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vydavateľa
Po studených aj daždivých dňoch konečne zateplilo
slniečko. A hoci na Veľkonočné
sviatky sa vraj trochu ochladí,
jar s teplými slnečnými lúčmi
konečne prišla, ba záhradkári sa obávajú, že niekoľko dní
aj zameškali. Iní tvrdia, že zohriata zem urýchli zameškané.
Slnko a teplo robia divy.
Aj ľudia sú menej zachmúrení, aj na Veľkonočné sviatky sa vari tešia viac ako na
ktorékoľvek iné dni, a aj keď
sú tieto sviatky veľké a udalosti pamätné, v podstate sú
vraj smutné. Víťazstvo života
nad smrťou, dobra nad zlom,
tepla nad chladom však dominujú, naznačujú cesty k
lepšiemu, len sa ich chopiť a
nekľučkovať. Nuž, dobrá rada, vraj nad zlato.
Nechýbala, dúfam, ani minulú sobotu. Hlavu štátu sme
si zvolili, aj keď sa mi zdá,
oproti kampaniam už len v
okolitých štátoch, sme akýsi
iní, pohodlnejší, odovzdanejší,
takí akýsi nijakí. Potom sa
čudujeme rôznym prívlastkom, od holubičí až po neviem aké, ale v podstate sa
nám snažia navravieť, že spoliehať sa na iných je nie dobré, pretože iní môžu chcieť
iné a nám zostane...
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Občania Devínskej Novej Vsi blahoželajú Ivanovi Gašparovičovi k znovuzvoleniu
za prezidenta SR, želajú mu veľa zdravia a múdrych rozhodnutí. Ku gratulantom
sa pripája aj redakcia Devexu.

Akčný plán DNV
S veľkým záujmom som si prečítal
Akčný plán kapitálového rozpočtu
a programu obce na roky 20092011. Po jeho dočítaný som zostal
zdesený. Pri výpadku daní a v čase
hospodárskej krízy je treba šetriť a tu

je to práve naopak. Je plný vecných
a formálnych chýb.
Prejdime si postupne vybrané kapitoly tohto plánu:
(Pokračovanie na 2. a 3. strane)

bezplatne

Vážený pán Krug,
vzhľadom na problémy,
ktoré Vám i nám občanom
spôsobuje MČ DNV ohľadne
financovania Devexu, by
som rád predostrel návrh,
že by sa Devex určitý čas
vydával iba v elektronickej
forme. Som toho názoru, že
mnohým občanom DNV by to
do určitej miery vyhovovalo.
Je pravdepodobné, že
občania, ktorí nemajú prístup
na net, by sa začali ráznejšie
domáhať naplnenia svojich
potrieb, z ktorých mnohé –
a medzi inými aj financovanie
Devexu – MČ a mnohí
poslanci dlhodobo
jednoducho ignorujú.
V medzičase by som
navrhoval z Vašej strany
– nakoľko t.č. nie ste
viazaný cenzúrou MČ ako
„chlebodarcu“ ( z našich
spoločných prostriedkov a nie
súkromných prostriedkov
nešťastne zvolených
zástupcov), usporiadať
protestné zhromaždenie
pred MÚ (alebo miestom
ich zasadania) počas ich
zasadnutia s tým, aby
poslanci a MČ DNV plnili
naše potreby a vôľu. Preto
sme ich tam predsa volili.
Nie preto, aby si každú chvíľu
navzájom odsúhlasovali
neúmerné odmeny za
ignorovanie požiadaviek
alebo dokonca proti vôli
a záujmom občanov - voličov.

S pozdravom Ševčík
Úzavierka dnešného čísla
bola 2.4. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 16.4. 2009,
číslo vyjde 24.4. 2009.
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KRÁTKE SPRÁVY

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

Od 25. marca 2009
od 12.00 pre linky 21, 23
a N21 je zriadená nová
zastávka Zamajerské
na ulici Jána Jonáša
v Devínskej Novej Vsi.
Autobusy budú na tejto
zastávke zastavovať NA
ZNAMENIE. Nová zastávka
zlepší obslužnosť novej
obytnej štvrte Zamajerské.

Týždeň:

Dátum

Pristavenie

Vývoz

16

14.4.2009

utorok

štvrtok

J. Jonáša na parkovisku

		

14.4.2009

utorok

štvrtok

Jasensová v slepej uličke

		

14.4.2009

utorok

štvrtok

Na Výhliadke v strede ulice

17

21.4.2009

utorok

štvrtok

Spádová pri tenisových kurtoch

		

21.4.2009

utorok

štvrtok

J. Smreka pri VÚB

		

21.4.2009

utorok

štvrtok

Š. Králika 8-10 oproti Garážam

Smetisko menom Devínska
V poslednom čase som si nemohol
nevšimnúť narastajúce množstvo
odpadkov a smetí povaľujúcich sa
po našej krásnej Devínskej. Určite
ste si to museli všimnúť aj vy.
Problémom sú najmä bezdomovci, ktorí sa prehrabávajú v kontajneroch, občas z nich niečo vyhodia
a väčšinou ich nechávajú otvorené. Vietor, ktorý v poslednej dobe
nabral na intenzite tieto odpadky
rozfúkava po celom sídlisku. Výsledný efekt rozhodne nepôsobí

dobrým dojmom. Zamestnanci DENOVY z času na čas síce tieto
odpadky zbierajú. Avšak nemajú
šancu úspešne bojovať s takým
množstvom odpadu. Som toho názoru, že jediným rozumným a efektívnym riešením je zabránenie úniku
odpadkov priamo zo zdroja, teda
z kontajnerov. Niektorí obyvatelia
DNV s tým už začali a to tak, že si
svoje kontajnerové úložiská oplotili
a zamkli. Takže ku kontajnerom sa
dostanú iba ľudia, ktorí sa k nim

Akčný plán DNV
(Pokračovanie z 1. strany)
Kúpa pozemkov a budov – areál
VPS
K tejto problematike som sa už
vyjadroval, chcem len znova pripomenúť, že areál bol kúpený draho a alternatíva jestvovala.
Nákup osobných automobilov
49 791 EUR/ 1 500 000 Sk
Treba nakupovať nové automobily? Pripusťme, že áno, ak sú tie
súčasné tak opotrebované, že
sa na nich nedá už jazdiť. Všetci
vieme, že ceny áut klesajú v dôsledky zníženia dopytu a dnes nie
je problém kúpiť 3 kvalitné vozidlá za cenu 33 000 EUR. Takže
namiesto 49 791 EUR stačí minúť
33 000 EUR. Úspora č.1 – 16 791
EUR (505 845 Sk).
PD – Rekonštrukcia a rozvoj
športového areálu ZŠ Horova 16

Vybudovanie športoviska je chvályhodný cieľ, ale dopravné riešenie a parkovanie je v tejto oblasti
neúnosné už teraz, neviem si predstaviť, kde budú parkovať návštevníci športových podujatí v tomto
areáli. Podľa vizualizácií tam majú
byť pomerne veľké tribúny, kde zaparkuje 200 áut, keď príde 400 ľudí
na väčšie športové podujatie?
PD – zriadenie objektov VPS
23 236 EUR/ 700 000 Sk
Cena za projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie jestvujúceho areálu
je premrštená. Konzultoval som to
s architektom, ktorý mi potvrdil, že
takáto projektová dokumentácia môže stáť tak maximálne 12 000 EUR.
Cena projektovej dokumentácie je
zvyčajne 5% z celkovej ceny stavby.
Znamená to teda, že MČ DNV ide
preinvestovať na areáli pre Denovu
a hasičov 460 000 EUR (takmer

Miesto pristavenia

dostať majú. Týmto by sa navyše
vyriešil aj ďalší problém. Problém,
o ktorom som sa dopočul už z viacerých zdrojov; niektorí obyvatelia,
ba aj prevádzky v DNV nemajú zaplatený vlastný zber komunálneho
odpadu, nakoľko im to zákon neukladá. Následne svoj odpad odnášajú do kontajnerov vo svojom
susedstve, takpovediac na čierno.
Nie jeden krát sa potom stane, že
občan ktorý si platí kontajnerovú
kapacitu nemá svoj odpad kam vyhodiť. Mne osobne sa to vidí dosť
nespravodlivé.
Uzatvorením kontajnerových státí

by sa teda vyriešili hneď dva problémy. Jedinou prekážkou by mohli
byť peniaze ktorých je vždy málo.
Cena za jedno takéto ohradenie
pre celý vchod sa pohybuje okolo
5 000 eur. Pre 8 poschodový panelák cena na 1 byt vychádza na
156 eur (5000 eur/32 bytov). Bol
by som však rád, ak by pomohli
aj samotní poslanci DNV schválením finančného príspevku. Veď
ide o prostredie, v ktorom žijeme
a malo by nám všetkým záležať na
jeho vzhľade.

14 miliónov Sk)?? Ide o budovu
bývalej Textilanky, o ktorej poslanci
pri jej kúpe rozprávali, že je v podstate úplne hotová!! Ak áno, tak
je to neuveriteľné plytvanie našimi
spoločnými peniazmi. Úspora č.2 –
11 500 EUR (346 449 Sk)

 optimalizovať vykurovanie

Štúdia energetická
a svetlotechnická
3 319 EUR/ 100 000 Sk
Naozaj takéto niečo potrebujeme?
Z úst jedného poslanca som sa v debate na DTV dozvedel, že to potrebujeme podľa zákona. Ne-viem, ktorý
zákon myslel, ale energetiky sa týka
energetický zákon č. 555/2005 Z.z..
V ňom sa píše v čl. I, § 5 – energetická certifikácia je povinná pri predaji,
prenájme budovy, pri dokončení novej
budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná.
A to nehovorím o tom, že budovy MŠ
a ZŠ nie sú majetkom MČ DNV, tá
ich má len zverené do správy. Každý
lepší odborník v oblasti stavebníctva
predsa vie, že v takýchto starších budovách treba vykonať nasledovné:

Jozef Tittel

objektu – montáž kondenzačných
kotlov, termostatických ventilov,
vyregulovanie vykurovacieho
systému
 vymeniť staré okná za nové
 zateplenie fasády a strechy
Úspora č.3 –
3 319 EUR (100 000 Sk)
Štúdia pešia zóna, obecný park
Charkovská
So štúdiami sa v tomto akčnom
pláne roztrhlo vrece. Pripadá
mi to, ako keby sa teraz niekto
zobudil s 20 ročného spánku. Zaujímavé, že doteraz nikomu nechýbali. Len nerozumiem, načo má
naša mestská časť vlastného architekta, keď na každú maličkosť
si ideme dať urobiť štúdiu. Myslím,
že takéto niečo by bez problémov
zvládol. Úspora č.4 –
6 638 EUR (200 000 Sk)
Štúdia rekonštrukcia striech ZŠ
3 319 EUR/ 100 000 Sk
Táto štúdia je veľkým omylom

DEVEX 2
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akčného plánu DNV. Nápad, aby
sme na ploché strechy základných
škôl dali robiť nadstavby, aby ploché strechy nezatekali, je scestný.
Plochá strecha sa dá v súčasnosti
kvalitne opraviť tak, aby vydržala
dlhý čas bez poruchy. Nehovoriac
o tom, čo by to prinieslo z architektonického hľadiska. Nehovorím,
že budovy základných škôl sú
špičkovou architektúrou úrovne
N. Foste-ra alebo A. Alta, ale novotvar šikmej strechy skôr uškodí
ich vzhľadu, nehovoriac o tom,
že takáto rekonštrukcia strechy je
niekoľkonásobne drahšia. Ak chcete opraviť strechy na školách,
stačí zavolať kvalitnú izolatérsku
firmu a tá vám povie nasledovné:
poškodený strešný plášť sa opraví
nalepením kvalitného modifikovaného izolačného pásu (príp.
fólie), potom nasleduje vrstva tepelnej izolácie z extrudovaného
polystyrénu hrúbky 12-15 cm
a nakoniec ide vrstva štrku (princíp
tzv. obrátenej strechy). Alebo sa
na jestvujúcu strechu ukotví tepelná
izolácia a tá sa potom zaizoluje.
Cena za m2 opravy takejto strechy
je cca 40 EUR (1 200 Sk), takže
za peniaze na nezmyselnú štúdiu
sa dá opraviť 83 m2 strechy. Úspora č.5 – 3 319 EUR (100 000 Sk)
Kamerový systém
3 319 EUR/ 100 000 Sk
Neviem, o aké doplnenie kamerového systému má ísť, za túto
sumu s naším zastaraným kamerovým systémom prakticky nikto nič
nespraví. Kamerový systém treba
od začiatku prebudovať, sfunkčniť
a rozšíriť. Určité aktivity vyvíja
v tejto oblasti aj magistrát.
Úprava areálu VPS 33 194 EUR/ 1 000 000 Sk
Ani to dlho netrvalo a už tu máme
navyšovanie ceny areálu pre
Denovu o ďalších 33 194 EUR
(1 000 000 Sk).
Nehovoriac o tom, že v aktivite
717 je na vybudovanie strediska
VPS Denova určených ďaľších
265 551 EUR (8 000 000 Sk).
Skúsme si to spočítať:
nákup areálu, projekt rekonštrukcie, úprava areálu, vybudovanie
strediska nám dohromady dá neuveriteľnú sumu 1 271 327 EUR
(38 300 000Sk)!!! Na toto sa
už aj slová ťažko hľadajú... Vyzerá to tak, že z areálu VPS sa
stane bezodná diera na naše
spoločné peniaze. Toto už snáď

ani nie je neschopnosť, to už je asi
zámer. Apelujem na všetkých zodpovedných, začnite už konečne pracovať v prospech našej mestskej časti
a nie na jej škodu!!
Búracie práce Istrijská 68
– 13 278 EUR/ 400 000 Sk
Pripravujeme pozemok budúcemu
investorovi? Uvítal by som, keby sa
v okolí Chorvátskeho múzea spravilo
parkovisko a prípadne menšie námestie, ale to by MČ DNV mala vedieť,
ako to územie bude vyzerať. A to
nevie, a je to veľmi smutné.
Riešenie bývania lokalita Istrijská
a Kolónia
1 659695,9 EUR/ 50 000 000 Sk
Kto mi vysvetlí, načo chceme minúť
takúto obrovskú sumu???
Realizácia pešej zóny – centrálne
námestie 265 551,35 EUR/
8 000 000 Sk
Pri čítaní tohto „akčného plánu“ mám
často pocit, že sa ani netýka našej
Devínskej.
Nerozumiem, o akej pešej zóne
od Terna po bývalú mýtnicu sa tu
píše? Kde by tak asi mala byť? Najprv predáme lukratívne pozemky
v DNV na Istrijskej ulici, potom tam
necháme postaviť štvorposchodové
domy bez poriadneho parkovania
a potom ideme robiť štúdiu pešej
zóny a realizovať centrálne námestie? Prišli sme takto o najcennejší
priestor v DNV, ideálny na oddychovú zónu a centrálny park našej
mestskej časti, ale to už plačem nad
rozliatym mliekom a nad niekoho
nekompetentnosťou.
Nehovoriac o tom, že kompetentní
nám 15 rokov sľubovali, ako to dobre spravia a výsledkom je katastrofa
a množstvo vyrúbaných stromov.
A kompetentní sa tvária, že je všetko
v poriadku a že sa starajú o naše
blaho.

Dúfam, že im to pri ďalších voľbách
neuveríme...
Vybudovanie kompostárne MČ
531 102,70 EUR/ 16 000 000 Sk
A dostávame sa k ďalšiemu premrštenému číslu v akčnom pláne. Táto
suma je prevzatá z projektu kompostárne, ktorá mala vzniknúť v spolupráci so závodom VW, kde sa mal
spracovávať zelený odpad Devínskej
Novej Vsi a závodu VW. Tento projekt sa vinou MČ DNV nerealizoval.
Nerozumiem, prečo ale zostala
suma. Už dávno navrhujem, aby sa
obecná kompostáreň vytvorila pri
miestnom podniku Denova, ktorá
sa stará o zeleň v Devínskej. Denova disponuje mechanizmami, ktoré
sú v kompostárni potrebné. Celá
kompostáreň potrebuje cca 1 000 m2
plochy. Našej mestskej časti chýba
betónová plocha na zakládku kompostu. Na 300 ton zeleného odpadu
ročne, ktoré Devínska produkuje,
je potrebných cca 550 m2. Cena
za vybudovanie takejto plochy je cca
26 000 EUR (783 000 Sk). Ďalej
potrebujeme prekopávač kompostu
v cene cca 15 000 EUR (452 000
Sk), sito, skladovacie boxy, a ďalšie
zariadenia v hodnote cca 20 000
EUR (602 520 Sk). Takže namiesto
531 102 EUR nám nakoniec treba
necelých 100 000 EUR.
Realizácia geotermálneho vrtu vč.
letného kúpaliska
Rád by som vedel, ako vyzerá projekt geotermálneho vrtu? Približne
pred dvoma rokmi bol v DTV vo
veľkom štýle prezentovaný a teraz
je podozrivo ticho. Pokiaľ si tú
reportáž dobre pamätám, tak sa tam
spomínalo, že projekt vodného centra
sa má rozkladať po oboch stranách
železnice pri Devínskom Jazere. Neviem, ako vy, ale ja si veľmi neoddýchnem, keď okolo mňa každú chvíľu
preletí rýchlik alebo nakladný vlak.

Ubytovacie a gastronomické
služby Vápencová 1 659 695,94
EUR/ 50 mil. Sk
Pri čítaní akčného plánu som si
myslel, že najväčším nezmyslom
je štúdia rekonštrukcie striech
základných škôl. Ale nápad
rekonštruovať reštauráciu na štadióne a zriadiť tam ubytovacie
kapacity za 1 659 695,94 EUR/
50 mil. Sk je podľa môjho názoru
bezkonkurenčne najväčší nezmysel
akčného plánu. Z histórie vieme, že
štát a verejná sféra nie sú dobrými
vlastníkmi a hospodármi a MČ
Devínska Nová Ves nie je v tomto
smere výnimkou. Rád by som
vedel, kto niečo takéto dokázal
vymyslieť.
Alternatívne zdroje – biomasa,
bioplyn, geotermálna a
veterná energia – spolu
za 1 327 756,70 EUR/
40 miliónov Sk
V akčnom pláne sa píše, že cieľom
tejto aktivity sú nové zdroje. Nerozumiem dobre tomuto bodu, veď
kotolne patriace MČ DNV sú prenajaté súkromnej firme. Mám pocit,
že tento bod je tam len do počtu,
aby tu niečo bolo. Neviem si
predstaviť, ako by mestská časť
mohla realizovať veľké projekty
typy vybudovanie veternej elektrárne, keď má problém vybudovať
niekoľko metrov chodníka na mieste, ktoré to bytostne potrebuje.
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ
a ZŠ 829 847,97 EUR/
25 miliónov Sk
O nápade rekonštruovať strechy
škôl tým, že ich nadstavíme som
písal pri štúdii rekonštrukcie škôl.
Nazval som to veľkým omylom.
Ale chcieť na to minúť 829 847,97
EUR je do neba volajúca hlúposť.
Za tieto peniaze sa dá v týchto
objektoch urobiť oveľa viac, ako
nadstavať na ploché strechy nadstavbu. Tento bod beriem ako zlý
vtip zo strany kompetentných.
Vybudovanie strediska VPS
Denova 265 551,35 EUR/
8 miliónov Sk
O tomto bode som už písal, len
pripomeniem, že pri kúpe tohto
areálu sa hovorilo, že už je prakticky hotový a teraz ideme doňho
investovať 265 551,35 EUR?
Niekedy mám pocit, ako keby si z
nás občanov robili dobrý deň...


Milan Jambor
DEVEX 3
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centrum pre voľný čas
Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

16. - 21. 4. Deň zeme
“Zelená generácia – starajme sa
o svet, ktorý zdedia naše deti“
Projekt prírodovedno-náučných podujatí
pre deti a mládež v DNV venovaný mesiacu
lesov a sviatku Zeme 8.00 – 12.00 h.
21. 4. „Voda – základ života“
Seminár pre pedagógov základných
škôl a osemročných gymnázií
19. 4. Slávnostný veľkonočný koncert
miesto: kostol sv. Ducha o 20.00 h.
24. 4. Kaviár a šošovica
- divadelné predstavenie pre mládež aj dospelých o 18.00 h.
vo veľkej sále IstraCentra, účinkuje:
divadelný súbor Forbína – ZUŠ DNV

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
18.4. Čarovný Schloss Hof
- autobusový výlet do letného sídla Márie Terézie
TIK DNV, Istrijská 49, 9.45 h.

Nízkoprahový klub Ichtys
je miestom stretnutia detí a mladých

N

ízkoprahový klub Ichtys sa stáva, čím ďalej tým viac zaujímavým miestom pre trávenie voľného
času pre deti a mladých. Hoci má
klub len dve pomerne malé miestnosti, tak pravidelne sa nám napĺňa
nad kapacity. Bežne nám chodí na
klub v priemere 10 detí a mladých.
Čím je klub taký zaujímavý? Predovšetkým je to miesto, kde môžu
prísť a nemusia dať ani cent za svoj
pobyt. Zároveň si môžu zahrať hry,
popočúvať hudbu alebo aj len tak
posedieť, či porozprávať o témach,
ktoré ich zaujímajú. A keďže má
klub svoje pravidlá, ktoré musia
všetci jeho návštevníci dodržiavať.
Ako pridaná hodnota klubu sú aktivity, ktoré si naši návštevníci sami
navrhli a spoločne sa ich pokúsime
zrealizovať. Koncom marca (28.3.)
je navrhnutý výlet na Pajštún a vo
štvrtkovom klube sa bude pozerať

spoločne film, ktorí si naši návštevníci sami vyberú.
Čo všetko môžu deti a mladí v našom klube?
• Porozprávať sa, poradiť sa s dospelými, požiadať o pomoc dospelého...
• Počúvať hudbu, pozrieť si film
• Zahrať si hry - Dáma, Šach, Karty,
Človečko, Húsky a rozličné iné
• Využiť výtvarný materiál - farbičky,
fixky, farby na sklo...
• Plánovať a pripravovať ďalšie voľnočasové aktivity - turnaje, výlety...
• A priniesť ďalšie nápady, ako tráviť svoj voľný čas.
Pre tých, ktorí nevedia, kde je náš
klub: Š. Králika 1 (biela budova pri
rozostavanom dome), prvé poschodie a oranžový zvonček. V klube
sme v utorky od 17.00 do 19.00,
štvrtky od 16.00 do 18.00 a v soboty od 15.00 do 18.00.

Program kina DEVÍN

nedeľa 19.4. o 17.00, 19.00
Sedem životov

v Devíne (nie v Devínskej)

streda 22.4 o 19.00
Sex drive

nedeľa 12.4. o 14.30, 15.15, 17.30
Príbeh o zúfalčekovi

piatok 24.4. o 17.00, 19.00
Líbaš jako bůh

streda 15.4 o 17.00, 19.00
Sněženky a machři
po 25 letech

nedeľa 26.4. o 19.00
Venkovský učitel
dkdevin@amfik.sk

ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica

MAREC - MESIAC KNIHY

Región v ktorom žijem 2009
(dokončenie z minulého čísla)
Potom nasledovalo veľké súťaženie všetkých žiakov po družstvách
o tom, čo si zapamätali z rozprávky.
Podujatia sa tiež zúčastnili zástupkyne vydavateľstva AT Publishing,
ktoré vydalo spomenutú knihu.
Posledný deň podujatia niesol názov „Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly“ určený pre
žiakov 7. a 8.ročníkov. Pozvanie prijala jej hlavná autorka RNDr. Viera Feráková. Porozprávala žiakom
o príprave knihy, odpovedala žiakom na mnohé otázky a premietOcenení:
I. KATEGÓRIA
1. miesto - Saška Vaculíková
3.B ZŠ P.Horova
2. miesto - Juraj Valík
3.A ZŠ P. Horova
3. miesto - Kristína Kuncová
4.C ZŠ I. Bukovčana
II. KATEGÓRIA
1. miesto - Marek Hutta
5.B ZŠ I.Bukovčana

la diapozitívy s obrázkami kvetov
a rastlín, z ktorých niektoré rastú
iba v okolí Devínskej Kobyly. V druhej časti programu bolo vyhodnotenie literárnej súťaže v III.kategórii
na tému
Chránené územia v okolí Devínskej Novej Vsi.
Súčasťou projektu bola aj literárna
súťaž na tému: „Chránené územia
v okolí Devínskej Novej Vsi“.
V spolupráci so základnými školami v DNV prišlo do súťaže 112
prác, ktoré odborná komisia rozdelila do troch kategórií a v každej
udelila 3 hlavné ceny.
2. miesto - Jakub Martanovič
6.A ZŠ P. Horova
3. miesto - Tomáš Junas
5.B ZŠ I.Bukovčana
III. KATEGÓRIA
1. miesto - Lucia Šmahovská
8.C ZŠ I. Bukovčana
2. miesto - Monika Švecová
7.A ZŠ P. Horova
3. miesto - Šimon Jánoš
7.A ZŠ P. Horova

Miestna knižnica ďakuje za spoluprácu vedeniu základných škôl a pedagogickým pracovníkom ZŠ I.Bukovčana a ZŠ P. Horova a všetkým pisateľom za
ich pekné práce. Poďakovanie patrí aj vydavateľstvám Fragment, AT Publishing a kvetinárstvu Begra za ich sponzorské dary.
Pracovníčky knižnice

Slovo majú Novoveštania
 To ste mali už dávno urobiť a
noviny Devex predávať. Kto ich
chce, tak si ich kúpi a kto nechce, nebude ich čítať aj keď ich
dostane zadarmo. Nerozumiem
však pánom z našej obce, ktorí
odmietaním miestnych novín (teda odmietaním prispievať na ich
vydávanie) ani sebe nerobia dobre.
Vt

 Ono to vyzerá (s Devexom)
ako keď pštros si schová hlavu
do piesku a nič nevidí. Veď Devex je možné čítať aj na internete, povinné výtlačky putujú po
knižniciach od Bratislavy po Košice, iste si vymieňajú spravodajstvo aj medzi mestskými časťami
i medzi obcami Slovenska...
kto nechce, nevidí.

DEVEX 4
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Ing. František NAGY
a Mgr. Eva HEBLÁKOVÁ
Marek MRVA
a Denisa RYŠÁNKOVÁ
Blahoželáme !

Odišli z našich
radov
Martin UHERKOVICH
Marko PUTIK
Ing. Andrej PUTRA
Ferdinand MICHALIK
Nech odpočívajú v pokoji !

Blahozelanie
ˇ
Dňa 2. 4. 2009 sa dožila
naša mama
Milka Besedová 
úctyhodných 85 rokov.
Pri tejto príležitosti
jej zo srdca prajeme
nech osud života len
dobro ďalej jej prináša.
K tomu zdravia ešte viac,
aby spokojná mohla byť
a tešiť sa z nás.
Z lásky jej to želajú
deti s vnúčatami a
pravnúčatami
ako aj ostatná rodina.

U

ž niekoľko mesiacov počúvame o finančnej a ekonomickej
kríze. Nie je to príjemné počúvať
a najmä prežívať. Experti hovoria,
že môže byť aj horšie. Zaujalo
ma, že viacerí odborníci z politického a ekonomického sveta začali
v tejto súvislosti hovoriť aj o kríze
hodnôt. Čo asi myslia hodnotami?
Hodnotou je určite aj stabilný slušný finančný príjem, ale tu sa asi
myslí viac na pozadie, z ktorého sa
ten finančný príjem rodí. Ako dobre vieme, uchmatnúť sa dá kadečo,
ale dlhodobá prosperita sa skôr
rodí z dobrých ľudských vzťahov,
vzájomnej úcty a aj z ohľaduplnosti k prírode. Akú úlohu tu zohráva
viera a náboženstvo? Náboženské postoje sú, samozrejme, zasa
rôzne, ale ak myslíme priamo na
kresťanstvo, spomínam si na Ježišove slová: „Hľadajte najprv Božie
kráľovstvo a všetko ostatné sa vám
pridá.“ Je to vlastne opačný postup
ako známe marxistické: „Najprv
(ekonomická) základňa, potom
nadstavba.“
Paradoxom ostatných rokov je,
že aj kritici marxizmu a komunizmu u nás či v Amerike naháňali
predovšetkým ekonomiku (zisky)
a tvorbu ľudskosti od dôrazu na
vzdelávanie až po solidaritu nechali na neskôr – až sa budeme
mať lepšie. Ak budeme však takto
oddeľovať naše ekonomické potreby od tvorby kapitálu ľudského

Veľká noc 2009
a morálneho, treba si jasne povedať, že lepšie nebude a byť nemôže. Veľkonočné sviatky sa kedysi
zrodili z túžby po slobode – určite
aj tej sociálnej, ale omnoho viac
z túžby po slobode, ktorá nezávisí
od výšky nášho finančného príjmu,
ale najmä od úrovne našej kultúry,
morálky a viery, čiže od toho, čomu
dôverujeme alebo čím sa necháme
v našich snaženiach motivovať.
Kresťanská Veľká noc oslavuje skúsenosť, že je možné uzrieť niečo
krásne a mocné, čo nás zbaví strachu o prežitie a umožní nám žitie –
to slobodné a solidárne a zároveň
úctivé voči Bohu, prírode i ľuďom.

Zaiste, je to dráma a zápas, preto sa v našich kostoloch na Veľký
piatok pozdvihuje kríž, a až potom
na Veľkonočnú nedeľu sa spieva
radostné aleluja. Radosť nejestvuje
bez ochoty obetovať sa, ale aj kríž
by bol neznesiteľný bez výhľadu
na radosť, čo prichádza. Prajem
nám všetkým schopnosť rozlišovať, čo stojí za námahu a obetu,
a súčasne výhľad na veľkonočnú radosť, čo sa rodí práve z tej
zmysluplnej obetavosti a hľadania
Božieho kráľovstva – z viery, úcty,
vzájomného porozumenia.

Karol Moravčík,
 farár v Bratislave – Dev. N. Vsi

Bohoslužby v Kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi
cez Veľkonočné sviatky 2009
5. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.

Kvetná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00 			
Zelený štvrtok – 19.00
Veľký piatok – 17.00
Biela sobota – 19.30
Veľkonočná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00
Veľkonočný pondelok – 8.00, 10.30

Zostali sme dlžní

Na zachovanie

Devexu

Ako je známe od 2. polroku 2007
prestala Mestská časť DNV podporovať vydávanie miestnych novín
Devex a tak vydavateľ, na podnet
občanov vydáva miestne noviny
s podporou občanov a obyvateľov
Devínskej, s podporou sponzorov
a podnikateľov. Ako sa darí, o tom
pravidelne informuje. V marci prispeli na zachovanie Devexu: z ul.
Mečíková: Ing. F. Müller, z ul. Na
vyhliadke: A. Matúšovýchová, prostredníctvom banky traja neznámi.
Po dlhom čase prispieva k oživeniu
prvá objednávka inzercie...Pripraviť noviny na predaj tiež žiada čas.
Človek (teda vydavateľ) by nesmel
v priebehu mesiaca dva krát skončiť
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v nemocnici. Pripravujeme sa však
na tento krok, s tým, že prvými predplatiteľmi by boli tí, čo v tomto roku
už prispeli, alebo v minulom roku významne prispeli na udržanie Devexu, ďalším predplatné ponúkneme
a ostatní budú mať možnosť Devex
kúpiť v novinových stánkoch. Termín
tejto zmeny včas oznámime, ak sa
neudeje niečo výnimočné alebo nepredvídateľne priaznivé.
Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov Devexu, za doterajšiu podporu a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú
číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9,
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20089

Mgr. Peter Krug,

vydavateľ

Výročné zhromaždenie
Miestneho odboru Matice slovenskej, 8. marca, práve na MDŽ,
prišli pozdraviť aj mládežníci. Zo
Základnej umeleckej školy (ZUŠ)
Jakub Ondelka zahral na gitare,
žiaci zo ZŠ na P. Horova Duňa
Zemanová zaspievala dve piesne,
Julka Gálová predniesla povesť
Sninský kameň a zo ZUŠ Ivica Šimkovičová predniesla na priečnej
flaute sonátu F-dur od Telemana, na
gitare ju sprevádzala Terézia Balážová. O činnosti miestneho odboru
za uplynulý rok informoval predseda MO MS v DNV Ing. Ján Žatko.
Z minuloročných podujatí nemožno
nespomenúť, že v apríli na krajskom
sneme MS zvolili za člena krajskej
rady nášho predsedu Jána Žatka,
v máji sme usporiadali už 15. roč-

ník Festivalu slovenskej národnej
piesne, v júni zaujal, aj spoluobčanov Deň otcov a v septembri oslavy
Dňa ústavy, podujatia usporiadané v spolupráci s Mestskou časťou
DNV. Nepodarilo sa zachovať detský folklórny súbor Matičiarik ani
založiť spevácky súbor dospelých.
V oboch prípadoch hľadajú matičiari ochotných záujemcov o vedenie
súborov. O iniciatíve MO MS na
obnovení pamätníka – sochy – gen.
M. R. Štefánika sme už písali, písali
sme aj o verejnej zbierke (č. 5/09).
Po jedenásťročnom úsilí, i „tvrdohlavosti“ čestného predsedu MO MS J.
Slovinca sa zámer podaril a už na
tohtoročnej májovej spomienkovej
slávnosti by, aj vďaka podpore MČ
DNV, mala byť socha odhalená. r
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Volkswagen Slovakia v Bratislave DNV

Brány
poznania otvárate

Rekordné výsledky 2008

Aj tohtoročný Deň učiteľov si MČ DNV a pedagógovia pôsobici v Devínskej
pripomenuli zodpovednú prácu učiteľov.
Ocenení pedagógovia:
Balajová Zdena, Dojčanová Zuzana, Feňová Gabriela, Kožoušková Gabriela,
Miháliková Katarína, Porubčanová Oľga, Rybjanská Mária, Szaboóvá Zuzana,
Stranovská Katarína, Šulovská Tatiana, Vinceková Mária prevzali z rúk
predstaviteľov samosprávy vo štvrtok 26. 3. 2009.
dk

V uplynulom roku sa v závode
Bratislava vyrobilo 187.872 vozidiel. Približne 90% výroby automobilov tvorila produkcia SUV (Sports
Utility Vehicle).
Vo VW SK sa exkluzívne vyrábajú
modely Volkswagen Touareg a
Audi Q7, ktoré sa dodávajú zákazníkom po celom svete. „Tieto
výsledky sme dosiahli s našimi
motivovanými a kvalifikovanými zamestnancami. Odviedli vynikajúci
výkon. Početné procesy, ktorých
implementácia prispela k tomuto
skvelému výsledku, sme zaviedli
spoločne s nimi“, povedal Dr. Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW SK. V júni 2008
oslávilo VW SK aj 5-tisícu Škodu
Octavia, ktorá opustila výrobnú
linku. Český bestseller sa začal

bratislavskom závode vyrábať v
marci 2008. Výroba prevodoviek
zostala takmer na úrovni predošlého roka: v roku 2008 opustilo
výrobu 362 tisíc prevodoviek pre
vozidlá značiek Volkswagen, Audi,
Seat a Škoda. Doteraz sa v bratislavskom závode vyrobilo viac ako
4,5 milióna prevodoviek. Výroba
komponentov zaznamenala v roku
2008 výrazný nárast. Vyrobilo sa
ich 25,1 miliónov, čo predstavuje
nárast o 10,6%. Komponenty sú
dodávané závodom v rámci celého koncernu. Tržby spoločnosti
činili 5,18 miliárd eur. Medziročne
poklesli o 9,6%. Výsledok hospodárenia dosiahol výškou 283,5 miliónov eur po zdanení rekordnú
úroveň a narástol v porovnaní s minulým rokom o 25,9%.

Dostali sme do redakcie upozornenie na výrub stromov za rybníkom smerom do Devínskeho jazera. Zašli sme sa na inkriminované miesto pozrieť a zistili sme, že
firma Váhostav tam buduje protipovodňovú hrádzu. Celá stavba sa bude „ťahať“ až po Devín.
r

Nabanánujte sa
(Prečítali sme a ponúkame. Bez záruky!)
Banán obsahuje tri prírodné cukry - cukrózu, fruktózu
a glukózu kombinovanú s vlákninou. A banán dáva
okamžitý podpornú a substančnú dávku energie. Výskum potvrdil, že púhe dva banány poskytujú dostačujúcu dávku energie potrebnej na výdatné 90-minutové
cvičenie. Nie je divu, že banán je ovocie číslo jedna
u vedúcich svetových atlétov. Ale energia nie je tým
jediným, čím nás môže banán držať fit. Dokáže tiež
pomôcť prekonať podstatné množstvo chorôb a neželaných stavov, tvoriac tak prvok ktorý by mal byť
určený
 Depresia: Podľa posledných výskumov vykonaných na MIND medzi ľuďmi trpiacimi na depresiu
veľká časť z nich sa cíti výrazne lepšie po požití banánu. To je preto, lebo banán obsahuje tryptophan,
druh proteínu ktorý telo premení na serotonín, známy
ako uvoľňujúci a relaxačný prvok ktorý zlepšuje náladu a celkovo vás robí šťastnejším.
 Pre Menštruačné Syndrómy: Zabudnite na tab-

letky - nabanánujte sa. Vitamín B6
ktorý sa v banáne
nachádza vám zreguluje hladinu glukózy v krvi, čo pozitívne zaúčinkuje
na vašu náladu..
 Anémia: Vysoký obsah železa v banánoch dokáže stimulovať hemoglobín v krvi a pomáha v prípade
anémie.
 Krvný tlak: Toto jedinečné tropické ovocie má
extrémne vysoký obsah Potasia a pritom nízky obsah
soli, a to robí banán perfektným nástrojom v boji proti
krvnému tlaku. Naviac, US Food and Drug Administration práve povolila banánovému priemyslu aby
mohla oficiálne vyhlasovať schopnosti tohto ovocia
na znižovaní rizík krvného tlaku a infarktu.
 Mozgová sila: 200 študentov na škole v Twickenhame (Middlesex, England) dostávalo tento rok
výpomoc počas skúškového s banánovou potravou:
na raňajky, desiatu a obed ako prostriedku na zvýšenie výkonnosti ich mozgu. Výskum dokázal, že toto

ovocie, nabalené potasiom dokáže pomáhať a robiť
študentov oveľa sústredenejšími.
 Trávenie: Vysoký obsah vlákniny v strave tvorenej
banánmi pomáha upraviť činnosť tráviaceho traktu
do normálu a pomáha prekonať problémy bez použitia laxatív.
Kocovina: Jeden z najrýchlejšie zaberajúcich
spôsobov odstránenia poopicových stavov je urobiť
si banánovo mliečny šejk osladený s medom. Banán
utíši žalúdok a s pomocou medu vybuduje naspäť zničené hladiny cukru v tele.
 Pálenie pri srdci: Banány majú účinok ako prírodný antacid v tele, takže ak máte problémy s pálením pri srdci, zjedzte banán na úľavu pri pálení.
 Ranné bolesti: pár súst banánu medzi jedlami
pomáha udržať hladinu cukru vo vyvážení a odstraňuje ranné bolesti.
 Komárie bodnutia: Predtým ako siahnete pre
krém na ošetrenie bolestivého vpichu po komároch,
vyskúšajte potrieť bolestivé miesta vnútrajškom z banánovej šupky. Veľké množstvo ľudí zistilo, že banán
je neuveriteľne účinný v znížení pálenia a podráždenosti pokožky.
 Nervy: Banány majú vysoký obsah B vitamínov
čo tíši nervový systém.

DEVEX 6
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Zhodnoťte svoje vklady

v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.

až o 22%
Využite možnosť získať viac
Súčasná ekonomická situácia na
Slovensku núti každého z nás, aby
veľmi starostlivo uvažoval, kam a
komu zverí svoje peniaze. O tom,
že aj na Slovensku existujú inštitúcie, v ktorých nielen bezpečne a
výhodne zhodnotíte svoje úspory,
ale dokonca získate aj niečo navyše, hovoríme:
s Mgr. Boženou Ševčíkovou,
koordinátorkou predaja Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s.
Ako súvisí stavebné sporenie
s ekonomickou krízou
a bezpečným uložením
peňazí?
Na prvý pohľad je to možno trocha zvláštne spojenie, ale má svoju logiku. Stavebné sporenie vzniklo v Nemecku v 30 -tych rokoch
minulého storočia, v čase veľkej
hospodárskej krízy. Keď sa ľudia
dostávajú do ekonomických problémov, začnú investovať do oblastí, ktoré im garantujú bezpečné
a pritom zmysluplné zhodnotenie
INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA

ne zhodnotiť svoje vklady – a to
až o 22 %.

ich peňazí. Stavebné sporenie
má na rozdiel od iných finančných nástrojov veľkú prednosť:
je to uzatvorený finančný systém.
Stavebné sporiteľne takmer nenakupujú finančné zdroje na medzibankovom trhu a ani neukladajú
finančné prostriedky do iných finančných inštitúcií. Finančné zdroje získavajú z dlhodobých vkladov
stavebných sporiteľov a využívajú
ich výlučne na financovanie bytových potrieb svojich klientov. Stavebné sporenie funguje už takmer
80 rokov bez výkyvov a otrasov.
Práve to potvrdzuje jeho kvalitu a
bezpečnosť.

Čo sa skrýva za týmto číslom?

Vráťme sa do súčasnosti
– čo nového ponúkate
klientom v tomto období?

Kto má nárok na úrokový
bonus?

Zostávame verní svojej dlhodobej a medzi klientmi obľúbenej
stratégii – ponúkať im atraktívne
a bezpečné zhodnotenie ich vkladov. Počas mesiacov marec a apríl
majú naši klienti šancu mimoriad-

Ponúka
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.

Tel: 0902-228 668.
• Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3 príjme hlavnú kuchárku,
ktorá ovláda normovanie a absolvovala hygienické minimum,
ďalej pomocnú silu do kuchyne.
Nástup od 5. 5. 2009.
Informácie na tel. č. 64 775 691,
64 779 275 u vedúcej jedálne
p. Bielikovej.

Výsledné 22 %-né zhodnotenie je
nielen súčtom všetkých benefitov,
ktoré poskytuje stavebné sporenie
v PSS, a. s., ale našim klientom
pridávame aj niečo navyše – a to
špeciálny úrokový bonus. K štandardným výhodám, ktoré predstavuje nemenné 2 %-né úročenie
vkladov počas celej doby sporenia
a k štátnej prémii vo výške 12,5 %
z vkladov, maximálne 66,39 €
(2 000, 07 Sk), pripíšeme tým,
ktorí splnia dohodnuté podmienky,
aj mimoriadny 7,5 %-ný úrokový
bonus.

Úrokový bonus poskytneme každému – fyzickým aj právnickým
osobám. Stačí, ak si v období
od 1. marca 2009 do 30. apríla
2009 uzatvoria novú zmluvu o
stavebnom sporení. Nadštandardné úročenie získajú klienti PSS,

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky:
chuť pracovať
čistý register trestov
stredoškolské alebo
vysokoškolské vzdelanie
Ž L – výhodou (nemusí byť)
možnosť pracovať aj popri
zamestnaní alebo vysokoškolskom štúdiu
osobný pohovor nutný


Kontakt: 0905 977 058,
alebo 0905 542 956

a. s., po splnení dohodnutých
podmienok aj v roku 2010 – kedy
bude úrokový bonus predstavovať
hodnotu 4 % , a ešte aj v roku
2011 – vtedy to bude 1 %.
V druhom roku sporenia budú
teda ich vklady úročené spolu 6-timi percentami, v treťom roku spolu
3-mi percentami. Výška vkladu nie
je obmedzená. Po šiestich rokoch
od dátumu uzatvorenia zmluvy o
stavebnom sporení pripíše PSS,
a. s., finančné prostriedky získané z úrokového bonusu klientovi
na jeho účet stavebného sporenia.
Podrobné informácie získate v kancelárii obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. na
Eisnerovej ul 56, kontakt:
0915/740 001.

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.
Lokalita Hybe, cena dohodou.

Kontakt: 0903-105 924,

www.chata10.szm.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm = 0,50 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• V pondelok 23. 3. v noci, neznámy páchateľ šarapatil v objekte závlahovej čerpacej stanice
pri VW. Poškodil dvere, prestrihal
pletivo, otvoril transformátor, ktorý
poškodil a ukradol vinutie cievky.
Krádežou spôsobil škodu 8298 €,
poškodením 6008 €.
• O deň neskôr neznámy páchateľ na Eisnerovej ukradol z bytu na

5. poschodí obilný telefón v hodnote 332 €.
• V nedeľu 29. 3. sa v chatovej
oblasti Vápenka sa neznámy páchateľ vlámal do záhradnej chatky.
Ukradol guľový ventil, rúru s ventilom, ďalej ukradol rýľ, motyku,
postrekovač, vinohradnícke nožnice... Majiteľovi spôsobil škodu 100
€ poškodením a 192 € krádežou.
• Neznámy páchateľ 30. 3. v ázijskej reštaurácii Panda ukradol hosťovi z vetrovky zavesenej na stoličke, peňaženku so 400 €.

OO PZ DNV

Ešte ma trápi jedna vec
a viem, že nie som sama...
Je to problém ani nie tak psov,
ale psíčkarov ( niektorých )...
Kam sa človek pozrie, tam sú
chodníky lemované a značkované ....(to aby trafili psíčkári domov? ) O niektorých z nich si to
musíte aj pomyslieť, súdiac podľa
ich správania sa ... čím väčšieho
psa vedie na prechádzku, tým
je arogantnejší ... alebo vedie
dvoch malých... kvôli istote...kde
sa nevyšpiní jeden, vyšpiní sa
druhý ...a najlepšie sa vynímajú
ich „kôpky“ na kvetinkových záhonoch, na skalkách a všade tam,
kde niekto niečo vysadil a stará
sa o to, aby prostredie okolo domov vyzeralo slušné, upravené,
hodné kultúrneho človeka ...
Koniec koncov - Príklady priťahujú - niektorý malý psíčkár sa bude
správať ako jeho dospelý „vzor“,
niektorý malý nepsíčkár bude
sadiť kvety a starať sa o kultúrne
životné prostredie ako jeho dospelý vzor, ale nezabúdajme, že
aj PROSTREDIE VYCHOVÁVA !
Koľko stromov, kríkov, kvetov už
padlo za obeť, koľko ich bude v
budúcnosti ? A ešte niečo dôležité ...
Každý tretí človek na Slovensku
je alergik ... alebo má oslabenú
imunitu ... do „psích značiek“ sa
púšťajú muchy, ktoré môžu prenášať rôzne choroby či infekcie
...parazity u neočkovaných a
neodčervených zvierat tiež nie sú
zvláštnosťou , zápach - hlavne vo
výťahoch, bránach a pod oknami
panelákov sa niekedy rovná zá-

pachu na zastávke na Patrónke,
hoci tam ho spôsobujú „Nepsíčkári“.
Skúste si v lete na prízemí či
prvom poschodí otvoriť okno s
úmyslom vyvetrať - nevyvetráte
.... nedá sa ....  
Darmo si ľudia zasadia pod okná
kvety, kríky... Just tam niekto nechá behať psov robiť svoje potreby! A pri tej činnosti - rozumej
zdravej prechádzke - si pod oknami zapáli a špak tam nechá...
ale isto robí niečo pre svoje zdravie - má psa a chodí s ním „von“
- aby pre nedostatok pohybu nebol obézny?)
Vážne ide o zdravie mnohým z
nás, a hlavne starším ľuďom,
alergikom a malým deťom , ktoré
sa batolia po chodníku a raz dva
sa ocitnú v .....
REČO si toto niekto neuvedomuje ... na venčenie psov sú predsa
vyhradené plochy , kde sa chodí
s vysávačom, či nie ? Pýtam sa,
načo sú koše na psie „kôpky“,
keď nevidno, že by psíčkari do



nich tieto dávali .... V DNV je
registrovaných myslím cca 800
psov, ale mám pocit, že ich tu je
1.800...( čiže na cca každého
desiateho obyvateľa jeden pes
). Vyzerá to tak, že rodičia kúpia
decku psa a hotovo ... a potom
päť šesť slečien s havinkami na
šnúrach blokuje chodník, a
človek nemá kadiaľ prejsť ... a
chodník a vedľajší trávnik aj kvetinový záhon po takomto „sneme“ aj patrične vyzerá ...Keď
už mať psa - lebo je to „trendy“
- (a v každom druhom časopise
nás presviedčajú, ako je dobre a
zdravo mať psa!) tak s ním treba chodiť von načas a tam, kam
sa patrí ... a s lopatkou a sáčkom
.... pes nemá len hla vu na hladkanie , má aj opačný koniec tela

a spod neho treba upratať ....
Túto myšlienku však žiaden „moderný“ časopis nepropaguje,
tak je na nás - obyvateľoch - aby
sme si vybrali - buď si tu urobíme
poriadok ... alebo druhá voľba
- premenujeme DNV - prosím
bez urážok - lebo ťažko sa mi
tento „názov“ píše - na „Psíčkohovienkovo“, ako som to už nie
raz medzi ľuďmi počula ... js
( PS: Som nefajčiar, nepsíčkár a
viem, že nie som sama... a starám sa o zeleň )

Sliepka a kohút boli na prechádzke. Začalo pršať a sliepka vytiahla
dáždnik. Kohút sa jej pýta:
- Tebe šibe?
- Nie, iba nechcem by si mi hovoril, že vyzerám ako zmoknutá
sliepka.

FUTBAL
IV. liga seniori
16. kolo 4. 4.
Vrakuňa – Lok. DNV  1 : 1
g: M. Gajdoš

ÚSPORY

V BYTOVOM DOME
(dokončenie
z minulého čísla)
Bankové poplatky
Na prvý pohľad sa môže
zdať, že je to zanedbateľná
položka, no je to len na prvý
pohľad. Predstavte si, že
váš dom má na fonde opráv
20 000 EUR (600 000 Sk).
Ak máte tieto peniaze na
bežnom účte, tak máte úrok
približne 0,1%, to znamená,
že ročne zarobíte na úrokoch 20 EUR (600 Sk).
Na poplatkoch za vedenie
účtu a doručovanie výpisov
zaplatíte ročne minimálne
20 EUR (600 Sk). Takže vaše
peniaze vám nezarobili nič.
Na druhej strane máte možnosť si zriadiť fond opráv
ako terminovaný vklad, pri
ktorom je vedenie účtu bez
poplatku a úročenie je v súčasnej dobe približne na
úrovni 2% ročne.
Ročný výnos z takto uložených peňazí je 400 EUR
(12 000 Sk).
V prípade záujmu o moje
skúsenosti ma môžete kontaktovať na emailovej adrese: milan@radiolan.sk.
Milan Jambor

•••
Viete ako vznikol step?
Dávno. V jednej rodine bolo
15 ľudí a len jeden záchod.
•••
- Keď sa napijem čiernej kávy,
nemôžem spať.
- A ja opačne. Keď spím, nemôžem
piť čiernu kávu.
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