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Príhovor
Prvý polrok
tohto roka sa
nezadržateľne
blíži k záveru,
čo
predznamenáva koniec
školského roka,
začiatok prázdnin a dovoleniek, čas akéhosi skľudnenia,
oddychu, naberania síl a energií pre druhý polrok, začiatok
školského roka...a ostatných
aktivít vrátane komunálnych
volieb na jeseň.
V kultúre máme za sebou Festival slovenskej národnej piesne, a vydarený, ale aj
slávnosť MDD na sídlisku Stred
a hodové aktivity počas víkendu
24. týždňa, pred nami je Festival
chorvátskej kultúry, čo býva tiež
vydarené podujatie, medzitým
niekoľko zaujímavých podujatí
v Istra Centre... Športovci sa
tiež nenechajú zahanbiť, počas
zápasu na novoveské hody futbalisti nadelili súperovi toľko
gólov... Teraz však dominujú
majstrovstvá sveta, kde prišli
najmenej pripravení vari rozhodcovia a rozľaďujú všetkých,
čo sa tešili.
Od nedele (15.6.2014)
máme nového prezidenta. Nie je
to ale prekvapenie ako sa mnohí
snažia hovoriť, veď sme si ho
zvolili.
U nás bude rušno až na
jeseň, kedy budú komunálne
voľby. A hoci už sa zviditeľňuje
kde, kto, do tuhého príde až ...
po prázdninách.
Takže oddychujme, naberajme síl a koncentrujme
kultivovanosť, aby nechýbala.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves sa
pravidelne venuje územnému plánovaniu Komisia výstavby, architektúry, územného plánu
a dopravy, miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Mestská časť je stále viac
nútená k tomu aby fungovala
lepšie, s nižšími nákladmi, súťažila
v globálne prepojenej ekonomike
a zabezpečovala životné prostredie obyvateľov udržateľným spôsobom.
MČ Bratislava - Devínska Nová
Ves obstarala a dala na prerokovanie návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu centrálnej mestskej zóny v MČ Bratislava
- Devínska Nová Ves“
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako orgán územného plánovania a obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie
oznamuje, že začala v zmysle

§ 23 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
prerokovávať návrh územnoplánovacej dokumentácie Územného
plánu centrálnej mestskej zóny
v MČ Bratislava - Devínska Nová
Ves, spracovateľ: AŽ PROJEKT
s.r.o., apríl 2014.

Číslo: 6

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Iba pred mesiacom predstavil
uznávaný zberateľ z Devínskej
Novej Vsi Ivan Melicherčík
monograﬁu o českom
surrealistovi Janovi Švankmajerovi
a minulú sobotu (14.6.) už otváral
v Danubiane výstavu českého
výtvarníka profesora Jiřího
Načeradského so 110 obrazmi
Ivan Melicherčík vystavoval zo
svojich zbierok aj v Devínskej,
keď predstavil zbierku afrického
umenia v škole na Charkovskej
a zbierku naivného umenia
chorvátskej provienencie
v SNM Múzeu kultúry Chorvátov
na Slovensku na Istrijskej.
Využije Devínska takmer
štyridsaťročné skúsenosti tohto
uznávaného zberateľa, autora
niekoľko desiatok kníh a štúdií
o umení a hlavne jeho neúnavný
potenciál na trvalé zaujatie miesta
v Devínskej, pre občanov, žiakov
škôl, návštevníkov a hostí nielen
z blízkeho i ďalekého okolia?
pk

pomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou do
podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Devínska
Nová Ves alebo poštou na adresu:

Návrh územného plánu
Prerokovanie začalo 26.
mája 2014 a končí 30. júna
2014.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie je vystavený na verejné
nahliadnutie na internetovej stránke
www.devinskanovaves.sk
v termíne od 26. 5. 2014 do 30.
júna 2014.
Pripomienky a námietky
k spracovanému materiálu je
možné uplatniť do 30. júna 2014.
Na pripomienky podané po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Pri-

Miestny úrad Devínska Nová Ves,
Novoveská 17/a, 843 10 Bratislava. Kompletné znenie textovej
a graﬁckej časti je k nahliadnutiu
na Miestnom úrade Bratislava
– Devínska Nová Ves, v kancelárií
architekta MČ Devínska Nová
Ves Ing. arch. Milana
Beláčka.
Uzávierka dnešného čísla
bola 13.06. 2014
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 05.09. 2014,
číslo vyjde 12.09. 2014.
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Priznám sa, že Dr. Jozefa
Klačku som až do svojho nástupu
do funkcie osobne nepoznal.
Ale hneď ako som ho stretol, cítil
som, že je to človek s veľkým Č.
Predtucha ma nesklamala. Vždy
ochotný pomôcť, bez nároku na
odmenu, s úsmevom a šťastím
v očiach a v srdci, nadšený, že
pomáha a odovzdáva svoje vedomosti nám všetkým. Najviac
ma fascinovalo keď sme spolu
robili cyklus prednášok o Devínskej a dokument Devínsko-novoveské mosty. Nepotreboval
žiadnu prípravu. Jednoducho
ste mu povedali tému, o ktorej
má hovoriť a on spustil pútavú
prednášku bez zastavenia či zaváhania.
S Patrikom Hermanom som sa
zoznámil asi pred dvoma rokmi
úplnou náhodou, pri natáčaní
jedného príspevku v našej mestskej časti. Slovo dalo slovo
a odvtedy sa občas stretneme na

obede a rozprávame sa o práci,
o tom, čo sme za posledné obdobie zažili. Postupne som tak
spoznal človeka, ktorý je nielen
mediálnou, ale aj skutočnou celebritou. Keď mi zápalisto rozpráva, s akými problémami sa
na neho ľudia obracajú a ako sa
im snaží pomáhať, cítim, že mám
pred sebou úžasného človeka,
ktorý pomohol stovkám ľudí.
Môj zoznam celebrít je dlhší,
vybral som len niekoľkých.
Dovoľte mi týmto skutočným
celebritám a všetkým dobrým
ľuďom poďakovať za dobro,
ktoré konajú, veď vďaka ním
je náš svet krajší, vďaka nim tí,
ktorí mali menej šťastia, alebo
v živote zakopli, majú šancu
začať odznova, vďaka nim je na
svete menej sĺz a viac úsmevu
a radosti.
ĎAKUJEM.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

Nie je strecha ako strecha

kých článkov na našej streche je
zaujímavou skúsenosťou. Vyrobíme
energiu, využijeme ju, ušetríme,
zásobíme ňou aj iných a veľa sa
naučíme.
Všetky zaujímavé fotograﬁe týkajúce sa našich aktivít v tejto oblasti
máme zverejnené na webovej
stránke školy www.bukovcana.sk.

Strechu - tú má každý dom, ocení
ju každý, kto žije v ňom. Prikryje
nás, ochráni, dodá nám pocit istoty.
No nie je strecha ako strecha!
Tá naša - školská strecha nie je len
takou úplne obyčajnou strechou.
Troška viac ako na iné strechy na
sídlisku sa na ňu usmieva z oblohy
teplučké zlaté slniečko. To preto,
lebo naša školská strecha okrem
toho, že chráni školskú budovu, má
na svojom povrchu nainštalované
fotovoltaické články – alternatívny
zdroj elektrickej energie, ktorá sa
vyrába prostredníctvom solárnych
panelov. Tešíme sa z každého
slnečného lúča, lebo dobre vieme,
že elektrickú energiu denne nevyhnutne potrebujeme. Vyrobenú
energiu používame v prvom rade
na pokrytie energetickej spotreby
našej základnej školy , prebytky,
tie hlavne počas prázdnin, sa
dodávajú do distribučnej sústavy
spoločnosti ZSE, a.s. Hoci na
strechu bežne nechodíme, malá
fotovoltaická elektráreň nie je pre
našich pedagógov ani pre žiakov

PProjekt
j k
„Slnečná
Sl č á
energia
i
v službách ZŠ I. Bukovčana 3
v DNV- pre zvýšenie energetickej
efektívnosti ako aj interaktívna
pomôcka“ zrealizovala naša mestská časť vďaka podpore z fondu
ZSE a.s. Živá energia, ktorého partnerom je Nadácia Ekopolis.
Vďaka
dobrej
spolupráci
s dodávateľom diela ako aj kontinuálnej spolupráci MČ so ZŠ I.
Bukovčana sa fotovoltaické panely
nainštalovali koncom roka 2013.
Zariadenie bola dané do prevádzky 10.12.2013. Aktuálne ešte
nie je možné zhodnotiť celoročnú
výrobu, každopádne k 30.5. 2014
bolo vyrobených 2049,60 kWh
elektrickej energie, čo je o 69,20
kWh viac v porovnaní s predpokladanými energetickými výnosmi (1980,4 kWh) a to aj
napriek skutočnosti, že intenzita
globálneho slnečného žiarenia
v prvej polovici roku 2014 bola
nižšia v porovnaní s referenčnými
klimatickými hodnotami.

Do 30. mája 2014 bolo do
distribučnej sústavy spoločnosti
ZSE-D, a.s. dodaných 10 až 26
kWh elektrickej energie, čo znamená, že približne 99% celkovej vyrobenej elektrickej
energie je spotrebovaných
priamo v areáli školy.
Zároveň v rovnakom období došlo k ušetreniu
ﬁnančných prostriedkov vo
výške minimálne 360 , ktoré
ZŠ I. Bukovčana 3 nemusela
vynaložiť na platby za odber elektriny. Za prvých päť
mesiacov roku 2014 ZŠ I.
Bukovčana 3 zároveň utŕžila
za dodávku elektrickej energie do distribučnej sústavy
ZSE-D, a.s. sumu v celkovej
výške cca 143 eur.
Okrem energetických úspor
je zámerom projektu sprístupniť
žiakom informácie o
alternatívnych zdrojoch solárnej energie. Projekt je zameraný
na zvýšenie atraktívnosti
predmetov zameraných na
techniku. Máme cieľ, aby tento
stimul pôsobil aj naďalej a slúžil
ako príklad podpory klesajúceho
záujmu o prírodné vedy, čo sa
začína akútne prejavovať pri výbere budúceho vyššieho stupňa
vzdelávania a povolania.
R. Balogová, S. Škulová
Z. Štrokendlová

MOJE

celebrity
Keď som
nedávno písal
článok do jedných bratislavských novín o
skutočnej celebrite, ktorou
je pre mňa
primár oddelenia kardiochirurgie
Detského kardiocentra MUDr.
Matej Nosáľ, netušil som, s akým
ohlasom sa stretne. Primár Nosáľ
pred niekoľkými mesiacmi operoval srdce mojej dcéry a vďaka
nemu a celému detskému kardiocentru majú stovky detí nádej na
nový život. Keď som sa nad tým
hlbšie zamyslel, uvedomil som si,
že môj rebríček skutočných celebrít je dlhší a rád by som Vám
predstavil moje ďalšie celebrity

a zároveň aj mojich priateľov.
Tou prvou je kňaz Anton Srholec.
Tento úžasný človek je pre mňa
vzorom v správaní, v tom, ako sa
neúnavne stará o ľudí, ktorí sa
dostali až na dno. Na našom poslednom stretnutí sa mi v rozhovore s ním potvrdilo to, čo som intuitívne cítil už viac ako 20 rokov.
Že najdôležitejšie na viere je to,
ako ju každodenne dokážeme
pretaviť do nášho správania.
Naším náboženstvom by mali
byť naše každodenné skutky, to
ako dokážeme pomáhať nášmu
okoliu. Obrovským zážitkom bola
pre mňa návšteva jeho zariadenia Resoty, v ktorom sa stará
bez nároku na odmenu o desiatky ľudí, ktorí dostali vďaka
nemu možnosť začať odznova.
Ďalších dvoch ľudí určite tiež
poznáte, tým prvým je historik
Jozef Klačka a moju štvoricu uzatvára Patrik Herman, moderátor
súkromnej televízie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka ﬁnančnej podpore
Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis,
ktorého partnerom je ZSE Energia a.s.

žiadnou neznámou. Žiaci 4.,
6.,7.,8. a 9. ročníka sa na hodinách
výtvarnej výchovy a výchovy
k umeniu, informatiky, fyziky, techniky veľmi dobre oboznámili s týmto zdrojom energie nachádzajúcim
sa na našej školskej streche. Poznajú spôsob výroby fotovoltaických
panelov, výrobné materiály, princíp
ich fungovania, vplyv na životné
prostredie. Získané vedomosti
zručne využili vo vyučovacom procese. Žiaci postupne na hodinách
fyziky prezentovali svoje teoretické
vedomosti z tejto oblasti, počas
informatiky tvorili prezentácie
s obrázkami, navzájom sa s nimi
oboznamovali, diskutovali o nich
a dokonca zhotovovali predmety, pri ktorých sa využíva solárna energia. A výchova umením
či výtvarná výchova? Tu mali veľký
priestor nakresliť svoju predstavu,
ako sa solárna energia dá využiť,
ako sa podľa ich fantázie menia
slnečné lúče na energiu tak nevyhnutnú pre život v dnešnej modernej
spoločnosti. Prítomnosť fotovoltaic-
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(reprodukcia vylosovaného textu
a jeho vlastné dokončenie),
II. kategória – 7. - 9. ročník
( vopred pripravený rečnícky prejav a improvizovaný prejav na
vylosovanú tému ).
Ako sa darilo našim
žiakom?
Janka Opatíková zo VI. A triedy
získala krásne 2. miesto v I. kategórii.

ICHTYS odhalil potreby mladých:

“Chceme športovať!“
Keď sa stretávame s deťmi a
mladými ľuďmi Devínskej Novej
Vsi, máme možnosť spoznávať
a vnímať ich radosti, starosti ako aj
potreby, ktoré majú. Žiaľ, musíme
konštatovať, že to nie sú len oni samotní, ktorí si svoj život komplikujú.
Komplikujeme im ho aj my dospelí,
svojim nepochopením a niekedy
aj odcudzovaním. Ako príklad
môžem uviesť túžbu mladých ľudí
športovať. V DNV máme mnohé
športoviská, ihriská, čo je veľmi
povzbudzujúce, no i napriek tomu
sú niektoré z nich zatvorené alebo
kritizované pre svoju hlučnosť.
Je naozaj náročné udržať partiu
tínedžerov hrajúcich futbal, aby
ostali počas zápasu v tichosti.
Možno stojí za to si zaspomínať
ako sme v mladom veku hrávali
futbal my. Je však veľká škoda,
ak sa kvôli tomu športovisko zatvorí a nedá sa používať. Mládež
tak buď „presedlá“ na inú činnosť
(čo môže byť samozrejme aj napr.
neželané pitie alkoholu), alebo idú

na miesto, ktoré pre ich aktivitu nie
je až tak vhodné. Ak by sme dovolili deťom a mladým športovať, hoc
i vo vyhradenom čase, isto by to
bolo prospešné.
„Zober loptu, nie drogy!“,
ak by som si mohla zapožičať
toto známe motto, jasne hovorí
o tom, čo aj my ako terénni sociálni pracovníci máme možnosť
pozorovať v uliciach DNV. Mnoho detí a mladých ľudí siaha po
športových pomôckach – lopta,
skejtbord, bicykel a pod. Samozrejme, že sa nedá predpokladať,
že ak mládež bude športovať,
akékoľvek nevhodné či rizikové
správanie sa im vyhne. To určite
nie. No chceme poukázať na fakt,
že ak dáme mladým priestor pre
vlastnú realizáciu môže to veľmi
pozitívne napomôcť tomu, že na
iné, rizikové aktivity, nebudú mať
toľko času.
Mgr. Mgr. Zuzana Nagyová
ICHTYS, o.z.

Súťaž veľkých rečníkov
Základná škola Pavla Horova
16 je už dlhé roky spolu s Centrom voľného času v Dúbravke
spoluorganizátorom obvodného
kola súťaže Štúrov Zvolen.
Je to súťaž v rétorike. Rétorika
je umenie pekne, pôsobivo, kultivovane hovoriť, vystupovať pred
poslucháčmi. V našej škole sa
budúci rečníci učia zvládnuť toto
„umenie“ na hodinách slovenského jazyka a literatúry . Využijú
ho v bežnom živote, keď budú
musieť vystupovať pred väčšou
skupinou ľudí, prezentovať svoje názory, upútať, presvedčiť

poslucháčov.
V pondelok 5. mája 2014
slávnostne vyzdobená knižnica
a klubovňa našej školy privítala
„veľkých“ rečníkov z viacerých
základných škôl IV. bratislavského obvodu.
Všetkých prítomných srdečne
privítal pán Michalides, riaditeľ
Centra voľného času v Dúbravke.
Netrpezliví súťažiaci, odborná
porota, pripravené občerstvenie.
A súťaž mohla začať.
Rétori predviedli svoje rečnícke
vystúpenia v dvoch kategóriách:
I. kategória – 5. - 6. ročník

Tereza Vargová z VIII. A triedy
obsadila tiež pekné 2. miesto v II.
kategórii.
Dievčatá a chlapci spolu so
svojimi pedagógmi prežili naozaj príjemné dopoludnie a určite
si zo súťaže okrem diplomov
odniesli aj krásny umelecký
zážitok.
Mgr. Z. Balajová

Základná škola P. Horova 16
JAZYKOVO-POZNÁVACÍ POBYT
v Hastings, južné Anglicko
V jedno sobotné dopoludnie
rodičia s ťažko skrývanými obavami odprevádzali deti do veľkej
oranžovej včely, autobusu Student Agency. Cesta ubiehala bez
problémov, zápch a v pozitívnej
nálade cez Čechy, Nemecko, Belgicko a krátky úsek Francúzska až
do prístavu v Callais. Hoci prvý
deň fúkalo, počasie nám prialo
počas celého pobytu, užívali sme
si teplé a slnečné dni pri oceáne,
neskromne sme si zbalili do kufrov
aj slnko. Na trajekte nás pohojdalo,
počasie nám dovolilo vyjsť aj na
palubu a pozorovať všade prítomné čajky, veľké vlny, a množstvo
ďalších trajektov v okolí. Vo vnútri
trajektu sa deti vystreli na pohodlných sedačkách a pohovkách a
podriemkávali.
Po vystúpení z trajektu sa začalo
naše dobrodružstvo v Anglicku. Ako
prvá nás čakala prehliadka jedného z najväčších hradov v južnom
Anglicku Dover Castle. Interaktívne
miestnosti, kde mohli deti samé aktívne meniť to, čo počas prehliadky
sa chcú dozvedieť, ich zaujali ako
prvé. Spoznali hologram, simulovanú live postavu počítačom,
zhliadli prvú ﬁlmovú projekciu. Po
prehliadke vyhliadky v Doveri a
nekonečných exteriérov tohto hradu
sme sa presunuli do pirátskej dediny
Rye, prechádzali sme romantickým
a nadherným anglickým vidiekom
so všadeprítomnými ovečkami až
do prímorského mesta Hastings.
V Hastings sme si prešli zrúcaniny
hradu, kde mali nasimulovanú jeho
históriu znovu formou projekcie, 3D
postáv, zvukov bitiek a sprievodcovským hlasom v angličtine. Na
deti prišla únava z neustávajúceho
vetra, zbystrili však opäť pozornosť
po vstupe do pirátskych jaskýň, kde
mohli aktívne skúšať a púšťať všetko

možné aj nemožné podľa pokynov
v angličtine. Hľadať pašovaný tovar
a prežívať život piráta reálne, vtiahnuté do deja. Sprevádzal ich hlas
pašeráka, korého desivý smiech v
závere ich riadne prebral.
Napätie a pozornosť u detí stúpala, pretože sa blížil čas zoznámenia sa s hostiteľskými rodinami.
Sprievodkyňa postupne vyvolávala
mená dvojíc alebo trojíc detí, vzájomne sa predstavovali a následne
odchádzali do ich domovov.
Nasledujúce ráno sa predbiehali v
opisovaní prvých zážitkov z rodín.
Zvyky v jednotlivých rodinách sa
líšia, išlo o multikulturálne rodiny a
deti získali prvé skúsenosti z reálnej
komunikácie v angličtine. Navštívili
sme osobne niektoré hostiteľské
rodiny a spoznali sme príjemných
a komunikatívnych ľudí, starajúcich sa o zverené deti. V prípade
najmenších pochýb a vyjadrenia sa
dieťaťa o nespokojnosti s čímkoľvek
sme mohli požiadať o telefonické,
či osobné preverenie v hostiteľskej
rodine sprievodkyňou. Správanie a
starostlivosť sprievodkyne a šoférov
by som opísala ako pridanú hodnotu a radi si ich opäť cielene
vyžiadame, boli sme maximálne
spokojní s ich odvedenou prácou.
Škola sa všetkým deťom bez
výnimky veľmi páčila a taktiež aj
hodiny angličtiny. Boli spokojné s
vyučujúcimi aj s ich prístupom a spôsobom čo a ako sa učia. Embassy
Language School v Hastings je
veľká škola so záhradou, prestávky
sme mali vďaka peknému počasiu v
exteriéri školy. Ale aj tak prvé miesto v spokojnosti vyhrávala školská
jedáleň. Mali na výber asi z desiatich druhov jedál, v ktorých mohli
kombinovať aj prílohy podľa chuti,
zelenina dusená aj čerstvá, plnená
(Pokračovanie na strane 4)
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v Hastings, južné Anglicko
(Pokračovanie zo strany 3)

s obrovskými rajami, žralokmi
a korytnačkami, zmokli v ďažďovom
pralese a vracali sa opakovane
k chobotniciam, či k morským ha-

tortilla, lasagne, mäso v omáčke
.. Vo výbere u detí napriek bohatému menu prevládala pizza a
hamburger s hranolkami a šalátom.
Počas prvej večernej prechádzky
k oceánu si ju niektoré deti riadne
vychutnali, chlapci zamočili nohavice po kolená, utekali pred vlnami
a pozbierali si sépiové kosti, mušle
a iné pozostatky z morských potvor.
Ďalší deň sme vyrazili na výlet
do podmorského sveta See Life
Centrum a Kraľovského pavillionu
v Brightone. Vychutnali si dotyky
s hviezdicami a inými morskými
potvorkami, prešli sa tunelom

dom a úhorom. Opísať Kráľovský
pavillion sa slovami ani nedá, ide
skutočne o kráľovskú hodnotu tohto
skvostného paláca. Všetci sme dostali elektronického sprievodcu, išlo o
zariadenie podobné mobilu, deti si
navolili sprievodcovské nahovorené
slovo a obraz o jednotlivých miestnostiach, vypočuli si výklad podľa
svojho vlastného tempa a mohli si
výklad vypočuť opakovane, samozrejme opäť v angličtine .. úžasná
vecicka. Ja by som takú chcela do
školy, aby som nemusela pokyny
k jednotlivým ulohám do nemoty
opakovať.
Štvrtý deň sme navštívili his-

JAZYKOVO-POZNÁVACÍ POBYT

Devínsko-novoveské piesne zabodovali v súťaži

a zaznejú vo Východnej

torické mestečko Battle, prešli sme
si historickým centrom, kde si deti
tiež pokúpili suveníry. Boli sme v
dome Yesterday´s World s reálnymi voskovými ﬁgurínami kráľovskej
rodiny, opäť zhliadli
dvakrát
premietanie v angličtine v dvoch
rôznych pamiatkach a prešli sa
opátstvom v Battle Abbey, pobudli
v prekrásnom parku, z ktorého sa
nám vôbec nechcelo odísť. Tušili, že
zajtra ich čaká nebyčajný zážitok, z
jazykovo-poznávacieho pobytu na
pamiatky a presuny najnáročnejší
deň a to celodenná návšteva
Londýna, po ktorej večer cestujeme domov. Najväčším zážitkom
bol jednoznačne výhľad z London
Eye a 4D projekcia o tejto atrakcii.
Prešli sme popri Houses of Parliament a vypočuli sme si zvuk Big
Benu. Oddýchli a vystreli sme sa
na zelených plochách obrovských
parkov v okolí pamiatok Westminster Abbey, Vhitehall a Buckingham
Palace. Deti sa okrem pamiatok venovali aj nakupovaniu suvenírov na
Trafalgar Square, či Piccadilly Circus a stratili sme sa v nekonečných
priestoroch Bristkého múzea.
Som mimoriadne rada, že sa
pobyt nezvrhol na nákupný ošiaľ
a videli sme všetko, čo sme mali
vidieť z historických pamiatok, ba
aj viac, napriek niektorým neustále
frﬂotajúcim deťom, že obzeráme

kamene :D Kultúra a atmosféra
tohto pobytu je o zbavení sa strachu
z používania cudzieho jazyka a o
poznávaní. Dohodli sme sa v tichosti so šoférmi a sprievodkyňou, že ak
deti nebudú pozorné pri výklade,
povozíme ich v kruháči dovtedy,
kým nesľúbia, že budú, obišli sme
jeden kruháč štyrikrát a pomohlo ..
pripomínam, že v Anglicku sa jazdí
inak.
Dozvedeli sa, že Johnny Deep
má v pirátskej dedinke Rye dom,
Paul MacCartney z Beatles má
v dedinke Wilchensea dodnes
fungujúcu farmu, .. že ovce sa
nedoja, chovajú sa predovšetkým
kvôli jahňacinke a vlne. Videli po
ceste z autobusu Longmana, ide o
60m postavu muža, kamene ktoré
nezarastajú trávou a sú skúmané
vedcami, prečo nezarastajú, vedci
predpokladajú, že ide o vyobrazenie z obdobia neolitu. Takýchto vyobrazení je v južnom Anglicku viac a
je ich vidieť na veľkú diaľku .. Dozvedeli sa, že diaľnica M25 okolo
celého Londýna je považovaná
za najväčšie parkovisko Európy,
kvôli denným zápcham a množstvo
ďalších zaujímavých informácií.
Pobyt bol pre deti motiváciou,
prečo sa zdokonaliť v angličtine a
nepoľavovať, ak chcú ísť do sveta ;-)
Nora Brencusová,
ZŠ P. Horova 16

Slovenska. Ba čo viac, na základe
säťažného vystúpenia dostal Črip
ponuku účinkovať so svojim číslom
na folklórnom festivale vo Východnej.
Črip súťažil v dvoch kategóriách:
v kategórii ľudových hudieb a v kategórii sólistov inštrumentalistov. V podaní sólistky Terezy Kotrbčíkovej
v sprievode tambure samice zazneli
dve tradičné devínsko-novoveské
piesne – Died babu rulja a Kad sam
šal k Marici.

Deti súťažili v jedinej vekovej kategórii – do 15. rokov. Najmladšia
muzika Folklórneho súboru Črip
má v priemere 10 rokov. Podmienkou dvojkolovej súťaže bolo
prezentovať svoj región alebo
obec, z ktorej súbor pochádza.
Porota hodnotila výber repertoáru,
originalitu, spracovanie materiálu
a presvedčivé podanie piesní
z Devínskej Novej Vsi, Čunova
a Gradišća.
T. Mardiaková

Podujatia TIK
Turistickej informačnej kancelárie

júl - august 2014
05. 07. od 8. 00 h Zábavný a dobrodružný deň vo Viedni
Autobusový výlet

V nedeľu 13. apríla si najmladšia
hudba Folklórneho súboru Črip
zasúťažila v súťaži detských
folklórnych hudieb s názvom ,,Zahrajte mi“. Výsledok bol príjemným prekvapením. Porota ocenila
Črip zlatým pásmom v oboch kategóriách, v ktorých súťažil. Zlaté
pásmo zároveň znamenalo postup

z krajského kola súťaže pre deti
a mládež do 15 rokov ,,Zahrajte mi
muzkanti“ do celoštátneho kola.
Druhé kolo sa konalo 7. júna
v Haboke na Orave. Zlaté pásmo
z prvého kola súťaže sa zopakovalo v oboch kategóriách, tentokrát však v konkurencii najlepších
detských ľudových hudieb z celého

Time Travel (cesta v čase dejinami Viedne), kúpanie v ramene Dunaja,
najdlhší tobogan v Rakúsku, obed v Pirátskej reštaurácii, relax v prírode
Miesto odchodu: TIK DNV

06. 07. od 14. 00 h Bez hraníc po oboch brehoch Moravy
Cykloexkurzia, Devín – sútok, Grafenweiden (Rakúsko), s výkladom
o prírode a histórii.
Miesto odchodu: TIK DNV

16. 08. od 14. 00 h História DNV – od praveku do pádu Železnej opony
Exkurzia,

Miesto odchodu: TIK DNV

Bližšie informácie a prihlasovanie: TIK, Istrijská 49, DNV,
info@tikdnv.sk • 02/6477 0260 • 0917 164 215 • www.tikdnv.sk
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Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Tohtoročné hody by, už
tradične, prebehli bez vzruchu.
Kolotoče a „atrakcie“ boli už
týždeň vopred na voľnom pľaci
námestia J. Kostru, ale práve
tam občas zabudli dať účet za
zakúpené lístky a pri štadióne
dávali zadarmo deťom balóniky.
Len v nedeľu popoludní, keď sa

minuli tieto (reklamné) a chceli
sme kúpiť od tých, čo ponúkali
nafúkané všeličo, za jeden, ten
najobyčajnejší a najmenší (klasický) balónik pýtali 2,20 eura!?
Pre nás starších to malo byť
za 66 korún. To už je naozaj
nehoráznosť!
mv

O svietidlá v obci sa stará
majiteľ, teda ﬁrma Siemens.
Pravdaže, keď niektoré svietia,
a chýba svetlo, ľudia zvyčajne
nadávajú na obec, miestne
podniky a podobne. Chyba!
Treba volať ﬁrme, ktorej svietidlá (lampy) patria. A mala
by ich pravideľne kontrolovať
a chybné opravovať. Potom
by sa nestávalo, ako nedávno
na Kalištnej, že v jednu noc,
z 31. 5. na 1. 6. nejaký zlodej

vybral z dvoch aut. Surovo:
Prerazil nádrže a natankoval
do nejakej pripravenej nádoby.
Pokojne, veď svietidlá nesvietili.
Možno v inej krajine by sa na
náhrade škody podieľala nielen
poisťovňa ale aj nezodpovedný prevádzkovateľ svietidiel.
Človek predsa nemôže strážiť
pri svojom vozidle s ﬂobertkou
noc, čo noc. Vraj takéto praktiky
v ostatnom čase zlodeji praktizujú pričasto.
kpa,vm

Bikeri
– (Byciklisti POZOR)
a tip na výlet
Takmer kilometer dlhá Bratislavská dvojmiestna sedačková
lanovka Železná studnička - Koliba prekonáva prevýšenie 184
metrov. Jazda lanovkou má
vysokohorskú atmosféru s krásnym výhľadom na Malé Karpaty a trvá približne 12 minút.
Okrem prepravy osôb je na
lanovke možné odviezť detský
kočík, bicykle a v zime lyže či
snowboardy. Pri dolnej stanici
Železná studnička je možnosť
rodinného vyžitia v prírode,
loptových hier, no hlavne tu je
množstvo ohnísk. Pri hornej stanici Kamzík je televízny vysielač,
otočná reštaurácia, bobová
dráha, lanové centrum. V oboch
staniciach sú sociálne zariadenia
aj bufet s občerstvením. K dolnej

stanici sa dá dostať autobusom
č. 43 alebo pešo, pričom auto
je možné nechať zaparkované
v okolí Červeného mostu, kde sa
nachádzajú odstavné parkoviská, prípadne sa MHD dopraviť
na zastávku „Patrónka“ a odtiaľ
pešo. Najbližšie k hornej stanici
sa dá dostať z konečnej stanice
trolejbusu č. 203. Lanovka je
v prevádzke v štvrtok až nedeľu
a v každý sviatok, v čase od 10
do 18h, jazdí každú hodinu,
pričom o 18h je možná posledná
jazda jedným smerom. Cena
obyčajného spiatočného lístku je
4 eurá. Novinkou je cestovný lístok „Biker“, kde v cene 5eur získa
záujemca možnosť 3x sa vyviezť
lanovkou na kopec aj so svojim
bicyklom a následne sa spustí
po jednej z dvoch bajkových tratí
typu DR/FR alebo FR/Enduro.
Denis Ružovič

Klamstvá pána poslanca
Vážený pán poslanec Hečko,
keď som si prečítal vašu reakciu
na môj článok, spomenul som si
na príslovie „lož má krátke nohy“.
Vaše prvé klamstvo v Bratislavských novinách o prenájme kina
Devín nám všetkým dokázala

pisateľka v minulom čísle. To, čo
ste písali v ďalšom čísle týchto
novín o Textilanke, sa nazýva
zavádzaním. Je tragické, keď
si
komunálny politik kupuje
reklamný priestor v médiách namiesto toho, aby niečo pre svoju

mestskú časť spravil. Ale späť k
vášmu „zoznamu“. Pokiaľ viem,
oprava kúska cesty do DNV sa
zrealizovala v rámci poslaneckých priorít, kde každý mestský
poslanec dostal určitú sumu na
projekt, ktorý si vybral. Takže tu
ste len určili, kam budú peniaze
investované, pre Devínsku v tomto
smere ste nevybavili nič naviac.
Skúste sa pozrieť, čo dokážu iní
mestskí poslanci vybaviť pre svoje
mestské časti. Je chvályhodné, že
sa „plánuje“ nejaká oprava na
ZUŠ-ke, ale nie je to trochu málo?
Pozrite sa, čo sa podarilo opraviť
a vybudovať starostovi za posledné 3 roky na školách a škôlkach
a porovnajte to s vašou “plánovanou aktivitou“ na ZUŠ-ke... Ja sa
napríklad za vás, ako poslanca,
ktorý reprezentuje našu mestskú časť hanbím. Ale čo vlastne
čakám od bývalého námorníka,
ktorý momentálne kotví v Devínskej (päť rokov aj s cestou) a nemá
k nej žiaden srdcový vzťah? Starosta nenavrhoval predaj rybníka,
to je obyčajné klamstvo, pokiaľ
viem, obci rybník nepatrí, 1/10
pozemku patrí magistrátu. Pobavilo ma aj vaše tvrdenie, ako
ste rozvíjali cykloturistiku a riešili
Devínsku cestu, lebo táto cesta
je pre cyklistov nočnou morou
a riešenie je v nedohľadne. Ešte
vtipnejšie je tvrdenie, ako ste sa
práve vy podieľali na znížení dlhu
mesta o 40 miliónov eur, toto isté
tvrdí o sebe totiž primátor Ftáčnik.

Vášmu správaniu sa hovorí
„chváliť sa cudzím perím“. Ďalej
akcia s hokejbalovým ihriskom.
Pokiaľ viem, projekt ste nepodporili, ale keď sa ihrisko odovzdávalo, tlačil ste sa na „pódium“ ako
prvý. Nechutné a pokrytecké?
Netuším čo ste chceli povedať
tým, že vzrastá návštevnosť turistov v Bratislave. Myslíte že kvôli
vám pán poslanec? Musím sa
smiať ... A už vôbec netuším, čo
ste chceli povedať tým televízorom vo front ofﬁce miestneho
úradu - je tam úplne zbytočný,
(Vám bol určite zbytočný tiež, tak
ste sa ho takto zbavil a ešte z toho
chcete vytrieskať politický kapitál),
mohli ste ho radšej darovať nejakej sociálne slabšej rodine. A na
záver peniaze. Prečo píšete, že sa
pozerám do cudzej peňaženky?
Ja kritizujem to, že odmeny poslancov stoja našu mestskú časť
90 000 eur ročne, čo považujem
za nehorázne. A to by som
nazval spoločnou peňaženkou
nás, občanov. Za 4 roky je to
360 000 eur, uvedomujete si vôbec, čo všetko by sa z toho dalo
spraviť? Ja si myslím, že poslanec
by mal svoju funkciu vykonávať
ako poslanie, teda bez nároku na
honorár, prípadne za symbolický
plat. Tak ako má starosta základný plat a bráni sa jeho navýšeniu,
mohli by ste sa aj vy ukázať či to
myslíte s Devínskou vážne a odmeny si znížiť na minimum.
Denis Ružovič

V ZRKADLE ČASU
Do Devínskej chodíme len na
návštevu. A pravdaže registrujeme
jej rast, rozvoj, klady i zápory. Čo
nás neteší, je cesta od koníčkov
(ranč Ouzkych) po Devínsku. Ako
by mala nepodareného majiteľa.
To skutočne mestu (komunikácia
patrí mestu Bratislava) nezáleží
ako sa dostanú ľudia (takmer 18
tisíc obyvateľov + zásobovanie
všetkých obchodov + zdravotníci
+ zamestnanci... ) do Devínskej
a z Devínskej? „Flekujú“ ju, raz
začas, po úsekoch a... treba po nej
prejsť s kamerou a poslať takýto
záznam do Afriky. Aj tam by sa za
také „dielo“ hanbili.
Na druhej strane teší, koľko

ľudí chodí po tom novom moste
do Rakúska. Prístup a okolie by
si však žiadalo väčšiu pozornosť.
Určite by tam patrilo ekologické
parkovisko (potom aj viac reklamy
pre tento druh turistiky a cykloturistiky) a možno aj viac atrakcií,
občerstvenia, akcií v priestore okolo mosta. Dokonca by som navrhol
.....aj kompu na prevoz áut ako je
to v Záhorskej Vsi.
A trochu viac by ste mali pritlačiť
na občanov, aby si vážili to, čo
majú (tie drevené lavičky zo stromov – sú úžasné) a neodhadzovali odpadky po zemi. Aj obchodníci na Eisnerovej by mali dbať
(Pokračovanie na strane 7)
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas
KULTÚRNE LETO 2014
30.6. - 4.7.2013, 8.00 - 16.00 h. Denný letný tábor – I. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techík pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6
od 1.7. do 31.8., každý piatok po zotmení Letné KINO

- večerné premietanie ﬁlmov pod holým nebom, s občerstvením
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor
nádvoria postriekaný proti komárom)
6.7. od 17.00 h Žabí princ

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Bum Bác
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
7. - 11.7. od 8.00 do 16.00 h. Denný letný tábor – II. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techík pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6
13.7. od 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou

- gitarové duo, účinkujú: Terézia Mardiaková a Aneta Tóthová
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
20.7. od 17.00 h Červená čiapočka

- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
27.7. od 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou

- swingová skupina s trochou jazzu z 30. a 40. rokov 20 storočia inšpirovaná
dvojicou Django Reindardt a Stephane Grappelli, účinkuje: Swingang
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
3.8. od 17.00 h Karnevalový hrad

- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Dunajka
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
10.8. od 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou

- účinkujú: Varga kvartet, vstup: zdarma
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
17.8. od 17.00 h Cesta okolo sveta

- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo JAJA
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
24.8. od 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou

- koncert starej hudby, účinkujú: Ivica Gabrišová
(ﬂauta), Agi Feriencsik (čembalo)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
31.8. od 17.00 h Záver kultúrneho leta

Koncert OĽUN-u Slovenského rozhlasu a jeho sólistov na záver kultúrneho leta
- program sa koná pri príležitosti 70-tého výročia
SNP a Dňa ústavy Slovenkej republiky.
- OĽUN (orchester ľudových nástrojov) vedie umelecký vedúci Miroslav Dudík
- hosť sólistov opery SND Ján Babiak, scénar a moderuje Vladimír Dobrík
Vstup: zdarma
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

Istra Centrum – Knižnica, Istrijská 6, DNV
LETNÁ ČITÁREŇ
Otvorená
2. júna – 31. júla
pondelok, streda, štvrtok
12.00 – 18.00
piatok
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Na nádvorí knižnice si môžete
príjemne posedieť pod slnečníkmi pri

čítaní časopisov, ktoré ponúka miestna
knižnica.
Tradične bude v ponuke aj malé
občerstvenie a rôzne hračky pre deti.
Na nádvorí knižnice si môžete
v príjemnom prostredí posedieť pri čítaní
časopisov a dennej tlače.
Otvorená
3. júna – 31. júla

AKO POSILNIŤ RODINU NA SLOVENSKU
Terézia Lenczová

(pokračovanie z minulého čísla)

2. U rodičov, v záujme
3/ V oblasti hodnôt rodiny
podporiť ich výchovné
sa prejavuje stále silnejúci vplyv
zručnosti
postmodernej “kultúry”: PreferuHlavné predpoklady dobrej
jú sa stále silnejšie tieto hodnotovýchovy detí:
vé dôrazy: sloboda jednotlivca
- potrebné sú zrelé chara(individualizmus), relativizácia
ktery
mladých
rodičov,
hodnôt podľa vlastného výbezorientovanosť
v
hodnotách,
ru, odmietanie náboženského
- aby rodičia
pohľadu
na
URGENTNÉ
VÝZVY
mali na deti
svet
(sekularčas,
izácia), feminizaby
rodičia
poznali
mus (preferovanie mužského
a
uplatňovali
pri
výchove
detí
modelu spôsobu života pre
zdravé
priority,
najmä
poziženy - pracovná kariéra, odmietívne (prosociálne) postoje vo
tanie materstva), “nové ľudské
vzťahu k ľuďom, dobrý vzťah
práva” - “právo na potrat pre
k prírode, výchova k slobode,
ženy”, “právo” zvoliť si vlastné
k duchovným hodnotám a k
pohlavie (ideológia gender),
rozlišovaniu hodnôt, k zdravé“právo partnerov rovnakého
mu spôsobu života.
pohlavia na manželstvo”, “prá3. Je potrebné zobudiť
vo na rozvod”.
záujem a občiansku akTakáto je diagnóza rodintivitu rodičov
ného prostredia na Slovensku
- k zodpovednosti za obsah
podľa K. Pastora. Príčiny tohto
školskej výchovy a vzdelávania,
stavu?Človek, ktorý stratil orienosobitne k obrane voči snahe
táciu v sebe i vo svete, Ktorý
nahradiť nadpredmetovú proodmietol svetlo a múdrosť
blematiku
“výchova
k
života. Východisko? Návrat
manželstvu
a
rodičovstvu”
sexk manželstvu, prežívanému v
uálnou výchovou, primárne zakaždodennom živote v láske a
meranou na osvojenie si znalostí
vernosti. To je liek, ktorý nám
o antikoncepčných prostrieds láskou ponúka Boh. Takéto
koch pre mladistvých,
manželstvá sú ako svetielka v
- k zodpovednosti vo voľbách,
súmraku našej civilizácie. Pevaby volili poslancov a zákone tomu verím, viem z vlastnej
nodarcov, ktorí budú chrániť
skúsenosti, že to funguje!
inštitúciu rodiny,
II. Naozajstná ohrozenosť
- k zodpovednosti prejaviť
a potreba posilniť rodiny
občiansky nesúhlas voči vplyje, podľa nášho názoru,
vom individualistickej kultúry,
najmä:
ktoré sú rodine a manželstvu
1. U mladých ľudí, v záuneprajné, aj voči rodine
jme posilnenia ich prípranepriateľským ideológiám.
vy na
vznik trvalých
Citovaný autor Karol Pasa vzťahovo kvalitných
tor hovorí: “Ak manželstvo je
manželstiev
základ rodiny a rodina zákla- zdravou výchovou mládeže
dom štátu, tak to s našim Slovk manželstvu a rodičovstvu
enskom nevyzerá ružovo. Z
v rodinách a školách,
tohto hľadiska krízu manželstva
- úzkou vzájomnou spoluprácou
na Slovensku treba chápať
rodiny a školy pri výchovnom
ako celospoločenský problém.
pôsobení školy: aktivizovať
Dnes je v móde zostavovať
rodičov
rešpektovaním ich
všelijaké “Národné programy”.
výchovnej zodpovednosti zo
Nuž teda navrhujem Národný
strany školy (predmety etická
program posilňovania stability
výchova, náboženská výchova,
manželstva a rodiny. Je najvyšší
náuka o spoločnosti, výchova
čas”. Áno, je to urgentné!
umením, ).
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Spolocenská
kronika
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Uvítali sme

Narodili sa

nových spoluobčanov
Šimon ŠRUBAŘ
Tomáš ŠTEFÁNIK
Alica TURZOVÁ
Diana TURZOVÁ
Sebastián KUŠNÍR
Ester VICENOVÁ
Alan Nikolaj POLAČKO
Šimon ŠIMKOVIČ
Simona GUBEČKOVÁ
Stela STOLIČNÁ
Adam NECHALA
Mia ČIBOVÁ
Ema ČIBOVÁ
Vitajte!

Stella BEZÁKOVÁ
Nikol ŠUBÍNOVÁ

Zosobášili sa

Odišli z našich radov
Eva ŠTEFFEKOVÁ
Mária PAPPOVÁ
Jozef KAROVIČ
Martin BOJNANSKÝ
Jozef ŠAMKO
Dušan KŠENZULIAK
Michal VAKEŠ
Jozef HAŠA
Jozef CUNINKA
Marek MADARÁS
Nech odpočívajú v pokoji!

Stanislav KELLNER
a Monika JANKOVIČOVÁ
Marián KANDRA
a Ing. arch. Zuzana LONSKÁ
Mgr. Ľubomír HORÁK
a Mgr. Ivica ONDRUŠOVÁ
Martin KOVÁČ
a Monika SAJANOVÁ
Mgr. Jozef LAHUČKÝ
a Dana KLUČIAROVÁ
Lukáš BACHLEDA
a Ing. Silvia AUGUSTÍNOVÁ
Tomáš JURČIŠIN
a Alena BOSKOVIČOVÁ
Marek ŠKREŇO
a Bc. Barbora SLOBODOVÁ
Roman PAHOLÍK
a Mgr. Zdenka HALABURKOVÁ
Boris PEŠADÍK
a Andrea HOZOVÁ

Miroslav VATAŠČÍN
a Radka GALOVIČOVÁ
Štefan MENCÁK
a Paulína ŠTOFANOVÁ
Ing. Tomáš POSPÍCHAL
a Mgr. Miroslava BARČINOVÁ
Marek BAUMANN
a Petra FEKETEOVÁ
Mgr.Ivor KOLLÁR
a Veronika VÝŽINKÁROVÁ
Ing. Ondrej PAULIK
a Mgr. Lucia CIGÁNKOVÁ
Radko ASTALOŠ
a Daniela HANKOVÁ
Aleš VOŠTINÁR
a Ing. Martina KOVÁČOVÁ
Pavol ČIŠKO
a Lucia URBANOVÁ
Ing. Lucius DRAHOŠ
a Ľubica GROŽAJOVÁ
Ing. Jozef KENYERES
a Ing. Adriena ŠAJBANOVÁ
Blahoželáme!

Spomienka

Spomienka

Dňa 09.06.2014 uplynuli
štyri roky, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mama a babka
Eva DRABANTOVÁ

Kto v srdci žije,
nikdy nezomiera.
Dňa 27. 6. 2014 uplynú
4 roky, čo nás navždy
opustil náš syn, manžel,
otec, brat a kamarát
Rastislav Mikuláš.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú
spomienku.
Smútiaca rodina
•••

To, že sa rana zahojí,
je klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Za tichú spomienku
Ďakuje syn Róbert s rodinou

Dňa 12. 8. 2014 uplynie
16 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný
otec, dedko a manžel
Anton MIKULÁŠ.
So spomienkou
v srdci spomínajú
manželka, dcéra a vnúčatá.

Deň detí
Deň detí oslávili deti Devínskej,
už vari tradične, v priestoroch
sídliska Stred. Organizátori MČ
DNV a Istracentrum s množstvom
spoluorganizátorov (škola šeliem,
Devínska inak, športovci Good
sports, hasiči DPZ, ZUŠ DNV...)
pripravili pre deti toľko pozoruhod-

ných podujatí, pre všetky vekové
kategórie, že to deti takmer
nemohli všetko stihnúť. Pravdaže
stánky s občerstvením slúžili aj
dospelým. Deti zaujímalo všetko,
najviac však asi ukážky colníkov
a ich cvičených psov hľadajúcich
drogy a pašovaný tovar a samozrejme hasičmi pripravený penový
„kúpeľ“.
r

Ďalšia zmysluplná
V sobotu 31. mája
sa uskutočnila ďalšia
zo zmysluplných akcií, spolupráce VW
Sk a obce, konkrétne
pracovníci Nadácie
Volkswagen Slovakia, mestskej časti
DNV a Základnej
školy I. Bukovčana
sa stretli v areáli
školy na brigáde,
ktorej výsledkom
boli
vyčistené
a
obnovené
priestory. Výdatne
pomáhali aj žiaci
a ich mladší súrodenci.
r
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V ZRKADLE ČASU

(Pokračovanie zo strany 5)

o čistotu v okolí svojich prevádzok.
mt, vs, rt
Milí obyvatelia Devínskej Novej Vsi,
pred 20 rokmi som tiež patrila
k obyvateľom Devínskej Novej
Vsi. Chodila som na prechádzky
s malým synom, často sme sa
prechádzali a “túlali“ Devínskou
Novou Vsou. Pamätám si Jednotu s terasou, na ktorej bolo
zopár trhovníkov, neskôr maličká
cukráreň cez cestu a zopár obchodíkov v nebytových priestoroch
v činžiakoch. Vedľa pošty zdravotné stredisko, jasle, škôlka, škola.
A pre druhý stupeň škola v Devíne.
Práve tu som dva roky pôsobila
ako učiteľka anglického jazyka a
práve v tomto období som začala
písať anglické slovníky a učebnice.
V Devínskej...
Po viac ako 20 rokoch som
navštívila Devínsku Novú Ves a
mala som na to celý deň. Poviem
vám len toľko, že v dobrom som
vám (všetkým obyvateľom) v ten
deň závidela. Devínska Nová
Ves patrí k najkrajšej mestskej

časti (aspoň podľa mňa, a to som
bývala aj v Dúbravke, Karlovke).
Je to až neuveriteľné, čo všetko tu
vyrástlo za posledné roky. Cítila
som sa fantasticky a začínam
premýšľať, že mojím ďalším snom
bude vrátiť sa späť. Je to zvláštne,
ale aj ľudia sa mi zdali prívetivejší,
milší. Moja terajšia práca vyžaduje
z času na čas aj komunikáciu so
štátnou správou a tak som pracovne zavítala aj na Miestny úrad.
Aspoň týmto spôsobom sa môžem
poďakovať úradníkom za ich profesionalitu, za ich prístup. Naozaj,
bola som milo prekvapená ako
to u vás funguje, čo všetko ste
dokázali urobiť a vybudovať pre
obyvateľov. Veď už pri vstupe do
obce víta zeleň a tie netrdičné
lavičky. Pri múzeu na Istrijskej na
detskom ihrisku kopa detí, na ceste
k novému mostu húfy ľudí... To vás
musí tešiť a povzbudzovať. A pevne verím, že vaše nadšenie vám
zostane aj naďalej a odmenou pre
vás bude spokojnosť obyvateľov
Devínskej Novej Vsi.
Mgr. Mária Piťová

„Dni otvorených dverí“
Inštitút aplikovanej ekológie
DAPHNE pripravil prvé zo série podujatí pre verejnosť určené
všetkým návštevníkom Devínskej
Kobyly. Len máloktoré hlavné mesto
v Európe sa môže pochváliť takým
prírodným skvostom a neobyčajne
významným
paleontologickým
náleziskom na svojom území.
Mimovládna
organizácia
Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie pripravila na Sandbergu informačný stánok s
viacerými sprievodnými aktivitami
pre rodiny s deťmi. Deti pozorovali
ďalekohľadmi desiatky obratných
pestrofarebných letcov včelárikov
zlatých alebo spoznávali lesné poschodia a ich obyvateľov. Niektoré
sa zahrali na malých paleontológov
a v pieskovom modeli Sandbergu si
vykopali a určili vlastnú sadrovú skamenelinu, ktorú si mohli zobrať so sebou. Keďže Sandberg je chránené
nálezisko a súčasť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, tie
skutočné skameneliny obdivovali len
priamo na mieste.
Nielen deti, ale aj dospelí návštevníci

na Devínskej Kobyle
sa zúčastnili dvoch bezplatných
exkurzií so sprievodcom,
ktorý ich bližšie zoznámil s prírodnými hodnotami Devínskej Kobyly, vysvetlil, prečo sa tu pasie stádo kôz a
prezradil aj veľa iných zaujímavostí.
Ďalšie informačné stánky a
exkurzie sa uskutočnia aj v sobotu 14. júna a nedeľu 6. júla
vďaka projektu „Ochrana druhov
a biotopov v Národnej prírodnej
rezervácii Devínska Kobyla“, podporeného Nemeckou spolkovou
nadáciou pre životné prostredie
DBU. Manažmentové a edukačné
aktivity prebiehajú aj v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080
„Obnova území NATURA 2000 v
cezhraničnom regióne Bratislava“
podporovaného z programu LIFE+
Nature Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR.
Bližšie informácie: Mgr. Jana
Menkynová, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24,
821 06 Bratislava , mobil: +421
905 982 866, www.daphne.sk,
menkynova@daphne.sk

PREŠLI TESTOM, AKÉ ZDRAVÉ SÚ ICH PĽÚCA
Na bratislavskom Hlavnom
námestí 14. 6. vyvrcholila
séria podujatí Dni chronickej
obštrukčnej choroby pľúc.
Organizátorom iniciatívy bol
Nadačný fond Pre zdravé
pľúca, ktorý od apríla do júna
realizoval po celom Slovensku stretnutia s verejnosťou.
Ich cieľom bolo šíriť osvetu
o
chronickej
obštrukčnej
chorobe pľúc. Týmto závažným
respiračným ochorením trpí
štatisticky každý desiaty
Slovák. To, aké sú jeho príznaky
a ako mu predchádzať,
mohli zistiť stovky domácich
a zahraničných návštevníkov
hlavného mesta.
Pacienti ako aj široká verejnosť
sa mohli počas ostatných týždňov
stretnúť s osvetovými aktivitami
Nadačného fondu na plavárňach

v jednotlivých krajských mestách,
na podujatí Bardejovské dni pneumológov ako aj v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad.
Nadačný fond Pre zdravé pľúca
vznikol za účelom pomáhať pacientom, ktorí trpia chronickou
obštrukčnou chorobou pľúc, a to
v oblasti čiastočnej kompenzácie
cestovných výdavkov, ﬁnančnou
pomocou na nákup vitamínov
a antacíd a v oblasti služieb
zlepšujúcich kvalitu života pacientov s touto chorobou. Jedným
z dôležitých cieľov fondu je šíriť
osvetu o chronickej obštrukčnej
chorobe pľúc, ktorá patrí medzi
nevyliečiteľné ochorenia. Dôležité
je, aby pacient včas rozpoznal
príznaky tohto ochorenia a čo najskôr vyhľadal odbornú lekársku
pomoc.
tt
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Chorvátsky
kultúrny zväz
na Slovensku
člen Svetového
kongresu
Chorvátov

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
vás pozývajú na

26. FESTIVAL
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
Devínska Nová Ves, 28. – 29. júna 2014
Realizované s ﬁnančnou podporou Úradu vlády SR
- program kultúra národnostných menšín

PROGRAM
Sobota, 28. júna 2014
13.30 Otvorenie výstavy „Pamiatky s chorvátskymi nápismi“
/ SNM Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku /
Istrijská 68
15.00 Tradičné chorvátske kulinárstvo
– prezentácia jedál a nápojov / Istrijská 6
15.00 „Kreatívna tvorba detí s Bublinkou“,
tvorivé dielne pre deti / Istrijská 4
16.00 „Chorvátsko mojimi očami“, vernisáž amatérskych fotograﬁí
/ Istrijská 4
18.00 Kultúrny program I – vystúpenia zahraničných folklórnych
súborov / Istrijská 4
19.30 Tanečný workshop / Istrijská 4
20.00 Chorvátska zábava / Istrijská 4
Nedeľa, 29. júna 2014
10.30 Svätá omša v chorvátskom jazyku. Kostol sv. Ducha
16.00 Tradičné chorvátske kulinárstvo / Istrijská 6
17.00 Kultúrny program II – vystúpenia chorvátskych folklórnych
súborov zo Slovenska a Chorvátska / Istrijská 4
19.00 Chorvátska zábava / Istrijská 4

Chata, Veľké Uherce
Predám chatu v chatovej oblasti Veľké Uherce nad priehradou.
Spodná samostatná murovaná časť vo svahu o výmere 6 x 7 m má jednu izbu sprchový kút, chodbu
s kuchynkou a kotolňou. Nad touto murovanou časťou je postavená zrubová chata Javorina v tvare
A dolná časť má veľkú obývaciu miestnosť s kuchynským kútom, chodbou, sprchovým kútom s vaničkou,
WC a terasou/balkónom, nad touto časťou sa nachádzajú dve miestnosti s chodbou. Chata má samostatné ústredné kúrenie na pevné palivo s kotlom, žumpu, murovaný vonkajší krb a spoločnú studňu. Parkovanie je možné priamo pred chatou. V blízkosti je vodná nádrž, vlek, termálne kúpalisko Chalmová,
zámok Bojnice. Cena 43.000 EUR, cena je vrátane tariadenia, pozemku a spoluvlastníckeho podielu
na spoločnej prístupovej ceste. Neplatíte províziu RK, zabezpečím kompletný právny servis.
kontakt 0903 319 393

Firmy Slovakian Door Company, s.r.o. a ECS Slovensko s.r.o.
príjmu do pracovného pomeru

montážnych pracovníkov/montážne pracovníčky
Ponúkame:

- výhodné platobné podmienky, práca v zahr. spoločnosti
- dobré pracovné podmienky
- práca na 3 smeny

Nástup: IHNEĎ

Kontakt: Mgr. Bírešová, tel. 02/69307329, biresova@sdcba.sk alebo
v sídle firmy na Opletalovej 75, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
DEVEX 9
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• Jednorázové platby v celkovej výške 280 euro
• Skrátenie pracovného času z 37,5 na 36 hodín týždenne
• Zaistenie zamestnanosti do konca roku 2017

Predseda dozornej rady koncernu Volkswagen prof.
Ferdinand K. Piëch a jeho manželka Ursula Piëch, členka
dozornej rady koncernu Volkswagen a Audi AG, vo
štvrtok v rámci návštevy 80 študentov Technickej univerzity Viedeň prišli do bratislavského závodu Volkswagen
Slovakia.

Volkswagen Slovakia (VW SK) a
ZO OZ KOVO VW SK sa dohodli
na ukončení tarifného vyjednávania na rok 2014. Tarifné mzdy
zamestnancov sa od 1. apríla
2014 zvýšia o 2,4 %. O ďalšie
2,3 % vzrastú od 1. januára 2015.
Spoločnosť zároveň vyplatí jednorazovú platbu vo výške 100 eur
v júni 2014 a ďalšiu vo výške 180
eur v októbri 2014.
Na zabezpečenie čo najvyššej

ﬂexibility aj do budúcnosti, sa
zmenili pravidlá týkajúce sa pracovného času a Konta pracovného
času. Tarifný pracovný čas sa skráti
z 37,5 na 36 hodín týždenne.
Zvyšných 1,5 hodiny budú použité
na odpracovanie konta pracovného času. To znamená, že aj
dĺžka prítomnosti na pracovisku
zostáva nezmenená 37,5 hodiny
týždenne.
vm

V rámci návštevy si za účasti vedenia spoločnosti

prezreli produkciu
bratislavského závodu,
kde sa ako na jedinom mieste
sveta vyrábajú vozidlá piatich automobilových značiek pod jednou
strechou. Produkčné portfólio pozostáva z Volkswagenu Touareg,
up!, Audi Q7, karosérií Porsche
Cayenne, SEAT Mii a ŠKODA
Citigo.
V rámci intenzívnej výmeny informácií a názorov tiež hostia ocenili úlohu Volkswagen Slovakia v
koncerne. „Volkswagen prišiel do
Bratislavy už v roku 1991. Odvtedy sa stal bratislavský závod

významnou výrobnou lokalitou
pre automobily v rámci koncernu
Volkswagen,“ uviedol F. Piëch.
VW SK patrí k najvýznamnejším
investorom na Slovensku. Od roku
1991 preinvestovala v krajine
už viac ako 2,78 miliardy eur.
Produkcia spoločnosti vzrástla
oproti roku 1992, kedy vyrobila
2 100 vozidiel 203- násobne na
minuloročných 426 313 vyprodukovaných automobilov. Počet
zamestnancov stúpol zo 112
v roku 1991 na súčasných 9 400.
vm

Kolektívne vyjednávanie
vo VW SK skončilo
• Zvýšenie tarifných miezd od 1. 4. 2014 o 2,4 %
• Ďalšie zvýšenie tarifných miezd o 2,3 % od 1. 1. 2015

Ocenili Albrechta Reimolda
Predseda
predstavenstva
Volkswagen Slovakia Albrecht
Reimold získal ocenenie Human
Award 2014 za pomáhanie rozvoja ľudského potenciálu a presadzovanie ľudského obrazu humanistickej psychológie do života
organizácií.
Ocenenie udelili Albrechtovi Reimoldovi, za jeho neustálu snahu
podporovať ľudí a pomáhať im
rozvíjať sa. Za to, že aktívne posúva ľudí dopredu a ukazuje im ich
potenciál rozvoja. Tak ako hovorí
vo svojich základoch humanistická
psychológia - pomáhať ľuďom
vo vlastnom rozvoji,“ uviedol Karl
Kluge, profesor Kolínskej univerzi-

ty, na pôde ktorej je ocenenie
udeľované.
Ocenenie Human Award je
udeľované osobnostiam akademickej, vedeckej a podnikateľskej
sféry, ktoré žijú víziami a proces
zmeny vnímajú ako nevyhnutnú
súčasť života. Po prvýkrát bolo
udelené v roku 2006. Na pôde
Kolínskej univerzity v Nemecku ho
vyhlasuje Nadácia rodiny Kluge,
ktorá sa orientuje na oceňovanie
osobností, ktoré presadzujú aplikovanie ľudského obrazu humanistickej psychológie do života organizácií. Zahŕňa to vyvíjanie modelov, konceptov a ich využívanie
v praxi.
vm

Novovešťan, jazdec Marcel Liedl
bojuje v kartingu
Po množstve sezón, v ktorých neustále ubúdalo jazdcov
súťažiacich o body v rámci disciplíny karting sa zdá, že
v tomto roku začalo svitať na lepšie časy a karting v nej
zažije akési opätovné zmŕtvychvstanie.
Spomedzi mnohých nových jica jazdcov, Slovák Marcel Liedl
tvárí sa do súbojov zapojil aj HBRT a Rakúšan Christopher Stesek.
- Medialife Team, pričom tento,
Prvé preteky sezóny odštartovali
v minulosti vyslovene kopčiarsky na dráhe v Rakúskom meste
tím bude reprezentovať dvo(Pokračovanie na strane 11)
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tal aj ranu od jedného z konkurentov. Výsledkom bola poničená
motokára. Mechanikom sa ale
v priebehu noci podarilo dostať
motokáru opäť do pretekania
schopného stavu, výsledkom
čoho bolo víťazstvo v kvaliﬁkácii.
V samotných pretekoch však motor rovnako začal štrajkovať, no
po pár kolách si toto rozmyslel
a začal fungovať perfektne. Na
poriadny výsledok to ale už kvôli
veľkej strate nestačilo.
Do
druhých
pretekov
odštartoval nakoniec iba Rakúšan
Christopher Stesek, ktorý zúročil
svoje
dlhoročné
skúsenosti
a v podstate hneď po štarte sa mu
podarilo rýchlou jazdou odpútať

Novovešťan, jazdec Marcel Liedl bojuje v kartingu
(Pokračovanie zo strany 10)
Bruck. Tunajšia kartingová dráha
je slovenským súťažiacim dôverne
známa, veď už niekoľko sezón
sú tunajšie preteky zapísané aj
do slovenského šampionátu. Na
preteky v Brucku nastúpil medzi
množstvom súťažiacich aj Marcel
Liedl, reprezentujúci HBRT - Medialife Team.
Po tréningoch, ktoré Marcel rozdelil do troch dní, prišla nedeľa
a konečne preteky. Tie ale skončili
pre jazdca HBRT - Medialife
Teamu už v raňajšom Warmup-e,
kde Marcelov motor, po jednom
z najrýchlejších časov odmietol
ďalšiu poslušnosť a nekompro-

misne sa zadrel. Druhými pretekmi
tohtoročnej sezóny na ktoré HBRT
- Medialife Team nastúpil patrili
do seriálu Opencup a miestom
ich konania bola rovnako známa
trať v Trebaticiach. Počasie najskôr jazdcov trochu potrápilo,
keď v sobotu dopoludnia pršalo,
následne však vyšlo slnko, vďaka
ktorému trať postupne oschla
a v tomto stave ostala až do nedele večera.
Preteky pre Marcela Liedla,
ktorý sa ich zúčastnil nezačali dobre. Najskôr ho potrápil uvoľnený
karburátor, následne opäť odišiel
motor a do toho všetkého ešte dos-

•

•
•
•
•
•

od zvyšku štartového pola.
Tesne pred koncom si však “pani
Smola” povedala, že toho ešte
nebolo dosť a z Christopherovej
motokáry odpadol nárazník.
Následná oprava trvala dlhšie
ako bolo vhodné a Christopher
síce nakoniec do pretekov opäť
nastúpil a dojazdil na bodovanej
priečke, na druhej strane bol
celý tím z tejto banálnej poruchy
nešťastný, keďže mohol brať
jednoznačne víťazstvo.
Nasledujúce preteky HBRT Medialife Team absolvuje na
Maďarskom Panoniaringu.
rl

Aké topánky potrebuje dieťa, keď už chodí a behá?
Čo treba robiť, ak má prekrížené prsty na nohách?
Má moje dieťa ploché nohy alebo skoliózu?
Prečo sa hrbí?
Ako má byť správne ﬁxovaná školská taška?
Treba preventívne používať bandáže alebo ortézy
pri športoch?

Ak vás trápia tieto a podobné otázky, pomôže vám príručka mapujúca optimálny pohybový režim dieťaťa. Jej cieľom nie je urobiť z rodiča
všeobecného odborníka v detskej ortopédii, ale špecialistu na spozorovanie zlozvykov a na podporu dobrých pohybových návykov dieťaťa
počas jeho rastu a vývinu.
•

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

•

•
•

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
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

06 - NEHNUTEĽNOSTI
Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
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
• Dám do dlhodobého prenájmu
garáž v obytnom dome na ulici
Štefana Králika.
tel.: 0905 587 946
• Kurzy francúzštiny v DNV.
www.francuzstinadnv.
blogspot.sk
tel.: 0940 319 920
• Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

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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Úverová revolúcia pokračuje...
...a teraz niečo navyše – úvery na bývanie
s úrokom už od 1,89 % ročne
Úvery na bývanie pre fyzické
osoby od Prvej stavebnej sporiteľne
sú teraz ešte výhodnejšie. „Jar
je najvhodnejším obdobím pre
také významné rozhodnutia,
ako sú kúpa či výstavba nového
bývania, ale tiež rekonštrukcia
toho súčasného. Preto sme sa od
apríla rozhodli, okrem ponuky
pre právnické osoby, ponúknuť
výhodnejšie úvery na bývanie

aj pre fyzické osoby. Obchodní
zástupcovia najväčšej stavebnej
sporiteľne ušijú klientovi úvery
na bývanie priamo na mieru
za najnižšie úrokové sadzby“,
povedal riaditeľ odbytu Prvej
stavebnej sporiteľne Ing. Kamil
Timura. Zároveň dodal, že „úroková sadzba od 1,89 % ročne
na úvery určené na výstavbu,
rekonštrukciu
alebo
kúpu
nehnuteľnosti je v súčasnosti

jedna z najnižších na trhu. Pritom
o úver môže v Prvej stavebnej
sporiteľni žiadať ktokoľvek bez
rozdielu veku, príjmu a majetkových pomerov.“
Ponuka PSS, a. s., platí pre
všetky medziúvery zabezpečené
záložným právom s dobou
splatnosti vyššou ako 10 rokov. Klienti PSS, a. s., ich môžu
získať až do konca júna 2014
s podstatne výhodnejšími úrokovými sadzbami. Ich výška pritom závisí od druhu úveru a doby
zvolenej ﬁxácie. Tá môže byť
1 alebo 3 roky. Na základe
toho klient získa úrok už od
1,89 % ročne.
Zvýhodnená úroková sadzba
platí počas zvoleného obdobia
ﬁxácie, teda 12 alebo 36 mesiacov. Pri nižšej je úrok, samozrejme,
výhodnejší. Akciový úver môže
klient použiť aj na splatenie iného
úveru, poskytnutého buď Prvou
stavebnou sporiteľňou, ale aj inou
bankou.
Viac
informácií
poskytnú
každému záujemcovi obchodní
zástupcovia PSS, a. s., vo viac ako
300 kanceláriách na celom území
SR.

Na samových hrách zaujali rytieri na koňoch.

á
Viac n

jde

Ubytovanie v súkromí
Devínska Nová Ves sa
predovšetkým počas letnej
turistickej sezóny stáva jednou z najvyhľadávanejších
mestských častí Bratislavy ale
aj jej širokého okolia. Ponúka
prírodné krásy a možnosti aktívneho relaxu, predovšetkým
pešej a cyklistickej turistiky.
Prichádzajú k nám návštevníci
z celého Slovenska, ale i zo
zahraničia. Mnohí z nich si
vyberajú a hľadajú miesta
na ubytovanie v útulných izbách rodinných domov. Tento
typ ubytovania je mimoriadne obľúbený v susednom
Rakúsku, kde možno v každej
dedinke v mnohých dvoroch
vidieť tabuľku Zimmer frei.
Ale turisti túžia aj po romantickom pobyte v pokojnom
prostredí malebnej prírody
Devínskej Novej Vsi. Tím,
ktorí sa rozhodnú ponúknuť
obľúbený variant ubytovania v súkromí, pomôže Turistická informačná kancelária
v Devínskej Novej Vsi (TIK DNV)
bezplatne spropagovať ich
služby na svojej www stránke
a informovať o tejto možnosti
ubytovania aj ostatné turistické informačné centrá
v mestách Bratislavského

stra
t e na

samosprávneho kraja a Dolného Rakúska. V samotnej
kancelárii, v prípade návštevy
záujemcov o ubytovania
v súkromí, odporučíme práve
vaše izby.
Za týmto účelom podpory rozvoja turistického ruchu v Devínskej Novej Vsi,
TIK DNV aktualizuje a zbiera
kontakty na poskytovanie
takéhoto typu ubytovania.
Dovoľujeme si preto vyzvať
všetkých poskytovateľov ubytovania v súkromí, aby do
31.3.2014 zaslali svoje kontakty písomne, mailom na
info@tikdnv.sk, príp. ich nahlásili telefonicky na 02/6477
0260, 0917 164 215, alebo osobne na Istrijskej 49 (budova
bývalej radnice).
Veríme, že takto spolu
pomôžeme
návštevníkom
Devínskej Novej Vsi prežiť pekný pobyt a podporíme lokálnych podnikateľov. Využite
preto túto jedinečnú možnosť
bezplatnej propagácie svojich služieb doma i v celom
okolitom regióne.
(jm – TIK DNV)
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Ostanú prírodné hodnoty
Devínskej Kobyly aj pre budúce generácie?

Občania Devínskej majú jednu
veľkú výhodu oproti obyvateľom
iných mestských častí, môžu si
vychutnávať možnosti rekreácie
v lese na Devínskej Kobyle aj
pri rieke Morave do niekoľkých
minút peši od domu. V jarných
mesiacoch sú tieto miesta často
navštevované aj mnohými rekreantmi z iných mestských častí,
často dochádza k porušovaniu

predpisov ochrany prírody, rekreanti sa pohybujú mimo chodníkov,
zakladajú ohne na nepovolených
miestach, vyhrabávajú skameneliny zo Sandbergu a ich deti sa
šmýkajú po pieskovci. Sú to všetko
aktivity, ktoré môžu spôsobiť, že
o niekoľko rokov už nebude čo
chrániť alebo bude to čo by sme
chrániť chceli značne zredukované.
Erózia na Sandbergu, šmýkanie sa

Volkswagen Slovakia
a Slovenská technická univerzita

zintenzívnia spoluprácu
• Užšia spolupráca pri príprave študentov
• Spolupráca na riešení
vedecko-výskumných projektov
Bratislava, 30. máj 2014
– Najväčšia slovenská automobilka a najvýznamnejšia
technická
univerzita
na
Slovensku prehlbujú spoluprácu. Na pôde bratislavského závodu Volkswagen
Slovakia (VW SK) podpísali vedenia spoločnosti a
Slovenskej technickej univerzity (STU) rámcovú zmluvu o
ďalšej spolupráci.
„Kvalitní absolventi sú základom
pre ďalší rozvoj Volkswagen
Slovakia na Slovensku. Pracujeme
s najmodernejšími technológiami
súčasnosti v automobilovom prie-

mysle. Chceme preto, aby študenti
získavali aj najmodernejšie vedomosti a praktické skúsenosti s nimi,“
uviedol Albrecht Reimold, predseda predstavenstva predstavenstva
VW SK.
„Teší ma, že môžeme rozšíriť
a prehĺbiť našu dlhoročnú spoluprácu. Na STU zapájame študentov
do výskumu, inžinierskej tvorivej
činnosti a tak ich orientujeme na
potreby praxe. Väčšina podnikov
očakáva, že im školydodajú hotových ľudí „na kľúč“. Ale príprava
špecialistov sa nezaobíde bez
reálnej skúsenosti z praxe, bez
toho, aby skúsení ľudia z podnikov

a vyhrabávanie skamenelín môže
spôsobiť to, že do 10-ich rokov bude
pieskový kopec a táto dominanta
vstupu na masív Devínskej Kobyly
už len torzom toho čo ju poznáme
dnes. Nedávno bolo znovu oplotené chránené nálezisko Sandberg,
najmä my občania Devínskej by
sme mali oplotenie rešpektovať
a potom možno tak ako to obdivujeme u našich zahraničných

investovali svoj čas do vzdelávania študentov. Volkswagen
Slovakia námtakéto partnerstvo
poskytuje, a preto si spoluprácu
s ním vysoko vážime. VW je
pre nás kľúčovým partnerom,”
povedal rektor STU Robert
Redhammer.
VW SK a STU budú spolupracovať
na riešení projektov vo výchovnovzdelávacej, vedecko-výskumnej
ako aj realizačnej oblasti. Firma
a univerzita majú záujem prehĺbiť
aktivity vo vzdelávaní študentov
na bakalárskom aj inžinierskom
stupni . Študenti budú vo
ﬁrmeabsolvovať odborné praxe
a majú možnosť konzultovať
svoje
bakalárske, diplomové
a doktorandské práce s expertmi z VW SK. Obe strany tiež
deklarovali záujem spolupracovať
na
projektoch duálneho
a celoživotného vzdelávania
a tak zvyšovať odborné kompetencie budúcich ako aj súčasných
zamestnancov spoločnosti.
Volkswagen Slovakia pôsobí
na Slovensku už viac ako 23
rokov. Od roku 1991 vyrobil

susedov budeme mať krásne
prostredie aj o niekoľko rokov.
Obyvatelia sa často sťažujú, že nič
na Devínskej Kobyle nemôžu robiť
a všetko je zakázané, no nie je to
pravda. Najviac chránený je úzky
pás Devínskej Kobyly a strmé svahy medzi Devínskou Novou Vsou
a Devínom, je to vyhlásená národná prírodná rezervácia a platí tu
podľa zákona o ochrane prírody
a krajiny štvrtý stupeň ochrany
(druhý najvyšší). Je dôležité si
uvedomiť, že jazda na bicykli
spôsobuje eróziu chodníkov
a zabraňuje chráneným rastlinám
na týchto plochách ďalej rásť, spôsobuje rýchlejšie odvedenie vody
z lesa, trhanie chránených rastlín
a zakladanie ohňov v tejto časti
poškodzuje prírodu, no zakázaný
je tu aj voľný pohyb psa. Naproti
tomu sú v lesnatej časti masívu
Devínskej Kobyly mimo rezervácie
vyhradené ohniská, široké lesné
cesty sú vhodnejšie pre jazdu
na bicykli a platí tu menej prísny
druhý stupeň ochrany čo znamená
aj menšie obmedzenia a to aj
pre pohyb domácich zvierat. Ak
chceme zachovať najvzácnejšie
časti prírody aj pre ďalšie generácie správajme sa k nej s rozumom a úctou a neničme to čo robí
túto časť Bratislavy výnimočnou.
RNDr. Vlaidmír Kočvara,
člen komisie životného
prostredia za odbornú
verejnosť

viac ako 3 milióny vozidiel. Patrí
k najväčším exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom sektore na Slovensku.
Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí.
V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg,
Audi Q7, Volkswagen up!,
Volkswagen e-up!, SEAT Mii,
ŠKODA Citigo, karosérie Porsche
Cayenne a prevodovky, v Martine
komponenty
pre
podvozky
a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do
Ruska.
Slovenská technická univerzita
v Bratislave (STU) je modernou,
výskumno-vzdelávacou inštitúciou.
Podľa rebríčka ARRA je najlepšou
univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické
vedy. Ročne študuje na siedmych
fakultách STU 17-tisíc študentov.
Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je
orientované na potreby praxe. STU
v roku 2013 riešila 212 výskumných projektov pre priemysel
a 471 výskumných projektov podporených z grantov.
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Policajti objasnili viacero závažných prípadov spáchaných v okrese Bratislave IV.

pochádzajúce z trestnej činnosti
páchanej na území Bratislavského
kraja. Išlo o bicykle, notebooky,
mobilné telefóny, rôzne náradia,
Viacero závažných prípadov týkajúcich sa páchania drogovej a majetkovej trestnej činnosti pečiatky ako aj iné veci osobako aj prečin ublíženia na zdraví objasnili v priebehu uplynulého týždňa policajti z Okresného nej potreby. Obvinení sú stíhaní
riaditeľstva PZ v Bratislave IV v súčinnosti s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru väzobne.
Odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Uplynulý týždeň obvinenie
neminulo ani 24-ročného Juraja
Peugeot 407. Z neho odcudzil
Niekoľko týždňov intenzívne B. metanfetamín, pričom drogu si
K. z Bratislavy. Toho vyšetrovateľ
navigačný systém aj s držiakom
pracovali aj na objasnení distribú- od neho preberal zhruba každý
Okresného
riaditeľstva
PZ
naň. Poškodením vozidla ako aj
cie drog, ku ktorej dochádzalo na- druhý deň o objeme od 1ml do
v Bratislave IV obvinil zo zločinu
krádežou tak spôsobil škodu vo
jmä v Devínskej Novej Vsi. V tejto 3 ml. Za 1 ml drogy obvinený
ublíženia na zdraví. Obvinený mal
výške 600,-eur.
súvislosti vo štvrtok uplynulý týždeň Martin K. odovzdával obvinenému
podľa vykonaného vyšetrovania
Nasledujúci deň sa obvinený
policajti vykonali na základe súhla- Andrejovi B. ﬁnančnú hotovosť vo
z dosiaľ nezistených príčin
Richard P. vlámal cez balkónové
su sudcu pre prípravné konania výške približne 40,-eur.
dňa 20.05.2014 v čase okolo
Obom obvineným hrozí za ich
dvere do jedného z bytov na
domovú prehliadku v jednom z by22.30 hod na ulici Jána Smreka
prvom poschodí na Tranovského
tov na ulici Jána Smreka v DNV. protiprávne konanie v zmysle
fyzicky, za použitia kovového
ulici v Dúbravke. Po nečakanom
Podľa predbežných výsledkov Trestného zákona trest odňatia
boxera, napadnúť 34-ročného
stretnutí sa v byte s jeho majiteľom
kriminalistickej expertízy tam zais- slobody na štyri až desať rokov.
Bratislavčana.
Poškodenému
sa obvinený pokúsil o útek.
tili sáčok s obsahom rastliny rodu Obaja sú stíhaní väzobne.
tak
spôsobil
mnohopočetné
Poškodený sa ho snažil na balkóne
Cannabis s celkovou hmotnosťou
pomliaždeniny
hlavy, zloPolicajti Okresného riaditeľstva
zachytiť, čo sa mu nepodarilo
199 mg, čo zodpovedá minimálne
meninu 4 zubov, zlomeninu
a v tom čase neznámy páchateľ
1 obvykle jednorazovej dávke PZ v Bratislave IV minulý týždeň
nosa a tvárových kostí s dobou
ušiel na neznáme miesto.
drogy, ďalej kryštalický materiál objasnili aj sériu prípadov krádeží
liečenia minimálne 28 dní. Na
Za účelom zadokumentovas obsahom metanfetamínu o hmot- a poškodzovaní cudzej veci
tvári poškodeného majú tieto ponia majetkovej trestnej činnosti a
nosti 549 mg, čo predstavuje min- páchaných v mesiaci máj 2014 na
ranenia zanechať trvalé viditeľné
zaistenia vecí policajti vykonali
imálne 5 obvykle jednorazových rôznych miestach v Dúbravke. Z ich
následky.
na základe príkazu sudcu pre
dávok drogy. Pri domovej prehli- spáchania na podklade dôkaznej
Obvineného stíha vyšetrovateľ
prípravné konanie domovu prehliadke zaistili minimálne 1 obvykle situácie vyšetrovateľ PZ obvinil celPZ väzobne, za uvedené konanie
adku v jednom z rodinných domov
jednorazovú dávku drogy z ras- kom 3 Bratislavčanov. Obvinenému
mu teraz hrozí trest odňatia sloRichardovi
P.,
na Kremeľskej ulici v Bratislave.
tliny rodu Cannabis o hmotnosti 30-ročnému
body na štyri až desať rokov.
Pri prehliadke vykonanej dňa
345 mg. Počas výkonu prehliadky 37-ročnému Máriovi H. a 24-ročnej
TK-KrPZ Ba
24.05.2014 zaistili ďalšie veci
v byte 23-ročný muž policajtom Martine Č. teraz hrozí trest odňatia
dobrovoľne vydal 2 sáčky s obsa- slobody až na dva roky.
Podľa doterajšieho vyšetrovania
hom rastliny rodu Cannabis s celkovou hmotnosťou viac ako 141 obvinení Richard P. a obvinená
gramov. Z uvedeného množstva by Martina Č. mali spoločne po
sa dalo vyrobiť minimálne 282 jed- vzájomnej dohode v presne neHokejbalisti
HBK
Iepurii sa Iepurii pohybovali na čelných
zistenom čase od dňa 07.05.2014
norazových dávok drogy.
Devínska Nová Ves obsadili v 1. miestach tabuľky. Svoju silu ukaZa účelom v čo najväčšej do dňa 20.05.2014 v podzemslovenskej hokejbalovej lige – diví- zovali najmä na novovybudovamožnej miere môcť procesne ných garážach na Trhovej ulici
zia Bratislava, v sezóne 2013/14, nom ihrisku na Vápencovej ulici,
objasniť páchanie trestnej činnosti odcudziť z tam riadne uzamknukonečné tretie miesto. Ide o his- kde si body odniesli v základnej
dealerov drog, policajti Okresného tého a zaparkovaného vozidla zn.
torický zápis do kroniky mužstva, časti iba dve mužstvá a to Farma
riaditeľstva PZ v Bratislave IV Seat Exeo veci v celkovej hodnote
keďže na medailové stupne sa Petržalka a Lizards Stupava, teda
vykonali v rovnaký deň na pod- 420,-eur. Išlo o tlakomer, ručný deklub dostal po prvýkrát počas svo- oba tímy, ktoré skončili v tabuľke
klade súhlasu sudcu pre prípravné tektor plynu laserový zameriavač,
práve nad našim mužstvom. Teší
jho pôsobenia.
konanie aj domovú prehliadku dva diaľkové ovládače na bránu
Ihneď po vstupe do súťaže, však, že nový areál bol pre osv byte na ulici Pavla Horova a ﬁnančnú hotovosť vo výške 20,kedy Iepurii v tom čase disponova- tatných nedobytnou pevnosťou
v Bratislave . Podľa predbežnej eur.
li A tímom i B tímom, bolo jasné, a vo zvyšných dueloch platilo
V presne nezistenom čase
expertízy zaistili sáčky s obsaže cesta na vrchol nebude jedno- porekadlo „môj dom, môj hrad“.
hom rastliny Cannabis s celkovou od dňa 16.05.2014 do dňa
duchá. Prichádzali tvrdé a vysoké Všetky body nechali hokejbalisti
hmotnosťou 544 mg , čo zod- 17.05.2014 mali po predchádzaprehry. Po dvoch rokoch sa však Devínskej Novej Vsi aj v odvetách
povedá minimálne 2 obvykle jed- júcej dohode všetci traja obvinení
mužstvo sformovalo do jedného u svojich súperov, štyri prehry
norazovým dávkam drogy. Obsah odcudziť z chodby bytového domu
celku a každým zápasom jeho z 24. zápasov je však mimoriadny
zaistených sklenených trubíc po- na Trhovej ulici tam uzamknutý bisila rástla. Káder sa vhodne rok úspech.
zostával z metanfetamínu o hmot- cykel v hodnote 370,-eur.
Do prvého kola play off osud
čo rok dopĺňal a vlaňajšia sezóna
Obvinený Richard P.
mal
nosti 549 mg, pričom tento materiál
2012/13 ukázala, že sa klub priniesol devínskonovoveské dermožno považovať za minimálne podľa súčasného vyšetrovania
vydal dobrým smerom. V nej sa by Iepurii – Flyers. Flyers skončili
5 obvykle jednorazových dávok spáchať sám ešte tri krádeže . Dve
totiž hráči Iepurii prebojovali do po základnej časti na šiestom
v presne nezistenom čase od dňa
drogy.
play off pomerne jednoznačne mieste, favorit bol teda jasný.
Doposiaľ
vykonané 22.05.2014 do dňa 23.05.2014
a v prvom kole zastavili favorita zo To sa potvrdilo aj v celej sérii,
vyšetrovanie v tejto veci preukáza- a tretiu dňa 23.05.2014. Prvé dve
Stupavy. V ďalšom kole už nestačili ktorú jednoznačne ovládli Iepurii
lo, že obaja už obvinení muži, vykonal v podzemných garážach
na celkového favorita celej súťaže po výsledkoch 7:1,8:0 a 7:0.
u ktorých boli domové prehliadky ulici Martina Granca. Po vlámaní
Farmu Petržalka a tak sa hokejbal- Znamenalo to, že v boji o ﬁnále
vykonané, sa mali drogovej trest- sa do vozidla zn. Mitsubischi Pajero
istom z Devínskej Novej Vsi ušiel čakali „iepurákov“ starí známi,
nej činnosti dopúšťať už dlhšiu z neho odcudzil diaľkový ovládač
iba zápas tretie miesto. Ten však Lizards Stupava. Stupavčania však
dobu. Od presne nezistenej doby, v hodnote 100,-eur. Poškodením
nezvládli, no aj štvrté miesto bolo vrátili požičané z vlaňajšej sezóny
minimálne od mesiaca apríl 2014, vozidla spôsobil škodu vo výške
a po výsledku 3:1 v sérii odsúdili
treba brať ako úspech.
v súčasnosti už obvinený 32-ročný 200,-eur.
Práve „zemiaková“ medaila svojho súpera na boj o tretie miesMartin K. zaobstarával po vzájom- V podzemných garážach sa
bola akousi predzvesťou ešte to.
nej predchádzajúcej dohode od mal obvinený vlámať aj do osV ňom však tím Iepurii Devínska
lepšej sezóny, ktorá cez víkend 14.
obvineného 23-ročného Andreja obného motorového vozidla zn.
(Pokračovanie na strane 16)
júna skončila. Počas celého roka

Obvinené osoby sú stíhané väzobne
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Z policajného
zápisníka
• V sobotu 3.5.2014 na
Istrijskej ulici (pri rybníku) kontrolovala hliadka polície občana,
ktorý vydal dobrovoľne sáčok
so zelenou sušenou rastlinou
(marihuana). Prípad rieši polícia
DNV.
• Vo štvrtok 8.5.2014 neznámy páchateľ ukradol zo stavebného kontajnera, v areáli priemyselného parku na Opletalovej,
rôzne náradie a pomôcky v hodnote 2400 eur.
• Za doteraz nevyjasnených
okolností vypadol z 9. poschodia na ulici J. Jonáša dňa
10.5.2014 mladý muž. Na mieste zomrel. Prípad vyšetruje
polícia.
• V pondelok 12.5.2014 našla
hliadka polície u kontrolovaného
občana sáčok so sušenou rastlinou (marihuana).
• O dva dni neskôr, 14.5.2014
zatiaľ neznámy páchateľ vybral
občanovi DNV, pomocou bankomatovej karty, z účtu 90 eur.
• Vo štvrtok 15.5.2014, za
nezistených okolností, spadol z viaduktu mladý muž. Pád
neprežil. Prípad vyšetruje polícia.
• Výkon úradného rozhodnutia, zákaz viesť motorové vozidlo, maril v ten istý deň 15.5.2014
občan, ktorého kontrolovala

FUTBAL
20. kolo
ŠK Igram
- FK Lokomotíva DNV 2:4 (1:3)
Gól: Adam 2, Štilla, Penzeš
ŽK: Kozárik
ČK: Hanúsek
21. kolo
FK Lokomotíva DNV
- FK Lamač BA
1:0 (1:0)
Gól: Hrdlička,
ČK: Kozárik
22. kolo
TJ Jarovce BA
- FK Lokomotíva DNV 0:3 (0:2)
Góly: Adam 2, Hrdlička,
ŽK: Rischer M., Marhefka

polícia na ulici I. Bukovčana.
• Za zločin ublíženia na zdraví
bude stíhaný páchateľ, ktorý
21.5.2014 o 24oo hod. prepadol 42 ročného občana, ovalil ho
kovovým predmetom a spôsobil
mu zranenia, z ktorých sa bude
liečiť 28 dní. U poškodeného to
zanechá to trvalé následky.
• Hliadka polície DNV zaistila
24.5.2014 dvoch občanov, jedného z ulici J. Smreka, druhého
z P. Horova, z dôvodu výroby
a prechovávania drog.
• V utorok 3.6. neznámy
páchateľ ukradol v objekte jazdeckého areálu Pegas 607 eur
a gastrolístky v hodnote 45 eur.
• O dva dni neskôr, 5.6. zaistila hliadka polície osobu, ktorá
ukradla v OD Tesco rôzny tovar,
v hodnote 44 eur.
• V sobotu 7.6.2014 neznámy
páchateľ pri kruhovom objazde
pri VW Sk na zaparkovanom
aute rozbil okno na vozidle
Citroen C3 a ukradol z auta
športovú tašku a veci v celkovej
hodnote 120 eur, poškodením
spôsobil škodu 100 eur.
• Na
križovatke
ulíc
Opletalova, J. Jonáša a Mlynská
došlo v pondelok 9.6.2014 k dopravnej nehode, kde cyklista
narazil do zadnej časti vozidla.
Pri dopravnej nehode prišlo
k ťažkému zraneniu cyklistu,
ktorému pri prevoze do nemocnice podľahol.
OO PZ DNV

23. kolo
FK Lokomotíva DNV
- SFC Kalinkovo
0:0 (0:0)
ŽK: Stupavský
24. kolo
TJ Malinovo
- FK Lokomotíva DNVX:X (X:X)
Góly: Hrdlička 2, Forgáč,
W. Rischer, M. Rischer, Hullman
ŽK: Kozárik, Stupavský
Ing. Marián Spišiak
25. kolo
FK Lokomotíva DNV
- FKM Karlova Ves BA 8:1 (2:0)
Góly: Hrdlička 5, Rischer W. 2 ,
Rischer M.
M. Spišiak

Hokejbalisti majú bronz
Nová Ves nenechal nič na náhodu
a svoj historický úspech v podobe
bronzových medailí podčiarkol
zápasom s Trnavou, ktorý zvládol po výsledku 7:4. Po štvrtom
mieste sa teda chlapcom zaleskli

na hrudiach bronzové kovy a pri
postupnosti, ktorá sa z roka na rok
rysuje veria, že v tej ďalšej sezóne
budú mať medaile ešte cennejšiu
farbu.
Andrei Kiszel

Farma Petržalka
ŠHBK Lizards Stupava
HBC Iepurii Devínska Nová Ves
Pretorians Trnava
HBT Slovan Bratislava
HBC Devínska Nová Ves Flyers
Roconaba Zohor
Raptors Bratislava
THC Lúky 7
Parkovisko Zohor
KONEČNÁ TABUĽKA
RŠK Ružinov
1. SHbL – divízia Bratislava
HKLM Petržalka
– Záhorie - sezóna 2013/14:
Ružinov Capitals

Po prehre 1:7 s USA na
Olympiáde v Soči 2014.
- My Slováci hráme vždy
hlavne srdcom, na rozdiel
od Američanov, ktorí hrali
hlavne hokejkami, čo sme
nečakali. Potvory zákerné...!
•••
Šéf dnes prišiel do práce na
novom Mercedese. Tak mu
hovorím, že je to super auto
a že sa mi veľmi páči... On mi
povedal, že keď budem poctivo
pracovať, robiť nadčasy a
makať aj cez víkendy, tak si
za rok kúpi ešte lepšie...
•••

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zrazí sa auto s ŠPZ Bratislavy
s autom s ŠPZ Prahy... Vodiči
vystúpia a bratislavčan vraví
- Ta co budzeme robic...??
a pražák na to:
- Ta co ja znam ..?
•••
- Čím vonia nevesta
v Solčanoch?
- Nosom.
•••
Materinským jazykom Slovákov
sa stáva skomolená angličtina.
•••
O zdravej výžive: V pive
je vitamínov málo, preto
ho musíme piť veľa.

DEVínskonovoveský Expres – mesačník pre občanov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug – Devínsky Expres, IČO: 11 668 237,
841 07 Bratislava, Kalištná 9, Vydanie: 20. 6. 2014, ročník XXIV. Cena výtlačku: bezplatne.
tel.: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: každý prvý týždeň (piatok) v mesiaci. Vychádza: 1 krát mesačne. Nevychádza
v júli a auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
EV 4441/11

DEVEX 16

Devex 06-2014.indd 16

18.6.2014 22:11

