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V čísle :

vydavateľa
Už len otázka: „Čím skôr,
sa dnes zaoberať?“, dostáva
človeka do problémov. Vlastne
tá otázka by mala skôr znieť:
„Čo skôr riešiť?“ Od dopadov
svetovej hospodárskej krízy
cez prijímané opatrenia na jej
zmiernenie, cez nové pravidlá
v cestnej premávke, po... plán
rozvoja našej mestskej časti, či
každodenné problémy občana,
ktoré musí riešiť.
Hoci všetky sa nás dotýkajú,
veľké problémy „nechávame“
riešiť iným (politikom, ekonómom, riadiacim a výkonným
orgánom a organizáciám...)
a občan, najaktívnejšie, rieši
tie svoje osobné otázky alebo
problémy nepresahujúce sto
metrov štvorcových od vlastného bydliska. Tých málo, ktorí
sa snažia dovidieť ďalej, nemá
silu zmeniť ani len, obrazne
povedané, zámer vybudovať
hnojovú jamu v susednej ulici. Nehovoriac už o tých,
ktorí sa spoliehajú, že vietor v
najbližších rokoch bude fúkať
opačným smerom.
Politici počítajú práve s nezáujmom občanov. Veď po vybudovaní „hnojiska“ ktože to
všetko bude rušiť, búrať,
premiestňovať. Kde na to zobrať peniaze?
Takže... ľudia, zobuďte sa! Ak z
5000 dospelých príde na verejné zhromaždenie občanov 50
predstavuje to...
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Na ceste smerom na
Devín začínajú budovať
protipovodňovú ochranu.
Zasadnutie miestneho
zastupiteľstva, ktoré bolo
zvolané na 27. 1. 2009 sa
neuskutočnilo pre indispozíciu
starostu.

Poplašné správy

Dnes vidia obyvatelia Istrijskej (8-14) na cestu, Na rieku Moravu, ba až do
Schlosshofu Pokiaľ budú vidieť po dostavaní bytovky, to im nikto nechce pre
zradiť.                                                     aj

Otvorený list
Ing. Andrejovi Ďurkovskému
Dolupodpísaní občania Bratislavy a mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves, dovoľujeme
si Vás, ako dotknutí občania,
požiadať o vypočutie a súčasne
o konanie vo veci, s ktorou si Vás
v krátkosti dovoľujeme oboznámiť.
Dňa 20. decembra 2005 ste
podpísali kúpnu zmluvu a zmluvu
o zriadení predkupného práva č.
412000105/2004 uzatvorenou
medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou KOPOSBV, s. r. o. Na základe tejto zmluvy došlo v prospech uvedenej
spoločnosti k predaju pozemku s
parc. č. 115/1 o výmere 2 493
m2 nachádzajúceho sa v kat.
úz. Devínska Nová Ves. Vklad

občanov Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
primátorovi Hlavného mesta
SR Bratislava
vlastníckeho práva bol povolený príslušnou správou katastra
dňa 13. januára 2006 pod č. k.
V-202/06.
V súvislosti s touto zmluvou si
dovoľujeme poukázať na to, že
táto zmluva nebola nikdy schválená Miestnym zastupiteľstvom
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Schválená bola
len pôvodná chybná verzia, ktorú
ste našej mestskej časti s rozsiahlymi pripomienkami vrátili. Po jej
úprave však už k jej opätovnému
schvaľovaniu nedošlo, a bola
Vám priamo predložená na podpis. Následne, na základe takto
pochybne odkúpených pozem(pokračovanie na 3. strane)

V minulom čísle sme uverejnili
materiál „Výzva“ ako článok
v rubrike Vybrali sme z pošty.
O niekoľko dní sme dostali
upozornenie od čitateľa JM,
že ide o tzv.hoax – masovo
rozposielané poplašné správy
prostredníctvom internetu.
Priznávame, že je to možné,
aj keď e-mailovú správu sme
dostali od známej osoby,
ktorá ju zrejme prekopírovala
a v dobrej viere, upozorniť a
varovať, poslala nám.
Ospravedlňujeme sa, aj keď
sa domnievame, že takéto
varovanie nebolo celkom
„nevinné“ šírenie poplašnej
správy.
Veď opatrnosti nikdy
nie je dosť.
Redakcia
P.S.: Článok o chorobách
prenášaných komármi sme
prevzali z časopisu bez úprav. r

Úzavierka dnešného čísla
bola 5.2. 2009
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 19.2. 2009,
číslo vyjde 27.2. 2009.
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Z radnice
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves (MZ MČ DNV) sa
zišlo 3. 2. 2009. Z prijatých
uznesení vyberáme:
MZ MČ DNV
- konštatovalo, že starosta mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves Ing. Vladimír Mráz sa bez ospravedlnenia nezúčastnil na rokovaní Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, ktoré riadne
zvolal na 27. 1. 2009,
- vykonalo kontrolu plnenia
uznesení MZ MČ DNV splatných k termínu konania MZ
a schválilo splnenie UMZ
č. 32/2/2008/2,
č. 116/9/2008/2,
č. 169/12/2008/2,
č. 156/11/2008/6,
č. 161/12/2008/4,
č. 168/12/2008/2
a predĺžilo termín plnenia
UMZ č. 91/6/2008/3 na
termín 05/2009,
č. 152/8/2008/2 na termín

M

iestne zastupiteľstvo, teda
poslanci našej mestskej
časti, zvolali v stredu 28. 1. 2009
verejné zhromaždenie občanov
na prerokovanie Akčného programu mestskej časti na roky 2009
- 2010, ktorý je súčasťou rozpočtu
mestskej časti na tieto roky a je
zverejnený na úradnej tabuli Miestneho úradu a na webovej stránke:
www.devinskanovaves.sk.
Pred vstupom do rokovacej miestnosti mali občania k dispozícii
brožúrku tzv. Akčný plán, zhruba
na 12 stranách, čo predstavuje
zhrnutie najdôležitejších bodov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ DNV na najbližších
5 -7 rokov.
Vo veľkej sále Istracentra sa zišlo
18 poslancov, vari toľko zamestnancov miestneho úradu a riaditeľov
organizácií, ktorých zriaďovateľom
je mestská časť, a približne 50
občanov.
Brožúrku, ktorú si mohli vziať
občania pred rokovaním, si, hoci
mala iba 12 strán textu a tabuliek,

06/2009, č. 123/9/2008/5,
č. 135/10/2008/2,
č. 135/10/2008/3 a
č. 136/10/2008/2 termín plnenia do najbližšieho zasadnutia MZ MČ DNV,
- prerokovalo stanovisko MČ
DNV k projektu rozšírenia a
intenzifikácie čističky odpadových vôd a nesúhlasí s intenzifikáciou a rozšírením čističky
odpadových vôd v mestskej
časti Bratislava DNV o kapacity z projektov realizovaných na
území mestských častí:
Lamač, Dúbravka, Záhorská
Bystrica podľa predloženého
projektu, súhlasí s intenzifikáciou iba v rozsahu investícií na
území mestskej časti Devínska
Nová Ves v rozsahu schválených
štúdii obstarávaných mestskou
časťou Devínska Nová Ves,
súhlasí s ďalšou intenzifikáciou
za podmienky priameho vyústenia odvodu vôd z čistiarne
odpadových vôd do rieky Moravy a dobudovania protipachových a protihlukových zábran už existujúcej čističky odpadových vôd, a žiada pre

definitívne stanovisko predložiť
posúdenie priamych vplyvov na
životné prostredie podľa zákona
č. 24/2006,
- zobralo na vedomie Správu
o hospodárení s teplom za rok
2007, a uložilo prednostovi
MÚ MČ DNV pripraviť návrh na
zmeny zmlúv týkajúcich sa tepelného hospodárstva uzavreté medzi mestskou časťou Devínska Nová Ves a TENERGO
Brno, a. s. – OZ Martin,
- schválilo Kúpnu zmluvu so
spoločnosťou ABC MARKET
SLOVAKIA, spol. s r. o. so zmenou platobných podmienok v čl.
III, ods. 2 a lehotou 2 mesiace
na uvoľnenie objektu od podpisu kúpnej zmluvy a úpravy čl.
IV. bod 4 v súlade s evidenciou
ekologickej záťaže na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,

Verejné zhromaždenie občanov

obhajobu a vysvetľovanie
štúdium a pripomienkovanie
diskusiu
Ak takýto plán má 80 strán, obsahuje množstvo odborných termínov
a názorov, množstvo čísel, tabuliek... koľko priestoru by vyžadoval
predostrieť, zdokumentovať, vysvetliť od žiakov po dôchodcov, aby
väčšina pochopila, stotožnila sa
(alebo mohla oponovať a vyjadriť
iné, možno aj lepšie názory a návrhy)? O aké možnosti prezentácie
nevieme teraz povedať, noviny iba
informujú, upozorňujú, ponúkajú
tiež priestor. (DTV, infomateriály k
jednotlivým bodom podľa prejaveného záujmu občanov, verejné
zhromaždenia dobre pripravené,
propagované a cielené na jednotlivé oblasti...)
Keďže toto verejné zhromaždenie
nebolo pripravené podľa tohto skromného návrhu, vyvolalo viac rozpakov ako uspokojenia.
Jediným uspokojením mohlo byť že
vôbec bolo. Veľmi veľa priestoru a
času sa minulo riešením „otázok“,

ROZPAČITÉ
nemali šancu ani prečítať, nieto
preštudovať. Účinnosť úradnej tabule poznáme. Na internete, teda
na webovej stránke mestskej časti je
umiestnený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej
časti DNV takmer na 80 stranách.
To je obrovský materiál na čítanie,
nieto na preštudovanie. Predstavuje
obrovský kus roboty niekoľko desiatok ľudí, ak nie tímov. Predstavuje
obrovský záber i dosah.
ČAS A PRIESTOR
A takýto, opäť použijem slovo
obrovský materiál, ktosi podceňuje.
Ak potreboval čas na spracovanie,
rovnaké množstvo času je potrebné
vynaložiť aj na jeho
prezentáciu (nielen na úradnej tabuli – 4 % účinnosť alebo
na zverejnenie na webovej stránke.
(Kto všetko má internet?)

- schválilo členom komisií –
neposlancom mimoriadne odmeny za 2. polrok 2008 udeľované podľa čl. 7 „Pravidiel
odmeňovania poslancov... “
z rezerv mzdových prostriedkov

podľa predloženého návrhu,
- schválilo vyradenie vozidiel
LIAZ 150 RN a Multicar IFA M
25 z majetku mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
v správe Denovy podľa predlohy,
- neschválilo predĺženie
doby nájmu pohotovostného
bytu na ulici Pavla Horova č.
7, čís. Bytu 6 na 3 nadzemnom podlaží žiadateľke p.
Koleňovej Zdenke do 1. 12.
2009, a neschválilo prevod
vlastníctva pohotovostného
bytu č. 6 na ul. Pavla Horova
č. 7,
- požiadalo prednostu Miestneho úradu predložiť informáciu k odstráneniu zistených závad z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa uznesení MZ
č. 121/9/2008/5,6,7,9,
č. 123/9/2008/2,3,4,5,
č. 135/10/2008/2,3, a
č. 136/10/2008/2 spolu
so stanoviskom hlavného
kontrolóra. 


zrb
ktoré sa odchýlili od avizovaného
programu a moderátor to neustrážil.
Diskusie o burine a jarkoch, vrakoch
na sídliskách, priekopy v žalostnom
stave... patria síce k bolestiam
občanov, ale patrili na iné verejné
zhromaždenie. Nečudo, že potom
k vážnym otázkam sa nedostali ani
občania ani poslanci.
Pán Hulík na otázky ohľadom
konkrétnych zámerov s Istrijskou a
dodržania pôvodných plánov nedostal uspokojivú odpoveď.
Požiadavke priestorov pre mládež (P. Poláková), otázky parkovania
(Ľ. Liška), cyklolávky (M. Surový), investícia verejnoprospešných služieb
za 18 mil. (V. Lidl), parkovacie
plochy pri budovanom dome na Istrijskej (S. Jurčáková), dodržiavanie
oprávnených záujmov občanov (M.
Tomkuliak), protipovodňová ochrana Na hriadkach (Pokorná), komu
sa majú predávať pozemky na Istrijskej, čo bude so školou na Charkovskej, (E. Schrek) kto zabezpečuje
(pokračovanie na 3. strane)
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Otvorený list
Ing. Andrejovi Ďurkovskému
(dokončenie z 1. strany)
kov požiadal nový vlastník našu
mestskú časť o stavebné povolenie na uvedený pozemok. Toto
stavebné povolenie uvedenej
spoločnosti vydal starosta mestskej časti, Ing. Vladimír Mráz
dňa 18. augusta 2008 pod č. k.
DNV 2008-07/1113/G/26-27/
Gš. Na základe tohto stavebného povolenia bola na danej
parcele na Istrijskej ul. začatá
výstavba „Polyfunkčného centra
– 2 bytové domy – C1, C2, I.
etapa“. Vhodným načasovaním
stavebného konania do letných
mesiacov nám bolo znemožnené

Individuálny
separovaný zber
bude do vriec
Mestská organizácia Odvoz
a likvidácia odpadu (OLO)
prichádza od nového roku
s novinkou, ktorá sa týka
separovaného zberu druhotných
surovín. Novinka je určená pre
rodinné domy.
Separovaný zber bol
v minulom období sústredený
do tzv. zberných hniezd,
kam obyvatelia rodinných
domov odnášali tento odpad.
Vzhľadom na to, že z týchto
zberných hniezd vnikali
často skládky rôzneho iného
odpadu, OLO ich postupne
ruší. Namiesto toho zavádza
individuálny separovaný zber
do plastových vriec. Podľa
generálneho riaditeľa OLO
Valentína Mikuša, ide o pilotný
projekt ktorý sa začína
v Trnávke. „Občan namiesto
zberného hniezda bude mať
možnosť vybrať si plastové
vrecia na sklo, papier a
plasty a my to bude od neho
odoberať priamo,” uviedol.
Podľa neho na poplatkoch za
komunálny odpad obyvatelia
ušetria, pretože odvoz tohto
separovaného zberu bude
zadarmo.
Pilotný projekt by sa mal
začať najpravdepodobnejšie
v marci. Frekvenciu
odvážania odpadu OLO ešte
len oznámi..

efektívne brániť svoje práva v stavebnom konaní. Keďže s touto
výstavbou – vo variante, v ktorom
sa má realizovať, nesúhlasíme,
bolo predmetné stavebné povolenie napadnuté žalobou podanou
na Krajskom súde v Bratislave.
Odhliadnuc od toho, dovoľujeme si poukázať na článok IV
uvedenej kúpnej zmluvy. V tomto článku bol definovaný účel,
na ktorý bol pozemok kupujúcemu predaný. V uvedenej zmluve
bol tiež vyjadrený záväzok kupujúceho, že pri akejkoľvek príprave
a realizácii stavby dodrží generel
Istrijskej ul. v Bratislave – Devínskej Novej Vsi spracovaného
Ing. arch. Chorvátom v novembri
2003. Tento záväzok, ako aj účel,
na ktorý bol pozemok kupujúcemu predaný, nebol dodržaný.

Dovoľujeme si Vás preto, ako
štatutárny orgán oprávnený konať
v mene Hlavného mesta SR Bratislavy požiadať, aby ste v záujme
ochrany architektonického vývoja
dotknutej zóny vykonali a využili
všetky dostupné právne možnosti
pre odvrátenie následkov (neúnosné zastavanie Istrijskej ul.
4-podlažnými bytovými domami
v zástavbe najviac 2-podlažných
rodinných domov) hroziacich v
prípade, že sa bude stavba ďalej
realizovať, prípadne v krajnom
prípade v mene hlavného mesta
aj odstúpili od uvedenej kúpnej
zmluvy.
Vopred Vám ďakujeme za akúkoľvek osobnú angažovanosť
v tejto veci.

S úctou Vaši občania

Bratislava, 26. január 2009

Akú hodnotu má hlas občana?
(ešte k predchádzajúcemu zhromaždeniu občanov so samosprávou
v minulom roku)

P

obúril ma článok v Bratislavských novinách z 5. 12.
2008, v rubrike Výstavba s
titulkom „Keď sa nestavia je zle,
keď sa stavia, tiež je zle“.
V skratke - hovorí o začatí výstavby na Istrijskej ulici, ktorú autor
prirovnáva k neúplnému chrupu,
keďže sa tu nachádzajú nezastavané zelené plochy. Paradoxne
je to pre obyvateľa Devínskej asi
jediná dostupná informácia o
začatých stavebných aktivitách v
tejto zóne.
Miestna samospráva ústami
svojho najvyššieho predstaviteľa
posiela jasný signál občanom.
Nepraje si, aby sa akokoľvek vyjadrovali k jej stavebným zámerom. Napriek tomu, že práve
výstavba azda najviac ovplyvňuje
kvalitu života v regióne, jeho
vzhľad a atmosféru.
Ak sa však nebudeme k správe
vecí verejných vyjadrovať, budeme čoraz častejšie svedkami
devastácie obce. Ako príklad
uvádzam bytovku Sandberg na
rohu Eisnerovej a Pieskovcovej,
rodinný dom na vrchu Slovinca, obludnosť ktorá sa buduje
na mieste bývalej pošty, plány
na zastavanie okolia Glavice a
pod.
Na Istrijskej ulici budú stáť
dve nové bytovky s kapacitou 43 bytov. Budúci vlastníci
alebo nájomníci budú chcieť

zaparkovať približne 60 áut. Projekt však nepredpokladá žiadne
podúrovňové parkovisko! Kde
teda budú autá stáť? Hlavný architekt DNV vysvetľuje, že autá
budú mať parkovacie prístrešky
v predzáhradke bytoviek. Aj tento
fakt považujem za nesprávne
a nekompetentné rozhodnutie
samosprávy, ktoré navrhujem
preskúmať a vyvodiť zaň osobnú zodpovednosť. Proti takému
návrhu by sa určite občania
ohradili, keby sa v prípravnej fáze
o projekte verejne diskutovalo.
Pretože každý občan Devínskej, a
najmä ten, ktorý žije na sídlisku,
dobre vie, že situácia týkajúca
sa parkovania je katastrofálna.
Teda akú plochu nám zoberie
spomenutých 60 vonku zaparkovaných áut? Predstavte si ľadovú
plochu súťaže NHL, ktorá má
rozmery 29 x 26 metrov. Zaparkujte na ňu 60 automobilov značky
Škoda Fabia. Voľný ostane iba
pruh medzi bránkovou čiarou a
zadným mantinelom!
Spomenutý článok sa vyjadruje aj k verejnému zhromaždeniu
občanov, na ktorom bol prezentovaný návrh riešenia zástavby v
blízkosti múzea Chorvátov.
Plán predpokladal výstavbu
štvor-podlažných bytoviek s podkrovím. Áno, my občania sme
vyjadrili nesúhlas s takýmto
riešením, pretože návrh neza-

ROZPAČITÉ
(dokončenie z 2. strany)
čistotu a poriadok (J. Daničová),
otázky káblovej televízie – rozvody, nevýhodné kúpy (P. Marčák),
riešenie komunálneho odpadu,
vykrádania aut, aktivity pre deti
na J. Jonáša (D. Podskoč), ale aj
otázky ďalších občanov boli zodpovedané iba čiastočne.
Nepripravení občania (väčšina), nepripravené otázky, nepripravené podujatie. Asi tak sa dá
charakterizovať toto verejné zhromaždenie. Nakoniec taký široký
záber a taký malý časov priestor
neumož-ňoval ani poslancom regulárne odpovedať. O spokojnosti
jedni hovoria 50 na 50 %, iní..
skrátka koľko ľudí toľko názorov.
Takže... toto stretnutie môže poslúžiť
obom zúčastneným stranám k lepšej
príprave a pravidelnejším stretnutiam, kde sa bude riešiť menej otázok ale zodpovednejšie.
Na záver iba toľko. Odpovede z
radov poslancov: „To rieši exekutíva,
to rieši mesto, to rieši niekto iný“...
nemohli uspokojiť. Volení zástupcovia občanov majú riešiť to, čo
občana tlačí a nemôže riešiť sám,
ani osobne. Veď preto občan deleguje pri voľbách svoje právomoci
na svojich zástupcov, aby konali v
jeho záujme.
r
padal do prostredia a nerozvíjal
ho, ale naopak, bol by príťažou
danej časti. Prečo inokedy výreční
miestni architekti neboli schopní
pred zhromaždením pripraviť viacero návrhov a zrozumiteľných argumentov?
Na zhromaždení občania (voliči) požiadali orgány miestnej samosprávy informovať obyvateľov
o stavebných zámeroch. Márne.
Toto je možná odpoveď na otázku v nadpise tohto príspevku.
Osobne som nenapraviteľný
optimista, preto si ľahšie zapamätám to lepšie, čo ma v živote stretne.
Preto ak tento článok vyjde,
vystrihnem si ho a pripnem na
nástenku v pracovni, aby som
nezabudol, na čo a na koho si
mám dať pozor pred najbližšími
komunálkami, ktoré, ak sa nemýlim, budú o necelé dva roky.


Vlastimil Paulík
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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

14.2. Reprezentačný ples TC Eleganza
miesto: veľká sála Istra Centra od 19°° h
21.2. Chorvátsky bál
miesto: veľká sála Istra Centra od 19°° h
24.2. Pochovanie basy
- tradičná fašiangová zábava
vo veľkej sále Istra Centra od 19°° h, vstupné: 7,- €

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.
Etnofilm v múzeu
- pokračovanie cyklu premietaní dokumentárnych filmov,
ktoré boli uvedené na ETNOFILME Čadca 2008, v spolupráci
s SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Termíny:
19.2. Netreba sa báť (46 min., Poľsko)
Jakub a Filip, zvony pro Inovce (35 min., Česká republika)
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 18.30 h.
21.2. „Z histórie Devínskej Novej Vsi“
- bezplatná exkurzia po Devínskej Novej Vsi pri príležitosti
Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu

Nechajte sa zlákať vôňou histórie!
Slovenské národné múzeum
– Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku srdečne pozýva
všetkých obyvateľov Devínskej
Novej Vsi do svojich priestorov
na Istrijskej ul. č. 68. na prehliadku pútavej výstavy s názvom
Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch, ktorej vernisáž sa konala 5. februára 2009 v podvečer.
Archeologické nálezy z materiálov ako hlina, meď, železo
alebo sklo priblížia návštevníkom spôsoby stravovania v stredoveku, ktoré sa dnešnému človeku môžu zdať na jednej
strane komplikované z hľadiska
prípravy stravy, na druhej strane
však spĺňajú aj súčasné kritéria
racionálnej výživy.

Množstvo zaujímavých nálezov a ikonografického materiálu
vhodne dopĺňa rekonštrukcia
stredovekej čiernej kuchyne.
Výstava je prístupná pre
verejnosť v priestoroch Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi denne
od 10.00 do 16.00 hod., počas
víkendu od 10.00 do 15.00 hod.
Vstupné na výstavu je 1,33 €
a zľavnené vstupné je 0,66 €.
Viac informácií o aktuálnych
podujatiach a výstavách múzea nájdete aj na webových
stránkach: www.snm.sk a
www.snm-mkchs.sk alebo volajte: 02/ 64761 087.

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
4. 2. o 18,30 h.
QUANTUM OF SOLACE
V. Británia / USA, MN 15, slov. t.,
•••
15. a 18.2.  o 17,00 a 18,35 hod   
POKOJ V DUŠI   
Slov. Rep., 2009, MN 15, , dráma.
•••
22. 2. o 17 a 18,30 hod.  
DISASTER MOVIE  
USA,  87 min., MP 12, čes.t.,
paródia
dkdevin@amfik.sk

Tanečný klub ELEGANZA
pozýva
záujemcov a priaznivcov na

PLES TC ELEGANZA
v sobotu 14. februára 2009
od 19°° h v Istra centre

v programe: ukážky špičkových
tanečných párov, swing do tanca
hrá kapela Ľubomíra Šubína
vstupné: 30 €
v cene: večera, káva, zákusok,
0,5 l vína, minerálka
a polnočná večera
Predpredaj vstupeniek
a informácie: 0903-888 996,
0905-628 581 a v Istra centre

Poznámky k verejnému zhromaždeniu občanov dňa 28.1.2008.
(Vylúčení občania)

Dopredu schválené
Dňa 28.1.2009, o 18.00 hod.,
sa konalo vo veľkej sále Istracentra verejné zhromaždenie
občanov MČ DNV, ktoré malo
prerokovať s prítomnými občanmi, „Akčný plán na akcie
kapitálového rozpočtu a programu obce na roky 2009
– 2011“. K programu rokovania mali prítomní k dispozícii
rozmnožené bulletiny Akčného
plánu...... s jednotlivými akciami, s rozpočtovanými sumami, v heslovitom prevedení.
Treba na tomto mieste uviesť,
že k uvedenému materiálu
nebola urobená žiadna prezentácia navrhovaných akcií,
ale čo hovorím navrhovaných,
v MZ MČ DNV už schválených
akcií , ktorá by zúčastneným
občanom primerane ozrejmila
a ukázala čo a ako sa navrhuje
v uvedenom období riešiť kapitálové akcie v našej MČ.
Neviem, čo sledovalo naše MZ zvolaním verejného
zhromaždenia a o čom chcelo
vlastne s občanmi diskutovať,
keď všetko to, čo je v tzv.
Akčnom programe ... už dopredu schválili poslanci uznesením
Miestneho zastupiteľstva. Je to
ako predtým? Takto to bude
a hotovo? Nehovoriac o tom , či
heslovité akcie korešpondujú
s volebnými programami zastúpených poslancov alebo politických strán. Nuž niet sa čo

diviť ak diskusia o Akčnom
pláne, bola impotentná. Celkovo to bola, podľa môjho názoru
taká nemastná, neslaná akcia,
ktorá splnila svoj účel aspoň
v tom, že občanom trocha zalepila ústa, aby sa nemohlo
povedať, že poslanci nechcú
komunikovať so svojimi voličmi
a občania dostali možnosť na
vyjadrenie svojich názorov.
Zúčastnení občania sa následne pýtali i na problémy napr.
čo robiť keď má zarastený odtokový kanál trávou a podobne,
resp. i na iné „dôležité veci“,
ako to, akú majú predstavu
o budúcnosti Devínskej (ako
napr. poslanci v DNV nebývajúci?).
Nepáčilo sa mi, keď namiesto poslancov, odpovedal na
otázky napr. pán architekt,
ktorý nemá právo rozhodovacie a hlasovacie v MZ, a jeho
pelemele bľa, už občania nie
sú ochotní počúvať.
Páni poslanci diskutovali pomerne málo, vlastne len dvaja
alebo traja, a keď tak potom
jeden poslanec odkazoval občanov na exekutívu t.j. na náš
Miestny úrad, lebo vraj páni
poslanci sú normotvorcovia a
čo ja viem čo ešte, a výkonnú
časť zabezpečujú zamestnanci MÚ. Zrejme zabudol, že to
(pokračovanie na 5. strane)      
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa
Mgr. Jaroslav IVAN
a Bc. Miriam TORIŠKOVÁ
Ing. Jaroslav KOŠUTH
a Mgr. Eva BEDNÁROVÁ
Blahoželáme !

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Sofia BENKOVSKÁ
Zuzana PITTNEROVÁ
Matúš DURA
Viktória BANOVIČOVÁ
Oliver FILIPOVIČ
Vitajte !

Odišli z našich
radov
DUBNICKÁ
Pavol ŠUBÍN
Elene BELEŠOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

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 noviny s podporou
občanov a obyvateľov Devínskej, s pod-

zamyslieť ako ďalej. Či noviny zrušiť,
či ich dodávať iba do novinových
stánkov za úhradu, alebo... Všetkým,
za vydavateľa i za čitateľov Devexu,
za doterajšiu podporu a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!

Slovo majú Novoveštania
 Neviem kto plánoval a projektoval protipovodňovú ochranu
smerom na Devín, ale zišlo mi na
um, čo môže byť o niekoľko rokov.
Čo ak cesta nebude dosť široká,
nebude stačiť novým kapacitám
(Devínska má mať takmer 30 tisíc
obyvateľov, počíta sa s prílevom
turistov) ktosi by ju chcel rozšíriť?
Bude mať kde?
Na ľavú stranu možností nie je, na
pravej je od cesty po cyklistický
chodník hádam aj päť metrov.
Stále sa stavia a zeminu vyvážajú
kde kade.
Keby sa už teraz urobila z takejto nepotrebnej zeminy na pravú
stranu cesty navážka, bola by
možnosť v budúcnosti cestu rozšíriť. A protipovodňová ochrana
mohla byť o niekoľko metrov ďalej
k rieke (ku chodníku).

jm
 Na verejnom zhromaždení mi
chýbal odpočet toho, čo sa urobilo za polovicu volebného obdobia. Teda začať tým, čo bolo
v programe tejto garnitúry poslan-

Dňa 4. 1. 2009
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš
vrelo milovaný manžel,
otec, dedko, pradedko,
švagor Anton Beseda.
Odišiel pomaly, tíško
bez rozlúčky.
Túžil si s nami ešte žiť,
no srdce, čo život milovalo,
nevládalo už dlhšie biť.
Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich
srdciach budeš stále žiť.
Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku s nami.

porou sponzorov a podnikateľov. Za
ostatný mesiac sa situácia podstatne
nezmenila, takže musíme sa vážne

cov, čo sa urobilo doteraz a čo sa
teda mieni ešte dokončiť. 

jk
 Celé roky sa hovorí o cyklolávke do Rakúska, o parkovacích
domoch, teda o akútnom zlom
stave s parkovaním, o podpore
malých a stredných podnikateľov,
riešení káblovej televízie a nekvalitných prenosov zo zasadnutí
zastupiteľstva, o Istrijskej sa rozpráva už cez desať rokov ak nie
viac a to by sa dalo rozprávať aký
nepomer je medzi sľubovaným,
uskutočneným a odsunutým.

mb
 Na tom verejnom zhromaždení
ma zarazilo, keď pán architekt
povedal, že čo je predané, na to
nemáme vplyv. A kto to predával,
zo susednej dediny? Predsa
obec stanovuje podmienky (a v
takýchto zmluvách by mali byť
zakotvené), že si neželám na predanom postaviť 20 poschodový
dom, alebo výrobňu smradľavých
syrov.
rv

Dopredu schválené
(dokončenie z 5. strany)      
bolo zhromaždenie občanov
s poslancami Miestneho zastupiteľstva a úlohy Miestnemu
úradu ukladá práve Miestne
zastupiteľstvo. Inému poslancovi zasa nevadilo, že prerokováva
veci okolo zmlúv kúpy, prenájmov a predajov nehnuteľností
s investormi namiesto exekutívy t. j. namiesto zamestnancov
Miestneho úradu, a naviac potom ešte hlasuje v zastupiteľstve
o ich schvaľovaní. Teda práve
opačný pohľad.

Osobne sa mi nepáči i to, ak
niekto obhajuje nevýhodné
predaje pozemkov, alebo naopak drahé kúpy nehnuteľností a zdôvodňuje to napr. pri kúpe Textilanky odľahčením záťaže mimo obývanú časť obce
alebo na jej okraj, a pritom
nekvantifikuje čo porovnáva (je
porovnanie napr. šiestich dopr.
aut a mechanizmov Denovy
a jedného hasičského auta voči
napr. dvetisíc autám   občanov
a množstvu firemných aút v MČ
vôbec nejaký argument?) alebo
je to len účel ako obhajovať

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
Inzertná kancelária je dočasne zatvorená. Inzerciu možno podávať
telefonicky, mailom, poštou, rovnako
požiadavky na výrobu a dodávku
pečiatok, vizitiek, oznámení...

Čo nájdete
na internete
MČ DNV
Devínska Nová Ves
6. februára 2009
Uznesenia Miestneho
zastupiteľstva z 9. 12. 2008
a 16.12. 2008
Uznesenia Miestnej rady
z 23. 8. 2008
Príprava Programu
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja MČ DNV – 19 strán
v hrubých črtách
VZN – 9. 12. 2008
Aktuality
28. 1. 2009 – Prenájom
trhového miesta
28. 1. 2009 – Zverejnenie
rozhodnutia o neposudzovaní...
5. 1. 2009 – Miestne dane
– prepočet na euro
Pozvánky MR 0 (nula),
Pozvánky MZ - 2008

fm

neobhájiteľné. Ale hospodári
sa snáď s peniazmi daňových
poplatníkov, a nie s peniazmi
poslancov. A čo by sme asi
tak robili, ak by nám Textilanku
nechceli predať.
Nuž, priznám sa nevydržal
som tam do konca, lebo som
dospel k názoru, že je to zasa
len zbytočné zabíjania drahocenného času a názor občana ostane zasa bokom.
Ako to vyjadril v otázke jeden
občan na zhromaždení, páni poslanci zvážte si pri takom postoji voči voličom, vaše zotrvanie
v poslaneckých funkciách .
                   Ing. Peter Ebringer
DEVEX 5
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Prepočet meny Sk na euro
čl. 3
a)

DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA

Sadzba

v Sk

Konverz. kurz

v Eurách

v eurách
zaokr.

prvý deň

Sk/deň

10,00

30,1260

0,3319

0,33

za druhý a ďalšie dni (za deň)

Sk/deň

100,00

30,1260

3,3194

3,31

Sk/m²/deň

30,00

30,1260

0,9958

0,99

za osob. mot. vozidlo

Sk/deň

200,00

30,1260

6,6388

6,63

za nákl. mot. vozidlo do 1500 kg

Sk/deň

400,00

30,1260

13,2776

13,27

za nákl. mot. vozidlo do 2500 kg

Sk/deň

800,00

30,1260

26,5551

26,55

za nákl. mot. vozidlo nad 2500 kg

Sk/deň

1 500,00

30,1260

49,7909

49,79

za skládku odpadu:

b)

za krátkodobé umiestnenie
predajného zariadenia

c)

za ambulantný predaj:

d)

pri poskytovaní služieb

Sk/m²/deň

15,00

30,1260

0,4979

0,49

e)

sezónne odbyt. zar.- letné terasy

Sk/m²/deň

7,00

30,1260

0,2324

0,23

f)

zariadenie cirkusu, lunaparku a.i.

Sk/m²/deň

5,00

30,1260

0,1660

0,16

g)

stavebné zariadenia, stroje, zásoby, zemina
s povolením

Sk/m²/deň

24,00

30,1260

0,7967

0,79

bez povolenia

Sk/m²/deň

50,00

30,1260

1,6597

1,65

výkop. zemina s povolením

Sk/m²/deň

24,00

30,1260

0,7967

0,79

výkop. zemina bez povolenia

Sk/m²/deň

50,00

30,1260

1,6597

1,65

za 1. a 2. deň

Sk/m²/deň

0,00

30,1260

0,0000

0

za 3. a ďalšie dni

Sk/m²/deň

15,00

30,1260

0,4979

0,49

i)

za inú skládku (mimo pís. g)

Sk/m²/deň

50,00

30,1260

1,6597

1,65

h)

za súvislé státie motorového
vozidla presahujúce dva
mesiace

Sk/m²/deň

10,00

30,1260

0,3319

0,33

DAŇ ZA PREDAJNÝ
AUTOMAT

Sadzba

v Sk

Konverz. kurz

v Eurách

v eurách
zaokr.

Daň za predajný automat

Sk/rok

2 400,00

30,1260

79,6654

79,67

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ
HRACIE PRÍSTROJE

Sadzba

v Sk

Konverz. kurz

v Eurách

v eurách
zaokr.

a)

elektronický prístroj na PC hry

Sk/rok

5 000,00

30,1260

165,9696

165,97

b)

mechanický prístroj

Sk/rok

5 000,00

30,1260

165,9696

165,97

c)

elektronický prístroj

Sk/rok

5 000,00

30,1260

165,9696

165,97

d)

automatický prístroj a iné
zariadenie

Sk/rok

15 000,00

30,1260

497,9088

497,91

h)

čl. 4
a)

čl. 5

skládka tuhých palív
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Bývajte
komfortne!

Užite si zábavu a vysokú
rýchlosť s komfortnými
službami aj u vás doma:
– Devínska Nová Ves
– Dolné hony
– Ružinov, Petržalka
Viac informácií získate:
T-Centrum Bratislava
AUPARK, POLUS, Obchodná 2,
Furdekova 16
0800 123 456
www.t-com.sk/comfort

y
T-Com služb
na optike
Magio
digitálna
televízia

4G internet
s rýchlosťou
až 70 Mbit/s

Lacné
volania

MAGIO_KOMFORT_V_BA_DEVINSKONOVOESKY EXP_182X130_CB.indd 1

INZERTNÉ RUBRIKY

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám 6-basovú harmoniku.

Tel: 6477 0856
• Predám Nobasil a Isover.

0904-122 222

03 - VOĽNÉ MIESTA
Hľadá
• Účtovníčka s 20-ročnou praxou spracuje účtovníctvo na dohodu. 

Tel.: 0918-448 873.

15.1.2009 9:34:22

Ponúka

• Hľadáme vitálneho dôchodcu
na polovičný pracovný úväzok, dobré platové podmienky.
Podmienkou je kladný postoj
k športu.

Tel: 0907-799 338
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.

Tel:0902-228 668.
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

• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuálne, aj tých čo prepadli
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.

Sms 0903-227 457.
* Glazúrovanie vaní.

0905-983 602

04 - SLUŽBY

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
• Prenajmem parkovací box
v ga-áži bytového domu Sandberg.

0911 83 77 35

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
• Nezodpovednou nepozornosťou možno nazvať počínanie
občana v obchodnom dome Terno
1. 2., keď mu neznámy páchateľ
z nákupného košíka ukradol peňaženku s dokladmi a 100 €.
• V noci z 1. na 2. 2. sa neznámy
páchateľ v chatovej oblasti Glavi-

ca vlámal do chaty. Ukradol príklepové kladivo BoschSkil, pílu
Black&Decker, akuvŕtačku Bosch
Skil, detské boby a predlžovačku.
Krádežou spôsobil škodu takmer
300 €, poškodením 4,47 €.
• Do vozidla VW Polo na J. Smreka sa 2. 2. vlámal neznámy
páchateľ. Ukradol držiak a nabíjačku na GPS, pánsku koženú tašku
s kľúčmi a pokladničné doklady.
Krádežou spôsobil škodu 50 €,
poškodením 660 €.

• V ten istý deň 2: 2. na Eisnero- 
vej neznámy páchateľ fyzicky
napadol chlapca a spôsobil mu
zranenie, ktoré vyžaduje 7-10 dní
liečenia.
• O deň neskôr 3. 2. neznámy
páchateľ ukradol v ZŠ I. Bukovčana
žiakovi mobil v hodnote 130 €.
• Vo štvrtok 5. 2. ukradol neznámy páchateľ z vozidla Renault
Thalia doklady od auta v hodnote
30 €.

OO PZ DNV

B

ezpečné
miesto,
ktoré
poskytuje podporné služby
pre obete domáceho násilia
a celé rodiny ohrozené domácim
násilím. Pri telesnom, sexuálnom,
psychickom alebo ekonomickom
násilí v rodine ide vždy o neprávo,
proti ktorému sa môžete brániť!
Každá forma násilia, teda aj medzi
členmi rodiny, je na Slovensku
trestná! Nikto nie je povinný znášať
násilie zo strany partnera!
Formy domáceho násilia:
 fyzické násilie (bitie, kopanie,
údery, spôsobovanie rán a popálenín
rôzneho druhu...)
 psychické násilie (ponižovanie,
vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie...)
 sociálne násilie (zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz
chodiť do zamestnania, uzamykanie
v byte, zablokovanie telefónu ...)
 ekonomické násilie (neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, ktorý má obeť právo užívať,
obmedzený prístup k spoločným
peniazom...)
 sexuálne násilie (znásilnenie,
všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám...)
Ak ste sa rozhodli násilie zastaviť,
mohli by vám pomôcť nasledujúce
odporúčania:
 Pokúste sa násilie zastaviť hneď
na začiatku, kým ešte máte dosť síl.
 Ak sa Vám nepodarí zastaviť
násilie vlastnými silami, vyhľadajte
okamžite pomoc odborníkov - právnika, lekára, polície, krízového centra alebo organizácií na pomoc obetiam!
 V prípade akútneho nebezpečia
volajte ihneď políciu (112).
 Ak ste napadnutá počas volania
na políciu, nezaveste a kričte! Po
príchode policajtov choďte s nimi do
inej miestnosti, aby ste mohli hovoriť
bez prerušovania.

Centrum Nádej
 Po útoku neupratujte ihneď - dô-

 Poučte svoje deti a určite im

kazy (rozbité sklo, vytrhané vlasy,
roztrhané oblečenie), ak je to len
trochu možné pozbierajte do igelitového sáčku a dajte ho polícii ako
dôkazový materiál. Rovnako ak máte
možnosť vyfotografovať miesto činu,
urobte tak a fotografie dajte vyvolať
aj s dátumom. Zistite si mená a čísla
policajtov, ktorí za vami prišli a ktori
udalosť vyšetrovali.
 Ak máte nejaké zdravotné alebo
psychické problémy alebo ak ste
zranená, vyhľadajte lekársku pomoc.
 Lekárske záznamy vám môžu
neskôr pomôcť pri rozvode, pri súdnom zverení detí do vašej starostlivosti alebo pri trestnom stíhaní násilného partnera.
 Ak sa rozhodnete odísť, premyslite si dopredu bezpečnostný plán,
aby ste neohrozila seba alebo svoje
deti. Ak je to možné, neodchádzajte
bez detí, mohlo by byť ťažké získať
ich naspäť. Máte právo deti so sebou
zobrať, nejde o únos.
 Povedzte o svojej situácii ďalším
ľuďom - nejakej priateľke alebo niekomu z rodiny, komu dôverujete. Poproste ich o podporu.
 Nepopierajte násilie pred deťmi,
povedzte im pravdu tak, aby jej porozumeli.

bezpečné miesto v byte - izbu, ktorá
sa dá zamknúť, alebo v susednom
dome, kde môžu vyhľadať pomoc.
Poučte ich, že ich úlohou je ostať
v bezpečí a nie Vás chrániť.
 Pokiaľ je to možné, dohodnite
si dopredu bezpečné miesto, na
ktorom môžete v prípade úteku
nejaký čas zostať (rodičia, príbuzní,
známi alebo azylový dom).
 Naplánujte si najbezpečnejšiu
dobu na útek.
 Noste so sebou čísla známych,
príbuzných alebo azylových domov, na ktoré sa môžete obrátiť so
žiadosťou o pomoc (dajte si pozor,
aby ich nenašiel Váš partner).
 Nachystajte si základné veci,
ktoré budete pri úteku potrebovať.

V parku sedí dedko.
Okoloidúci hovorí:
- Dedko, tá lavička je čerstvo
natretá?
- Ako prosím?
- Na zeleno!
•••
Po svadobnej noci nevesta

FUTBAL
Zimný turnaj BFZ 2009
4. kolo
Trnávka – Lok DNV  
3:2

g: M. Rischer, Adam
U niekoho, komu veríte alebo v práci
si odložte náhradné kľúče, lieky,
lekárske záznamy, dôležité dokumenty príp. nejaké oblečenie.
Tu je zoznam vecí, ktoré by ste v prípade, že ste sa rozhodli odísť, mali
zobrať so sebou:
 občiansky preukaz/pas
 peniaze/kreditné karty
 kartičku poistenca
 rodný list
 sobášny list
 dôležité dokumenty
napr. nájomnú zmluvu
 vysvedčenia/ výučný list
 kľúče od bytu a od auta
Pre deti nezabudnite nachystať:
 doklady
 rodný list
 kartičku poistenca
 obľúbenú hračku
 veci do školy (zošity,
žiacku knižku a pod.)
 očkovací preukaz
Celoslovenská platforma Liga za
život bez násilia združuje profesionálne organizácie venujúce sa problematike domáceho násilia z mimovládneho, štátneho sektora i samosprávy, profesionálov pomáhajúcich profesií a osobnosti, ktorým
nie je násilie ľahostajné.
Kontakt
OZ Pomoc ohrozeným deťom
Centrum Nádej
Švabinského 7 851 01 Bratislava
Tel: 02/62 24 99 14
Tel./fax: 02/62 24 78 77
Nonstop mobil: 0905 463 425
e-mail: centrum.nadej@centrum.sk
www.centrumnadej.sk

telefonuje matke:
- Mami, poraď mi prosím ťa,
neviem, čo si mám počať.
- Čo, je k tebe surový?
- To nie, ale hovorí, že je hladný!
•••
- Z tejto skaly sa nedávno
zrútilo jedno dievča.
- Vari z depresie?
- Nie, z Maďarska.
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