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Príhovor
Máj. Mesiac lásky, mesiac
matiek,
mesiac.... Áno.
Naj č a s t e j š i e
mu prisudzujú
prívlastok lásky.
Iste nik nemyslel len lásku
ku konkrétnej osobe, a vôbec
nie k nejakej veci, či činnosti.
Môže to byť skôr úsilie vôle
po dobrom. Ciele a adresáti
môžu byť rôzne, ba môže ich
byť aj viac.
Ale aj metódy a cesty by mali tomuto úsiliu
zodpovedať.
Neviem si predstaviť lásku
a vôľu pre dobro dosahovať
nasilu, s huriavkom, krikom
, hrmotom a s kopou
postínaných hláv.
V politike, či najmä
v politike, sa však takáto metóda v niektorých
hlavách zrodila a veľmi
radi ju používajú. Náš malý
piesošek obce nevinímajúc.
A vlastne máj –
nemáj, niektorí celoročne
a celoplošne nebudujú,
nebudujú s láskou a na láske,
len škodia. Ba ani v máji
neprestávajú.
A pritom stačí o láske,
vzťahoch a ochote nielen iba
hovoriť...V každodennom
živote.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Prosba
Korektúry
V minulých dňoch sa mi ponúkol
pán z I. Bukovčana na spoluprácu
pri korektúrach textov Devexu.
Telefónne číslo som stratil, čo
ma nesmierne mrzí. Prosím, ak
prečíta túto prosbu, aby sa ozval.
Veľmi moc ďakuje vydavateľ

0903 429 485
Vernisáž
Známy slovenský milovník
a propagátor umenia, ale aj
neúnavný zberateľ a publicista
Ivan Melicherčík, v súčasnosti
občan Devínskej Novej Vsi
sa predstavil minulý týždeň
v bratislavskej Roman Fecik
Gallery na vernisáži spojenej
s krstom knihy „Kabinet
Jána Švankmajera“.

A predsa je peknejšia tá naša Istrijská.

Istrijská
Keď som si minulý rok všimla, že
sa na Istrijskej niečo deje s chodníkmi, veľmi som sa potešila. Verím,
že aj ostatní obyvatelia Devínskej spolu so mnou s nadšením
sledovali, ako si naša Popoluška
oblieka nové krásne šaty. Potom
sa naša mestská časť „zviditeľnila“
v televízii – ako policajti zabraňujú
občanovi postaviť si pred jeho domom parkovacie miesto.
Pustila som si niekoľkokrát
DTV, nech sa dozviem, ako to
bolo. Mala som smolu. Priznám
sa, nemám vôbec chuť sledovať,
ako nejakí ľudia (asi poslanci?) na
miestnom zastupiteľstve útočia na
projekt poukazovaním na chyby
typu „že je zle riešené odvodne-

nie, čo sa zatiaľ síce nepotvrdilo,
ale čo keď raz zaprší poriadne“?
Inokedy som sa na DTV od poslancov našej mestskej časti dozvedela,
že polícia reagovala neadekvátne
a že boli porušené práva občana
DTV.
Preto žiadam poslancov MČ
DNV prostredníctvom Devexu
a DTV o odpovede:
Stavali policajtmi „napadnutí“
občania parkovisko na svojom,
alebo obecnom pozemku?
Máme toto ich stanovisko chápať
ako precedens a každý obyvateľ
DNV si má právo postaviť svojpomocne (aj bez povolenia) pred
svojím domom parkovisko?
Ak áno, tak potom zbohom
všetky trávniky na sídlisku.
(pokračovanie na strane 2)

Kniha Ivana Melicherčíka
ponúka čitateľovi nazrieť do
Švankmajerovej bezhraničnej
fantázie a desiatok fotograﬁí
z jeho výtvorov, ale aj zbierok.
Svetoznámy český ﬁlmár
a výtvarník sa na vernisáži
zúčastnil osobne.
pk

Vakcinácia psov
Vakcinácia proti besnote
psov bude v sobotu
24. 5. 2014
od 8:00 do 12:00 hod.
v ambulancii
Novoveská 9.
Cena 7 eur.
Uzávierka dnešného čísla
bola 09.05. 2014
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 16.06. 2014,
číslo vyjde 20.06. 2014.
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KEĎ SA PÍŠE HISTÓRIA
Už dlho sa snažím žiť
a pracovať tak, aby bol svet
mojím pričinením krajší a lepší.
Niekedy sa mi to darí viac,
niekedy menej. Za posledných
3,5 roka som mal možnosť
ovplyvniť toľko vecí, koľko som
snáď nemal za celý svoj život.
Snažil som sa túto možnosť
využiť naplno a podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia zmeniť a zlepšiť všetko, čo
sa dalo. Keď vidím množstvo
vysadených stromov po Devínskej, napĺňa ma to šťastím. Keď
vidím nové miesta na parkovanie,
nové bezbariérové chodníky,
ihriská pre deti, vynovené školy
a škôlky, teší ma, že som mohol
byť pri tom, ako sa prepisuje
história Devínskej. Chcem sa
teraz pristaviť pri 4 projektoch,
ktoré sa podľa môjho názoru
zapíšu do histórie našej mestskej
časti.
Tým prvým je oprava šatní
v športovom areáli na Vápencovej ulici a výstavba hokejbalového
ihriska. Hoci sa tieto zmeny nerodili ľahko a dlho sa hľadala podpora tohto projektu, výsledok ma
utvrdzuje v tom, že to stálo za to.
Investície do tohto areálu vrátane
výstavby hokejbalového ihriska dosiahli takmer 400 000 eur.
Druhým projektom je revitalizácia Istrijskej ulice a okolia Múzea
kultúry Chorvátov na Slovensku.
Som šťastný, že už sa nemusím
hanbiť za okolie múzea tak,
ako to bolo pred 3 rokmi. Hoci
sa tento projekt stal nástrojom
predvolebného boja zo strany
niektorých poslancov, myslím, že
každý súdny človek, ktorý sa na
Istrijskú po rekonštrukcii pozrie,
si povie, že je krásna. A keď si
to porovnáme s tým, ako Istrijská vyzerala pred pár rokmi,
ten skok je obrovský. Aj vďaka
detskému ihrisku pred múzeom
tento priestor ožil detskou vravou
a aj deti z tejto oblasti sa majú
konečne kde hrať.
Treťou vecou je nedávny nákup
pozemku na naše budúce námestie. Je jasné, že ho nepostavíme
za rok, za dva, ale spravili

sme
prvý
a
dôležitý
krok k tomu,
aby sme ho
po
dlhých
desaťročiach
konečne
mali. Máme
jedinečnú šancu a aj povinnosť
zanechať tu našim potomkom
niečo, na čo budeme všetci spolu
hrdí.
Štvrtým projektom je pripravované kúpalisko u nás v Devínskej. Keď som si pozeral anketu, čo našim občanom najviac
chýba, tak to bolo práve kúpalisko a nové námestie. Ak všetko
dobre pôjde, už budúci rok by
mohlo byť realitou. Keď k tomu
pripočítam nový cyklomost,
splatenie úveru z minulosti vo
výške 330 000 eur, investície do
škôl a škôlok vo výške viac ako
1 milión eur, fungujúce bezplatné sociálno – právne poradenstvo, fotovoltaickú elektráreň na
streche školy, úspešnú Vianočnú
uličku a množstvo ďalších projektov, smelo môžem vyhlásiť, že
sa nám podarilo spraviť maximum možného. Keď vidím cvičiť
a behať ľudí v športovom areáli
na škole I. Bukovčana, hrať futbal
deti na školskom dvore P. Horova
viem, že ideme správnou
cestou.
Počas veľkonočných sviatkov
som si pozrel životopisný ﬁlm o K.
Wojtylovi – pápežovi J. Pavlovi II.
Svojim študentom ako učiteľ etiky
na univerzite v Poľsku v ťažkých
50. rokoch minulého storočia vtedy rozprával o zážitku z vojny
a o slovách jedného krajčíra.
Ten povzbudzoval ostatných slovami, že sa nemajú báť a majú
ukázať svoju lásku a všetkým
tvrdil, že láska nakoniec zvíťazí.
Zlo sa požiera samo a nakoniec
musí prehrať. A toto je aj moja
odpoveď všetkým neprajníkom,
ktorí si vymýšľajú a prekrúcajú
pravdu. K. Wojtyla rozprával
o viere, nádeji a láske ako o skrytej sile v nás. Toto dáva aj mne
silu ísť ďalej.
Milan Jambor
starosta MČ DNV

Istrijská (pokračovanie zo str. 1)
Na záver – projekt revitalizácie
Istrijskej ulice bol z 95 % ﬁnancovaný z Eurofondov – s nimi mám
skúsenosti vyše desať rokov. Takže
na vlastnej koži zažívam, aké je
ťažké uspieť s vlastným projektom
v súťaži o peniaze, keď záujemcov je 10 – 20 x viac ako peňazí.
Keď váš projekt vyberú ako jeden
z najlepších, potom začína ťažká
práca, ani o chlp sa nesmiete
odchýliť od schváleného pro-

jektu, o neskutočnej administratíve
a dôkladných kontrolách ani nehovorím – kto neskúsil, neuverí.
Preto v mene (takmer) všetkých
obyvateľov Devínskej ďakujem
tým, ktorí sa o skrášlenie Istrijskej
pričinili prácou. Dúfam, že ich
všetky tie polienka a polená vážne
nezranili a že nájdu v sebe energiu
a vôľu na ďalšie projekty pre našu
čoraz krajšiu Devínsku.
Mária Jurigová

Samove hry rekordne

Už tradične výstrelom z dela
otvorili novú turistickú sezónu
v Devínskej Novej Vsi. Ako inak na
Samových hrách. Napriek tomu,
že ich VIII. ročník bol aj trochu
upršaný zabaviť sa prišlo množstvo
ľudí a svoju zručnosť predviedlo rekordných 52 umeleckých
remeselníkov, rezbárov, šperkárov,
keramikárov, kováčov, drotárov....
V programe sa vystriedali skupiny historického šermu Corvus
Arma a URSUS, ktoré sa pochválili
umením ovládania historických
zbraní v dobových kostýmoch.
V dueloch s rôznymi zbraňami ale
i vtipnými scénkami a ukážkami.
Šerm obohatili šarmantné orientálne tanečnice Zatum Dahabi a tanečná skupina írskych tancov
Eliah. Nechýbali ani súboje a bojové scény jazdcov na koňoch. Ten-

tokrát prišla skupina Vermes v silnej
zostave a so štyrmi koňmi.
Deťúrence sa mohli povoziť na
drevom kolotoči a v košoch
s kožušinkou sa tvárili veľmi spokojne. O deti sa starala aj Škola
šeliem, predovšetkým mladým rytierom za zapáčil šerm. Záver programu patril hodinovému vystúpeniu hudobnej skupiny Roc´hann,
divákom sa pôsobivá bretónska
hudba zaľúbila a tak hudobníci
a speváci museli aj pridávať. Na
svoje si prišli aj labužníci dobrého
jedla a pitia.
Slovenská asociácia cestovného ruchu zaradila VIII. ročník
Samových hier medzi TOP podujatia na Slovensku v roku 2014.
Turistická informačná kancelária
v DNV pripravila na tento rok
(pokračovanie na strane 3)
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Samove hry rekordne
(pokračovanie zo strany 2)

36 vlastných podujatí. Aj v novej
sezóne nebudú chýbať obľúbené

A pre tých, ktorí sa do prírody radi
vyberú na bicykloch, je k dispozícii
požičovňa.

Inšpirácie a impulzy pre rozvoj Devínskej Novej Vsi.
Riešenie rozvojových území západného segmentu
Bratislavy vo vzťahu k závodu Volkswagen Slovakia.

autobusové výlety, exkurzie do
prírody, či zaujímavé prednášky.

INŠPIRÁCIE A IMPULZY
TIK DNV - jm

Výstava študentských prác

V utorok 6. mája bola v SNM
Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku vernisáž výstavy na témy
z nadtitulku. Organizátori: Fakulta
architektúry STU v Bratislave,
Volkswagen Bratislava v spolupráci s mestskou časťou Devínska
Nová Ves predstavili ateliérové
práce študentov 4. a 5. ročníka
Fakulty architektúry STU Bratislava, ktoré uviedli kurátori výstavy

MČ Bratislava Devínska Nová
Ves, vzhľadom
na svoju veľkú
roz-lohu, musí
vynakladať veľa úsilia a prostriedkov na detailné rozpracovanie jednotlivých
území.
Preto nám variantné urbanistické
štúdie
pomôžu
pri
príprave a spracovaní podrobnejších
zonálnych územnoplánovacích
dokumentácií.

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je

Fabrikou roka 2013
Volkswagen Slovakia v Bratislave získal ako vôbec prvý
závod zo Slovenska v histórii ocenenie Fabrika roka 2013
(Fabrik des Jahres). Renomovaná cena je už viac ako 20
rokov benchmarkom pre výrobné spoločnosti Európy.
Prvé miesto v kategórii excelentná veľkosériová výroba
prebralo z rúk organizátorov vedenie spoločnosti v nemeckom
meste Amberg. „Sme hrdí za
toto uznanie našej práce. Naša
dlhoročná snaha neustále sa
zlepšovať sa vyplatila,“ povedal
Albrecht Reimold, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia
(VW SK).
Spoločnosť
získala
renomované ocenenie za štíhle
produkčné procesy,
neustále
inovovanie, zvládanie komplexity
produkcie a kvaliﬁkáciu zamestnancov na vysokej úrovni. „Kla-

dieme si neustále pred seba
zrkadlo a pracujeme na rozpoznávaní možných zlepšení procesov, ktoré sa snažíme následne
rýchle nasadzovať,“ dodal A.
Reimold. Spoločnosť tiež v rámci
stratégie Think Blue. Factory. presadzuje cieľ vyrábať vozidlá do
roku 2018 o 25 % ekologickejšie.
Výsledky meria na základe piatich ukazovateľov - spotreby
energie, vody, tvorby odpadov
i emisií CO2 a prchavých organických rozpúšťadiel.
Súťaž Fabrika roka (Fabrik
des Jahres), ktorú organizuje
poradenská spoločnosť A.T. KE-

Ing.arch.J. Furdík a doc.Ing.
arch A. Sopirová. Ako povedala
dekanka fakulty doc.Ing.arch.
Ľubica Vítková študenti potrebujú
reálne zadania, aby sa čo najviac v svojich riešeniach priblížili
reálnym potrebám, boli lepšie pripravení na zvládnutie príležitostí
zadanej témy a zvládnutie rizík
rozvoja konkrétneho územia.

ARTNEY a odborný nemecký
ekonomický magazín Produktion odštartovala v roku 1992.
O titul sa môžu uchádzať výrobné
podniky všetkých odvetví s viac
ako 100 zamestnancami. Víťazi
súťaže disponujú produkciou,
ktorá je príkladným riešením v celosvetovej konkurencii.
vm

Najdôležitejší
rozmer takejto spolupráce je ten
ľudský. Stretávanie ľudí, spoločné
hľadanie, ako predvídať budúce
potreby, ako navrhnúť pre Devínsku Novú Ves podmienky pre
lepšiu kvalitu života obyvateľov,
poznamenal vo svojom príhovore
architekt MČ DNV M. Beláček.
r
DEVEX 3
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SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Pred pár rokmi, hneď ako
som sa prisťahoval, som nechápal
nezáujem mesta, štátnej ochrany
prírody, ochranárskych združení,
TIKu, dokonca i miestneho farára
o ochranu Sandbergu. Písal som
listy aj emaily. Brigádoval s Brozákmi pri čistení Karloveského
ramena, aby oni pomohli chrániť
Sandberg. Nie vyl, ale pil
s VLKmi./ VLK=Lesoochranárske
združenie/. Diskutoval som
s ľuďmi, ktorí riadili vyrezávanie
krovín v okolí Sandbergu. Boli to
náletové dreviny, ktoré prekážajú
v raste vzácnym kvetom a rastlinám, ale majú veľký význam ako
ochrana pred vetrom. Vplyv vetra
a vody ľahko vyskúšate ak na
kopu piesku začnete striekať
vodu a napríklad pumpou fúkať
vzduch.
Verte, že som skúšal všetko
čo je v silách občana na zmenu
sitácie. Bezvýsledne. Dnes
sú niektoré z mojich návrhov
realizované.
Nie
vďaka
štátnej ochrane prírody, ani
ochranárom, ale vďaka vedeniu mesta. Eisnerova ulica bola
v horšom stave ako ulice zapadlých dedín. 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 č. 64. 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.
Na záver zdôvodnenie prečo
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 Slovenska.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.
b.j.
Redakcia Devexu
Obdivuju Vas, ze jste tak bistry, kdyz Vam odpoved trvala
pouhych 20. dni. Doufam,ze
jamborovani za chvili skonci.
Co potom ? prehodite kabat?
Lituju, ze jsem Vas platek podporovala. Jenom pro Vasi informaci, prokuratura Tomkuliakovi
sprostila jakekoliv obvineni. Budete promptne Vase citatele
informovat? Nebo budete hajit
barvy chlebodarce? A jenom
odkladejte pro pripad potreby.
Ilona Hulikova
Sledoval som nové
spravodajstvo DTV
Mnohí
znervózneli
do
nepríčetna. Aj vodu by obrátili
hore kopcom.....
len aby vyhrali voľby............
mae
Čistota naša boľavá
Čistotu, alebo skôr nečistotu
u nás v Devínskej už kritizujú aj
noviny v meste aj širšie. Mali
by sme nadávať... na koho?
Predovšetkým na seba. Všímame
si akí sme? Ako o čistotu dbáme
sami?
Kedy
bezstarostne
odhodíme papierik, obal, prázdnu fľašu... ?!
Už malé deti sme učili
zaniesť smietky, obal z cukríkov,
umelohmotnú prázdnu fľašu
z plastu do smetného koša.
A mali z toho radosť.
Takže kus viny je v nás.
Všímajme si seba, svoje okolie
a neváhajme upozorniť!
vm

Vážený pán Denis Ružovič, dovoľte mi sa
poďakovať za Váš článok
uverejnený v DEVEX-e, ročník:
XXIV, číslo: 4. O to viac ma
článok teší, pretože sa už
poznáme aj osobne. Vzhľadom
k obmedzenému priestoru budem hneď reagovať na Vaše
žiadosti. Čo sa týka incidentu
na Istrijskej musím konštatovať,
že moje otázky na starostu
smerovali k ujasneniu si súladu
konania starostu so Zákonom
o správnom konaní (správny
poriadok). Domnievam sa,
že starosta zákon nedodržal.
Ďalej ma vo Vašom článku
obviňujete z očierňovania a aj
z toho, že som ako poslanec
mestského zastupiteľstva nič
neurobil. Neviem ako hlboko
sledujete moje pôsobenie
v mestkom zastupiteľstve, ale
nepriamo ste ma vyzvali na
odpočet, takže Vám ho poskytnem nižšie. Ale ešte predtým
malá úvaha... Nikdy som vo
svojom profesnom živote (už 27
rokov) nerobil svojej práci promo. Jednoducho som to nepotreboval, hovorili za mňa výsledky. Bohužiaľ pri čítaní článkov z
Vášho pera (aspoň v to dúfam,
že Vášho) som pochopil, že to
čo robím v politike pre svoje
okolie a neurobím tomu žiadnu
reklamu, zrejme skoro nikto
nevie. Vy ste mi však otvoril oči
a dnes už viem, že to, čo neodprezentujem, akoby som ani nespravil alebo si to dokonca privlastní ešte niekto druhý. Takže
poďme (a naozaj heslovite) k
Vami očakávanému odpočtu.
Oprava časti komunikácie –
privádzač do Devínskej Novej
(pokračovanie na strane 5)
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SLOVO majú Novoveštania
Vsi z prostriedkov pridelených
na moje poslanecké priority. Získanie 2 miliónov EUR na opravy
výtlkov v Bratislave. Doriešenie
nájomných vzťahov ZUŠ Istrijská
a plánovaná oprava zatekania
budovy školy. Zamedzenie
predaja pozemkov okolo rybníka, ktoré navrhoval starosta.
Zamedzenie zmeny územného
plánu zo zelene na výstavbu.
O tom by vedel dobre povedať
p.Liedl. Rozvoj cykloturistiky,
riešenie Devínskej cesty. Prerokovanie petície na mestskom
zastupiteľstve proti výstavbe
betonárky v časti Zamajerské.
Ozdravenie mestských ﬁnancií,
kde v spolupráci s mestskými
poslancami sa podarilo znížiť
dlh mesta o 40 miliónov EUR.
Ako člen DR som priložil ruku
k dielu a znížilo sa zadĺženie
Dopravného podniku. Zastavilo
sa vyberanie parkovného na
verejnom parkovisku pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na
Antolskej ulici, ktorú využívajú aj

(pokračovanie zo strany 4)

občania DNV. Ako člen komisie
pre cestovný ruch som nebol pasívny a dovolím si poznamenať,
že návštevnosť turistov vzrastá
a oproti roku 2012 je nárast 15%.
A mohol by som pokračovať.
Verím však, že ste pochopili,
že naozaj nesedím na stoličke
a nesledujem TV.
A na záver. Všimol som si,
že Vašou obľúbenou témou sú
peniaze. Kto, koľko…. Viete,
ja sa nikdy nepozerám cudzím
do peňaženky a nehodnotím
ich príjem. Ale verte mi, že
u mňa boli ﬁnancie použité na
ten správny účel a neprejedol
som ich. Len malý príklad – LED
televízor vo front ofﬁce na miestnom úrade som daroval mestskej časti ja.
Ing. Vladislav Hečko;
poslanec Mestského
zastupiteľstva hl. m. SR
Bratislavy a poslanec
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – DNV

Uk č i projektu
Ukončenie
j kt rekonštrukcie
k št k i kina
ki
Devin
D i bolo
b l
rozhodnutím investora.
ného rozhodnutia investora. Čo
sa týka spolupráce s miestnym
V poslednom čísle Bratislav- úradom ako aj so starostom,
ských novín som si s údivom tá bola maximálne ústretova
prečítala PR článok pána po- a všetci robili všetko preto, aby
slanca Hečka, v ktorom písal sa projekt mohol realizovať
o tom, ako sa nezrealizoval pro- čím skôr. Bohužiaľ v živote
jekt rekonštrukcie kina Devín, sa stávajú nepredvídateľné sia že toto bolo rozhodnutím miest- tuácie, ktoré zmenia pôvodne
neho úradu a starostu bez vedo- plány. Mne osobne je veľmi
mia poslancov a predovšetkým ľúto, že sa realizácia ukončila,
investora. Chcela by som týmto, lebo ako písal pán poslanec ten
ako jedna z tých, čo sa na pro- projekt bol skutočne LOVELY.
jekte rekonštrukcie podieľala Ale možno je to výzvou pre nás
na strane investora, informovať všetkých, aby sme našli cestu
spoluobčanov aj pána po- a prostriedky ako ho uskutočniť.
slanca, že projekt sa nezačal Ja osobne tomu rada pomôžem.
realizovať výhradne z osob- Katarína Prevendarčíková

Takže...

LLož
ž má...
á
...vraj krátke nohy. Ale kto
by si to mal pamätať pri tom
množstve informácií, ktoré sa na
človeka valia z každej strany,
niekedy v krátkych intervaloch
a ktoré zahlcujú aj tak presýtené
možnosti absorbcie. To aby
každý človek mal poradcu,
čo bude všetky prichádzajúce

informácie prijímať
prijímať, študovať
študovať,
porovnávať,
analyzovať,
vynášať súdy (a rozsudky)...až
nakoniec zistí, že isté percento
je pravdivých, isté zavádzajúcich, isté zámerne mätúcich...
A aj keď má lož krátke nohy,
prejde vždy veľa chvíľ, kým
pravda vyjde najavo. Len koľko
škody dovtedy spôsobí...
Matej b

ODBORNÍCI 3
Opäť môj súkromný názor
Kam sa to rútime, keď hudobník, námorník, colník a športový
redaktor idú prikazovať stavebným inžinierom, ako sa má
stavať. Pripomína mi to jedného krajčíra, ktorý sa snažil
riadiť krajinu. Nedopadlo to
veľmi slávne a podobne si
počínajú aj naši poslanci –
“odborníci“. Nechcel som sa
už nikdy vracať k tomu, čo sme
ako pracovníci Denovy pred
niekoľkými rokmi zažívali pri
rekonštrukcii Istrijskej ulice zo
strany jednej rodiny, ktorá na
tejto ulici býva, ale po posledných udalostiach to urobiť
musím. Bolo to jednoducho peklo. Rozobratý chodník počas
noci, nadávky, vyhrážanie,
prial by som všetkým, aby to
zažili a na vlastnej koži. Poslanci sa postavili na stranu
porušovateľov zákona, čo
je obrovská hanba pre celú
Devínsku a podľa môjho názoru by mali odstúpiť a už viac
nekandidovať. Teraz poslanci
rozprávajú, čo všetko treba
pomeniť na projekte Istrijskej.
Kde boli, keď sa schvaľoval?
Veď ho schválili jednomyseľne,
mali vtedy hádam zatemnenú
myseľ? Ak teraz Istrijskú kritizujú, len dokazujú, že na
postoch poslancov nemajú čo
robiť. Čo vlastne pre Devínsku
spravili? To, že schvaľovali starostom a pracovníkmi úradu

predložené riešenia pre Devínsku, to je žalostne málo, to by
nám tam stačili aj cvičené opice, česť výnimkám. Som veľmi
zvedavý, koľko z nich sa bude
chcieť na zrealizovaných projektoch priživovať. Tento svet
ide podľa mňa dole vodou
odvtedy, odkedy namiesto
technikov začali rozhodovať
právnici, ekonómovia, novinári,
hudobníci... Priznajme si, že experiment s novými poslancami
sa v Devínskej veľmi nevydaril.
To, čo sa za posledné roky
spravilo, nie je ich zásluha, česť
výnimkám. Chýba im skúsenosť,
spätosť s Devínskou a hlavne
cit pre Devínsku. Naivne sme
si mysleli, že námorník, ktorý
tu žije pár rokov to bude
myslieť s Devínskou vážne. To
isté platí aj o mnohých ďalších
poslancoch. Darmo, kvalitné
stranícke tričko v prípade poslanca Hečka, alebo výborná
mediálna kampaň v prípade
poslanca Tešoviča sú skutočne
nanič, pokiaľ to s Devínskou
nemyslia poctivo. A o tom, že
to nemyslia poctivo sa dá veľmi
ľahko presvedčiť. Stačí prísť
na zastupiteľstvo, alebo si ho
pozrieť zo záznamu. Len si pripravte silný žalúdok, ľahko vám
totiž z nich môže prísť zle. Hoci
som už v dôchodcovskom veku,
som presvedčený, že by som
dokázal pre Devínsku spraviť
omnoho viac, ako súčasní poslanci.
Peter Garaj

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

Dátum

Ulica

15. – 17. 4. 2014

P. Horova pri ZŠ
križovatka Bystrická - Opletalova
Na Kaštieli

22. – 24. 4. 2014

J. Smreka 7-11
Na Hriadkach
Jasencova

29.4. – 2. 5. 2014

I. Bukovčana 2-8
križovatka Novoveská-J. Poničana
Na Vyhliadke

6. – 9. 5. 2014

križovatka Charkovská - Delená
križovatka Bleduľova - Poniklecova
P. Horova 1-5

13. – 15. 5. 2014

P. Horova 26-28
Š. Králika 2
J. Jonáša ku garážam

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:
9.00 - 12.00 hod.
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
1. 6. od 14.00 h Deň detí

- súťaže, skákacie atrakcie, psovodi, požiarnici a veľa
peny, kultúrny a športový program pre deti
Organizuje: občianske združenia a organizácie z DNV, Istra Centrum, MČ-DNV
Miesto: Istrijská ulica – areál pri ZUŠ,
8. 6. od 18.00 h Robert Thomas - PASCA

- 1. repríza divadelného predstavenia činoherného klubu Devínska Nová Ves
- detektívna komédia v réžii Kataríny Želinskej.
Účinkujú hostia a členovia hereckého súboru: Mojmír Procházka a.h., Zuzana
Chudějová, František Gajdoš a.h., Kristína Kocianová a Ľudmila Swanová a.h.
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
15. 6. od 17.00 h Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba
Abraháma bude herečka Zuzana Kocúriková
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
20. 6. od 18.00 h 3 letušky v Paríži

- divadelné predstavenie, účinkuje divadlo „No haló“
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur
22. 6. od 17.00 h Perníková chalúpka

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Pod Hríbikom
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eur
28.-29. 6. 26. Festival chorvátskej kultúry

- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka
tradičných chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
v spolupráci s MČ Bratislava - DNV
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) a Istra Centra (Istrijská 6)

Výuka cudzích jazykov na ZŠ P. Horova

Kráčame do Európy
Projektové vyučovanie ako
jedna z foriem výuky je v našej
škole medzi žiakmi i učiteľmi
veľmi obľúbená. Žiaci sa môžu
oveľa aktívnejšie zapojiť do
vyučovacieho procesu pri získavaní a hlavne overovaní
si svojich vedomostí. Jedným
z posledných projektov ,ktorý
prebiehal na našej škole bol
jazykový projekt s názvom
"Kráčame do Európy". Projekt
bol podporovaný Nadáciou
Volkswagen.
V utorok 15. 4. za účasti
Ing. Anny Horváthovej , ktorá
zastupovala a.s. Volkswagen
Slovakia a vyučujúcich cudzích
jazykov prezentovali žiaci svoje
práce a vedomosti, ktoré získali
pri práci na projekte. Tí menší
vytvorili obrázkové kartičky
a obrázkové anglicko- slovenské slovníky. Starší žiaci zapojili aj svoju fantáziu a vymýšľali
rozprávky a kreslili komiksy
v
trojjazyčnom
preklade-

anglickom, nemeckom a ruskom - teda v jazykoch, ktoré
sa učia v škole. Naši najstarší
žiaci sa podujali vytvoriť turistického sprievodcu, ktorým
by zahraničnému kamarátovi priblížili zaujímavé miesta
nášho hlavného mesta. Okrem
papierovej podoby vytvorili
niektorí aj krátky dokumentárny
ﬁlm.
Po
počiatočnej
tréme
a neistote sa nakoniec všetci
zúčastnení žiaci tešili zo svojich výtvorov , ktoré poslúžia
v budúcnosti ako vyučovacia
pomôcka pre ich spolužiakov
a možno aj mladších súrodencov. Aby práce vydržali a mohli
slúžiť čo najdlhšie boli zviazané hrebeňovou väzbou do
brožúr alebo zaliate do fólie.
Teraz sa už môžeme tešiť na ich
pomoc pri získavaní nových
jazykových zručností a vedomostí našich žiakov.
-jb-

Podujatia TIK
Turistickej informačnej kancelárie

jún 2014
07. 06. 2014, 07.30 h
Autobusový výlet – LEDNICE, VALTICE

Miesto odchodu: TIK DNV

21. 06. 2014, 14.00 h
Exkurzia – NIVA MORAVY

Miesto odchodu: TIK DNV

28. 06. 2014, 14.40 h
Exkurzia – NÁVŠTEVA MIESTNEHO VČELÁRSTVA Miesto odchodu: TIK DNV
29. 06. 2014, 14. 00 h
Exkurzia zameraná na poznávanie vtákov
VTÁČÍ SVET NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

Miesto odchodu: TIK DNV
Organizuje: TIK DNV, BROZ

Sústredenie DFS Grbarčieta
So súborom DFS Grbarčieta
sme vycestovali novým autobusom dňa 24.4. - 27.4.2014
na pracovné sústredenie do
lokality Modra-piesok (chata
Univerzitka).
Učili sme sa nové kroky,tance
a texty chorvátskych piesní do
večerných hodín. Príjemná atmosféra sa niesla počas celého
pobytu v krásnom lesnom prostredí. Sústredenie bolo síce
náročné a vyčerpávajúce, ale

vďaka našej Nike mali sme
všetci dobrý pocit, že sme sa
niečo nové naučili. Ale pozor
! ! ! Grbarčieta nikdy netancujú stále to isté. Národné
tance sú našim dedičstvom,ale
tancujú ich vždy iné deti,
o čom sa môžete presvedčiť na
našich vystúpeniach. Všetkým
dospelým ďakujeme za celodennú starostlivosť. Domov sme
sa vrátili plný krásnych nových
zážitkov.

Pamiatku výročia na tragické úmrtie gen. M. R. Štefánika si
uctili očania Devínskej v piatok 2. mája pri jeho pamätníku
na Kolónii spolu s matiačiarmi a predstaviteľmi obce.
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Spolocenská
kronika
ˇ
ˇ
Blahozeláme
Marta a Jozef SLOVINCOVÍ

50 výročie sobáša

Milý ženích a nevesta,
otecko a mamička,
dedko a babička,
pradedko a prababička,
iste si spomeniete, kedy ste
si povedali po prvý krát
Vaše ÁNO. Možno
dávno, zdá sa,

Spomienka

ale dôkazom Vašej lásky je to,
že ste tu dnes s nami, že ste
stále spolu, že ste toho toľko
spoločne zvládli, a že
pomáhate i nám.
Vám patrí srdečná gratulácia,
srdečná vďaka za to, čo ste
spoločne dokázali. Prajeme Vám,
nech Vám život stále prináša
len to krásne. Nie sú natoľko
dôležité vecné dary, ale zmysel
pre to, vzájomne sa počúvať,
podporovať sa, zvládať neduhy
a trápenie, pohladiť milým
slovíčkom a spoločne
sa porozprávať o všetkom
a tým si tak dokázať, že aj keď
už takú dlhú dobu, tak predsa
je stále krásne byť si nablízku
a mať sa radi.
K výročiu Vašej zlatej svadby
z celého srdca blahoželáme!
Dcéry Renata a Klaudia
s rodinami, s vnúčatkami
a pravnúčatkom

ˇ
Blahozeláme
Životného jubilea

90 rokov

sa dožila pani
Janka-Miladka BESEDOVÁ.

Kytičku kvetov na jej hrob dáme,
tichú modlitbu odriekame
a s úprimnou
láskou spomíname.

28. 4. 2014
uplynie päť rokov
od kedy nás opustila naša
drahá manželka
a mamička
Helenka RUŽOVIČOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú
manžel Ján, dcéra
Jarka s manželom,
syn Janko, vnuk Marek
a ostatná rodina.

Odišli z našich radov
Anna LANGOVÁ
Štefan BESEDA
Helena ĎURIGOVÁ
Ján TÓTH
Nech odpočívajú v pokoji!

Do ďalších rokov jej želajú
veľa zdravia a pohody
dcéra Alena s rodinou,
vnuci, vnučky
a pravnúčatá.

AKO POSILNIŤ RODINU NA SLOVENSKU
Terézia Lenczová
Za hlavnú výzvu sa vo všeobecnej plodnosti, k sexu mimo manželstva
predstave verejnej mienky považuje a pred manželstvom - to vyvolalo
nezamestnanosť a ohrozenie rodín sexuálnu revolúciu, ktorá si uzurchudobou. Na základe hodno- puje právo a možnosti nezáväznej
tenia niektorých trendov v oblasti sexuálnej komunikácie bez ohľadu
rodinného prostredia na Slovensku na vek. Masívne používanie antikoncepcie
si priblížime
istotou
aj mimoekoURGENTNÉ VÝZVY s
vylúčenia
nomické
viedlo
nakoniec
výzvy. Sú nemenej urgentné a majú plodnosti
uzákoneniu
potratov
nakoniec tiež negatívne ekonomické k
a sociálne dôsledky na rodiny a ich (v. 70. rokoch v záp. Európe, u nás
v roku 1957).
členov. Ako na ne odpovedať?
2/ Zmena v postoji voči inštitúcii
I. Diagnóza rodinného prostre- manželstva (zmenené maritálne
dia na Slovensku ( podľa Karola správanie): klesá sobášnosť, rasPastora z Fakulty matematiky tie a je vysoká rozvodovosť, rastie počet voľných spolužití, rastie
a informatiky UK v Bratislave):
Podobne ako v celej Európe, podiel detí narodených mimo
v rôznych jej oblastiach rôznou silou manželstva.
a s rôznymi dôrazmi, aj na Sloven- Protimanželská klíma v spoločnosti,
sku dochádza - s časovým posunom najmä v mnohých médiách masovej
cca 20 rokov - k prejavom nových komunikácie a na sociálnych sieťach,
demograﬁckých trendov. Odborníci vyvoláva v mladých ľuďoch nechuť
hovoria o tzv. druhej demograﬁckej a obavy prijať záväzok trvalého
revolúcii. Tento spoločenský jav verného vzťahu v manželstve. Stráje predovšetkým o radikálnych ca sa pochop vzácnosti manželstva
zmenách v hodnotách, ktoré ľudia pre súdržnosť spoločnosti a pre jej
v Európe zhruba od polovice 20. záruky pre budúcnosť: totiž podľa
stor. vyznávajú a podľa ktorých sa výsledkov výskumov iba v prostredí
lásky vzťahovo zdravej manželskej
správajú. Ide o tieto zmeny:
1/ Zmena v otvorenosti rodiny majú deti optimálne prostk životu (fertilné správanie): redie rozvinúť svoj ľudský potenklesá pôrodnosť, rastie užívanie ciál, ako najvzácnejšie bohatstvo
antikoncepcie, potratovosť je spoločnosti. Snaha zažívať sexuálne
stále vysoká, keď korektne potešenie hneď a bez záväzkov,
zohľadníme jej dve verzie - ponúkaná mládeži, ochudobňuje
mladých experimentátorov v tejto
chirurgickú a chemickú.
Práve vplyvom objavenia chemickej oblasti o citové bohatstvo a osa mechanickej, neskôr hormonál- labuje schopnosť založiť raz verné
nej antikoncepcie začína masívne trvalé spolužitie v manželstve. Rastie
úsilie vyhnúť sa plodnosti. Otvorila počet experimentátorov, klesá počet
sa cesta k sexu bez lásky, bez sobášov a verných manželstiev.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Vinš k deväťdesiatke
V týchto dňoch
sa dožíva krásneho
životného jubilea

90 rokov
dobrý otec, dedko,
pradedko ako aj milý
priateľ záhradkárov

Miroslav SLOVINEC,
rodák z Devínskej Novej Vsi.
Detstvo a mladosť prežil
v chudobnej malosedliackej
rodine s tromi sestrami
a slepým otcom. Otec, ešte
vidiaci, bol v Devínskej
spoluzakladateľ Matice

slovenskej, teda Miro
vyrastal v národne
uvedomelom prostredí.
Vyučil sa vo ﬁrme KolbenDanek. Najzložitejšie
obdobie jeho života bola
vojenčina, priama účasť
v bojoch na východnom
Slovensku. Až do 70
rokov veku pracoval
ako automechanik,
šofér i vedúci pracovník
v rôznych podnikoch
v Bratislave.
Takmer denne ho
stretávame, ako si

s bielou paličkou v ruke
pomaly kráča do vzorne
udržiavanej záhradky.
Rád si posedí a podebatuje
s priateľmi pri poháriku
červeného ríbezľového,
či hroznového vínka. Za
dlhoročné priateľstvo mu
srdečne ďakujeme a do
ďalších rokov mu želáme
zdravíčko. Posielame
mu tradičné „sto rokov,
sto rokov, nech žije, žije
nám, nech žije nám“ náš
starký Mirko v kruhu
záhradkárov Glavica.
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ANGLICKÝ KLUB
V DEVÍNSKEJ
Dobrá angličtina
pre všetkých
Devex sa zhováral s Janou Ďuriačovou,
manažérkou English Club-u
v Devínskej Novej Vsi
redakcia:
Čo English Club v Devínskej ponúka?
Dobrú angličtinu. Ponúkame taký spôsob
osvojovania angličtiny, ktorý vedie ku
schopnosti vedieť skutočne niečo po anglicky povedať. Keď sme program dávali
dokopy, vychádzali sme zo skúsenosti
mnohých ľudí, ktorí sa učili v škole, na jazykovkách, v kurzoch, naozaj už ovládajú
veľa slovíčok, aj o gramatike veľa počuli,
ale plynulo hovoriť sa im nedarí. Ten
dôvod je jednoduchý. Nedostali príležitosť
hovorenie trénovať. A my takýto program
máme. U nás nájdu ľudia veľa príležitostí
hovoriť. Otvárame témy a poskytujeme im
priestor aby formulovali svoje myšlienky,
aby komentovali čo vidia a počujú, delili
sa s nami o svoje zážitky. Ak nejaké slovo, alebo frázu nevedia, pomôžeme im
s vyjadrovaním. To všetko spracujeme
do poznámok a záznam z tréningu posielame mailom. U nás je služba šitá na
mieru podľa aktuálnych potrieb každého
človeka, ktorý chce so svojou angličtinou
niečo urobiť. Program je komplexný,
pozostáva z 90 minútových tréningov,
ktoré dopĺňame o spoločenské klubové
piatky, alebo podujatia mimo klubu. Pripravili sme aj jazykové laboratóriá, ktoré
zameriavame na rozširovanie slovnej
zásoby a frazeológiu, ponúkame tiež vyhodnocovanie nahrávok v angličtine ako
aj asistované dištančné on-line štúdium

www.thinkenglish.sk 0911 103 177 Slovinec 24, DNV
s nahrávkami. Máme programy, ktoré
si klienti prispôsobujú podľa svojich potrieb a časových možností. Jediným cieľom
všetkých programov je poskytnúť ľuďom
priestor a podnety aby sa naučili plynulo
hovoriť. Hovorenie je zručnosť a ku každej
zručnosti sa dopracujete tréningom.
redakcia:
Ako učí English Club v Devínskej?
Máme radi neformálnosť. Spájame neformálne učebné metódy a neformálne prostredie, ktoré nám umožňuje uplatňovať
širokú škálu možností práce s cudzím
jazykom. U nás vzniká veľa spontánnych
situácií, ktoré kopírujú reálny neformálny
život. Všímame si, ktoré frázy sú v živote
frekventované, aký slovník je ľuďom blízky
a to všetko do programov zakomponujeme. Na tréningoch pracujeme iba so
štyrmi ľuďmi v skupine. Vždy otvárame diskusiu ku konkrétnej téme. Aj klubové stretnutia sú tematicky zamerané. V kluboch
sa stretáva širšia klientela, čo je jedinečný
neformálny spôsob nácviku malej
spoločenskej konverzácie. Individuálne
sa klientom venujeme v rámci vyhodnocovania ich anglických nahrávok, ale na

hľadá absolventov
stredných škôl
Až 70 žiakov bratislavských stredných odborných škôl
v závode Volkswagen Slovakia (VW SK) dostalo ponuku
zamestnať sa. Cieľom „Náborového dňa VW SK“ bolo
tohtoročným absolventom predstaviť aktuálne voľné pracovné pozície a zoznámiť ich s výrobou v bratislavskom
závode.
„Absolventi stredných technic- latnenie pre svojich absolventov.
kých škôl u nás môžu nájsť uplat- Volkswagen Slovakia zasa hľadá
nenie ako údržbári elektrikári, ele- šikovných ľudí, ktorí majú záujem
ktronici, či údržbári mechatronici. rozvíjať sa vo svojom odbore
Oslovili sme školy, aby prišli so aj v práci,“ povedala Gabriela
žiakmi, ktorí budú tento rok končiť Ďubjaková, z oddelenia personálštúdium. Ich cieľom je nájsť up- neho rozvoja.

vyžiadanie poskytujeme aj individuálne
konzultácie.
redakcia:
Kedy sa začínajú kurzy a pre koho sú?
Každý – začiatočník aj pokročilý, sa môže
pridať tak ako mu to vyhovuje. Tým, že
sme ﬂexibilní a otvorení potrebám klientov,
je každý tréning jedinečný. My určujeme
tematický rámec a základnú osnovu
jazykového tréningu a klienti určujú konrétny detailný obsah. Ak je v skupine voľné
miesto alebo dostatok záujemcov pre
vytvorenie novej skupiny, nástup je možný
okamžite. S každým záujemcom sa stretávame na jednej konzultácii zdarma. Povie
nám o svojich predchádzajúcich skúsenostiach s angličtinou, zistíme aká je úroveň
jeho angličtiny a podľa toho mu urobíme
ponuku. Spájame ľudí, ktorí sú na približne
rovnakej úrovni zvládnutia angličtiny.
Pokročilým ponúkame možnosť rozhovoriť
sa a začiatočníkom zase pomáhame v ich
začiatkoch.

vame. Dokážeme klientom vyjsť v ústrety
pokiaľ ide o ich čas, sme k dispozícii od
6:00 ráno, čo radi využívajú zaneprázdení manažéri, ktorí majú inak nabitý deň.
Učíme aj dopoludnia, čo zase využívajú
ľudia s vlastným biznisom, ktorí si dokážu
operatívne vyhradiť priestor pre vzdelávanie, no a prirodzene, sme k dispozícii
aj vo večerných hodinách, keď sú už ľudia
po práci späť v Devínskej. Naši klienti
nikdy neprídu o svoje tréningy, poskytujeme náhradu za vymeškané hodiny.

redakcia:
Aké výhody získavajú vaši klienti?
Nie sme typickou školou a tak sa aj sprá-

redakcia:
Čo bude English Club robiť v lete?
Tak v prvom rade, my si prázdniny
nerobíme, lebo práve v lete nájdu ľudia
najviac času na intenzívne štúdium. Okrem
toho chystáme na leto takú malú Maltu
v Devínskej. Malta ako zahraničná destinácia preslávená svojimi intenzívnymi
jazykovými pobytmi a my sme si istí, že pekný intenzívny, angličtinou nabitý program
dokážeme pripraviť aj my. Načo cestovať
a zvyšovať si náklady, kvalitnú angličtinu
a anglicky hovoriace prostredie nájdu
ľudia aj v English Club-e v Devínskej Novej
Vsi na Slovinci 24.

„Ponuka
Ponuka Volkswagen Slovakia
na uplatnenie našich absolventov
nás veľmi potešila. Viacerí naši
bývalí žiaci sú už teraz zamestnancami ﬁrmy. Teoretická príprava na našej škole je dobrá, avšak
nájsť pre študentov prax je ťažšie.
Aktivitám v tejto oblasti zo strany
ﬁriem sa preto vždy tešíme,“
povedala Ružena Ďuržová,
vyučujúca zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici
Karola Adlera.
Žiaci na stretnutí získali informácie o pracovnom mieste
v oblasti, ktorú vyštudovali.
V prípade úspešného nástupu tak
budú ďalej zvyšovať svoju kvaliﬁkáciu a zhodnotia roky štúdia.
„Uchádzači o pracovné miesta,
ktorí vyštudovali požadované
zameranie na pracovné miesto,
majú prirodzene väčšie šance na

uplatnenie.
uplatnenie Dôležité je,
je aby boli
aktívni a mali záujem ďalej sa
vzdelávať aj v práci, po ukončení
štúdia. Technológie, výroba i automobily totiž neustále napredujú,“ dodala G. Ďubjaková.
Náborového dňa sa zúčastnili
bratislavské stredné odborné
školy elektronická na Rybničnej,
informačných technológií na
Hliníckej, a automobilová na ulici
J. Jonáša. A taktiež stredné priemyselné školy elektrotechnická
Karola Adlera a strojnícka na
Fajnorovom nábreží v Bratislave.
Žiaci sa dozvedeli informácie
o spoločnosti, odmeňovaní, sociálnom programe a konkrétnych
pracovných pozíciách priamo
od odborníkov, ktorí v jednotlivých oblastiach pracujú. Počas
návštevy absolvovali aj prehliadky karosárne.
vm
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„Šláger kola“
Domáci /majitelia nehnuteľností
na Istrijskej ulici a Miestna samospráva/ vs. Zdravý rozum
2 : 0.
Práve skončil prvý polčas tohto
zápasu, ktorého priebeh môžeme
sledovať osobne alebo v krimirubrikách novín a televízií. Rubriky
online stávok ponúkajú takýto
kurz na víťazstvo: Domáci – 1,
remíza – 5, Zdravý rozum –
11. Aj priemerný divák tuší, kto
víťazom nebude.
Obrannú líniu tímu domácich
tvorí samospráva. V útoku stoja
majitelia nehnuteľností na Istrijskej ulici. Ako ukázal doterajší
priebeh zápasu, stratégia obrany
je postavená na úprimnej snahe
samosprávy o zlepšenie kondície
ulice reprezentujúcej „starú“ časť
obce bez vyčerpania „klubovej
kasy“. Jej kapitána, Milana Jambora, už nemôžeme považovať
za nováčika v komunálnej extralige, nakoľko ustál funkčné
obdobie, posunul výkonnosť samosprávy a za ktorého hovoria
konkrétne výsledky. Táto stratégia má však dve slabiny. Slabú
podporu spoluhráčov v obrane
a povinnosť hrať v duchu „europlay“.
Útočná formácia domácich
zvolila celkom pochopiteľnú
stratégiu. Zlepšiť kvalitu svojich
pozícií. Tak ako to očakávali od
realizácie euro-play projektu.
Nanešťastie,
obe
stratégie
domáceho tímu sú nekompatibilné. Zbytočne vyčerpávajú obe
línie, ktoré sú tak nútené vytiahnuť
zbrane najťažšieho kalibru,
nešportové správanie a napriek
tomu, že sa zdá, akoby domáci
hrali proti sebe, v tomto surrealistickom zápase padajú góly len
do siete zdravého rozumu.
Takže, máme prestávku a jasné
kurzy. Mužstvá sú v kabínach
a diváci vo vare. Čoskoro sa
ukáže, či mužstvo domácich
nájde
spoločnú
stratégiu.
Napríklad v podobe prehlásenia:
„Prestaňme sa navzájom faulovať,
diskvaliﬁkovať, počkajme na
dokončenie projektu a jeho kolaudáciu. To zacvaká Euroliga,
využime túto šancu, nakoľko by
sme inak na to nemali prostriedky.

Potom dokončíme detaily, ktoré
nepodceňujeme, rešpektujeme
a na ktoré už naškrabeme
z klubovej kasy.“
To by som si ako divák nemusel
vynadať do hazardéra, nakoľko
osobne staviam na remízu. Tak
„POMEÉÉ!“
vp
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

07 - ROZLIČNÉ
•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55. tel.: 6477 4642

•

07 - ROZLIČNÉ

•
•

Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám.
tel.: 0907 701 786
Dám do dlhodobého prenájmu
garáž v obytnom dome na ulici
Štefana Králika.
tel.: 0905 587 946

•

02 - PREDAJ

Predám
P dá auto
t RRenaultlt Th
Thalia,
li r.v.
2002, pneu: zima + leto, 160 tis.
km, 1200 eur, modrá metalíza.
tel.: 0903 429 485

04 - SLUŽBY
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Údržba a servis kotlov značky
BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658
Geodetické práce.
tel.: 0905 333 727
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
MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradne diely. Rozvoz
tovar.
tel.: 0907 181 800
Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

Harmony Space - kvalitné a cenovo výhodné masáže.
tel.: 0902 560 476
www.harmonyspace.sk

•

•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám 3 izb. byt v DNV, 63 m²,
cena: 105.000,- Eur.
tel.: 0915 789 123
Hľadám, kúpim starší rodinný dom
na Grbe.
tel.: 0907 367 325

Šubín • Na grbe 30

tel.: 0907 222 231
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06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

zeleninové priesady:
• paradajky
• papriky
• letničky
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PONÚKAM

  7896-:-

Predám auto Škodu Octavia 1,6 Tsi
r. v. 2000, ťažné zariadenie, nové
zimné preumatiky.
tel.: 0911 149 716

D2

BA

•

Kurzy francúzštiny v DNV.
www.francuzstinadnv.blogspot.sk
tel.: 0940 319 920
Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

Borinka

STUPAVA
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky


Devínska
Nová Ves

Záhorská Bystrica
Bratislava

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
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
zápisníka
• Neznámy páchateľ dňa 7.4.
poškodil motorové vozidlo VW
Pasat na prednom blatníku, čím
majiteľovi spôsobil škodu 200
eur.
• V ten istý deň 7.4. zaistila
hliadka polície DNV páchateľa,
ktorý v Devínskom jazere jazdil pod vplyvom alkoholu aj
napriek tomu, že mal uložený
zákaz viesť motorové vozidlo. Umiestnili ho do cely
predbežného zadržania.
• Doposiaľ nezistený páchateľ
dňa 9.4. poškodil na ulici Na
hriadkach
protipovodňovú
ochranu. Za spôsobenú škodu
1200 eur po ňom polícia pátra.
• Škodu 685 eur spôsobil dňa
10.4. na ulici Eisnerová, zástavka Hradištná, zatiaľ neznámy
páchateľ tak, že poškodil autobus MHD.
• Dňa 14.4. zadržala hliadka
polície občana, u ktorého našla
tabletky OPL-extázu.
• Nástenný
plynový
kondenzačný
kotol
zn.
Vitodens ukradol dňa 15.4.
doposiaľ neznámy páchateľ
z prestavovaného rodinného
domu na ulici Na vyhliadke.
Majiteľovi spôsobil škodu 1480
eur.
• V pondelok 21.4. na ulici J. Smreka zatiaľ nezistený
páchateľ vnikol do uzamknutého
bytu a ukradol z peňaženky
1100 eur.

• Už 750 eur dlhuje výživné na
syna občan DNV. Matka preto
podala trestné oznámenie.
• Dňa 25.4. prichytila hliadka
polície občana z ulice J. Smreka,
ktorý jazdil po ulici Mlynská pod
vplyvom alkoholu.
• Hliadka polície zadržala
dňa 26.4. štyroch podozrivých
z lúpeže. Dvaja z partie, ktorí
lúpili v chatovej oblasti Glavica
boli vzatí do väzby.
• V pondelok
28.4. jazdil vodič na vozidle Renault
Megane pod vplyvom alkoholu.
Rieši polícia DNV.
• Viac ako 8460 eur škodu
spôsobil neznámy páchateľ,
ktorý sa 28.4. vlámal do herne
na ulici M. Marečka nielen
poškodením zariadení, ale aj
krádežou hotovosti.
• Celkom 656 eur sa podarilo
neznámemu páchateľovi vybrať
z bankomatu z neoprávnene
vyrobenej platobnej karty.
Vyšetruje polícia Bratislava IV.
• V ten istý deň neznámy
páchateľ vnikol do rodinného
domu na ulici Pieskovcovej
a ukradol 1500 eur, stolový
počítač, tlačiareň HP, fotoaparát
Olympus, kameru Sony, vŕtačku
Hitachi a ďalšiu Hilti, karbobrúsku, zváračku a elektrickú
pílu. Majiteľovi spôsobil škodu
4700 eur.
• Trestné
stíhanie
začal
vyšetrovateľ
polície
proti
občanovi z Istrijskej ulici, ktorý
prechovával vo svojom dome
zbrane bez príslušného povolenia. Vyšetruje OKP ORPZ.
OOPZ DNV

Policajti začali
vyšetrovať
okolnosti úmrtia 14-ročného chlapca
Policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV začali
včera popoludní vyšetrovať okolnosti úmrtia 14-ročného chlapca.
Jeho nehybné telo našli pod oknami bytovky na ulici Jána Jonáša
náhodní okoloidúci. Privolaný lekár
na miesto konštatoval u chlapca
smrť, pričom cudzie zavinenie
predbežne vylúčil. Podľa doteraz

získaných informácií mal chlapec
podľahnúť zraneniam, ktoré mali
nastať následkom pádu z 9. poschodia bytového domu na ulici
Jána Jonáša v Devínskej Novej
Vsi. Ďalšie okolnosti sú predmetom
vyšetrovania.
V tejto súvislosti začal poverený
príslušník PZ trestné stíhanie vo veci
prečinu usmrtenia.

ŠACH
Strelec nepoľavuje
Majstrovstvá Slovenska mládeže, ktoré sa konali priniesli ďalší
úspech ŠK STRELEC Devínska
Nová Ves, o ktorý sa zaslúžil
Jakub ŠOŠOVIČKA, keď v kategórii chlapcov do 10 rokov zvíťazil
s náskokom dvoch bodov, pričom
titul získal bez prehry. V tejto
kategórii štartovalo 31 hráčov.
Jakub získal 8,5 bodov z 9 partií. V kategórii chlapcov do 12

rokov príjemne prekvapil ďalší
hráč STRELCA Dávid Gžib, ktorý
skončil so ziskom 6 bodov z 9-ich
na piatom mieste spomedzi 45
hráčov. S umiestnením na 10-om
mieste v kategórii chlapcov do 18
rokov určite nebol spokojný Matej
Šošovička, ktorý patril k favoritom
súťaže.
Marián Jurčák

Historická zaujímavosť
Preteky s vlakom
z Devínskej až na Hlavnú
stanicu.
Začiatkom decembra 1865 bol
vypravený z Viedne zvláštny
vlak, ktorý viezol cisára Františka
Jozefa, jeho manželku Alžbetu
aj s početným sprievodom do
Pešti, kde sa mali zúčastniť otvorenia uhorského snemu. Keď vlak
prechádzal cez Devínsku Novú
Ves, vyplašil dva kone pasúce sa
v blízkosti trate. Splašené zvieratá
uháňali za vlakom až na bratislavskú stanicu, kde sa ich podarilo
upokojiť. Prekonali 14 kilometrovú vzdialenosť rovnako rýchlo

- Čo potrebuje väčšina
slovenských rodín?
- Sponzora.
•••
- Ktorá kobyla sa
nikdy neožrebí?
- Devínska.
... Veľká škoda, že všetci,
ktorí vedia ako riadiť
náš štát už pracujú ako
taxikári, alebo holiči!
•••
Pýta sa Arpi Deža.
- Odkiaľ máš také
pekné hodinky?
- Od sestry – informuje Dežo.
- Od akej sestry? Veď
ty žiadnu nemáš!
- Nemám! Ale je to na
nich napísané ...
•••

ako vlaková súprava s cisárom,
prebehli aj cez Červený most
a dokonca aj cez 700 metrový
tunel. Neobyčajnú udalosť zaznamenal Slovenský hospodársky časopis Obzor vydávaný
v Skalici Danielom Lichardom
v decembrovom čísle roku 1865.
Kvalitná paša na primoravských
lúkach mala veľkú zásluhu na ich
pozoruhodnom
výkone.
Po
stáročia boli lúky využívané ako
výborná pastva pre dobytok
i kone. To sa ale pred 15 rokmi
skončilo, dnes mnohé zarastajú
burinou a kríkmi.
Ivan Mrva

Kto je to obojživelník?
Parchant, ktorého živia
obidvaja rodičia.
•••
Podľa nového zákona
musí rodič hlásiť, kde sa
nachádzajú jeho deti.
- Asi sú s manželkou! –
odvetil otec kontrolórovi.
- No a... kde je manželka?
- Čo ja viem? Asi je
niekde s deťmi.
•••
Včera som chytil rybu
ako moja ruka.
Netáraj, také špinavé
ryby neexistujú.
•••
Ako robia mačky na Luníku IX?
Zvyčajne na cesnaku.
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