starostlivého otca, 

vnímali sme ho ako kamaráta, 

priateľa, rodoľuba. 

Pred dvoma týždňami napísal 

poslednú bodku za slovom "li

vot". 

V pondelok 20.10.2003 sa so 

Stefanom Horníkom v bratislav

skom krematóriu rozlúčila naj

bližšia rodina, kolegovia, priate

lia. 

Clenovia Matice slovenskej 

mu ostatný raz poďakovali za je

ho podiel na spoločnej práci pre 

našu domovinu, za priateľstvo ... 

Vlado Dobrík mu zaspieval 

poslednú pieseň. 

Nech ho zem slovenská, ktorú 

mal tak rád, prijme v očakávaní 

nových stretnutí s nami, ktorí 

sme ho na poslednej pozem

skej ceste odprevadili. 

MO MS ONV 

ková. Víťazkou a zároveň Babič
kou Klubu 2003 sa stala pani 
Mária Hupková. Súťaž hodnotilo 
prítomné publikum (vyše 100 
prítomných členov klubu). 
Okrem súťažiacich boli udelené 
ďalšie dVe ocenenia. 

Na z áklade návrhu detí dosta

la diplom"Cestná babička klubu 
2003 " ]ojka Sithová (návt·h pri
kladám) niet k tomu čo dodať. 

Za aktívnu činnosť pri rôz
nych pn1ežitostiach poriadaných 

Ako píšu deti prihlášky do súťaže 
Babička Klubu? jeden ponúkame. 
]ojka Sithová 

Naša mamka a babička sa narodila 
29. februára 1932. Keď mala IO rokov 
zomrela j ej mamička 

a ona v takomto mladom 
veku ako najstaršia z pia
tich súrodencov musela 
prebrať starosť o domácno
sť i o deti. Doteraz je pilie
rom rodiny. Nielen pre nás, 
jej deti a vnúčatá, ale i pre 
jej sestry a brata. Neviem 
či sa dá slovami vyjadriť 
všetko, čo na našej milej 
mamine máme radi a obdivujeme. je 
velini starostlivá, milá, dobrá, obetavá, 
trpezlivá. Nikdy sa nesťažuje, je milá 
ku každému, vie si vypočuť ponosy 

v klube, najmä kde je potrebné 
pripraviť občerstvenie, bola oce
nená Radom zlatej varešky 
Hanka Belešová. 

Všetky súťažiace babičky ako 
i dve ocenené boli odmenené sí
ce len skromnými darčekmi 

a kvetmi, ale o to úprimnejšie, 
za čo ďakujem tým, ktorí sa 
sponzorsky na tejto milej akcii 
podieľali. 

Bistro A LDA, just FIT (plavá
,·eň), drogéria Dúha, pedikúra 
Vlasta, reštaurácia U Michala, 
potraviny Baranovičová, kveti
nárstvo Begra, Medirex- rehabi
litačné stredisko, MUDr. Kiriíá
ková, klenoty Kleopatra, drogé
ria janka, Móda Lenka, kveti
nárstvo IRIS, kaderníctvo Lova
sová, papiernictvo Frälicb, hodi
nárstvo Denisa, Anton Súkeník 
(obraz olejomaľba, ktmý na
malbval na túto pn1ežitosť pre 
víťazku súťaže), Anka Gulišová. 
Pracovne prispeli: členky krúž
ku šikovných rúk: janka Balážo
vá, Mária Kissová, Helenka 
Ebringerová, Gitka Ebringerová. 
Spolupráca: ZS l. Bukovčana 3 
(zapožičanie aparatúry), M iloš 
Glasa (ozvušenie) , Tibor Lipka 
(kamera), Anna Soláriková (pí
sanie diplomov) 

Zároveň sa chcem pod'akovať p . 
Vladimírovi Dobríkovi, ktory po
dujatie moderoval ako i manže
lom Gregorovcom za kultúrne 
vystúpenie. 

Neprináleží mi ako m-ganizá
torke toto podujatie hodnotiť, 
ale myslím si, že splnilo očaká
vané, lebo len p1·i takýchto 
príležitostiach si uvedomujeme 
ako máme k sebe blízko, a tým 
viac sa upevňujú medziľudské 
vzťahy - aspoň u nás v Klube dô
chodcov. 

Anna Maderová, 

vedúca KD ' 

a trápenia, i keď my okolo nej vlastne 
ani nevním.atne, že nejaké môže ntať i 
ona, veď je to naša mamka a babička, 
ktorá má pre nás vždy porozumenie, 
lásku a nehu. Nev ieme či tny, jej tri 

dcéry, traja synovia a 8 
vnúčat, jej vôb!!c všetku tú 
lásku a starostlivosť vieme 
vrátiť, ale určite vie, že ju 
máme uel'nti radi, a chce
tne, aby vedela, že chceme 
žiť tak ako ona, pomáhať 
svojim blízkym a blížnym, 
mať vždy pre nich pekné 
slovo a pot·ozumenie, roz
dávať radosť a lásku, tak 

ako to vždy robí ona, naša ma1nka a 
babička. 

Za deti dcéra]a11ka. 

DEVEX S 



Vyhodnotenie ankety SM TERNO 4 

Termín ankety: 
13. • 14. októbra 2003 
Počet respondentov: 300 

!.otázka: Pohlavie respondenta 

a vek respondenta. 
muž 49% 

žena 51% 

do 25 r. l O% 

od 25 do 45 r. 45% 

nad 45 r. 45% 

2.otázka: Ak~ sa orientujete v pre· 
dajni? 

lahko 92% 
s problémami 
velmi zle 

s 
problémami 

8% 

8% 

0% 

3.otázka: Ako vnímate ( akciové ) 
paletové umiestnenie tovarov 
v uličkách? 

neruší ma 81% 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 
02- Predai 
03 - Vo/né miesta (ponúka, h/ádá} 
04 - Služby {ponúka} 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

• Predám staršiu funkčnú chladnič
ku. Cena dohodou. 

Tel.: 0905 534 830 
• Predám lacno pekné detské zimné 
oblečenie na 2 - 4 roky vrátane to
pánok. Tel. : 6477 4731 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, malovky. Interiér - ex
teriér. Tel.: 0908 543 991 
• Jednoduché a podvojné účtovníc
tvo, DPH, mzdy pre FO a PO spola
hl ivo. JÚ l O Sk/ položka, PÚ cena 

DEVEX 6 

ruší niekedy 16% 
mimoriadne ma ruší 3% 

mimoriadne ma 
rušf niekedy ruší 

16% 3% 

neruší ma 
81% 

4.otázka: Stretávate sa tu s vý· 
padkami sortimentu ? 

n1e 

iba zriedka 
61% 
36% 

často nenakúpim, čo chcem 

36% 

dohodou . 

často 

nenakúpim, čo 
chcem 

3% . 

3% 

Tel.: 6477 6954, 
0905 501 531 

• Manikúra - Pedikúra, zdrav. stre
disko P. Horova 14, parafínové zá
baly, piersing nechtov, zdobenie 
nechtov, depi lácia, príležitostné 
nechty. Tel. : 0903 663 302 
• Panasonic-Fax Servis - opravy, 
programovanie aj na mieste . 
Ústredne, telefóny, faxy. 

Tel.: 0905 571 855 
• Starší VŠ praktik na dome douč . 
individuálne Aj, Nj, tínedžerov. l ,5 
hod./200 Sk. SMS 0903 227 457 
• lndivid. douč. Aj, Nj aj doobeda a 
cez víkendy. Tel.: 6477 8835 
• l x týždenne upracem, vyžehlím. 
Zn. Seriózne. Tel.: 0903 860 519 

• Kúpim 3-izb. byt alebo st. rod. 
dom. Tel.: 4364 0261, 
večer 6241 0609 
• Predám 2-izbový byt, OV, 69 m', 
na Opletalovej . Cena l ,75 mil. Sk. 

Tel.: 0907 983 148 
• Vymením 2-izb. byt v OV pri 
Figare, tichý na prízemí, za menší 
domček, alebo byt v DNY. 

Tel. : 0903 234 345 
• Predám 4-izb. byt DB, na J. 
Smreka, 6. poschodie, 83 m2• Cena 

5.otázka: Ohodnoťte celkový pri· 

stup personálu a jeho chovanie. 

l 66% 
2 28% 

3 4% 

4% 1%1% 

Reakcia 
na list pani Jany Fifikovej M. 

V 16 čísle časopisu DEVEX 

bola uverejnená sťažnost'. .. ale

bo fejtón ... s uverejnením mena 

Jana Fifíková. Pani Fifíková sa 

vo svojom príspevku okrem 

iného sťažuje aj na to, že 17. 

7. 2003 napísala na vedenie 

supermarketu Terno v DNV 

stažnos( a kedže nedostala od

poveď, požiadala a jej zverej

nenie redakciu DEVEXU . 

Sťažnost' pani Fifikovej sme 

brali vážne a na jej podnety 

sme pripravili odpovede . V pí

somnej podobe sme jej na me

no a adresu, ktorá bola uvede

ná v st'ažnosti poslali list, ktorý 

sa nám vrátil, s poznámkou po

šty "adresát neznámy". V liste 

bola uvedená aj mailová adre

sa a preto sme poslali našu re

akciu i mailom. Opä( nebolo 

možné list doruči( pretože 

mailová schránka s tak uvede

ným kontom neexistuje. 

Pre poskytovanie kvalitných 

služieb je potrebná, okrem 

iného, i spätná väzba od zá

kazníka . Snažíme sa preto za

obera( všetkými konkrétnymi 

podnetmi od našich zákazní· 

kov, analyzova( ich a ak je po

trebné, tak aj prijat' opatrenia. 

Takto sme konali i v prípade 

pani Fifikovej . 

Ing. Anna Grollová 

senerálna riaditel'ka 

Jednota SD Bratislava 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216417 5375, fax: 02!&477 6371 

et~uiJ: •ú@m.lk, lrttp:llwww.m.lk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 
2,2 mil. Sk. Tel.: 0907 983 148 
• Predám 1-izb. byt, OV, 41 m', teh
la, na Brnianskej. Cena l ,75 mil. 
Sk. Tel.: 0907 983 148. 

• Predám RD - ul. lstrijská, pozemok 
3211 m2, cena 5,9 mil. Sk . . 

Tel.: 0907 983 148 

éi ilii\:!\1~;;··p7 ~~~OZLICN.§!i';l!:Q 
• Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 
Tel.: 6477 46A2 

• Dám do prenájmu garáž na š. 
Králika. Tel.: 0905 445 50A 
• Skúsená opatrovatel'ka opatrí stclf' 

ších manželov alebo jednotlivco~· 
Intervaly 14-dňové . Zn. SpolahlivO 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Saratov • Dtíln•avka 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syi"y, 
mliečne výt•oltky, 

cukrovinky 

Bravčová stehno 

Bravčové pliecko 

Bravčová krkovička 

Bravčové karé vysoké 

Bravčový bok s kosťou 

Hovädzie zadné-býk 

Údená krkovička b.k. 

Kačica mrazená 

Kuracie stehná chlad. 

Kuracie krídla chlad. 

Kuracia šunka výber. 

Nitran saláma 

149 Sk/kg 
139 Sk/kg 
129 Sklkg 
139 Sklkg 
89 Sk/kg 

177 Sklkg 
149 Sk/kg 
99 Sk/kg 

"' 83 Sk/kg 
hU......,Irt'l.~~ 59,90 Sk/kg 

l~ 169Sk/kg 
2~ 229Sklkg 

Ceny platia od 3.11. do vypredania zásob 

Prijímame objednávky n.a výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8°"-18"0

, So: 7"11 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

PRENAJME ME 
skladové priestory 

vDNV, 
760 m', dobrý prístup 

s kamiónom, 
nákladná rampa, 

el. energia, voda, kúrenie. 
od 1.1.2004 

info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

-KALENDÁRE-

MONTÁl BEZPEČNOSTNÝCH 
DVE.RÍ • INTERIÉROVÉ DVERE 

Zalievanie o výmeno zárubní 
Montáž vlastných zámkov 

Uzamykocie systémy 

Tel. : 0903 535 475 
02/11381 0077 

Otváranie zobuchoutých dmi! 

DD€)Dnf mRTE U9ROBDH DDfflR 

Triangel 
nákup na splátky 

stolové, 

nástenné, diáre 

možnost' dotlače 

loga, textov 

objednajte 

bez úroku, bez ručiteľa, preprava zdarma 

v Devexe 

Novoveská l 4 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po -Pia: 14.00 ~ 18.00 

(z dvora) 

po-pia: 

15.30-18 .00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 

so: 8.00-10.00 
fax: 6477 5275 

krug@mail.viapvt.sk 

- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

FARBY LAKY 
Pondelok- Pi a tok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 

7 oo - 12 oo 

~ l K~~"ľ~~~,~~s ' 
if Jmc 02/6542 1727, E-mail • parrnalŕr3)parmal sk l 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

l~--- *----
HOTOVOSŤ NA RUKU 
./ žiadny ručitel' ani iné záruky 

./ žiadne vstupné poplatky 

./ aj pre dôchodcov 

./ rýchle schválenie 
Príďte na Košickú ulicu 42 v Bratislave, 
alebo volajte 02/68 278 278. 

cíti financial 

c 20°/o ročná štátna prémia, v roku 2003 
maximálne 3000 Sk 

• výnosné sporenie s garantovanými úrokmi 
3 % ročne alebo 2 % + 50% bonus 

c stavebné sporenie pre deti JUNIOR EXTRA 
s extra istotou{ plyšovým bobrom a SOO Sk 
navyše 

• stavebný úver s garantovanou ročnou 
úrokovou sadzbou len 4,7 °/o, až do výšky 
300 000 Sk bez skúmania príjmov a bez 
ručitera 

• pre rýchlejšie financovanie EXTRA ÚVER len 
s 20% vkladom 

• Karta výhod na nákup so zľavami 

Ochotne vám poradia obchodní zástupcovia 
PSS, a. s., vo svojich kanceláriach: 

Karloveská 32, Karlova Ves, tel.: 65 41 34 26 

OD Jednota, Sch. Trnavského 1/f 
("skleník"), tel.: 6446 15 55 

......... 
l • PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 

l 
i 

J 

Inzercia - Cenník: 1 znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zla vy: tri uverejnenia zo sebou 5%, pri pät' o viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l . stro no + l 00%, posledná strano + 50%, iná oko inzertná stro no (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio : 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00, e-moíl: krug@moil.viopvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

-V piatok 1 O. 1 O. predvied la 
hl i ad ka po l íc ie 25- roč n é ho 
občana Sp. Novej Vsi z uby
tovne na ul. j. jonáša 13, kto rý 
vykopol vc hodové dvere bytu 
a odcudzi l z neho mobilný te
lefón Nokia. Obvinený z trest
ného c1nu obmedzovania 
osobnej slobody je stíhaný na 
slobode. 
-V ten istý deň sa snažil po l i
cajnej hl iadke un i knúť 17- roč

ný mladík z Dev ínskej na mo
tocyk li bez ŠPZ. jazd i l po síd
l isku Podhorské a snaž il sa 
uniknúť smerom do Dúbravky. 
Motorka mu však vypovedala 
poslu šnosť a tak ho hl i ad ka po
lície chytila a predviedla na 
výsluch. 
- O deň neskôr, 11 . 1 O. nezná
my páchate!' sa pokús il na 
lstrijskej ukradnúť č ierny Ford 
Sierra. Vypáčil zámok na pra
vých predných dve rách, od
strán il kryt zapal'ovania a poš
kodi l spínaciu skrinku . S vo
zidlom samu odísť nepodari lo. 
Spôsobi l však škodu za 40 t is. 
Sk. 

KRÍŽ, O VI< A 
Ak budeš kupovať čo nepotrebu
ješ, budeš čoskoro ... dokončenie 
v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Vzal - horná časť stfpových hla
víc. - C. Daj sa v nohy - podarovali -
morské plavidlá. - D. Rúcaj - dostá
vala modrú farbu - tichosť. - E. ko
paním znížil - opera R. Strausa. - F. 
Spracované kože - mýtusy - nezho
da. - G. Kód Srí Lanky - hltavo, 
dychtivo pilo po česky - var! - H. 
·Písmeno gréckej abecedy- mesto v 
Taliansku - vojenská jednotka. - /. 
Orientálny rozprávkový hrdina - šú
cha, trením čistí. - J. Začiatok taj
ničky. 

Zvisle: 1. Cast' chrupu - klusácky 
vozík. - 2. Menší vodný tok - trofej 
Indiánov. - 3. Germánsky kráľ du
chov - cudzokrajný savec. - 4. 
Vyčnievaj - smeroval - SPZ Prahy. -
5. Poskytujú radu - ve/'mi jasný pa
dajúci meteorit. - 6. Značka lyží -

- V ten istý deň , v sobotu 11 . 
1 0., sa neznámy páchate l', na 
Hrad ištnej (pred lstracentrom) 
vlámal do osobného moto ro
vého voz idla KIA šedej farby, 
ukradol razítko fi rmy Tornado, 
koženú kabe lku, päť cestovných 
pasov a rôzne ošatenie. 
-Červen ú Škodu Fe lícia ukradol 
v ten istý deň na ulic i P. Horova 
9 neznámy páchate!'. Maj itel'ovi 
spôsobil škodu 150 tis . Sk. 
-V nedel'u 12 . 1 O. sa neznámy 
páchate!' vláma l do predaj ne 
potravín na lstri jske). Potom, 
ako rozbi l skl enenú výp l ň , sa 
dosta l do predajne, ukrado l 18 
Sk v hotovosti a ušiel. Maj ite lovi 
však, rozb itím skla spôsobil ško
du 9 tis. Sk. 
- O dva dni neskôr, 14. l 0 ., sa 
neznámy páchate!' vláma l do 
troch chatiek v záhradkárskej 
osade Že l ezničiar, z ktorých 
ukradol rôzne náradie v celko
vej hodnote 7 500 Sk. 
-Vo štvrtok 16. 10. sa na ul. j . 
jonáša (výstavba nových do
mov) neznámy páchate!' vlámal 
v čase 15.30- 15:45 h do stri e-

bornej Škody Fe líc ia, z kto rej 
odcudzi l 40 tis. Sk, koženú taš
ku , firemné doklady a peč i atku 

v ce lkovej hodnote 43 tis. Sk. 
- O deň neskôr l 7. 1 0., sa ne
známy páchate!' vlámal do pre
dajne Textil na Eisnerovej ulic i. 
Ukrado l rôzny text ilný tova r 
v hodnote 30 tis . Sk. 
- V ten istý deň oznámil maji tel' 
rod inného domu na ulici Na 
hriadkách krádež rôznej elek
troniky v hodnote 33 tis . Sk . 
Po l icajným preverovaním sa 
však z isti lo, že z lodejom bol 
syn maji tel'a rod inného domu. 
- H l iadka odboru h ran i č n ej 
kontro ly zadrža la 19. 1 O. na 
že l ez ni č n ej stan ic i v DNV 27-
ročné ho občan a Banskej Bys
tr ice, na ktorého bol už pred
tým vydaný zatykač. 

V 41. a 42. týždn i rieš ili po li
cajt i dva prípady porušenia 
občianskeho spo lunažívan ia a 
štrnásť prípadov krádeží. 

OO PZ DNV 

( Poznámka~ 
Nechcú tieto noviny? 

K roznášaniu "DEVEX-u" 
Ide o dom č. 10 na u/ic; p 

Horova. Kto chce Devínskono ~ 
voveský expres má na schránke 
značku "D" v bielom štvorčeku 
Tieto značky boli nalepené aj n~ 
schránkach tohto vchodu 
Nikdy tam však nie sú. Vždy sti 
poodtŕhané. Keď ich nahradím 
novými, pri ďalšej mojej návšte
ve sú už preč, alebo tam sú z 
nich len dotrhané zvyšky. 
Schránky v tomto dome pôso
bia dojmom, že tam bývajú /'u
dia hlboko pod kultúrnou úro
vňou. Aj menovky sú tam väčši
nou zničené. 
Podotýkam, že v iných domoch 
toto obyvatelia nerobia. Ak ne
chcú doručovanie týchto novín, 
nech sa o tom vyjadria. Ak to 
robia deti, treba ich poučiť, že 
tie značky sú tam potrebné, le
bo ja si nemôžem pamätať na
spamäť, kto Devex berie a kto 
nie. 

M. T. doručovatel'ka Devexu 

Zaujíma vás bezpečnosť v mieste bydliska, práca polície, máte problém s ktorým by ste sa chceli obrátiť na políciu? 

Navštívte nás každú prvú stredu v mesiaci v čase 14.00- 17.00 h v budove Okresného riaditel'stva policajného zboru 

na ul. M. Sch. Trnavského 1. 

vábená. - 7. Egyptská hmotnostná ťahaj za sebou. - 11. Klamem, pod
jednotka bavlny- ruský zbormajster vádzam- mesto v Bolívii.- 12. Si po 
so skr. mena na začiatku. - 8. česky- ženské meno (2. 2.). -
Udupala - výkvet spoločnosti. - 9. Pomôcky: E. Salome. - G. LKS. - H. 
Uchopil, pojal - teda po nemecky - Lari. - 3. Oberon. - 4. ADE. - 7. S. 
sať. - 10. Okolie živých organizmov- Jarov.- 11. Oruro.- d 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

A 
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l 

J 

l{orenie života 
- Dedo, počul som, že bozkávanie 
je nebezpečná vec. Vraj pritom 
možno chytiť kadejakú pliagu. 
- Veru synak, ja som tak chytil svo
ju starú. 

*** 
-Nech robím, čo robím, s peniazmi 
nikdy nevyjdem. 
-Ja s peniazmi aj vyjdem, len vrá
tim sa bez nich. 

*** 
- Poznáte esperanto? 
- Pravdaže, veď je to môj rodný ja-
zyk_ 

*** 
Mohli by ste mi povedať číslo 

hasičov? 

- Ziaľ, neviem. 
-Ani približne? 

*** 
-Počuj , kartárka ti povedala, že ťa 
opustí žena? 
-Nie tak priamo, povedala, že ma 
čakaj ú lepšie časy. 
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4 7.- 48. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

V pondelok 17. ll. si pripome
nieme, dokonca dňom pracov
ného pokoja, štátny sviatok Deň 
boja za slobodu a demokr.aciu . 
Býval í pol itickí väzni sa zídu na 
bratislavskom Ružinovs kom cinto
ríne pri pamätníku obetiam total i
ty. 

Mnohým, a najmä mladým, 
možno tento deň nič nehovorí, nič 
nepripomína, užijú si deň vol'na . 

Je smutné, že slobodu dokážu 
pochopi( iba tí, ča ju stratili , že 
pojem demokrac ia je 'viac defor
movaný ako formovaný. 

"Spoločnos t' rada zabúda 
a dnes chce zabudnú( na neprí
jemnú minulos( ktorá mnohým 
pripomína ich viny, ba chce za
budnú( aj na príklady tých, ktorí 
odmietali amputáciu vlastné
ho svedomia ," povedal nedávno 
predseda nášho parlamentu 
P. Hrušovský na medzinárodnom 
~ongrese (INTER-ASSOI bývalých 
prenasledovaných za názor, vieru, 
presvedčenie. Nespomínam to 
preto, že každého občana sa do
~ka všetko čo s občianskym živa
lom súvisí, ale ... nemuseli by sme 
!aznamenáva( tol'ko zlodejiny, 
podvody a vandalizmu, ak by sme 
na jednej strane pamätali , na dru
hej dodržiavali. A darmo jeden, či 
dvaja občania napíšu do redak
cie, ča všetka sa im v republike, či 
Devínskej nepáč i, keď vo chvíloch 
rozhodujúcich, akými sú volby, re
lerendum , č i iné rozhodovania 
občanov, sa prejavia, dnes im ho
varíme typické znaky populácie, 
nerozhodnos( nezáujem, pohodi
Oos( .. jednoducho rezignácia 
o neúčas( Pamäta( treba stále, aj 
v čase hojno aj v ostatné. 

Vydavatel' 

•-mail: krug @ mail. viapvt.sk 
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mestskej časti 
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V Č Í 5 l E :O Pozvánka na verejné zhromaždenie 

00 Z radnice 0 Kultúra 0 Spoločenská 

kronika O O strelných zbraniach O Inzercia 

O Z policajného zápisníka 

Starosta MC Bratislava - D N V Ing. Vladimír Mráz, 
v súlade s ustanovením § ll ods. 2, písm. f, zákona 
č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších p red
pisov, na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mest
skej Časti Bratislava - Devínska Nová Ves č . 24011 0/2003 
dňa 21 . októbra 2003. 

zvoláva 

verejné zhromaždenie občanov, 
25. novembra 2003 od 18.00 h 

v priestoroch veľkej sály Istracentra 
(kultúrny dom) na Hradištnej 43. 

V mene Miestneho zastupiteľstva mests'kej časti DNV 
a volených samosp rávnych orgánov pozývam všetkých 
občanov na toto stretnutie k prerokovaniu problematiky 
výkonu samosprávnych funkcií v Devínskej Novej Vsi. 

Na vaše otázky, podnety a Rripomienky budú odpovedať 
poslanci, starosta a menovaní funkcionári samosprávy 
mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves . 

(~1~······~·ľ~~) 
Parkovanie TP a ZŤP 

Do pozornosti užívatel'ov vy
hradených parkovacích miest 
občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 
Upozorňujeme užívatel'ov vy

hradených parkovacích miest pre 
telesne postihnuté osoby, že 
v prípade záujmu o vyhradené 
miesto aj v roku 2004, je potreb
né podať žiadosť na miestny úrad . 
do 30. 11. 2003. 

Rozhodnutia o povolení užívať 
vyhradené parkovacie miesto sa 
vydávajú na kalendárny rok. 

Slovo maiú 
Novovešt'ania 

O tom, čo sa deje v Devínskej dobré, 
píšete v Devexe, menej o tom, čo obča 
nov hnevá_ 

Katastrofálna situácia je v MHD. To 
cestovanie v autobusoch róno do práce 
a popoludní spät', je hrozné. Stále so za
sadá, rokuje, len občan by potreboval po
moc h n eď . Ď a lšou zlou stránkou Devín
skej sú vykrádania a krádeže out To by 
mal byť policajt (oj viacerí) no každej uli
ci. Málo so dozvedáme o výstavbe: kde 
so stavia, čo tom bude, pre koho. 

V Devínskej je ve la volných priestorov 
pre obchody o služby (no terase M. 
Mo rečka dva vel'ké obchody zatvorili, no 
P. Horova zatvorili Potravi ny, oj nad 
Ternom je vraj prázdne, kopu malých ob
chodov zatvo ri li ) o dost' dlho. To je eko
nomickejšie aby boli priestory nevyužité? 
Alebo je nevýhodná ponuka prenájmov? 
A šport v ONV nedosahuje úroveň malého 
mesta. jm,ph,vm,dh 

Úzavierka d nešného č ísla 
bola 6.11. 2003. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 20.11. 2003, 

číslo vyjde 28.11. 2003. 



MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ D:NV NEŠNÉ OTÁZI<y pRE: 

Miestne zastupitel'stvo MČ 
ONV sa zišlo 28. 1 O. 2003 na 
pokračovaní riadneho zasad
·nutia, ktoré bolo prerušené 
dňa 21. 1 O. 2003 z dôvodu 
značného počtu navrhova
ných bodov na prerokovanie. 

Na pokračujúcom zasadnutí 
bolo prerokovaných 14 bodov. 
Z prerokovaných materiálov 
a prijatých uznesení vyberáme 
tieto závery : 
MZMČ DNV 
-odporučilo firme AKTIVA n. 
o. predložiť návrh vecného fi
nančného a právneho (zmluv
ného) riešenia projektu rea-

Miestna rada MZ MČ ONV sa 
zišla 4. 11. 2003 na svojom riad
nom zasadnutí. Z plánovaných 24 
bodov programu zasadnutia, po do
plnení o ďalšie materiály, preroko
vala celkom 35 predložených mate
riálov. 

Z programu zasadnutia po prero
kovaní jednotlivých materiálov 
miestna rada prijala tieto závery : 
-schválila vyhradené parkovacie 
miesta na ul. P. Horova 26 podl'a 
predloženého návrhu a uložila 
prednostovi MÚ ONV predložiť su
már vyhradených parkovacích 
miest, vyťaženosť týchto miest a fi
nančný výťažok za r. 2003. na prvej 
januárovej MR MČ ONV, 
-odporučila finančnej komisii pre
rokovať návrh minimálnych sadzieb 
nájmov na rok 2004 a predložiť do 
MR MČ ONV dňa 18. 11. 2003. 
Žiada prednostu MÚ ONV v spolu
práci s konatelom DTV s. r. o. a vy
davatelom DEVEXu zabezpečiť pre-

Najkrajšie 
predzáhradky 

r. 2003 

Aj tento rok stá'la pred Ko
misiou životného prostredia 
ťažká úloha rozhodnúť, ktoré 
predzáhradky v Devínskej No
vej Vsi boli vr. 2003 najkrajšie. 
Čo oceniť viac - záplavy kvitnú
ci ch kvetov, krásu kríkov, či 

zvážiť aj vel'kosť ošetrovanej 
plochy? 

Nakoniec padlo nasledujúce 
rozhodnutie a víťazmi súťaže 
za rok 2003 sa stali: 
1. Kategória: Predzáhradka 
pred rodinným domom na 
Vápencovej ulici č. 13 

DEVEX2 

lizácie chránenej dielne a chrá
neného bývan ia, 
-schválilo zriadenie komisie na 
vypracovanie návrhu raciona
lizácie riadenia predškolských 
zariadení od 1. 1. 2004 a škol
ských zariadení od školského 
roku 2004/2005 (rozmiestnenie 
detí) v zložení: predseda Ing. 
Mráz, č l enovia: JUDr. Baňas, 

Mgr. Bartovič, Mgr. jaško, Mgr. 
Markb, Ing. Marčák, p. J.eck, 
jUDr. Šimkov i č, p. Ludvigová, 
-schválilo Organizačný poria
dok Miestneho úradu MČ De
vínska Nová Ves s účinnosťou 
od 1. 1. 2004, 

zentáciu možnosti využitia nebyto
vých priestorov na nájom v ZS, radni
ci a Mestskej vily Košťá l ová, 

-uložila prednostovi MÚ ONV vypra
covať Návrh smernice na prenájom 
nebytových a pril'ahlých priestorov 
v ZS a predškolských zariadeniach 
v rámci MČ ONV a predložiť na za
sadnutie MR MČ ONV dňa18. 11. 
2003. Uložila miestnemu kontroló
rovi vykon ať námatkové kontroly 
v telocvičniach za účelom oprávne
nosti ich využívania, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o zákonnom poistení žiakov zS 
a uložila prednostovi MÚ ONV za
bezpečiť a predložiť do MR ponuky 
minimálne S poisťovni vykonávajú
cich požadované druhy poisten ia, 
-zobrala na vedomie žiadosť riaditel'a 
zS l. Bukovčana 3 o uvoľnenie fi
na nčného príspevku, 
-schválila dorozdelenie dotáci i z re
zervy 99.000.- Sk pre subjekty napo
jené na rozpočet MČ ONV na rok 

Komisia životného prostredia 
ocenila dlhoročnú pravidelnú 
starostlivosť o rozsiahlu plo
chu zelene na verejnom prie
stranstve 
2. Kategória: Predzáhradky 
pred bytovými domami: 
J. Smreka 3 
J. Smreka 5 
J. Poničana 3 
l. Bukovčana 2- 6 

Y tomto roku pribudli mno
hé nové predzáhradky pred 
"panelákmi". Ich obyvatelia 
vytvorili pomocou kvetov, ka
meňov a kríkov esteticky pôso
bivé prostredie. Bolo vel'kým 
problémom vybrať tú naj
krajšiu , preto sme sa rozhodli 
oceniť aspoň štyri z nich. 

-schválilo Koncepciu rozvoja by
tovej politiky MČ ONV pre 
r. 2003 - 2006, a uložilo pred
nostovi MÚ ONV predložiť 
MZ MČ ONV návrh harmonogra
mu a spôsob realizácie dokon
čenia transformácie spravova
ného bytového komunálneho 
fondu, 
- schválilo Zásady kontrol nej 
č inn ost i miestneho kontrolóra 
a kontrolnej č innosti v rámci sa
mosprávy MČ ONV s účinnosťou 
od 1. 1. 2004, 
- zobralo na vedomie petí
ciu občanov k MHD v rámci 
MČ ONV a odporuč il o starostovi 
MČ ONV pokračovať v rokova
niach s Dopravným podni
kom Bratislava, a .. s. o zriadení 
nového obrat iska v MČ ONV in-

2003 so zmenou účelu použitia pre SK 
Strelec a Slovenský skauting, 
-schválila prevádzkovú dobu pre 
Nočný bar "ALDA" na ul. Eisnerová 
56/H v PO-NE od 16,00 do 04,00 hod. 
-zobrala na vedomie výsledky merania 
emisii z VW Slovak ia a. s. a uložila 
prednostovi MÚ ONV predlož iť mate
riál do MZ MČ ONV, 
-vyjadrila súhlas s postupom prípravy 
projektu ce lomestského parku Mini
mundus- Minislovensko na území MČ 
ONV, 
- zobrala na vedomie informáciu 
k zimnej údržbe pre obdobie r. 
2003/2004, 
- zobrala na vedomie ústnu informá
ciu zástupcu starostu o stave priprave
nosti V. reprezentačného plesu MČ 
ONV, 
- schválila do nebytových priestorov l. 
podzemného podlažia M. M'arečka 2, 
4, 8 umiestnenie prevádzky T- distri
bučná s. r. o.- copy centrum cca 1 OO 
m' v priestoroch bývalého skladu 

Víťazov súťaže starosta mestT 
skej časti Devínska Nová Ves 
odmení cenou vo výške 1000 
Sk. ' 

Prosíme tých, ktorí sa o víťaz
né predzáhradky starajú, aby 
nahlásili svoje meno a potreb
né údaje na miestnom úrade 
p . Šimonovej na tel. č. 64 776 
250, 64 777 250, 64 778 250 
resp. e-mailom: mudnv@pos
ta.sk. 

Súťaž o najkrajšiu predzáh
radku bude pokračovať aj na 
budúci rok. Preto ak ste v tom
to roku nevyhrali, možno bude 
Vaša predzáhradka ocenená 
v roku 2004. 

mš 

formovať ob-čanov na verej. 
nom zhromaždení 25. 11 
2003 a poslancov na MZ M( 
ONV v mesiaci december 
2003, 
-schválilo doplnenie zástup. 
cov ško lských rád o zástupcov 
samosprávy, 
- schválilo uvol'nenie finanč
ných prostriedkov z rezervy na 
údržbu a opravy ZŠ a MŠ v su
me 360.000. - Sk na opravu 
strechy MŠ j . Smreka 8 a záro

starostu JUDr. F. Baňasa 

veň výberovú komisiu na Vý- sa pýtajú: Má MČ ONV 
ber zhotovitel'a z loženú z čle- , -~n·nnvnr"' poškoden'é úseky 

nov MR MČ ONV, odstraňovania poškodení? 
- odporučilo mestským po-

slancom iniciovať rokovanie lr./cvaliílné 
o problematike navrátenia 
správy cintorína do pôsobnosti 
cirkv i a MČ ONV. 

s podmienkami podľa predlože
ného návrhu, 
- schválila komisiu na rokovac ie 
konanie v súvislost i s realizáciou 
projektu - kamerový systém, 
- v súvislosti s poškodením sochy 
sv. j. Nepomuckého na kostolnom 
kop,ci uložila prednostovi MÚ ONV 
prever i ť možnosti opravy sochy 
s pôvodným reštaurátorom, uložila 
prednostovi MÚ ONV zapracovať 
do rozpočtu Mé finančné pro
striedky na rok 2004 na údržbu pa
miatok MČ ONV, 
- uložila prednostovi preveriť mož
nosť umiestnenia ordinácie MUDr. 
Kohnovej v nevyužitých priestoroch 
ZUS s návrhom kvantifikácie fina
nčných prostriedkov na rekonštruk
ciu priestorov, 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČD NV 

Pes -najlepší 

· a neskoré opravy poško-

Ako dobre vie aj dopytujúci sa 
negatívne vplyvy počasia 
odstraňova( len · po ich 

Opakovanie dažda a mrazov 
· poškodzovanie vozo-

Spolužitie medzi psami a Ma lé deti, ktoré nie sú schopné 
(mys lím hlavne tých l'udí, ovládať fyzicky alebo dušev-
psov nemajú) nemusí byť nesmú samé venčiť psa? 
problémové. Stačí, aby tí so psom na destské ihris-
ktorí psov vlastnia, rtr>.rlr?IÄva••>je zakázaný? 
právne predpisy a boli nnoiÄ(JI""' ' 
ní. 

Viete že: 
* Za neprihlásenie psa do 
dencie na miestnom úrade h 
pokuta do 5 000 Sk? 
*je zakázané uviazať psa na 
rejnom priestranstve alebo 
obchodom? 
* Ak 'majitef' neodstráni tuhé 
kaly psa z verejného 
stva, môže dostať pokutu SOO 

si poviete, prečo znova píšem 
starých známych veciach. 
Žiaľ, toto sú najčastejšie dôvo
sťažností na psov. 

Pritom psy za _to nemôžu- raz
za nich ich majitelia. Len 

záleží, či pes zostane 
l'~ iiPn<;ím pri a telom človeka. 

MŠ 

viek a vytváranie výmolov a výtl
kov. Vždy po zime {čo možno do
pytujúci občan ešte nespozoroval) 
pracovníci miestneho úradu ONV 
a DENOVY {organizácie zriade
nej MČ ONV) vykonáva jú ob
hliadku komunikácií v celej Mč 
ONV, l. j. ciest a chodníkov. 

Po vykonaní takejto obhliadky 
je vždy spracovaný plán ods
traňovania zistených nedostatkov. 
Jeho realizácia je ale ovplyvn~ná 
výškou schválenia finančných 
prostriedkov {bežných výdavkov 
DENOVY) poslancami MZ MČ 
ONV v rozpočte na daný ka/en- . 
dámy rok. 

V minubm roku (2002) realizo
vala DENOVA rozsiahlu opravu 
cestných komunikácií oprava
mi výtlkov v objeme cca 
430.000.- Sk. 

Po povodni bola opravená ces
Ia do Devínskeho Jazera v sume 
do S.OOO.OQO.- Sk. 

V tomto roku realizuje DENO
VA predovšetkým opra-.y chodní
kov, doposia/' v objeme cca 
1.300.000.- Sk, a lo na základe 
odporúčania Komisie výstavby, 

ÚP, architektvry a dopravy. 
V neposlednom rade je potreb

né uvies( že najviac ( čo je zo 
strany MČ ONV najmenej ovplyv
ni te/né} poškodzujú cesty a chod
níky stavebníci realizovaním kon
krétnych rozkopávok, ktoré sú 
značným stavebným zásahom do 
telesa komunikácie. 

Množstvo a typy vozidiel za
lažujúcich cestné komunikácie 

Súhlasím s občanom, ktorý za
slal predmetný dopyt, že náklad
né vozidlá rôzneho typu zatažujú 
miestne komunikácie a spôsobujú 
poškodzovanie ciest. 

Nedodržiavanie zákazu vjazdu 
nákladných motorových vozidiel 
v "ZÓNE 40 km" týmto nadmer
ným .založením naozaj spôsobuje 
postupné poškodzovanie ciest. 

Tento nedostatok je možné eli
minoval' len dostatočnou kontro
lou zo strany Dopravného inšpek
torátu PZ SR v rámci MČ ONV 

Porušovatelov zákazu je jf!!d
noznačne potrebné riešil' sankčne 
v zmysle zákona o prevádzke na 
pozemných komunikáciách. -

Tomuto by mohol napomôct' aj 
MČ ONV pripravovaný projekt 
realizovania kamerového zabez
pečovacieho systému, ktorý mie-

nime uviest' do prevádzky do kon
ca tohto roka . Dúfam, že moja 
odpoveď dopytujúcich občanov 
aspoň čiastočne uspokojila a bu-

Výberové konanie 

na funkciu riaditel'ky Materskej ško

ly P. Horova č. 3, 841 07 Bratislava 
V zmysle čl. l, § 7 zákona NR SR č. 

301/1999 Z. z., ktorým sa mení 

a doprňa zákon č. 542/1990 Zb. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších 

predpisov o výberovom konaní na 
vymenovanie riaditel'ky školského 
zariad~nia Miestny úrad Devínska 
Nová Ves 
vyhlasuje výberové konan-ie 
na obsadenie funkcie riaditel'ky 

Materskej školy na ul. P. Horova 
č. 3, 
Kva lifikačné predpoklady: 
-vysokoškolské vzdelanie (resp. úpl- . 

né stredné vzdelan ie - učitel' pre 

MŠ) 
- najmenej 5 rokov pedagogickej 

praxe 
- dobré výsledky v odbornej a meto

dickej práci 
- spôsobilost' používať slovenský ja

zyk v úradnom styku 
- osobnostné a morálne predpokla

dy 

Zverejnenie 
zámeru 

"Rozšírenie parkovísk pri 
novom vjazde do podniku 
Volkswagen Slovakia, a. s. 
Navrhovateľ Volkswagen 

Slovakia, a. s. predložil Mi
nisterstvu životného pro
stredia SR podľa § 7 zákona 
NR SR č. 12711994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie zámer 
"Rozšírenie parkovísk pri 
novom vjazde do podniku 
Volkswagen Slovakia, a. s. -
111. etapa." 

V zmysle § 8 ods. 4 záko
na NR SR č. 12711994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie informu
jeme o tomto zámere verej-

dem rád, ak so na mňa obrátia ai 
s dálšími problémami. 

JUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

Prihláška na výberové konanie musí 
obsahovať: 

-overený doklad o vzdelaní 

- profesijný životopis 
- vlastný projekt riadenia materskej 

školy (v písomnej forme a v rozsahu 

dvoch strán) 
- výpis z registra trestov 
Význam predpokladov: 
- dlžka praxe v požadovanom od

bore 
- predpoklad reálneho uplatnenia 
vlastného projektu riadenia 
- dlžka praxe v riadiacej funkcii 
a znalost' noriem v odbore. 
Prihlášky žiadame zaslať v zalepe

nej obálke do 3. decembra 2003 
na sekretariát starostu MČ DNV, 
Vila Koštálova, Novoveská č. 17, 
841 07 Bratislava 49 s označením 

"Výberové konanie na funkciu riadi
tel'ky MŠ - NEONÁRAŤ" 
Termín, miesto a čas konania vy
hlásenia výsledku výberového 

konania: l O. decembra 2003 
o l 0.00 h, Vila Košt'á lova, Novo

veská č. 17, Devínska Nová Ves. 
Ing. Vladimír Mráz, 

starosta MČ DNV 

nosť. Do zámeru je možno 
nahliadnuť na miestnom 
úrade DNV, Odbore výstav
by, životného prostredia 
a správy majetku na 2. po
sch., lstrijská 49, Devínska 
Nová Ves do 24. 11. 2003 
v úradných hodinách 

pondelok 
8.00- 12.00 

a 13.00- 17.00 h 
streda: 8.00- 12.00 

a 13.00- 16.00 h 
štvrtok 8.00- 12.00 h 

Verejnosť môže doručiť 
svoje písomné stanovisko 
zámeru Ministerstvu ži
votného prostredia SR, 
nám. t:.. štúra 1, 812 35 
Bratislava najneskôr do 
24. 11. 2003. 

Ing. Rudolf Šeliga, 
prednosta 

DEVEX 3 



Čo by mal vedieť občan o novom zákone č. 190/2003 Z. z. 

o strelných zbraniach a strelive 
SNR na svojom jarnom zasadnutí 23. apríla 2003 sa uzniesla na 

zákone č. 190/2003 z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov. Potreba prijatia tohto nového zákona 
vyplynula z potrieb praktického života, predovšetkým z požiada
viek zakomponovania právnych noriem Európskej únie do legislatí
vy Slovenskej republiky s pripravovaným jej vstupom do tejto eu
rópskej inštitúcie k 1. 5. 2004. Zákon podstatne rozširuje oproti 
doteraz platnému zákonu č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive 
v znení neskorších predpisov podmienky nadobúdania vlastníctva 
zbrane a streliva, práva držitel'ov zbraní a streliva, zavádza nové 
podmienky na zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc, podmienky 
na vystavovanie zbrani a streliva, a ustanovuje nové ustanovenia, 
t. j. vedenie informačných systémov o zbraniach a strelive 
Policajným zborom Slovenskej republiky. 

Na rozdie l od doteraz platného 
zákona č. 246/1993 Zb. o zbra
niach a strelive v znení neskorších 
predpis.ov (úplne znenie uverejne
né v Zbierke zákonov pod č . 

138/1996 Z. z. ) v § 1 ods. 2 písm. 
a) až f) ustanovuje, na aké zbrane 
a strelivo sa tento zákon nevzťahu
je. V podstatnej miere rozširuje vy
medzen ie základných pojmov, kon
krétne druhy zbraní a streliva, 
pričom medzi zakázané zbrane za
raďuje vojenskú zbraň, samočinnú 
zbraň, zbraň, pri ktorej bol pôvod
ný charakter a podoba zmenená 
tak, aby sa jej použitím mohol spô
sobiť ťažší následok ako pred jej 
úpravou, alebo zbraň, ktorá má 
vzhl'ad iného predmetu, palnú 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predai 
Vo/né miesta {ponúka, hládá} 
Služby {ponúka} 
Byty 

zbraň vyrobenú z nekovového ma
teriálu, zbraň s pevne zabudova
ným tlmičom hluku výstrelu, zbraň 
s pevne zabudovaným laserovým 
zameriavačom, vyrobenú zbraň 

alebo upravenú zbraň, ak nejde 
o dovolenú výrobu alebo dovolenú 
úpravu, zbraň s úpravami sťažujú
dmi jej kri minalistickú identifiká
ciu. Uvedené zbrane zaraďuje nový 
zákon do kategórie "A". 

Ďalej nový zákon o strelných 
zbraniach a stre live ustanovuje 
podmienky nadobúdania vlast
nfctva zbrane a nadobúdanie 
vlastnfctva streliva v súvislosti 
so zbraňami kategórie "A" uvede
nými vyššie. 

V ust. § 15 uvedeného zákona 

odborné práce v údržbe verejnej 
zelene. Vzdelanie SO, ÚSO. 

Informácie: tel. č. 6477 8692 
alebo osobne: DENOV A, 

Eisnerovo 25, Bratislava DNV. 

JUDr. František Baňas 

o strelných zbraniach a strelive zá
kon deklaruje, že zbrojný preukaz 
je verejnou listinou, ktorá fyzickú 
osobu oprávňuje držať alebo nosiť 
zbraň a strelivo v rozsahu ustano
venom pre jednotlivé skupiny 
zbrojného preukazu. Zbrojný preu- . 
kaz sa rozdel'uje podl'a účelu pou
žitia zbrane alebo streliva alebo 
podl'a rozsahu oprávnenia nosiť 

alebo držať zbraň do skupín "A" 
až F" ., pričom rozhodujúci na za
radenie do príslušnej skupiny je 
účel použitia zbrane alebo streliva. 

K zasadnej zmene došlo pri po
dávani !iadosti o vydanie zbroj
ného preukazu, keď oproti dopo
sial' platnému zákonu už nemusí 

. žiadate!' preukazovať, že nepodal 
vyhlásenie o odmietnutí základnej 
(náhradnej) služby alebo vojen
ského cvičenia, ak podlieha bran
nej povinnosti. Taktiež k význam
nej zmene d_ochádza v tom, že žia
date!' o vydanie zbrojného preuka
zu skupiny "D.", t. j. na pol'ovné 
účely, už nemusí predkladať vyjad
renie pol'ovníckej organizácie, 
v ktorej je registrovaný, ale iba 

• Vymením 2-izb. byt v OV 
pri Figore, tichý no prízemí, 
zo menší domček, alebo byt 
v DNV. 

potvrdenie pol'ovníckej organizá
cie, v ktorej je registrovaný. 

Zároveň nový zákon rieši aj žia
datel'ov, ktorí sa za posledných de
sať rokov pred podaním žiadosti 
nepretržite zdržiavali viac ako šesť 
mesiacov mimo územia Slovenskej 
republiky, ako aj žiadatel'ov, ktorý 
sú v čase podania žiadosti o vyda
nie zbrojného preukazu príslušník
mi ozbrojených síl Slovenskej re
publiky vykonávaním profesionál
nej služby, príslušníkmi ozbroje
ného bezpečnostného zboru, oz
brojeného zboru, Slovenskej infor
mačnej služby alebo Národného 
bezpečnostného úradu. 

Títo namiesto odpisu z regist
ra trestov a lekárskeho posudku 
predkladajú potvrdenie nadriade
ného s personálnou právomocou, 
ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť 
a spol'ahlivosť žiadatel'a a jeho 
zdravotná spôsobilosť používať 

služobnú zbraň. K zmene dochá
dza aj vo vzťahu k veku !iadatera 
o zbrojný preukaz, keď oproti 
starému zákonu bude možné fyzic
kej osobe, ktorá splnila podmienky 
obsahu a náležitosti žiadosti a do
siahla vek 18 rokov, vydať zbrojný 
preukaz s vyznačením skupiny 
.. D ", ak je takáto osoba držitel'om 
pol'ovného lístka. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

•Herba - ZÁHRADNÍCKE POTRE· 
BY, rozličný tovar, darčeky. Na gr· 
be 55. Tel.: 6477 4642 

WWW.ON-LINEJOB.SK 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sara to v • Dúbravka 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

cukrovinky 

- Bravčová stehno 
Bravčové pliecko 
Bravčová krkovička 

Bravčovii karé vysoké 
Bravčový bok s kosťou 
Hovädzie zadné-býk 
Kačica mrazená 
Kuracie stelmá chlad. 
Kuracie prsia chlad. 
Kuracie krídla chlad. 
Malokarpa~ská saláma 
Pečeňový syr 

l~,. 149 Sklkg 
l~ l39Sklkg 
l'iÍ4-Sklkrl24,50 Sklkg 
l 139 Sklkg 

89 Sklkg 
177 Sklkg 

99 Sklkg 
89 83 Sklkg 
~~ l89Sklkg 
~59,90 Sklkg 
2~ l96Sklkg 
~ 86,90 Sklkg 

Ceny platia od 22.11. do vypredania zásob 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. · 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 800-18°0

, So: 7""·12°0 

Ntikup možný aj na gastrolístky 

PRENAJMEME 
skladové priestory 

vDNV, 
760 m•, dobrý prístup 

s kamiónom, 
nákladná rampa, 

el. energia, voda, kúrenie. 
od 1.1.2004 

info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH 
DVERÍ •INTERIÉROVÉ DVERE 

Zalievanie o výmeno zárubni 
Montáž vlastných zámkov 

Uzomykocie systémy 

Tel.: 0903 535 475 
02/6381 0077 

Otváranie zobuchnutých dverí! 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -1800 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 

l 

* l 
l 

- l 

if Jax 02/65.42 1727. E-mail: parrnai@pa1·mal sk 1 

l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate . 

l~---p-ri_j_e_d_n_o_ra_z_ovom n~ u nás 5% zl'avu! 

• 20% ročná štátna prémia, v roku 2003 
maximálne 3000 Sk 

• výnosné sporenie s garantovanými úrokmi 
3 % ročne alebo 2 % + 50% bonus 

o stavebné sporenie pre deti JUNIOR EXTRA 
s extra istotou, plyšovým bobrom a SOO Sk 
navyše 

i 
) 

01-
02-
03. 
04. 
05-
06 . 
07-

Nehnutelnosti Tel. : 0903 234 345 WWW.CHUDNI.SK -KALENDÁRE-
DD€)Dnl mATE U9RDBDH DDmR 

• stavebný úver s garantovanou ročnou 
úrokovou sadzbou len 4,7 %, až do výšky 
300 000 Sk bez skúmania príjmov a bez 
ručitera 

Rozličné 

DÁMSKE LODIČKY 
výpredaj zo zrušenej predajne 
v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, so:B.00-
10.00 . 

• Predám staršiu funkčnú chlad
ničku. Cena dohodou. 

Tel.: 0905 534 830 
• Predám detskú outosedočku 

Romer King, 2 ročná, nový potoh, 
9-20 kg . · 6477 7137 večer. 

• Organizácia verejno·prospeš· 
ných služieb prijme záhradného 
techniko s praxou pre manuálne 

DEVEX 6 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 

• N servis Boláž - oprava televí· 
zorov. No Grbe 43. 

1 
Tel./zázn.: .6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, 
sodrokortón, mol'ovky. Interiér -
exteriér. Tel.: 0908 543 991 
• Jednoduché o podvojné účtov· 
níctvo, DPH, mzdy pre FO o PO 
spolahlivo. JÚ l O Sk/ položka, PÚ 
cena dohodou. 

Tel.: 6477 6954, 0905 501 531 
• Starší VŠ praktik no dome douč. 
individuálne Aj, Nj, tínedžerov. 
l ,5 hod./200 Sk. 

SMS 0903 227 457 
• lndivid. douč. Aj, Nj oj doobeda 

. o cez víkendy. Tel.: 6477 8835 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. 5 r.o. 
Opletalovu&s, 843 02Bratislava, tel.: 02/64715315, fax: 02!6477 &m 

HH~-11: ttt@ltuk, Mtp:llwww.ltuk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

stolové, . 
nástenné, diáre 

možnost' dotlače 
loga, textov 

objednajte 

v Devexe 

Novoveská 14 

(z dvora) 

po-pia: 

15.30-18.00 

Triangel 
nákup na splátky 

bez úroku, bez ručitel'a, preprava zdarma 

na FEDÁKOVEJ ul. 30 
/DÚBRAVKA pri obch. stredisku Saratov"/ 

Po -Pia: 14.00- 18.00 

- uzatváranie zmlúv, predaj katalógov 
- výdaj katalógov na zákaznícku kartu 
- potvrdzovanie záručných listov 
- AKCIE, ZĽAVY každý mesiac 
- pri nákupe nad 6000,- DARČEK 

tel.: 0905 287 941 

• pre rýchlejšie financovanie EXTRA ÚVER len 
s 20"/o vkladom 

• Karta výhod na nákup so zľavami 

Ochotne vám poradia obchodn( zástupcovia 
PSS, a. s., vo svojich kanceláriach: 

Karloveská 32, Karlova Ves, tel.: 65 41 34 26 

OD Jednota, Sch. Trnavského 1/f 
("sklenfk"), tel.: 64 4615 55 

...... 
l ti PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk; 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 20% DPH. Zlovy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad oštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail: kru @mail.via vt.sk 

DEVEX 7 



Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves vyhlas.uje 
výberové konanie 

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV 

Miestna rada Mi MČ ONV sa 
z išla dň a 18. ll . 2003 na svo
jom riadnom zasadnutí. 

Z plánovaných bodov progra
mu a jeho dop lnen í prerokovala 
ce lkom 41 pred ložených mate
ri álova prija la tieto závery : 
- zobrala na vedomie výs ledok 
rokovaní k správe cintorína me
dzi MČ ONV a hl. m. SR Brat is
lavou, a odporučila MZ MČ 
ONV zobrať na vedom ie ini c ia
tívu MČ ONV vedenú k vyspo
riadani u majetko - právnych 
vzťahov k výkonu sp rávy · c in
torína v k.ú. ON V medzi hl . m . 
SR Bratislavou, MČ ONV 
a rímsko-kato líckou c irkvou 
v ONV, 
- 9dporučila MZ MČ ONV 
sc hváli ť predložený návrh VZN, 
ktorým sa urč uje postup pri 
prijímaní a vyh lasovan í VZN 
MČ ONV, po zapracovaní pr i po- . 
mienok MR a legislatívnej komi
sie, 
- odporučila MZ MČ ONV 

schvá liť pred ložený návrh VZN 
o úprave podmienok prevádzko" 
va n ia lotérií a iných podobných 
hier v prevádzkarn iach na úze
mí MČ ONV, 
- odporučila MZ MČ ONV po 
zapracovaní pripomienok od
borných komisií schvá l iť návrh 
VZN MČ ONV, ktorým sa upra
vu jú niektoré podmienky drža-

nia a vedenia psov r:~a území MČ 
ONV, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
l i ť dop ln ky VZN o miestnych po
platkoch, 
-zobrala na vedomie plnenie príj
mov a če rpa nie výdavkov rozpoč

tu MČ ONV, lstracentra, O HZ, 
OENOVY a OTV, s. r. o., stav mi
mo rozpočtových fondov k 30 . 9. 
2003 a po zapracovaní pri pomie
nok MR od po rúča mater iál pred
l ož i ť do MZ MČ ONV dňa 2. 12. 
2003, 
- schválila uvo lnenie f i nanč nej 

čiastky 60.000, - Sk z rozpočtu 

MČ ONV ha rok 2003, po ložky 
61 O, na mzdy pre 4 osoby do kon
ca roka 2003, ktoré budú zabez
pečovať stráženie areá lu a objek
tov po bývalej PS na Byst rickej 
uli ci, 
- odporučila MZ MČ ONV prero
kovať koncepci u prior ít i nvest i č 

ných akci í na roky 2003 - 2006 
po zapracovaní pripomienok M R, 
uloži la v te jto súv islost i pred no

stovi M Ú MČ ONV dopracova( 
konce pci u o fi nancovan ie z pro
striedkov MČ ONV, ž iada starostu 
a zástupcu starostu MČ ONV 
o dopracovan ie koncepc ie o fi 
nancovanie z iných zd rojov, 
-zobrala na vedomie inform ác iu 
o pr íprave a rea li zác ii i nvestič

ných akcií hradených z roz počtu 

MČ ONV po zapracovaní pripo-

mienok MR a ulož il a prednostov i 
MÚ MČ ONV opätovne prehod no
t i ť zabudovanie spätnej kl apky na 
dážďovej kanali zácii z Váp-encovej 
ul . zapoj enej do hlavného ka nali 
začn ého zbe rača pózd fž potoka 
M láka, mimo kana li začného potru
bia, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá li ť 
náv rh min imá lnych sadz ieb náj 
mov nebytových pri estorov pre rok 
2004 pod la návrhu MR MČ ONV, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá li ť 
pred ložený návrh ., Harmonogram 
a spôsob rea li zác ie do ko n čen i a 

transfo rmác ie bytového fondu" po 
zapracovaní pri pomienok MR a ko
misie soc iálnej a bytovej a f in anč
nej komisie, 
- zobrala na vedomie informáci u 
zástupcu starostu MČ ONV o exis
tenci i Obecného has i čs kého zboru 
- ONV a odpo ru č i l a starostovi MČ 
ONV predlož i ť návrh na menova
nie vel itel'a O HZ na zasadanie MZ 
MČ ONV dňa 2. 12. 2003, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá l i ť 
zriadenie pr íspevkovej orga ni zá 
c ie .,Miestneho športového klubu" 
s dodrža ním podmienky výkonu 
sp rávy všetkých špo rtov ísk v rámci 

MČ ONV, ulož il a pred nostov i pri 
p rav i ť návrh z ri aďovacej li stin y 
a štatútu príspevkovej organizác ie, 
uloži la predsedovi komisie ško l
stva, mládeže, športu a vzde lávania 
a finanč n ej kom isie pr i p rav i ť návrh 
vzorového rozpočtu .,M iestneho 
športového klubu MČ ONV", 
-odporučila MZ MČ ONV schvá li ť 
Zásady hospodárenia s majetkom 

MČ ONV a s majetkom jef zve. 
reným do správy pod la návrhu, 
- schválila za výkon autorského 
dozoru stavby "Chorvátske mú. 
zeum" honorovanú sumu vo 
vzťahu k s kutočne preinvestova. 
nej výške prostriedkov, v zmys le 
Honorárového pori adku SKA 
t. j . vo výške 4%, ' 
-zobrala na vedomie ústnu in
formác iu starostu MČ ONV 
o zri adení nového obra ti ska na 
Pred sta ni č nom námestí v ONV, 
- schválila dotác iu 20 ti s. Sk 
z fondu kultúry na vytl ačen i e 

omal'ovánok pre ž iakov prvého. 
ročníka pri nástupe do ZŠ, 
- schválila za výko n autorského 
dozoru stavby .,Rev itali zácia 
Nám. 6. apríl a" honorovanú su
mu vo výške 30.000,- Sk, 
- zobrala na vedomie informá
c iu o príprave verejnej s ú ťaže 

stavby "Chodník pri ryb níku", 
schvá lil a návrh ZoO, kritéria l 
a spôsob ich hod notenia, ktoré 
budú s účasťo u súťaž ných pod
kladov verejnej s ú ťaže po zapra 
covan í pr ipomienok M R, 
- odporuči l a MZ MČ ONV 
sch vá liť mi nimálne sadzby pre

nájmov u če bní pre MŠ a ZŠ 
na čk . R. 2003/2004 vo výške 
2Sk!m'-

Spracova l:. 
JUDr. František Baňa s, 

v zmys le zákona č. 3 13/2001 Z. z. o verejnej službe § 4 
v znení neskorších predpisov na obsadenie pracovných miest Miestneho 
úradu Devínska Nová Ves: 
1. vedúci/ a ekonomického oddelenia 
kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru 
- minimálna prax v odbore 7 rokov 
-práca s PC 
2. vedúci/ a oddelenia výstavby a život~ého prostredia 
kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru 
- minimálna prax v odbore 7 rokov 
-práca s PC 
3. vedúci/ a oddelenia vnútornej správy 
kvalifikačné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo sociálneho smeru 
- prax minimálne 7 rokov 
-práca s PC 
4. vedúci/ a správy majetku 
kvalifika čné predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru 
-prax v odbore minimálne 7 rokov 
-práca s PC 
Prihlášky na výberové konanie musia obsahovať: 
- overený doklad o vzdelaní . 
- profesijný životopis 
- aktuálny výpis z registra trestov 
- písomne spracovaná predstava o výkone funkcie 
Význam predpokladov: 
- dlzka praxe v požadovanom odbore l 
- dlzka praxe v riadiacej funkci i a znalosť noriem v odbore 
- doklady o odbornej spôsobi losti v odbore 
- znalosť cudzích jazykov. 
Prihlášky žiadame zaslať v zalepenej obálke do 8. decembra 2003 do 
14.00 h na sekretariát starostu MC DNV, Vila Košťálová, Novoveská č . 17, 

841 07 B ŕat i s lava 49 s označením .,Výberové konanie na vedúcich oddele
ní Miestneho úradu DNV- NEOTVÁRAŤ" 

Termín, miesto a čas výberového konania: 
17. decembra 2003 o 10.00 h, Vila Košťálová, Novoveská č. 17, Devínska 
Nová Ves. Ing. Vladimír Mráz, starosta MC DNV 

Málo obchodov? 

zástu pca starostu MČO NV {Dokončenie z 1 strany) 

'--------------------- ------------------------ - - ---------'parkovisko. V časti obce s menším 

4480,-/ m'/rok, zahŕňajúce náklady 
na údržbu, opravy, správu a prime
raný zisk, pričom náklady na energie 
hradí nájomca. 

Pre zaujímavost; zariad it' potravi
nársky obchod na povedzme troj- či 
"štvormiliónový ročný obral sa z pol 
miliónom korún dá len s odretými 
ušami. 

Zverejnenie 
zámeru 

"Predajňa p otravín LIDL, De
vínska Nová Ves - Eisnerova ul." 
Navrhovate/; LIDL, Slovenská re
publika v.o.s. so sídlom v Bratis
lave, zastúpený spoločnosťou 
EKOJET, s.r.o. predložil Minister
stvu životného prostredia SR po
d/'a § 7 zákona NR SR č. 

12711994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie zá
mer: "Predajňa potravín LIDL, 
Devínska Nová Ves - Eisnerova 
ul." Predajňu plánuje investor 
umiestniť na začiatku Eisnerovej 
ul. pod Glavicou . 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona NR 
SR č . 12711994 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie in
formujeme o tomto zámere ve
rejnosť. 

Do zámeru je možné nahliad
nuť na miestnom úrade DNV. 

DEVEX 2 

Odbore výstavby, životného pro
stredia a správy majetku na 
2. posch., lstrijská 49, Devín ska 
Nová Ves do 18. 12. 2003 v úrad
ných hodinách 

pondelok 
8.00- 12.00 a 13.00 - 17.00 h 

streda 
8.00- 12:00 a 13.00 - 16.00 h 

štvrtok 
8.00- 12.00 h 

Verejnosť môže doručiť svoje 
písomné stanovisko k zámeru 
Ministerstvu životného prostre
dia SR, hám. C.. Štúra 1, 812 35 
Bratislava najneskôr do 18. 12. 
2003. 

Nakolko v zisťovacom konaní 
pod/'a § 10 a 11 zákona MtP roz
hodne, či sa uvažovaná činnosť 

bude alebo nebude posudzovať, 
do vo/'ujeme si požiadať verejno
sť, aby vo svojom stanovisku vy
jadrila aj názor; či predložený zá
mer má alebo nemá byť posu
dzovaný podl'a zákona. 

.----------------------------, počtom obyvatel'ov za desat' rokov 
Zverejnenie zámeru: "Obytný súbor Bystrická - Mečíková" 

Navrhovateľ, DE BOND s.r.o., pobočka Bratislava, predložil Ministerstvu ži· 
vetného prostredia SR podľa §7 zákona NR SR č. 127/ 1994 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie zámer: "Obytný súbor Bystrická- Mečíková" . 

V zmysle§ 8 ods. 4 zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na ži
votné prostredie informujeme o tomto zámere verejnosť. Do zámeru je možné 
na hl i a d nuť na miestnom úrade DNV, Odbore výstavby, životného prostredia 
a správy majetku na 2. posch., lstrijská 49, Devínska Nová Ves do 23. 12. 2003 
v úradných hodinách 
pondelok 8.00 - 12.00 a 13. OO - 17.00 
streda 8.00 - 12.00 a 13. OO - 16.00 
štvrtok 8.00 - 12.00. 

Verejn osť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Ministerstvu ži
votného prostredia SR, nám. L $túra ·l, 812 35 Bratislava najneskôr do 23. 12. 
2003, 

zaniklo trinást'(!) menších či väčších 
obchodov, v tej väčšej podstatne 
viac. 

Je lo dôsledok konkurenčného 
prostredia, ale oj toho čo väčšina 
z nás vie velmi dobre - klesajúcich 
kúpnej sily obyvatel'ov. 

Ešteže ba-nky a rôzne finančné 
inštitúcie nám (myslím občana - spo
lrebitel'o) požičajú peniaze už poma
ly bez toho, aby sa pýtali na meno 
o adresu. Istá miera zadlt enia je 
únosná, podporuje spotrebu a ná 
sledne ekonomiku, ale vie na Slo
vensku niekto povedal; kde je jej 

Ing. Rudolf Seliga, prednosta hranica? MČ ONV má nateraz vo 
~------------------------------------
Z redakčnei pošty 

Nielen rodičov deti navštevujúcich ma
terské školy v Devínskej ale aj personál 
týchto zariadení za ujíma ich osud od pr· 
vých dní budúceho roka. Do redakcie sme 
dostali list- názor ri adite ľky M~ M. Ma-

. . ·e- vlastníctve alebo v správe množ stvo 
rečka 20 na pripravovanú zmenu z luc n b 1 • h · 1 d' 1·· ·b · . . e y ovyc pnes orov, a ste pn u-
nia materských škôl v DNV. . . • da ·ú. 

Aby informácia bola kompletná pozla 1 . . l' k ·d _ 
d l

. · d . . d h. t u Mt Mtesfne zasluptle sivo az orocne 
a 1 sme o vy] a reme aJ ru u s ran h l' . · . . . h . 

DNV se va UJe ceny na1mov týc fo pneslo-

b . · · l d ·. •· le rov podlá druhu využ ívania. 
O e uvereJmme. v nas e UJucom CIS · . V k 

2003 
b l d 600 d 

Redakcii ro u fo o o o , - o 

Preto sa .nemožno čudoval; že po
radovník s takými odvážlivcami nie 
je. 

Napokon , ak by orgány štátneho 
dozoru už teraz dôkladne vyžadova
li plnenie noriem HACCP {Potravino
vého kódexu) tak nakupujeme len 
v nových hypermarketoch. 

Z predchádzajúcich riadkov vel'a 
optimizmu nevyznieva. 

Možno však úslužnost' a skromno
st' na hranici slušného prežitia zo 
strany obchodníkov a pochopenie 
občana ako zákazníka všetkým po
môže v tejto t'ažkej dobe prež il'. 

So želaním všetkého najlepšieho 
vr. 2004 

Vladimír Baranovič 

COMENIUS - WEEK v Bruseli 
sa konal i za prítomnosti 4 žia 

kov a 2 pedagógov ZŠ Bukov

čana 1. Účasť na tomto vel'ko le

pom podujatí sme s i zaslúžil i dl

horočnou prácou na proj ektoch 

N K Sok r ates, ktorá rozhodla, 

že práve my budeme zastupovať 

Slovensko v rámci projektov 

Comenius. 

Prípravy na prezentáci u 

v Bruseli boli obrovské. Museli 

sme sa rozhodnúť, ktoré výs - · 

ledné produkty budeme v našom 

stánku vystavovať. 

Svoje miesto v batožine si 

naš li kalendáre, Eko -zápisník, 

pozdravy a blahožela nia, tr i čká 

s potlačou, leporelo Kvapôčka, 

fot odokumentácia, ale aj pol

metrový model bociana, ktorý 

zhotovili pedagógovia so žiakm i 

metódou kašírovania. Bocia n 

nám síce na j ednej strane spô

sobova l ·nemalé problémy v lie 

tadle, na strane druhej však 

vel'ko lepo trónil v našom prezen 

tačnom stánku a upútal nejed

ného návštevníka . 

Práve príprava stá nku a jeho 

nás ledná prezentácia v budove 

Európskej kom is ie bola pre mňa 
naj silnejším zážitkom. Okrem 

Slovenska pripravilo svoju pre

zentác iu ďalš ích 29 krajín Eu 

rópy a bol to úžasný poc it vy

meniť si so svoj imi za h raničný

mi kolegami bohaté skúsenosti , 

prípadne získať nové nápady pre 

ďalš i e projektové aktivity. 

O neopakovatel'né okam ihy 

však v Bruseli nebola núdza. 

Ďalš ím z nich bola prehl iadka 

Bruselu, Minieurópa, Atomium č i 

prekrás ne námestie Grand -

Place. Clová tu vel'mi rýchlo po

chopí, p rečo sa práve Brusel 

stáva hlavným mestom Európy. 

Nie je to len v bohatej histórii 

mesta, ale ohrom í vás predo

všetkým bezbariérovosť · v komu

nikácii Bruselčanov, ktorí sa 

vám prihovárajú vo francúz

skom, anglickom, nemeckom, 

flámskom, pr ípadne v španiel

skom či talianskom jazyku. 

Vyvrcholením podujatia bolo 

vypúšťan i e balónov, na ktoré si 

každé dieťa pri plo svoje osobné 

želanie . Slávnostného aktu sa 

zúčastnila aj Európska ko 

misárka pre vzdelan ie p . Vi

viane Redingova. 

Bohatý program v Bruseli ob

sahoval aj niekol'ko zaujímavých 

workshopov pre žiakov. Žiaci 

našej školy S. Tanáčová, B. Ba 

ráková, T. Encinger a R. Pikna 

sa úspešne zúčastnili napr. aj 

v Karaoke, kde spoločne zaspie

vali Euro song. 

A môj osobný pocit '? Na kaž

dom človeku, ktorý vycestuje do 

zahraničia reprezentovať svoj u 

školu , reg ión, krajinu leží obrov

ské bremeno zodpovednosti. 

Myslím s i , že sme to spoločn e 

zvád li a v Bruseli sme zanecha li 

nielen nášho bociana, a le aj dob

rý dojem. 

Poďakovanie patrí NK Sokra

tes, riad itel'ovi školy, starostovi 

MČ DNV, ale aj rod ičom zúčast
nených žiakov, ktorí svojim die

lom prispeli k úspechu našej de

legácie . 

Mgr. Soňa Frählichová 

DEVEX 3 
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divadla ;,bun?jka" a domácich folkl6rnych súborov Kobylka a Crip, otVorená } 
· scéna pred lstracentrom o 17.00 h 

. . 6. 12.2003 "VIANOCE, STE DAROM V~ETKÝCH KRÁS" .. 
·dramatizácia vianočných zvykov v podaní spevokolu "Nádej" od vedením. 

p. Zúbkovej, vel'ká sála o 16.00 h 
7. 12. 2003 TANEC:NÝ KLUB "ELEGANZA" 

·· vianočná súťaž v spoločenských tanc~ch, spojená s posedením/' 
vel'ká sála od 9.00 h - 21.00 h 

10. 12.2003 VIANOCE V KNIŽNICI 
predvedenie netradičných techník vianočnej výzdoby s možnosťou. 

vlastnej výroby, knižnica od 10.00 h · · 
12. 12. 2003 ,,JUBILANTI" 

vianočné posedenie jubilantov nad 75 rokov, od záštitou starostu miestnej 
časti Devínska Nová Ves, vel'ká sála o 15.00 h 

13. 12. 2003 "VIANOCE S KOBYLKOU" 
výročný program domáceho folklórneho súboru "KOBYLKA" v DNV, 

vel'ká sála o 16.00 h · 
14. 12. ioo3 DFS "MATIC:IARIK" 

Čarovný detský svet rozprávok 

Kde ho hlodať? Celkom blízko. 
Stačí navštíviť priestory MŠ M. 
Marečka 20. Zrazu sa ocitnete 
v inom svete. V svete preplnenom 
pozitívnou energiou, dobrom 
a plnom neskazených detských 
snov. 

S otvorenou náručou, milými 
slovami erudovaných pani učite
liek a ostatných zamestnancov 
MŠ tu privítame každého nového 
záujemcu. 

S čoraz kratšími dňami sa po
maly - už tradične v predstihu -
začíname pripravovať na čas via
nočný. 

Všetky priestory našej MŠ budú 
dýchať atmosférou tých naj
kra jších sviatkov v roku, keď má 
každý človek k sebe akosi b/itšie. 
Srdečne vás pozývame! Prídte 
a presvedčte sa na vlastné oči. 
Radi vám poskytneme potrebné 
informácie, prípadne rady. Hoci 
sa v súčasnom období - ako aj 
ostatné subjekty ministerstva škol
stva - boríme s nemalými finanč
nými problémami, podarilo sa 
nám našu MŠ celú na novo vy-

DEVEX4 

ma/ovaľ a vybaviť novými kober
cami. Môžeme sa pochváliť uni
kátnymi nástennými mal'bami, 
ktor.é vytvorila moistrovská ruka 
akad. ma/i~ra pána Ši/hana. 

fl.1inulý školský rok sme sa pri
hlásili do programu Európs'kaho 
spoločenstva Sokrates - Come

nius. Dostali sme súhlas od 
Národnej kancelárie SR zapofi( 

sa do projektu. Partnerskej škole 
v Taliansku sa však nepodarilo 
nájsť dostatočný počet škôl z EÚ, 

preto chceme tento rok osloviť aj 
blízku MŠ v Marcheggu. Dúfame, 
že nám tento krok vyjde a očaká
vané finančné príspevky z NKS 
využijeme na celkové skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Našou snahou je vytvoriť pre 
Vaše ratolesti podnetné, stimulujú
ce, estetické a akceptujúce pro
stredie a zabezpečiť komplexný 

výchovno-vzdelávací proces no 

špičkovej úrovni, obohatený mno

žstvom dO/ších aktivít. 
Odmenou pre nás dospelých bu

dú svetielka v očkách vašich detí 
a podpora zo strany rodičov. 
Tešíme sa na návštevu všetkých, 
no najmä tých, ktorí vidia aj srd
com ... 

Kolektív MŠ - Marečka 20 

Besedy s detini 
V miestnej knižnici Jstracentra boli opäť dve besedy. Jedna s redaktorkou časopi

. su Slniečko pod náz~om Ako vzniká časopis Slniečko a stretnutie detí materských a 
základných škôl pod názvom Deti deťom. 

Ako vzniká časopis Slniečko 
Na stretnuti 12. 11. 2003 s pani Ľubkou Kepštovou, redaktorkou časopisu 

Slnieáo sme sa dozvedeli históriu časopisu od jeho vzniku až po súčasnosť. Do ča
sopisu prispievali aj terajší spisovatelia píšuci knihy pre deti. Medzi nimi bola aj 
Mária Ďuríčková., [ubka Kepštová napísala a podala svoju básničku do časopisu, 
keď mala 8 rokov. Žiaci čítali básničky z jej knižky Komínový panáčik a prednášali aj 
básničky, ktoré sa naučili v škole. ,Pani redaktorka bola zvedavá, aké témy by chceli 
mať deti v ich časopise Slniečko. Najviac mali záujem o vtipy, veselé príbehy, histo
rické a poučné témy z rôznych oblastí života. 

Deti boli odmenené maličkými notesmi, pohl'adnicami a záložkami do kníh. Na 
záver 26 deti zo z5 J.Bukovčana 1 pochválila za ich šikovnosť a múdrosť. 

Deti deťom 
V Miestnej knižnici sa poriadajú pravidelne stret~utia detí materských a základ

ných škôl pod názvom Deti deťom. 
Dňa 19. 11. 2003 sa stretnutia zúčastnilo 38 detí M5 J. Smreka a žiaci 1. A triedy z5 
P.Horova. 

Deti si navzájom recitovali básničky a spievali pesničky o jeseni. Deti z materskej 
školy darovali knižnici šarkanov, ktorých sami vyrobili z papiera. Ako odmenu do
stali záložky a kalendáriky do kníh. 

Pozvánk-a 
Riaditelstuo ZS l. Bukot<'ana l srdečne pozýva 
detské kolektívy z JI!S a ZS i jechrotlivcov na 
tieto predvimwč11é podujatia: 
l) JO. a ll. decembra. 2003 od JO. OO· 14. OO 
b do adventnfch diel11í na Cbarkovsktí 11/. 
2) ll. a 12. decembra 2003 od JO. OO· 15. OO 
ba l J. decembra 2003 
od 14. OO -18. OO b do tvorivej dielne spojenú 

Kol. MŠ MM 20 

s výstavou jajloiiSkébo 11me11ia ORJGAMJ do 
b11douy ZS l. Bukovčana l 
3) každ tÍ decembroviÍ sobot!/ '' čase od JO. OO 
- /8. 00 iJ mOŽIIOS(jlosiefaf VianoČniÍ jJOŠtll 
cez intemer z našej 11čebne VJípóčtouej tecb11i· 
k)l Vstup11é: symbolické 
Pripojte sa k 11ám a pripravte darček pod 
stromček, zatancujte si a zaspievajte 
vianočné koledy 

~-"·~'-'·'' o ,", "-"-"·''-'"'-''-"'-"-"'"-".ll!!.Y-"!.\L!,c~~-".!LIL~.~-"-''~~~~ ,- - " :~ 

?! . -r ~(: . _\: ZáR.,Caáná umeľec~á šR.9Ca ~ 
~~ /'j;d:,< . ' lstrijská 22. 841 07 Bratislava l~ 

~ vás .pozýva na ~asledujúce podujati&: l~ 
-.~11 ,~, 
: iS 2l 17,30. hod. Koncertná sieň školy !s 
8 3.denmlltr 2003 '( 
~ 1/erejný k9ncert l~ 
~~ 17.30. hod. Zichyho palác 'z 

~§ 4.detembar 2003 ~~ 
,- 'M.if-.,ulášsf(y Ŕ,pncert ~ 

:;; 
?i 17.30. hod. Koncertn~ siéri ~koly j5 

-~.: 11i.ilecember 2003 ~~ 
~l Vianočný k.9ru:ert 1< 
~~ Vystúpenie všetkých odborov Záklddnej umeleckej školy ~~ 
> :C sl 17 .30, hod, . lstracentrum '.· ~-; 
-. V rámci všetkých podujati sa koná výstava prác fiakov V~1:varn!!ho odboru 

r.· .. · .. ··· . . . ·<··~ \ ···· Naši jubil'!iJti . . <] 

v týchto dňoch oslávili 

70mkov 

Albert KR1ž 
Alžbeta MACÁKOVÁ 

Anna SOPOLIGOVÁ 

František ŠTEPÁNEK 

75 rokov 

Františka ZEMANOVÁ 

Katarína GROžAJOVÁ 

91 rokov 

Eva FOŠNÁROVÁ 

BlRho%eMmel 

MINIKALENDÁR 

Z.$ l. Bukovčana 1 v rámci 
projektu PHARE a za 
finančného príspevku 

MC ONV vydáva 
v týchto dňoch stolový 

mirlikalendár 2004 
Devínska Nová Ves 

-Marchegg. 

H11 zntímosť s11 
všetltým dtívil, 

jedn11 d6/ežittí sprtí1111 • 
Dňt1 J. 12. 

od 15.00 · 11.00 ll 
budú 11 Mi J. Smrelttl 8 

TVIJRIVi DIElNE 
Všetltýcll srdečne 

Silvia MATOUŠKOVÁ a Vojtech LEDNÁR 

BlRho%elŔ.mel 

Su«Ztouý d«Zň diab«Ztu u DnU 
Už niekol'ko rokov sa 14. novembra nesie v znamení "Svetového dňa cuk

rovky". Na tento deň pripadá výročie narodenia objavitel'a inzulínu (lieku na 
liečbu cukrovky) kanadského lekára Frederika Bautinga. 

Jednota dôchodcov v spolupráci s klubom dôchodcov v DNV pripravila pre 
svojich členov na tento deň vel'mi zaujímavú a osožnú akciu. Od 7.00- 9.00 h 
sa v klube dôchodcov bezplatne meral záujemcom krvný tlak, hladina cukru 
v krvi a percento telesného tuku. Pani Dr. Kirňáková potom na základe name
raných hodnôt dala odbornú radu každému, ako ďalej postupovať, akú mať 
životosprávu vo vyššom veku, akú dodržiavať diétu pri cukrovke a prípadnej 
nadváhe. 

Tých zhruba 50 dôchodcov, ktorí na základe oznamu v DTV a upozornenia 
na čl. schôdzi túto možnosť využili si akciu vel'mi pochval'ovali a odchádzali 
spokojní a poučení o svojom zdravotnom stave. 
Ďakujeme organizátorom, ktdri túto akciu zabezpečili, pani Dr. Kirňákovej 

za ochotne podané odborné rady a v neposlednom rade pani G. Baranoviča
vej za sponzorsky poskytnuté občerstvenie pre všetkých "pacientov", ktorí 
boli nútení sa dostaviť na odbery nalačno. 

Verime, že takáto akcia nebola u nás posledná, že sa započala nová tradícia 
a že na budúci rok ju využije viac našich dôchodcov. 

Eva Krížová 

Klub dôchodcov a jeho dramaticko-ochotnícky krúžok 

pozýva svojich členov na 

poetický program pri prfležitosti otvárania pivníc 

CHVÁLA VÍNA 
;s[Jojenú s ochutnávkou mladých a archívnych vín. 

Diía 3. 12. 2003 o 16.00 h v Klube dôchodcov 

v Devínskej Novej Vsi 

JESENNÁ ŠI<OLA V pRÍROdE 
vo Vysol<ýclt TATRÁclt 

Detský raj v Tatranskej Lesnej 

privítal našu ZŠ l. Bukovčana l už 

po desiatykrát. Prečo sa práve na 

toto miesto pravidelne vraciame? 

Stačí pozorova( deti ako sa 

v tomto prírodnom prostredí šťast

ne prechádzajú po lesíku, zabá

vajú pri potoku, stavajú "bunkre", 

hrajú na ihrisku futbal či vybíjanú, 

zdoláva jú vysokohorskú túru. 

Vedia tiež oceni( pohlad na tat

ranské štíty zaliate slnkom, ktoré sa 

vypínajú hneď za našou chatou. 

V tomto školskom roku sme do 

Tatier vycestovali na pohlad s ne

súrodou skupinou žiakov 2. 5. a 

6. ročníka. Naše počiatočné obavy 

však netrvali dlho, pretože skutoč
nos( nás príjemne prekvapilo . 

Šiestaci so správali k malým 

druháčikom oko starší súrodenci, 

trpezlivo im pomáhali a rešpekto

vali ich pri rôznych spoločných ak

tivitách. Samozrejme, že občas si 

trochu " zamachrova li ," hlavne 

v prípade predlženej večierky. 
,Druháci zase s neskrývaným ob

divom pozorovali svojich vel'kých 

kamarátov. Táto priatel'ská atmos

féra určite súvisela s prekrásnym 

prostredím, v ktorom sme sa na

chádzali, s príjemným počasím, 
ktoré nám doprialo niekal'ko slm!č
ných dní , ale aj s tým, že sme boli 

zdraví a spoločne sme si zorgani

zovali pestrý a zaujímavý prog

ram. v lone tatranskej prírody sme 

vytvorili vzácnu komunitu 78 žia

kov a 8 pedagogických pracovní
kov. 

Pri záverečnom hodnotení desať

denného pobytu deti ocenili predo

všetkým výlet n~ Štrbské a Poprad

ské Pleso, túru k Studenovodským 

vodopádom, prehliadku múzea 

TANAPv i večerné kul túrne prog

ramy. 

Tradične sa pre nich obrovským 

zážitkom stala beseda s členorn 

Horskej služby, ktorý dokáže o ži

vote v Tatrách porozpráva( nielen 

najvtipnejšie , ale aj najtragickejšie 

okamihy. 

Vysokým Tatrám sme dňa 26. 
októbre 2003 spoko jne zamávali 

s presvedčením, že o rok sa do 

Detského raja opä( vrátime. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

DEVEX 5 



Čo by mal vedieť občan o novom zákone č. 190/2003 Z. z. 

o strelných zbraniach a strelive 
(Dokončenie z minulého čísla) 

SNR na svojom jarnom zasadnutí 23. apríla 2003 sa uzniesla na 
zákone č . 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Potreba prijatii' tohto nového zákona 
vyplynula z potrieb praktického života, predovšetkým z požiada· 
viek zakomponovania právnych noriem Európskej únie do legislatí· 
vy Slovenskej republiky s pripravovaným jej vstupom do tejto eu· 
rópskej inštitúcie k 1. S. 2004. 

Ďalej sa podstatne rozši_rujú 
podmienky na vydanie zbroj· 
ného preukazu v súvislosti s bez
úhonnosťou a spol'ahlivosťou žiada
tel'a, so zdravotnou spôsobilosťou 
žiadatel'a, zákon deklaruje nové 
ustanovenie i o odbornej spôsobilos
ti žiadatel'a. 

K zásadnej zmene dochádza aj vo 
vzťahu k platnosti vydaného zbroj
ného preukazu, keď oproti starému 
zákonu, v ktorom bola deklarovaná 
lehota platnosti na päť rokov 
s možnosťou ďalšieho predlženia, 
podl'a nového zákona ust. § 23 poli
cajný zbor vydá zbrojný preukaz 
s platnosťou na desať rokov; cudzin
covi s platnosťou na čas jeho povole
ného pobytu na území Slovenskej re
publiky, ak má byť jeho pobyt kratší 
ako desať rokov. K zmene dochádza 
aj v súvislosti s lehotou na podanie 
žiadosti o vydanie nového zbrojného 
preukazu, keď podl'a starého bolo 
potrebné podať žiadosť o predlženie 
platnosti zbrojného preukazu 2 me
siace pred jeho u končením platnosti, 
podl'a nového zákona sa žiadosť 

o vydanie nového zbrojného preuka
zu podáva najneskôr 30 dní pred 
s končením platnosti zbrojného preu-

INZERTNÉ RUBRIKY 

01 - Kúpa 

02- Predai 
03 - Vo/né miesta {ponúka, hládá} 

04 - Služby {ponúka} 

OS- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07- Rozličné 

DÁMSKE LODIČKY 
výpredaj zo zrušenej preda j
ne dostanete kúpi( za slušné 

ceny v Devexe, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia : 15.30-
18.00, so:8.00-1 0.00 

* Predám staršiu funkčnú 
chladničku . Cena dohodou. 

Tel.: 0905 534 830 

DEVEX 6 

kazu. V § 28 nového zákona sú taxa
tívne ustanovené povinnosti držitel'a 
zbrojného preukazu, ktoré oproti do
posia l' platnému zákonu o zbraniach 
a strelive sú podstatne ,prísnejšie a 
rozširujú povinnosti držitel'a 
zbrane alebo strel iva, ako aj 
to, čo držitel' zbrojného preu· 
kazu-nesmie, napr. že nesmie pone
chať zbraň a strelivo v motorovom 
vozidle, ak sa vzdiali mimo dohl'adu 
na motorové vozidlo, alebo previesť 
vlastníctvo zbrane a strelivo na oso
bu, ktorá nie je oprávnená na jej 
držanie. 

V neposlednom rade v nadväz
nosti na legislatívu Európskej 
únie deklaruje nový zákon, čo je 
Európsky zbrojný pas, podmienky 
držania a nosenia zbrane v členskom 
štáte Európskej únie, ktorá je v da
nom Európskom pase zapísaná, ako 
aj podmienky vydania Európskeho 
zbrojného pasu (vydáva sa na dobu 
päť rokov, pričom sa jeho platnosť 
môže predlžiť na základe žiadosti 
najviac však na ďalších päť rokov), 
podmienky zániku platnosti, ako aj 
dôvod jeho zadržania, t.j ., že ak !).ol 
jeho držitel'ovi odňatý alebo zaistený 
zbrojný preukaz. 

Požičovňa 

KÄRCHER. 
tepovača 

Tel. : 6477 8362, 
0903 133 994 

* TY servis Baláž - oprava te
levízorov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn .: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské prá
ce, sad rokartón, malovky. · 
Interiér - exteriér. 

Tel. : 0908 543 991 
* Jednoduché a podvojné úč ~ 

tovníctvo, DPH, mzdy pre FO . 
a PO spol'ahlivo . JÚ l Ó 
Sk/položka, PÚ cena doho
dou. Tel. : 6477 6954, 

0905 501 531 

JUDr. František Baňas 

Ustanovenia nového zákona 
o strelných zbraniach a strelive ďalej 
riešia podmienky predbežného za
istenia zbrane, streliva, zbrojného 
preukazu, preukazu zbrane a zbroj
ného sprievodného listu, zabezpeče
nia zbraní a streliva, zv~renie, vypo
žičanie a prenájom zbrane a streliva, 
verejné vystavovanie zbrane a streli
va, znehodnotenie a zničenie zbrane 
a streliva a výrobu rezov zbrane 
a streliva, ako aj postup držitel'a 
zbrojného preukazu, zbrojnej licencie 
alebo zbrojného sprievodného listu 
po zániku ich platnosti. 

Úplne nové je riešenie spôsobu 
a podmienok dedenia zbrane 
alebo streliva fyzickou alebo právnic
kou osobou do vlastníctva, konkrét
ne zbrane kategórie "A", zbrane ka
tegórie .. B" , alebo zbrane kategórie 
.. C", alebo streliva do týchto zbraní, 
ak dedič nie je držitel'orn príslušných 
oprávnení na jej držanie. 

Nový zákon o strelných zbraniach 
a strelive podstatne rozširuje usta
novenia o skutkových podstatách 

· správnych deliktoch a priestup· 
koch 11a úseku zbraní a streliva, 
napr. v tom, že oproti starému záko
nu o zbraniach a strelive priestupku 
na úseku zbraní a streliva sa dopustí 
ten, kto bez povolenia vyrobí alebo 
zadováži sebe alebo inému zbraň 

alebo strelivo podliehajúce povol'o
vaciemu konaniu, ohláseniu a evi
denčnej povinnosti, alebo ich bez 

* Individuálne A j, Nj douč . Aj 
cez zimné prázdniny. 
Možno 

SMS - 0903 227 457. 

* AGENTÚRA VČIELKA 0905 
819 239 upratovanie, vysá
vanie, umývanie, čistenie, že
hlenie. 
* Učím jazyk slovenský a ne

mecký. 
Tel : 0905 635 318 

* Vymením 2-izb. byt v OV 
pri Figare, tichý na prízemí, 
za menší domček, alebo byt v 
DNY. 

Tel. : 0903 234 345 

l 
povolenia prechováva, alebo vykoná
va činnosť, na ktorú je potrebné po
volenie podl'a tohto zákona, alebo 
urobí čestné vyhlásenie podl'a tohto 
zákona, ktoré sa nezakladá na prav
de. Zároveň v súvislosti s tým dochá
dza oproti starému zákonu aj 
k zvýšeniu pokút, konkrétne oproti 
20 .000,- Sk sá suma pokuty za do
pustenie sa priestupku na úseku 
zbraní a streliva zvyšuje na sumu 
50.000,- Sk, u právnických osôb ale
bo fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie sa sumy zvyšujú v prie
mere o 50%. 

Zákon rieši v prechodných ustano
veniach aj tých držitel'ov zbrojných 
preukazov vydaných pred 1. januá
rom 2004, keď deklaruje, že zbroj
ný preukaz 'vydaný pred 1. januárom 
2004 sa považuje za zbrojný _ preu
kaz podl'a tohto zákona, t.j . zákona 
č . 190/2003 Z. z. o strelných zbra
niach a strelive. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

* Herba - ZÁHRADNÍCKE 

POTREBY, rozličný tovar, 

darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel.: 6477 4642 

* Dám do prenájmu garáž na 

Hradištnej . 
Informova( sa v Obuve na 

Hradištnej alebo 
tel : 6477 5539 

* Kúpim stavebný pozemok 

alebo malý dom v DNY. 
Prosím volajte 

0905 641 060 

inzeruite u nás! 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sat•atov- Dúbi"avka 

Tet•lé jedlá, tnäso, 
údeniny, šaláty, syt·y, 

tnliečne výt•obky, 
cuki"ovinky 

Bravčová stehno 
Bravčová krkovička 

Bravčové karé vysoké 
Bravčov~ karé krátke 
Bravčový bok s kosťou 
Hovädzie zadné-býk 
Kuracie stehná chlad. 
Kuracie prsia chlad. 
Kuracie krídla chlad. 
Kurča chladené 
Saláma Vysočina 
Saláma Strážovská 
Saláma Belianska 
Saláma Inovecká 

145 Sklkg 
119 Sklkg 
133 Sklkg 
139 Sklkg 

79 Sklkg 
177 Sklkg 
83 Sklkg 

189 Sklkg 
59 Sklkg 

69,90 Sklkg 
129 Sklkg 
129 Sklkg 
129 Sklkg 
129 Sklkg 

Ceny platia od 1.12. 2003 do vypredania zásob 
Prijímame objednávky na výrobky ~tudenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8"0-18"", So: 7""· 12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

PRENAJMEME 
skladové priestory 

· v ONV, 
760 m', dobrý prístup 

s kamiónom, 
nákladná rampa, 

el. energia, voda, kúrenie. 
od 1.1 .2004 

info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

MONTÁŽ B EZ P E Č NOSTNÝCH 
DVERÍ • INTERIÉROVÉ DVE RE 

Zalievanie a vý me na zárubní 
Montáž vla ~t ných zámkov 

Uzomykocie systémy 

Tel.: 0903 535 47 5 
02/6381 00 77 

Otvá ranie zabuchnutých dverí! 

STAVEBNÁ ~ 
MECHANJZÁCBA ~ 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Op!etalovaGS, M3 021'lratislava, tel.: !121647'1 sns, fax: !12í6477 &m 

«m-<Ui< qh@ut~t.M:, Mtpz/ /w......,.i#tlt.#fr; 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

FARBY LAKY 
Po!ldelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
l Kempelenova 2 T 

. 1 KARLOVA VES 1 

l if Jax 02/ 6542 1727, E-rnail • par-rnal@parmai skj 

l S týmto vystrihnutým kupónom získaváte ! 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! l 

l~------ ~---------) 

-kuchynské linky namieru 
-vstavané elektrospotrebiče 
-drezy a batérie,prac.dosky 
-ortopedické a antialergické 
matrace a lamelové rošty 

zameranie-doprava-montáž 
bezplatné návrhy a 
oceňovanie kuchýň aj cez 
internet! 

Od 15. novembra a 
cien dreve h ku 

® 20~/o ročná štát na p rémia, v roku 2003 
maximálne 3000 Sk 

o výnosné sporenie s garantovanými úrokmi 
3 o/o ročne alebo 2 % + 50% bonus 

$ stavebné sporenie pre deti JUNIOR EXTRA 
s extra istotou, plyšovým bobrom a 500 Sk 
navyše 

o stavebný úver s garantovanou ročnou 
úrokovou sadzbou len 4, 7 %, až do výšky 
300 000 Sk bez skúmania príjmov a bez 
ručiteľa 

@ pre rýchlejšie financovanie EXTRA ÚVER len 
s 20'Yo vkladom 

$ Karta výhod na nákup so zl'avami 

Ochotne vám poradia obchodn{ zástupcovia 
PSS, a. s.. vo svojich kanceláriach: 

Karloveská 32, Karlova Ves, tel.: 65 41 34 26 

OD Jednota, Sch. Trnavského 1/f 
("skJeník"), tel.: 644615 55 

......... 
l;i(ltr PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 

lnzerda • Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám tre bo pripočítať 20% DPH. Zla vy: tri uverejnenia zo sebou 5%, pri päť o viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. stro no + l 00%, posledná stro no + 50%, iná oko inzertná stro no (6,7) + 30%. 
I nzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvo ra nad poštou), po-pio : 15 .30 -18 .00, so: 8.00-1 1. 00, e-mail : krug@ma i l.viopv t. sk 

DEVEX 7 



z policajného 
zápisnika 

-O deň neskôr, 17. ll. sa ne
známy páchateľ vlámal do zá
kladnej ško ly na ul. P. Horova 
16 a ukradol rôznu elektron iku 
v hodnote 47 tis. Sk. 

.Zaskvel sa v seriáli Porsche Supercup 

- V utorok ll . ll . neznámy pá
chateľ ukradol spred supermar
ketu Terno v DNV šesť nákup
ných vozíkov v hodnote 42 tis . 
Sk. (Pozn. redakcie: To si nikto 
z občanov skutočne nevšimol?) 
- Na ul Tehelňa č. 2 z parkovis
ka neznámy páchate!' ukradol v 
sobotu 1 S. 11. červené voz idlo 
Škoda Forman v hodnote 1 20 
tis. Sk . 
-V nedel'u 16. ll. oznámili na 
tunajšie oddelenie PZ, že v cha
tovej oblf!sti Vápenka sa nezná
my páchate!' vlámal do dvoch 
chatiek, kde ukradol rôzne ná
radie, plastový stô l, záhradnú 
sprchu v celkovej hodnote 24 
tis. Sk. 

-V utorok 18. ll. sa neznámy 
páchateľ vlámal do kancelárie 
hotela Morava, z ktorej ukradol 
pokladničku s hotovosťou 20 
tis. Sk a gastro lístky v hodnote 
20 tis. Sk. 
- O dva dni neskôr, vo štvrtok 
20 . ll. ukradol neznámy pá
chateľ z rozostavanej chatky 
motorovú pílu, krovinorez, ho
bľovačku, prík lepovú vŕtačku 

a iné náradie v hodnote 16 tis. 
Sk. 
V 46. a 47. týždni riešili policaj
ti v DNV štyri prípady porušen ia 
občianskeho spo lun ažívania , 
a 18 prípadov krádeží. 

OO PZ ONV 

Pretekár bratislavského Motor
spartu Andrej Studenič patrí posled
né roky k slovenskej automobilovej 
špičke! Má už za sebou najprestíž
nejšie preteky cestných automobilov 
na majstrovstvách Nemecka (STW), 
ba aj V8Star. V tomto roku však pú
tal výkonmi v seriá li Porsche Super
cup, ktoré sú súčast'ou seriálu F1. 
· Pozoruhodný úspech zaregistro

va l, keď v premiérovom ročníku 
z vyše 50-členného poľa obsadil 
celkovo 7. miesto a tím Slovakia SK 
(Studenič- Konôpka) skonči l rovna
ko siedmy! 

"Na ovále v Indianapolise to bol 
zážitok. Bol som v prvej desiatke 
a celková siedma priečka je skve
lým úspechom," vyznal sa 26-ročný 
Andrej Studenič, ktorý ako jediný 
z pretekárov bodoval vo všetkých 

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU 

Mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves 
COHORS FORTIS 
H l'adá práve teba! 

Hl'adáme mužov a ženy od 16 do 3S 
rokov. So záujmom o históriu a historic
ký šerm. Obdobie - gotika, ranná gotika 
(Slovania). gladiátori. Ak máš záujem 
stať sa šermiarom, zavolaj1!! 

KRÍŽOVI(A 
.tena hovorí: Som vel'mi trpezlivá ••• 
dokončenie v tajničke 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Prudký duševný zážitok- nemecká 
skratka gymnázia - zariadenie spôso

bujúce tlak vo valci. - C. Trhlina vo fa
rebnom nátere - plúžiť po česky - nožu 
podobná časť trlice. - D. Dlhšia časová 
jednotka - nástroje na oberanie ovocia 
- ťaví kríženec. - E. Prípravok na čiste
nie okien - večerný pláštik pre ženy -

od začiatku z lat. - F. Druh citary - oslo
venie vydatej ženy - výnos z vkladu 

peňazí. - G. Pletením vytvorme - kód 
rumunskej lei - patriace lrovi. -
H. Výklenok v stene - český dirigent -
prvý muž. l. Jesienka - druhá kosba 
trávy - druh fajky (nár.). - J. Koniec taj
ničky. 

Zvisle: 1. Vývin k lepšiemu - odstúp 
nabok v cviku. - 2. Mesto na Morave. -
3. Rozprávková obluda - atol na 
Marshallových ostrovoch. - 4. Druh la
my - naďabím po česky. - 5. Postava -

Nábor sa uskutočnil 1 S. 11 . 2003 na Z~ 
Charkovská 1 
e-mail: cohorsfortis@azet.sk 
Zmeškal/a si nábor do klubu historic
kého šermu COHORS FORTIS? Nevadí! 
Prihlásiť sa môžeš na číslach: 0903 6SS 
489 Peter alebo na 0904 909 79S 
Richard alebo pr"iamo na vystúpeniach, 
ktoré budú avizované v rámci kultúr-

mužské meno (5. 6.) - 6. Derie po česky 
- druh sebaobrany. - 7. Lesklá kalan

drovaná látka - dostihni. - 8. Zaručená 
- kurivo. - 9. Základný slovesný druh -
miešam po česky. - 1 O. Spojovacie jed
notky kovových predmetov - rúcalo, 
borilo. - 11. Starší slovenský ma}iar -

nych a iných podujatí mestskej časti 

DNV. 
CO HORS FORTIS je skutočný šerm so 

skutočným i zb raňami , fungujúci pod 
záštitou mestskej časti Devínska Nová 
Ves. 

Vlastná zbraň alebo vek nie sú pod
statné. Neváhaj a staň sa aj ty šermia
rom alebo bojovníkom ... 

modlikaj v prospech niekoho. - 12. robi
lo oslavu na počesť niekoho. - 13. Deň 
v týždni - omámenie. -
Pomôcky: B. EOS. - G. ROL. - l. Ocun. -
3. Erikub. - 4. Namanu. - 7. Moaré. - 11. 
Kern.-

d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A 
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dvanástich pretekoch! Dokonca 
v celkovom rebríčku z pätnástich 
nováčikov obsadil fantastickú druhú 
priečku! 

ŠNAPSER 

Reštaurácia U Michala v DNV 
usporiada 13. 12. 2003 

o 10.00 hod 
22. ročník TURNAJA 

V ŠNAPSERI 
SYSTÉM SÚŤAŽE: 

Hrá sa vo dvojiciach 
na dva vyhrané pumle 
vylučovacím spôsobom, 

na jednu, alebo dve prehry 
podl'a počtu štartujúcich. 
Tešíme sa na vašu účasť 

Prajeme vám 
vera úspechov v turnaji. 

G. F. 

l{orenie života 
- Myslím, že môj muž má dobre 
vyvinutý šiesty zmysel. 
- Prečo myslíš? 
- Pretože po ostatných piatich niet 
uňho ani stopy. 

*** 
- Prečo si nešiel na pohreb susedo
vej druhej ženy? 
-Ale, hanbil som sa. On ma pozval 
už druhýkrát a ja ani raz. 

*** 
- Túžim po mužovi, ktorý by vedel 
variť, prať, žehliť, postarať sa o de· 
ti ••• 
- Tak si vezmi moju mamu! 

*** 
- S Mirom už rok žijeme spolu a až 
teraz sa odvážil hovoriť o sobáši. 
-No a? 
-Je proti. 

*** 
- Náš Miško už doniesol zo školy 
prvú jednotku. 
- A do ktorej triedy chodí? 
-Do ôsmej. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: B4 l 07 Bratislava, 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

51.- 52. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

V túto nedelu zapá lime na 

adventnom venci už tretiu 
sviečku. 

O necelé dva týždne sa 

stretneme pri štedrovečernom 
stole, vianočnom stromčeku 

a potom o další týždeň zre

kapitulujeme starý rok a pri

vítame ten nový. 

Ak v príprave na najkrajšie 
sviatky roka začíname za

palovaním sviečok, nemali by 

sme zabudnúť na zapaľova

nie dobrých predsavzatí. 

Nielen preto, že Vianoce 

sú príležitosťou a nový rok 

tradíciou. 

Prijímanie pocitov radosti 
môže byt' šanca pre odhodla

nie radosť rozdávať. Dnes, 

počas sviatkov, po celý rok. 

Kým si uvedomíme, že každé 
ráno môžeme vítať nový deň, 

že každý je príležitosťou dá

vať kúsok seba, pochopíme, 

že každý je vlastne sviatkom 

To ostatné slúži. 
Preto nezabúdajme na mú

drosť o troch grošoch. To nie 

je iba rozprávka. 
Aby vaše (i naše) dni svia

točné (i všedné) boli presvie

tené iba radosťou a pohodou 

duší všetkým čitatelom želá 

redakcia Devínskonovoves

kého Expresu . 

Vydavatel' 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

12.12. 2003 Ročník: XIII. Číslo: 22 bezplatne 

v č í 5 L E :eo z radnice o Kultúra 

e Spoločenská kronika G Vianoce .•• 

0 Inzercia C) Z policajného zápisníka 

Vianočný príhovor starostu mestskej časti Ing. Vladimíra 
Mráza 

CO CÍTIME V DUŠI 
Vážení spoluobčania 
i keď vás lúče slnka cez okná voňavých a teplých domovov hladia po 
tvári, chlad a mráz už vítajú Vianoce. 

Zavrite oči a prejdite sa pomedzi domy po tichých večerných chod
níkoch. V každom z nich je jeden príbeh, v každom dýcha iná atmosfé
ra. Zhony v domácnosti sa striedajú so zhonmi pri nákupoch, a my ako 
kvety v skleníku nevšimneme si tú nádheru, ktorú nám ponúka príroda; 
Ona rovnako ako my víta čas, keď sa nám otvárajú nielen ústa, ale 
i srdcia a zamyslíme sa aspoň na moment, nad tým, čo bolo a čo mož
no bude. 

To, čo pri vôni perníkov, pomarančov a sladkých oblátok cítime 
v duši je vzrušenie, túžba povedal" tým, ktorí sú pre nás všetkým, ako 
vef"mi ich ľúbime, tým ktorí nie sú s nami, ako vef"mi nám chýbajú a tým, 
ktorým sme ublížili, nech nám odpustia - že je nám túto. 

Nesplnené sny visia vo vzduchu ako ozdoby na stromčeku a čakajú 
kým padnú do lona /"udbm, čo ich snívajú . 

Niektoré majú tvar auta, iné človiečika a potom sú tam milióny 
hračiek a detských hier. Tie sny majú skutočne zmysel, tie najjedno
duchšie, tie splniteľné. 

Mali by sme snívat" o jednoduchších cieľoch, pretože tak sa vyhneme 
sklamaniam, či aspoň ich zmiernime. 

Mojim snom je, aby sa nikto nemusel predieral" životom sám, aby 
sme vždy mali svojho partnera, na radosti i starosti. 
Vážení spoluobčania, 

prajem vám v nadchádzajúcich vianočných i novoročných dňoch, čo 
najviac splnených snov a nádherné prežitie týchto sviatočných chvíl: 

Ing. Vladimír Mráz, starosta 

Spoznávame prírodu 

Občianske združenie Rieka 
Morava v ohrození a F-centrum 
v DNV pripravili v utorok 9.12. 
ďalšie podujatie v rámci cyklu 
Spoznávame prírodu. J. Gelene
ky, M. Daniš a D. Curda premietli 
film a viedli s účastníkmi diskusiu 
na tému: livot na hrebeni Níz
kych Tatier, ako to vyzerá na hre
beňovke. 

Podakovanie 

Piatok 21. novembra 2003 bol výz
namným dňom nielen v živote 4. M triedy 
SOU strojárskeho, J. Jonáša, ale aj Pilot
ného centra združenia automobilového 
priemyslu SR. 

Bol to deň odovzdávania maturitných 
stužiek maturantom nášho učilišt'a, spojený 
s oslavou a príjemnou atmosférou v lslra
cenlre. Touto cestou v mene všetkých nás 
ďakujem pánom Šimkovičovi, Glosíkovi 
a ich spolupracovníkom. Ďakujeme za lás
kavú pomoc pri úprave spoločenskej sály, 
a taktiež prípravu chutného občerstvenia, 
ktoré sa nemalou mierou zaslúžili o úspech 
večera. Ešte raz srdečná vdoka! 

tr. prof. Berčáková 

TeriiDÍ..D.y 

Pričasto nám prichádzajú prís
pevky od prispievatelov po termí
ne úzavierky. Dôležité je všímať 
si údaje v pravnom dolnom rohu 
na prvej strane čísla. 

Najbližšie číslo vyjde v januá
ri 2004. Uzávierka je už 8.1 .. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 4.12. 2003. 

Úza~ierka nasledujúceho 
čísla bude 8.1. 2004, 
číslo vyjde 16.1. 2004. 

r 
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Z radaice 
Mi~stne zastupiteľstvo MČ 

ONV sa zišlo 2 _ 12. 2003 na 
svojom riadnom zasadnutí. Pre
rokovalo 34 bodov a l O infor
matívnych materiálov. Z prero
kovaných a prijatých uznesení 
vyberáme tieto závery : 

- zvolilo Ing. arch. Evu Vargo
vú za člena Správnej rady DSS, 
n.o., 
-schválilo plat miestneho kon
trolóra s ú č innosťou od l. 8. 
2003 v štruktúre podľa predlože
ného návrhu, 
- schválilo Pravidlá určovania 
postupov MČ ONV pri prijímaní 
a vyhlasovaní VZN MČ ONV, 
-schválilo VZN č. 2/2003, kto
rým sa upravujú niektoré pod
mienky držania psov na území 
MČ ONV s úč innosťou od l . l. 
2004, 
- schválilo dodatok VZN č. 

3/2003, ktorým sa mení platné 
VZN o miestnych poplatkoch, 
• schválilo minimálne sadzby 

prenájmov priestorov v nebyto
vých priestoroch a pozemkov na 
území MČ ONV pre rok 2004 
vo výške návrhu Komisie finanč
nej, podnikania a cestovného 
ruchu, a schválilo minimálne 
sadzby prenájmu priestorov vily 

z; diJára 
stänsta 

MČ DNV Ing. V. Mráza 
- Starosta sa zúčastnil na rokovaní 
predstavenstva SBD BA IV, ktoré sa 
oboznámilo s výsledkami auditu účtov
nej závierky stavebného družstva BA · 
IV za r. 2002. 
Správa bude predmetom pokračujúce
ho zhromaždenia delegátov SBD IV. 
- Na verejnom zhromaždení občanov 
zvolanom poslaneckým zborom MČ 
ONV dňa 25. ll. 2003 svojou hojnou 
účast'ou prejavili občania záujem 
o správu verejných vecí. 

Značná čast' kritických pripomienok 
smerovala k hromadnej preprave, pri
pravovanej výstavbe v ONV, verejnému 

DEVEX2 

. - . 

Košťálová a DSS Na Grbe 2 pre 
rok 2004 vo výške minimálnych 
sadzieb platných v roku 2003, 
- schválilo Zásady hospodárenia 
s majetkom MČ ONV a s majet
kom jej zvereným s účinnosťou 
od l. J. 2004, 
- zobralo na vedomie harmo'no
gram transformácie obecného by
tového fondu MČ ONV, v zmysle 
úloh l až 3 a schválilo odpredaj 
bytov formou dražby mimo výko
nu rozhodnutia oprávneným sub
jektom vybraným na základe oslo
venia najmenej piatich subjektov
draž ite lov, 
-zobralo ·na vedomie informáciu 
zástupcu starostu o transformá
cii Obecného hasičského zboru 
a schválilo na návrh starostu MČ 
ONV do funkcie veliteľa OHZ MČ 
ONV Jozefa Dzurilu s platnosťou 
od 3. 12. 2003, 
-zobralo na vedomie predložený 
návrh racionalizácie riadenia 
školských a predškolských zaria
dení na území MČ ONV a schvá
lilo presun detí školopovinného 
veku zo zariadenia ZŠ l. Bukov
čana l - Devín ul. Kremeľská do 

- školských zariadení na území MČ 

ONV v termíne k začiatku škol
ského roka 2004/2004 podľa 

predloženého návrhu, uložilo 
prednostovi MÚ ONV vypracovať 
ekonomické porovnanie dote
rajšieho systému s navrhovaným 
systémom organizácie a riadenia 

poriadku a bezpečnosti. S podnetmi 
občanov sa budú zaoberal' orgány sa
mosprávy v ONV. 

Na spoločnom stavebnom úrade 
v ONV sa stretli starostovia ONV, 
Devína, Z. Bystrice, ktorí zhodnotili čin
nost' tohto úradu od l. S. 2003, do
hodli spôsob spolufinancovania tohto 
úradu a návrh rozpočtu Stavebného 
úradu na rok 2004. 

Vo vzt'ahu k porušovatel'om staveb
ného zákona začnú tieto mestské časti 
vyvodzoval' priestupkové konania. 
- Starosta rokoval so štatutárnymi 
zástupcami VW Slovakia a. s., Po
vodia Dunaja vo veci dofinancovania 
realizácie stavebných úprav a prác 
prevedených na toku Stará mlá
ka a o dotknutej lokalite ul. Vápen
cová v r. 2003, vzhl'adom na ukonče-

MŠ a racionalizácie ško lských je
dálni, a požiadalo s'tarostu MČ 
ONV aby vyvinul iniciatívu v súvis
losti so získaním súhlasu Minister
stva školstva s opatreniami v oblasti 
MŠ a·zš n~ území MČ ONV v súla-

. dť so schváleným materiálom, 
-schválilo koncepciu priorít inves
tičných akcií na roky 2003 - 2006, 
ako strategického plánovacieho 
podkladu, ktorý sa bude v ročných 
cykloch na základe vývoja investí
cií spresňovať, 
-zobralo na vedomie správu o čin
nosti Spoločnej stavebnej úradovne 
ku dňu 10. ll . 2003, 
-schválilo výsledky kontroly použi
tia príspevku z rozpočtu MČ ONV 
pre DTV, spot. s . r. o. za rok 2002, 
a uložilo poslancovi Ing. M. Lac
kovi, predsedovi Dozornej rady 
DTV, spol. s.r.o. prerokovať v Do
zornej rade DTV, spol. s r. o. uve
dené výsledky kontroly, 
- schválilo Všeobecne záväzné na
riadenie č. 4/2003 MČ ONV 
o sadzbách dane z nehnuteľnosti 
a úľavách na dani z nehnuteľnosti 
pre rok 2004, 
- schválilo navrhované rozpočtové 
opatrenia kapitalového rozpočtu 

MČ ONV na rok 2003 v zmysle 
predloženého návrhu, 
- zobralo na vedomie stav vymáha
nia pohľadávok Denovy za roky 
1998- 1999, schválilo odpustenie 
penále z dlžných č iastok a ich od
písanie do nák ladov Denovy v ro-

nie ll. etapy odvodnenia Vápencovej ul. 
- Zúčastnil sa na rokovaní predsedov 
komisií mestského zastupitelstva zvola
nom vedením ~esta Bratislavy k návr
hu rozpočtu na r. 2004. 

Rozpočet mesta bude postavený ako 
vyrovnaný v celkovom objeme cca 4,6 
mld. Sk. 
-V MČ O NV rokovalo 8. riadne zasadnu
tie poslaneckého zboru ONV: Preroko
valo návrh všeobecne záväzných na
riadení Mč ONV, koncepčné materiály 
z pohl'adu výstavy na lstrijskej 
a v Predstaničnom námestí. Schválilo 
racionalizačné opatrenia v oblasti škol
stva a predškolskej výchovy pre budúci 
rok. 
- Starosta rokoval s námestníkom pri
mátora p. Koladom, zástupcami VW 
Slovakia a. s., a Dopravným podnikom 

ku 2003 podľa predloženého 
návrhu, schválilo odpis nevymo
žiteľných pohladávok do nákla
dov v roku 2003, schválilo po
užitie rezervného fondu Denovy 
vo výške 140.000,- Sk na čiasto
čnú úhradu ' nevymožiteľných 

pohladávok a uložilo prednosto
vi MÚ MČ ONV prostredníc
tvom právneho referátu po
kračovať vo vymáhaní zostá
vajúcich pohľadávok, t.j. PRALI
NESS- 215.625, 10,- Sk, CHEN
TA _- 61.249,80,- SK,KAMI-
22.247,96,- SK, 
- vyjadrilo nesúhlas s úhradou 
faktúry 02/0042 z l 3. ll. 2003 
predloženou spo ločnosťou SO
PI$ Plus, s. r. o, ktorá vykonávala 
rekonštrukciu vily Košťálová, 
- schválilo Zdenku Štrokendlovú 
za člena Školskej rady MČ ONV, 
- požiadalo starostu MČ ONV, 
aby v spolupráci s Komisiou kul
túry a Komisiou mládeže, športu 
a vzdelávania pripravil predsta
vitelom družobnej obce St. Brice 
z Francúzska pozývaci l ist na 
kultúrno spoločenské podujatie 
konané v rámci dohody o spolu
práci a predložil ho na schvále
nie MZ MČ ONV v mesiaci ja
nuár 2004. 

Vypracoval : 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

o realizácii opatrení na zlepšenie do
pravy hlavne v ranných špičkách na 
linke 21. 
O. P. a. s., do l O dní predloží návrhy 
riešenia tejto situácie. 
- Na rokovaní mestskej rady bol ostrej 
kritike podrobený návrh rozpočtu mes
ta Bratislavy na r. 2004. Po zapracova
ní pripomienok, smerujúcich hlavne do 
oblasti kapitálového rozpočtu v časti 
dopravných stavieb a priorít mesta bu
de predmetom rokovania mestských 
poslancov ll . 12. 2003. 
- Starosta sa stretol s holandskými 
partnermi, spol. Dona Development k 
realizácii výstavby bytov v ONV. 
Právni zástupcovia oboch strán do 15. 
l. 2004 pripravia definitívny návrh 
kontraktu na podpis štatutárnych zó· 
stupcov oboch strán. -AZ· 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
V utorok 25. 11. 200J od 

tB,OO hod. sa konalo v priesto
roch /stra-centra verejné zhro
tr~aždenie občanov MC ONV, 
tvolané na základe rozhodnutia 
poslancov MC ONV s cieľom 
oboznámiť občanov, ako sa darí 
poslancom MC ONV napľňať vo
lebný program jednotlivých po
litických klubov po prvom roku 
vo funkciách. Nakoniec infor
fTIOVať občanov vyplýva aj z us
tanovenia zákona č. 289/2002 
r.. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, konkrétne 
§ 25 ods. 6, kde je ustanovené, 
že poslanec je povinný na po
žiadanie informovať voličov 
svojej činnosti a činnosti obec
ného (v našom prípade miestne
ho) zastupiteľstva. 

Na verejnom zhromaždení 
sa zúčastnil nad očakávanie 
značný počet občanov zo všet
kých oblastí mestskej časti 
ONV. Rovnako aj počet poslan
cov bol primeraný významu 
podujatia, skrátka bolo ich 
dosť, aby mohli občanom od
povedať na ich otázky. 

Verejné zhromaždenie otvoril 
rástupca starostu JUDr. Fran
tišek B a ň a s. Oboznámil prí-

Vianoce pekné 

af na uliciach 

Aby sme z čistučkých do
mácností, vygruntovaných pred 
Vianocami, nemuseli vychá
dzať do ulíc, "vyzdobených" 
poval'ujúcimi sa, prípadne lie
tajúcimi odpadkami, netreba 
vel'a - stačí znížiť množstvo od
padu v kontajneroch na zme
sový odpad dôsledným vytrie
dením papiera, skla a plastov. 

Väčšina ozdobných papierov 
a krabíc z darčekov sa dá pek
ne poskladať a vhodiť do kon
tajnera na papier. Plastové flaše 
zošliapnuť a dať do kontajnera 
na plasty. Možno sa niektoré 
z vecí, ktoré ste vyradili v rám
ci vianočného upratovania, eš
te niekomu zídu - hračky 

a knižky materským školám 
alebo školským družinám, má
lo nosené oblečenie a športové 
potreby niekomu z príbuzných 
alebo známych. Množstvo od-

OBČANOV MČ DNV 

tomných s programom verej
ného zhromaždenia a s téma
mi, ktoré najviac občanov 
našej mestskej časti trápia, 
a ktoré by bolo potrebné · v ďal
šom období riešiť. Potom vystú
pil starosta Ing. Vladimír Mráz. 
Privítal a pozdravil všetkých 
prítomných a podčiarkol výz
nam konania tohto verejného 
zhromaždenia. 

Verejné zhromaždenie sa 
predovšetkým zaoberalo téma
mi investičnej výstavby v rámci 
mestskej časti sociálnou a by
tovou problematikou, témou 
správy a údržby miestneho cin
torína mestskej časti, oblasťou 
bezpečnosti a verejným po
riadkom, problematikou rieše
nia dopravy a celého doprav
ného systému v rámci územia 
mestskej časti, ako aj proble
matikou životného prostredia. 

V priebehu diskusie vystúpili 
občania predovšetkým k prob
lematike preložky Mlynskej uli
ce, dobudovania Kultúrno spo
ločenského centra na lstrijskej, 
k rekonštrukcii lstrijskej ako 

padu z domácností sme ta
kýmto spôsobom v tomto čase 
schopní znížiť n~ menej ako 
polovicu. O to menej nepo
riadku sa bude poval'ovať pri 
kontanerovom stojisku. 

Nerecyklovate/'ný odpad tre
ba vyhodiť v pevne zaviaza
nom vrecku a poriadne zatvoriť 
kontajner. Keď odpad do kon
tajnera vo/'ne vysypeme, pri je
ho každom otvorení a pri vysý
pa ní kontajnera do smetiarske
ho auta z neho vyletujú /'ahké 
igelitové tašky a mikroténové 
vrecúška. 

Ak sú kontajnery preplnené -
ako zvyčajne z pochopite/'ných 
dôvodov cez vianočné sviatky 
bývajú - odpad je lepšie dočas
ne skladovať v zaviazanom 
plastovovom vreci na balkóne, 
pri najhoršom 
pri kontajne
roch. 

Dajme darček 
svojmu okoliu -
urobme všetko 
pre to, aby aj na 
uliciach bolo 
čisto. 

Mária Šimonová 

celku, k prevádzke miestneho 
rozhlasu, k skládke "KOLO" 
v objektoch PD Devín, k proble
matike Kolónie, komunikácií 
Op/eta/ová, Janšáková, k rieše
niu križovatky pri kine Devín, 
k dodržiavaniu rýchlosti 40 
km/hod. motorovými vozidlami 
v rámci mestskej časti, k prob
lematike kanalizácie na Op/e
ta/ovej, Janšákovej, k proble
matike zavážky jamy po býva
lých tehelniach, k riešeniu 
umiestnenia smetných košov 
na Sandbergu, k vodeniu psov, 
k problematike protipovodňo
vej ochrany, parkovaniu na 
Hriadkach, prejazdu náklad
ných dopravných prostriedkov 
v priestoroch cyklistického 
chodníka pri rieke Morava, 
k fetovaniu a používaniu drog 
v priestoroch prístrešku na 
Hriadkach, k venčeniu psov 
v priestoroch miestneho cintorí
na a predovšetkým k riešeniu 
dopravy a celkovo dopravného 
systému v rámci mestskej časti 
ONV. 

Celkovo je možné konštato
vať, a vyplýva to aj z reakcie 
prevažnej väčšiny občanov -
účastníkov tohto verejného 
zhromaždenia, že poslanci im 
dostatočne a odborne na ich 

otázky a problémy odpovedali. 
Je jasné, že nie je možné 
v rámci jedného verejného 
zhromaždenia vyriešiť všetky 
problémy. 

Som ale presvedčený, že ve
denie samosprávy a poslanci 
tejto mestskej časti, zvolení na 
výkon funkcie v IV. volebnom 
období urobia všetko preto, aby 
problémy občanov v maximál
nej miere vyriešili. 

Som osobne rád a dúfam, že 
na nasledujúce verejné zhro
maždenie príde ešte väčší po
čet občanov, pretože len v spo
lupráci s občanmi je možné 
problémy občanov mestskej 
časti riešiť. 

Aj keď zákon o obecnom zria
dení v§ 11 b vo vzťahu k verej
nému zhromaždeniu obyva
te/'ov obce nestanovuje ako 
často je možné verejné zhro
maždenie zvolať, som pres
vedčený, že je potrebné s ob
čanmi komunikovať a preto je 
ideálne, aby v rámci našej 
mestskej časti sa takéto verejné 
zhromaždenia konali minimál
ne dvakrát ročne. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MC ONV 

Zelené kontajnery na zelený odpad, 
Žiaden odpad, to znamená ani 

odpad zo záhrad, sa nesmie 

spal'ova( ani uklada( na cudzí 

(ani obecný) pozemok. ideálny 

spôsob, ako sa "zbavi(" zeleného 

odpadu, je vyrobiť z neho kom

post a ten následne využi( na hno

jenie vlastnej záhradky. 

Niekedy je však zeleného odpa

du privelo, majitel' záhrady nemá 

drvičku na konáre, prípadne jeho 

záhradka je primalé na to, aby sa 

do nej vmestilo kompostovisko. 

Preto Denova, m. p. zakúpila 

z prostriedkov mestskej časti De· 

vínska Nová Ves dva zelené kon

tajnery, ktoré bude počas celého 

roka pristavovať na rôznych 

miestach v Devín

skej Novej Vsi. 

Do týchto kontaj

nerov môžu obča

nia dáva( biolo

gický odpad: 
• lístie 

• pokosenú trávu 

• konáre 

• šupy z ovocia 

a zeleniny 
• kvety 

• popol z dreva 

• drevené piliny a poc 

Pretože sa všetok tento odpad 

využije na výrobu kompostu, 

nesmú sa do zelených kontajne· 

rov dávať časti rastlín napadnuté 

chorobami a škodcami alebo 

chemicky ošetrené, buriny so se

menami, kosti, mäso, zvyšky va

reného jedla a pod. A samozrej· 

me - v žiadnom prípade komu

nálny alebo stavebný odpad! 

Pracovníci Denovy budú sledo

va( obsah zelených kontajnerov 

v jednotlivých lokalitách. 

V prípade, ak sa v zelenom 

· kontajneri objaví aj odpad, ktorý 

doň nepatrí, nabudúce Denova 

do tejto lokality zelený kontajner 

nepristaví! Preto ak chcete zelené 

kontajnery využíva( dlhé roky, dis

ciplína sa oplatí. 

Rozpis pristavovania zelených 

kontajnerov nájdete v DTV a naj

bližšom čísle Devexu. 
Mária Šimonová 

DEVEX 3 
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SvÄTý JÁN, AlE kToRý? 
V predošlom čísle "DEVEXU" 

bola na prvej strane uverejne
ná dokaličená socha známeho 
svätca. Známeho - veďjeho so
chy sú takmer v každej dedine, 
či meste - a predsa neznámeho, 
ako bolo vidno z textu. Vraj je 
to socha sv. krstiteľa jána 
Nepomuckého. Niet sa síce čo
mu čudovať. Vieme všetci, že 
komunistický režim všemožne 
potlačoval náboženské vzdela
nie detí a mládeže. 

ja som z tých starších, ktorí 
ešte toto vzdelanie dostali. 

V škole i v rodine. Moja mat
ka ma dokonca učila spievať 
pieseň o sv. jánovi Nepomuc
kom. Povedala som si teda, že 
si to nemôžem nechať pre seba, 
ale je mojou povinnosťou 

uviesť titul zúboženého svätca 
na pravú mieru. Ide totiž 
o dvoch svätcov. Sv. ján 
Krstiteľ, sviatok má 24. júna, 
žil v Palestíne ešte pred narode
ním ježiša Krista. Neskôr ho 
ježiš pokrstil v rieke jordán. 
Zomrel mučeníckou smrťou. 

Dal ho sťať židovský tetrarcha 
Herodes. Túto udalosť opísal 
v dráme "Herodes a Herodias" 
Pavol Országh Hviezdoslav. 
Sám Kristus ho oplakal ako 
svojho najlepšieho priateľa. 

jemu sa hovorí "krstite/"'. 
Sv. ján Nepomucký bol český 

kňaz, žil v stredoveku za vlády 

kráľa Václava IV Tento kľáľ ho 
dal mučiť a popraviť, lebo ne
chal vyzradiť spovedné tajom
stvo jeho manželky. Hodili ho. 
do rieky Vltavy. jeho telesné po-

zostatky sú uložené v striebor
nej truhle v chráme sv. Víta 
v Prahe. Má sviatok 16. mája
Zničená socha teda patrí- ako 
aj vidno z jeho kňazského rú
cha - tomuto svätcovi. Nepatrí 
mu teda titul "krstitel"'. Sv. ján 
Nepomucký sa stal v DNV po 
stáročiach znovu mučeníkom. 

je to strašné, že sa tu našli také
to osoby, nemožno ich nazvať 
ľuďmi, čo boli schopné takúto 
ohavnosť vykonať. 

M 

•"•••·•••• T'lfL•-.-w ~-
Pre všetkých záujemcov poriada 
MO MS v DNV 21.12. nedela: 

Posledný výlet pre našich skalných výletníkov 
na Devínsku Kobylu. 

Stretnutie o 9.00 hna rohu Eisnerova- M. Marečka 
Info: 6477 8269, 0905 2!;;1 570 

DEVEX4 

Čo je nové v detskom folklórnom súbore 

Grbačieta na sústredení 
Posledné štyri novembrové dni 

sme spoločne strávili no pracov
nom sústredení v Dubovej pri 
Modre v zariadení Fúgelka. 

Vdaka peknému prostrediu 
a milému personálu sme sa cítili 
výborne. Vel'a tropických rastlín 
a dva spevavé papagáje nám vy
tvárali priam letnú dovolenkovú 
atmosféru. 

Sústredenia sa zúčastnili taneč
níci od štyroch rokov až po tých 
najstarších osemnásťročných . 

Zdokonalovali sa v tancoch 
a v speve pred vystúpeniami, kto
ré ich čakajú v týchto posledných 
dňoch roka. 

Aby predovšetkým najmenším 
členom súboru nechýbal pocit 
z odlúčenia od svojej rodiny, po
máhali detičkám v mimotanečnej 
časti sústredenia obetavé členky 
výboru DFS pani Turanská, Horá
ková a Havlovičová . Tieto mamič
ky si aj napriek predvianočnému 
zhonu našli čas, aby robili súbo
rovým detičkám spoločnosť a 
vždy im podali pomocnú ruku pri 
rôznych situáciách. 

Kráske melodické chorvátske 
tance a koledy boli príjemným 
a netradičným spestrením aj pre 
domácich obyvatelov zariadenia, 
ktorí sa o nás starali ako o vlast
ných. 

Deti tancovali, s prestávkami, 
od rána do večera, ale aj napriek 
tomu im energia nechýbala. 

Z očiek im žiarilo šťastie a pri 
spievaní kolied aj trochu tajomno 
z očakávania Vianoc. Sústredenie 
sa vydarilo a radi sa do týchto 
priestorov niekedy vrátime. 

Snahu našich tanečníkov môže-

te oceniť 5. a 16. 12. 03 na 
Hviezdoslavovom námestí, a l O. 
12. 03 v Inchebe. Najväčší záži
tok, ktorý nás čaká je pozvanie 
súboru 5. 12. 03 na Mikuláša do 
prezidentského paláca, kde pán 
prezident organizuje slávnos( 
hlavne pre detičky z detských do
movov. Do tohto pestrého progra-

mu prispejú vystúpením aj naši ta
nečníci . 

Zároveň si dovol'ujeme oslovi( 
všetkých milých obyvatelov DNY, 
ktorí majú doma súčasti chorvát
skeho kroja. Ak tieto nepotrebuje
te a neviete čo s nimi, radi ich pri
jmeme do krojárne súboru, aby 
prostredníctvom nášho súboru, 
nedolej slúžili k udržiavaniu chor
vátskych tradícií v DNY. Privítame 
aj zimné súčasti odevov ako ba
ranice, vlniaky, kožúšky, kožuši
nové vestičky a pod. Určite vás 
poteší, keď vaše dary uvidíte na 
roztancovaných deťoch súboru . 
Dary môžete kedykolvek odo
vzda( na nácvikoch každý utorok 
a štvrtok od 16.30 do 19.00 hod. 

Vopred srdečne déJkujeme. 

výbor DSF 

............. Mikulášska nálada ........... .. 
Piateho decembra, v to pochmúrne 

decembrové ráno, sa brány ZŠ na ulici 
I.Bukovčana 3 otvárali akosi veselšie. 
Žiaci očakávali nových spolužiakov. 

Zavítali medzi nich Mikuláš. Čert, 
Anjel a jeho kamaráti. Navštívili triedy 
a všetky dobré deti, ktorých je tu neú
rekom, obdarovali sladkosťami. 

Poobede veselá mikulášska nálada 
zavládla vo všetkých oddeleniach škol
ského klubu. Deti prvého stupňa veselý-

mi pemičkami, básničkami, tancami 
oslavovali Mikuláša. . 

Aj im dobrý strýko Mikuláš porozdá· 
val rôzne sladké drobnosti. ktorými po· 
tešil ich srdiečka . 

Celá škola sa obliekla do slávnostnej 
vianočnej výzdoby a zažiarili menšie či 
väčšie vianočné stromčeky, ktoré deťom 
budú pr i pomínať blížiace sa Vianoce. 

S. Škulova 

v týchto dňoch oslavujú 

70 rokov 
ján KOZELNICKÝ 

Stefan ŠUBIN 
Mária]OCHMANOVA 

75 rokov 
Rudolf KOŠIREL 

Blahoželáme! 

Drahá naša mamička, ba
bička, prababička 

Mária TURNEROVA 
Všetko najlepšie k Tvojim 
83. narodeninám, mnoho 
zdravia, lásky a pokoja 

želá dcéra s syn s rodinami 

jozef/VAN 
Anna VRBOVS.KA 

Stefan GABRiš 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Za našimJožkom 

Z ivot nemal ľahký, ako sám 
vravieval, ale pret{kal sa ním aj 
vďaka humoru, ktorým bol ob
darovaný. S manželkou Terkou 
nechýbali vari ani na jednom 
matičiarskom podujatí a nech 
by bolo akokoľvek dobrá nála
da ho neopúšťala nikdy. Vedel 
ju rozdávať pri cigaretke, pohá
riku, aj bez neho, skrátka tam 
kde bol jožko Ivan, tam bolo 
veselo. 

Krutá choroba však nemala 
porozumenie a nášho jožka od
prevadila tam, kde sa raz stret
neme všetci. Rozlúčili sme sa 
s ním, v čase predvianočnom 
4. decembra, v bratislavskom 
krematóriu. 

Členovia MO MS v DNV 

V duchu úcty a vďaky k svo
jim členom sa niesla výročná 
členská schôdza miestneho 
spolku Slovenského červené
ho kríža v ONV v sobotu 
15.11.2003 

úcta a spolupatričnosť 
Slávnostný ráz schôdze na

vodilo vystúpenie žiakov Zák
ladnej školy l. Bukovčana 1. 
Milé a úprimné verše, tance 
a /"úbezné piesne oslovili, ba aj 
dojali všetkých prítomných. 

Po nádhernom úvode sme 
zagratulovali už hádam naj
staršej členke nášho spolku 
pani Márii Ebringerovej, ktorá 
sa tento rok dožila 90-tych na
rodenín. Kyticou kvetov jej pa
ni predsedníčka prejavila ob
div, úctu a vďaku za jej bohatý 
plodný život a papria/a jej 
v mene všetkých prítomných 
veta síl a radosti do ďalších 
pekných chvíl" v živote. 

Vzácnej odmeny sa dosta/o 
tento rok aj našej predsedníč
ke pani Márii Hanyovej, keď za 
celoživotnú obetavú prácu pre 
Cervený kríž dostala čestný 
odznak dobrovo/'nej ošetrova
tel'ky ll. stupňa. Na slávnost
nom odovzdávaní bol účastný 
aj pán prezident SR R. 
Schuster, ktorý vyslovil vďač
nost" a ocenil jej doterajšiu 
obetavú prácu. 

Vrelým potleskom na našej 
slávnostnej schôdzi vyjadrili 
hold jej statočnej práci a záro
veň skvelý vzor pre našich čle
nov všetci prítomní. 

Dokladom starostlivosti 
miestnej samosprávy o našu 
činnost" bola aj účast" a prího
vor poslanca MC ONV RNDr. L. 
šimona. 

Za pohostenie patrí ve/'ká 
vdaka sponzorovi M. G/osíkovi, 
ktorý tradične podporuje naše 
aktivity, čím prispieva k neza
budnutel'nému priebehu akcií 
zorganizovaných miestnym 
spolkom SCK. 

Náš miestny spolok SCK ne
zabúda na svojich i starších 
členov, vie sa pode/it" nielen 
o starosti, ale i o radosti, pre
javuje úctu a spo/upatričnost" 
a tým napíňa poslanie: pred
chádzat" a zmierňovat" utrpenie 
všetkých /'udí a tiež nezabúdat" 
na starých, osamelých a opus
tených občanov. 

Ing. Silvia Vachálková, 
tajomníčka MS SCK 

Naši politici občas debutujú o tom, či 
nemáme v kalendári príliš vel'o sviatkov, 
príliš vela dní pracovného vol'no. Vieme, 
že niektoré u nás slávené sviatky viažu 
so no vznik slovenskej štálnosli, ďalšie 
súvisia so zápasom o l'udské právo o iné 
majú cirkevný pôvod. 

Viaceré z týchto sviatkov nezname
najú pre l'udí nič- len lo pracovné vol'no. 
Preto by naozaj nezaškodilo, ok by nie
kto v kalendári pouprolovol, o zvýraznili 
sa len tie udalosti, kloré l'uďom sloja zo 
spomienku o slávenie. 

Zdá so, že Vianoce tento problém ne
majú, že dôvod ich slávenio je jasný, oko 
aj záujem ludí ich primerane oslovoval'. 
Nie je lo celkom tok. Aj Vianoce so me
nia. 

Zo socializmu so mnohí tvárili, že ide 
o sviatky Zimy, nie o Vianoce. V súčas
nosti so síce Betlehem o Ježiško spomí
najú, často však len oko súčas!' rozpráv
ky pre deti, ktorá je dobrou reklamou 
pre obchodníkov. Pre mnohých sú však 
oko stará skrinka odložená do kúta. 
Občas ju pri nejakej príležitosti pretrú po-

. zlótkou, jej obsoh ich všok už nezoujímo 
alebo pripomína len staré časy. 

Zachovajme zvyky o tradície našich 
rodičov o predkov! Dôležitá otázka však 
neznie tok, či zachovávame rodinné tra
dície, ale otázka, z čoho žijeme, roz
mýšlame a konáme. 

Bohoslužby vo vianočnom čase 
v Kostole Ducha Svätého 
v Bratislave • Dev. N. Vsi 

24. 12. (Polnočná): 23.00 
25. 12. (Vianoce): 8.00; l 0.30; 18.00 
26. 12. (Sv. štefan): 8.00; l 0.30 

Prajem obyvotelom Dev. N. Vsi, zvláš!' 
tým, ktorí so hlásia ku krest'onským tra
díciám, aby v našom kostole, vo svojich 
rodinách, medzi svojimi priotel'mi 
i v samote nachádzali odpovede, ktoré 
im pomôžu pokojne a statočne žit'. 
Samozrejme, nielen cez Vianoce. Vďaku 

za všetky pozdravy, vinše, modlitby 
a priotelské gestá počas tohto končiaceho 
sa roku! 

Projem obyvotel'om Dev. N. Vsi o všal
kým našim blízkym požehnané Vianoce a 
úspešný nový rok 2004. 

Karol Moravčík, 
farár v Dev. N. Vsi 

31. 12. (Silvester): 16.30; 18.00 
l. l. (Nový rok): 8.00; l 0.30; 18.00 
6. l. (Zjavenie Pána): 8.00; l 0.30; 18.00 

******* 

Otvorenie plel!},ovoj aezóny 

Miestny odbor Matice slovenskej v ONV 
Vás srdečne pozýva na prvý ples roka 

PLE& MATICIAROV 
17. januára '2004 

Od 19.00 h vo veľkej sále Istracentra 
Do tanca hrá hudba MiľOBlava 8imeka 

Vstupné 500 6k 

Predpredaj vstupeniek: na č.tel: 6477 754'2, 6477 6'218 
15. a 16.1.'2004 o 18.00-19.00 v Istracentre 

DEVEXS 



VtAnoer 
Vážení spoluobčania, 
prichádza doba sviatkov, na 

ktoré sa tešia predovšetkým 
naše ratolesti, ale aj každý 
z nás, že si aspoň trocha odpo
činie a pobaví sa v kruhu svojej 
rodiny. S vianočnými sviatkami 
a predovšetkým s oslavou 
Nového roka súvisí aj prevádz
kovanie rôznych ohňostrojov 
a používanie pyrotechnických 
výrobkov, niekedy aj tými, ktorí 
nie sú ešte z hľadiska veku na 
to oprávnené. 

Problematika používania py
rotechnických výrobkov je 
v rámci mestskej časti Devínska 
Nová Ves ošetrená vo 11šeobecne 
záväznom nariadeni (VZN) 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves č. 412001 z 12. ll. 2001, 
ktoré pojednáva o prijímaní 
oznámení o uskutočňovaní 

ohňostrojov. 

Podľa tohto VZN "ohňostro
jom" sa rozumie súčasné alebo 
v krátkom časovom slede nasle
dujúce odpaľovanie pyrotech
nických predmetov tried I až 
III. Pyrotechnické predmety na 
zábavné účely sa do jednotli
vých tried zaradujú podľa stup
ňa nebezpečenstva a sú uvede
né v prílohe č. l vyhlášky č. 

53611991 Zb. o pyrotechnic
kých výrobkoch v znení neskor
ších predpisov. 

Vo vzťahu k používaniu pyro
technických výrobkov na verej
nom priestranstve sú verejngm 
priestranstvom všetky miesta 
na verejné užívanie, najmä uli
ce, námestia, parky, cesty, 
chodníky, parkoviská, schody, 
zeleň, trhovisko, detské ihriská 
a terasy obytných domov. 

Ak niekto chce použiť pyro
technické výrobky na verejnom 
priestranstve, je povinný uvede
nú skutočnost; t. j. súčasné ale
bo v krátkom časovom slede 
nasledujúce odpaľovanie pyro
technických predmetov písom
ne oznámiť na Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves (prednostovi MÚ Mč DNV) 
a to najneskôr l O dní pred ter
mínom vykonania ohňostroja 
na verejnom priestranstve. 

V zmysle čl. 3 ods. l Všeo
becne záväzného nariadenia 

DEVEX6 

4'1Wt~1\0~'M: 

ta»~ 

MČ DNV č. 4/2001 ohňostroj, 
t. j. odpaľovanie pyrotechnic
kých predmetov sa nesmie ko
nať v uzatvorených miestnos
tiach, v blízkosti kostola, det
ských zariadení, zariadení pre 
dôchodcov, v blízkosti škôl a pri 
športových podujatiach. 

V rámci uvedenej problemati
ky je potrebné uviesť aj pod
mienky predaja týchto pyro
technických výrobkov. Predaj 
pyrotechnických predmetov sa 
riadi ustanovením § 8 vyhlášky 
č. 53611991 Zb. o pyrotechnic
kých výrobkoch v znení neskor
ších predpisov, pričom na pre
daj sa vzfahujú osobitné pred
pisy, konkrétne zákon č. 

4011964 Zb. Občiansky zákon
ník v znení neskorších predpi
sov, zákon č. 45511991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 
51311991 Zb. Obchodný zákon
ník v znení neskorších predpi
sov. 

Podla čl. 4 ods. l VZN MČ DNV 
č. 412001, každý kto používa 
pyrotechnické výrobky na ve
rejnom priestranstve bez ozná
menia Miestnemu úradu MČ 
DNV sa dopúšťa priestupku 
proti verejnému poriadku podla 
§ 48 zákona č. 37211990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskor
ších predpisov. 

Za spáchanie priestupku po
dla uvedeného ustanovenia zá
kona o priestupkoch, teda po
rušenia ustanovení VZN Mč 
DNV č. 412001 je možné fyzic
kej osobe podla § 48 zákona 
o priestupkoch uložiť pokutu 
do 1.000,- Sk, ale aj prepadnu
tie veci v súlade s§ 15 zákona 
o priestupkoch alebo zhabanie 
veci podla § 18 zákona o pries
tupkoch. 

Za porušenie povinnosti ulo
ženej právnickej osobe podla 
§ 6 zákona o priestupkoch zod
povedá ten, kto za právnickú 
osobu konal alebo mal konat; 
a ak ide o konanie na príkaz, 
ten kto dal na konanie príkaz. 
Dovoľte mi, aby som v mene 
svojom, ako aj v mene starostu 

Mč DNV vyzval všetkých ro
dičov detí, predovšetkým ešte 
predškolského a školského ve
ku, aby venovali maximálnu 
pozornosť tomu, na čo ich deti 
používajú najmä v tomto obdo
bí nimi poskytované vreckové. 
Deti nie sú ešte v takomto veku 
schopné dostatočne posúdiť ne
bezpečenstvo, ktoré im neod
bornou manipuláciou s pyro
technickými prostriedkami 
hrozí. Myslíte na to, že zdravie 
vašich detí je nenahraditeľné 
a ničím nezaplatiteľné, teda ani 
radosťou z výbuchov a prskania 
pyrotechnických výrobkov. Veď 
už nie jedna ruka alebo oči či 
iný orgán tela dieťaťa boli práve 
neodbornou manipuláciou s py-

rotechnickými výrobkami poš
kodené. Majte to, najmä v 
tomto období vianočných a no
voročných sviatkov, maximálne 
na zreteli. 

Záverom mi dovoľte všetkým 
obyvateľom mestskej časti De
vínska Nová Ves v mene svojom, 
ako aj v mene všetkých členov 
samosprávy mestskej časti DNV 
popriať krásne, srdečné a ničím 
nerušené prežitie vianočných 
sviatkov, deťom "bohatého 
Ježiška" a všetkým nám spoloč
ne čo najviac zdravia v Novom 
roku 2004. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

ÚDRŽBA KOMUNIKÁCII 
A CHODNÍKOV V ZIMNOM OBDOBÍ 

Býva zvykom, že vela l'udí aj napriek tomu, že si spôsobia zranenie na verejnej ko
munikácií, resp. chodníku, nevedia, ako sa majú správať v súvislosti s vybavovaním 
odškodného. Predovšetkým je potrebné uviesť, že každý schod, každý chodník, ako 
aj komunikácia niekomu patria, to znamená, že niekto za tieto verejné priestory zod
povedá. Z uvedeného vyplýva, že ak sa teda napriek opatrnosti ocitnete v nepohodl
nej polohe na chodníku, resp. na komunikácií, privediete si zranenie, pri~om si zničíte 
aj osobné veci, dbajte na to, že máte právo od správcu komunikácie (chodníka) vy
máha!' náhradu škody, prípadne môžete takéhoto správcu žal ovať za ublížen ie na 
zdraví. 

Kto zodpovedá za údržbu cesty alebo chodníka? Za komunikácie l. a ll. triedy 
a prieťahy štátnych ciest zodpovedá magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Za ko
munikácie 111. a IV. triedy na území mesta zodpovedajú príslušné mestské časti, č iže aj 
naša mestská časť Devínska Nová Ves. Za zastávky MHD zodpovedá Mestský do
pravný podnik. Za chodníky zodpovedá správca (majitel' alebo užívate!) pril'ah lej ne
hnutel'nosti. 
čo je potrebné urobi!' pri vybavovaní odškodného v prípade nepredvídaného poško

denia zdravia, resp. zničenia osobných vecí ? 

Kompletnú informáciu prinesieme v budúcom čís l e 

JUDr. František Baňas, 
zástupca starostu Mč ONV 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predai 
03 - Valné miesta {ponúka, hlodá} 
04 - Služby (ponúka} 
OS- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

' Predám starš iu funkčn ú chladničku. 

Cena dohodou. Tel.: 0905 534 830 

- - DÁMSKE LODIČKY -
výpredaj zo zrušenej 
predajne v Devexe, 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
, 15.30-18.00, so:B.00-1 0.00 

' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362,0903 133 994 

' N servis Baláž - oprava televízorov. Na 

Grbe 43. 
Tel./zázn.: 6477 6963 

' Murárske, obkladačské práce, sadrokar
tón, malovky. Interiér- exteriér. 

Tel. : 0908 543 991 
' Jednoduché o podvojné účtovníctvo , 

DPH, mzdy pre FO a PO spalahlivo. JÚ lO 
Sk/ položka, PÚ cena dohodou. 

Tel.: 6477 6954, 
0905 501 531 

' Individuálne Aj, Nj douč. Aj cez zimné 

prázdniny. 
Možno SMS - 0903 227 457. 

Prijímam žehlenie no domo. 
Tel: 6477 9482 

' Vymením 2-izb. byt v OV pri Figare, 
tichý na prízemí, zo menší domček, alebo 
byt v DNY. 

Tel. : 0903 234 345 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Saratov - Dúbravka 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výt•obky, 

eukt•ovbtky 

Bravčový bok s kosťou 
Bravčová krkovička 

Bravčové karé vysoké 
Hovädzie zadné-býk 
Kurča chladené 
Kuracie prsia chlad. 
Kuracie trupy 
Br. krkovička údená 
Vysočina saláma 
Belianska saláma 
Inovecká saláma 
Kuracia šunka 

~ 79Sk/kg 
l~ ll9Sk/kg 

l·~ 129 Sk/kg l 177 Sk/kg 
S 59 Sk/kg 

l 89,90 Sk/kg 
24,50 Sk/kg 

125 Sk/kg 
129 Sk/kg 
129 Sk/kg 
129 Sk/kg 
139 Sk/kg 

Ceny platia od 13.12. do vypredania zásob 
Prijímame objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, Po-pia: 8""-18°0
, So: 700 ·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

VIANOČNÝ KAPOR 

od 18. do 23. decembra 
dostanete ho kúpit' 
pod terasou na ul. M. Marečka 
oproti Ternu 

' Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, roz
l ič ný tovar, darčeky. No grbe 55. 

Tel. : 6477 4642 
' Vezmem do podnájmu študentky do 

3-izb. bytu. 0902-620 706 
' Prenájmem garáž v rod. dome, ul. vedia 
sídl. Podhorské. 

Tel: 6477 6652 

l lnz:eruite u nás!!! l 

BRATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 02/ 642 861 09 
e-mail: www.kermat.sk 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -1 800 
7 oo - 12 oo 

l 
lúllšf-f4~ii#I@•JI4:1~t4il•X+f®M#J * 
· K~R7~~A~~~s -~-

1 if ,fax 02/6542 1727, E-mail • parrnal@parmal sk l 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate l 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! \ 

~< _) 

Pôži.čky pre všetkých! 
,/ bez ručitela 

,/ v hotovosti 

Navštívte nás: 
Košická 42, Bratislava 
Volajte: 
CitiPhone 0850 111123 

,/ aj pre dôchodcov 

cffi financial 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova&;, 843 02 Bratislava, tel.: 02i6477 5375, fax: 02/64716371 

· lftAil:llt#@ltuk, Utp:llw-.ttú.lk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

PRENAJMEME. 
skladové priestory 

vDNV, 
760 m', dobrý prístup 

s kamiónom, 
nákladná rampa, 

el. energia, voda, kúrenie. 
od 1.1.2004 

info: 02/647 76 515 
thorin@edicon.sk 

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH 
OVERI• INTERIÉROVÉ DVERE 

Zalievanie a výmena zárubní 
Montáž vlastných zámkov 

Uzamykacie systémy 

Tel. : 0903 535 475 
02/6381 0077 

Otváranie zobuthnulých dverí! 

Inzercia • Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočíta l' 20% DPH. Ilavy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' o viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strano + 50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio: 15.30-18 .00, so: 8.00 -11.00, e-mail: krug@moiLviopvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- V piatok 21. 11 . oznámil 
občan z ul.). Smreka, že sa mu 
sused vyhrážal, a vyhrážky 
použil aj na jeho rodinu . 
Prípad je evidovaný ako podo
zrenie z trestného č inu násilia 
proti jednotlivcovi a proti sku
pine obyvatel's'tva. 
- V ten istý deň oznámila ob
čianka ONV na tunajšie odde
lenie polície, že jej bývalý 
manžel si neplní vyživovaciu 
povinnosť na dieťa. Ide o po
dozreni e z trestného činu za
nedbania povinnej výživy. 
- Neznámy páchate!' sa v tento 
" rušn ý" deň , 21. 11. vlámal 
v chatovej oblasti Vápenka do 
záhradnej chaty, kde ukrado l 
plynový va ri č, plynovú bom
bu, rôzne ošatenie a zavárani
ny v ce lkovej hodnote S tis . Sk. 
- Hliadka PMJ (pohotovostná 
motorizovaná jednotka) pred
viedla na tunajšie oddelen ie 
polície (21. 11 .) 24-roč n ého 
obča n a ONV, ktorý nerešpek
tova l zákaz č inn ost i viezť mo
torové vozidlo a napr iek tomu 

I{RÍŽOVI{A 
Vodorovne: A. Záver tajničky. -
B. Slávnostné rúcho pravoslávne
ho kňaza - meno herca Romančíka 
- nám patriace. - C. Rieka v Nigérii 
- učebná látka - podarúnok. -
D. Cicavec z pralesa - vel'mi milo -
skr. hektára. E. Prúd - želal - solmi
začná slabika. - F. Úder po rusky -
African National Congress - sova 
po nemecky. - G. Chumáč trávy -
citoslovce bujnosti - polabský 
Slovan na Ruane. - H. Sídlisko 
v Senegambii - toto po chorvátsky 
- česká vokalizovaná predložka. -
l. Castica vyjadrujúca zápor - opak 
lacno - vlaje (zried.). - J. Jedálny 
lístok - osobné zámeno - spodný 
oddiel jury. - K. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Predstavený kláštora -
upletiem. - 2. Metropola Talianska 
- podmanený po česky. - 3. Grécky 
bájkar- nadíde (čas). - 4. Neveriaci 
u moslimov - otvor pre vzduchový 
prúd. - 5. Druhé hlavné jedlo dňa -

jazdil. V tomto prípade ide 
o podozrenie z trestného č inu 
marenia výkonu úradného roz
hod nuti>a. 
- O deň neskôr, v sobotu 22. 
11 ., sa nezn ámy páchate!' vlá
mal do chladiaceho boxu, ktorý 
je súčasťou stánku PNS na 
Eisnerovej ulic i, z ktorého ukra
dol 220 fliaš nápojov v hodnote 
8 tis. Sk. 

- V ten istý deň, na budove pre
dajne Terno, neznámy páchate!' 
poškodil sk lenenú výplň a na 
reklamnom vozíku poškodil ne
ónové osvetlenie, všetko v hod
note 26 tis. Sk. 
- V piatok 28 . 11. z parkoviska 
na ul.). Poničana 13 ukradol 
nez námy páchate!' striebornú 
Škoda Oktávia v hodnote 653 
tis. Sk. 

-V utorok 25. 11. ukradol ne- - O deň neskôr 29. 11. sa na 
známy páchate!' z novostavby 
na Opletalovej 70 omietací stroj 
v hodnote 250 tis. Sk. 
- Zrejme v rovnakom čase, 

o jed no číslo ďalej č. 71, na tej 
istej ulici, ukradol nezn ámy pá
chate!' v objekte novostavby 
z výťahovej šachty dva boxy 
s rôznym náradím v hodnote 21 
tis . Sk. 
-V ten istý deň sa na ul. Na gr
be vlámal neznámy páchate!' do 
osobného motorového vozidl a 
VW Golf, z ktorého ukradol na
bíjačku na MT, opierku, el. me
rací prístroj, všetko v hodnote 
20 tis. Sk. 
- Šedá Fabia komb i v hodnote 
400 tis. Sk sa stala korisťou ne
známeho páchate l'a 27 . 11. na 
ul. š. Králika S. 

Uhroveckej neznámy páchate!' 
vlámal do Škody Felície, z kto
rej odcudzil aut0rádio Blau
punkt v hodnote 8 tis . Sk. 
-V ten istý deň 15-ročný mla
dík z ul. š. Králika 12 lúpežne 
prepadol 30-ročnú občianku 

ONV na lstrij skej ulic i pred do
mom č. 107. Na n iekol'ko po
kusov sa mu podarilo vytrhnúť 
prepadnutej kabelku a ujsť 

z miesta č inu . Rýchlym zása
hom policaj nej hliadky z ONV 
a HO P2 Devín sa podarilo lú
pežníka aj s lupom c hyt i ť . 

Prípad vyšetruje OUJP Ba IV. 
- Vo štvrtok 4. 12 . predviedla 
hliadka OKP Ba IV 39-ročnú 
občianku ONV, na ktorú bol 
vydaný zatykač . 

slovenský básnik. - 6. Vylúčená, vy- prázdna časť spodného diela ruky. 
pustená. - 7. Zriedkavá príslovka, - 11. Zľstbval mieru- trojský hrdina. 
čo ešte - sťahovavý vodný vták. - Pomôcky: B. Ríza. - C. fmo. - F. 
8. Organická zlúčenina - mužské Eule. - G. Rán. - H. Kote. - 4. Daur. -
meno 15. 11.- 9. S radostbu- stáva 7. Coviac.- 10. Oša. -
sa surovým. - 10. Rieka v Rusku - d 
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DOBRÁ RADA? 
Som obyvater lstrijskej ulice. 

Vlastním staršiu Škodovku a len 
v priebehu posledného mesiaca mi 
dvakrát vytiahli palivo z nádrže. 

Neohlásil som to polícii, čo bola 
možno chyba. 

Aj keď nechcem podceňovať prá
cu polície, v takýchto prípadoch je 
asi nemožné niekomu dokázať ta
kýto skutok. 

Z rozhovorov s niektorými spolu
občanmi som sa dozvedel, že sa tak 
deje na tejto ulici často a pravidel
ne. 

Preto chcem apelovať na všet
kých, aby sme otvorenými očami 
stopli takéto sponzorstvo a keď nie
koho takého uvidíte, volajte políciu. 

A kým polícia príde, nebrať na 
toho pod autom žiadne ohl'ady. 

J.B. 

l{orenie života 
Keď sa vyloví rybník, ryby prevezú do 
sádok a tam sa tešia na Vianoce. 

*** 
- Co dáte mame na Vianoce? 
- Varovať deti. 

*** 
-Aké budú u vás Vianoce? 
-Ako obyčajne : kapor na modro, ma-
ma na mäkko a otec namol. 

*** 
Dedo oslavuje osemdesiatku a vnuk 
mu zvestuje novinu: 
Dedo na tvoje narodeniny prídu dve 
striptérky. Ale obe v tvojom veku. 

*** 
Zvyk má železnú košeľu. Akú košeľu 
má zlozvyk? 

*** 
Narodila sa nám dcérka, dali sme jej 
meno Ria. Kým je malá, voláme ju 
Malária. 

*** 
-Aký je rozdiel medzi kravou a auto
busom? 
-Autobus má stierače vpredu . 

*** 
- Co si mal na obed? 
- Chlpaté knedlíky. 
- Tvoja žena varí podľa českej kuchy-
ne? 
-Nie, vypadávajú jej vlasy. 
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