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Príhovor

Ako boj
o
dobré
fleky, pozície,
rozdeľovanie
si válovov vnímam súčasnú situáciu v našej
krajine. V dusnej atmosfére,
vybičovanej náhlou tragédiou, ale aj nahromadenými
neriešenými
problémami
v spoločnosti. A darmo
očakávam rozumné návrhy
a riešenia - túžba po moci
je taká mocná, že sa už poniektorí netaja vyhláseniami
„Sme pripravení prevziať moc,
prevziať vládu...!“ Komu to
všetko teda prospelo? Koľko
ľudí išlo do ulíc, ale koľkí vedeli
prečo?
Pamätám ako ma sused volal protestovať a zachraňovať
Markízu... až z toho vyšiel boj
dvoch-troch - o majetok v tejto
televízii. A tie „stovky záchrancov?
Dnes však, všetci očakávame
urýchlené vyšetrenie tragédie,
ktorú niekto zosnoval, ktorá
prišla niekomu vhod aby spustila tieto divadlá. A potrestanie
zodpovedných očakávame
s takou naliehavosťou s akou
sa škvarí všetko ostatné okolo.
Nikto asi neočakáva, že
lokálne noviny ponúknu
riešenie, ktoré sa nedarí
ponúknuť profesionálom v tejto oblasti. Hoci by sme radi
pomohli...
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

V čísle:

vydavateľa

1 VW SK privíta 500 nových spolupracovníkov
2 Jazykovka • Samove hry 3 Starosta šitý na
mieru 4 Kultúra • TIK ponúka • SNM pozýva
• Hľadáme asistentov 5 Spoločenská kronika
• Slovo Novovešťanov • Povinný zápis detí
• Pokoj vám! 6 Základná škola PH ponúka
• Harmonogram pre kontajnery 7 Inzercia
• Deratizácia • Náš verný priateľ • Záujemcom
o motošport 8 Futbal • Zber odpadu

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Bratislavská župa má
79 organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti, 4048 zamestnancov
a 426 budov.
• Župní poslanci takmer
jednohlasne povedali áno
rozpočtu BSK na roky
2018-2020. Župa bude
hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom rátajúcim s príjmami
i výdavkami vo výške
184.093.075 eur. Poslanci
tak svojim hlasovaním vyjadrili
podporu novému, prehľadnému
rozpočtu.
• Bratislavský župan Juraj Droba
dnes odovzdal do užívania osem
služobných vozidiel pre sedem
Domovov sociálnych služieb
a jednu Strednú odbornú školu
vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Župa mala vo
vozovom parku 50 vozidiel.
Tento počet však nové vedenie
zredukovalo na 40. Cieľom tohto
kroku je rozumné a efektívne
využívanie župných áut.

Viac ako trojtýždennú cestu absolvuje s novým maskovaným Touaregom z Bratislavy na svetovú premiéru do Pekingu rekordér na dlhé
trasy Rainer Zietlow. V Číne budú 23. marca 2018 predstavené všetky
technické parametre, ako aj podrobnosti k výbave tohto automobilu.
„Prajem novému Touaregu šťastnú a bezpečnú cestu a, samozrejme,
aj veľa spokojných zákazníkov,“ dodal Sacht.

Volkswagen Slovakia

v roku 2018 privíta vo svojich radoch
viac ako 500 nových spolupracovníkov
• Vyše 500 nových pracovných miest
• Najvyššia priemerná mzda v automobilovom priemysle
na Slovensku
• Staráme sa o atraktívne pracovné podmienky
a ponúkame široký sociálny program
• Duálne vzdelávanie ako riešenie chýbajúcej kvalifikácie
na trhu práce
Bratislava – Ako najväčší
zamestnávateľ na Slovensku chce Volkswagen Slova-

kia (VW SK) do konca roka
obsadiť viac ako 500 nových
(Pokračovanie na 2. strane)

Prvé kolo prijímacích skúšok
na stredné školy sa koná
14. mája 2018 (pondelok) a 17.
mája 2018 (štvrtok). Druhé
kolo na neobsadené miesta bude
19. júna 2018. Skúšky na overenie
špeciálnych schopností, zručností
alebo talentu, tzv. talentové skúšky, sa budú konať v termíne od
25. marca do 15. apríla 2018.

Uzávierka dnešného čísla
bola 16. 3. 2018
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 21. 4. 2018,
číslo vyjde 28. 4. 2018.

(Pokračovanie zo strany 1.)

Volkswagen Slovakia

v roku 2018 privíta vo svojich radoch
viac ako 500 nových spolupracovníkov
pracovných miest. Výrobca automobilov pritom ponúka spolupracovníkom nielen najvyššie priemerné mzdy v slovenskom
automobilovom priemysle, ale aj atraktívne pracovné podmienky a široký sociálny program. Situácia na slovenskom
trhu práce je však zložitá. Nedostatok odborníkov má vyvážiť
program duálneho vzdelávania.
„Chceme v roku 2018 medzi nami vo výrobe. Konkrétne hľadáme noprivítať viac ako 500 nových vých kolegov do montáže, karosárspolupracovníkov,“ hovorí Eric ne, lakovne, okrem toho aj autoReuting, člen predstavenstva mechanikov, autoklampiarov a autoVW SK pre personálnu oblasť. Po elektrikárov,“ dopĺňa Milan Petruš.
Z dôvodu chýbajúcich kvaliminuloročných náboroch plánuje
spoločnosť obsadiť ďalšie pracovné fikovaných pracovníkov na trhu
miesta, predovšetkým v súvislosti s práce rozbehol Volkswagen Slovanábehmi modelov SUV vyrábaných kia vlastné duálne vzdelávanie. Od
vlaňajšieho septembra sa v Duálnej
v Bratislave.
Heslo „Volkswagen Slova- akadémii vzdelávajú žiaci v piatich
kia sa stará” je v spoločnosti profesiách. Nových odborníkov vykaždodennou realitou. Preto najväčší chová aj pilotný projekt v spolupráci
zamestnávateľ na Slovensku ponúka so Strojníckou fakultou STU, ktorý
svojim 13 700 spolupracovníkom ponúka duálne bakalárske štúdium.
Výrobca automobilov, ktorý
priemernou mzdou vo výške 1 854
eur nielen najvyšší plat v slovenskom za 27 rokov investoval spolu viac

JAZYKOVKA
angličtina a nemčina pre všetkých
APRÍL - MÁJ - JÚN

dvanásť 90min. lekcií pred
letnými prázdninami
JÚL - AUGUST

letné kurzy pre dospelých
aj tínedžerov
KONVERZAČNÉ PIATKY
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sme zmen
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Volkswagen Slovakia v roku 2018 privíta vo svojich radoch
viac ako 500 nových spolupracovníkov.
automobilovom priemysle, ale aj
široký sociálny program, odmeny
za pozitívne hospodárske výsledky
a ďalšie benefity v spojení s výbornými pracovnými podmienkami.
To si vážia aj spolupracovníci:
„Približne 40 % našich spolupracovníkov je zamestnaných vo VW
SK viac ako 10 rokov,“ doplnil Eric
Reuting.
„Na nových spolupracovníkov
čaká nástupná mesačná mzda od
1 050 do 1 250 eur, atraktívne
tréningy a vzdelávacie programy,
a navyše aj nástupný bonus vo
výške 500 eur,“ vysvetľuje Milan
Petruš, vedúci personálnych služieb,
ktorý zodpovedá za prijímanie pracovníkov. Spolupracovníci navyše
získajú aj dovolenkový a vianočný
príspevok v podobe 13. a 14.
mesačného platu. „Ponúkame prácu
DEVEX 2

ako 4,1 mld. eur, je atraktívny aj
pre pracovníkov zo vzdialenejších
regiónov. Preto spoločnosť ponúka
zmluvnú autobusovú dopravu až
do vzdialenosti 150 km. Spolupracovníci, dochádzajúci z ešte väčších
vzdialeností, môžu využiť podnikovú
ubytovňu, ktorú rovnako spolufinancuje zamestnávateľ.
Vzhľadom na rastúci počet spolupracovníkov rozširuje Volkswagen
Slovakia aj služby v oblasti starostlivosti o zamestnancov: v minulom
roku bolo otvorené nové zdravotné stredisko, rozšírila sa centrálna
kuchyňa a bol vybudovaný nový
parkovací dom s ďalšími 1200
parkovacími miestami pre spolupracovníkov.
Viac informácii pre uchádzačov:
www.praca-vw.sk
job@volkswagen.sk

STAROSTA ŠITÝ

NA MIERU

DÁRIUS KRAJČÍR

P

VIZITKA

rvé manažérske skúsenosti som získal na materskej. Komunikoval som so všetký- názorom či dobrým radám som sa pri tejto
doma, pri mame a pri tatinovi. Otec mi, vybavoval, zabezpečoval. Bola to pre práci veľmi veľa naučil. Každé podujatie
bol riadiaci pracovník v Dopravo- mňa veľká výzva. Nezľakol som sa, tešil sa dobrý organizátor snaží vylepšiť a to poprojekte a pomáhal pri organizácii podujatí som sa. Po skončení gymnázia som získal súva dopredu nie len mňa, nové výzvy nové
v Devínskej Novej Vsi. Spolu s rodičmi na Záhrebskej univerzite oprávnenie vyučo- skúsenosti. Ako zamestnanec miestneho
som bol stále v kontakte s ľuďmi z Devín- vať žiakov stredných škôl chorvátsky jazyk úradu som zabezpečoval aj športové poduskej. „Napíš, choď, prines, vybav“ – to boli a literatúru. Keď som sa vrátil z Chorvát- jatia – od prenájmu haly cez občerstvenie až
moje prvé úlohy, môj prvý kontakt s orga- ska, svoje schopnosti a skúsenosti som vy- po ceny pre víťazov.
Najväčšia organizátorská výzva prišla pred
nizovaním. Byť stále s ľuďmi, organizovať užil v súkromných rmách, kde som mal na
siedmimi rokmi. Vianočná ulička je aj moje
starosti logistiku a turizmus.
a tvoriť nové veci mi zostalo na celý život.
Pred desiatimi rokmi som začal praco- dieťa. Už ako deti sme sa stretávali a hrali
Na základnej škole som si vyskúšal
tvorbu triednych neskôr školských novín. vať na miestnom úrade. Postupom času sa na uličke. Veľa bežných stretnutí so známymi sa udeje práve na
Zabezpečoval som
uličke. Presne preto
články, tlač, graSTAROSTA MÁ BYŤ MANAŽÉR
vznikla aj táto myšku. To som bol taký
lienka. Priniesť kulšiestak, siedmak.
STAROSTA MÁ VEDIEŤ, ČO ĽUDIA POTREBUJÚ túru späť do ulice,
Na gymnáziu som
spojiť ľudí. Pri mnosi popri štúdiu uroSTAROSTA MÁ SPÁJAŤ
hých rozhovoroch
bil lektorský certis návštevníkmi Viakát na chorvátčinu a začal som ju vyučovať a organizovať moja pracovná náplň začala rozširovať do nočnej uličky za tých 7 ročníkov získavam
kurzy. Potom to prerástlo do organizova- viacerých oblastí. Začínal som v kultúre, vždy motiváciu pokračovať a vylepšovať.
nia letných jazykových táborov. Bol som kde som sa stretol s prvou väčšou organi- S podujatiami to máte ako s dieťaťom, žije,
aj režisérom našej stužkovej. Pri každom zátorskou akciou. V rámci medzinárod- rastie a vyvíja sa spolu s nami.
z projektov som bol súčasťou skvelého tímu nej spolupráce som zorganizoval prijatie Chcem byť starostom, ktorý vie manažoľudí. Už v začiatkoch ma skúsenosti nauči- a mal som na starosti program pre partne- vať.
Chcel by som sa s Vami podeliť o jeden
li, že dôležití sú ľudia s ktorými spolupracu- rov z francúzskej obce St. Brice, a potom
jete. Veľmi ma posunulo to, že som mal na aj z partnerských obcí z Chorvátska - Sveti komunitný projekt z Londýna, ktorý sa mi
Ilija, Omišalj. Už niekoľko rokov som za veľmi páčil. Ľudia dostali od mesta kvešikovných a pracovitých ľudí šťastie.
ty a spoločne, v jeden deň ich sadili. Keď
ich vysadili, tak sa spoločne zabávali. Také
niečo by som rád videl v Devínskej Novej
znamenie: baran
Vsi. Spoločne zbierať smeti a potom si dať
guláš. A popritom hovoriť o všetkom, čím
záľuby: hasičstvo, cyklistika, príroda
žijeme. Hovoriť osobne alebo cez sociálne
siete. Každý sa môže so mnou rozprávať
túžby: spokojná rodina, bezpečná Devínska
v každom momente. Chcem byť starostom, ktorý chce vedieť, čo ľudia potrebujú.
Myslím si, že delenie Devínskej na starú
Aj v súbore Grbarčieta, som bol sestre mestskú časť súčasťou organizačného tímu
po ruke. Pomáhal som s organizovaním Festivalu chorvátskej kultúry. Tieto a rôzne a novú je prekonané. Každej z našich 60zájazdov, nosil kroje a techniku. A v tomto ďalšie podujatia mi potvrdili, aké je dôleži- tich ulíc budem venovať rovnakú pozorsúbore som si neskôr aj prvýkrát vyskúšal té komunikovať s ľuďmi. Vďaka mnohým nosť. Chcem byť starostom, ktorý bude
veľké manažovanie, keď bola sestra Nika Devínskonovovešťanom a ich postrehom, spájať.


Darius Krajcir kandidat 2.indd 1
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a

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, info@istracentrum.sk

Tomáš Hulík, Fedor Čiampor, Andy Šutek

6.4. o 9.00 h – PREMIÉRA! 6 HERCOV ČAKÁ REŽISÉRA
Katarína Želinská- autorská komédia napísaná exkluzívne
pre Činoherný klub DNV

- Šesť hercov sa stretáva na javisku pred prvou skúškou nového
divadelného predstavenia. Režisér však stále nechodí – a oni sú nútení
začať skúšať sami. Ale dá sa to vôbec? Obetovať sa pre umenie a ísť za
svojimi snami aj napriek všetkým prekážkam? Na malom, provinčnom
javisku sa tak odkrýva divadelné zákulisie, ktoré obvykle ostáva divákovi
skryté. Čo je ešte krásna hra, a čo už tvrdá realita? Šesť hercov čaká
režiséra, lebo on má vraj na všetko odpoveď. A herci sú vlastne len ľudia
- a ľudia niekedy tak trochu herci. Neveríte? Príďte sa presvedčiť!
Réžia: Katarína Želinská, Scéna: Gabriela Lysičanová, Kostýmy,
rekvizity: Gaby Luptáková
Hrajú: H. Letková, J. Abrahám, K. Želinská, G. Csinová, Ľ. Swanová,
T. Lamoš, Z. Chudějová,
L. Krausková Vstupné: 4 eurá (študenti a seniori 3 eurá)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 4 eurá (študenti
a seniori 3 eurá)  8.4. o5.00 h Výročná schôdza Chorvátskeho spolku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

Vás pozývajú na výstavu

ŢIVOT BOBRA

21. februára – 30.apríla 2018
vo výstavnej sieni SNM-MKCHS, Istrijská 68 Bratislava – Devínska Nová Ves

12.4.,o19.30 h FRAGILE – Bratislava Narcis Tour 2018

- FRAGILE je slovenská hudobná formácia zložená z populárnych
osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných,
muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov,
teda a cappella, FRAGILE interpretuje známe rock – pop – jazzové hity
svetových umelcov. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale
predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný
večer plný jedinečnej zábavy.
Vstupné: 14 eur (časť zo vstupného bude venovaná na podporu
programov Ligy proti rakovine)
Predpredaj: Ticketportal a Istra Centrum pondelok -štvrtok
od 16:00 do 20:00 hod. a počas každého podujatia
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
14.4. o15.00 h 20. výročie ČRIP
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
15.4. o 17.00 h Poprepletko
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbik
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 1,50 eura
21.4. o 13.30 – 19.30 h Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2018
- XII. ročník podujatia pre verejnosť, program: skupiny historického šermu,
tanca prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch,
sokoliari... Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves Organizuje: TIK
DNV, MČ BA-Devínska Nová Ves, Istra Centrum
22.4. o 15.00 h Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej

Partneri SNM

Hľadáme osobných asistentov
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb a pokynov človeka so
zdravotným postihnutím. Čas a miesto výkonu sa dohoduje priamo
s ním. Táto práca je veľmi flexibilná časom a lokalitou.
Čo k tomu potrebujete? Empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov
a spôsobilosť na právne úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78 eura/
hodinu, individuálne prípadná dohoda možná. Naše služby a zápis
v agentúre sú bezplatné.
Tiež poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny.
Ak Vás táto ponuka zaujala,
ozvi sa na asistencia@omdvsr.sk,
alebo na tel. 0948/529 976.
Kontakty: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej
asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava,
tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976, mail: asistencia@omdvsr.sk,
www.omdvsr.sk, www.osobnaasistencia.sk

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
Devínska Nová Ves – apríl 2018
14. 04. 2018 (sobota), 9. 00 h
DO PRÍRODY I ZA HISTÓRIOU
Celodenná pešia turistika:
zaujímavosti Záhorskej Bystrice,
prehliadka pútnickej Marianky,
banské múzeum, výstup
na zrúcaninu Pajštún z Borinky,
Stupava a zámocký park.
Zraz: TIK DNV,
Istrijská 49 Bratislava – DNV

DEVEX 4

21. 04. 2018 (sobota), 13. 30 h
SAMOVE HRY
Otvorenie turistickej sezóny 2018
Skupiny historického šermu,
prezentácia umeleckých
remesiel, bojové jazdy na koňoch,
sokoliari, hudobné
vystúpenia...
Miesto: Námestie J. Kostru, BA - DNV
Organizuje: TIK DNV, Istra Centrum,
MČ BA – DNV

Aj tak še dá...

...na chodníku – na Eisnerovej pred dverami do reštaurácie
a zadného vchodu do Istracentra.

Spolocenská
kronika
ˇ
Uvítali sme
nových spoluobčanov
Lucas ROSENBERG
Johanna GUTTMANNOVÁ
Damian MACHO
Stella BOTLÓ
Jakub PILNÝ
Vitajte!

Spomienka
Navždy prestali
pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo
pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú
na teba spomínať.
Piateho apríla uplynie
7 rokov, kedy nás
po ťažkej chorobe navždy
opustila naša drahá
mamička, manželka,
babička

Spomienka
To,že rana sa
zahojí,
je len klamné
zdanie.
V srdciach nám
bolesť zostala
a ticho
spomíname.

Pokoj vám!
To sú slová, ktoré niekoľkokrát zaznievajú v jeruzalemskom večeradle
z úst Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní
smerom k ustráchaným apoštolom
a tým, ktorí tu sú s nimi zhromaždení.
To sú slová, ktoré v tieto dni potrebujeme v našej krajine počuť i zažiť
veľmi intenzívne aj my.
ILDIKÓ AXAMITOVÁ.

Na jej veľkú lásku a dobro
nikdy nezabudne
manžel Miroslav, dcéry
Lenka a Michaela
a vnúčik Martinko.
Dňa 29. 3. 2018
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný
manžel a otec
VLADIMÍR BEŇA.
S láskou spomína
manželka Mária s deťmi
a ich rodinami.

Pred pár dňami, možno povedať
hodinami, som sa s niektorými
z vás vrátil z púte vo Svätej zemi,
kde sme mali možnosť navštíviť
aj toto večeradlo. Navštívili sme
miesta, ktoré obyčajne poznáme
z počúvania, či čítania evanjelií.
Mnohí pútnici, keď prichádzajú na
tieto miesta, vyjadrujú svoju túžbu,
možno troška sklamanie, prečo to
tu nevyzerá tak ako pred 2 000
rokmi, keď tu bol Ježiš. No za to
množstvo storočí sa toho ozaj veľa
zmenilo aj v tejto krajine. Mnohé
miesta, tak ako nám to zdôrazňoval
aj náš prvý sprievodca, sú len o rádiuse, nie na tomto mieste, ale niekde
v týchto miestach sa to stalo. Naša
púť však nebola len o putovaní,
modlitbe, či spoznávaní pútnických
miest. Zažili sme aj troška adrenalínu a objavovania krás prírody,
ale aj ľudskej šikovnosti a nadania.
Okrem Izraela sme totiž navštívili
aj Jordánsko, kde sme strávili jeden
deň v nádhernom skalnom meste
Petra, kde ozaj bolo čo obdivovať.
Užili sme si pol dňa objavovania
krás púšte na offroadových autách,
a nakoniec sme to zavŕšili nocou
strávenou v studenej, tichej púšti.
Noc v púšti určite nepriniesla žiadny
komfort. Mnohých možno veľmi
rušil všadeprítomný piesok, chlad,
studená voda, nie až taká dokonalá hygiena. Aspoň sme mohli lepšie
pochopiť reptanie Izraelitov putujúcich od plných hrncov v Egypte,
mieste otroctva, k prázdnym hrncom na púšti a za slobodou. S niek-

POVINNÝ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Zápis do 1.ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – DNV
ZŠ Ivana Bukovčana 3, ZŠ Pavla Horova 16 sa uskutoční v
piatok 20. apríla 2018 od 15,00 h do 18,00 h
sobotu 21. apríla 2018 od 8,00 h do 12,00 h.
Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode
(určenom   všeobecne záväzným nariadením č. 2/2017), v ktorom má trvalý pobyt.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola,
internetová stránka školy http://www.bukovcana.sk/, http://www.zshorovaba.sk/ alebo Spoločný obecný úrad
-školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. http://skolskyuraddnv.webnode.sk/.

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Nechápem, čo sa ľudia
vzrušujú. Veď to čo si zvolili to majú.
A to si asi aj zaslúžia!
šm, iv
Podrývať, rozvracať zvnútra,
taký máme aj u nás, netreba chodiť
ani za chotár, len si ich všímajte
a nedávajte priestor ani pri predaji
vstupeniek do cirkusu.
am,dr.
Koľko aut v Devínskej parkuje

len tak ako odložené staré veci? Existuje evidencia?
S tou vraždou koncom februára
stále nie je jasno, nejasný je motív,
neznámy vrah, ale hodnoverných
tvrdení akoby niekto vyrábal.
Mária b
Tú cestu do Devínskej aj niekto
dokončí?
marián d

Má Denova vôbec dosť ľudí
na to všetko, čo treba v Devínskej rat
ovať?
as,Bn.
– opoziční poslanci a tretí sektor sa vysmievajú z tvrdení, že nejaké
mocnosti, prostredníctvom aj ľudí ako
je Soros, majú na našej malej, „bezvýznamnej“ krajine záujem, naivne
ignorujúc existenciu našich prírodných zdrojov, pitnej vody, našu strategickú polohu. Je skutočne až také za
vlasy pritiahnuté, že má niekto svoje
záujmy na našom území?
SM

torými z vás som v ten večer ešte
zostal sedieť pri ohni a užíval si ticho
a jedinečné divadlo na nebi. To, čo
však bolo v ten večer vyrušujúce
bolo, že väčšina tých, čo zostali pri
ohni, namiesto pozerania na krásnu
nočnú nebeskú oblohu, pozerali do
svojich mobilov. Keď sme sa potom
rozprávali s majiteľom tohto stanového mestečka, sám hovoril že mal dilemu, či sem zaviesť wifi alebo nie,
ale obchod je obchod. Samému mu
bolo ľúto, že ľudia vymenili krásu
noci za svoje mobily a internet.
Pokoj vám! Na inom mieste pri
týchto slovách Ježiš hovorí, že nám
chce dať pokoj, ale nie taký ako svet.
Akoby pokoj aj toho dnešného sveta stál na tom, čo máme, či nemáme
a potom nám ho ľahko vezmú. Pokoj a Jeho pokoj je postavený na
tom kto sme a akí sme. Nepokoj,
ktorý nás dnes sprevádza, je akosi
zase o peniazoch a moci. Áno,
nie je správne, keď niektorí kradnú,
dokonca dnes zabíjajú a nenesú
z toho žiadne dôsledky. Lenže tieto
skutočnosti nezmení žiadny, ani ten
najdokonalejší zákon, žiadny ani
ten najlepší systém. Tieto veci mení
človek, ktorý sám seba dokáže
a chce meniť k lepšiemu. Ten, ktorý
občas dokáže odlepiť svoje oči od
mobilu, počítača a pozrie sa do
neba. Človek, ktorý dnes vie, aké je
ťažké meniť k lepšiemu seba a preto
vie, že potrebuje občas pozrieť na
Božiu krásu, ktorá má vždy moc
meniť nás.
Pokoj vám, pozdrav, ktorý sme
často počúvali počas našej púte, či
v židovskom jazyku shalom, či v arabskom salam, aj tak dobre viete, že
v týchto krajinách stále zostáva len
pozdravom. Chcem nám všetkým
teraz na jar, v čase prebúdzania
krásnej prírody, teraz na Veľkú noc,
v čase keď náš Spasiteľ porazil smrť
popriať, aby vo vašich srdciach
zavládol skutočný pokoj. Nie ten,
čo ponúka dnešný svet, ale ten,
čo dáva Boh, ten, čo nemusíme ísť
hľadať do púštnej noci a jej neba.
Ten, čo nájdeme v tomto čase
možno aj niekde pri Morave, keď
si všimneme prebúdzajúci sa život,
krásu jednoduchosti, kde budeme
viac myslieť na to kto sme, akí sme,
než na to čo máme. Pokoj, ktorý
môžeme nachádzať aj v Jeho chrámoch.
A. Kalamen, farár
DEVEX 5

Vážení rodičia,
budúcich školákov(deti, ktoré dosiahnu
k 31. augustu 2018 šesť rokov) čaká
Vás v blízkej budúcnosti dôležité rozhodnutie kam umiestniť svoje dieťa na
povinnú školskú dochádzku. Základná
škola na ulici Pavla Horova Vám od
septembra 2018 túto možnosť ponúka
vo viacerých variantoch priamo vo
vyučovacom procese ale i vo voľnočasových popoludňajších krúžkových
a tréningových aktivitách.
Naša škola sa v jazykovej oblasti/
vyučujeme ANJ,NEJ,RUJ/ viac orientuje na výučbu anglického jazyka.
Pre deti 1. ročníka v školskom roku
2018/19 máme už zabezpečených
originál anglických lektorov(native
speakers) na
hodiny angličtiny.
Plánujeme otvoriť tri triedy 1. ročníka.
Dobré skúsenosti so zahraničnými
lektormi máme už niekoľko rokov.
Triedy budú mať rôzne varianty
náročnosti a tiež samozrejme budú
kreované podľa záujmu. Okrem
anglického jazyka, ktorý je číslom
jedna, vo vyšších ročníkoch bude
možnosť výberu medzi nemeckým
a ruským jazykom ako druhým cudzím
jazykom. V základnom variante budú
mať prváci 2 hodiny anglického jazyka, v jazykovom variante 3 hodiny
angličtiny a v športovom variante 2
hodiny angličtiny a 1 hodinu športovej
prípravy týždenne. Okrem toho anglický jazyk bude formou cllil metódy
zaradený do niektorých predmetov
výchov. V rámci ŠKD pripravujeme

novinku – možnosť prihlásiť dieťa do
klubu ANJ(2x týždenne ŠKD s native
speakrom) a tiež možnosť absolvovať
celý týždeň ŠKD s vychovávateľom
native speakrom. V popoludňajších
hodinách bude prebiehať tréningový proces v jednotlivých športoch
pod vedením odborníkov- trénerov.
V treťom ročníku v jazykovom variante
pribudne druhý cudzí jazyk podľa
výberu – nemecký alebo ruský jazyk,
prípadne iný jazyk o ktorý bude záujem. Vo zvyšných dvoch variantoch
druhý cudzí jazyk začneme vyučovať
v šiestom ročníku.
Podľa rôznych štúdií a výskumov naše
deti už v predškolskom i školskom
veku majú v značnej miere problémy
s fyzickou kondíciou, obratnosťou
a športovými aktivitami všeobecne.
Naša škola má dlhoročnú tradíciu
v športovom zameraní, v súčasnosti je
to orientácia na futbal, florbal, tanec a
box. Pri našej základnej škole vznikli
a dlhé roky fungujú mažoretky TINA
Bratislava a vzniklo tu ešte v roku 1999
Tanečné centrum ELEGANZA, ktoré je
významným zástupcom tanečného
športu na Slovensku. Od apríla 2015
pri škole vyvíja svoju činnosť Best
Boxing Club. Od septembra 2018
otvárame pilotný projekt Športová
akadémia Mateja Tótha/ŠAMT/ pod
garanciou olympijského víťaza z Ria
de Janeiro 2016. Projekt sa pripravuje
pre celý I. stupeň z dôrazom hlavne
na 1.- 2. ročník. Cieľom projektu je
ponúknuť novú celoročnú aktivitu pre

najmenších s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Tím trénerov a odborníkov,
na čele s trénerom a fyzioterapeutom
Mateja Tótha, vypracovali metodiku
a súbor cvičení, ktoré podnecujú
výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na
kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa
a celkovú radosť z pohybu.
Pre budúcich prváčikov –
športovcov
pripravujeme
športovú triedu kombinované
chlapci i dievčatá v týchto
športoch:
- futbal /garant FK Lokomotíva
Volkswagen DNV/
- florbal /garant Florbalova škola
GALAKTIKOS/
- tanečný šport /garant Tanečné
centrum ELEGANZA/
Ostatné športy a aktivity budú realizované v popoludňajších hodinách
formou krúžkov.
Pri hľadaní športových talentov sa
mienime orientovať na oblasť Devínska Nová Ves a okolité lokality: Lamač,
Záhorská Bystrica, Devín, Stupava
a Dúbravka. Pre rozvoj športu máme
na škole vytvorené veľmi dobré podmienky v letnom i zimnom období.
Škola disponuje veľkým vonkajším
športovým areálom – tartanová
bežecká dráha, trávnaté futbalové
ihrisko s automatickým zavlažovaním,
futbalové mini ihrisko s umelou trávou,
hokejbalové ihrisko a zázemie so
šatňami a sociálnymi zariadeniami.
Pre zimnú prípravu sú v budove školy

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

k dispozícií dve telocvične so šatňami
a sprchami.
Okrem jazykov a športu sa naša
škola orientuje na environmentálnu
výchovu, realizujeme mnohé projekty
na zlepšenie životného prostredia.
Výsledkom nášho snaženia je získanie
medzinárodného certifikátu a putovnej zástavy projektu „Zelená škola“.
Zápis do 1. ročníka bude na
Základnej škole, ulica Pavla
Horova:
- piatok 20. apríla 2018
od 15,00 do 18,00 hodiny
- sobota 21. apríla 2018
od 8,00 do 12,00 hodiny
V prípade, že sa v danom termíne zo
závažných dôvodov zápisu nemôžete
zúčastniť, dajte nám o tom vopred
vedieť/osobne, telefonicky, prípadne
mailom/ a zapísať dieťa môžete
v náhradnom termíne po dohovore
s vedením školy v nasledujúcom týždni
od 23. apríla do 27. apríla 2018
v čase od 7,30 do 15,00 hodiny.
Čo potrebujete na zápis:
- rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu/rodiča, doklad
o prípadných zdravotných postihnutiach dieťaťa
Školský obvod ZŠ Pavla Horova
v MČ BA-DNV tvoria ulice:

Bleduľova, Bršlenova, Bystrická, Devínske Jazero, Eisnerova, Ílová, Jána
Jonáša, Jasencová, Janšákova, Jána
Smreka, Ľubovníkova, Mečíkova, Na
Hriadkach, Na Skale, Nové ulice
vzniknuté výstavbou pri OC, Nové
ulice vzniknuté výstavbou /pri VW/,
Opletalova, Pavla Horova, Pieskovcová, Pod Lipovým, Podhorská, Poniklecová, Prímoravská, Pod Glavicou
Slovinec, Štefana Králika, Tehliarska
Tesco – Glavica, Tehelňa, Ulice bez
názvu v k.ú. DNV – so súpisným
číslom, Zavadilová, Želiarska.
Ďalšie informácie na webovom sídle školy: www.zshorovaba.sk . Radi vás privítame na zápise
do 1. ročníka a tešíme sa na malých
školákov a tiež šikovných športovcov
v budúcom školskom roku 2018/19.

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu : 9,00 - 12,00 hod.
DEVEX 6

Mgr. Miloš Marko
riaditeľ školy

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

02 - PREDAJ
•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

•

Hľadáme spoľahlivú pani na
pravidelné upratovanie rodinného
domu v DNV. Možnoať časovo sa
prispôsobiť vítaná.
tel.: 0918 507 949,
0903 367 368
Dom sociálnych služieb Senecio
hľadá sociálneho pracovníka, terapeuta alebo špeciálneho pedagóga
na pozíciu sociálny terapeut. Práca
je zameraná na záujmovú činnosť
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná
doba je od PO-PIA , od 7:00 do
15:30 hod. Viac informácií na
tel.: 0918 133 466
(p.Horáčiková – riaditeľka).

•
•
•

•

•

04 - SLUŽBY
•

•
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel.: 0905 616 798
Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA tel.: 0905 627 321

Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999
V našom zariadení Gaudeamus-ZKR
je možnosť poskytovania sociálnych služieb (celoročnou pobytovou
formou) pre osamelých, zdravotne
znevýhodnených občanov Vašej
mestskej časti od 18 do 62 rokov
veku.
Bližšie informácie Vám poskytne
Mgr.Katarína Zaťková na
tel.: 02/59 10 09 77,
alebo 0903 683 176

•
•

•

•

Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Prenajmem 1-izbový byt na ulici Pavla
Horova 7 v Bratislave Dev. Novej Vsi.
Nie som realitná kancelária.
tel.: 0902 453 912

každého mimoriadne dôležité. Obohacuje slovnú zásobu, odbúrava stres,
podnecuje fantáziu, zlepšuje pamäť,
vzdeláva. A preto sa snažíme, a to
skutočne nielen v marci, aby sa u nás
čítalo, čítalo a čítalo. Tento marec
knižnica ožila niekoľkými literárnymi
žánrami a aktivitami pod heslom Roz-

Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Predám uzamykateľný garážový box
v garážovom dome na ulici Š. Králika
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v objekte. Ponuky s cenou zasielajte
na adresu: krutil@centrum.sk
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome (voda
a elektrina pri pozemku). Záhrada je
výhodne umiestnená (hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný
výhľad. Ide o lokalitu, ktorá čoskoro
bude najvyhľadávanejšou lokalitou
v tejto časti Bratislavy, podobne ako
Slavín v Starom Meste. Niektoré luxusné vily tam už stoja.
tel.: 0903 244 777

•

•

•

•
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 02/6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine. Chcete
hovoriť po francúzsky? Komunikovať,
alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

právka a súčasný svet. Piataci sa venovali rozprávkam a čítaním slovenských ľudových rozprávok vzdali hold
jubilujúcemu Pavlovi Dobšinskému.
Sami tvorili rozprávky, v ktorých
využili nielen vedomosti o rozprávkach, ale aj svoju neobyčajnú
predstavivosť. Siedmaci sa pohrali
s klasikou a čítaním Kukučína a Tajov-

Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.: 0907 181 800
Za pomoc v domácnosti bezplatne
ubytujem staršiu veriacu pani katolíčku v rodinnom dome v Devínskej
Novej Vsi.”
tel.: 0903 780 797
Hľadám osobu - muža, alebo ženu
do 55 rokov, ktorá by mi bola k dispozícii na určité práce. Som imobilný
v rodinnom dome v DNV. Podmienka:
byť k dispozícii podľa potreby. Viac
osobne.
tel.: 0944 687 797

•

Dáme do prenájmu skladový priestor
o výmere 1700 m² s elektrickými
bránami (8 ks) s výškou pre ťahač
s návesom, rozmery 47 x 36 m
s výškou 5,5 m a 9 m s 2 ks žeriavmi
s nosnosťou 1000 kg. Možnosť rozdelenia priestoru skladu na 4 x 425
m2. Uprednostňujeme dlhodobý nájom. Lokalita Devínska Nová Ves.
Informácie:
mail: sekretariat@presskam.sk
mobil: 0908 700 684

•

Požičiam záhradu.
tel.: 0905 705 602

07 - ROZLIČNÉ
•

05 - BYTY
•

NÁŠ VERNÝ PRIATEĽ
Nielen v marci je naša školská
knižnica mimoriadne živá. Ba aj sám
Matej Hrebenda by bol určite hrdý
na čulý literárny život školskej knižnice
v Základnej škola na Ulici Ivana
Bukovčana 3 počas celého roka. Ale
predsa, marec je niečím výnimočný!
Veľmi dobre vieme, že čítanie je pre

06 - NEHNUTEĽNOSTI

ského spoznávali život detí v minulosti. Malý princ očaril ôsmakov svojou úprimnosťou a množstvom podnetov na premýšľanie. A tí ostaní?
Čítajú podľa svojej chuti a vlastného
výberu. Aj školský časopis BukoVINKY prináša popri vlastnej literárnej
tvorbe našich žiakov v pravidelných rubrikách tipy na čítanie alebo
odporúčanie detí, čo by si ostatní
spolužiaci mali prečítať. Čo dodať na
záver? Či je marec a či nie, čítali sme,
čítame a čítať aj budeme. Kniha je
naším verným priateľom po celý rok.
Soňa Škulová

DERATIZÁCIA

Miestny úrad Bratislava-Devínska
Nová Ves oznamuje, že v dňoch
01.04.2018 – 15.04.2018 bude
v Devínskej Novej Vsi vykonaná
pravidelná deratizácia vonkajších
priestranstiev a školských zariadení.
Upozorňujeme týmto občanov, aby
zvýšili opatrnosť pri dohľade nad hrajúcimi sa deťmi a pri venčení psíkov,
aby nedošlo k nežiaducemu kontaktu
s jedovatou látkou.
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 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

FUTBAL
V lete tohto roku oslávili dorastenci FCL VW DNV postup do II.
dorasteneckej ligy. Je to veľký
úspech devínskonovoveského futbalu. Naposledy hrali dorastenci
DNV takto vysokú ligu v hierarchii
slovenského futbalu pred 60-timi
rokmi.
Mužstvo staršieho dorastu ,kategória U 19 vedie tréner Rastislav
Boris, ktorý odpovedal na otázky
k priebehu jesennej časti.
Aké boli očakávania a aká je
skutočnosť?
Ako nováčik sme si dali jednoznačný
cieľ – udržať túto súťaž aj pre budúcu sezónu . V súťaži je 18 tímov . Zo
súťaže vypadnú posledné dva tímy. Po
jeseni sa nachádzame na 14 mieste,
Podarilo sa nám zvíťaziť v štyroch stretnutiach a v 13tich sme odchádzali ako
porazení.

Aká je úroveň súťaže?
Do tejto ligy sme postúpili ako
víťazi tretej ligy v regióne Bratislava
a Bratislava okolie. Našimi súpermi
v II. lige sú mužstvá ako Skalica, Myjava, Dubnica. Púchov, Prievidza,
Topoľčany, Komárno alebo Považská
Bystrica. To sú všetko mestá s bohatou futbalovou históriou. Všetky tieto
mužstvá majú v kádri min 20 futbalistov, ktorí pochádzajú zo širokého
okolia týchto miest a pre ktorých je
veľkou túžbou a úspechom hrať za
tieto kluby. Futbalisti v týchto kluboch
od malička trénujú skoro každý deň,
chlapci veľakrát navštevujú rovnakú
školu na šport ov&yacut e;ch gymnáziách. Takže úroveň súťaže je naozaj vysoká. Poviem to aj inak. Minulý
rok v tretej lige naši chlapci odohrali
možno 4 zápasy za celú sezónu na
takej úrovni, ktorá je v tejto lige bežná
pravidelne.
Aký hráčsky káder máte k dispozícii?
V tejto kategórii hrajú túto sezónu
chlapci narodení v rokoch 1999

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTI
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN 14. 4. 2018
OZNAM pre občanov Bratislavy –
fyzické osoby nepodnikateľov
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
za súčinnosti Mestskej časti Devínska Nová Ves, spoločnosti Odvoz
a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti
ARGUSS, s.r.o. uskutoční dňa 14. 04.
2018 v čase 08.00 – 10.00 hod.
Na Istrijskej ul. pred bývalou požiarnou
zbrojnicou
ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
za nasledovných podmienok:
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri
ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov
– fyzických osôb nepodnikateľov tieto
komunálne odpady:
• Staré náterové hmoty
• Odpadové rozpúšťadlá
• Pesticídy
• Oleje a tuky
• Batérie a akumulátory
• Žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť
• Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky,
(chladničky, mrazničky a pod.)
• Vyradené elektrické a elektronic-

ké zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Pozn.: V prípade odpadov ako sú
rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby,
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa
neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o.
odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do
5 kg od 1 osoby.
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje
právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje
nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám
– nepodnikateľom pre bezplatné
odovzdávanie Komunálnych odpadov
z domácností s obsahom škodlivých
látok na Zbernom dvore spoločnosti
OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2,
Bratislava, v pracovných dňoch a v
sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

a 2000. My máme k dispozícii 21
chlapcov. Keďže sme vedeli akú kvalitu má táto súťaž, tak sme realizovali
kroky na posilnenie mužstva. Musíme
sa však pochváliť, že v tomto kádri je
17 chlapcov, ktorí sú buď odchovancami nášho klubu alebo u nás odohrali niekoľko sezón.
Ako prebiehala sezóna?
Na začiatku sme spoločne s mojim
asistentom Lacom Holocsim a vedúcim mužstva Martinom Cichrom
a aj za pomoci trénera mužov Jožka
Balogha a šéftrénera mládeže Vila
Opálka charakterizovali hlavné oblasti, na ktoré sa bolo treba z dôvodu
úrovne súťaže zamerať. Prípravu sme
začali už na začiatku júla a začiatok
sme zamerali hlavne na kondíciu
a dynamiku. Súťaž sme začali 12.
augusta na ihrisku minuloročného
vicemajstra z Myjavy. Prehrali sme
4:0...Chlapci si zahrali na štadióne,
kde sa ešte minulý rok hrala prvá
slovenská liga dospelých a bol to pre
nich veľký zážitok. Prvýkrát sa nám
podarilo bodovať v&nbs p;piatom
kole, keď sme doma porazili mužstvo
Bánoviec nad Bebravou. Následne
sme bodovali po ďalších troch kolách,
keď sme porazili Považskú Bystricu.
Potom prišla séria siedmich prehier.
Jej dôvodom boli hlavne zranenia
veľkého počtu hráčov, ktoré vyplynuli
z náročnosti zápasov a tiež nabitému
kalendáru, keď sme hrali systémom
nedeľa – streda –nedeľa. V jednom
zo zápasov sme mali k dispozícii iba
11 hráčov staršieho dorastu a tak sme

-Ktorá armáda na svete má
najviac zbraní?
-Bežní obyvatelia USA
•••
K sedliakovi príde turista
východniar:
-Prosím vás, viete mi poradiť,
ako sa najrýchlejšie dostanem
do Bardejova?
-Ste pešo alebo autom?
-Autom.
-Tak podľa mňa autom.
•••
Najsilnejšou stránkou Uhorčíka
bolo citovanie Jánošíka.
•••
Každý má nejaký dôvod:
víťazi pijú od šťastia, porazení

na lavičku museli posadiť aj mladších
dorastencov. Na konci jesennej časti
sa nám však aj z dôvodu návratu
hráčov z maródky, podarilo dvakrát
po sebe zvíťaziť, keď sme najskôr
vyhrali v Topoľčanoch a následne
doma s Komárnom.
Aké sú ciele pre jarnú časť
a čo plánuješ urobiť na splnenie tohto cieľa?
Naše ciele sa nemenia. Urobíme
spoločne všetko pre záchranu tejto
súťaže. Je zrejmé, že po jesennej
časti , počas ktorej sme odohrali
kvalitných 17 zápasov a hlavne sme
poctivo trénovali už oproti konkurencii
nezaostávame v kondícii a dynamike.
Počas zimy budeme mať čas na dobitie bateriek a hlavne na dotrénovanie
systému hry. Veľa gólov sme totiž
dostali po individuálnych zlyhaniach
hráčov resp dôslednom neplnení
si povinností. Takisto sa posnažíme
zdokonaliť naše zakončenie. Veľa
sa narobíme na góly. Kým iné
mužstvá dajú dva góly z troch štyroch
šanci, tak my potrebujeme aj šesť
šanc&iacu te;, Na to všetko sa zameriame v príprave, ktorú už máme nastavenú. Pre silu a dynamiku využijeme
možnosti telocvične v učilišti VW , pre
vytrvalosť možnosti pri rieke Morava,
pre prácu s loptou máme dohodnutú
umelú trávu na Lafranconi a pôjdeme
aj na týždenné sústredenie do
Brezovej pod Bradlom, kde využijeme
skvelé možnosti, ktoré nám ponúkajú.
Ing. Marián Spišiak
(Pokračovanie v budúcom čísle)

od žiaľu a Slováci od rána.
•••
Dôchodky sú jasným dôkazom
toho, že aj naša vláda má zmysel
pre humor. V osemdesiatych
rokoch v jednom kine zahlásia:
-Ľutujeme, ale končíme
premietanie filmu, pretože zomrel
súdruh Brežnev!
Zozadu sa postaví
jeden chlap a kričí:
-A to nemáte iného premietača,
čo by ho nahradil?!
•••
-Suseda, vadíte sa niekedy
s manželom?
-Nie. Je to zbytočné, aj tak
nikdy nemá pravdu.
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