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Príhovor

vydavateľa
Desiateho mája 1848 prijali predstavitelia slovenského národného života v Liptovskom sv. Mikuláši Žiadosti slovenského národa, kde sa
účastníci prihlásili k slovenskému
národu a presne povedali čo chcú.
Mnohí túto skutočnosť považujú za
začiatok našej štátnosti.
Koho to dnes zaujíma? Národná
hrdosť a sebavedomie často začína a
končí, nie spomienkou na korene, ale
pri postavení...trebárs na športoviskách. Po prehrách na tohtoročných
hokejových majstrovstvách sveta sme
museli zabojovať o zotrvanie v elitnej skupine. Prečo iba extrémy majú
charakterizovať alebo podnecovať
naše cítenie? Pritom príkladov ako
sa dá máme blízko. Pozrime sa na
príkladoch našich bratov Chorvátov.
Ako trpezlivo, krok po kroku: nezabúdajú, pripomínajú, začleňujú, svoju
pamäť, tradície, s hrdosťou, bez zbytočných konfrontácií, tak ako by to
malo byť všade v civilizovanom svete.
Spomenul som si na tieto skutočnosti
pri čítaní vtipu: „Aký je rozdiel medzi slovenským a inonárodným gardistom? Slovenský je náš.“ Iba vtip
má pripomenúť, že hrdosť sa nerodí
iba v krčme pri pive? Ak nám občas
podsúvajú holubičiu povahu, nemajú aj kus pravdy? Na koncert neviem
akej popovej hviezdy alebo predstavenie nedozretej „celebrity“ prídu
tisíce divákov, na spomienku na našu štátnosť, či tvorcu našich dejín sa
zíde zopár desiatok skôr narodených.
My sa hanbíme za svoje korene, za
svojich otcov a dedov? Alebo musíme
počkať až nám ich pripomenie niekto
iný? Nebudú nám naši vnuci vyčítať
servilnosť? Ak nebudú v cudzine alebo u cudzieho.
Vydavateľ

devex@ba.netlab.sk

16.5. 2008
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KRÁTKE SPRÁVY
Minulý víkend navštívila DNV
dvadsať členná delegácia z
družobného mesta Saint Brice
z Francúzska v rámci podpísaného Dohovoru o priateľstve a
spolupráci.

V nedeľu 11. 5. vystúpil v
DNV folklórny súbor z chorvátskeho ostrova Krk.
Mladí rybári súťažili 9. 5. na
rybníku v DNV o najlepší úlovok.

Pernikári využili minulý víkend na Novoveských hodoch aj na pripomenutie Dňa matiek
11. apríl – Deň narcisov

Vďaka

Ako už tradične po minulé roky,
aj v tomto roku sa žiaci našej školy zúčastnili na charitatívnej akcii
– Dni narcisov.
Žiačky N. Bakošová, M. Karolusová, N. Kulhánková, N. Cifrová
a D. Neumahrová z 9. C na ZŠ I.
Bukovčana 3 svojou chuťou a od-

hodlanosťou „nakazili“ takmer
celú školu i Devínsku Novú Ves.
Opäť sme sa presvedčili, že väčšina ľudí má dobré srdiečko,
schopné myslieť nielen na seba.
Vďaka vám všetkým, ktorí ste
prispeli, sme vyzbierali na konto
Ligy proti rakovine spolu 27 115
Sk. Ďakujeme, že ste pomohli!
S. Štefčovičová,
ZŠ I. Bukovčana 3

LETNÉ PRÁZDNINY V DENNOM TÁBORE
Istracentrum, centrum pre voľný čas v DNV usporiada
denné letné tábory, denne od 8.00 do 16.30 hod.
s turisticko-poznávacím zameraním
v termínoch: 30. 6 – 4. 7. 2008 Cena: 1 150,- Sk
7. 7. – 11: 7. 2008 Cena: 1 150,- Sk
Cena zahŕňa obedy, dopravu, poistenie,
pedagogický dozor, vstupné,...
Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 do 14 rokov
denne v čase 8.30 – 16.00 hod. priamo v Istracentre.
Informácie na tel. č. 6477 0033, Ing. A. Pilchová

Počas Noci múzeí a galérií
17. 5. môžu návštevníci priniesť umelecké diela do Mirbachovho paláca na Františkánskom námestí od 9°° do
13°°, ktoré im odborníci ocenia zadarmo.
Pozvánka: Vydavateľstvo M.
Vaška pozýva na prezentáciu
knihy I. A. Petranského ŽIVOT
POD HVIEZDOU v kostole Jezuitov 18. 5. o 19.00 h.

Festival slovenskej národnej piesne bude v Devínskej
v dňoch 24. a 25. mája 2008.

Slovenská sporiteľňa
V prvom štvrťroku 2008 vzrástol objem vkladov obyvateľov
v bankách na Slovensku takmer
o 14 miliárd korún (zdroj: NBS).
Najväčší objem nových vkladov
priniesli klienti do Slovenskej
sporiteľne. Slovenská sporiteľňa
odporúča klientom, aby vložili
prebytočnú hotovosť do banky,
uľahčí im to prevod korún na
w
euro.
Úzavierka dnešného čísla
bola 8.5. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 22.5. 2008,
číslo vyjde 30.5. 2008.

Oprava
V čísle 8/08 na 2. strane v 2. stĺpci
v odseku: schválilo odmenu starostovi... má byť správne za 1. štvrťrok

2008. Rovnako za 1. štvrťrok má byť
aj zástupcovi starostu.
Čitateľom i menovaným sa za chybne
dodanú informáciu ospravedlňujeme.
Redakcia

Dostali sme mailom OVERTE SI
ZRUSENE MESTSKE POPLATKY ZA PARKOVANIE
oznam:
s účinnosťou od 1.12.2007 bola v zákone o miestnych poplatkoch (č.
582/2004 Z.z. ) zrušená možnosť miest vyberať parkovné v mestách
a obciach. Upravila to novela č. 538/2007 Z.z. platná od 1.12.2007.
TOTO PLATÍ NA CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA a nemôže to byť zrušené
nariadením mesta alebo obce, nakoľko zákon o miestnych poplatkoch
má vyššiu právnu silu. Od 1.12.2007 môžu byť spoplatnené výlučne strážené parkoviská, príp.parkoviská na súkromných pozemkoch.
Mestá v súčasnosti prevádzkujú parkovacie automaty a predávajú parkovacie karty na nestrážených parkoviskách v rozpore so zákonom!
PRETO NEKUPUJTE PARKOVACIE KARTY A LÍSTKY Z PARKOVACÍCH
AUTOMATOV. Mestá a obce sú si tejto skutočnosti vedomé a napriek
tomu parkovacie automaty neodstránili a predaj parkovacích lístkov pokračuje. Ak vám aj napriek tomu budú chcieť dať pokutu odvolajte sa
na zákon 538/2007 Z.z. prípadne si ho vytlačte a noste v aute (nájdete
ho na www.zbierka.sk) Keďže mestá a obce nemôžu vyberať parkovné,
SPRÍSNILI kontrolu parkovaniaMIMO PLOCH VYHRADENÝCH NA PARKOVANIE a dávajú „papuče“ preto v centre mesta alebo obce parkujte
len tam, kde je to povolené.
DNV CUP 2008

Prvý a vydarený

Futbalový klub Lokomotíva
Devínska Nová Ves v spolupráci
s rodičmi mladších žiakov DNV
a MČ DNV usporiadali 1. mája
2008, I. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja
mladších žiakov MČ DNV Cup
2008. Na štadióne FCL DNV od
8°° do 17°° hod. predvádzalo
svoje umenie 8 zúčastnených
družstiev a to FK TATRAN Bohunice, SK LÍŠEŇ Brno, 1. SK
Prostějov, FC Hlohovec, HFK
Prievidza, Spartak Myjava, ŠKF
Nitra - Chrenová a samozrejme
doposiaľ líder divízie mladších
žiakov FCL Devínska Nová Ves.
V skvelej futbalovej atmosfére,
za pravého futbalového počasia, sledovalo stretnutia takmer
200 divákov. Osem družstiev,
rozdelených do dvoch skupín,
hralo systémom každý s každým 2 x 10 min. Družstvo FCL
DNV v skupinových bojoch obstálo výborne, keď predvádzalo
oku lahodiaci futbal okorenený
víťazstvami. Družstvo FCL DNV
obsadilo v skupine B 2. miesto
keď postupne porazilo družDEVEX 2

stvo FC Hlohovec 1:0 gólom
Špacíra, ŠKF Nitru 1:0 gólom
Čarana , ale nakoniec podľahlo
neskoršiemu finalistovi FK Tatran Bohunice 1:0. Ďalšie boje
prebiehali semifinálovými zápasmi o účasť vo finále. Stretli
sme s s neskorším víťazom
celého turnaja HFK Prievidzou,
ktorá nás zdolala 3:0. V boji o 3.
miesto sme narazili na družstvo
1.SK Prostejov. Prehrávali sme
do polčasu 0:1, ale nesmier-

nou bojovnosťou sme dokázali
gólom Jožka Lacka vyrovnať na
1:1. Keď sa už blížil záver zápasu a všetci čakali penaltový
rozstrel sa naši hráči nedostatočne venovali hre a dostali nešťastný gól. Ten ich posunul na

konečné 4. miesto. Celkovým
víťazom turnaja sa stalo, úplne
zaslúžene, družstvo HFK Prievidza, ktoré porazilo FK Tatran
Bohunice 1:0. Chlapci s Prievidze predvádzali neskutočný
futbal, ktorý sa musel páčiť
všetkým divákom.
O slávnostný výkop finálového
zápasu sa postarala rosnička
TV MARKÍZA Barbora Rakovská v spolupráci s nádejným 2.
ročným futbalistom Oliverkom
Malárikom. Tiež určila a odovzdala aj individuálne ocenenia pre najlepších hráčov finále
z oboch družstiev. Záverom
chcem poďakovať za ochotu
všetkým sponzorom, rodičom,
a futbalovým nadšencom, ktorí
mi pomohli, tento bezpochyby
perfektný, turnaj zorganizovať
a zároveň ma utvrdili v tom , že
takýto turnaj sa oplatí zorga-

KONEČNÉ PORADIE
1/ HFK Prievidza
2/ FK Tatran Bohunice
3/ 1.SK Prostějov
4/ FCL DNV
5/ Spartak Myjava
6/ ŠKF Nitra - Chrenová
7/ SK Líšeň Brno
8/ FC Hlohovec
Individuálne ocenenia: najlepší brankár: F. Martínek, Prostějov
hráč: M. Králik, Prievidza
strelec: M. Šembera, Bohunice
Zvláštne ocenenia podľa
Barbory Rakovskej:
Najlepší hráč FCL DNV: Ján
Púčik, Najlepší hráči finále:
Adam Duchoň, Prievidza a Michal Sáček, Bohunice

Maratónska sezóna už začala a
„kolečkárky“ už dali o sebe vedieť

Kategória: MK - Muži
15-39 r. - 44 km

KOLEČKÁRI
V stredu 16.4.2008 sa Svätojurským MTB maratónom oﬁciálne
začala sezóna pre Devínskonovoveský klub MTB Kolečko.
Keďže zima nás opäť len strašila, tak „kolečkárky“ nezaháľali
a zatiaľ čo mužská časť klubu
oddychovala v teple domovov tak
ony najazdili pekných pár km čo
sa prejavilo na úvodnom preteku
v Svätom Jure. Dámy mali medajlové ambície, ktoré aj splnili čo len
potvrdilo ich dobrú formu. Páni im
sekundovali už štandardne dobrým výsledkom aj keď na „bedňu“
to ešte ani z ďaleka nie je.
Druhý pretek bol pre všetkých
veľká neznáma, pretože sa cestovalo na jeden z najlepšie obsadených maratónov v Českej republike – Author Šela Maratón.
Tam dámy ukázali svoju morálnu silu a rozhodli sa po prvý krát
vyskúšať celú maratónsku trať (92
km). Obe si pretek užili a prišli
do cieľa na fantastickom štvrtom
a piatom mieste. Tento úspech bol
ešte okorenený skvelou premiérou
najmladšieho pretekára Samka
Belzara na detskom Šela maratóne.Kaktus bike Svätojurský MTB
maratón 2008 (Svätý Jur,
19. 4. 2008)

nizovať znovu. Takže o rok sa
stretneme na II. ročníku.
Boris Malárik

177. DOSTÁL Petr

03:37:34

Kategória: SK - Muži
40-49 r. - 44 km
18. BELZAR Peter
02:41:56
49. ZEZULA Ľubomír 04:15:34
Kategória: ZS - Ženy
od 40 r. - 44 km
3. BELZAROVÁ Renata
02:58:54
4. MADARÁSZOVÁ Jana
03:05:49
Author Šela Marathon 2008
Kategorie:
Ženy 68 a st. 92 km
1. 690 DAMKOVÁ Ludmila CZE
Kastar
05:21:12
2. 314 VYSOCKÁ Gabriela CZE
05:52:06
3. 393 CHLÍBKOVÁ Daniela CZE
CK Kudrna
06:14:14
4. 884 MADARÁSZOVÁ Jana
SK MTB Kolečko
07:27:39
5. 885 BELZAROVA Renata SK
MTB Kolecko
07:28:52
Kategorie: kluci
narození 1999-1998 - 7,8 km
10. 196 Belzar Samko
0:25:39

Slovo majú Novoveštania
Prístup k pošte
Chcela by som upozorniť na
situáciu s novým umiestnením
pošty v DNV. Budova sa nachádza v sídliskovej časti DNV
a prístup k nej nie je dostatočne
vyriešený. Tým, že sa budova pošty presťahovala na sídlisko, sa
pravdepodobne zvýši aj počet jej
zákazníkov. Prístup k budove automobilom je uspokojivý, ale na
chodcov, ktorých bude asi veľa,
sa nemyslelo. Ak chodec ide na
poštu od hlavnej ulice, musí ísť po
ceste, po ktorej chodia vozidlá.
Pravá časť prístupovej cesty je obsadená zaparkovanými vozidlami a po pravej strane premávajú
idúce vozidlá. Túto situáciu treba
riešiť tak, aby automobily neboli
uprednostňované pred chodcami
a aby sa chodci idúci na poštu im
nemuseli neustále vyhýbať. Treba
tu myslieť aj na starých ľudí, postihnutých a matky s deťmi. Mož-

no by na prístupovej ceste k pošte
mohli pribudnúť aj dve-tri lavičky.
Dúfajme, že sa prístup k budove
pošty podarí vyriešiť ku všeobecnej spokojnosti.
E
Je to možné ?
Zaujímavé koľko občanov prispelo na zachovanie Devexu. Zaujímavé ani nie koľko peňazí sme
poslali, ale koľko ľudí poslalo.
Vydavateľ v ktoromsi čísle písal,
že ak by každý čitateľ poslal 65
korún s vydávaním by nemal problémy! Je možné aby niekto nenašiel 60 – 70 korún na podporu
takejto dobrej myšlienky akou je
zachovanie vydávania týchto novín? Je možné, aby niekto využíval služby, za ktoré „nemusí“ zaplatiť? Žiaľ, je to tak. Nechceme
hovoriť, že na Slovensku je to tak.
V Devínskej určite. Obdivujeme
vydavateľa, že sa nevzdáva, ob-

Informácia, o ktorej by ste mali vedieť

AKO POMÔCŤ
Grilovali sme v záhrade nášho priateľa. Jeho manželka prechádzala lúkou, potkla sa a spadla. Zdalo sa nám, že sa trochu
trasie, zdvihli sme ju, očistili jej odev a obslúžili čerstvými dobrotami. Chceli sme zavolať pohotovosť, tvrdila však, že je všetko v
poriadku, má nové topánky a nie je v nich zvyknutá chodiť.
Jej muž sa venoval grilovaniu. Večer prebehol v dobrej nálade,
prekvapilo nás, keď nám Peter zavolal, že zaviezol manželku do
nemocnice. O 23. hodine, tri hodiny po našom rozchode zomrela. Keby čo i len jeden z nás poznal základné symptómy mozgovej mŕtvice (porážky), mohla Petrova manželka ešte žiť.
Niektorí nezomrú hneď, zostanú dlhé roky odkázaní na cudziu
pomoc.
Neurológ tvrdí, že ak príde pacient do troch hodín k nemu, je
schopný mu pomôcť odstrániť následky mŕtvice. Nie každý dokáže diagnostikovať túto chorobu a hneď priviezť pacienta do
nemocnice.
Neurológ hovorí o štyroch dôležitých symptómoch ako spoznať
túto nebezpečnú chorobu:
• Poproste človeka, aby sa usmial - nedokáže to
•Poproste ho, aby povedal celkom jednoduchú vetu, napr.:
Dnes je veľmi pekné počasie - nedokáže to
•Poproste postihnutú osobu, aby zdvihla dohora obe ruky nepodarí sa jej to celkom
•Poproste ho (ju), aby vyplazil jazyk. Ak je jazyk stočený, alebo
ho môže hýbať len zo strany na stranu, je to tiež jedno znamenie
mozgovej mŕtvice.
Ak má osoba len jeden z týchto štyroch symptómov, volajte pohotovosť a oznámte vaše pozorovanie.

divujeme všetkých, ktorí sa snažia
aby Devex nezanikol. Patrí im
nesmierna vďaka. Nie, nie sú to
nadnesené slová. Veď koľkí prispeli ďaleko vyššou sumou ako si
„odčítali“ písmen, riadkov a článkov v našich novinách. Aj za tých
„zábudlivých, či neochotných“.
Stretávame ich na uliciach ako
debatujú o tom, či onom článku,
postrehu, návode, informácii z Devexu, ktoré by inak nemali. Tiež
sú vytrvalí. Nuž, sme rôzni.Aj tak
je pozoruhodné, že naša mestská
časť má v podstate zabezpečenú
informovanosť občanov, aj o aktivitách a podujatiach organizácií
zriaďovateľom ktorých MČ DNV
je, registruje boj o prežitie periodika, ale z našich daní neprispeje
ani korunou na to čo je obci a občanom prospešné.
občania Podhorkého
sídliska
Neochudobňujeme sa?
Ad: Služba?
Chcela by som zareagovať na

situáciu vo veľkých nákupných
centrách. Tieto „veľkoobchody“
na jednej strane ponúkajú veľký
výber sortimentu, ale na druhej
strane si vyžadujú aj náš vzácny
čas. Ani v jednom z týchto nákupných centier som nenašla na stene
visieť hodiny, ktoré som častokrát
hľadala. Som presvedčená, že by
sme boli prekvapení, koľko času
v nich človek strávi, či dokonca
stratí. Myslím si, že tieto centrá
sú určené na veľké nákupy, ktoré
treba z času na čas vykonať a na
ktoré si treba urobiť aj čas, ale
nie na bežné nákupy. Žiaľ, menších obchodov ubudlo a chýbajú,
zato veľkých nákupných centier
nepochopiteľne ešte stále pribúda.
A uvedomujeme si, že aj čas sú
peniaze, a aj náš čas, ktorý nám
vo veľkých nákupných centrách
nenápadne uniká, hoci si toho ani
nie sme vedomí? Vyvážia cenové
zvýhodnenia stratu osobného
času, ktorý sa dá aj inak a lepšie
investovať?
eL

Občianske združenie Hlaváčik
Detský pobytový tábor v Bojniciach
2. – 9. augusta 2008, cena: 4050 Sk
Info: 0911-524 489, 0903-770 958
0905-524 489, 02/ 6477 6517
Viac info aj o iných ponukách a aktivitách
Na: www.hlavacik.szm.sk
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Program kina DEVÍN
V Devíne

E T U

centrum pre voľný čas

(nie v Devínskej)

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

18.5. (ne) o 17,30 h.
SVADBA NA BITEVNÍM POLI

18. 5. DEŇ MATIEK
spoločenské posedenie MO JDS DNV
vo veľkej sále o 15.00 h

Nadácia Matice slovenskej
MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
v Bratislave – Devínskej Novej Vsi
MČ DNV a starosta MČ DNV

25. 5. FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE
festivalová prehliadka slovenských
národných a ľudových piesní
v podaní súborov a sólistov. Podujatie
pripravené MO MS DNV s podporou MČ DNV
v kultúrnej záhrade od 15.00 h.

Vás pozývajú
na pätnásty

Festival slovenskej
národnej piesne 2008

30. 5. DISCO PRE MLÁDEŽ
diskošou pri príležitosti MDD, v programe karakoe šou a hostia
vo veľkej sále od 18.00, vstup vpľný

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

v rámci programu
MAJME ÚCTU K RODNEJ VLASTI
organizátori pre vás pripravili
pásmo slova, piesní a tancov
v podaní súborov a sólistov, pre osvieženie ducha,
potvrdenie spolupatričnosti a
uchovanie tradícií

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
17. 5. ČAROVNÝ SCHLOSS HOFF, Rakúsko
autobusová exkurzia od 14.00 h so sprievodcom.
Poplatok 200 Sk a 8 eur.
24. 5. NÁRODNÝ PARK DONAU-AUEN, Rakúsko
turistická exkurzia od 11.00 h. so sprievodcom.
Doprava individuálna.

V Bratislave – Devínskej Novej
Vsi

31. 5. ULIČKAMI HAINBURGU
autobusový výlet pre verejnosť. O 9.00 h

v sobotu 24. mája
o 18°° h pri pamätníku R. Slobodu na Slovinci
o 19°° h v kostole Ducha svätého – koncert
na pamiatku 50. výročia úmrtia
M. Sch. Trnavského

Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred:
02/6477 0260, www.tikdnv.sk

Včera, dnes a zajtra?
Kedysi dávno sa k nám dostalo
slovo chuligán. S nedôverou ho začali používať aj starší, zvyknutí na
prirovnania: štricák, kujon, mamľas
či chmuľo. Vari osemnásťročný som
bol na mládežníckom podujatí, kde
prednášateľ, možno o päť rokov
starší, chŕlil nové neznáme slová: alias, kvázi, apropo, a čo ja viem ešte
ktoré. Občas si poplietol decimálku s
Dalmáciou. My ostatní sme počúvali, a aj z kontextu teda zo súvislostí,
tam aj vyrozumeli „čo chcel básnik
povedať“. Boli sme však nútení zaobstarať si slovník cudzích slov.
Nemyslím si, že s odchodom starDEVEX 4

18.5. (ne) o 19,30 h.
EDITH PIAF
21.5. (str) o 19,30 h.
MUZIKA
28.5. (str) o 19,30 h.
OKO
Viac na www.dkdevin.amﬁk.sk

šej generácie, odchádzajú len samé
dobré veci. Pretože opičiť sa (napodobňovať bez príčiny) dokázali aj tí
skôr narodení. Rozdiel medzi vtedy
a dnes je vari iba v tom, že vtedy sa
opičila mládež od-do. Dnes... dnes je
to trochu inak. Neposunula sa veková hranica mladosti, rozšíril sa počet
opíc. To že sa Hviezdoslav musí v
hrobe obracať ešte neznamená, že
Viliam Záborský, známy to (pôžitkár)
hovoreného slova by sa mal otáčať
ako na ražni.
Kto si neváži vlastný (materinský?!)
jazyk je svetovejší, či európskejší ako
my domáci?
tm

v nedeľu 25. mája od 15°°h
prehliadka súborov a sólistov
v Kultúrnej záhrade Istracentra
v prípade nepriaznivého počasia
vo veľkej sále Istracentra
PROGRAM
15.oo - 17.oo program piesní a
tancov
• Slniečko - MŠ DNV
• Hymna SR

• príhovory hostí
• vystúpenie súborov
a sólistov
• ZUŠ – DNV
Katarína. Pilchová,
Tomáš Ondriáš
• súbor Zora – Galanta
• Ivan Rychlo -sólo
• súbor Bystričan
– Záhorská Bystrica
• Mária Hanyová – sólo
• Kobylka – FS DNV
• Peter Cingeľ – sólo
• FS Matičiar a Konopa
– Kozárovce
• Braňo Lorenc – sólo
• Rodokmeň – bývalí
Lúčničiari
• M. Hanyová, I. Rychlo duet
• Braňo Lorenc –Pieseň
o rodnej zemi
• záver
• Kto za pravdu horí (pieseň)
Srdečne Vás pozývame

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
‘
Podakovanie
a vysvetlenie
Dovoľujem si poďakovať
všetkým príbuzným,
priateľom a kolegom
za prejavy sústrasti pri
poslednej rozlúčke s pani
Štefániou Kulhánkovou.

Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

Na korene
nezabúdame

V pondelok 5. mája 2008 sa
pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika na
križovatke Janšákovej a Ople-

V programe vystúpili zo ZUŠ v DNV aj učiteľka I. Gábrišová a žiačka Z. Kukanová

Súčasne by som chcel zastaviť šírenie fám, ktoré sa šíria ohľadom náhleho
úmrtia mojej bývalej manželky Štefánie
Kulhánkovej. Príčina jej smrti nebola
v žiadnom prípade v súvislosti s gynekologickým ochorením a nedošlo tu k
zanedbaniu zdravotnej starostlivosti zo
strany ošetrujúcich lekárov.
Dovoľujem si poďakovať sa MUDr.
Smrekovej, MUDr. Kohnovej, lekárom a
personálu chirurgického oddelenia NsP
Dérera a lekárom a personálu NOU Klenova.
Ján Kulhánek

Na zachovanie Devexu
Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť
DNV podporovať vydávanie
miestnych novín Devex a tak vydavateľ, na podnet občanov
vydáva miestne noviny s podporou občanov a obyvateľov
Devínskej, s podporou sponzorov a podnikateľov. Ako sa
darí, o tom pravidelne informuje.
Do 5. 5. 2008 jednotlivci prispeli za zachovanie Devexu
sumou 75 050 Sk.
Od 25. 4. do 5. 5. 2008 prispeli (poštovými poukážkami):
klub nemenovaných 500, z I.
Bukovčana: G. Kožoušková, z
P. Horova: S. Solomajerová,
z Hradištnej: E. Streďanská,
A. Dojčáková, M. Uhlíková, J.
Gašparíková, z Charkovskej:
Z. Štrokendlová, z Janšákovej: K. Gábriš, z J. Jonáša::
D. Podskoč, z M. Marečka:
M. Hujsová, z Mečíkovej: L.
Ševčík, z ul. 1. mája:J. Šubín, z J. Smreka: D. Brna, r.
Pavlovská, F. Štepánek, zo

Záhradnej: M. Grancová, zo
Záveternej: I. Lachkovič, prostredníctvom banky: K. Poláková, bez mena, Ing. M. Žiak,
p. Zeithamlová, V. Mihálik,
Ing. M. Magula.
Vydavateľ rokuje aj ďalej s
ﬁrmami, podnikateľmi a sponzormi tak, aby rok 2008, aj
s podporou čitateľov zvládol.
Zvládneme spoločne!
Potrebné náklady (chýbajúca dotácia) na druhý polrok
2007 predstavovali 110 000
Sk a vďaka vám prispievateľom, inzerentom a sponzorom sme tento handicap spoločne zvládli.
Prostriedky, ktoré vydavateľ
potrebuje získať na rok 2008
predstavujú 275 600 Sk. (Od
začiatku roka je zmena papiera spôsobu tlače, počet výtlačkov sa zvýšil o 300 kusov
!!). Z doterajšieho vývoja: príspevky od čitateľov, príjmy z
inzercie, príjmy od sponzorov
vyzerá situácia pre rok 2008
zvládnuteľná. Presné sumy:

získané a potrebné vydavateľ
bude pravidelne zverejňovať.
Tým, čo prispievajú prostredníctvom banky sa ospravedlňujem, ale výpisy dostávam
len raz mesačne a tak zverejňovať prispievateľov môžem
vždy až po ôsmom v mesiaci.
(V dnešnom čísle)
Všetkým, za vydavateľa
i za čitateľov Devexu,
za doterajšiu podporu
a pomoc

patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí
potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug,
Kalištná 9
841 07 Bratislava,
konštantný symbol:
0558
variabilný symbol: 20078

talovej ulice uskutočnila spomienka na
89. výročie tragickej
smrti tohto velikána
slovenského národa.
Zhromaždenie usporiadal Miestny odbor
Matice slovenskej v
Devínskej Novej Vsi.
Zúčastnili sa ho aj
hostia z ústredia Matice slovenskej – PhDr.
Stanislav Bajaník, riaditeľ
Krajanského
múzea MS a Alena Michalová, riaditeľka Domu MS
v Bratislave. Za mestskú časť sa
k zhromaždeným členom Matice slovenskej a obyvateľom
Devínskej prihovoril zástupca starostu JUDr. František
Baňas. K vydarenému priebehu prispeli technickou podporou aj Istracentrum, Základná
umelecká škola, Miestny úrad
a Denova. Atmosféru trochu
kazil nie práve najdôstojnejší
vzhľad okolia a aj vlastného
pamätníka, čo by sa však podľa
prísľubu zástupcu starostu
malo už v najbližšom čase
zmeniť. Zvlášť sa chcem poďakovať vedeniu, pedagogickému
zboru a žiakom zo Základnej
umeleckej školy na Istrijskej
ulici, Základnej školy na ul.
I. Bukovčana 3 a Základnej
školy na ulici P. Horova, ktorí
prispeli vydareným kultúrnym programom k slávnostnej
chvíli tohto podujatia.
Ing. Ján Žatko,
predseda MOMS DNV

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.
DEVEX 5

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v 2, 3, 4 posteľových izbách
STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26
Tel./fax: 02 / 6477 0095

Jarný kilometer 26. apríl
V piatok 26. apríla sa uskutočnila
detská časť Jarného behu pod názvom
Jarný kilometer - podľa dĺžky behu pre
najstarších žiakov.
HYPERLINK „ﬁle:///C:\\www.bukovcana.sk\\aktivity\\jarny08ziaci\\
start\\index.html“ Na štart sa postavilo 52 pretekárov, väčšinu z nich tvorili žiaci mladšieho veku - žiaci prvého
stupňa rozdelení do kategórii:
HYPERLINK „ﬁle:///C:\\www.bukovcana.sk\\aktivity\\jarny08ziaci\\prvaci\\index.html“ I. - II. ročník, HYPERLINK „ﬁle:///C:\\www.
bukovcana.sk\\aktivity\\jarny08ziaci\\tretiaci\\index.html“ III. - IV.
ročník. Výnimočne rekordnú účasť sme
zaznamenali v kategórii HYPERLINK
„ﬁle:///C:\\www.bukovcana.sk\\ak-

Z DNV do Pekingu
Aktualizované informácie z bežeckej expedície Ázia 2008,
Slovensko – Čína, na ktorú sa
podujal Jozef Rajchl z Devínskej hovoria, že Jozef prebehol
už úctyhodných 4241.86 km.
Záujemcovia o autentické spravodajstvo môžu získať viac na
internete: http://www.xtremerun.com, aj s galériou fotodokumentácie.
Posledná informácia zo 6. mája

Zrnká múdrosti
Keď chcete uniknúť svojim
starostiam, nepotrebujete inú
krajinu, ale inú osobnosť.
SENECA
Svojich priateľov delím na tých,
ktorých obdivujem, na tých,

tivity\\jarny08ziaci\\predskolaci\\
index.html“ predškolákov, pričom najmladšia účastníčka Michaelka Ufnárová mala 2,5 roka.
Malých pretekárov v cieli mohutne
povzbudzovala početná skupinka divákov - rodičov. Počasie prialo, aj keď slniečko svietilo troška zubato (zohrial
nás čajík od našich tiet kuchárok). Po
dobehnutí posledných bežcov - žiakov
II. stupňa, už všetci netrpezlivo čakali
na HYPERLINK „ﬁle:///C:\\www.bukovcana.sk\\aktivity\\jarny08ziaci\\
vyhodnotenie\\index.html“ výsledky
i na tradičnú HYPERLINK „ﬁle:///C:\\
www.bukovcana.sk\\aktivity\\jarny08ziaci\\tombola\\index.html“
tombolu (ceny ﬁnančne zabezpečil
Miestny úrad v DNV).

Požiadavky:

vyučený v odbore

Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves
Ponúkame:

od 20000 Sk/mesiac, mzda ja závislá
od výkonu, možnosť VP sk. C,
mladý kolektív
zaujímavý sociálny program
školenia v rámci siete Renault Trucks

Životopisy zasielajte:
Galimpex-S, s.r.o., Vápenka 1, 841 07 Bratislava
Kontaktná osoba:
Špirková Naďa, e-mail: spirkova@galimpex-s.sk

ypoPôžičku
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1 000 000 Sk

20 870 Sk

12 620 Sk

10 020 Sk
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430 Sk

RPMN od 9,1% do 14,78%.

Peniaze výhodne a rýchlo:

2008: Noc sme strávili 20 km
pred Pryazovzke. Dnes má Jožko skutočne silný protivietor.
V mestách ani stopy po internet
café tak DVD s fotkami a videami ideme poslať poštou. Pošta
je na zaplakanie. Stojíme v rade
25 min. a keď sa rada ani nepohla sklamaný odchádzame.
Jožko bežal okolo cintorínu s
rozlohou 2 x 3 km. Ľudia tu jazdia na kadečom a náš VW Touareg púta pozornosť.
r

� 0918 70 90 38

• nepotrebujete ručiteľov, stačí len ručenie nehnuteľnosťou
• nepotrebujete znalecký posudok
• nemusíte dokladovať, na čo ste peniaze použili

Regionálna kancelária Triangel
Fedákova 30 (za OD Saratov), Bratislava - Dúbravka
PO - PIA 16.00 - 18.00

Prijmeme nových spolupracovníkov!

ktorých si ctím a na tých,
s ktorými mám súcit.
PETRARCA
Byť na ťarchu je úlohou hlupáka.
Jemný človek vycíti, či je na
ťarchu, alebo nie, a dokáže sa
vzdialiť o okamih skôr,
ako sa stane zbytočným.
LE BUYÉRE

Opravte si v Katalógu Devex 2008

INZERCIA

LIVONIA-KOZMETIKA, MANIKÚRA

02 - PREDAJ

na strane 76 telefónne číslo
Tel. objednávky: 0905- 237 461
( číslo: 0905 239 461 je chybné)

DEVEX 6

tel.: 0903/ 429 815 , 02/ 645 311 54, 55, 56, 57

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru, mechanika
- opravára nákladných vozidiel značky Renault-Trucks.

• Na výsadbu ponúkam široký
sortiment letničiek, papriky a rajčiny. Na grbe 30
Tel: 6477 0109

•Ovčie kožušiny – predložky – dostanete kúpiť v Devexe.
Novoveská 14 (z dvora) po-pia:
15.oo-18.oo. Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako kdekoľvek v
meste.
•Predám klavír zn.: Karol Buchta.
Tel: 0907-732 182

Wh

UJTE SI
REZERV

W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07 Bratislava

pozýva do novootvoreného

wellness centra

•bazén
•fínska suchá sauna
•infra sauna
•solárium
•parný kúpeľ
•keramické mozaikové vyhrievané lehátka
•sprchovacie štúdio
•odpočiváreň
kontakt, info a rezervácie: tel.: 02/6476 1721, 6476 1610
fax: 02/6476 1780, e-mail: recepcia@whotel.sk

V nedeľu 1. júna 2008 pri príležitosti MDD
vás pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
do zrekonštruovaných priestorov
RODIČIA S DEŤMI
v tento deň budú mať
BEZPLATNÝ VSTUP
do wellness centra.

Wh

W HOTEL

Nutné je však vstup rezervovať na recepcii hotela
tel: 02/6476 1721, 6476 1610, fax: 02/6476 1780
e-mail: recepcia@whotel.sk

BICYKLE U MIRA
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04 - SLUŽBY

07 - ROZLIČNÉ

• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

• Hľadáme automechanikov do
TPP.
Tel: 6428 7206
herslova@presskam.sk
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
Tel: 6477 4642

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•Predám v Šali 1-izb. byt v OV
s balkónom.
Tel: 0903-304 449

• Dovolenka na chate v
Tatrách. Lokalita Hybe, cena
230 Sk osoba/deň.
Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk
•Nepoznáte svoju Auru?
Dajte si ju odfotiť na:
www.aurafoto.sk

PEČIATKY
a príslušenstvo

Nemusíte chodiť do mesta
VŠETKY DRUHY
dostanete v Devexe
Novoveská 14, 15.00 - 18.00

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
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%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V noci z 3. na 4. 5. neznámy
páchateľ, v areáli Presskam, poškodil zaparkované motorové vozidlo VW Golf, z ktorého ukradol
autorádio Clarion a LCD, všetko v
hodnote 33 500 Sk. Poškodením
však spôsobil škodu 100-tis. Sk,
keďže poškodil strechu kabrioletu
a predtým vyrezal sklo.
• V tú istú noc z 3 na 4. 5. v záhradkárskej osade Múrnice neznámy páchateľ ukradol nákladný
prívesný vozík Korba v hodnote
12-tis. Sk.
• V ubytovni Thorin na J. Jonáša
našiel 5. 5. spolubývajúceho v kú-

pelni mŕtveho. Začalo trestné
stíhanie voči neznámemu páchateľovi.
• V noci zo 6. na 7. 5. na parkovisku pri ZŠ P. Horova neznámy
páchateľ ukradol Peugeot 206
striebornej metalízy v hodnote
360-tis. Sk.
• Obzvlášť závažného zločinu
lúpeže sa v stredu 7. 5., desať
minút po 23.00 hodine, dopustil
neznámy páchateľ, ktorý v areáli
VW Sk ukradol novovyrobené
vozidlo Audi Q7 a pri prejazde
vrátnicou mieril pištoľou na pracovníka SBS, aby mu otvoril bránu.
Následne odišiel na neznáme
miesto. Spôsobená škoda predstavuje 1,5 mil. Sk.

IV. liga seniori
20. kolo 3. 5.
Rusovce – DNV
1:3
g: Adam, W. Rischer, M. Rischer

21. kolo 11. 5.
DNV – Danubia
9:0
g: W. Rischer 4, Kozmér 3, M.
Rischer 2
Po 21. kole obsadilo družstvo
FCL DNV 2. priečku tabuľky

OO PZ DNV

Futbalový turnaj prípraviek

Vyhrali Kladivári
Vo štvrtok 8. 5. 2008 sa
uskutočnil v priestoroch športového areálu ZŠ P. Horova 16
už 2. ročník futbalového turnaja
mládeže a dospelých o Putovný pohár MČ DNV. Zúčastnilo
sa ho 10 družstiev: Kladivári,
FC Santos, Csaba Team, Flamengo, Havana Club, Horova,
Denver, FC Pišta, Isostar a Formuly.
Rozdelené do dvoch 5 – členných skupín, v ktorých odohrali
systémom každý s každým 2 x
6,5 minút zápasy o postup do
ďalších bojov o celkového víťaza turnaja.
Prvé dve mužstva z každej
skupiny postúpili do ďalších bojov. Zo skupiny „A“ víťaz skupiny FC Santos a druhý Havana
Club, zo skupiny „B“ víťaz Kladivári a druhý FC Pišta odohrali
zápasy do kríža o postup do
ﬁnále a do boja o tretie a štvrté miesto. FC Santos víťazstvom
5 : 1 nad mužstvom FC Pišta a
Kladivári víťazstvom 5 : 0 nad
mužstvom Havana Club odohrali ﬁnále, v ktorom zvíťazilo
mužstvo Kladivárov 5 : 1. V boji
o tretie a štvrté miesto zvíťazilo

FUTBAL

mužstvo Havana Club nad mužstvom FC Pišta 5 : 2. Celkovým
víťazom 2. ročníka futbalového
turnaja mládeže a dospelých
a držiteľom Putovného pohára
MČ DNV pre rok 2008 sa stalo
mužstvo Kladivárov, na druhom
mieste sa umiestnilo mužstvo FC
Santos, na treťom mužstvo Havana Club a na štvrtom mužstvo
FC Pišta. Najlepším strelcom turnaja bol hráč FC Santos – Horný, najlepším hráčom z FC Santos – Ochaba a najlepším brankárom z mužstva Kladivárov
– Martanovič.
Futbalový turnaj sponzorsky
zabezpečili: W HOTEL, Corect
Betón, s. r. o., Slovenská sporiteľňa, a. s., MBM – REAL, a. s.,
Pizéria Istria, Taparo, s. r. o.,
Pneuservis Bródy.
Všetkým sponzorom patrí poďakovanie za podporu o rozvoj
športu mládeže v našej mestskej
časti. Rovnako patrí vďaka aj
rozhodcovi M. Jablonickému,
ktorý ustrážil korektnosť súťaže
i zdravie hráčov.
JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

Medzinárodné automobilové preteky amatérov open

TATRY DONAU CUP 2008
Možnosť štartu na svojom
automobile, na rovnakej trati
ako Majstrovstvá Európy, teda
na Pezinskej Babe, mali počas
víkendu 10. – 11. 5. amatérski
jazdci, pre ktorých Majstrovstvá
SR 2008 pripravil Motorsport
DNV Bratislava.
Na štarte sa predstavilo
...(150) pretekárov na ... autách.
Preteky boli po uzávierke a výsledky sme do odovzdania čísla ešte nedostali. Budú v budúcom čísle.
Súčasťou podujatí Tatry Donau cup 2008 je aj akcia
Športom proti drogám a Šport
pre všetkých Tuning Show
Motorsport 2008. Aj pre tieto
atribúty prevzali záštitu nad
podujatím Viliam Veteška, podpredseda NR SR a Ján Mikolaj,
podpredseda vlády SR a minister školstva.

Presný kalendár podujatí ešte
nie je zverejnený ale známe sú
však kopce na ktorých sa v tejto sezóne bude jazdiť: Pezinská baba, Levoča-Krúžok, Ostrá lúka, Jankov vŕšok, Dobšiná, Huty (Liptvská Mara), Bojnice.
TDC má ambície osloviť všetkých jazdcov, ktorí majú chuť
špičkovo si na krásnych slovenských kopcoch zajazdiť bez
ohľadu na to, či sú, alebo nie sú
držiteľmi licencie FIA.
Veríme, že nový seriál nelicencovaných pretekov podstatne spestrí úroveň hobby podujatí na Slovensku.
Ako sa podarí zhostiť úlohy
hlavného promotéra podujatí,
bývalého špičkového proﬁ pretekára Jozefa Studeniča, o tom
v budúcich číslach.
r

KORENIE ŽIVOTA

•••
Lekár poúča syna:
- Chlapče môj, ak vidíš, že dievčine horia oči, trasú sa jej pery,
podlamujú nohy a ty si u nej v
byte, utekaj, lebo má týfus!
•••
- Tetička, nechceli by ste sa dať
omladiť?
- Ani náhodou! To si ten môj starý
nezaslúži!

Peniaze prichádzajú a odchádzajú..., a odchádzajú..., a odchádzajú...
•••
- Čo myslíte, prestane pršať?
- Pravdaže! Doteraz vždy
prestalo.
•••
Ľudia sú najviac otvorení pri fľaši.

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.00-18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci.
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová 1, 830 00 Bratislava.
Registračné číslo: 103/90 - R

DEVEX 8

