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	 Hokejové	 majstrovstvá	 sveta	
v Bratislave	sú	za	nami,	eufória	
utíchla,	 vrátili	 sme	 sa	 do	 reali-	
ty	(tohto	roku	akosi	skôr	ako	po	
iné),	ba	zdá	sa,	že	náročnú	úlohu	
hostiteľa	sme	zvládli.
	 Potešilo	 aj	 prebudenie	
sa	 mládeže	 a  ostatných	 aj	
nešportovcov	a akási	spolupatrič-
nosť	 k  národným	 farbám,	
tradíciám	a hrdosť	k tým	našim,	
hoci	predsa	len	musíme	pripustiť,	
že	sme	očakávali	lepšie	výsledky.	
Táto	časť	však	prislúcha	hodnotiť	
iným.
	 Odstránili	 panely	 na	
Mečíkovej,	 revitalizujeme	 Den-
dropark,	 chystáme	 sa	 cez	 festi-
valy	 na	 kultúrne	 leto,	 a  hoci	 je	
iba	 koniec	 mája,	 veru	 myslíme	
už	 na	 prázdniny	 a  dovolenky.	
To	zatiaľ	 v plánoch,	prípravách	
a nákupoch	ale	jednoducho	regi-
strujeme	ako	ten	čas	neúprosne	
letí.	
	 A zaznamenal	som	ešte	jedno	
potešenie.	 Napriek	 vytrvalému	
vymývaniu	 mozgov	 akousi	
importovanou	 „kultúrnosťou“,	
a nehanbím	sa	priznať,	že	nero-
zumiem	 týmto	 snahám	 ohúriť	
a  ohlúpiť	 hlavne	 mladých,	 zos-
táva	dosť	zdravých	jadier	medzi	
ľuďmi,	 ktorí,	 a  v  to	 dúfam,	
prežijú	 a  dokážu	 potiahnuť	 aj	
tých	 pomýlených.	 Takých	 bolo	
v každom	období	dosť.	Boli	však	
výrazne	 v  menšine	 a  netrvalo	
dlho	 a  spamätávali	 sa	 vo	 svoj	
i iných	prospech.
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• Lekáreň pri radnici darovala 
Obecnému úradu a školám 

v Devínskej Novej Vsi lekárničky.
Pri príležitosti otvorenia 

nových priestorov Lekárne pri 
Radnici na Istrijskej ulici 8/D 
venovala lekáreň na stretnutí 

s pánom starostom lekárničku 
obecnému úradu. Lekáreň pri 

tej istej príležitosti venovala 
lekárničky obom základným 

školám a Základnej umeleckej 
škole v Devínskej Novej Vsi.   

• Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Bratislave 

IV v spolupráci s Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru 
v Bratislave uskutoční vo štvrtok 
26. 05. 2010 o 09.30 h. v areáli 

FC ŠKP Dúbravka – Bratislava 
na ulici M. Sch. Trnavského 2/A 

v Bratislave policajnú akciou 
pod názvom  „Hromadné 

ukážky služobnej kynológie 
a hipológie“. Akcie sa zúčastnia 

deti a žiaci z celého okresu. 
• Noc múzeí bol tento rok aj vo 

Volkswagen Slovakia. Návštevníci 
múzeí a galérií si tak mohli v 
sobotu 14. mája od 10.00 do 

16.00 prezrieť vozidlá vyrábané 
vo Volkswagen Slovakia, ich 

špeciálne verzie a ostatný program 
Volkswagen Slovakia, ako 

generálny partner Noci múzeí, 
predstavil nielen sériovo vyrábané 

Volkswagen Touareg a Audi 
Q7, ale aj špeciálne upravený 

Touareg Dakar, ktorý bol
postavený v sérii servisných 

vozidiel pre Rely Dakar. 
Vystavený bol aj

špeciálny Touareg Peking, 
ktorý sprevádzal slovenského 

vytrvalostného
bežca Jozefa Rajchla na 
jeho takmer 12 000 km 
dlhej ceste do Pekingu.

 Sčítací komisári budú v čase od 13. 
mája do 6. júna 2011 navštevovať 
domácnosti, ktoré patria do ich 
sčítacieho obvodu. Nevstúpia do 
domácnosti, pokiaľ ich občania sami 
nevyzvú. Poučia občanov o spôsobe 
vyplnenia sčítacích tlačív a odpovedia 
im na otázky. Počas návštev domácností 
sú sčítací komisári povinní preukazovať 
sa osobitným poverením a v prípade 
pochybností aj občianskym preuka-

zom. Nakoľko v čase sčítania sa môžu 
aj v našej mestskej časti pohybovať 
falošní sčítací komisári s nekalými úmys-
lami odporúčame občanom primeranú 
ostražitosť. Sčítací komisári sú viazaní 
mlčanlivosťou o údajoch, s ktorými 
sa oboznámia pri sčítaní a v prípade, 
že by zneužili informácie, ktoré im 
poskytne niektorý z občanov, hrozí im 
trestno-právny postih. Za deti vyplnia 

Keď u vás zazvoní sčítací komisár

V stredu 4. mája v deň 92. výročia smrti Gen. M. R. 
Štefánika si obyvatelia Devínskej pripomenuli túto 
tragickú udalosť pri Štefánikovom pomníku na rohu 
Janšákovej a Opletalovej. Spomienku organizovala MČ 
DNV spolu s MO MS v DNV. Zúčastnili sa na nej občania, 
žiaci oboch základných škôl, programom prispela aj 
Základná umelecká škola.

	 V	 tomto	 roku	 sa	 po	 desiatich	 rokoch	 opäť	 uskutočňuje	 sčítanie	 obyvateľov,	
domov	a	bytov.	Rozhodujúcim	okamihom	sčítania	 je	polnoc	z	piatka	20.	mája	
2011	na	sobotu	21.	mája	2011,	ku	ktorému	sa	zisťujú	potrebné	údaje.

(Pokračovanie na strane 2)



DEVEX 2

obci Zagersdorf / Cogrštof s prevahou 
chorvátsky hovoriaceho obyvateľstva  

oslava „550 Jahre Zagersdorf“ / 
„550 ljet Cogrštof“.  Na tejto slávnosti 
sa na pozvanie starostu Zagers-
dorfu  Helmuta Zakalla zúčastnila aj 
delegácia z Devínskej Novej Vsi na 
čele so starostom Milanom Jambo-

rom a predsedníčkou Chorvátskeho 
kultúrneho spolku J. Daničovou. Za-
gersdorf je partnerskou obcou našej 
mestskej časti pri riešení projektu 
cezhraničnej spolupráce CROSKAT. 
Mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves a Chorvátsky kultúrny spolok 
v  Devínskej Novej Vsi sa partnersky 
zúčastňujú s burgenlandskými Chorvát-
mi na riešení daného projektu, v rámci 
ktorého sa uskutoční za účasti význam-
ných hostí zo Slovenska i zo zahraničia 

aj v Devínskej Novej Vsi v septembri 
tohto roku oslava 560. výročia prvej pí-
somnej zmienky o DNV, na ktorej bude 
slávnostne prezentovaná verejnosti aj 
nová publikácia v slovenskej a nemec-
kej mutácii k danej téme. Na toto podu-
jatie recipročne oficiálne pozval sta-
rosta DNV M. Jambor svojho partnera, 
starostu Zagersdorfu  H. Zakalla, ako 
aj tamojší vynikajúci súbor Tamburicu 
Cogrštof pod vedením Mate Klikovića.

JD

Delegácia z Devínskej Novej Vsi 
na čele so starostom navštívila 
rakúsku obec Zagersdorf

formuláre ich rodičia.
 Po rozhodujúcom okamihu sčítania 
sčítací komisári opäť navštívia 
každú domácnosť. Pomôžu vyplniť 
sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to 
požiadajú. Skontrolujú vypísané tlačivá 
a v prípade potreby vyzvú občanov, 
aby doplnili alebo spresnili údaje.  
V sčítacích tlačivách neexistujú žiadne 
povinné a nepovinné otázky, ako sa to 
niekedy mylne vysvetľuje. Odpovedať 
na všetky otázky v sčítacích tlačivách 
(A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o 
byte, C. Údaje o dome) je pre občanov 
Slovenskej republiky povinnosť, ktorá 
im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. 

z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, 
kde je uvedené, že „každý, kto je po-
vinný poskytnúť údaje …, ich poskytne 
úplne, správne, pravdivo a včas”
 Ku každému tlačivu, podľa počtu 
obyvateľov žijúcich na trvalom pobyte, 
obdržíte aj obálky, v ktorých sa nach-
ádzajú identifikátory (obyvateľa, bytu 
aj domu). Identifikátor je náhodne vy-
generované číslo (čiarový kód), ktorý 
sa nalepuje do pravého horného rohu 
tlačiva (v kolónke je vypísané - miesto 
pre čiarový kód).
 Prosíme všetkých, aby tento kód 
nestratili, nepoškodili, neprečiarkovali 
a nalepovali ho až po vyplnení tlačív. 

Identifikátory sú samolepiace.
Menovaní sčítací komisári v DNV: 
 
 Úspešný priebeh tohtoročného 
sčítania v našej obci bude závisieť aj 
od toho, či občania budú ústretoví voči 
“svojmu” sčítaciemu komisárovi pri jeho 
náročnej práci hlavne tým, že sčítacie 
hárky vyplnia zodpovedne a včas. 
Tiež bude potrebné, aby v obytných 
domoch venovali sčítacím komisárom 
svoj čas nielen oslovení občania, ale 
aj predsedovia spoločenstiev a domoví 
dôverníci a aby im poskytli informácie 
o neobsadených bytoch, neprítomných 
obyvateľoch a podobne.

(Pokračovanie zo strany 1)

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Obdobie: od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011 Pristavuje: OLO

Týždeň Dátum Pristavenie Miesto pristavenia
22. 27.5.2011 piatok Pod Lipovým v strede ulice
  27.5.2011 piatok Istrijská pri požiarnej zbrojnici
  27.5.2011 piatok Pri rybníku
  27.5.2011 piatok J. Smreka 10-12 pri MS

23. 3.6.2011 piatok Š. Králika 2-4
  3.6.2011 piatok M. Marečka 18-20
  3.6.2011 piatok Pieskovcová v strede ulice
  3.6.2011 piatok Kosatcová pri školskom plote

24. 10.6.2011 piatok Na Hriadkach oproti zastávke MHD
  10.6.2011 piatok J. Smreka 20 - 22
  10.6.2011 piatok Mečíková pri Dl
  10.6.2011 piatok Poničana 9-11

25. 17.6.2011 piatok J. Jonáša na parkovisku  
  17.6.2011 piatok P. Horova 18-20, 22-24
  17.6.2011 piatok Jasensová v slepej uličke
  17.6.2011 piatok Na Výhliadke v strede ulice

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, 
nie na stavebný a rastlinný odpad

Keď u vás zazvoní sčítací komisár  Pri sčítaní obyvateľov, domov a by-
tov v roku 2011 si verejnosť po prvý 
raz v histórii bude môcť vybrať, či 
sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podo-
be alebo v elektronickej forme. Ak sa 
občan definitívne rozhodne vyplniť 
sčítacie tlačivá elektronicky, musí o tom 
informovať svojho sčítacieho komisára. 
Údaje v elektronickej forme je však 
potrebné vyplniť a odoslať už do 29. 
mája 2011. Aby elektronické sčítanie 
bolo úspešné, musí byť váš počítač 
podporovaný prehliadačmi na ap-
likáciu e-sčítania: Internet Explorer ver-
zia 6 a vyššia;, Mozilla Firefox verzia 
3.0 a vyššia; Opera verzia 10 a vyššia; 
Google Chrome verzia 5 a vyššia; Sa-
fari verzia 4 a vyššia.

Konečne! Vravia viacerí po odstránení panelov na 
Mečíkovej. Konečne správne rozhodnutie starostu riešiť 
a nie naťahovať problém do nekonečna. Takže je to 
pravda, keď sa chce tak sa dá. Firma Presskam prišla 
s nakladačom a ťahačom a za niekoľko hodín...nuž poz-
rite sa.

V rámci projektu CROSKAT
s názvom „Budúcnosť Chorvátov v Bur-
genlande a na Slovensku“ , financo-
vaného z Európskej únie, z programu 
cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 
2007 -2013, sa 
15. mája 2011 uskutočnila v rakúskej 

1. Takto to vyzeralo na začiatku v piatok ráno

3. Popoludní

2. Predpoludním



 DEVEX 3

Z radnice

• Pamiatku výročia tragickej 
smrti gen.M.R. Štefánika pri 
jeho pamätníku na Kolónii si 
uctili občania, žiaci základ-
ných škôl, členovia Miest-
neho odboru Matice sloven-
skej a starostu MČ Milana 
Jambora. Do rámca tohto 
kultúrno spoločenského 
podujatia prispeli žiaci 
Základnej umeleckej školy 
v DNV.
• V pondelok 9. 5. sa 
zúčastnil starosta MČ DNV 
rokovania o projektoch 
financovaných v rámci 
cezhraničnej spolupráce 

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

vo Viedni. Účastníci navštívili  
spoločný technický sekretariát 
– t. j. kontaktné a koordinačné 
stredisko pre projektových 
partnerov vrámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Sloven-
ská republika – Rakúsko 2007-
2013.
• O bezpečnostnej situácii 
v DNV a kamerovom systéme 
pre DNV rokoval v utorok 10. 
5. starosta MČ DNV s ministrom 
vnútra Danielom Lipšicom.
• Vo štvrtok 12. 5. , okrem účasti 
na rokovaní Mestskej rady v Pri-
maciálnom paláci, nezabudol 
starosta zagratulovať pani 
Martanovičovej k 101. naroden-
inám.
• V piatok 13. 5. sa starosta 
zúčastnil v Istra centre vystúpe-
nia detí ku Dňu matiek a Dňa 
otvorených dverí v Základnej 
umeleckej škole.

Z radnice
vybrali  sme  zo  schválených 
uznesení MZ 26. 4. 
Bod  č.  15  Optimalizácia 
využívania finančných pros-
triedkov rozpočtu MČ 
UMZ  č.    77/4/2011  Miestne 
zastupiteľstvo DNV
1.    u k l a d á
prednostovi  Miestneho  úradu 
vypísať verejnú obchodnú súťaž 
na  výmenu  okien  v  základ-
nej  škole  a  materskej  škole 
a  podmienky  zadania  súťaže 
prerokovať v     Komisii financií, 
podnikania, rozvoja cestovného 
ruchu  a  legislatívy  v  sume 
podľa  schváleného  rozpočtu 
mestskej časti         na  rok 2011                        
T: 05/2011
2.    s ch v a ľ u j e
realizáciu  opráv  komunikácií, 
výtlkov  a  chodníkov  príspevko-
vou organizáciou Denova podľa 
predloženého návrhu    
3.    s ch v a ľ u j e

realizáciu  parkovacích  miest  podľa 
predloženého návrhu a žiada staros-
tu  poveriť  realizáciou  akcií  príspev-
kovú organizáciu Denova, resp. roz-
delením  akcií  a  prípravou  verejnej 
obchodnej súťaže na realizáciu
4. u k l a d á
Prednostovi  Miestneho  úradu 
zosumarizovať  jestvujúce  dopravné 
štúdie  v  mestskej  časti,  prerokovať 
ich  v  Komisii  výstavby,  architektúry 
a  dopravy  a  pripraviť  koncepčný 
materiál  ďalšieho  spôsobu 
zabezpečenia  parkovacích  miest  
v mestskej časti                       T:9/2011
Bod č.16 Návrh na členov leto-
piseckého výboru 
UMZ  č.      78/4/2011  Miestne 
zastupiteľstvo DNV
1.    o d v o l á v a
z  funkcie  súčasných  členov  leto-
piseckého  výboru  Jozefa  Klačku, 
Milana Ruska a Miroslava Encingera
2.    s ch v a ľ u j e
za  členov  letopiseckého  výboru 
Jozefa Klačku a Ivana Mrvu
Bod č.18 Elektronizácia služieb 

bratislavskej samosprávy 
UMZ  č.    79/4/2011  Miestne 
zastupiteľstvo DNV
A.    s ch v a ľ u j e
1.        zabezpečenie  realizácie  pro-
jektu Elektronizácie služieb bratislav-
skej  samosprávy  v partnerstve  s hl. 
m. SR Bratislavou počas celej doby 
jeho realizácie
2.        spolufinancovanie  projektu  z 
vlastných  zdrojov  vo  výške  mini-
málne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov  na  projekt  určených  pre 
partnera
B.    s p l n o m o c ň u j e
starostu  mestskej  časti  Bratislava 
Devínska  Nová  Ves  k  podpísaniu 
Zmluvy  o  partnerstve  a  všetkých 
potrebných dokumentov  v  súvislosti 
s časťou A tohto uznesenia.
Bod č.19/B Návrh na vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže na 
prenájom reštaurácie na štadióne 
a tenisového areálu
UMZ  č.    82  /4/2011  Miestne 
zastupiteľstvo DNV
1.    s ch v a ľ u j e

vypísanie  verejnej  obchod-
nej  súťaže  na  prenájom  neby-
tových priestorov v DNV – objekt 
Reštaurácia  na  štadióne,  stavba 
súp. číslo 6215 postavená na par-
cele  č.  478/2,  zapísaná  na  liste 
vlastníctva č.1
2.    s ch v a ľ u j e
vypísanie  verejnej  obchodnej 
súťaže  na  dlhodobý  prenájom 
tenisového  areálu  na  ul.  Delená 
v DNV, pozemok parc. č. 360/1 
ostatná  plocha  o  výmere  2258 
m2, pozemok parc. č. 360/4 os-
tatná  plocha  o  výmere  2803m2, 
pozemok parc. č. 360/3 ostatná 
plocha  o  výmere  378m2,  poze-
mok parc. č. 438 zastavaná plo-
cha  a  nádvoria  o  výmere  20m2, 
pozemok parc. č. 439 zastavané 
plochy  a  nádvoria  o  výmere 
21m2,  pozemok  parc.  č.  440 
zastavané  plochy  a  nádvoria  o 
výmere 24m2, pozemok parc. č. 
478/4  ostatná  plocha  o  výmere 
2791 m2.
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 Dlhodobá spolupráca medzi Volk-
swagen Slovakia, a.s. a Mestskou časťou 
Devínska Nová Ves v oblasti ochrany 
životného prostredia
spolUp!racujeme v oblasti ochrany 
životného prostredia
nový model – nový začiatok
zelené automobily – zelené úspechy
noví kolegovia – noví nadšenci pre 
správne projekty

prínos pre obidve strany:
VW SK – zlepšenie image spoločnosti, 
zlepšenie spolupráce a komunikácie 
s obyvateľmi DNV
DNV – príjemné prostredie a spokojní 
obyvatelia
Projekt 2011 – Obnova Den-
droparku v DNV VW SJ
obnova fólií na informačných tabuliach
nové tabule s informáciami o VW SK

Zelená spolUp!ráca

obnova miest na oddych
výsadba odumretých stromov podľa 
pôvodného projektu
čistenie parku a okolia
DNV
odvoz vyzbieraného odpadu
obnovenie stĺpov
materiál a náradie na opravu
Kto sa zúčastní za VW SK
Trainee
zamestnanci VW SK
čerství absolventi VŠ
záujem o spoluprácu v oblasti ochrany 
životného prostredia a podpore projektov 
VW SK
Zamestnanci VW SK
dobrovoľníci spolu s rodinnými príslušníkmi
Klub Ing A
vybraní študenti VŠ, ktorí majú záujem 
pracovať vo VW SK
VW SK – predstavenie systémov 
a princípov fungovania výrobného 
závodu spolu s projektmi, ktoré VW SK 
podporuje
podpora študentov klubu Ing A pri ak-
ciách organizovaných VW SK v oblasti 
ochrany životného prostredia
Zelená spolUp!ráca
Partnerská spolupráca medzi Volkswagen 
Slovakia, a.s. a Mestskou časťou Devínska 
Nová Ves v oblasti ochrany životného 
prostredia
spolUp!racujeme v oblasti ochrany 
životného prostredia
nový model – nový začiatok
zelené automobily – zelené úspory
noví kolegovia – noví nadšenci pre 
správne projekty

prínos pre obidve strany:
VW SK – zlepšenie image spoločnosti, 
zlepšenie spolupráce a komunikácie
s obyvateľmi DNV
  
DNV – príjemné prostredie a spokojní 
obyvatelia
Projekt pre rok 2011
Vybrané potenciálne aktivity v oblasti 
DNV pre Projekt v roku 2011
Výsadba a obnova stromov a zelene 
v DNV
Revitalizácia biotopov a chránených 
oblastí, napr. aktivity v zmysle 
manažmentu územia Sandbergu v spolu-
práci so Štátnou ochranou prírody
Alúvia a mokrade rieky Morava
Čistenie oblasti Sandberg
Označenie chodníkov v chránených 
oblastiach
Náučné chodníky
Ciele partnerstva
zlepšenie stavu životného prostredia 
v chránených oblastiach a v blízkosti VW 
SK
Aktívna spolupráca medzi DNV a VW SK
Participácia zamestnancov VW SK 
a obyvateľov DNV pri ochrane životného 
prostredia
vybudovanie dlhodobého partnerstva 
a dobrovoľníckej tradície
Vytvorenie nových kontaktov
DNV a VW SK – spoločná iniciatíva 
a propagácia ochrany životného prost-
redia
Keďže podujatie sa uskutočnilo v čase po 
uzávierke tohto čísla bližšie informácie pri-
nesieme v čísle nasledujúcom.                 r
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

	 ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

25. 5.  DDS
- detská divadelná scéna,

vo veľkej sále Istra Centra, od 16.30 h., vstupné: 1 Eur

28.-29. 5. Festival slovenskej národnej piesne  
- prehliadka slovenských národných a ľudových 

piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
usporiadateľ: Miestny odbor Matice slovenskej 

v DNV s finančnou podporou  Mestskej časti DNV,  
nedeľa: od 15.00 h na nádvorí Istrijská 4

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

21. 5.   Schloss Hof – Záhradné dni
 - autobusový výlet na výstavu kvetín na statku rakúskeho 

zámku Hof, súčasťou výletu je aj prehliadka zámku
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.                    

28.5.   Moravské zámky – Valtice a Lednice
- autobusový výlet do Lednicko – valtického areálu

Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49  o 8.00 h.      
Prihlasovanie na výlety najneskôr 5 dní vopred!!

Matica slovenská, Miestny odbor Matice slovenskej
MČ DNV a starosta MČ DNV

pozývajú vás všetkých

na osemnásty

FESTIVAL
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

v dňoch 28. a 29. mája 2011 

sobota 28. mája 2011
17.00 Spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu 

pri jeho pamätníku na Slovinci
17.45 h. Program Základnej umeleckej školy

v kostole Ducha sv.
19.00 h. Divadelné predstavenie divadla Šáchor zo Zohoru

vo veľkej sále Istra centra 
•••

nedeľa 29. mája 2011
v kultúrnej záhrade F-centra, Istrijská 4

(v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále Istra centra)
pásmo slova, piesní a tancov

od 15.00 h v rámci programu MAJME ÚCTU K RODNEJ ZEMI

vystúpia
súbory: Slniečko (DNV), ZUŠ DNV, Slnečnica (Gajary)

Kobylka (DNV), Lipovliani (Chorvátsko), Kytica (DNV-Ba),
Rodokmeň (Bratislava).

sólisti: Gitarové trio (DNV+Ba), Novoselski muzikaši 
a Rasťo Šimkovič, Mária Hanyová a Ivan Rychlo

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

Po festivale pozývame všetkých občanov
na MAJÁLES v priestoroch F-centra na Istrijskej 4

 Chorvátska menšina na Sloven-
sku patrí medzi tie menej početné, 
ma však istú výhodu oproti iným 
menšinám, koncentrovaná je dnes už 
len v okolí Bratislavy. Živý chorvátsky 
jazyk možno počuť už len v troch 
bratislavských mestských častiach, 
a to v Čunove, Devínskej Novej Vsi, 
Jarovciach a v obci Chorvátsky Grob, 
ktorá patrí do okresu Senec. Všetky 
štyri teritóriá však patria do Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

 Chorvátska menšina na Sloven-

sku je napriek svojej malopočetnosti 
veľmi aktívna, a to nielen v rámci 
svojej komunity, ale aj smerom k 
majoritnej spoločnosti, ktorej je 
neoddeliteľnou súčasťou. Medzi 
jej najvýznamnejšie aktivity patrí 
každoročne organizovaný tradičný 
Festival chorvátskej kultúry v Devín-
skej Novej Vsi. Tohtoročný v poradí 
už
23. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY sa uskutoční 25. - 26. 
júna 2011 v Bratislave-Devín-
skej Novej Vsi.

 Organizátorom je Chorvátsky 
kultúrny zväz na Slovensku, Chor-
vátsky kultúrny spolok v DNV a Mes-
tská časť Devínska Nová Ves. Festi-
valový program bude tematicky za-
meraný na spoluprácu s chorvátskou 
menšinou v Maďarsku. V kultúrnom 
programe sa predstavia všetky chor-
vátske folklórne skupiny zo Sloven-
ska a zahraniční hostia z Maďarska, 
Rakúska a Chorvátska.

Program festivalu prinesieme v budú-
com čísle

ZUŠ Istrijská 22
prijímacie talentové skúšky 

 sa uskutoční  25. mája od 15.00 – 18.00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu

Zároveň vás pozývame aj na naše koncerty, divadelné predstavenia,
 tanečné vystúpenia a výstavy našich výtvarníkov. 

Viac na www.umelecka-skola.sk

Už 23. festival chorvátskej kultúry v júni Slovenské múdrosti 
ešte stále v platnosti

Fajčiť síce budem, no 
piť neprestanem!

Je ľahké byť abstinentom, 
keď máš auto, málo peňazí 
a prísnu manželku...

S manželkou sme sa dva týždne 
nerozprávali, potom som 
úrobil ústretový krok: spýtal 
som sa jej, kde je vývrtka...

Kto nepije, nech neje.
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ˇSpolocenská kronika

Jozef ŠESTÁK
Nech odpočíva v pokoji!

nových spoluobčanov
Dominika ŠIMKOVIČOVÁ

Dominika LACHOVÁ
Vitajte!

Faridullah HASHIM 
a Aninah MASÁKOVÁ

Ing. Jozef RAK 
a Mgr. Katarína ANDELOVÁ

Blahoželáme!

Uvítali sme

Zosobášili sa

Odišli z našich
radov

 Vážená pani Ing. Zaťková, 
(Pozn. redakcie: ale aj vy-
svetlenie ostatným občanom) 
 dostali sme od vás list so 
žiadosťou zabezpečiť službu správ-
cu cintorína pre verejnosť v priesto-
roch MÚ Bratislava - Dev. N. Ves 
častejšie ako v jeden deň v mesiaci. 

 Ako je známe, pán správca Dr. 
Martin Puhovich úradoval asi dva 
roky viackrát v mesiaci v priesto-
roch MÚ – bolo to v čase, keď bolo 
potrebné dať všetku evidenciu hro- 
bových miest do poriadku. Od 
januára 2011 vyhodnotil situáciu tak, 
žeby bolo zbytočné, aby sedával na 
MÚ častejšie ako raz do mesiaca. Ak 
je iná predstava o jeho službe, treba 
to reálne a objektívne vyhodnotiť 
a predložiť mu na posúdenie. Pred-
pokladám, že problém môžu mať 
občania, ktorí nebývajú v našej MČ 

Slovo majú Novoveštania
 Teplá voda od – do

 Podľa ktorej kategórie 
obyvateľov nastavujú, či regu-
lujú dodávku teplej vody? 
Platíme totiž všetci rovnako, 
v ktorúkoľvek hodinu otočíme 
kohútikom teplej vody a mienime 
odoberať teplú. Platíme či tečie 
teplá, či studená. Dodávateľ to 
má dobre vymyslené. Dodáva 
studenú (vlažnú) účtuje za teplú. 
Pritom nie každý začína fungovať 
ráno o 5. a končí o 23. hodine.       
Niektorí pracujeme aj na zmeny 
a prichádzame domov po 23. 
h, iní máme malé deti a teplú 

vodu treba aj po 23. h..., alebo 
odchádzame domu skoro ráno 
a obriadiť sa musíme aj medzi 4. 
a 5. hodinou. Tí, čo spia iste teplú 
vodu v noci nepotrebujú. Takže 
kde to má logiku, aby poniektorí, 
čo potrebujú, platili za studenú 
vodu ako za teplú?

marek d
 Má naša obec, teda mest-

ská časť, územný plán zóny? Ak 
nie (prečo?), má vôbec ambíciu 
ho v tomto volebnom období 
dokončiť? (ak ho ktosi začal 
robiť)

an

Remorkéry na rybníku

V sobotu 07.05.2011sa na rybníku predstavili modely REMORKÉROV.

 Pri príležitosti presťahovania vás  pozývame  do nových priestorov 
Lekárne pri radnici na Istrijskej ulici 8/D oproti budovy Mýtnice (bývalej 
radnice). Ponúkame všetko, čo z lekárne potrebujete.  Navštívte nás 
a uvidíte. Organizujeme poradenské a prezentačné akcie. Informácie 
o nich nájdete na www.lekarenpriradnici.sk. 

 Množstvo našich aktivít je zamerané na mladé rodiny  a preto sme na 
máj pripravili malú pozornosť pre deti narodené  v roku 2011 rodičom  
z Devínskej Novej Vsi.  Rodičov pozývame aby si prišli do lekárne prevziať 
novorodenecký balíček. 

 Každý zákazník, ktorý príde do lekárne v deň svojich menín získa od nás 
3% zľavu na voľnopredajný a  doplnkový tovar. 

 Ak potrebujete čokoľvek z lekárne a nechcete ísť zbytočne zavolajte 
nám, lieky vám pripravíme. Lieky si môžete objednať i e-mailom. Pokiaľ si 
pre lieky  nemôžete prísť sami,po dohode vám ich  dopravíme. 

 O všetkých ďalších výhodách vás budeme radi informovať v lekárni. 
Bez problémov u nás zaparkujete. Nemusíte ani odbočiť z Istrijskej ulice.  
Mamičky môžu vojsť do priestrannej lekárne s kočiarom.  
Prevádzková doba lekárne v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 h. 

Kto nás navštívi od 16 5. do 30.6.2011 získa 
pre nasledujúci nákup zľavu vo výške 2%

Lekáreň pri radnici 

OPTIMÁLNA 
A EFEKTÍVNA 
SLUŽBA

a nevšímajú si informácie na cin-
toríne (na MÚ, na webe farnosti...).  

 Dôležitejšie však je, že vôbec nie 
je pravdou, že správca cintorína je 
k dispozícii verejnosti len v úradne 
označených dňoch a hodinách. 
Ak nie je osobne v priestoroch MÚ 
Bratislava – Dev. N. Ves, je k dis-

pozícii prostredníctvom telefonic-
kého kontaktu. Kto sa mu ozve, 
nemusí za ním ani nikam cestovať, 
pán Dr. Martin Puhovich sa s ním 
osobne dohodne a vybaví, čo je 
potrebné. Stránkové dni ohlásené 
na MÚ slúžia len na bežné vy-
bavovanie pre tých, čo si to vedia 
zariadiť a prísť v uvedenom čase.  

 Predpokladám, že všetky infor-
mácie a kontakt na správcu cin-

torína sú viditeľne sprístupnené 
v priestoroch nášho MÚ a že 
zamestnanci MÚ ochotne pora-
dia občanom a skontaktujú ich 
s ním, ak nie je osobne prítomný.  

 Pán správca cintorína nedostáva 
pevnú mzdu za výkon svojej činnosti, 
platíme mu len poplatok za vyhoto-
venie jednotlivých zmlúv k hrobovým 
miestam. Ak by sme mu mali platiť 
čas strávený na MÚ a tento čas by 
nebol dobre využitý, zbytočne by 
sme míňali peniaze občanov, ktoré sú 
použiteľné jedine na potreby cintorí-
na. Preto treba triezvo zvážiť potrebu 
častejšieho úradovania pána správcu 
na MÚ. V prípade potreby zaoberať 
sa naďalej problematikou cintorína 
odporúčam pána Dr. Puhovicha 
pozvať osobne na rozhovor a na 
rokovanie príslušnej komisie, kde 
sa o danej problematike diskutuje, 
alebo zvážiť, kto ho môže zastúpiť 
v službe občanom spomedzi zamest-
nancov nášho Miestneho úradu. 

Mgr. Karol Moravčík 
farár

v nových priestoroch
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 Deň Zeme
 V dňoch 18. 4.  - 20. 4. 2011 sa 
naša škola zapojila do akcií,  ktoré  
každoročne  pri príležitosti osláv Dňa 
Zeme organizuje kultúrne zariadenie  
Istra Centrum, Turistická informačná 
kancelária DNV  a Miestny úrad 
v DNV.
 Počas týchto dní  žiaci vyčistili  
areál našej školy po zimnom období 
a absolvovali  rôzne pripravené 
exkurzie.
 V pondelok 18. 4. sa IV.A trieda 
zúčastnila exkurzie do NPR Devín-
ska Kobyla, ktorá bola zameraná na 
poznávanie fauny ,  flóry a neživej 
prírody. Cez Sandberg do Weitovho 
lomu ich sprevádzala lektorka Mgr. 
Lenka Zlochová.

 V utorok 19. 4. naši  deviataci ab-
solvovali cyklistickú  exkurziu,, Nivou 
Moravy na bicykli,“ počas ktorej  
bližšie  spoznávali chránené  územia 
nivy Moravy. Trasa viedla náučným 
chodníkom smerom na Stupavu. 
Súčasťou exkurzie bolo aj čistenie 
okolia chodníka. Exkurziu viedol lek-
tor a sprievodca Jozef Rajchl. V tento 
deň sa konal aj odborný seminár  
pre učiteľov prírodovedných pred-
metov ,,Medzinárodný rok lesov“  
s odbornými prednáškami a terén-
nou exkurziou.
 V stredu 20. 4. bola pre žiakov V. 
B triedy pripravená  exkurzia a hry 
v Dendroparku . Žiaci sa hravou 
formou učili  spoznávať  ekosystém 
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lesa pod vedením lektorky Mgr. 
Lenky Zlochovej. Šiestaci sa tešili z  
ornitologickej vychádzky, ktorú  od-
borným výkladom pútavo a zaují-
mavo dopĺňal  lektor Mgr. Andrej 
Popovič.
 VIII. A trieda absolvovala pod 
vedením lektora a sprievodcu z TIKu 
exkurziu na Devínsku Kobylu, počas 
ktorej si rozšírili svoje poznatky z  ge-

ológie a paleontológie.
 Ako vidieť, výber podujatí bol 
naozaj rôznorodý. Všetky pri- 
speli k obohateniu poznatkov našich 
žiakov a k formovaniu ich kladného 
vzťahu k životnému prostrediu.  
Všetkým organizátorom a lektorom 
patrí za to naša vďaka.

Mgr. Ivana Kralovičová,

z nášho vydavateľstva práve 
prichádza na trh,
 Spĺňa všetky kritériá kníh z 
tejto edície - je o emóciách a je o 
vzťahoch - hovorí však o nich malá 
Saška, dievčatko, ktoré žije na de-
dine so všetkými jej špecifikami. Jej 
najbližšími sú mama, mladší brat, 
babka s dedkom, no aj húf kamará-
tov, bratranec Imro či krstní rodičia... 
Na dedine každý vie, kto pije, kto 
koho podvádza a kto koho mláti. 
Do dedinského sveta s jeho trpkou 
aj krásnou príchuťou vás vtiahne au-
torka knihy Marika Studeničová.
• Už v stručnej charakteristike 
tvojej knihy si uviedla, že postavy 
a udalosti v nej nie sú vymyslené, 
ale celkom skutočné. Dá sa teda 
povedať, že sú v nej zachytené 
tvoje spomienky na detstvo? 
Vyzerá to tak, že to bolo celkom 
pekné obdobie tvojho života.
- To teda bolo! Úžasné a skvelé, 
hoci niektoré udalosti ma zastihli 
nepripravenú. Keď sa mi otec zabil 
pri autonehode, mala som len osem 
rokov, vtedy som to vnímala len ako 
smutnú udalosť. Až oveľa neskôr, v 
dospelosti som zistila, ako veľmi by 
som potrebovala, aby tu bol.
Ale inak, kiež by mali všetky deti také 
zážitky z detstva ako ja! A to v knižke 
zďaleka nie sú zachytené všetky.

• Vedeli ľudia, ktorých v knihe 
spomínaš, že budú figurovať v 
tomto príbehu?
- Jediný, kto o tom vedel, aj to len 
okrajovo, bol môj brat. Viacerí milí 
ľudia, o ktorých píšem, už nie sú 
medzi nami. Zrejme sa tam však 
niektorí nájdu a verím, že nebudú 
mať nič proti tomu, že som si na nich 
spomenula. V dobrom či v zlom.
• Dala si príbeh niekomu čítať 
v predstihu, aby si si otestovala 
reakcie nezaujatého človeka?
- Niektoré pasáže si prečítali moje 
deti a dosť ich to bralo... No a keďže 
niektoré postavy v knihe hovoria 
nárečím, dala som text prečítať ses-
ternici, ktorá žije v dedine, o ktorej 
píšem. Aby bolo „šecko naporádku 
a ludé z dzedziny vyprávali tak, jak 
im huba narástla. Čosi ešte prečítala 
aj moja mama, a hoci to bol naozaj 
len kúsok, už aj pri ňom sa rozplaka-
la.
No a ešte ju čítala jedna milá pani, 
ktorej dôverujem a ktorej prešli ru-
kami všetky moje knižky. Keby sa jej 
to nepáčilo, asi nenájdem odvahu ísť 
s kožou na trh. Vďaka za úprimnosť, 
Nataška.
* Ty už máš naozaj na konte pár 
kníh, tie predchádzajúce však boli 
skôr životopisné. Prečo si sa rozhod-
la vyskúšať si pre zmenu beletriu?

NOVÁ SRDCOVKA - To rozhodnutie prišlo spontánne. 
Zomrela mi babička a ja som chce-
la, aby na ňu zostala pamiatka. Boli 
sme si veľmi blízke. Navyše, vždy 
som sa „vyhrážala”, že raz napíšem 
knihu o živote. Na začiatok teda 
aspoň pár reminiscencií.
• Ako si si vyberala literárny 
žáner, ako padlo rozhodnutie 
napísať tento príbeh ako spo-
mienky malého dievčatka?
- Žáner som si nevyberala cielene, 
prosto som začala písať a cez 
príbehy, ktoré tvoria celok, som sa 
dopracovala k novele. Román to 
nie je. Som novinárka, neznášam 
rozvláčnosť. Veci a deje pomenúvam 
jasne, aj keď nechávam čitateľom 
priestor na fantáziu.
• Príbeh knižky Ťažko je žiť 
ľahko sa odohráva na dedine 
kdesi v blízkosti Trnavy, post-
avy v nej hovoria typickým 
trnavským nárečím. Aj ty sa k 
nemu ešte niekedy v civile vrátiš?
- Teraz už nie, ale keď ešte žili babka 
s dedkom, s nimi som hovorila len tvr-
do, aby mi rozumeli. Najmä dedko 
-keď už bol nahluchlý, darmo som sa 
pýtala, kde je ceruzka. „Ništ nevím,” 
odpovedal. Stačilo však: „Dzedko, 
dze je klajbas?” - a podal mi ju. 
Ale ešte vždy sa dosť rýchlo prispô-
sobím, keď hovorím s domácimi. Šak 
tak si lepší potrkoceme, né?
• Keď došiel tvoj rukopis do 

vydavateľstva, Evitu tak nad-
chol, že sa rozhodla knihu vydať 
okamžite. Písala si ju určite 
dlhšie, ako čakala na vydanie?
- Samu ma prekvapilo, akou 
rýchlosťou sa veci okolo vydania 
knižky zomleli. Jeden deň som 
text poslala Evite, na druhý deň mi 
volala, že to vydá, a na tretí som 
mala zmluvu na stole. To už čo je 
za rýchlosť? Ak uvážim, že knižku 
som písala päť rokov!!! Keď babka 
zomrela, pustila som sa do písania, 
potom dlho, dlho nič, potom pár 
strán a potom zas nič. Medzitým 
som napísala dve životopisné knihy. 
Táto je však natoľko súkromná, že to 
muselo vo mne dozrieť.
• Kniha teda vznikala pomerne 
dlho a ťažko, ale číta sa naozaj 
ľahko. Milovníkom našich Srd-
coviek sa určite bude páčiť. Písať 
ľahko totiž nedokáže každý - 
tieto zručnosti majú ľudia, ktorí 
často a hlavne radi robia s pís-
menkami, je to aj tvoj prípad?
- Áno, písanie je mojou pracovnou 
náplňou. Mám šťastie, že ma živí 
to, čomu, myslím si, rozumiem a čo 
ma nesmierne baví. Pracujem ako 
vedúca redaktorka v časopise Plus 
JEDEN DEŇ pre ženy. Okrem toho 
mám tri deti, takže mojou „pracov-
nou” náplňou je manažment okolo 
nich. Aj keď dve z nich sú už dospe-
láci...                            evitapress
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MURÁRSKE PRÁCE
menšieho rozsahu

Murovanie, omietky, stierky, štuky,
 maľovanie, obklady, dlažby, zatepľovanie. 

kvalitne a lacno
tel.: 0907 476 542

SK TMH Construction, s.r.o.
• hydroizolačné práce
• klampiarske práce

• zatepľovanie objektov
- stavebná a rekonštrukčná činnosť

e-mail: sktmhconstruction@gmail.com
tel.: 0907 350 642

Ponúkam firmám a živnostníkom so stavebným zameraním 

tvorbu rozpočtov a kalkulácií, 

vyhľadávanie zákaziek na verejných dopytoch, 

obhliadky stavieb, poradenstvo pre fyzické osoby 

pri rekonštrukcií domu či bytu.

tel.: 0907 123 285

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE 
  V dňoch  18. 4. – 22. 4. 2011 
a 25. 4. – 29. 4. 2011 prebiehalo v  
ZŠ P. Horova projektové vyučovanie. 
Táto vyučovacia metóda sa u nás  
realizovala už tretíkrát. Tento raz 
bola hlavnou témou projektového 
vyučovania téma  ENERGIA. Žiaci 
si efektívny spôsob vyučovania  
veľmi obľúbili,  pretože pracujú v sku-
pinách a nie sú obmedzovaní  v tvori-
vosti, fantázii a v spôsobe realizácie 
projektov. Učiteľ vystupuje len ako 
pomocník a organizátor. 
  Ako teda žiaci pracovali? Aký bol 
výsledok ich spoločnej práce?                
   Naši šikovní  prváčikovia vytvo-
rili plagát , ktorý nazvali Energia 
u nás doma.  Sadili tiež rastliny 
a zisťovali, aká dôležitá je  slnečná  
energia k ich rastu.  Druháci zhotovili 
koláž a kocky na tému Energia pre 
človeka, vymýšľali slovné úlohy. 
Žiaci I.A a II.A triedy absolvovali aj  
jednodňový výlet do Cerovej, kde 
si pozreli rotory, ktoré premieňajú 

veternú energiu na elektrickú.  
Žiaci III. A triedy zhotovili plagáty 
o slnečnej a veternej energii, energii 
vody a jedla. Žiaci III. B triedy ro-
bili rôzne pokusy na veternú, vodnú, 
slnečnú energiu a plagát Šetrenie 
energie. Štvrtáci vytvárali postery 
na tému Elektrická energia 
v bežnom živote. 
   Usilovali sa aj žiaci II. stupňa. Pilne 
pracovali, čoho dôkazom sú ich 
výsledky.
   Piataci vytvorili krásny  kalen-
dár na budúci školský rok na tému 
Šetrenie energie a zdroje 
energie. Šiestaci pripravili  na túto 
istú tému postery a prezentácie. 
Siedmaci urobili model znázorňujúci 
ozónovú dieru na Zemi,  pexeso 
v nemeckom jazyku a postery na 
tému Ozón a ozónová diera. 
Ôsmaci  pripravili postery, model 
a prezentácie o skleníkovom 
efekte. Deviataci sa zamerali na 
alternatívne zdroje energie, 

obnoviteľné zdroje energie vo 
forme prezentácii, vytvorili maketu 
a poster jadrovej elektrárne. 
   Žiaci I. aj II. stupňa počas pro-
jektového vyučovania získavali in-
formácie z  internetu, z odborných 
kníh, z encyklopédií,  sledovali videá 
i web stránky cez e-learning,  praco-
vali aj na interaktívnej tabuli. Vypra-
covávali  pracovné listy a testy, ktoré 
im pripravili vyučujúci.

   Posledný deň projektového 
vyučovania nasledovalo ukončenie 
spoločnej práce formou prezentá-
cie vlastných výsledkov, diskusie 
a hodnotenia žiakmi a vyučujúcimi. 
Najlepšie práce budú zverejnené 
v Devínskonovoveskej televízii, 
na web stránke školy a vystavené 
v priestoroch školy. 

Ivana Kralovičová, 
koordinátor projektového vyučovania

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler) 
na drevo v akomkoľvek stave a veku.

tel.: 0907 268 536
03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá: 
• Vodič kamióna hľadá miesto. 

tel.: 0914 292 380

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

ponúka:
• Prijmeme do pracovného pomeru 
dispečera dopravy.
Podmienky: prax minimálne 3 roky, 

tel.: 02/ 64 369 590
mail: sekretariat@presskam.sk

04 - SLUŽBY

• Kameraman - svadobné video
 www.anfilm.eu 

tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.

tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053

• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový 
byt v DNV.       tel.: 0949 124 131

07 - ROZLIČNÉ

• Zdravie z prírody 

– redukcia váhy, pohybové prob-
lémy, imunita,  kozmetika

www.dregrt.sk, 
vstup pre zákazníka 

(voucher): 60008409 
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

tel.: 6477 4642
• Hľadám do prenájmu rodinný 
dom.                tel.: 0910 965 917

RK LIVE BRATISLAVA,s.r.o. 
Ing. Roman Síth 

Predaj/kúpa nehnuteľností 

TEL: 0905 680 122 

Výber z ponuky na predaj: 

Garsonka  DNV, Jonáša, 47 000 € 

2 izb. Byt, Bukovčana, 74 000 €

Záhrada DNV, 380 m2, 32 000 €

Rodinný dom, časť Grba,

 cena v RK 

Hľadám pre klientov rodinné domy 

pozemky, záhrady a byty v DNV.

PREDÁM
fungujúcu prevádzku

PREDAJ PEVNÝCH 
PALÍV

blízko Topoľčian Prevádzka je 
v osobnom vlastníctve, blízko 
železničnej stanice, na 60 áro-
vom pozemku s rozostavanými 
prevádzkovými budovami 
Súčasťou bude aj nákladné 
auto Iveco a nakladač uhlia. 

Info v redakcii 
0903 429 485
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Z policajného
zápisnika

lamoval niekoľko dverí a ukra-
dol rôzne veci z prevádzok kad-
erníctiev v hodnote  1 250 eur 
a poškodením spôsobil škodu za 
100 eur.
• V čase od 18. 4. do 6. 5. ne-
známy páchateľ v chatovej oblasti 
Glavica násilím vnikol na poze-
mok a do chatky, kde ukradol 
26 ks stavebného debnenia aj so 
spojovacím materiálom, niekoľko 
desiatok roksorových tyčí, z chat-
ky dvojplatničku, starší televízor, 
dva fúriky a ďalšie veci v celkovej 
hodnote 2 240 eur a poškodením 
spôsobil škodu 100 eur.
• V noci 9. 5. zatiaľ nezná-
my páchateľ vytrhol z ruky 
poškodeného mobil Nokia X3, 
čím mu spôsobil škodu 120 eur.
• Rovnako začala polícia 
trestné stíhanie voči ďalšiemu 
neznámemu páchateľovi, ktorý 
v noci z 9. na 10. 5. na Eisnerovej 
poškodil vozidlo Fiat Punto. Škoda 
predstavuje 500 eur.
* V priebehu niekoľkých minút 
(13.00 – 13.16 h) neznámy pá-
chate 10. 5. na ceste medzi Dú-
bravkou a DNV vykradol vozidlo 
VW Passat. Ukradol digitálny 
fotoaparát Canon, kožený kabát, 
bavlnenú bundu, čím spôsobil 
firme a jej pracovníkovi škodu vo 
výške 1 040 eur.

OO PZ DNV

• V čase od 28. 4. do 30. 4. ne-
známy páchateľ na ulici J. Jonáša 
z ohradeného parkoviska ukradol 
červené osobné motorové vozidlo 
Škoda Felicia v hodnote 2170 eur.
• V noci z 1. na 2. 5. sa nezná-
my páchateľ vlámal do objektu 
Včelárstvo na Mlynskej, kde ukra-
dol motorovú pílu, krovinorez zn. 
HBC, elektrickú pílu, el. vysávač 
lístia zn. Royal, bicykel Merida 
Striker Sx, el. vŕtačku Black and 
Decker, čím poškodenému vznikla 
škoda 805 eur.
• Trestné stíhanie vo veci prečinu 
nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok začala 
polícia voči trestne zodpoved-
nému občanovi, u ktorého pri 
kontrole v noci 2. 5. na Eisnerovej 
našla, podľa jeho uvedenia, per-
vitín.
• Pravdepodobne v noci zo 4. na 
5. 5. z rodinného domu na Ople-
talovej, zatiaľ neznámy páchateľ 
ukradol niekoľko rybárskych prú-
tov a rybárskych potrieb v celk-
ovej hodnote 485 eur.
• V noci z 5. na 6. 5. sa neznámy 
páchateľ vlámal do polyfunkčnej 
budovy na Š. Králika, kde povy-

seniori IV. liga
21. kolo   8. 5.
Most pri Ba – FK Lok. DNV       1 : 4
g:	Lorenc,	Gajdoš,	Pillár,	W.	Rischer
14. kolo 11. 5. dohrávka
Vajnory – FK Lok. DNV    1 : 2
g:	Hrica,	Bumbál
22. kolo   15. 5.
FK Lok. DNV – Družst. Malinovo    4 : 0
g:	Lorenc,	Gajdoš,	Hrdlička,	Stupavský										 						z

PREZENTÁCIA:
21. 5. 2011 od 7.00 na štarte
ŠTART:
Námestie Rodiny v Záhorskej Bys-
trici
PEŠIE TRASY: 
Sobota 21. 5. 2011
7.00 - 9.00 ........................ 42 km
7.00 - 10.00....................... 25 km
7.30  - 12.00 ..................... 10 km
CYKLOTRASY: Sobota 21. 5. 2011
7.00 - 10.00......................100 km
7.00 - 12.00........................45 km
OPIS TRÁS:
Pešie trasy sú orientované do okolia 
Záhorskej Bystrice v Malých Karpa-
toch, cyklistické trasy vedú po ces-

tách a lesných cestičkách.

ŠTARTOVNÉ:
dospelí:              1,5 Eur
mládež:              1,0 Eur
OBČERSTVENIE:
Na určených kontrolných stano-
vištiach a v cieli podujatia.
ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA:
Zabezpečuje usporiadateľ akcie.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:
Jozef Karovič, Pavla Horova 1, 
841 07 Bratislava                      
Mob: 00421 910131 772         
www.tjspartakbe2.sk
Mária Škrhová

KST Spartak BEZ a mestská časť Bratislava 
Záhorská Bystrica vás srdečne pozývajú na:

XXVIII. ročník turistického podujatia
S BEZKOU DO KARPÁT

v sobotu 21. 5. 2011
ZÁHORSKÁ BYSTRICA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Mob: 00421 907 797 673
E-mail: skrhova@bez.sk

POISTENIE:
Usporiadateľ akcie nezabezpečuje.
Turistické podujatie sa koná za 
každého počasia. Právo zúčastniť 
sa má každý, deti do 10 rokov 
len v sprievode rodičov. Podujatia 

sa zúčastňuje každý na vlastné 
nebezpečie.
AKO SA DOSTAŤ DO ZÁHOR-
SKEJ BYSTRICE?
Z Bratislavy: autobusom MHD č. 37 
od Nového mostu smer Záhorská 
Bystrica, výstupná zastávka Miestny 
úrad.

www.zahorskabystrica.sk

...najlepšie hlasy fanúšikov bolo 
počuť zo ZŠ I. Bukovčana. U nás to 
začalo žiť hokejom už pár dní pred 
MS 2011, učitelia spoločne s deťmi 
pripravovali triedy, zdobili vestibul 
školy a dokonca v deň začiatku 
MS pán školník vítal rodičov i deti v 
hokejovom drese, polieval chodník 
v nádeji, že vytvorí deťom ľadovú 
plochu... V 1.D mali žiaci aj "trestnú 
lavicu", ktorá nebola za trest, ale 
práve naopak. Denne ste v nej 
našli len dvoch najlepších, ktorí si to 
zaslúžili a celý predchádzajúci deň 

sa vzorne správali.
 Počas prestávok bolo počuť na 
chodbách školy detské skando-
vanie a hlavne v deň zápasu našich 
hokejistov bolo možné vidieť deti 
i učiteľky v dresoch, s čiapkami, 
vlajkami a s nálepkami na tvári...
Prežívali sme jedinečnú atmosféru 
MS 2011 v hokeji každý deň!!! 
Fandime našim hokejistom - tento 
pokrik na dverách školy všetkým pri-
pomínal, že MY SME TU DOMA!!!

PaedDr. Gabriela Feňová

GoodSports International Slovensko a mesto Prievidza

vás pozývajú na

15. ročník BASEBALLOVÉHO/ANGLICKÉHO TÁBORA

pre dievčatá a chlapcov vo veku 9-17
CENA: 160,-Eur

Termín : sobota 2. – nedeľa 10. júla 2011
Miesto: Rekreačné zariadenie : Hlboké nad Bojnicami

Americkí tréneri, baseball, volleyball, basketball,futball, floor-
ball, angličtina, ohňostroj, nočná hra, baseballové kartičky, 

výlety, paintball pre staršie deti, táboráky, zábava…
Pre viac informácii a registráciu volajte alebo píšte: 

Katarína Pavlovská 0902-705 507
email: pavlovska.katarina@gmail.com

ŽILI HOKEJOMŽILI HOKEJOM

ZS BUKOVCANA a MS 2011 v hokejiZS BUKOVCANA a MS 2011 v hokeji


