DEVínskonovoveský
EXpres

informačný
spravodajca
občanov
mestskej časti
DEVÍNSKA NOVÁ VES

mesiac september

15.09. 2014

Príhovor
A k o
niekedy stačí
málo, aby bolo
dobre, a ako
niekedy stačí
málo k rozdúchaniu iskry
aby končila plameňom. Pritom
aktéri na oboch stranách sa
odvolávajú na pravdu. Každý
na tú svoju. Či už ide o štát,
mesto, obec, rodinu. Rovnako
je to pri dodržiavaní poriadku
(súhrn pravidiel) a pravidiel
(vyjadrujú široký konsenzus).
Predpokladom nie je len dobrá vôľa ale aj poznanie (a to
je drina, poznáme to zo školy).
A to vari predovšetkým, pretože
len čo vpustíme do hry emócie...
fakty dostávajú po nose.
Nie, nie je to teoretizovanie
pre teoretizovanie. Každú vetu
si premietnite do každodenného
života, do každodenných situácií, musíme priznať, že
porušovanie akýchkoľvek zásad,
a teda aj zásad v komunikácií:
občan, úrad, občan organizácie,
občan – občan alebo skupina
občanov, prináša konflikty na
ktorých riešenie je potrebné veľa
síl, času a energie. Škoda nimi
plytvať. A hoci vkaždodennom
zhone nám môžu občas,
skutočne myslím len občas,
uniknúť detaily, alebo chvíle,
mohli by sme mať v sebe akosi
zakorenené, že je možné všetko
využiť prospešne.
Nielen pred voľbami, alebo
výročnými sviatkami, ale stále.
Vyhli by sme sa konfliktom,
ktoré sú skutočne zbytočné.
Iba zapaľujú ohne na hasenie
ktorých musíme vynakladať
príliš veľa síl, času a energie.
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KRÁTKE SPRÁVY
Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 191/2014 Z.
z. vyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu 15.
novembra 2014. Kandidátne
listiny treba odovzdať volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t.j. najneskôr
21. septembra 2014
Prvá stavebná sporiteľňa
znížila úrokové sadzby úverov
na bývanie až o 1,2 % ročne.
Okrem toho poskytujeme
stavebný úver bez poplatku
za spracovanie.
Osvetlenie našej mestskej
časti spravuje, vrátane údržby
ﬁrma Siemens, ktorá pracuje pre
vlastníka verejného osvetlenia,
ktorým je hl. mesto SR Bratislava.

NOVÁ
TARTANOVÁ DRÁHA

Pripraviť sa – začíname!

P

rázdniny utiekli ako voda.
Slnko , voda, kúpaliská, cestovanie – to všetko zanechalo nádherné stopy v našich
spomienkach. Ani sme sa však
nenazdali a bol tu prvý deň nového školského roka. Naša školská
brána Základnej školy na Ulici
Ivana Bukovčana sa po oddychovom prázdninovom čase otvorila
pre 670 žiakov. Pre ostrieľaných
školákov nič výnimočné, ale pre
budúcich prváčikov jeden z dní,
na ktoré sa tak skoro nezabúda.
Vyzdobené triedy našej školy sa
2.septembra otvorili s veľkým
rešpektom hlavne pre budúcich
nesmelých školáčikov, ktorí ruka

v ruke s hrdými rodičmi pomaličky
a nebadane prešli zo sveta hier
do obrovského sveta školských
povinností. Naša škola otvorila 6
prvých tried , do ktorých zasadlo
113 prváčikov z pôvodne 143 zapísaných. Čaká ich zoznamovanie
s prvými písmenkami, číslami, prvé
čítanie či poznávanie doposiaľ
nepoznaného. Prváčikovia okrem
tajov materinského jazyka budú
hneď od prvého ročníka intenzívne
spoznávať aj anglický a nemecký
jazyk. Na ceste za poznaním im
držíme palce a želáme veľa, veľa
úspechov uprostred veľkej školskej
rodiny z „bukyho“.
Soňa Škulová

Od pondelka 08.09.2014 do
30.09.2014 budú na bežeckej
dráhe v športovom areáli Základnej školy Pavla Horova 16.
prebiehať stavebné práce. Pôjde
o realizáciu prvej tartanovej dráhy
v Devínskej Novej Vsi.
Z dôvodu plynulého postupu
a nerušenia stavebných prác
bude športový areál uzatvorený.
MČ DNV žiada o ohľaduplnosť
a nevstupovanie do areálu počas
uvedeného obdobia. Nová
tartanová dráha bude v budúcnosti slúžiť nielen školákom ale aj
širokej športovej verejnosti.
r
Uzávierka dnešného čísla
bola 05.09. 2014
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 26.09. 2014,
číslo vyjde 03.10. 2014.
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Pokračujme
Nedávno sme
si pripomenuli
100. výročie
od začiatku
prvej svetovej
vojny.
Vo
všetkých dokumentoch,
ktoré som o tejto strašnej udalosti
v poslednom čase videl, sa opakovala jedna myšlienka. Toto
sa už nikdy nesmie zopakovať,
naše deti niečo podobné nesmú
zažiť! Bohužiaľ táto túžba mnohých účastníkov vojny sa nestala
realitou. Často sa zamýšľam,
kde sa berie okolo nás toľko zla,
nenávisti. Prečo človek človeku
ubližuje. Aj vo svojej práci
som sa za posledné roky stretol
s množstvom zla, klamstvom,
ohováraním. Často to bolo veľmi
náročné, ale silu ísť ďalej mi
dodával každý úspešný projekt,
ktorý sa podarilo zrealizovať.
A myslím, že ich nebolo málo.
Predpokladám, že teraz pred
voľbami budem o sebe počuť
množstvo poloprávd a lží. Kritika
je v poriadku, o tom je demokracia, rád sa nad oprávnenou kritikou zamyslím, ale iné je keď si
niekto vymýšľa klamstvá a polopravdy. Rozhodol som sa na ne
nereagovať protiútokmi, vzdávam sa hádok a zameriam sa na
budúcnosť a rozvoj našej Devínskej. Je smutné, že mnohí komunálni poslanci namiesto práce
dokážu len ohovárať. Radšej budem pracovať.
Za posledné obdobie som ab-

ma s priateľkou July poprosili, či
by som ich nezosobášil v Devínskej. Potešilo ma, že si vybrali
našu Devínsku, hoci tu nebývajú,
ale Devínska je už známa tým,
že naše svadobné obrady sú
veľmi milé a na úrovni. Pri prvom
stretnutí som dostal od J. Vajdu
jeho knihu Moja cesta. Priznám
sa, že som sa k nej hneď nedostal keďže bol čas prázdnin, čas
som si našiel a pomerne rýchlo
som ju aj prečítal. Priznám sa,
že kniha ma veľmi zaujala a keď
som sa s ním na svadobnej hostine o knihe rozprával, prišiel som
na to, že máme spoločnú lásku
ku knihám a k Dunaju, kam sa
chodíme kúpať. Ja zatiaľ len v
lete, Jozef aj v zime. V Jozefovi a
jeho manželke July som spoznal
dvoch milých ľudí, ktorí sa
spoločne tešia zo života. Druhé
zaujímavé stretnutie sa udialo
pred niekoľkymi dňami, keď sme
si kultúrnym programom v Istracentre pripomenuli 70. výročie
Slovenského národného povstania a Deň ústavy SR. Na záver
kultúrneho leta u nás vystúpil Orchester ľudových nástrojov slovenského rozhlasu pod vedením
Miroslava Dudíka. Hosťom bol
sólista opery SND Ján Babjak a
toto krásne podujatie moderoval
Vladimír Dobrík, Novovešťan a
človek, ktorého si veľmi vážim.
Myslím, že všetci, ktorí prišli,
mali nádherný kultúrny zážitok
a týmto mi dovoľte poďakovať
všetkým, ktorí nám ho pripravili.
Aj tretie stretnutie súvisí s vodou. Nedávno som absolvoval
návštevu rakúskej dediny Gols,
kde už 20 rokov prevádzkujú

vtedy, keď som počas prehliadky stretol na kúpalisku známu
z Devínskej. Pýtala sa ma čo
tam robím v obleku, pousmial
som sa a povedal pravdu, že
zbierame skúsenosti, aby sme
mohli budúci rok postaviť takéto
kúpalisko aj u nás v Devínskej.
Veľmi ju to potešilo a popriala
mi veľa úspechov v práci. Pamätám si, ako som o kúpalisku
hovoril a písal pred 4 rokmi v
predvolebnej kampani. Počas
uplynulých štyroch rokov som na
to nezabudol, ale vždy sa vyskytlo niečo v havarijnom stave, čo
dostalo prednosť. Či to boli školy
a škôlky v kritickom stave, či futbalové šatne, kde sa chodilo za
trest a mnoho ďalších vecí. Mys-

lím, že teraz prišiel ten pravý
čas na to, aby aj Devínska mala
konečne kúpalisko. Zaslúžime
si ho. Preto som sa rozhodol,
že jeho výstavbu zaradíme do
budúcoročného rozpočtu a pevne verím, že už o rok bude stáť
v našej Devínskej nové kúpalisko.
Kvôli takýmto projektom som sa
rozhodol opäť kandidovať v komunálnych voľbách na post starostu našej mestskej časti. Aby
naša Devínska bola ešte krajšia,
čistejšia, bezpečnejšia. Mnohé
sa spraviť podarilo, mnohé je
pred nami. Verím, že spolu to
dokážeme.
Milan Jambor, starosta
Devínskej Novej Vsi

Spomienková slávnosť
V nedeľu 31.8.2014 na pozvanie zo Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, mestskej časti DNV, Jednoty a Klubu
dôchodcov sa zišli občania DNV
pri pamätníku padlých na Istrijskej ulici, aby si uctili položením
kvetov pamiatku padlých za
oslobodenie Devínskej, 70.
Výročie SNP a Deň ústavy SR.
K účastníkom sa prihovoril priamy účastník SNP pán plk. Ing. F.
Harťanský, predseda MO SZPB
a starosta MČ DNV M. Jambor.

Po slávnosti pri pamätníku
mali členovia SZPB slávnostnú
schôdzu a záver dňa ukončili na
slávnostnom koncerte v Istracentre.
r
MČ DNV
vás srdečne pozýva
na príležitostný trh

SUSEDSKÁ BURZA
20. 09. 2014
od 8:00 do 12:00 h
v budove ZŠ Charkovská 1
Vstup: VOĽNÝ

Prečítali sme za vás

solvoval množstvo stretnutí, ale
tri mi utkveli v pamäti. Nedávno
som sobášil mediálnu celebritu
Jozefa Vajdu. Na prvom stretnutí

úspešné kúpalisko. Bolo to veľmi
inšpiratívne, majú vynikajúceho správcu, ktorý nám všetko
ochotne vysvetlil. Ale šok prišiel

Největším nepřítelem lidské
společnosti je bohorovný člověk
s neukojitelnou ambicí stvořit
sám sobě „ráj na zemi“ i kdyby
to mělo znamenat, že nezůstane
kámen na kameni. Přesně těmto
lidem jsme pomohli do mocenských pozic.
Jde
o
mouřeníny
konajícími špinavou práci, a to

z přesvědčení, vždyť budují
„nový svět“ či zemský ráj.
Měli bychom si však pamatovat jejich tváře, sledovat jejich myšlení, slyšet jejich slova
a přemýšlet, skutečně je chceme
následovat? Jde jim o dobro či
naše dobro, nebo jde jen o výron
jejich pomatené mysli? Aj takích
máme.
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Napojenie MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
na centrum Bratislavy a nové príležitosti na
nákup a trávenie voľného času

OČAKÁVANÉ NOVOTY
V posledných rokoch nevyhovujúce napojenie MČ Bratislava –
Devínska Nová Ves na diaľnicu D2
– Lamačská križovatka už bude

kruhové objazdy OK 3 a OK 4.
Nové lepšie komunikácie, vytvoria podmienky pre lepšie
fungovanie MHD a napoje-

minulosťou, stavbári už niekoľko
mesiacov pracujú na zmene dopravnej situácie. V úseku platia
nemalé obmedzenia, križovatku
Hodonínskej ulice a cesty II/505
v blízkosti diaľničnej križovatky
Lamač poznajú mnohí obyvatelia
ako miesto dopravných nehôd a
nekonečných kolón čakajúcich áut,

nie MČ Bratislava – Devínska
Nová Ves na centrum Bratislavy.
V kontakte na diaľnicu je vo
výstavbe rodinne zamerané nákupné centrum Bory Mall pre všetky
vekové skupiny, ktorým poskytne
možnosť kvalitných nákupov
i príležitosti na trávenie voľného
času. Autorom nákupného cen-

mestečko povolaní Moje mesto.
Veľký výber hračiek a vybavenia
pre deti rodičia nájdu v predajni
Alltoys a v LEGO predajni. K aktívnemu odpočinku bude slúžiť ﬁtness centrum Golem a širokú ponu-

ku športového tovaru a vybavenia
nájdu návštevníci napr. v predajni
A3 sport a v mnohých ďalších predajniach známych značiek, či multikino CINEMAX s 12 sálami.
Ing.arch. Milan Beláček

Múzeum starej Devínskej na Istrijskej ulici pri Múzeu kultúry
Chorvátov na Slovensku, ktoré mestská časť práve revitalizuje.

Z dielne architekta
Histórií Devínskej Novej Vsi bude venované múzeum starej Devínskej pri Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku - SNM, ktoré vznikne
rekonštrukciou v objekte predajne bývalej pekárne a hostinca Furmanka
na Istrijskej ulici. Architektonický návrh na stvárnenie múzea spracoval
Ing. Mgr. art. Daniel Šubín.
Múzeum nám pripomenie život Devínskonovovešťanov, stále a premenlivé expozície, dobové predmety. Dobová expozícia s históriou Devínskej
Novej Vsi bude súčasťou komplexu objektov Múzea chorvátskej kultúry,
ktoré by ju malo aj prevádzkovať.
mb

Miestny úrad Devínska Nová Ves
v spolupráci so spoločnosťou

vykoná dňa 27.9.2014 v čase od 9,00 do 13,00 hod
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín
Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odberných
miestach:
1.)Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
2.)Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
3.)Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

Podľa tempa stavebných prác by do
mesiaca mala byť stavba ukončená.
Cez územie Lamačskej brány
je navrhnutá nová dopravná
infraštruktúra, tak aby výstavbou
nových križovatiek a rozšírením ciest na 4 pruhy, rovnako je snaha
prepojiť lokalitu so Saratovskou
ulicou v Dúbravke. Dnes sa čaká
už len na vydanie stavebných
povolení a s výstavbou sa môže
začať. Zatiaľ čo predĺžená Saratovská ulica by mala viesť popod železničnú trať, električková
trať je navrhnutá ponad cestu a
železnicu. Hotové sú už dva veľké

tra je ateliér talianskeho architekta Massimiliana Fuksasa,
investorom je Penta-Bory Mall.
Unikátom
centra
budú
výnimočné architektonické prvky
so záhradou vo vnútri centra.
Centrum poskytne komplexnú ponuku tovarov, služieb a zábavy.
Návštevníci sa môžu tešiť na
jedinečný koncept detského sveta
Buppi, kde sa deti na ploche viac
ako 4.200 metrov štvorcových
budú môcť nielen hrať, ale aj
vzdelávať. Ideálnu kombináciu
interaktívnej
hry prepojenú s
bežným životom ponúkne deťom

Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky,
olovené batérie, motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám
ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.
Využite túto príležitosť
a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu
Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
02 / 60201437
tatiana.rattayova@mudnv.sk

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02 / 4463 5999, 0902 / 999 505
bratislava@mariuspedersen.sk
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Rozprávky tety Marty (spolupráca so slovenskou detskou
spisovateľkou
pani
Martou
Hlušíkovou). Voľný čas detí tvorí
podstatnú časť ich života. Záujmy
detí sa menia a učitelia i vychovávatelia sa prispôsobujú novým
trendom. Deti, ak majú možnosť
a podmienky, navštevujú zariadenia voľno-časových aktivít
a môžu prežiť časť dňa v kruhu
svojich rovesníkov, rozvíjať svoj talent a ak je tento čas dobre a motivujúco využitý, má to dôležitý vplyv
na rozvoj detskej psychiky a tiež
kvalitný telesný a duševný rozvoj
dieťaťa.
Rodičia sa nemusia obávať ako
ich dieťa prežíva svoj voľný čas,
môžu predísť možným nežiaducim
„vplyvom“ tejto doby ako sú
v neskoršom veku aj drogové závislosti detí.

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves dostala, v nedávnych dňoch, ponuku na využitie bývalej budovy kina Devín, sídliacej na rohu ulíc J. Jonáša, Opletalovej a M. Pišúta pre detské centrum. Ponuku prerokovala aj komisia výstavby
a dopravy a teraz len záleží na doplnení požadovaných detailov, súhlasu Miestneho zastupiteľstva a dodržaní prísľubov investora.

Dovoľte nám predstaviť

Slniečkovú rodinu,

Interiér voľno-časového centra
bude architektonicky spĺňať potreby a rozvíjať kreativitu malého
detského pozorovateľa. A to je
predmetom nami zhotovenej
architektonickej štúdie.
Toľko hovorí ponuka.
Nie je tam uvažované so žiadnou
krčmou, herňou, ani inými
komerčnými aktivitami ohrozujúcimi
okolie. Ako sa rozhodnú občania,
obec a jej zástupcovia? Uvidíme.
mp

ktorá ponúka voľno-časové aktivity deťom do 12 rokov veku, ide
o jazykové vzdelávanie, rozvoj
umeleckých techník a tvorivých
zručností, pohybovú výchovu a rozvoj intelektu dieťaťa.
Jazykové kurzy
– angličtina, nemčina, taliančina,
španielčina
Výtvarné techniky
(imitácia reality, happy pastel,
akvarel...)
Ľudové remeslá
(Malý keramikár, Šikovné rúčky)
Pohybové zručnosti
(Tanečné krôčky, Dance club pre
malých, Detská Zumba)
Divadielko
(Detské bábkové divadlo)
DEVEX 4
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English Club v Devínskej Novej Vsi
www.thinkenglish.sk 0911 103 177
Nová sezóna, nové programy, širšia ponuka.
Po anglicky učíme tak, aby ste sa vedeli porozprávať.
Začiatočníkov naštartujeme, pokročilých rozhovoríme.

Príďte na hodinovú konzultáciu zdarma.

V
sobotu
predpoludním
23.8. súťažilo osem družstiev
hasičov v DNV, v priestoroch Na
hriadkach, o Pohár starostu MČ
DNV.
Popoludní, v tých istých priestoroch sa uskutočnil Memoriál Jána
Rotha st., šlo o tzv. súťaž od hydrantu.
Predpoludňajšiu súťaž vyhrali
hostia – družstvo hasičov zo
Sv. Ilja z Chorvátska, popoludní
vyhrali hasiči zo susedného Devína.

HASIČI
SÚŤAŽILI
V nedeľu si účastníci oboch
súťaží uctili pamiatku všetkých
hasičov z DNV, ktorí už opustili
naše rady, položením kytice kvetov v kostole Ducha svätého.
dd.
foto red.

Rozvíjame vaše schopnosti plynule komunikovať.
Skvelé prostredie, príjemná atmosféra, milí ľudia.
Prečítajte si referencie klientov na
www.thinkenglish.sk
DEVEX 5
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Záujem o bilingválne vzdelávanie
detí v predškolskom
i školskom veku narastá
– 175 bilingválnych škôlkarov
a žiakov ročne
– rodičia
neplatia
žiadne
špeciálne poplatky
Bratislava, 3. september
2014 – Už stovka škôlkarov
a až 75 žiakov absolvuje
v školskom roku 2014/2015
bilingválne štúdium na materských školách v Bratislave
a Martine a na Základnej
škole v bratislavskej Devínskej
Novej Vsi. Projekt bilingválneho slovensko nemeckého
vzdelávania Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK) si
medzi rodičmi získava čoraz
väčšiu popularitu.
„V septembri 2010 sme začali
s pilotným projektom bilingválnej

výučby a prvými 25 deťmi. Tento
školský rok ich bude už 175. Práve
na základe množstva pozitívnych
reakcií a žiadostí rodičov sme sa
rozhodli podporiť a ﬁnancovať
bilingválne vzdelávanie aj na
základnej škole. Záujem rodičov
o prijatie detí do bilingválnej
triedy
každoročne
výrazne
narastá,“ vysvetľuje Alexandra
Pappová, manažérka Nadácie
VW SK. Rodičia detí, ktoré tieto
triedy navštevujú, pritom neplatia žiadne iné poplatky ako tie,
ktoré sú štandardom v obecných zariadeniach tohto typu.
Na projekte spolupracujú
dve materské školy - bratislavská
P. Horova v Devínskej Novej Vsi
s tromi triedami po 25 žiakoch
a martinská na Družstevnej ulici
s jednou triedou. Tri školské triedy
– prváci, druháci a tretiaci sú
na bratislavskej základnej škole

Volkswagen Slovakia odovzdal mestu dopravnú infraštruktúru za 1,7 milióna eur

I. Bukovčana. „Tohtoročných
prvých tretiakov čaká novinka –
prírodoveda s učiteľkou, ktorej
materinským jazykom je nemčina.
Po telesnej a výtvarnej výchove
je to ďalší predmet vyučovaný v
cudzom jazyku. Súčasťou vzde-

lávania je aj špeciálny technický
koncept v nemčine, vďaka ktorému
deti nadobúdajú pozitívny vzťah
k prírodným vedám a technike,“
vysvetľuje A. Pappová. Nadácia
každoročne do projektu investuje
viac ako 70 000 eur.

a upravených ciest v mestskej
časti Devínska Nová Ves, ktoré
slúžia obyvateľom celej lokality. Sú pre mesto pozitívnym
príkladom zodpovedného postoja veľkej ﬁrmy k zlepšovaniu
infraštruktúry lokality, v ktorej
pôsobí,” povedal Milan Ftáčnik,
primátor Bratislavy. „Pre DNV je
to dôležitý deň, nakoľko táto dopravná infraštruktúra je pre nás
dôležitá a potrebná. Súčasnému
vedeniu Volkswagen Slovakia
patrí moje poďakovanie za jeho
zodpovedný prístup k svojmu
okoliu. Nielen táto investícia je
toho dôkazom,“ dodal Milan

Jeho vonkajší priemer je 44
a vnútorný 34 metrov. Disponuje
dvomi pripájacími pruhmi, tzv.
bypassmi. Na vybudovanie objazdu boli použité kvalitné materiály a bezpečnostné prvky
ako napríklad reﬂexné vodorovné značenie, či umelé osvetlenie. Disponuje priepustnosťou
takmer 2 200 vozidiel za
hodinu v smeroch z Devínskej
Novej Vsi na Stupavu a zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi.
V budúcnosti bude významnou dopravnou spojnicou pri
napojení Devínskej Novej Vsi
na plánované diaľničné spo-

Jambor, starosta bratislavskej
mestskej časti Devínska Nová
Ves. Výstavba kruhového objazdu začala v septembri 2013.

jenie D4, tzv. „Nultý obchvat“
Bratislavy s tunelom pod Karpatmi.
vm

Kruhový objazd a upravené cesty
v celkovej hodnote 1,7 milióna eur odovzdalo vedenie Volkswagen Slovakia (VW SK) mestu Bratislava a mestskej časti Devínska
Nová Ves. Moderne upravenú a zrenovovanú infraštruktúru ﬁnancovala spoločnosť plne vo vlastnej réžii.
„Mestu odovzdávame moderne a kvalitne technicky vybudovaný kruhový objazd.
Rozšírili sme aj ulicu J. Jonáša,
postavili sme nové zastávky
MHD a prechod pre chodcov.
Našim cieľom bolo zabezpečiť
plynulú premávku pre všetkých
obyvateľov
a
návštevníkov
Devínskej Novej Vsi. Volkswagen Slovakia si je vedomý zodpovednosti za tento región a aj

táto značná investícia je toho
dôkazom. V ďalšom kroku by sme
preto privítali väčšiu iniciatívu
štátnych orgánov pri príprave nultého obchvatu Bratislavy, ktorá
je do budúcnosti najdôležitejším
dopravným spojením hlavného
mesta,“ uviedol Albrecht Reimold,
predseda predstavenstva.
„S potešením vítam aktivity Volkswagen Slovakia, vrátane
nového
kruhového objazdu
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Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE usporiadal
tlačovú konferenciu spojenú
so symbolickým odhalením
novovytvorených oddychovonáučných prvkov na Devínskej
Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu
do Weitovho lomu približujú
Devínsku Kobylu nielen ako
prírodný skvost, ale aj ako
významné paleontologické
nálezisko s neobyčajnou
históriou.
Od prvej myšlienky až
po realizáciu 7 prvkov, ktorá
bola možná vďaka ﬁnančnej
podpore viacerých grantov,
nápadom mnohých ľudí
a šikovnosti umeleckého prevedenia ich zhotoviteľa Michala Pípu, prešli viac ako tri
roky.

Prvým z prvkov, ktoré dnes
DAPHNE predstavilo bolo
„paleopieskovisko“ pod Sandbergom. Ako povedal riaditeľ
inštitútu DAPHNE: „Na jeho
dne môžu malí aj tí večne
mladí návštevníci odhaľovať
pozostatky živočíchov, ktoré
kedysi žili na našom území.
Pod vrstvami piesku sú ukryté
reliéfy druhohorných amonitov, kostra treťohorného tuleňa
aj štvrtohorného nosorožca
srstnatého“.
Pred
vstupom
do
neďalekého
Weitovho
lomu nás privítal najväčší
chrobák na Slovensku - 75krát zväčšený drevený model
májky ﬁalovej a v jeho blízkosti lavička v tvare vzácneho
motýľa modráčika rozchodníkového. Na slnečnom mieste
pod lesom stojí hmyzí hotel,

ktorý bude slúžiť ako úkryt
pre desiatky druhov rôzneho
hmyzu. Samotný Weitov
lom už neslúži na ťažbu ako
kedysi. Okrem skutočného
stáda asi 25 kôz tu od dnes
našla svoje miesto aj trojica
drevených prvkov koza, ovca
a baran. Tie predstavujú obnovenú pastvu a prebiehajúci
manažment v území a zároveň
slúžia na oddych a poučenie.
Veríme, že vytvorené prvky
budú využívať nielen žiaci
a študenti počas našich
exkurzií, ale všetci návštevníci
tohto jedinečného územia
a prispejú nielen k osvete
ale aj k spríjemneniu pobytu
v prírode.
Prvky
boli
vytvorené
vďaka
projektu
LIFE10
NAT/SK/000080
„Ob-

nova území NATURA 2000
v cezhraničnom regióne
Bratislava“ podporovaného
z programu LIFE+ Nature
Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia
SR ako aj v rámci projektu
AZ 31163-33/2 „Ochrana
druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“
ﬁnancovaného DBU Nemeckou spolkovou nadáciou
pre životné prostredie.

Jana Menkynová,
DAPHNE
– Inštitút aplikovanej
ekológie
tel.: 0905 982 866
e-mail:
menkynova@daphne.sk
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

5. 10. Šarkaniáda na Glavici v DNV od 14.00 h.
podujatie pre všetkých, ktorí si radi púšťajú šarkanov,
oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
Hlavný organizátor: OZ Hlaváčik, spoluorganizátor: Istra Centrum
6. 10. …a ešte jedna o láske o 19.00 h.
- repríza divadelného predstavenia Činoherného klubu DNV
- komediálna dráma na motívy hry rumunského
dramatika Mihai Ignata
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
12. 10. Jablkové hodovanie od 11.00 h.

- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj
muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti,
informačný stánok TIK DNV
- v programe vystúpia: Dychový orchester FOR BRATISLAVA,
Country kapela Dunaj
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj a Istra Centrum

Slávnostný
Koncert na záver kultúrneho leta 2014 v Istracentre dňa 31. augusta mal prívlastok
slávnostný. Právom. Organizátori, MČ DNV a Istracentrum, ponúkli program, ktorý doslova chytal za srdcia. Nielen záver kultúrneho leta, ale aj 70. výročie SNP a Deň ústavy
primäli zostavovateľa a moderátora večera Vladimíra Dobríka zaradiť do programu
Orchester ľudových nástrojov pod vedením Miroslava Dudíka, sólistu Opery SND Jána
Babjaka a skvosty z ich repertoáru tak, že obecenstvu nedali dýchať až do stand ovation na záver koncertu.
r
Z PROGRAMOV MO MS DNV

12. 10. Mesiac úcty k starším o 17.00 h.

-program pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším,
účinkuje folklórny súbor Ekonóm
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstup: voľný
19. 10. V. Rockovanie v Devínskej Novej Vsi o 19.00 h.
- pokračovanie rockového večera, vystúpenia rockových kapiel,
krst nového CD kapely KAM Z KONOPÍ
- koncerty rockových kapiel: Rocklina, Atmosferik, Kam z Konopí,
Grapefruit Death, Krokoband
Podujatie sa koná s podporou Hudobného fondu
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 3 eur
27. 10. Bez opony o 17.00 h.
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma
bude herec Ján Gallovič, hudobný hosť: Juliána Hamranová
Viac info: http://cinohernyklub.webnode.sk/program/
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
29. 10. Lampionáda o 17.00 h.
- detský zábavný program pred jesennými prázdninami,
diskoparáda Šaša Maroša
- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia svetlonosov
o 16.30 h pred Istra Centrom
- lampiónový sprievod – 19.00 h.
Vstupné: 1,50 eur, registrovaní účastníci súťaže zdarma

Konštantínov sokol
literárne podujatie pre žiakov základných
škôl a všetkých čo majú radi knihy
piatok 19. september 2014 (na Konštantína)
o 09:00 hod. vo veľkej sále Istracentra,
hostia: spisovateľka Iva Vranská Rojková,
moderovanie Roman Michelko – riaditeľ Vydavateľstva
Spolku slovenských spisovateľov
organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV
Ako priblížiť školákom významnú kapitolu slovenskej histórie spätú s pôsobením
svätých Cyrila a Metoda? Odpoveďou je pútavý príbeh zo života dvoch súrodencov,
piatačky Táničky a ôsmaka Ondreja. Chlapcovi sa sníva sen o sokolovi, ktorý mu priniesol záhadnú listinu. Jej tajomstvo deti krok za krokom, historicko-detektívne lúštia.
Mozaika byzantskej misie na Veľkej Morave sa postupne skladá z dedovho a otcovho
rozprávania, z úryvkov kníh, z detského ﬁlozofovania. Cesta poznávania sa prepletá
s bežným životom hlavných hrdinov, a tak popri šírení osvety o dejinných udalostiach
a budovaní národného povedomia nechýba knihe humor a ľahkosť. Chcete sa
dozvedieť, aký dar z minulosti priniesol slovenským deťom záhadný sokol? Mimochodom, mnoho zaujímavého sa z knihy dozvedia aj dospelí čitatelia... Pôsobivosť knihy
zvýrazňujú aj kresby ilustrátorky Anny Gajovej.

Posol ľudského a Božieho slova
stretnutie s hercom, recitátorom a organizátorom matičného života

Jozefom Šimonovičom
nedeľa 19. október 2014 o 17:00 hod. vo veľkej sále Istracentra.
Medailón významnej osobnosti slovenskej kultúry.

organizátor: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV v spolupráci s Istracentrom
scenár a réžia: Vladimír Dobrík

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi pripravuje na 19.
októbra (nedeľa) o 17:00 hod. podujatie s touto poprednou osobnosťou
slovenskej kultúry, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
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Spolocenská
kronika
ˇ

Uvítali sme

nových spoluobčanov
Klára ŠKOLUDOVÁ
Vitaj!

Zosobášili sa
Ing. Tomáš GAVENDA
a Ing. Andrea SLOVÁČEKOVÁ
Štefan ĽUDMA
a Katarína RAJNOHOVÁ
Peter OTOČKA
a Natália BALOUNOVÁ
Ing. Andrej CVEČKO
a Mgr. Monika HADVIGOVÁ
Mgr. Peter MRAVEC
a Mgr. Zuzana MANDÍKOVÁ
Pavel NIŽŇANSKÝ
a Bc. Hana MINAŘIKOVÁ
Jozef IFČIČ
a Miroslava NAGYOVÁ
Ing. Martin HORSKÝ
a Ing. Bc. Katarína PAVLISOVÁ
Peter JOPEK
a Vladimíra TUPYOVÁ

Odišli z našich radov
Anna PREISINGEROVÁ
Vilma CHOVANOVÁ
Ján PETRÁŠ
František DRBLÍK
Milan VRBA
Jozef HNILICA
Ing. Anton CHRENKO
Žigmund ŠIMKOVIČ
Adolf BRŮŽA

Spomienka

Minulý mesiac sme
sa rozlúčili
so Žigmundom
ŠIMKOVIČOM, rodákom
z Devínskej Novej Vsi
kde prežil aj celý život
a kde sa dožil 75 rokov.

Mgr. Sofyan MASANNAT
a - Mgr. Mária PROKEŠOVÁ
Jakub RATTAY
a Katarína HAMZOVÁ
Martin VINCZE
a Mgr. Kristína TOMOVÁ
Jozef VAJDA
a Júlia ČIKOROVÁ
Simon HAMŠÍK
a Mgr. Petra TÓTHOVÁ
Ľubomír ŠTURDÍK
a Mgr. Simona JAMRICHOVÁ
Mgr. Martin HUČALA
a Ing. Ildikó CSERIOVÁ
Lukáš MINAŘÍK
a Dobromira
SOYANOVA LITOVA
Robert ŠVANTNER
a Jana MARKOVIČOVÁ
Radim HERÁK
a PaedDr. Zuzana
ONDREJKOVÁ
Mgr. Alexander NEMČOK
a Viera EBNEROVÁ
Marco KRANICH
a Eva GREGÁŇOVÁ
Marek LUKÁČ
a Mgr. Lucia MRVÁŇOVÁ
Blahoželáme!

Sidónia NAGYOVÁ
Pavlína
DOVIČOVIČOVÁ
rod. Cvečková
Mária
KOMPANÍKOVÁ
rod. Badrňová
Milan KRIVOSUDSKÝ
Nech odpočívajú v pokoji!
Počas mladosti sa popri
svojom zamestnaní na
Československých dráhach,
kde pracoval až do penzie,
začal venovať kultúre.
Najprv ako ochotnícky
divadelník, potom ako
aktívny organizátor
kultúrnych podujatí pre
Devínsku Novú Ves.
Počas svojho pôsobenia ako
vedúci Osvetovej Besedy
(dnešného Istracentra)
zaviedol pravidelné
podujatia ako napríklad
dychovkové podujatia,
ﬁlmové predstavenia pre
školské kluby, Kultúrne
Leto a Chorvátsky Festival.
Za tým účelom vybudoval
so svojimi kolegami
aj kultúrnu záhradu,

Joga pre vaše zdravie, zlepšenie kvality života

KURZY JOGY
v Devínskej Novej Vsi
od októbra 2014

kurz: Joga pre zdravie
štvrtok 19,00 – 21,15 hod.
kurz: Škola chrbtice a dýchania
piatok 8,30 – 10,00 hod.
kde? Čaroin, Kosatcová 24
vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger, lektor jogy SAJ,
IRIS – štúdio celostného zdravia
Informácie a prihlásenie: www.irisjoga.sk • jaro@irisjoga.sk
tel.: 02/6476 1147
ponuka pre firmy: starostlivosť o zamestnancov

Zivotné jubileum
90 rokov

oslávil 25. augusta náš dedo
Rudolf HOFFMAN
Veľa zdravia
a spokojnosti
v kruhu najbližších
mu do ďalších rokov
prajú dcéra Danka, zať
Viktor a vnučky s rodinami

Spomienka
Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si ani zbohom,
už neprídem. Teraz
len s kytičkou
na tvoj hrob chodíme,
pri plamienku sviečky sa
za teba modlíme.
26.7. 2014 uplynul rok,
čo nás opustila naša

kde sa tieto aktivity
doteraz uskutočňujú.

drahá maminka
Helena GOLEMBIOVSKÁ.

S láskou spomínajú
deti s rodinami

Spomienka

Žigmund bol po dlhé roky
predseda v spoločenstve
Urbár a v tradícii po
otcovi, aj vinár.
Jeho humor, dobré srdce
a pracovitosť mu priniesli
veľa ľudí do pracovného
a súkromného života,
ktorým nikdy neváhal
podať pomocnú ruku.
Jeho rodina ďakuje
všetkým, ktorí sa s ním
prišli rozlúčiť a ktorí mu
venujú spomienku.

V septembri 2014 si
pripomíname
nedožitých 100 rokov
našej mamičky, babičky,
prababičky a svokry pani
Františky ŠIMKOVIČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Dcéra a nevesta s rodinami
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Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Úplná strata súdnosti a...

Na to, že niektorí poslanci
na zasadnutiach zastupiteľstva
stvárajú kadejaké kúsky som si už
zvykol, ale to, čo sa dialo na mimoriadnom zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva v júli bolo niečo
neskutočné. Poslanci prišli v rámci
rokovania o rozpočtových opatreniach s pozmeňujúcim návrhom,
ktorý viacerí z nich ani nevideli.
Poslanci M. Ružovič a V. Hečko
ho podali počas zasadnutia,
zamestnanci úradu ho narýchlo
kopírovali, aby si ho ostatní mohli
aspoň pozrieť pri prerokovávaní,
keď už ho predtým nevideli.
Rokovanie o tomto bode bolo
čistou fraškou. Práve poslanci M.
Ružovič a Hečko v minulosti kritizovali predkladanie materiálov
neskoro, nieto ešte tesne pred rokovaním, ale to, ako oni predložili
tento materiál, to nemá obdobu. U
mňa sa deﬁnitívne zdiskreditovali
a nezaslúžia si pomenovanie poslanec. Túto prácu pre obec neberú ako poslanie, z ich vystúpení
cítiť nenávisť, zlobu a snahu čo
najviac škodiť starostovi v jeho
práci. Škoda, že si neuvedomujú,
že takto škodia hlavne Devínskej,
ale to im je úplne jedno. Ide im
vôbec o Devínsku? Poslanci tento
materiál nakoniec schválili, ale viacerí ani nevedeli, o čom hlasujú.
A čo teda vlastne schválili? Je tam
množstvo investičných aktivít, čo je
na prvý pohľad chvályhodné, no
keď si uvedomíme, že to schválili
na konci júla, zopár mesiacov
pred voľbami, každému musí byť
jasné, že je to len obyčajný predvolebný populizmus. Pýtam sa, čo
robili v decembri minulého roka,
keď sa schvaľoval rozpočet? Aj
laikovi musí byť jasné, že spraviť
toľko akcií naraz sa jednoducho
nedá, nehovoriac o tom, že pre samosprávu platí zákon o verejnom
obstarávaní, takže všetko treba
súťažiť. Ale to naši poslanci asi
nevedia. Na projekt rekonštrukcie
jedálne na škole I. Bukovčana 1
schválili 105.000 eur s termínom
do 31.12.2014, čo je stihnúť ab-

solútne nereálne. Nehovoriac o
tom, že by sa to muselo robiť za
plnej prevádzky školy, čo je úplná
hlúposť. Ako by sa asi deti učili,
keby v budove niekto pracoval
so zbíjačkou počas vyučovania.
Na to ale pán poslanec M.
Ružovič nepomyslel, jemu to
vlastne môže byť jedno, jeho deti
chodia do súkromnej školy mimo
Devínskej... Hanba! O kvalite nápadov poslanca M. Ružoviča sa
môžeme presvedčiť na Kolónii
na Ľubovníkovej ulici, kde vďaka
jeho aktivite pred jeho vlastným
domom vznikol zbytočný kruhový
objazd. To, čo sa dalo vyriešiť
za 300 eur dvoma retardérmi sa
muselo riešiť kruhovým objazdom
za 8.000 eur. A pritom vpodstate
všetkých vodičov iba obťažuje...
Takýchto máme v Devínskej poslancov. Poslanci takisto
schválili vybudovanie ostrovčeka
na bezpečný prechod chodcov
na Eisnerovej ulici. Určite potrebná vec, len škoda, že táto cesta
je magistrátna a teda túto akciu
má robiť magistrát. Načo vlastne
máme mestského poslanca, keď
nevie ani takéto elementárne veci
vybaviť? Takýchto chuťoviek je v
tomto návrhu viac, spomeniem už
len návrh na posúdenie technického stavu objektu stará kotolňa na
Hradištnej ulici. Každého súdnemu človeku, ktorý chodí okolo
musí byť jasné, že ten objekt je
tak zdevastovaný, že je zrelý na
zbúranie. Ale veď z cudzieho krv
netečie. Páni poslanci, to sú naše
spoločné peniaze, neviem, či by
ste takto hospodárili aj s vlastnými.
Poslanci Hečko, Rajkovič, Tešovič
na seba 3 roky na zastupiteľstve
doslova kydali a zrazu sú z nich
najlepší kamaráti – aj to svedčí o
... Úplná strata súdnosti nastala
pri prerokúvaní témy revitalizácia
Istrijskej. Keď im starosta povedal,
že tento projekt na mimoriadnom
zasadnutí pred dvoma rokmi
vlastne predkladali oni, tak sa
začali vyhovárať ako malé deti,
že im len niekto niečo ukázal a
oni za to hlasovali. To ma dora-

zilo. Vtedy som si uvedomil, že
kto tu vlastne sedí. Ľudia bez
názoru, zodpovednosti, hanby a
morálky. Rokovanie zakončili tým,
že odhlasovali výmenu dlažby
na Istrijskej za dlažbu inej farby.
V Devínskej máme dosť iných
chodníkov (a problémov), ktoré
potrebujú riešiť. Myslím, že toto už
je na trestné oznámenie za plytvanie verejnými prostriedkami.
A to nehovorím o tom, že na
začiatku rokovania na návrh po-

slanca Rajkoviča odmietli rokovať
o znížení svojich odmien. Hlasovali za to títo poslanci: P. Rajkovič,
V. Hečko, R. Tešovič, M. Ružovič,
M. Čorej, J. Rajchl, L. Hlaváčová,
D.
Vanková.
Neuveriteľná
chamtivosť a pokrytectvo. Hanba
im! Nech sa na po pozerám
sprava či zľava, väčšinu poslancov, tak ako pred 4 rokmi treba
jednoznačne vymeniť.

Považujem za dôležité chrániť
Sandberg. Je vystavený veľkému
množstvu návštevníkov, pretože je
nám veľmi blízko. Povrchová voda
vsakuje do terénu hlavne tam kde
sú vytvorené chodníčky a spôsobuje čoraz väčšiu eróziu. Ak sa
tam vyberiete v nečase, zažijete
púštnu búrku. Predpokladám,
že o desaťročie sa premení na
kopu piesku. Možno vás prekvapí
množstvo ľudí, ktorí považujú
Sandberg pre jeho výnimočnosť
za jeden zo siedmich divov Slov-

enska. Poskytuje jeden z najkrajších
výhľadov do okolia. Ale pozornému
oku neunikne jeho zloženie - na
sebe uložené vrstvy hornín spred
miliónov rokov s pozostatkami
skamenelín. Nezvyčajné rastliny,
vzácne chrobáky i výnimočné tu
hniezdiace vtáky, ako včelárik zlatý
dávajú tomuto miestu nadnárodný
význam. Opakujem sa tvrdením,
že si to máme viac ceniť a podľa
možností pomôcť zachovať. Sú to
veci unkátne a neobnoviteľné.
jb

Ak pri realizácii obnovy, ktorú
robili naši ľudia vzniklo zopár
nedostatkov, tak si poviem, že i
toto sa stáva. Neobviňoval by som
starostu napríklad v spore s agresorom z domu ... Zhodou okolností
som očitý svedok, keď pán domáci
“zasahoval” proti mestskému policajtovi. Oceňujem opravy budov
škôl, detských ihrísk a športového
areálu. Kto nie je spokojný s výsadbou zelene, inštalovaním vkusných
lavičiek, zriaďovaním parkovacích
miest, odstraňovaním bariér pre
kočiariky a invalidné vozíky?
Očakávam ďalšie dobré kroky pri
výstavbe námestia, dopravného
terminálu, kde treba počítať vhodným prepojením železnice, autobusu a električky a podobne.
Verím, že sa dožijem dobrých
riešení, podobne ako v prípade
ochrany Sandbergu. Prial by som
si aby veční kritici podávali svoje

pripomienky v čase prípravy a realizácie projektov. Ďalšie prianie je,
aby sme si vážili, že náš farár je ako
sa hovorí katolík. Nie všade stretnete tak múdreho a rozvážneho
pána. Vydavateľ novín podobne
uvážlivý a nestranný.To tiež
nemáte v každom meste. Vďaka
architektovi za most, rekonštrukciu
Mlynskej ,Eisnerovej len nie ten
nešťastný chodník k Lidlu. Starostu
som vídaval na miestach kde sa
niečo dialo, alebo malo diať. Na
strechách škôl, ihriskách, budúcich
parkoviskách. Tak veľa úspechov v
ďalšej práci, ktorú vykonáva dobre
možno len preto, že má výbornú
opozíciu. Preto i vám vďaka a veľa
chuti do ďalšej práce. Vaša úloha
je cenná, i keď nevďačná.
Vám všetkým, priatelia želám
veľa zdravia aby sme si užili tú krásnu prírodu v lone ktorej sa Devínska
Nová Ves nachádza.
b.j.

Zakaz vjazdu mimo
nočných hodin” na chodníku
pred MS na Jána Smreka netreba
rešpektovať? Ustavične totiž túto
dopravnú značku nerešpektujú
vodiči, ktorí v ranných hodinách
(medzi 7:00 a 8:00) vezú svoje
ratolesti do škôlky a potrebujú
zastaviť priamo pred vchodom.
Niekoľkokrát sa mi stalo, ze
mňa a moje deti ohrozili svojou

bezohladnou jazdou navyše
prekračujucou bežnú rýchlosť
chodcov idúcich po chodniku.
Podobne, nerešpektujú súvisle
žlté vodorovné značenie (V12.b)
pred ZŠ na ulici Pavla Horova,
kde na zákaze zastavenia a státia bežne autá parkujú a obmedzujú plynulý príchod žiakov na
prvú vyučovaciu hodinu.
rh

Denis Ružovič
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Ján Smoleň
majstrom
Bratislavy
Majstrovstvá
Bratislavského
kraja jednotlivcov 2014 boli
súčasťou tradičného otvoreného
turnaja Slovan Open. Nad turnajom, ktorý sa konal už po
36-krát, prevzal záštitu Milan
Ftáčnik, primátor hlavného mesta
SR Bratislavy. ktorý venoval aj
krásny putovný pohár pre víťaza.
Prvé meno, ktoré na ňom bude
zvečnené, je Ján Smoleň (ŠK Strelec Devínska Nová Ves).
Jano potvrdil fantastickú formu
z ligových súťaží a suverénne ov-

ládol turnaj so ziskom 8,5 boda
z 9. Jediný polbod mu dokázal
vziať medzinárodný majster Peter
Petrán, a to až v 8. kole, keď už
o víťazovi nebolo pochýb. S priepastným 2-bodovým odstupom
skončili na 2. mieste majster FIDE
Pavel Čertek z ŠK Slovan Bratislava a na 3. mieste Karol Ruckschloss z ŠK Slovan Bratislava,
ktorý bol aj najlepším seniorom
podujatia. Medzi dorastencami
bol najlepší Miroslav Macko
(KŠN Bratislava), ktorý získal 6
bodov, Spomedzi dievčat bola
najlepšia Anna Vrtiaková (KŠN
Bratislava), so ziskom (5 bodov,).
Turnaja sa zúčastnilo spolu 41
hráčov.
Marián Jurčák

Aj škôlkári začali školský rok.

FUTBAL
Jesenná časť sezóny
2014/2015

3.KOLO 31. 08.
FK Lokomotíva DNV
– FC Ružinov BA
4:1 (2:1)

1.KOLO 17. 08.
FK Lokomotíva DNV
– FK Vajnory BA
3:0 (0:0) 4.KOLO 07. 09.
MFK Rusovce BA – FK
Lokomotíva DNV 2:0 (1:0)
2.KOLO 24. 08.
SFC Kalinkovo – FK
Ing. Marián Spišiak
Lokomotíva DNV 4:0 (2:0)

Baseball
Leto nezaskočilo ani baseballistov v DNV. Koncom júla absolvovali
medzinárodné majstrovstvá Európy na ihrisku ZŠ I.Bukovčana 3. Výsledky stretnutí ani o kvaliﬁkácii sme zatiaľ neostali správy.
r

Devastovať Pieskovec aj deťmi? Aj tak sa dá.

Potrebuje DNV parkovaciu politiku?
Devínska má viac automobilov
ako parkovacích miest. Nové parkovacie miesta vznikajú často krát
na miestach zelene a trávnikov
a aj tak to nestačí. Volení
zástupcovia za posledné roky
na úrovni Magistrátu Bratislavy
ani na úrovni mestskej časti DNV
parkovaciu politiku nepresadili,
keďže ide o nepopulárnu tému
a každý chce parkovať zadarmo,
najlepšie hneď pred vlastným
vchodom a aj niekoľko rodinných
aut naraz bola parkovacia politika odložená na ďalšie volebné
obdobie a nových aut naďalej
pribúda. Každému kto racionálne
uvažuje musí byť jasné, že skôr či
neskôr sa možnosti na pár nových
parkovacích miest vyčerpajú
a bez systémového riešenia tento
problém nebude možné odstrániť.
Ulice najmä na sídliskách sú preplnené osobnými vozidlami, deti
sa nemajú, kde hrať mamičky
s kočíkmi nemajú ako normálne
prejsť z ulice na ulicu bez riad-

neho kľučkovania. No niekde je
potrebné začať a postupne nové
opatrenia zlepšovať a to aj za
cenu, že to nebude populárne
a niekoho to môže stáť voličské
hlasy. Bratislava má dnes viac
osobných automobilov ako Paríž
alebo Viedeň v prepočte na
domácnosť, takže reči o tom akí
sme v tomto meste chudobní tu
neobstoja. Tento stav je aj dôsledkom dlhodobého neriešenia parkovacieho systému a nosného
systému verejnej dopravy. To čo
by Devínskej pomohlo by bola
rýchla a kvalitná hromadná doprava napr. vo forme pravidelnej
vlakovej dopravy do mesta avšak
so zastávkou na sídlisku spolu
s opatreniami na úrovni parkovacej politiky. No ani jedno ani
druhé sa zatiaľ nestalo.
RNDr. Vladimír Kočvara
Člen komisie životného
prostredia v DNV
za odbornú verejnosť
DEVEX 11
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Volkswagen Slovakia vyrobil 777 777-ci Touareg
Touareg sa stal najvyrábanejším modelom Volkswagen Slovakia
Touareg sa pre celý svet produkuje iba v Bratislave
Už 777 777-ci Volkswagen
Touareg zišiel z montážnej linky
spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK). Hnedý Touareg
s motorom 3-litrovým motorom
V6 TSI bol v Bratislave vyrobený
pre zákazníka z krajiny draka Číny.
Spomedzi 11 modelov automobilov, ktoré sa v závode
v bratislavskej Devínskej Novej
Vsi vyrábali alebo vyrábajú, tak
Touareg v tomto roku prekonal
doterajšieho rekordéra – Volkswagen Polo. Ten sa v Bratislave
s počtom 777 000 vyrobených
kusov vyrábal v rokoch 1999 až

2007.
Volkswagen
Touareg
je
vyrábaný exkluzívne len vo VW
SK. Vozidlá zo Slovenska smerujú

zákazníkom do 148 krajín sveta,
pričom každé z nich je vyrobené špeciálne na objednávku
zákazníka. Spĺňať musia aj

technické požiadavky a normy
jednotlivých trhov. Napríklad
jubilejný 777 777-ci Touareg
tak musí zodpovedať čínskym
štandardom.
Keďže rôzne trhy majú rôzne
špeciﬁkácie. Touareg sa v
Bratislave vyrába vo viac ako
milióne variácií. Jeho najväčšími
trhmi sú Nemecko, Čína a USA.
Výroba Volkswagenu Touareg
a karosérií Porsche Cayenne
výrazne zmenila tvár bratislavského závodu VW SK. V roku
2002 pribudli úplne nová
montážna hala o rozlohe
21 futbalových ihrísk a nová
karosáreň s laserovými automatickými zváracími stanicami.
V areáli bola vybudovaná aj
lanovka, skonštruovaná ako prototyp špeciálne pre VW SK, ktorá
preváža vozidlá z montážnej
haly na testovaciu dráhu.
vm

Volkswagen Slovakia v prvom polroku 2014

zvýšil výrobu
Výroba automobilov v prvom polroku stúpla o 1,5 %.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) vyrobila v prvom polroku 2014 viac ako 222 970 automobilov. Ide o najlepší výsledok
v 23-ročnej histórii ﬁrmy.
„Napriek
intenzívnym
prípravám na nový Volkswagen

Touareg a Porsche Cayenne sme
dokázali počas prvých šiestich
mesiacov roku produkciu udržať
na stabilnej úrovni. Automobily
z nášho portfólia si získali zákazníkov po celom svete,“ uviedol
Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK.
vm

Centrum duálneho vzdelávania
• Nové rekvaliﬁkačné programy: priemyselný mechanik
a elektrotechnik automatizačnej techniky
• Nové investície do centra vo výške 300 000 eur
• V Centre duálneho vzdelávania už 70 študentov Bratislava, 9. september 2014 –
Volkswagen Slovakia (VW SK) otvoril dva nové dvojročné
študijné programy v Centre duálneho vzdelávania. Popri
druhom ročníku mechatronikov, sa tu budú duálnym systémom
vzdelávania učiť aj budúci priemyselní mechanici a elektrotechnici automatizačnej techniky.
V rozšírenom Centre duálneho vz- techniku. VW SK investovala do
delávania pribudne 48 študentov. vybavenia a úprav priestorov
K 22 mechatronikom – druhákom ďalších 300 000 eur.
so širokým uplatnením, pribudne
„Naše rekvaliﬁkačné programy
24 „prvákov“. Do nových pro- znamenajú veľa nielen pre Volkgramov sa zapojí 12 priemysel- swagen Slovakia, ale aj pre vzných mechanikov, špecialistov delávania na Slovensku. Systém
pre mechanické systémy a 12 duálneho vzdelávania s 80 perelektrotechnikov automatizačnej centami praxe a 20 teórie sa preutechniky, odborníkov na riadiacu kazuje ako veľmi úspešný. Už ter-

az môžem povedať, že všetci 22
mechatronici z prvého roku u nás
nájdu stabilné pracovné miesta v
oblasti údržby,“ povedal Albrecht
Reimold, predseda predstavenstva VW SK. Mechatronici pritom
ako jedni z prvých na Slovensku
v auguste absolvovali prvú časť
záverečnej skúšky, ktorá je tiež
špeciﬁkom nemeckého duálneho
systému vzdelávania. V rámci
nej boli overené ich schopnosti.
V druhom roku štúdia sú nasadení
priamo v karosárni bratislavského
závodu.
„Iniciatívu Volkswagen Slovakia rozširovať programy duálneho vzdelávania vítame, lebo
takýto systém vzdelávania garantuje študentom po skončení štúdia
prácu,“ uviedol Peter Pellegrini,

minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Zároveň dodal, že
rezort pod jeho vedením bude
podporovať najmä také študijné
programy, ktorých absolventi
neskončia na úradoch práce.
„Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR od začiatku
podporuje tento projekt, lebo
je odpoveďou na jeden zo
základných problémov nášho
pracovného trhu: nedostatok
mladých ľudí s kvaliﬁkáciami,
ktoré podniky potrebujú. Kvaliﬁkácia pritom neznamená len
vzdelanie, ale aj zvládanie
konkrétnych zručnosti,“ povedal
Branislav Ondruš, štátny tajomník
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Predávame hovädzie mäso len
z mladých slovenských býkov
Hovädzie zadné b.k.
Hovädzie predné b.k
Hovädzia roštenka
Hovädzie predné s.k

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

7,99 €
6,99 €
9,90 €
4,99 €

Predávame len slovenské bravčové mäso
Bravčové stehno na rezne
Bravčové plece b.k.
Bravčové karé s.k.
Bravčová krkovička s.k.
Bravčový bok
Bravčové rebro

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €
3,99 €

Údené lahôdkové rebro
Údená krkovička b.k.
Údené stehno

1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
4,99 €
4,99 €

Oravská slanina
Sedliacka klobása
Domáca klobása
Bravčová klobása

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
5,60 €
3,30 €
5,60 €

Bravčová šunka dusená
Vinohradnícky nárez
Nitran
Bratislavská klobása
Pálivec

1 kg
1 kg
1 ks
1 ks
1 ks

5,30 €
3,30 €
2,99 €
1,99 €
2,75 €

Lahôdkové párky – MIRAN
Pikant párky – MIRAN
Slovenská točená saláma
Kabanos – MIRAN

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
3,99 €
2,99 €
3,79 €

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

5,49 €
2,39 €
0,66 €
1,99 €
2,75 €
6,99 €
5,29 €
2,99 €
2,89 €

OTVÁRACIA DOBA

Ponúkame hydinu
Kuracie prsia
Kuracie zadné štvrte
Kuracie trupy
Kuracie krídla
Sliepka
Morčacie prsia
Morčacie stehná
Morčacie krídla
Morčacie krky

Ponúkame teľacie mäso, mrazenú
hydinu, čerstvé balené mäso,
mleté mäso /na požiadanie zomelieme/

od
do
pondelok 10.00 – 18.00
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
7.00 – 12.00
zatvorené
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Hľadáme
upratovača/-ov
na
večerné upratovanie 20:00 - 24:00,
2-4x do týždňa, DNV, 3,60 -4,00
EUR/hod brutto, PP na dohodu
(študenti) alebo živnosť PODMIENKOU!!!
V prípade záujmu píšte na:
technik@plaveckaakademia.sk
misenko.benak@gmail.com

04 - SLUŽBY

•

TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
• Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

Predám záhradu, cca 300 m²,

•

•

s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Hľadám, kúpim starší rodinný dom
na Grbe.
tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ
•

•
•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55. tel.: 6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
Kurzy francúzštiny v DNV.
www.francuzstinadnv.blogspot.sk
tel.: 0940 319 920

Joga pre vaše zdravie, zlepšenie kvality života

KURZY JOGY
v Devínskej Novej Vsi
od októbra 2014

kurz: Joga pre zdravie
štvrtok 19,00 – 21,15 hod.
kurz: Škola chrbtice a dýchania
piatok 8,30 – 10,00 hod.
kde? Čaroin, Kosatcová 24
vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger, lektor jogy SAJ,
IRIS – štúdio celostného zdravia
Informácie a prihlásenie: www.irisjoga.sk • jaro@irisjoga.sk
tel.: 02/6476 1147
ponuka pre firmy: starostlivosť o zamestnancov

Obvineniu za jazdu pod vplyvom
alkoholu čelí ďalší vodič
Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil poverený príslušník PZ 24-ročného
Stanislava z Bratislavy. Vodiča
vozidla zn. Renault Clio zastavila
hliadka PZ včera v skorých ranných hodinách na ul. Vápenka v

Devínskej Novej Vsi. Pri kontrole
vodič javil známky požitia alkoholu, čo potvrdila aj následná
dychová skúška. S výsledkom
0,91 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu policajti vodiča
obmedzili na osobnej slobode

a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Vec realizujeme
v tzv. „super rýchlom konaní“.
V zmysle Trestného zákona hrozí
obvinenému trest odňatia slobody až na jeden rok.
ts kp
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Z policajného
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase od
11.45h do 12.10h 01.07.2014 na
Eisnerovej ulici poškodil ľavý predný blatník a nárazník na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn.
Dacia Sandero, čím poškodenému
spôsobil
škodu
poškodením
vo výške 150-eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 23.00h dňa 02.07.2014 do
05.00h
03.07.2014 na ulici
Poľný Mlyn vošiel cez neuzamknuté vchodové dvere do priestorov reštaurácie, vypáčil dvere do
kancelária odkiaľ odcudzil notebook , následne vypáčil dvere
do kuchyne odkiaľ odcudzil 8,5
kg mäsa, čím spôsobil dvom
spoločnostiam škodu krádežou vo
výške 400,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
23.00h 04.07.2014 do 06.30h
05.07.2014 na ulici J. Jonáša
vnikol do tam zaparkovaného
a uzamknutého motorového vozidla zn. Mercedes Benz Vito
a odcudzil z neho vŕtačku zn.
Makita, slnečné okuliare, vŕtačku
zn. Bosch a osobné doklady, čím
poškodenému spôsobil škodu
krádežou vo výške 450,-eur.
• Hliadka
PZ
04.07.2014
v čase o 02.25h na ulici J. Jonáša
kontrolovala motorové vozidlo zn.
Volvo, ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške,
ktorá preukázala hodnotu 0,38
mg/l alkoholu v krvi. Vodičovi
bol zadržaný vodičský preukaz
a bola mu zakázaná ďalšia jazda,
nakoľko sa dopustil priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
• Hliadka PZ 04.07.2014 v čase
o 15.55h na Istrijskej ulici kontrolovala motorové vozidlo zn. Mercedes
Benz, ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške,
ktorá preukázala hodnotu 0,30
mg/l alkoholu v krvi. 26-ročnému
vodičovi bol zadržaný vodičský
preukaz a bola mu zakázaná
ďalšia jazda, nakoľko sa dopustil
priestupku
proti
bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
• Neznámy páchateľ v čase od
15.25h do 15.30h 11.07.2014 na
ulici M. Marečka odcudzil z voľne
zavesenej tašky na detskom kočíku,
peňaženku s osobnými dokladmi
a ﬁnančnou hotovosťou vo výške

50,-eur, čím poškodenej 33-ročnej
žene spôsobil škodu krádežou vo
výške cca 70,-eur.
-• Hliadka PZ 13.07.2014 v čase
o 02.25h na Eisnerovej ulici zaistila
23-ročného muža, ktorý poškodil
reﬂexnú tyč ohraničujúcu okraj
stredového ostrovčeka, čim sa
dopustil priestupku proti majetku.
• Neznámy páchateľ v čase od
10.45h do 11.15h dňa 15.07.2014
na Eisnerovej ulici poškodil
vchodové dvere, čím poškodenému
združeniu vlastníkov spôsobil škodu
poškodením vo výške 260,-eur.
• Poverený príslušník PZ obvinil z
prečinu krádeže 29-ročného muža,
ktorý v čase okolo 05.00 hod dňa
03.06.2014 na ulici Vápenka č. 15
odcudzil z kancelárie jazdeckého
areálu ﬁnančnú hotovosť vo výške
607,24,-eur a gastrolístky v hodnote 44,76,-eur,
• Neznámy páchateľ v čase od
09.30h 17.07.2014 do 12.15h
19.07.2014 na ulici J. Jonáša
odcudzil motorové vozidlo zn.
BMW 316, čím poškodenému
32-ročnému
mužovi spôsobil
škodu krádežou vo výške 250,-eur.
Po odcudzenom motorovom vozidle bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ 22.07.2014 v čase
o 17.10h na železničnej stanici
obmedzila na osobnej slobode
33-ročného muža a 29-ročného
muža, ktorí mali pri sebe 5 kusov
igelitových vrecúšok, v ktorých
sa nachádzala neznáma zelená
sušená rastlina, nakoľko boli
podozriví z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
okolo 00.20h 24.07.2014 na
Charkovskej ulici poškodil tam
zaparkované motorové vozidlo
zn. Audi A6, čím poškodenému
55-ročnému mužovi spôsobil škodu
poškodením vo výške 1000-eur.
- Neznámy páchateľ v čase od
20.00h 26.07.2014 do 08.05h
27.07.2014 na Opletalovej ulici
odcudzil zo 4. poschodia bicykel zn. Ghost EBS Treking, čím
poškodenému spôsobil škodu
krádežou vo výške 560-eur.
• Hliadka PZ 28.07.2014 v čase
o 03.20h na ulici J. Smreka kontrolovala motorové vozidlo zn. Renault
Clio, ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške,

ktorá preukázala hodnotu 0,86
mg/l alkoholu v krvi. 23-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky
v zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
- Hliadka
PZ
08.08.2014
v čase o 10.44h na ulici Š. Králika
kontrolovala motorové vozidlo
zn. Škoda Octavia, ktorého vodič
bol vyzvaný, aby sa podrobil
dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu 0,96 mg/l alkoholu
v krvi. 48-ročný vodič bol zaistený,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v zmysle §-u 289/1 Tr.
zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
08.00h do 17.00h 13.08.2014
na Opletalovej
ulici poškodil
palivovú nádrž na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn.
Renault Clio, čím poškodenej spôsobil škodu poškodením vo výške
200-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
20.15h 18.08.2014 do 08.15h
19.08.2014 na ulici Devínske jazero vypáčil vstupnú bránu a následne
odcudzil z dreveného altánku motocykel zn. Honda MSX125, čím
poškodenej spoločnosti spôsobil
škodu krádežou vo výške 2.790,eur.
• Hliadka PZ 19.08.2014 v čase

o 17.20h na ulici Mlynská kontrolovala motorové vozidlo zn.
Škoda Fabia, ktorého vodič bol
vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala
hodnotu 0,86 mg/l alkoholu v
krvi. 27-ročná žena bola zaistená, nakoľko bola podozrivá z
prečinu Ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
19.00h 26.08.2014 do 18.30h
dňa 27.08.2014 na ulici J.
Poničana poškriabal prednú
kapotu na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn.
Hyundai i40, čím poškodenému
33-ročnému mužovi spôsobil
škodu poškodením vo výške 250eur.
• Hliadka PZ 26.08.2014
v čase o 18.30h na ulici Štefana
Králika kontrolovala motorové
vozidlo zn. Opel Zaﬁra, ktorého
vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá
preukázala hodnotu 0,63 mg/l
alkoholu v krvi. 25-ročný vodič
bol zaistený, nakoľko bol podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle
§-u 289/1 Tr. zákona.
Vybrali sme z tlačovej správy
Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v BA IV

Požiar záhradnej chatky
V stredu 6. augusta 2014
po pol piatej hodine ráno bol
ohlásený požiar záhradnej
chatky v oblasti Devínskeho
jazera. Zasahujúci hasiči požiar
lokalizovali a následne zlikvido-

Zo školských lavíc
-Veľmi som sa zľakol,
keď maminka ochorela,
pretože som si myslel, že
nám bude variť ocino.
•••
-Muži sa u nás môžu ženiť
len s jednou ženou. Hovorí sa
tomu monotónne manželstvo.
•••
-Kúpil som úplne úžasného psa,
ktorý počúva na slovo, len mi

vali. Na likvidáciu požiaru boli
použité dva C prúdy. Pri požiari
sa nikto nezranil. Spolu na mieste udalosti zasahovalo 11
hasičov z Bratislavy s tromi kusmi
hasičskej techniky.
mh

zabudli povedať, na ktoré.
•••
-Drahá, odpusť, že som k tebe
minulý týždeň neprišiel. Bol
som piť a nemohol som dva dni
prísť k sebe, nieto ešte k tebe.
•••
-Vnúčik sa pýta dedka:
„Dedko, čo je to abstinent?“
„No, u nás v dedine takého
nemáme, ale počul som, že
je to človek, ktorý má buď
zlú pečeň, alebo zlú ženu“.
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