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 Tak nám začali majstrovstvá 

sveta v  hokeji. Cítime to. Aj 

v Devínskej. Zopár reštaurácií 

či pohostinské služby posky-

tujúce fi rmy zmenili prístup k 

hosťom.

 V meste bezdomovcov šupli 

pod most Lafranconi, teda 

nie pod hoci aký môstok, ale 

skutočne pod slušný most. 

Škoda. Keby sme mali ho-

tovú lávku cez Moravu, v tých 

húštinách by sa zmestilo ľudí...

 Nuž ale humor na túto tému 

nie je celkom na mieste, aj 

keď namiesto humoru možno 

použiť termín realita.

 Realitou je aj to, že tretina 

planéty vraj sledovala svadbu 

v  Anglicku. Ďalšia tretina, 

teda tá hladujúca nesledo-

vala, nesleduje ani hokej, 

pretože nemá televízory. Čo už. 

O  spravodlivosti sa rozpráva 

i píše, čo si pamätám, len nájsť 

ju, sa nie vždy podarí. A  to 

som nezabŕdol do domácich 

ošemetností, ktoré budú trvať 

do zabudnutia.

 Ale zostávajú nám aj milé 

udalosti, veď sme si len pred 

niekoľkými dňami pripom-

enuli Deň matiek, katolícka ko-

munita, ale nielen ona, sa tešila 

blahorečeniu zosnulého pápeža 

Jána Pavla  II. Bolo z  čoho 

vyberať a medzi pozoruhodné 

radiť. Voľba je na nás.

Vydavateľ
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• Očkovanie psov bude 
v sobotu 14. 5.. Viac v čísle.

• V piatok 29. 4. bola v múzeu 
Chorvátov na Slovensku na 
Istrijskej vernisáž výstavy I. 
Krista Chorvátske impresie. 

Výstava potrvá do 18. 5. 2011

• Pre výkon športového 
rybolovu na miestnom 
rybníku sú určené dni 
streda a sobota v čase 

7.00 – 19.00 h.

V budúcom čísle
• Z rokovania miestneho 

zastupiteľstva (v čase 
uzávierky ešte nebol materiál 

uzatvorený a podpísaný), 

• O zrode dlhodobej 
spolupráce medzi Volkswagen 

Bratislava, a.s. a Mestskou 
časťou Devínska Nová Ves 

v oblasti životného prostredia

 Tretí májový týždeň od 16. do 
22. mája 2011 bude už po siedmy 
raz patriť celoslovenskej zbierke, do 
ktorej sa už tradične zapoja aj školy, 
dobrovoľníci a partnerské organizácie 
z celého Slovenska. Výťažok zbierky 
pomôže deťom v Južnom Sudáne 
získať základné vzdelanie. Škola 

totiž pomáha prežiť- naučí deti nielen 
čítať, písať a počítať, ale aj základné 
zručnosti pre život: napríklad zásady 
hygieny a starostlivosti o zdravie ako 
očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o 
nástrahách nášľapných mín aj HIV/
AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť.

L. Senešiová, www.unicef.sk

Vieme pomáhať 
Ešte v piatok 15. apríla sa aj hli-
adka deviatakov z našej školy na 
Ulici I. Bukovčana 3 pod vedením 
pani učiteľky Soni Šefčovičovej, pod 
záštitou Slovenského červeného kríža 
zúčastnila Dňa narcisov. Oslovili deti 
z našej školy, rodičov, priateľov školy 
a všetkých dobrých ľudí, aby prispeli 
fi nančnými prostriedkami na zbierku 
Ligy proti rakovine. Naša hliadka sa 
v rámci okresu Bratislava IV snažila 
najviac  a vyzbierali najvyšší príspevok 
v hodnote 524,60 Eur. 
Ďakujeme. 

Soňa Škulová 

Týždeň modrého gombíka

Folklórny súbor Črip prevetral technickú pamiatku 
našej obce: hasičskú striekačku fi rmy Knaust z Viedne 
ťahanú koňmi. Mohli ste ju vidieť v uliciach Devínskej na 
veľkonočný pondelok.

Devex 09-2011.indd   1Devex 09-2011.indd   1 5/3/11   8:52 PM5/3/11   8:52 PM



DEVEX 2

Z radnice

• V sobotu 16. 4.  sa staros-
ta zúčastnil otvorenie base-
ballovej sezóny na ihrisku I. 
Bukovčana a popoludní na 
otvorení Samových hier.
• V pondelok 18. 4. sa 
v múzeu Chorvátov na Is-
trijskej uskutočnilo stretnutie 
s chorvátskym ministrom 
vnútra Tomislavom Kara-
markom. Návšteva súvisela 
aj s prístupovými snahami 

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV 
MILANA JAMBORA

Chorvátska do EÚ.
• Na rokovaní s generálnym 
riaditeľom Železníc Sloven-
skej republiky prediskutovali 
niekoľko tém. Zaoberali sa 
výstavbou novej železničnej 
zastávky v DNV na sídlisku, 
vybudovaním protihlukovej 
bariéry medzi železničnou 
traťou a sídliskom, odkúpením 
pozemkov na rozširovanie zóny 
pre šport (ihriská) a doriešením 
predstaničného námestia.
• V ďalších dňoch sa starosta 
zúčastnil rokovaní miestnej 
rady, miestneho zastupiteľstva 
a rokovania mestského 
zastupiteľstva.

r

 Rozšírením výstavby v našej 
mestskej časti vznikajú aj nové 
ulice. Pri nákupnom centre Lidl 
tak novo vzniknutá ulica, na 
návrh mestskej časti, ponesie 
názov ulica Kraskovskej.
 
 PhDr. Ľudmila Kraskovská sa 
narodila 23.6.1904 vo Vilne 
(Lotyšsko), zomrela 23.6.1999 
v Bratislave v deň svojich 95. 
narodenín.

 Študovala na Filozofi ckej 
fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe históriu, archeológiu 
a dejiny umenia. Po ukončení 
štúdia pracovala na Prehistorick-
om oddelení Národného múzea 
v Prahe.

 Jej odchod do vtedajšieho 
Vlastivedného múzea v Bratislave 
bol akýmsi pokračovaním 
pražského prostredia, v ktorom 
mladá vedecká pracovníčka 
his tor icko-archeologického 
oddelenia neraz rozširovala 
pre nedostatok pracovníkov 
svoje vedomosti aj inými smermi, 
neraz ich prehlbovala až do 
miery vedeckej špecializácie...

 Viac než 60 rokov svojho 
života prežila v Bratislave. 
Nikdy sa nespreneverila svo-
jmu najvlastnejšiemu odboru – 

archeológii, kde jej prá-
ca obzvlášť na poli 
veľkomoravského osídlenia 
juhozápadného a západného 
Slovenska znamenala veľký ve-
decký prínos.

 Spolupracovala s profesorom 
Jánom Eisnerom. Veľkou mierou 
sa podieľala na systematizá-
cii nálezov z archeologických 
vykopávok, ktoré publikovala 
napr.: KRASKOVSKÁ, Ľ.: Slovan-
ské hradisko pri Devínskej Novej 
Vsi. Slovenská archeológia 
X, KRASKOVSKÁ, Ľ.: Nálezy 
z doby sťahovania národov na 
západnom Slovensku. Archeo-
logické rozhledy, roč. XV, 1963, 
sešit 6, KRASKOVSKÁ, Ľ.: Hroby 
z doby sťahovania národov pri 
Devínskom Jazere.: Archeo-
logické rozhledy, roč. XX, 1968, 
č. 2.
 
 Uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves 
č. 145/10/1994 bolo PhDr. 
Ľudmile Kraskovskej, CSc. sch-
válené udelenie mimoriadnej 
odmeny za celoživotné dielo 
venované prezentácii mest-
skej časti DNV v publikáciách 
o archeologických nálezoch 
v Devínskej Novej Vsi a Devíns-
kom jazere.

 O katastrofálnej situácii s par-
kovaním v Devínskej vieme už 
niekoľko rokov. Bola aj pred-
metom predvolebnej kampane 
mnohých občanov i zvolených 
poslancov. Ako sa z radnice 
dozvedáme, tak poslanci so 
starostom vytypovali vhodné 
miesta na parkovanie – niečo 
cez sto plôch. V porovnaní so 
skutočnou potrebou je to príliš 
málo. Nevýhoda je, že každý 
chce parkovať pred oknami 
svojho bytu a parkovacie domy 
odmietajú nielen pre spomínané 
vzdialenosti od miesta bytu, ale 

aj pre sústredenie hluku a výfu-
kových plynov na jednom mies-
te. Človeku sa nechce veriť, že 
tieto otázky v súčasnosti tech-
nicky nie je možné riešiť. Ak 
ozaj nie (parkovacie domy, hoci 
aj pod zemou...) tak sme vlastne 
odsúdení trpieť zvyšujúce sa 
počty áut (to tiež nikto nerieši, 
že v mnohých rodinách pred ok-
nami parkujú s tromi aj štyrmi au-
tami a k tomu s tromi služobnými, 
plus s nejakou dodávkou. To je 
normálne?) a s tým spojený do-
slova bezohľadný boj o priesto-
ry.                                          rd

VUZ 1. NP – chodba vpra-
vo
Zámer č. 1,2,3,4, Vyhla-
suje zámer prenájmu kance-
lárskych priestorov v objekte 
Viacúčelového zariadenia na ul. 
Š. Králika 1 v Devínskej Novej 
Vsi. 
Ide o  samostatné kancelárske 
priestory na 1 NP , / chodba 
vpravo / každý o nasledovnej 
výmere :
Zámer č.1 -16,72 m², Zámer 
č.2 – 16,72 m², Zámer č.3 – 
24,4 m² a Zámer č.4 -16,72 m². 
( Formou priameho prenájmu za 
minimálnu cenu prenájmu 83 
Eur/m²/rok )
VUZ 1.NP – chodba vľavo
Zámer č. 5,6,7,8 Vyhla-
suje zámer prenájmu kance-
lárskych priestorov v objekte 
Viacúčelového zariadenia na 
ul. Š.Králika 1 v Devínskej Novej 
Vsi. 
Ide o  samostatné kancelárske 
priestory na 1 NP , / chodba 
vľavo / každý o nasledovnej 
výmere :
Zámer č.5 – 16,72 m², 
Zámer č.6 – 41,54 m², Zámer 
č.7 – 36,00 m² a Zámer č.8 
-16,92 m². ( Formou priameho 

prenájmu za minimálnu cenu 
prenájmu 83 Eur/m²/rok )
Zámer č. 9. Vyhlasuje zámer 
prenájmu nebytových priestorov 
v objekte Viacúčelového zariad-
enia na ul. Š.Králika 1 v DNV. 
Ide o kancelárske priestory na 
prízemí objektu so samostat-
ným vchodom celkovej výmere 
23,4 m². ( Formou priameho 
prenájmu za minimálnu cenu 
prenájmu 83 Eur/m²/rok )
 Žiadosti k uvedeným záme-
rom prenájmu zašlite na adresu 
Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, Oddelenie správy a údržby 
majetku, Novoveská 17/A, 
841 07 Bratislava najneskôr 
v termíne do 

18.05.2011
 Obhliadku vyššie uve-
dených priestorov si 
dohodnite s pracovníkmi 
oddelenia správy, eviden-
cie a údržby majetku.
  Informácie o pripravovaných 
zámeroch nájdete aj na našej 
webovej stránke: 
www.devinskanovaves.sk 
alebo na tel. čísle 
02/6477 5250, kl. 115 
– 0917 817 227,
 alebo 0917-817 228

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

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

Nová ulica 
Kraskovskej

Parkovanie

Zámery prenájmu MČ DNV
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 DEVEX 3

Oživenie dopravných predpisov
Kruhový objazd 
V súvislosti so zriadením okružnej 
križovatky pri novootvorenej predaj-
ni TESCO by si mali vodiči uvedomiť 
alebo naštudovať, ako sa prechádza 
kruhovým objazdom. Pri vychádzaní 
z neho sa má dať smerovka. Min-
imálne 90% vodičov nedáva signál 
o zmene jazdy.

•••
 Upozornenie 
 na dopravné značenie
 Upozorňujeme vodičov na 
dodržiavanie dopravného značenia. 
Do pozornosti dávame  žltú súvislú 
čiaru - značka V12b, ktorá vyznačuje  
úsek, kde je z obidvoch strán tejto 
čiary zakázané zastavenie a státie 
vozidiel. Vozidlá, ktoré budú stáť na 
zakázaných miestach, budú odtiah-
nuté. 

•••
Vybrali sme zo zápisníc komisií pri 
MZ MČ DNV: 
zo zápisnice komisie sociálnej, 
bytovej a zdravotnej
7) Rôzne
a. Je potrebné skontrolovať informá-
cie na webovej stránke MČ DNV. Sú 
tam aj veľmi 
staré a už nepravdivé údaje.
b. Cesta Hradištná za pohostinstvom 
je veľmi zlá. Hrozí poškodenie tadiaľ 
prechádzajúcim autám. Je treba 
urýchlene vykonať opravu tejto cesty.
c. Komisia žiada starostu mestskej 
časti o informáciu o stretnutí Ichtys, 
Bublinky, 
Hlaváčik – vraj bolo stretnutie u sta-
rostu, komisia nemá informáciu a ani 
Miestny úrad 
nemá informáciu o aké stretnutie išlo 
a aký je výstup zo stretnutia. 
d. Členka komisie p. Vanková in-
formovala komisiu o prebiehajúcej 
zbierke  na detské 
ihrisko v lokalite Blížne  Zamajerské. 
Zbierku iniciatívne organizuje OZ 
Devínska 
inak.
e. Zákaz vjazdu v predĺžení ulice 
Na mýte pri cyklistickom  chodníku – 
posunúť bližšie 
k ulici Na mýte – autá vchádzajú až 
na cyklistický chodník môže prísť k 
nehode.
f. P. Vrábľová prosí, či by Denova 
nemohla orezať kríky na Istrijskej 8, 
sú už moc 
rozrastené.
g. Informačné tabule na úradné oz-

 Vážená pani Iveta Minarovičová. 
Chcem sa vám poďakovať za váš 
príspevok o výtlkoch v našej Devín-
skej v Devexe č.8/2011. Ako starosta 
mestskej časti vás chcem ubezpečiť, 
že o uvedených výtlkoch vieme 
a budeme ich riešiť. Dovolím si trochu 
nesúhlasiť, že sa to dá stihnúť za pol 
dňa, lebo rýchla oprava je často zlá 
oprava. Chceme to urobiť kvalitne, 

aby sme s týmito úsekmi nemali 
neskôr problémy. No a samozrejme 
určitý čas trvá aj príprava a výber 
dodávateľa, takže vás poprosím 
o trochu trpezlivosti. Zmena ktorú sme 
sľubovali čoskoro príde. 

Milan Jambor
starosta MČ BA 

- Devínska Nová Ves

Drobničky Odpoveď starostu

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6, Bratislava-DNV

Aktuálna ponuka

z radnice a miestneho úradu

namy sú hanbou mestskej časti. Vô-
bec sa nedajú čítať 
vyvesené oznamy, papiere sú 
pokrútené a popadané, špendlíky 
povypadávané. Je treba 
urýchlene riešiť situácia.
h. Obyvateľom mestskej časti nevyh-
ovuje situácia, keď je správca cintorí-
na k dispozícií 
len jeden deň za miesiac. Komisia 
žiada tajomníčku komisie, aby listom 
požiadala 
vlastníka cintorína o zabezpečenie 
služieb  správy cintorína pre verejnosť 
častejšie.

zo zápisnice športovej komisie:
z návrhu dotácií športovým klubom:
1. Sergej Škarpíšek – motorizmus 0,-
2. Stolnotenisový Klub –  1770,-
3. ŠK – Sandberg 360,-
4. Mažoretky TINA –  1700,-
5. GoodSport Internation. 1540,-
6. MTB KOLEČKO –  240,-
7. Volejbalový klub FENIX 480,-
8. Slovenský skauting –  360,-
9. ŠK-ALBATROS –  3000,-
10. Poľovnícke združenie DNV 
 –  400,-
11. RRC Hydrorock – R. Baňas 0,-
12. Šachový klub STRELEC 1770,-
13. FC LOKOMOTÍVA 
 – František Hupka 14 870,-
14. Danica klub kond. cvič. 
 – D. Pokorná 400,-
15. MotorSport Team 
 – Braňo Ludvig 590,-
16. FC INTERNACIONAL 
 – M. Jeck, ml. 1000,-
17. Hokejbal klub KOBRA 
 – Varga Roman 500,-
18. IEPURI – hokejbal 3000,-
19. Tenisový klub LOB 1660,-
20. VK ISTRIA 360,-

Milí obyvatelia Devínskej Novej Vsi, 
radi by sme vás pozvali do našej  
knižnice. Ponúkame vám množstvo 
kníh pre dospelých, študentov a deti. 

Z najnovších titulov vyberáme:
T.Keleová-Vasilková: Ranč 
u starého otca
Julka, hlavná hrdinka príbehu, sa 
po rozvode presťahuje s dcérou na 
samotu, do domu, ktorý zdedila po 
milovanom starom otcovi. Rozhodne 
sa žiť inak, začať odznova.
M.McFadyen: Temnejšia 
stránka
Agentka FBI Smoky Barretová je tak 
trochu nevyspytateľná a záhadná – 
ako sérioví vrahovia, ktorým šliape 
na krk. 
A.Coddington: Židovka
Židovka je sugestívny, emocionálny 
príbeh o snoch, náboženstve, láske, 
komunistickom Československu, slo-
bodnej židovskej Amerike, o strate, 
neúnavnom boji, hľadaní podstaty, 
trpkosti života, o šťastí a vrtkavosti 
osudu. Autorka je Slovenka, žijúca v 
Amerike.
E.Gilbertová: Jedz, 
modli sa a miluj
O tom ako sa jedna žena vybrala do 
Talianska, Indie a Indonézie, aby tam 
našla všetko.
N.Sparks: Šťastlivec
Román Šťastlivec je plný nežnej ro-
mantiky a úžasného napätia.
J.Karika: V tieni mafi e
Drsný a zároveň dojímavý mafi ánsky 

román o úpadku jednej celej generá-
cie.

KNIHY PRE MLÁDEŽ
A.Vane: Nekonečný bozk
Stretnutie s Lukom pripadá Jess ako 
sen. No sen sa stáva skutočnosťou.
A.Vane:Budeš ma ľúbiť 
aj zajtra?
Dva týždne v raji. Chloe s Emmou sú 
v siedmom nebi, keď vyhrajú letnú 
dovolenku na tropickom ostrove.
A.Vane:Láska načierno
Ako dlho možno klamať? Lucy je 
šťastná s priateľom Joshom. Jedného 
dňa však Lucy stretne na párty Kyla. 
Keď sa ich pohľady stretnú, Lucy 
pocíti silnú príťažlivosť.
P.C.Castová 
– Škola noci 6 - Pokúšaná
Zoey a jej priatelia vyhnali Kalonu 
a Neferet z Tulsy a zdalo by sa, že 
si môžu na chvíľu vydýchnuť. Šieste 
pokračovanie úspešnej série kníh.

Miestna knižnica oznamuje svojim 
čitateľom, že počas mesiaca marca
môžu vrátiť všetky oneskorené 
výpožičky kníh bez poplatku.

Knižnica je otvorená:
pondelok, streda, štvrtok:
12.00 – 18. 00

utorok: zatvorené

piatok: 
8.00 – 12.00     13.00 – 16.00

Istra Centrum Miestna knižnica Istrijská 6 Bratislava-DNV

E.Gilbertová: Jedz, 
modli sa a miluj
O tom ako sa jedna žena vybrala do
Talianska, Indie a Indonézie, aby tam
našla všetko.
N.Sparks: Šťastlivec
Román Šťastlivec je plný nežnej ro-
mantiky a úžasného napätia.
J.Karika: V tieni mafi e
Drsný a zároveň dojímavý mafi ánsky

výpožičky kníh bez poplatku.

Knižnica je otvorená:
pondelok, streda, štvrtok:
12.00 – 18. 00

utorok: zatvorené

piatok:
8.00 – 12.00     13.00 – 16.00

Očkovanie psov
proti besnote
V sobotu 14. 5. 2011
sa uskutoční, vo veterinárnej
ambulancii na Novoveskej 9,
hromadné očkovanie psov
proti besnote v čase
od 8.00 do 12.00 h..
Cena očkovania aj so známkou je 5 eur.

Devex 09-2011.indd   3Devex 09-2011.indd   3 5/3/11   8:52 PM5/3/11   8:52 PM



DEVEX 4

• 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

10. 5.  Deň rodiny 
- verejný koncert ZUŠ v Dev.N.Vsi 

vo veľkej sále Istra Centra, od 18.00 h., vstup voľný 
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 fi nančnou podporou  Mestskej časti DNV
program zverejníme v máji

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!!!

  4. 5. O 18,30 H. 
MARHUĽOVÝ 

OSTROV

7. 5. O 15 A 17 
MEDVEĎ YOGI

15. 5. O 17,30 H. 
RODINKA

18. 5. O 18,30 H, 
ZDROJOVÝ KÓD

22. 5. O 18,30 H. 
SUCKER PUNCH

PROGRAM kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

ZUŠ Istrijská 22 

je tu už 10 rokov
Základná umelecká škola (ZUŠ), Istrijská 22, Bratislava DNV

pozýva

deti, mládež aj dospelých na jubilejný 10. ročník

deň otvorených dverí,
 v piatok 13. mája 2011 v areáli školy.

Dvere našej školy vám budú otvorené od 15.00 hod. – 19.00 hod.
V programe vystúpia žiaci ZUŠ v rôznych hudobných, tanečných, 

či divadelných zoskupeniach.
Návštevníkov čakajú okrem programu rôzne súťaže 

a môžu sa oboznámiť so štúdiom na našej škole.
V prípade nepriaznivého počasia 

bude program prebiehať v interiéri školy.
***********

Deň otvorených dverí ZUŠ, Istrijská 22 predchádza 
prijímacie talentové skúšky, 

ktoré sa uskutočnia 19. a 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

 Jar je už v plnom prúde. Tešíme 
sa z teplých slnečných lúčov, dý-
chame svieže povetrie, nevieme sa 
vynadívať rôznych odtieňov zele-
nej farby. Tešíme sa z toho, čo nám 
poskytuje naše Zem. A práve ona 
bola hlavnou hrdinkou všetkých 
podujatí, ktoré sa aj na našej škole 
Ivana BUKOVČANA 3 uskutočnili 
pri príležitosti jej dňa – Dňa 
Zeme.  Všade sa upratovalo, čistilo, 
presádzalo, vysádzalo. Nástenky 
ožili zemskou tematikou, referáty 
sa zamerali na zemské problémy 
a v triedach sa diskutovalo o tom, ako 
Zemi neubližovať, ale ako ju chrániť. 
Piataci sa zúčastnili aj vychádzky  

LES
Chodím ja rád na vychádzku, niekedy aj na veľmi krátku.
No najradšej chodím do lesa, kde moje srdce zaplesá.
Je tam pekná príroda, a nie je to náhoda.
Les je plný bylín, kríkov a aj rôzne veľkých stromov.
Divá zver tam pobehuje, od radosti poskakuje.
Má tam tichý domov, plný brlohov a stromov.
Večer v lese tma je veľká, od pondelka do pondelka.
Zvieratá tam oddychujú, na ráno sa pripravujú.
Každý les je iný vzhľadom, no neujde zvedavým pohľadom.
Musíme ho vždy len chrániť, zvieratá a stromy nesmieme nikdy zraniť.

Soňa Škulová

Základná umelecká škola v DNV
ponúka a pozýva

11. 5. koncert ku Dňu matiek
v kostole Ducha sv. o 18.00 h.

13. 5. Deň otvorených dverí
v priestoroch ZUŠ od 15.00 h. 

17. 5. Koncert ku Dňu rodiny
v Istra centre od 18.00 h. 

18. 5. Absolventský koncert
v Zichyho paláci o 18.00 h.

19. 5. a 25. 5. Prijímacie pohovory
v priestoroch ZUŠ od 15.00 do 18.00 h 

s témou „Prečo je dôležitý strom 
a les“, ktorá ich veľmi zaujala. Po 
návrate do triedy premýšľali nad tým, 
čo videli, čo zažili a o čom im pútavo 
rozprávala „lesná“ sprievodkyňa 
Lenka Zlochová. Svoje pocity zverili 
literárnym prácam, z ktorým vám jed-
nu ponúkame. Jej autorom je skutočný 
milovník prírody piatak Jakub RAL-
BOVSKÝ.  
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 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

Ondrej MARTANOVIČ
Jozef LAVRINČÍK

Milan DÚBRAVČÍK
Nech odpočívajú v pokoji!

Naplnení vďakou za jeho 
plný život oznamujeme,

že 22. 4. 2011 náhle od nás
odišiel človek dobrého, 

veľkorysého srdca, manžel, 
tatino, dedko, syn, švagor, 

kolega a priateľ
 Rostislav SAVKA

Rozlúčili sme sa s ním 
29. apríla v Mariánke Šľachetné srdce našej drahej

Helenke Ružovičovej
rod. Habudovej

dotĺklo 28.4.2009.
So smútkom v srdci si

spomíname na druhé výročie
odchodu tam, odki-

aľ niet návratu.
S úctou a vďakou spomínajú
manžel, syn, dcéra, zať, vnuk,

ostatná rodina a priatelia.

Marte a Rajmundovi  
MARTANOVIČOVCOM

Blahoželáme!

Ing. Pavol HARMAŇOŠ 
a Mgr. Zuzana PODOBOVÁ

Štefan KOMPAUER  
a Denisa HEDEROVÁ
Ing. Vladislav OLACH 

a Ing. Zuzana PIVOVAROVÁ
Blahoželáme!

Blahozelanie
k zlatému sobášu

Zosobášili sa

Spomienka

Odišli z našich
radov

DOBRÉ NÁPADY MLADÝCH 
SPESTRIA BRATISLAVU

 Tím mladých fi lantropov s názvom 
young4BA pôsobiaci pri Komunitnej 
nadácii Bratislava už siedmy rok pod-
poril zaujímavé originálne aktivity 
a nápady mladých ľudí v Bratislave. 
Zoznámiť sa s nimi a zúčastniť sa ich 
budú môcť Bratislavčania počas let-
ných mesiacov.
 Spestri svoje mesto! Tak znela výz-
va dobrovoľníkov tímu young4BA, 
ktorí ňou motivovali rovesníkov, aby 
predstavili svoje nápady a získali na 
ne fi nančnú podporu. Predložených 
bolo 34 žiadostí o grant. Po dôsled-
nej diskusii a argumentovaní 8 
dobrovoľníci z tímu young4BA vy-
brali 17 projektov, medzi ktoré ro-
zdelili sumu 3 885 Eur. Poďakovanie 
patrí Nadácii SPP, ktorá siedmy rok 
podporuje mladých fi lantropov v ich 
činnosti. Sumu určenú na projekty 
sa tímu young4BA podarilo zvýšiť 
aj vďaka podpore od Mestskej časti 
Karlova Ves a Bratislavčanom – 
ľuďom, ktorí projekty mladých pod-
porili Darcovskou SMS.

 V rámci tohto projektu podporili aj 
baseballový kemp v auguste pre deti 
v GoodSports Internacional z DNV.

Viac informácii nájdete na:
www.young4ba.sk. 

Kontakt: Barbora Paulenová - pro-
gramová koordinátorka young4BA
Komunitná nadácia Bratislava, Tel.: 
02/5464 8004, Email: barbora@
knb.sk

Slovo majú Novoveštania
 K tým vašim uzneseniam 

a vzn-kám, páni poslanci, by ma 
zaujímalo, či sa dohodnete len 
vy na komisii, alebo poslanci 
na zastupiteľstve, alebo získa-
vate podnety aj v teréne od 
občanov (nie od rodiny a ka-
marátov). Voľakedy boli verejné 
zhromaždenia, poslanecké dni 
(tie tuším aj začali a kde sú teraz 
neviem), a dni otvorených dverí 
samosprávy. Čo z toho ponúkate 
vy a ako to občania využívajú?

mb

 Zápisnice a oznamy na 
internete sú niektoré aj staré 
a niektorým človek aj tak nero-
zumie, pretože tam píšu, že sú 
schválené podľa návrhu, ale 
akého to sa nik nedozvie, a vô-
bec treba si ich nechať prečítať 
náhodnému občanovi, či ro-
zumie. Ak nie, tak je kdesi chyba. 
Píšete, ale nie pre občanov! 

A tiež by ste mohli aspoň trochu 
brať ohľad na jazyk. Používate: 
zahájili (začali), jedná sa (ide 
o) a hromadu ďalších preklepov 
by ste mali dať slovenčinárke 
z o základnej školy aby ich 
opravila.

rm

 Kto sa stará o bezdomov-
cov v Devínskej? Sústreďujú sa 
pod Glavicou. V minulosti sa tam 
stala vražda, vyhorel dom...čo 
bude nasledovať? Otravujú aj v 
okolí Terna, pri cintoríne...Kto to 
eviduje? Kto rieši?

lm

 Veľmo by ma zaujímalo čo 
obsahuje konkrétne opatrenie s 
honosným názvom: Optimalizá-
cia využívania fi nančných pros-
triedkov mestskej časti. O čo ide? 
A keď pôjde, bude to lepšie?

fr

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
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DEVEX 6 

Tvorivé dielne
 Tak ako každý rok dňa   15. 
4. o 15.00  hodine v tvorivých 
dielničkách boli pripravené pre 
deti, rodičov a priateľov školy jarné 
dekorácie. Na príprave sa podieľali 
pani učiteľky, žiaci druhého stupňa 
a  naše šikovné pani kuchárky.
Opäť  rozkvitli triedy základnej školy 

jarnými dekoráciami. Návštevníkov 
vítali veselé dekorácie v podobe 
košíčkov a pohárov s kvietkami, 
ktoré si deti s veľkou radosťou vy-
robili. Kytičku pestrofarebných tulip-
ánov vyrobených spôsobom origami 
si odnášali z dielničky kde si mohli 
vyskúšať túto techniku. Popri tulip-

na základnej škole Pavla Horova

ánoch sa na účastníkov  usmievali 
veľkonočný zajkovia  s kuriatkami 
na paličke. Zručnosť si deti vyskúšali 
aj pri tvorbe veľkonočných pozdra-
vov. Kto mal chuť maľovať, navštívil 
dielničku, v ktorej pani učiteľky pri-
pravili prekrásne odliatky zo sadry. 
V ďalšej triede deti s rodičmi rozvíjali 
svoju kreativitu pri spracovaní hliny. 

 Oddýchnuť si mohli vo vytvore-
nom bufete kde sa o občerstvenie 
a príjemnú atmosféru postarali 

žiaci druhého stupňa. K teplému 
čaju sa podávali chlebíky 
s rôznymi pomazánkami, chutná 
a čerstvá zeleninka. Malí škôlkári 
si opäť pozreli priestory školy 
do ktorej v septembri nastúpia.
Celú akciu sprevádzal džavot 
a smiech tých najmenších. 
A či sa vydarila? Veď o tom 
svedčili usmiate detské tváričky  
odnášajúce si plnú náruč darčekov.
Dovidenia o rok.

Mgr. Katarína Müllerová

Bratislavský závod Volkswagen Slo-
vakia (VW SK)  otvoril 20. 4. novú 
offroad dráhu. Špeciálna atrakcia, 
na ktorej je možné zažiť riadnu 
dávku adrenalínu s novým Touare-
gom bude slúžiť pre tých, ktorí nájdu 
dostatok odvahy na jazdu 100-per-
centným stúpaním, 45-stupňovým 
sklonom, či hore-dolu po schodoch.

 Na 1,5 kilometrov dlhej of-
froad dráhe musia jazdci prekonať 
26 náročných offroad prekážok. 
Touareg tu jazdí po rôznych povr-
choch od štrku, cez pieskové duny, 
kmene stromov, betónové tvárnice, 
kamennú cestu, či hlinitý povrch. 
Nevyhne sa ani zákopom, priečnym 
vlnám, riečnemu korytu, či vulkánu.
 Kopce a zastávky na nich dodajú 
jazde riadnu dávku adrenalínu, 
Touareg tu musí zvládnuť od 45-per-
centného, cez 50-percentné až po 
100-percentné stúpanie. Okrem toho 
aj extrémnu rampu, na ktorej treba 
zdolať 80-percentné stúpanie, nasle-
dované 70-percentným klesaním. 
Ide sa na stranu – Touareg v polohe 

na boku a predsa pevne na zemi. 
Kopec s 35-stupňovým bočným 
sklonom vám doslova pošteklí nervy. 
Spolujazdec sa na zem z takej 
blízky ešte nikdy nepozeral. Ani to 
však nie je všetko. Na novej offroad 
dráhe nechýba most z dvoch U nos-
níkov. Tri metre nad úrovňou dráhy 
niet žiadneho priestoru na uhýbací 
manéver. Na ďalšom špeciálne up-
ravenom kopci zasa vodič nevidí 
terén pod sebou a musí využiť Area 
View Touarega. A nakoniec prichád-

za voda – vo vodnom brode hlbo-
kom pol metra si Touareg tiež zľahka 
poradí.
 S balíkom Terrain Tech-Paket, v 
ktorom je aj nádrž zväčšená na 100 
litrov, sa nový Touareg nezľakne 
žiadnej výzvy. Zvláda svahy so 
sklonom až do 45 stupňov, elek-
tronicky kontrolovaný sa „plazí“ dolu 
kopcom rýchlosťou dva až tri km/h. 
Jeho kríženie náprav predstavuje 
173 mm, hĺbka brodenia je 580 mm, 
nájazdový uhol vpredu a vzadu (so

vzduchovým odpružením) je 
27 stupňov. Vodič aktivuje 
päťstupňovým otočným spínačom 
Offroad-Program, redukciu, obidve 
uzávierky ako aj nastavenie typu 
cesty (On-Road, Off-Road).
 Svetovú inováciu predstavuje Area 
View – na monitore navigačného 
systému zobrazuje kompletné okolie 
Touarega. Area View používa štyri 
malé širokouhlé kamery – jedna je 
osadená v strednom prívode vzdu-
chu, druhá na držadle zadných výk-
lopných dverí a ďalšie dve v telese 
vonkajších spätných zrkadiel. Všetky 
štyri kamery dokonale pokrývajú 
svojím 180 stupňovým uhlom záberu 
priestor okolo auta. Riadiaca jednot-
ka vypočíta z ich dát celkový pohľad 
na Touarega – zo zorného uhla vir-
tuálnej kamery, ktorá sa vznáša nad 
autom.    Vodič môže na dotykovej 
obrazovke nastaviť rôzne režimy. 
Režim Off-road sa zameriava na 
oblasť priamo pred nárazníkom, 
zobrazuje skaly alebo výmole, ktoré 
by vodič inak nevidel. Takto zostáva 
celý terén prehľadný.
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DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

MURÁRSKE PRÁCE

Murovanie, omietky, stierky, 

štuky, maľovanie, obklady, 

dlažby, zatepľovanie. 
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 fi rmám 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

FRŇÁK CUP 2011 IV. ročník
 Futbalový klub Lok. DNV, v spo-
lupráci s rodičmi starších a mladších  
žiakov DNV, usporiadali 30. apríla,  
IV. ročník  mládežníckeho turnaja  
žiakov  FRŇÁK  Cup 2011. Na 
štadióne FK Lok.  DNV od 8ºº  do 
17ºº h. predvádzalo svoje umenie  
8 zúčastnených družstiev: FC ŠKP 
Inter Dúbravka, FK Lamač, FK Rača, 
ŠK Lozorno, FC Zohor, ŠK Vysoká 
pri Morave / Plavecký Štvrtok 
a dve družstvá domáceho futba-
lového oddielu. V skvelej futbalovej 
atmosfére za pekného futbalového 
počasia sledovalo stretnutia takmer 
200 divákov. Osem družstiev ro-
zdelených do dvoch skupín hralo 
systémom každý s každým 2 x 12 
min..  

 Turnaj začal dvomi zápasmi 
našich družstiev ktoré pre DNV 
farby nedopadli podľa predstáv . 
A team prehral 1:0 s FC Zohor a B 
team po tuhom boji s ŠKP INTER 

Dúbravka remizoval 1:1 . Turnaj 
ofi ciálne začal pred tretím zápasom, 
kedy turnaj slávnostným výkopom 
otvorila rosnička TV Markíza slečna 
Lenka Vavrinčíková. Ďakujeme za 
to, že nás poctila svojou účasťou. 
Potom  pokračoval turnaj ďalšími 
zápasmi v skupinách. B team dvomi 
víťazstvami s ŠK Lozorno 2:0 a FK 
Lamač 1:0 si vybojoval postup 
do semifi nálových zápasov . Žiaľ 
naše A čko vyhralo iba jeden zá-
pas s FK Rača 1:0 a remíza s ŠK 
Vysoká pri Morave 0:0 na postup 
do semifi nále nestačila . Po skončení 
bojov v skupinách nasledovali semi-
fi nálové zápasy kde ŠKP Inter Dú-
bravka prehralo 1:0 s ŠK Vysokou 
pri Morave a nás B team odmietlo 
postup do fi nále po nepremenení 
3 pokutových kopov v penaltovom 
rozstrele po bezgólovej remíze s FC 
Zohor . V súboji o tretie miesto na tur-
naji a medailové umiestnenie opäť 
po bezgólovej remíze s ŠKP Inter 

Dúbravka však naši hráči po nervy 
drásajúcom penaltovom rozstrele zv-
ládli až 8. pokutovým kopom a ob-
sadili vytúžené 3 miesto. Vo fi nále si 
poradili hráči ŠK Vysoká pri Morave 
v záhoráckom derby s FC Zohor 
víťazstvo na turnaji po výhre 2:0. 
 Ďakujeme za sponzorskú pod-
poru sponzorom, bez ktorých by 
organizácia tohto turnaja bola 
prakticky nemožná: Reštaurácia 
U JÁNOŠA, ŠPORT PUB PUMPA, 
Bufet u STARÉHO BICYKLA, BISTRO 
PIESKOVEC, BISTRO ALDA, BIS-
TRO ČABA Pasáž, FORMULA Šport 
Café, CAR LINE – Andrej LUČENIČ, 
Pivnica CHVÍLA s r.o. Limbach, 
Pekáreň Juraj OREMUS s r.o. Bánov 
( výrobky v OD TERNO ),  DTV za 
mediálnu podporu. Ďakujem tiež 
rozhodcom turnaja  R.Smirnovovi, 
M.Jablonickému Š.Ľuptákovi 
a môjmu synovi F.Malárikovi  za 
rozhodovanie stretnutí bez nároku 
na fi nančnú odmenu . A v  nepo-
slednom rade patrí vďaka ľudom, 
ktorí  pomáhali všade kde  sa dalo  

FORGI- mu, KALAP-ovi, výboru FK 
Lokomotíva DNV,  rodičom našich 
detí a M. MARTANOVIČOVEJ za 
zabezpečenie zdravotníckej sta-
rostlivosti.  

Boris Malárik - FRŇÁK

Umiestnenie na turnaji 
a individuálne ocenenia

ŠK Vysoká pri Morave /
Plavecký Štvrtok

FC Zohor
FK DNV B
FC ŠKP Inter Dúbravka
FK DNV A
ŠK Lozorno
FK Rača
FK Lamač
Najlepší strelec:  
Miroslav Baláž   
ŠK Vysoká pri Morave/Plavecký Štvrtok
Najlepší brankár: 
Viliam Čizmazia 
FK DNV B
Najlepší hráč: 
Filip Varga  
FK DNV B

03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá: 
• Vodič kamióna hľadá miesto. 

tel.: 0914 292 380

ponúka:

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

• 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.anfi lm.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 problémy, 

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
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Z policajného
zápisnika

• O dva dni neskôr, v utorok 19. 
4., neznámy páchateľ sa vlámal 
do rodinného domu na Podhor-
skej. Ukradol niekoľko druhov 
káblov rôznych rozmerov, z toho 
niekoľko medených, vŕtačku De-
wald, čím spôsobil majiteľovi 
škodu krádežou 300 Eur 
a poškodením zariadenia domu 
500 Eur.
* Do pivnice na J. Jonáša sa 21. 
4. vlámal neznámy páchateľ. 
Ukradol stojanový ventilátor, 
gola sadu, stan pre 4 osoby, dva 
spacáky, zdvihák, kozmetický 
kufrík, sadu náradia. Krádežou 
spôsobil majiteľovi škodu 330 Eur 
a poškodením 15 Eur.
• Cez víkend od 22. do 26. 4. ne-
známy páchateľ na ulici Tehelňa 
dvakrát ukradol zo skladovej haly 
rôzny materiál v hodnote 20 900 
Eur.
• V noci 28. 4. neznámy páchateľ 
na J. Jonáša vnikol do pohostinst-
va a ukradol z hracieho automatu 
peniaze.                 

OO PZ DNV

• V stredu 13. 4. v autobuse č. 
21 neznámy páchateľ ukradol 
priručnú tašku a mobil N97, čím 
spôsobil občanovi škodu 350 Eur.
• V piatok 15. 4. mohla začať 
polícia trestné stíhanie voči dvom 
občanom za marenie výkonu 
úradného rozhodnutia, keď pri 
kontrole vodičov zistila, že jeden 
jazdil bez vodičského oprávne-
nia, ktoré mu zadržali pre požitie 
alkoholu pred jazdou už v minu-
losti a druhý mal tiež zadržané 
vodičské oprávnenie za iný 
priestupok.
• V nedeľu 17. 4. hliadka poho-
tovostnej motorizovanej jednotky 
spozorovala osobu, ktorá mala 
pri sebe vrecko s pervitínom. Po 
zistení a overení tejto látky začne 
proti priestupcovi polícia trestné 
stíhanie za nedovelenú výrobu 
omamných a psychotropných lá-
tok.

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.
CIEĽ:
Všetky trasy majú cieľ na Námestí 
Rodiny v Záhorskej Bystrici v mieste 
štartu do 18.00
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
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.

seniori IV. liga
19. kolo   23. 4.
Šk Vrakuňa – FK Lok. DNV       1 : 2
g DNV: Lorenc, Stupavský
20. kolo   1. 5.
FK Lok. DNV – Družst. Blatné    6 : 0
g DNV: Hrdlička 2, Lorenc, Pillár,Bumbál, M. Rischer
  z

Škola 
Orientálneho Tanca 

Irina dance
Nejedlého 56

841 02 Bratislava-Dúbravka
0911 307 170

 irinadance.sk@ mail.com
 www.irina-dance.sk

- Ja si myslím, že ľudia by 

mali chodiť bosí. Je to oveľa 

zdravšie. Napríklad ja, keď 

sa ráno zobudím obutý, tak 

ma bolí hlava celý deň.

•••

Voľakedy v moskovskom 

mäsiarstve:

- Mohli by ste mi nakrájať 

dvadsať deka šunky?

- Mohli. Prines, nakrájame.

•••

Otázka na rádio Jerevan:

- Čo bolo prv, vajce alebo sliepka?

- Prv bolo všetko.

•••

Manželka si dala na 

tvár bahennú masku. 

Dva dni vyzerala lepšie... 

Potom bahno opadlo... 

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

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

 Na sobotu 7. mája 2011 v čase 
9ºº - 18ºº h pozývajú organizátori 
tohto podujatia záujemcov z radov 
modelárov, detí, mládeže i ostat-
ných občanov na miestny rybník 
na rohu ulíc Istrijská a Mlynská. 
Pôjde o súťaž lodných modelov 
remorkérov, ktoru sa napodobňuje 
práca skutočných remorkérov 
v prístavoch. Úlohou modelov je 
prejsť s vlečným člnom stanovenú 
trať v časovom limite, pričom za 
jednotlivé absolvované prekážky 
získavajú bodové ohodnotenie. 
Organizátori predpokladajú účasť 
súťažiacich zo Slovenska a Českej 
republiky.

Pre deti i verejnosť
 Okrem časti súťažnej má podu-
jatie aj propagačný charakter, 
pretože v čase obeda ( cca od 12ºº 
do 14ºº h ) pripravia organizátori 
ukážky iných modelov (rýchlostné 

Remorkéry na rybníku
člny, RC autá, jazdy zručnosti pre 
deti s modelom lode a podobne.

Informácie o tom čo je Tug Towing 
ako aj pravidlá nájdete na: 
www.remorkerysk.wbl.sk

pp jk
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