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vydavateľa
Z mesiaca, keď sme nabádali čítať sme sa prehupli k
ďalšiemu, kedy treba chrániť
lesy. A tak sa za dvanásť mesiacov dopracujeme k ochranám tým najrôznejším, i úctam a návodom... Zopár ľudí
si to všimne, niekedy sa podarí
zorganizovať veľkolepé šou
a dostaví sa i väčší účinok.
Či je vždy hodný námahy,
o tom...po tom.
Najefektívnejším vkladom
však býva každodenná pozornosť. Podotýkam, každodenná. A pozornosť? Nuž na
výber je...od pozornosti k najbližším, okoliu, prírode, (dostali sme sa aj k stromom),
k jarnej očiste tela i ducha,
až po prípravu na zvládnutie
priagresívnych slnečných lúčov
už v tieto dni. Trebárs.
Pokojné, aspoň napohľad,
devínskonovoveské vody v tieto dni nečerí nič mimoriadne, alebo občania sa nedajú vykoľajiť zo svojich vychodených koľají ničím, čo sa
ich bezprostredne nedotýka,
alebo nezasahuje tých niekoľko
štvorcových metrov teritória
pokoja pohody. A tí dvaja,
traja nespokojní? Čo už? Veľa
vody nenačeria.
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KRÁTKE SPRÁVY
Volkswagen Bratislava
obmedzil v bratislavskom
závode v DNV výrobu na
8 dní od 6. do 17. apríla.
Udialo sa tak v súlade
s dohovorom s odborármi
fabriky, pričom zamestnanci
nestrácajú na mzde,
iba výpadok nahradia
v čase, keď o výrobky
bude väčší záujem.

Katalóg DEVEX 2009
V tomto roku nevyjde.

Slnečné počasie využili minulý víkend aj rybári

POZVÁNKA
Slávnostné
odhalenie
Mestská časť Devínska Nová Ves
a Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi pozývajú
obyvateľov mestskej časti na
slávnostné odhalenie obnoveného
pomníka generála Milana Rastislava
Štefánika, ktoré sa uskutoční v nedeľu
3. 5. 2009 na Kolónii na križovatke
ulíc Janšákova a Opletalova.

Fotografia pôvodnej sochy, ktorá stála
na rovnakom mieste

Miestny odbor Matice slovenskej DNV zároveň oznamuje, že občania
budú môcť venovať svoj osobný finančný príspevok na túto sochu ešte
v sobotu 25.4.2009 pred predajňou Terno, kde devínskonovoveskí
matičiari usporiadajú verejnú zbierku na tento účel.

Vydavateľ ani netušil, že zdravotné problémy (december 08 –
apríl 09) mu nedovolia v plnom
rozsahu plniť pracovné úlohy
a preto tvorbu katalógu pre rok
2009 zadal firme ešte v čase
uzávierky vo 4. štvrťroku 2008.
Oslovená firma napriek prísľubu,
úlohy nesplnila a v čase, keď
katalóg mal byť distribuovaný
do schránok iba oznámila, že
zákazku nie je schopná v požadovanom termíne splniť a od
zmluvy odstupuje.
Zostali sme... s rozpracovanými
podkladmi, ktoré ani my v termíne
sme neboli schopní dokončiť. Inzerentom i čitateľom sa ospravedlňujeme, tým, ktorí už priestor
uhradili, peniaze vrátime.
Domnievame sa, že narúšať
zvyk – katalóg na jeden rok – od
februára, či marca – do februára,
či marca, vydávať v júni by nebolo správne, museli by na tom
trvať inzerenti. Takže rok 2009
vynechávame a dôkladne sa pripravíme na rok 2010.
Úzavierka dnešného čísla
bola 16.4. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 30.4. 2009,
číslo vyjde 8.5. 2009.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
(MZ MČ DNV) sa zišlo dňa 7. 4.
2009, na ktorom prerokovalo 20
bodov programu. Zo schváleného
programu 7 bodov prerokuje MZ
MČ DNV dňa 19. 5. 2009. Z prijatých uznesení a záverov MZ MČ
DNV vyberáme:
MZ MČ DNV
- vykonalo kontrolu plnenia uznesení MZ MČ DNV splatných k termínu konania MZ a schválilo splnenie UMZ č. 161/12/2008/5 a 6,
č. 23/2/2009, predĺžilo termín plnenia uznesení č. 62/4/2008 na
jún 2009, č. 69/5/2008 na máj
2009 a č. 96/6/2008/3 na trvalé
s predkladaním informácie na zasadnutie MZ MČ DNV 1x polročne
a požiadalo starostu MČ DNV aby
požiadal príslušný stavebný úrad
o priznanie postavenia mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
ako účastníka konania v projekte
Lamačská Brána, ak mestská časť
nebude príslušným stavebným úradom,
- uložilo prednostovi MÚ MČ DNV
predložiť hlavnému kontrolórovi
zoznam prenajatých bytov od r.
2004 a následne ho prerokovať
v Komisií sociálnej, bytovej a zdravotnej, v MR MČ DNV a v MZ MČ
DNV,
- zobralo na vedomie Záverečný
účet príspevkovej organizácie Denova za rok 2008 v celkovej výške výnosov: 611.909,31 Eur.,
nákladov 640.791,38 Eur. s hospodárskym výsledkom: schodok
28.882,07 Eur.,
- schválilo Záverečný účet príspevkovej organizácie Istra Centrum za rok 2008 v celkovej výške
výnosov: 198.078,25 Eur., nákladov: 198.050,84 Eur. s hospodárskym výsledkom: prebytok 21,42
Eur., a schválilo Inventarizáciu majetku príspevkovej organizácie Istra
Centrum k 31. 12. 2008,
- schválilo Záverečný účet príspevkovej organizácie Obecný hasičský zbor za rok 2008 v celkovej
výške výnosov: 380.000.- Sk,
nákladov: 380.000.- Sk s hospodárskym výsledkom: 0,
- schválilo ako jediný spoločník
v obchodnej spoločnosti Devín-

skonovoveskej televízie, s. r. o. (DTV)
hospodárenie za rok 2008 v celkovej
výške výnosov: 103.462,3 Eur., nákladov: 100.171,2 Eur. s hospodárskym výsledkom: prebytok 3.292,8
Eur. a uložilo Dozornej rade DTV,
s. r. o. prerokovať výsledky daňovej
kontroly za rok 2006 – 2008 a návrh
opatrení prerokovať na rokovaní Valného zhromaždenia, schválilo ako
jediný spoločník v obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r. o.
správu o činnosti DNV ŠPORT, spol.
s r. o. v roku 2008 a výsledok hospodárenia za rok 2008 v celkovej
výške výnosov: 90.340,6 Eur., nákladov: 99.179,3 Eur. s hospodárskym výsledkom: schodok 8.838,7
Eur.,
- zobralo na vedomie informáciu
o bezpečnostnej situácií v MČ DNV
a kontrolnú správu, odporučilo starostovi MČ DNV pri opakovanom
porušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2009 zahájiť správne
konanie za závažné porušenie tohto
VZN, a požiadalo starostu MČ DNV
pripraviť návrh dohody o spolupráci
medzi MČ DNV a Obvodným oddelením PZ SR, Mestskou políciou
v Bratislave a Strednou odbornou
školou PZ SR v oblasti prevencie
požívania návykových látok a ochrany
verejného poriadku,
- prerokovalo žiadosť CNC, a. s.
o prehodnotenie UMZ č. 128/9/2008
a trvá na podmienkach a cene
prenájmu v zmysle platného UMZ
č. 128/9/2008,
- schválilo Záverečný účet mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves za
rok 2008 bez výhrad nasledovne:

Bežné príjmy vo výške 140.987,0
tis. Sk,
Bežné výdavky vo výške:
126.861,0 tis. Sk,
Rozpočtový rozdiel bež. rozpočtu
- prebytok 14.126,0 tis. Sk,
Finančné operácie príjmové:
1.697,8 tis. Sk,
Finančné operácie výdavkové
1.697,8 tis. Sk
Výsledok bežného rozpočtu - prebytok 14.126,0 tis. Sk,
Kapitálové príjmy vo výške:
0,0 tis. Sk,
Kapitálové výdavky vo výške:
9.291,4 tis. Sk,
Rozpočtový rozdiel kap. rozpočtu
– schodok 9.291,4 tis. Sk,
Finančné operácie príjmové:
3.997,2 tis. Sk,
Finančné operácie výdavkové
4.705,8 tis. Sk
Výsledok kapitálového rozpočtu:
0,0 tis. Sk,
Výsledok rozpočtu celkom – prebytok po úprave 12.828,8 tis. Sk,
- schválilo kapitálové výdavky Programu obce za rok 2008 v celkovej
výške 5.226,0 tis. Sk, - - schválilo
hospodársky výsledok vedľajšej hospodárskej činnosti Správy bytového
fondu za rok 2008 nasledovne:
výnosy celkom: 3.284,1 tis. Sk,
náklady celkom: 3.213,5 tis. Sk,
Hospodársky výsledok – zisk:
70,6 tis. Sk,
- schválilo rozdelenie prebytku
rozpočtu MČ DNV vo výške 12.828,8
tis. Sk nasledovne:
povinný prídel do rezervného
fondu min. 10% (§ 15, ods. 4 zák. č.

583/2004 Z. z.)  1.282,9 tis. Sk,
podiel do sociálneho fondu MÚ
MČ DNV: 293,8 tis. Sk,
prídel do mimorozpočtových fondov celkom: 11.252,1 tis. Sk, v tom
do Fondu pre rozvoj MČ spolu:
11.252,1 tis. Sk,
- schválilo rozdelenie výsledkov
vedľajšej hospodárskej činnosti
Správy bytového fondu zisk 70,6
tis. Sk, nasledovne:
prevod do Fondu rozvoja bývania mestskej časti: 70,6 tis. Sk.
- zobralo na vedomie návrh dislokácie Denovy v novom areáli Verejne – prospešných služieb,
- schválilo mimoriadnu odmenu
JUDr. Miloslavovi Šimkovičovi vo
výške 350 Eur. za prácu a reprezentáciu spojenú s významným
prínosom pre mestskú časť Bratislava Devínska Nová Ves pri príležitosti životného jubilea,
- schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi MČ DNV k mesačnému platu za mesiace I. štvrťroka 2009 v súlade s § 18c, ods.
5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v percentuálnej výške
30% zo sumárov 3 (slovom „troch“)
mesačných platov,
- schválilo predložený Prevádzkový
poriadok na cintoríne v Bratislave –
Devínskej Novej Vsi,
- zobralo na vedomie prípravu
Kúpnej zmluvy na pozemky p. č.
3450 a 3451 medzi MČ DNV a
Obvodným úradom a požiadalo
starostu MČ DNV prerokovať s Ministerstvom zníženie ceny pozemkov p. č. 3450 a 3451. 
zrb

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, nie na stavebný a rastlinný odpad
Týždeň:

Dátum

Pristavenie

Vývoz

18

28.4.2009
28.4.2009
28.4.2009

utorok
utorok
utorok

štvrtok
štvrtok
štvrtok

M. Bukovčana 7-11
Janšáková pri zrkadle
Záhradná na konci ulice

19
		

5.5.2009
5.5.2009
5.5.2009

utorok
utorok
utorok

štvrtok
štvrtok
štvrtok

Pri rybníku
P. Horova 18-20, 22-24
J. Smreka 20-22

20
		
		

12.5.2009
12.5.2009
12.5.2009

utorok
utorok
utorok

štvrtok
štvrtok
štvrtok

Pieskovcová v strede ulice
Bystrická pri kasárňach
Poničana 13-15

21

19.5.2009

utorok

štvrtok

M. Marečka 2-12 pod terasou

		

Miesto pristavenia
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Slovo majú Novoveštania

Psíčkari protestujú
V miestnom periodiku Devex
bol prednedávnom publikovaný
článok "Ešte ma trápi jedná vec
a viem že nie som sama..." podpísaný js. (Devex,XIX./7.) Obsah
tohoto článku vyvolal v okruhu
mojich priateľov venujúcim sa

psom - svojim štvornohým miláčikom
veľké pobúrenie. Chcem zdôrazniť,
že títo ľudia sú podľa môjho názoru
vzorom psíčkarstva. O svoje zvieratá
sa starajú, riadne ich kŕmia, dávajú
ošetrovať a očkovať. Venčia a zbierajú po nich exkrementy. Venujú sa

s nimi športovej kynológii, výcviku,
agilitom, dogfrisbee, dogtrekking,
canisterapii, poniektorí cvičia vodiacich psov! Platia daň za psa obci.
Majú radi prírodu a zeleň o ktorú sa
aj z vlastnej vôle starajú zbieraním
odpadkov, najmä sklenených črepov a množstva iného odhodeného
smetia. Nie raz sa postarali o strateného či týraného psa alebo iné

Aj mňa trápi nejedna vec
a viem, že nás je takých viac...
(re: Ešte ma trápi jedna vec a
viem, že nie som sama...)
Rada by som reagovala na článok istej pani js. Chcela by som
vyvrátiť nepodložené argumenty uvedené v jej príspevku z Devexu, konkrétne z čísla 7 tohto
roku. Určite chodníky nie sú
lemované psími výkalmi. Ak sa
pozriete kamkoľvek, tak najprv
uvidíte kopy odpadu (papiere,
hygienické potreby, obaly od
potravín, PET fľaše, sklo...).
Tieto smeti určite neprodukujú
len psíčkari a ich psy, ale všetci
obyvatelia Devínskej. K problematike psích exkrementov sa
vyjadrím dosť obšírne. Psí exkrement je „príroda“, do týždňa
sa rozloží a neostane po ňom
žiadna stopa. Naopak, nejaké
plasty a sklo sa rozkladajú niekoľko rokov a dokážu spôsobiť
horšie zranenie ako psia. Ak sa
pani hodlá vyjadrovať o alergikoch a ľuďoch s oslabenou
imunitou, tak psie výkaly na
nich nemajú žiaden vplyv. Nemožno sa z nich totiž ničím
nakaziť. Práveže je to presne
naopak. Ak pes nie je pravidelne odčervovaný (trúfam si
povedať, že každý bytový pes
je aj odčervovaný aj očkovaný. Nevyjadrujem sa o psoch
v záhradách a v rodinných domoch, z ktorých len malé percento opúšťa dvory, zvlášť pod
dohľadom majiteľa...), predstavuje to nebezpečenstvo len pre
ostatné psy, ktoré sa nakaziť

môžu. My, ľudia, sa môžeme nakaziť iba z výkalov ľudských (a napríklad aj injekčných striekačiek,
ktoré nie sú ojedinelé a určite
ich nemajú na svedomí psíčkari).
Nikoho nezaujíma koľko chorôb
prenášajú mačky, ktoré tu niektorí kŕmia pod panelákmi a tie
potom špinia do pieskovísk. Nikto
sa nepohorší nad mamičkou, ktorá nechá svojho potomka urobiť
potrebu za stromom pri ihrisku.
Týmto nechcem rodičov odsúdiť, chápem ich, ale prečo sa
všetci obúvajú len do psíčkarov?!
Keďže sama psa vlastním, môžem asi relevantnejšie vysvetliť
problematiku psích košov a priestranstiev pre voľný pohyb psa.
Tieto priestranstvá existujú, no
viete koľko ich tu je? A kde? Lúčka oproti Ternu, lemovaná cestou,
na ktorej, keď naprší, je po členky
vody. Malý fľak trávy slúžiaci ako
skládka na Hriadkach, tiež ohraničený cestou, po ktorej sa vodiči
rútia tak rýchlo, že keby sa nejaký
náš štvornohý priateľ náhodou
vybral na krajnicu, tak ho nájdeme o kilometer ďalej bezvládne
ležať. A nakoniec kúsok trávy pri

pumpe Slovnaft, kde sa minule
môj pes pohostil na spálenej a vypitvanej mačke (aj to určite spravili psíčkari...?), a ráno si ho tam
pustiť ani nemôžem, lebo iným
psíčkarom je asi jedno, že aj iní
by si chceli vyvenčiť psa. Nehovoriac o tom, že už zo tri razy mi tam
nejakí páni nemilým spôsobom
„oznámili“ nech si chytím „toho
otrasného psa“. (Ak som nejaký
priestor vynechala, ospravedlňujem sa a rada si rozšírim obzory.)
Žiadne z týchto priestranstiev nie
je označené a mne dalo veľkú
prácu vyhľadať ich. Naopak nie
je problém zistiť kam pes vstúpiť
nemôže. Kam teda idú nemalé
prostriedky z dane za psa? Nie je
paradoxné, že my psíčkari platíme
za tabuľky, ktoré nám oznámia,
že so psom je vstup zakázaný,
ale tabuľky, kde psa pustiť môžem, sú asi neviditeľné...? Pokiaľ
viem, a vyjadrujem sa teraz len
o priestranstvách na voľný pohyb
psa, kôš so sáčkami je len na
lúke oproti Ternu. O dostupnosti
sáčkov na výkaly ani nehovorím.
Keď už sa môj pes vyvenčí a ja
to chcem upratať, koľkokrát ani
nemôžem, lebo nie je čím. Bola
som nútená zaobstarať si vlastné sáčky, ktoré tiež niečo stáli.
A keď už ten exkrement pozbieram, nemám ho aj tak kam hodiť,
lebo kôš je zlomený a leží na tráve (ulica Jána Smreka). A potom,
keď teda vzdám putovanie za
oranžovým košom a hodím sáčok
do „normálneho“ koša, dostanem
ešte vynadané.
K pohybu psov inde ako na

zviera! Preto pociťujú krivdu, ak
sa uverejňujú štvavé články vrhajúce len zlé svetlo na psíčkarov.
Snažia sa písať do redakcie Devexu a protestovať. Majú množstvo námietok, k obsahu vyfabulovaných článkov, avšak tie
sú mnohokrát ignorované. Ja sa
chcem k tomuto protestu pridať
a požiadať za riadnych psíčkarov
o zmenu v prístupe občanov a redakcie k tejto problematike.

Michal Pípa
priestranstvách určených pre
voľný pohyb psov dodám len
toľko, že to nie je zakázané,
lebo sa mi zdá, že pani js by
bola asi najradšej, keby celé
„psie pokolenie“ bolo venčené len na určených miestach,
A to je teda kapacitne nemožné a ako asi psovi vysvetlíte, že
sa nemá venčiť, keď mu treba,
ale až keď dorazí na mizerne
malú lúku, ktorá je povedzme
vzdialená 10-15 minút chôdze
od bydliska. Neviem, kde bola
pani js, keď moji známi psíčkari vyčistili od smetí Dendropark.
Alebo, keď sa mi v Dendroparku porezal pes na rozbitej
fľaške od alkoholu (lebo aj tú
tam určite nechali psíčkari)
a takmer vykrvácal. Keby sa
toto stalo nejakému človeku
alebo dieťaťu, tak už by bol
oheň na streche. Ale pes je pre
vás ostatných len pes a nerozumiete, že pre niekoho je to
člen rodiny a keď si ublíži, trpí
zaň aj jeho majiteľ.
Takže, aby som to zhrnula:
psíčkari nie sú zlí, nemajú len
podmienky byť lepšími. A myslím si, že koľkokrát ani chuť (s
prístupom ich spoluobčanov
k nim, ako k niečomu menejcennému alebo podradnému,
sa ani nečudujem) sa dobrými
stať. Keď sa zlepšia podmienky
pre nich, zlepší sa aj stav psích
exkrementov na trávnikoch a
už to nebude na kusy 50 : 50 exkrement: smeti, ale možno aj
0 : 100 - exkrementy : smeti.


Lucia Tomovičová
(pokračovanie na 6. strane)
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I T A

E T U

centrum pre voľný čas
Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

Kaviár a šošovica
- divadelné predstavenie pre mládež aj dospelých
o 18.00 h. vo veľkej sále IstraCentra, účinkuje:
divadelný súbor Forbína – ZUŠ DNV
2. 5. Májová veselica
- tanečná zábava pri dychovej hudbe Záhorienka zo Stupavy
vo veľkej sále IC, 18.00 – 24.00 h., vstupné: 7 € ( 210,88 Sk )
predpredaj vstupeniek v pokladni IstraCentra od 27. do 30. 4. 2009
a pred začiatkom zábavy v čase od 17.00 do 20.30. h.
10. 5. Tancujeme pre radosť
prvý spoločný program detských folk.
súborov v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála IstraCentra, od 16.00 h.,vstupné 1.50 € ( 45,18 Sk ),
predaj vstupeniek v pokladni IstraCentra pred programom

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
25.4. Samove hry – otvorenie turistickej sezóny 2009
- kultúrny program pre verejnosť – historické remeslá,
vystúpenia skupín historického šermu, tancov
a hudby, koncert...a ešte oveľa viac

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
Chorvátsky kultúrny spolok
v Devínskej Novej Vsi
si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy
VILIAM POKORNÝ
Zberateľ zabudnutých hodnôt
Skupjač zaboravljenih vrijednosti
spojenej s prezentáciou
rovnomennej publikácie,
ktorú vydal Chorvátsky kultúrny
zväz na Slovensku
k životnému jubileu autora a ktorá sa uskutoční
v rámci programu Chorvátskeho dňa
v Devínskej Novej Vsi štvrtok,
30. apríla 2009 o 18.00 h v Múzeu kultúry
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, DNV

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

nedeľa 26.4. o 19.00,
Venkovský učitel
streda 29.4. o 19.00,
Ružový panter 2

piatok 24.4. o 17.00, 19.00,
Líbaš jako bůh

dkdevin@amfik.sk

Nadácia Matice slovenskej,
Miestny odbor Matice slovenskej
MČ DNV a starosta MČ DNV
pozývajú všetkých na šestnásty

FESTIVAL

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE
DNV 2009
v dňoch 23. a 24. mája 2009

Sobota 23. mája
17.00 h – 	 Spomienka na
spisovateľa R. Slobodu
pri jeho pamätníku na Slovinci
18.00 h – 	 Kostol Ducha
svätého – koncert ZUŠ

Nedeľa 24. mája
od 15.00 h pásmo
piesní a tancov –
prehliadka súborov a sólistov v kultúrnej záhrade
F - centra (v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále
Istracentra)

v programe vystúpia:
- Slniečko
– MŠ DNVZUŠ DNV
- Bystričan – Záh. Bystrica
- Marika Brejková
- FS Klnka
– Bratislava-Dúbravka
- Ľudovít Ludha
– sólista opery SND
- Lipovljani z Chorvátska
- Kytica
- Rodokmeň
Večer po festivale
pozývame všetkých
na zábavu
pri dobrej muzike
SRDEČNE VÁS
VŠETKÝCH POZÝVAME

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
srdečne pozýva obyvateľov DNV na výstavu

Z dejín slovenského divadelníctva na Dolnej zemi,
ktorá sa koná v priestoroch múzea
na Istrijskej ul. č. 68 v Devínskej
Novej Vsi do 31. mája 2009.
Koniec 17. storočia a začiatok 18.
storočia bol pre slovenské obyvateľstvo charakteristický tým, že po
vyhnaní Turkov z krajiny a ich stále
trvajúcom nebezpečenstve, zemepanské vykorisťovanie nadobudlo
nebývalé rozmery. Robotné povinnosti sa zvýšili a navyše náboženský útlak a nedostatok pôdy pre
všetkých spôsobili, že jediným riešením pre Slovákov, obývajúcich
severné Uhorsko, bolo sťahovanie
sa. Bolo to práve divadlo, ktoré
spĺňalo od nepamäti v národnom
živote Slovákov na Dolnej zemi
dôležitý kultúrny a spoločenský
význam, ktorý sa v podmienkach
odtrhnutosti a vzdialenosti od materského etnického územia, obklopeného inonárodným prostredím,
ešte znásoboval.

Divadlo predstavovalo popri hudbe,
tanci a speve jednu z foriem šírenia
kultúrno-osvetového a zábavného
života Slovákov na Dolnej zemi.
Predstavenia neboli iba zábavou,
ale aj zdrojom pestovania živého
slovenského jazyka.
V apríli sa k výstave v múzeu uskutočnilo i sprievodné podujatie - prezentácia publikácií Slovenské divadlo v Iloku 1914 - 2008 (autori:
Ružica Černá, Vlatko Miksad a
Ratko Sudecký) a Storočie divadla
v Starej Pazove (autor: Katarína Verešová).
Výstava je prístupná pre verejnosť
denne od 10.00 do 16.00 hod.,
počas víkendu od 10.00 do 15.00
hod. Vstupné na výstavu je 1,33 €
a zľavnené vstupné je 0,66 €.
Viac informácií aj na: www.snm.sk
a www.snm-mkchs.sk alebo volajte: 02/ 64761 087.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Spolocenská
kronika
ˇ
Otvorenie turistickej sezóny

Uvítali sme
SAMOVE HRY
nových spoluobcanov
ˇ
Martin HOLZMANN
Vitaj !

Odišli z našich
radov
Jozef BEDNÁRIK
Paulína Amália
BESEDOVÁ, rod. Krajčírová
Danka OKRESOVÁ,
rod. Jurigová
Nech odpočívajú v pokoji!

Druhý ročník
súťaže
študijné centrum BASIC, ktoré
pomáha deťom zvládnuť problémy
s čítaním, písaním a učením sa
pripravilo pre deti základných
škôl 2. ročník Literárnej a
výtvarnej súťaže na tému:
Čím sa chcem stať.
Cieľom súťaže bolo motivovať deti
k zamysleniu sa nad tým, čo je ich
snom a túžbou do budúcnosti.
Do súťaže sa zapojilo 15
škôl z Bratislavy, ktoré poslali
125 najlepších literárnych a
výtvarných prác svojich žiakov.
Vyhodnotenie súťaže sa
uskutočnilo 27.3.2009 o 15.00
hodine v nákupnom centre
Avion Bratislava, v priestoroch
kníhkupectva Panta Rhei.
Zúčastnilo sa ho 52
detí v sprievode svojich
rodičov či učiteľov.
školy, ktoré sa najintenzívnejšie
zapojili do Literárnej súťaže:
1. miesto ZŠ na Podzáhradnej ul.
2. miesto ZŠ a MŠ Za Kasárňou
3. miesto ZŠ Vazovova
3. miesto ZŠ Turnianska
www.centrumbasic.sk

Pripravujeme
Spomienku na 750. výročie významnej historickej udalosti bitku
pri Kressbrune (Groissesbrune),
ktorú pre Devex pripravil historik
Ivan Mrva. Ako to súvisí s Devínskou Novou Vsou? Dočítate sa
v niektorom z budúcich čísel.
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V sobotu 25. 4.
od 13°° do 19°° h

Program
nám. J. Kostru (pred OD Terno)
Slávnostné otvorenie
Ukážky historických súbojov
Vystúpenie DFS Kobylka
Historické tance a dobová
hudba
Historické remeslá
História DNV 15°° h
Pieskovec
Hry a súťaže
Exkurzia po Dev. Kobyle
15°° h
Kameňolom Srdce
Orientačný pochod
14°° - 15³°
www.tikdnv.sk

Dočítali sme sa
V súvislosti s prebiehajúcimi
aktivitami za zachovanie
Parku kultúry a oddychu
v Bratislave denník Nový
čas v článku Títo poslanci
dali zbúrať PKO !, zo 17. 4.
2009, zverejnil ako menovite
hlasovali mestskí poslanci
Mestského zastupiteľstva
hl. m. SR Bratislavy.
Moju maličkosť,
samozrejme zaujalo, ako
hlasovali poslanci, ktorí
zastupovali našu MČ,
v mestskom zastupiteľstve.
Uvádzam z textu článku
ako bolo uvedené.
Poslanec pán Miroslav
Encinger (SDKU) hlasoval za
Poslanec pán Ing. Peter
Rajkovič (KDH) hlasoval za
Starosta našej MČ pán
Ing. Vladimír Mráz (údajne
bez PP) hlasoval za.
Nemienim hovoriť o tom,
či ich hlasovanie bolo
správne alebo nie, je to
ich slobodné rozhodnutie,
ale neviem , či tento
problém sa vôbec pokúsili
konzultovať so svojimi
voličmi. Nepamätám si veru.
A pritom im to zákon ukladá.
A znova sme pri
vylúčených občanoch.

Ing. Peter Ebringer

Pozvánka na prednášku
M. R. Štefánik
V predvečer odhalenia
obnovenej sochy M. R.
Štefánika, v sobotu 2. mája
2009, pozývajú Miestny odbor
Matice slovenskej a Chorvátsky
kultúrny spolok v DNV od
18.00 h. v SNM múzeum
Chorvátov na Slovensku na
Istrijskej 68 na prednášku o
M. R. Štefánikovi v podaní
podpredsedu Štefánikovej
spoločnosti v Brezovej pod
Bradlom Mgr. Petra Uhríka.  

Slovo majú Novoveštania
 Zaujímalo by ma prečo rozkopávky z jesene po ukladaní
káblov (optokáble pre rozvody
televízie a internetu??) zostali aj
po jarných dňoch nedokončené,
teda nezatrávnené. Čo chcú tie
plešiny dokumentovať?
vn
 V rybníku začali rybári loviť,
ale tá špinavá hladina... Vraj, keď
fungoval porybný aj vyhrabával
napadané lístie a kvety (ono to
treba stále a pravidelne), a aj tráva okolo bývala pokosená. Teraz
sa to zhromažďuje podľa vetra,
raz na jednom, raz na druhom
konci rybníka.

vk zo susednej obce
 O tom, že doba je iná svedčí

kadečo, ale aj susedské vzťahy.
Voľakedy...starší pamätajú.
Dnes pribudnú (a stávať sa to
môže už aj často) v bytovke vo
vchode noví susedia a vy to ani
nepostrehnete. Voľakedy, taký
bol zvyk, sa noví predstavili, my
sme...., to sú naše deti a bývame tu od včera. Natrafil som
na susedov, ktorých som ale
najskôr považoval za votrelcov
alebo zlodejov, pretože sa pohybovali vo vchode akosi inkognito. Či je chyba vo výchove alebo
inde, netuším.

an
 Pán vydavateľ, verte že božie
mlyny melú pomaly ale...
Vydržte!
mm

Každý nemá internet
 V kultúrnych programoch, ale
aj v rôznych inzerátoch, sa často
na záver odvolávajú na internetovú adresu, alebo webovú stránku.
Keď sa chcete dozvedieť viac hľadajte na www atď. Nuž ale nie každý má internet. Minule som chcel
ísť s TIKom na výlet a...nešiel som
nikde, lebo www v novinách je ale
telefón chýba. Takže to doplňte
prosím.
vm
 Nedávno sa k nám prisťahovala nová rodina. Dvaja dospelí,
dve deti. V záujme bezpečnosti
oba vchody zamykáme a všímame si každý pohyb cudzích ľudí.
A tak sa stalo, že sme do brány
nevpustili deti bývajúce už niekoľko dní v našom vchode, ba sme
pristavili aj pána majiteľa bytu
a vypočúvali, čo u nás vo vchode
hľadá. Trápnym situáciám sme sa
nevyhli. Pamätám si však, keď som

prišiel na nové pracovisko, zobral
ma vedúci a prešiel so mnou všetky
oddelenia, predstavil ma: „Toto je
ten a ten, pracuje u nás odvtedy
na tom a tom oddelení.“ Ako je to
s novými obyvateľmi som sa zatiaľ
nikde nedočítal. Iste aj tu platia
nejaké pravidlá. Poradíte?

dv
 Okolo televíznych káblových rozvodov sa rozpráva už niekoľko
mesiacov (alebo rokov?) a výsledky? Zasa nikto o nich neinformuje.
V poplachových minulých týždňoch
sa odpájalo a pripájalo, tak všelijako, že v našom vchode máme
hádam troch alebo štyroch dodávateľov (televízia, internet, telefón)
a spokojnosť zatiaľ minimálna. Tým
čo nemajú (ani od Swanu) DTV sa
nedostanú žiadne informácie a káble sú už zakopané, len asi aj s novou kvalitou.
bn
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Slovo majú Novoveštania

Aj mňa trápi nejedna vec
(Pokračovanie z 3. strany)
Po prečítaní článku od anonymnej pani/slečny js je mi
„tak trocha zle“ a to napriek
tomu, že poznám už dlhé roky
zakorenený prístup niektorých
ľudí – nepsíčkarov a TAKISTO
viem, že nie som sama.....
Čo sa týka zbierania výkalov
– pravda, že ich treba zbierať,
nech to tu nejako vyzerá. Ale
ľudia, pozrite sa okolo seba
poriadne. Sú to naozaj výkaly,
čo vám vadia najviac? Ak áno,
skúste sa zamyslieť nad svojim
názorom, aspoň po prečítaní
tohto článku. Tak a teraz k veci,
čo najviac prekáža mne.
To, že ľudia často nerozlišujú
podstatné problémy, správajú
sa povrchne, arogantne a diskriminujúco voči psíčkarom.
A teraz si uvedomte rozdiel
medzi psíčkarom a primitívom.
Ten je dosť značný. Nie každý,
kto má psa je psíčkar ako taký.
Uznávam, že veľa ľudí má psov
viac-menej kvôli móde. Ale aj
tak si myslím, že psí výkal nie
je to najväčšie zlo, na ktoré tu
môžete natrafiť. Aj keď veľa
ľudí sa správa ako keby bolo...
ich vec, nikomu nič nevyvraciam, ale odporúčam im aby sa
zamysleli nad hodnotami, ktoré
uznávajú.
Za skoro 15 rokov čo máme
v rodine psov, som sa ani raz
nestretla s tým, že by nejaký
nepsíčkar upozornil obyvateľov, ktorí tu robia skutočný
bordel a špinu. Zažila som len
to, že to urobili psíčkari. Stojí
to podľa mňa za zamyslenie.
Kde bola dotyčná js, keď nás
x psíčkarov zbieralo odpad po
nepsíčkaroch v Dendroparku?
Zrejme sa hrabkala v dákej
predzáhradke (ad js ,treba si
ešte uvedomiť, že taká hnačka je normálna súčasť života
a na každého niekedy doj-de.
Keď idete so psom pri oplotenej predzáhradke a dôjde to

na neho, ľutujem ale proti prírode
nezmôže nič ani pán prezident.
Takže pes sa vyprázdni na chodníku, namiesto trávy...a neviete,
že z chodníka sa to nedá zobrať
tak ako z trávy, keď to má inú konzistenciu).
Čo sa týka nebezpečnosti z hľadiska infekcie aj veterinárny hygienik vám potvrdí, že riziko je
minimálne. Ide naozaj o estetický
problém. Psy psíčkarov sú pravidelne očkované a odčervované.
V tejto oblasti ale chýba drvivej väčšine ľudí zodpovedajúci
prehľad a vzdelanie, tak do tejto
oblasti ani nevidia, ale je zaujímavé, že rozprávajú a posudzujú
vlastne niečo o čom nič nevedia.
Ale budiž, berte si za slovo takých
ľudí akých chcete, je to každého
vizitka. Okrem toho pes a človek
žili dlho vo vzájomnom kontakte,
ľudia sa čím ďalej stávajú viacej
chorľavými a nezdravými – a rozhodne to nie je od psov. Všimnite
si, že najchorlavejší ľudia bývajú
práve tí, ktorí nechodia von, nehýbu sa, dopujú sa pravidelne liekmi a v byte je sterilne nezdravo
čisto. Ich organizmus totiž nie je
adaptovaný na absolútne žiadne
podnety zvonka. Tak sa všetci
zavrime a žime ako pokusné gnotobiotické potkany v sterilnom
prostredí.
Ad k mojej myšlienke...nepsíčkarom (aspoň to tak vyzerá, tak
prepáčte výnimky sú aj medzi
vami) nevadí odpad po ľuďoch.
Však také sklo – pes si doreže
tepny a skoro vykrváca...väčšina
z vás si povie, že im je to jedno.
Ok, dobre. Nikomu neberiem názor. Ale úprimne si odpovedzte
na otázku, keď cez to sklo prebehne vaše malé decko a začne
krvácať nenormálnou rýchlosťou
ako ten pes. Aj tak vám to bude
jedno? A budete sa po večeroch
schovávať doma a tváriť sa, že
vám nevadí rinčanie skla a rev
oplicov? Pravdepodobne áno,
keďže na otázku ste si už zodpovedali. Ruku na srdce, koľkí z vás

aspoň raz zavolali políciu, keď sa
tu niečo dialo? Aspoň viem, že
diskriminácia je IN.
Chcete dopriať svojim potomkom
zdravý psychický vývin? Pošlite
ich von s tým, akí sú psíčkari odpad a pritom zatvárajte oči pred
pedofilmi, násilníkmi a neplnoletými opilcami. Pohľad na tie
rozbité fľaše, kondomy, vložky,
striekačky, použité plienky atď.
stojí zato. Nevadí...drogy a AIDS,
sú predsa lepšie a zdravšie ako
psie výkaly. A hlavne ESTETICKEJŠIE.
K plochám na venčenie a počtu
psom by sa dotyčná ako nepsíčkarka moc nemala čo vyjadrovať,
vzhľadom k tomu, že danej problematike nemôže tým pádom
ani rozumieť. Nad tým sa tu neoplatí rozhorčovať. Len k tomu,
že prečo máme niektorí viac ako
jedného psa...áno preto aby sme
tu špinili. Prepáčte, ale toto je vrcholne urážajúce. Aj matky sa pýtate, prečo má dve deti?
O tom, prečo vznikol
všeobecný rozmach
chovania psov, najmä
v bytovkách, by sa
dalo hovoriť.
Príčiny sú známe, je to fakt, ktorý
treba brať do úvahy a problémy,
ktoré s tým vznikajú treba riešiť.
Pre všetkých občanov platia rovnaké normy a zákony, ktoré sú
povinní dodržiavať. Psíčkarov
nevynímajúc.
A tak, ako v spoločnosti neprevládajú zlodeji, darebáci a podvodníci, ani medzi chovateľmi
psov to nie je inak. Trocha viac
disciplíny však niektorým chýba.
Inak by stopy po ich miláčikoch
nezdobili chodníky a porasty
v okolí bytoviek. Poniektorí, z
nedostatku času (skôr disciplíny) vybehnú rýchlo-rýchlo „vybaviť“ povinnosť a bežia do...
(práce, školy...). A práve týchto
„zopár“ dokáže popudiť pro-

Načo jej sú?
Môžete a napíšte sem verejne
potom ako zareagovala. Samozrejme za predpokladu, že
by Vám niekto toleroval takúto
absurdnú a dehonestujúcu
otázku.
Takže, ak som sa niekoho dotkla, prepáčte, ale 99% to vyzerá ako keby sme my psíčkari
vadili najviac a iné veci až tak
netrápili. Netvrdím, že všetci
nepsíčkari sú takýto ako píšem,
česť výnimkám a objektívnym
„nepsíčkarom“, ktorí si uvedomujú nebezpečnejšie veci ako
hovienka.
(Dodatok: som nefajčiar, psíčkar a neznehodnocujem životné prostredie. Tento článok
som napísala na základe toho
čo som videla a zažila už pekných pár rokov so psami).


Barbora Červeňanová

PS: to čo cítite vo výťahu a pod
oknami je v drvivej väčšine
smrad po opilcoch, ktorý sa
pravidelne mihnú v týchto oblastiach, ale najprv treba vyjsť
von, otvoriť oči a sledovať aj to,
čo sa deje ďalej ako za predzáhradkou.
ti všetkým chovateľom väčšinu.
Devex, miestne noviny, ponúkli
už niekoľkokrát priestor aj pre
milovníkov chovu aj pre kritikov
nedodržiavania pravidiel. Všetko
v záujme pohodového spolunažívania.
Noviny ukážu na nedostatok
(alebo aj klad), hľadajú možnosti, ale problémy nevyriešia. Tie
riešia právne normy a zákony.
Ich dodržiavanie je vynutiteľné
štátom (štátnymi orgánmi) a postihované sankciami uvedenými
v jednotlivých predpisoch. Prirodzene, že sa netýkajú (postihy)
tých, ktorí normy dodržiavajú
a pravdaže nemali by sa vidieť
v kritických článkoch na adresu
nedodržiavateľov. Nuž, ale má
to niektorý z majiteľov psov napísané na tričku?
Ako poriadok docielili trebárs vo
Francúzsku nevieme, ale funguje
to tam perfektne. 
Redakcia
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Citi podporuje inováciu
Citi a Komunitná nadácia Bratislava vyhlásili mená 5 víťazov
programu “Vzdelávacie a komunikačné centrá”. Vďaka podpore od
Citi Foundation 5 základných škôl
obdrží grant vo výške 3200 eur
určený na podporu rôznych inovatívnych aktivít v rámci školských
priestorov.
Medzi inovatívne aktivity patria
stretnutia venované interaktívnemu
čítaniu, výstavy žiackych výtvarných a iných umeleckých prác,
besedy a pracovné stretnutia so
spisovateľmi a novinármi a mnohé
ďalšie. Z nových priestorov budú
mať úžitok aj iní obyvatelia žijúci
v okolí škôl a to predovšetkým vo
večerných hodinách, počas víkendov a sviatkov.
Program si kladie za cieľ stimulovať inovatívne učebné prístupy
a taktiež vytvoriť silnejšie väzby
medzi školami a ich komunitami.
Nové centrá poslúžia na interaktívne vzdelávanie formou lekcií,
prednášok, diskusií a tréningov
určených rôznym cieľovým skupinám ako sú žiaci, učitelia, spolupracujúce organizácie, rodičia
a ďalší príbuzní. Veľký dôraz sa
bude klásť aj na spoločensko-informačný aspekt nových centier,

STOLNÝ TENIS

Veľkonočný turnaj
V krásnu slnečnú poveľkonočnú sobotu dňa 18. apríla
2009 sa v priestoroch Základnej školy Ivana Bukovčana 3
uskutočnil už 3. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho 40 hráčov, v kategóriách: deti do 12
rokov, chlapci od 12 do 15 rokov, dievčatá do 15 rokov, ženy
a muži, čo je oproti účasti na
jeho druhom ročníku v roku
2008 nárast účasti o 100%.
Mužská a detská kategória boli rozdelené do jednotlivých
skupín podľa vylosovania.
V skupinách sa bojovalo systémom každý s každým s tým,
že prví dvaja postúpili do ďal-

popri očakávanom zlepšení výučby nové priestory poslúžia na
neformálne stretnutia s rodičmi,
bývalými žiakmi, zástupcami spolupracujúcich organizácií a inými
návštevníkmi škôl.
Ocenené školy využijú granty na
renováciu a reorganizáciu existujúcej miestnosti, ktorou môže byť
napríklad knižnica alebo nevyužitá učebňa. “Tento program ukrýva
veľký potenciál,” hovorí Daniela
Danihelová z Komunitej nadácie
Bratislava, “mení vzdelávanie na
menej formálne a tým aj zaujímavejšie pre študentov. Centrá sú
vlastne alternatívne vzdelávacie
priestory, ktoré svojim užívateľom
navyše umožnia stretnúť zaujímavých ľudí, oddýchnuť si a zdokonaliť komunikačné zručnosti.”
Ocenené školy:
ZŠ J.G. Tajovského, Banská Bystrica; ZŠ Veľkomoravská Trenčín; ZŠ
Kvačany, Liptovský Mikuláš; ZŠ
Zarevúca, Ružomberok; ZŠ Šmeralova, Prešov.
Kontakt:
branislav.cehlarik@citi.com
www.citibank.sk
Ďalšie informácie nájdete na
www.citigroupfoundation.com.
ších bojov o celkového víťaza
a držiteľa putovného pohára
pre rok 2009, a umiestnení na
treťom až piatom mieste v skupinách bojovali k. o. systémom
o víťaza pohára útechy. Je potešiteľné, že tohto ročníka sa
zúčastnilo podstatne viac žien
a predovšetkým detí a mládeže. Úroveň turnaja z roka na
rok stúpa práve aj tým, že sa
ho zúčastňuje čoraz viac záujemcov – nadšencov stolného
tenisu v našej mestskej časti.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Deti do 12 rokov:
1. miesto:
Andrej Vidi
2. miesto:
Jakub Csiba
3. miesto:
Denis Hatvany
Cena útechy: Matej Novotný
Chlapci do 15 rokov:
1. miesto:
Matija Peretič

2. miesto: Ladislav Emmer
3. miesto: Samo Pikna
Cena útechy: Jakub Mišík
Dievčatá do 15 rokov:
1. miesto: Lea Štiffelová
2. miesto: Nicolette Chudá
3. miesto: Nikola Janáková
Ženy:
1. miesto: Oľga Novotná
2. miesto: p. Palkovičová
3. miesto: Ildiko Puchertová
Cena útechy: Elena Beláčková
Muži:
1. miesto: Ján Bilský
2. miesto: Ladislav Arpa
3. miesto: Juraj Kapiaš
Cena útechy: Miroslav Fronc
Držiteľom Putovného pohára
mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves pre rok 2009
sa stal Ján Bilský, ktorý v priebehu turnaja prehral iba jeden
zápas v boji v skupinách.

Všetci víťazi umiestnení na prvom až štvrtom mieste, ako aj
víťazi cien útechy boli ocenení vo forme pohára a medaily,
ako aj vecnou a upomienkovou cenou.
Na zabezpečenie turnaja a zakúpenie ocenení pre víťazov
ako aj časť občerstvenia prispela mestská časť DNV, ako
hlavný sponzor turnaja. Ďakujeme aj ďalším sponzorom,
ktorí prispeli k hladkému priebehu stolnotenisového turnaja
v tomto roku: spoločnostiam
MBM – REAL, a. s. Námestovo,
S. D. O Company spol. s r. o.,
Pizérií „Istria“, Pizérií „U Lucii“
a Reštaurácií „U Michala“, železiarstvu Gazda.
JUDr. František Baňas
 zástupca starostu MČ DNV

GoodSports International Slovensko
v spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice
pripravujú:
3. LETNÝ BASEBALLOVÝ KEMP
pre dievčatá a chlapcov vo veku
9 - 17 rokov
Termín: sobota 4. júla - nedeľa
12. júla 2009
Miesto: Rekreačné zariadenie
Hlboké nad Bojnicami

Americkí tréneri, baseball, angličtina, umelecké dielne, ohňostroj,
nočná hra, baseballové kartičky,
výlety, paintball pre deti staršie ako
15 rokov...
Cena: 150,00 €
Registrácia: Katarína Pavlovská
0949 705 507
pavlovska.katarina@gmail.com

Informácie pred a počas kempu: Elza Dadíková 0903 627 421, elza.dadikova@gmail.com

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
Ponúka
• Ponúkam voľné miesto kozmetičky, pedikérky a manikérky
– nechtový dizajn. Forma pracovného pomeru a pracovnej
doby je možné dohodnúť in--

dividuálne. Kontakt:
0905-869 642, 0903-976 298

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Stolárstvo  0904-663 491

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.

Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230
Sk osoba/deň.

Kontakt: 0903-105 924,

www.chata10.szm.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm = 0,50 €.
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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• Vo štvrtok 9. 4. v obchodnom
dome Terno mladý muž ukradol
tovar v hodnote 38 €. Keďže už v
minulosti ho pri podobnom čine
prichytili je za krádež trestne stíhaný. Hrozí mu dva roky väzenia.
• V noci z 9. na 10. 4. prichytila hliadka OO PZ DNV na brehu
rieky Morava tri osoby loviace
ryby. Nemali povolenie na lov ani
rybárske preukazy. Sú obvinení z
prečinu pytliactva.

• V sobotu 11. 4. sa na ulici J. Smreka, doteraz neznámy páchateľ
zmocnil motorového vozidla Renault Thalia šedej farby v hodnote
5300 € a doteraz ho neoprávnene
užíva. Je trestne stíhaný za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla.
• V ten istý deň 11. 4. hliadka
OO PZ DNV prichytila na rybníku
v DNV (Mlynská) vo večerných hodinách ženu, ktorá lovila ryby a
mala už chytené 4 zubáče podliehajúce individuálnej ochrane, preto bola obvinená z prečinu pytliactva.

OO PZ DNV

V DNV duneli smeče
Volejbalový klub ŠK Albatros Devínska Nová Ves zorganizoval
v dňoch 4. a 5. apríla 2009 v telocvični ZŠ I. Bukovčana 3 medzinárodný volejbalový turnaj junioriek. Turnaja sa zúčastnilo päť
dievčenských družstiev: Univerzita TB Zlín z Českej republiky, ŠŠK
Bilíkova Bratislava, SC Veszprém
z Maďarska, TAMI Bratislava a domáci VK-ŠK Albatros.
Do finálovej časti postupovali
prvé štyri družstvá, ktoré v nedeľu
hrali o celkové umiestnenie v turnaji. O tretie miesto bojovali medzi sebou družstvá UTB Zlín a TAMI
Bratislava. Bol to zaujímavý zápas
s mnohými vydarenými akciami, ktorý napokon lepšie zvládli
v záveroch jednotlivých setoch
hráčky Zlína, ktoré vyhrali 3:0 na
sety. O prvé miesto sa stretli družstvá Veszprému a Bilíkovej. Tento
zápas v prvom sete začal lepšie
tím Bilíkovej, ktorý ho jednoznačne vyhral 25:14. Druhý a tretí
set priniesol pekný kombinačný
volejbal od oboch družstiev a po
poslednom hvizde rozhodcu sa
radovali juniorky ŠŠK Bilíkova,
ktoré ukázali väčšiu snahu a túžbu po víťazstve, ktorého výsledok
nakoniec bol 3:0 na sety.
Konečné poradie družstiev:
1. miesto obsadilo ŠŠK Bilíkova
Bratislava
2. miesto obsadilo SC Veszprém
3. miesto patrilo UTB Zlín

4. miesto patrilo TAMI Bratislava
5. miesto obsadilo VK-ŠK Albatros Devínska Nová Ves
Prvé štyri družstvá obdržali pekné poháre, diplomy a bohaté
darčekové koše. Cenu útechy si
prevzalo domáce družstvo VK-ŠK
Albatros. Najlepšou nahrávačkou sa stala Alexandra Nagyová
z družstva ŠŠK Bilíkova, najlepšou smečiarkou bola Martina
Stranianková z ŠŠK Bilíkova a najuniverzálnejšou hráčkou turnaja
sa stala Szelle Dora z družstva SC
Veszprém. Vyhodnotené hráčky
obdržali pekné vecné ceny. Okrem toho organizátori vyhodnotili
v rámci turnaja hráčku za športové gesto v duchu fair-play, ktorú
obdržala hráčka Lenka Senková
z družstva VK-ŠK Albatros a tiež
bola odmenená vecnými darčekmi. Ceny jednotlivým družstvám
i hráčkam odovzdávali zástupca
starostu MČ DNV JUDr. František.



Baňas, čestný predseda turnaja
pán Karol Varmuža a predseda
volejbalového klubu ŠK Albatros pán Miroslav Mičian. Naše
poďakovanie za tento zorganizovaný volejbalový turnaj patrí
predovšetkým sponzorom, ktorý
nám pomohli finančne, vecnými
darmi a službami pripraviť skvelý volejbalový sviatok: Mestská
časť Devínska Nová Ves, Viliam
Jasaň – poslanec NR, SR, Vodax a.s., Mestský výbor SVF,
Bratislava, Nestlé Slovensko s.r.o., Slovnaft a.s., Martin Matlák,
Ing.Radovan Džugas, Red Bull
Slovensko s.r.o., Peter Dojčák,
DOMEX s.r.o., Mgr. Zvonimír
Bartovič, Penzion Hélios. V neposlednom rade treba poďako-

vať organizátorovi tohto turnaja,
volejbalovému klubu ŠK Albatros
a jeho členom výboru, že zvládli
veľmi dobre tento náročný medzinárodný turnaj ako po stránke
organizačnej tak i spoločenskej a
týmto dokázali výborne prezentovať mestskú časť DNV. Ďalej patrí
moje poďakovanie rozhodcom
turnaja, zapisovateľkám, zdravotnej sestre, hosteske v kuchynke,
tlmočníkovi i riaditeľstvu ZŠ Ivana
Bukovčana za poskytnuté priestory.	
Miroslav Mičian

Poslanec príde zo zasadania domov a chváli sa manželke:
- Dnes sme prijali uznesenie, po
ktorom sa ľudia budú mať lepšie.
Pozri, tu je návrh uznesenia a tu
zoznam tých ľudí.
•••

FUTBAL
IV. liga seniori
15. kolo 15. 4.dohr.
Lok. DNV – Dúbravka  2 : 2
g: W. Rischer,
A. Šmahovský

17. kolo 12. 4.
Lok DNV – Kráľová pri Senci
g: Gajdoš
1:3

18. kolo – 19. 4.
Tomášov – Lok. DNV  1 : 1
g: Gajdoš

TENIS v DNV
Tenisový areál na Delenej ulici
nad futbalovým štadiónom
odštartoval v polovici apríla
novú letnú sezónu. Kvalitné
kurty s novou antukou v príjemnom prírodnom prostredí
sú otvorené denne od 8:00
do 20:00. „Tenisuchtiví“ Novovešťania môžu počas celého apríla využívať akciu „do
štvrtej za štyri“ a do piateho
mája majú možnosť zakúpiť
si celosezónne permanentky
za mimoriadne výhodné ceny.
Súčasťou kurtov je tenisová
škola pre malých i veľkých,
začiatočníkov i pokročilých.
Požičiavanie a predaj tenisového náčinia a doplnkov a vypletanie rakiet je samozrejmosťou.
Triumf Tenis Centrum reprezentuje DNV v tenisovej lige
STZ. Prvý zápas odohrá devínskonovoveský tím 25. 4., všetci
fanúšikovia bieleho športu sú
srdečne vítaní.

TRIUMF TENIS CENTRUM • Informácie a rezervácie kurtov: 0904 996 328, 0907 217 251

Z policajného
zápisnika

- Prečo musia múdrejší ustúpiť?
- Aby zostalo viac miesta pre
hlupákov.
•••
- Tá naša pošta. Pred dvoma
týždňami som poslal synovi pohľadnicu k sviatkom a ešte stále ju
mám vo vrecku!
•••
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