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V čísle:

Ortuť v teplomeroch,
v
týchto
dňoch, stúpa
len
akosi
opatrne,
akoby sa obávala príjemne
prekvapiť. V ktorúsi noc, dokonca navštívil mráz zopár
kvetov marhúľ u susedov.
Záhradkári by už aj urýchlili
čas, ale ten si plynie pokojne vo
„vyšľapaných“ cestičkách.
Od ostatného vydania
novín sa toho udialo... Známy
spisovateľ sa rozhodol odísť
dobrovoľne, avizované zmeny
v DTV sa rozbehli, odvoz gudrónov pokračuje očakávaným
tempom, s príchodom teplejších
dní sa rozprúdia lepšie výsledky
športovcov futbalistov i nohejbalistov (aspoň sľubujú), vyhliadky na kúpalisko pribrzdila
petícia proti, výstavba novej
haly vo VW SK ponúkne nové
pracovné príležitosti a máj už
prinesie trochu viac vzruchu
v kultúre. Začali Grbarčiata
ziskom medailí, príprava na
Festival slovenskej národnej
piesne je v plnom prúde...
Najskôr si pripomenieme
výročia (v máji)....sviatok
práce, úmrtia M.R. Štefánika,
Deň víťazstva nad fašizmom,
ale celý rok sa nesie v duchu
dvojstého výročia narodenia
Ľ. Štúra.
My si pripomenieme aj
tých našich domácich „jubilantov“, keď však nadíde to ich
výročie.
Vydavateľ

Ročník: XXV.

9 VW SK postaví novú karosáreň • Zo škôl
10-11 Inzercia 12 Z policajného zápisníka
• Slovo Novovešťanov

Číslo: 4

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Bratislavský župan Pavol
Frešo a člen predstavenstva
Volkswagen Slovakia Eric
Reuting podpísali Memorandum
o spolupráci. Je to prvý krok
k založeniu Duálnej akadémie,
ktorá bude stredoškolákov
reálne pripravovať na prax.
• Ako vyplieniť v Bratislave
hazardné hry? Hľadanie
odpovede na túto otázku bolo
jedným z ťažiskových bodov
rokovania Regionálneho združenia
mestských častí hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy,
ktoré sa konalo 17. apríla.
• Zomrel spisovateľ
Peter Pišťanek, vo veku
nedožitých 55 rokov.
• Otvorili nový obchodný
dom pre športovcov.

Studený apríl
nepresvedčil.
Kvitnúce stromy
potešovali.

Peter
Pišťanek
odišiel
28. apríl 1960-22. marec 2015

Študoval dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. V 80. rokoch bol
spoluzakladateľom kultovej hudobnej skupiny Devínska Nová Vec.
Do roku 1988 vystriedal viacero
zamestnaní. Po roku 1989 podnikal v reklamnej branži, neskôr
bol šéfredaktorom magazínu TeleVideo-Relax, textárom v reklamných agentúrach DDB Needham
a Wiktor/Leo Burnett, od roku
1996 pracoval v spoločnosti Gratex International, kde bol tvorcom
webových stránok (content originator), redaktorom internetového
časopisu inZine, marketingovým
pracovníkom a pracovníkom Quality Assurance Group tamtiež.
(Pokračovanie na strane 2)

mestskej
časti
Devínska Nová Ves bude
sprístupnená k nahliadnutiu na
miestnom úrade v dňoch 11. 5. –
15. 5. 2015 v úradných hodinách.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
u pani Ing. Zaťkovej na č. t. 60 20
14 32.
Informácie o stave kroniky,
tvorbe zápisov a systéme vykonávania jednotlivých záznamov môžete
získať na č. t. 0905 397 141 (Mgr.
V. Dobrík – kronikár).
iz
Uzávierka dnešného čísla
bola 07.04. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 15.05. 2015,
číslo vyjde 25.05. 2015.
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Peter Pišťanek
odišiel

Vynikajúci pedagóg
V utorok 31.marca 2015 primátor hl. mesta SR Ivo Nesrovnal ocenil 25 vynikajúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských
zariadení, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní, majú dlhoročný podiel na rozvoji školstva Bratislavy
v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu
vo výchovno-vzdelávacom procese. Z našej mestskej časti bola
na ocenená v kategórii „Vynikajúci pedagóg Bratislavy „ pani
Bc. Irena Ludvigová, riaditeľka materskej škôlky M. Marečka 20.
V oblasti predprimárneho vzdelávania v Bratislave pracuje od
roku 1979. Aktívne sa podieľala na koncipovaní osnov stredných
Sociálno – pedagogických akadémií SR, pôsobila ako externý
metodik pre predškolskú výchovu. V súčasnosti Pripravuje projekt špeciálnej materskej školy pre deti s poruchami správania
a pozornosti. Preferuje nové didaktické pomôcky a postupy, ktoré
napomáhajú výchove a vzdelávaniu detí 21. storočia, ktorých
v živote čakajú veľmi náročné a zodpovedné úlohy.

(Pokračovanie zo strany 1)
Zomrel v tichosti a dobrovoľne.
Z rozlúčky (a pre rozlúčku) vyberáme slová od kamaráta:
Drahý Peter,
Netuším, čo Ťa viedlo k tomu, že
si spomedzi nás takto nečakane
odišiel. Snažím sa dať si dokopy
nejaké myšlienky, ale nejde mi to.
Akurát ma ako nejaká nepríjemná
vyrážka svrbí to, že posledne som
Ti povedal, že spravíme rozhovor
pri príležitosti Rukojemníka a potom
som sa Ti neozval. Prepáč mi to.
Veľmi ma to mrzí.
A ešte mi napadá ten text z Hammelovej pesničky, ktorú si dobre
poznal: “Neuniesol toľko tiaže,
spievať letieť, milovať.”
Ale vieš, že sme Ťa mali radi. Tvoj
vážny humor, Tvoje výborné texty,
Teba.
Nech Ťa Pán Boh, v ktorého ja verím
a Ty už veriť nemusíš (lebo vidíš)
zbaví všetkej tiaže, čo Ťa ťahala
k zemi. Nech Ti dá spoznať radosť,
Nech Ti zasvieti večným svetlom
a nech Ťa vovedie do svojej slávy,
do svojho pokoja.
Odpočívaj v pokoji, milý Peter.
A vďaka za všetko!
Zostalo po ňom dielo:
1991 – Rivers of Babylon, román
1993 – Mladý Dônč, súbor noviel
1994 – Rivers of Babylon 2 alebo
Drevená dedina, román
1995 – Skazky o Vladovi pre
veľkých a malých, zbierka mikropoviedok
1998 – Nové skazky o Vladovi pre
malých i veľkých, zbierka mikropoviedok
1999 – Sekerou a nožom, zbierka
poviedok (spoluautor Dušan Taragel)
1999 – Rivers of Babylon 3 alebo
Fredyho koniec, román
2002 – Posledné skazky o Vladovi,
zbierka mikropoviedok
2003 – Recepty z rodinného
archívu, beletrizované kuchárske
recepty
2003 – Traktoristi a buzeranti,
výber z publicistiky
2006 – Živý oheň z vína, faktograﬁcká kniha o koňaku
2014 – Neva, novela
2014 – Rukojemník - Lokomotívy
v daždi, román

Devínska Nová Ves pripravuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mestskej časti pre obdobie 2015-2020 s výhľadom na 14 rokov.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
(Program
rozvoja),
spolu
s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom
pre riadenie samosprávy, ktorý
vychádza z poznania situácie
a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území, formuluje predstavu o budúcnosti
spolu s činnosťami a projektmi na
jej zabezpečenie. Program sa
pripravuje na 5-7 rokov, s dlhodobým výhľadom na 10 – 14
rokov.
Mestská časť chce spracovať

a zostaviť Program rozvoja tak,
aby nebol zoznamom nereálnych
zámerov, na ktoré obec nemá
možnosti a ﬁnancie, ale aby bol
skutočným strategickým rozvojovým
dokumentom s cieľom dosiahnuť
rast životnej úrovne našich
obyvateľov. Taktiež mestská časť
jeho spracovaním vytvára podmienky na spoluprácu so súkromným
a mimovládnym sektorom.
Očakávame spoluprácu hlavne zo strany podnikateľských
subjektov a mimovládnych
organizácií sídliacich a pôso-

biacich na území našej mestskej
časti. Prikladáme vzorový formulár,
ktorý nájdete na webovej stránke
MČ a vo vývesných tabuliach. Informácie, ktoré poskytnete vyplnením
formuláru, budú slúžiť ako materiál
pre spracovanie východiskových
údajov a pre tvorbu zámerov rozvoja v ďalších rokoch.
V prípade záujmu vám bližšie informácie budú poskytnuté na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves.
ZŠ

OCENILI STAROSTU
Ďakovný list predsedu Jednoty
dôchodcov na Slovensku Jána Lipianského, za dlhoročnú obetavú
pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) a v prospech
staršej generácie prevzal starosta
MČ DNV Milan Jambor v pondelok 20. apríla na Sneme okresnej
organizácie JDS Bratislava 4 v Karlovej Vsi.

Spomienka
V utorok 7.4.2015 si pripomenuli Novovešťania výročie oslobodenia Devínskej Novej Vsi.

Na druhej strane rieky Moravy v Engelhartstettene máme
nového starostu p. Josefa Reitera.
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Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných
kontajnerov v Devínskej Novej Vsi.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Dátum
14. – 16. 4. 2015

Ulica
Eisnerova 38 – 40
Mečíkova pri DI
Pod Lipovým

21. – 23. 4. 2015

Š. Králika 6 – 8
Slovinec
Ľubovníkova

28. – 30. 4. 2015

P. Horova pri ZŠ
križovatka Bystrická – Opletalova
Na Kaštieli

4. – 7. 5. 2015

J. Poničana 1 – 3
Pieskovcova
Kosatcova

12. – 14. 5. 2015

J. Smreka 7 – 11
Na Hriadkach
Jasencova

19. – 21. 5. 2015

J. Smreka 10-12
Rybník
Janšáková

26. – 28. 5. 2015

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

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:
9.00 – 12.00 hod.

DEVEX 3
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ZELENÁ SPOLUPRÁCA Zelená spolupráca ZELENÁ SPOLUPRÁCA
V sobotu 11. apríla sa stretli na zelených plochách v Devínskej organizátori z Nadácie VW SK, Mestskej
časti DNV, žiaci a rodičia Základných škôl a dobrovoľníci, ktorým záleží na krajšej, čistejšej a zelenšej
Devínskej, aby vyčistili životné prostredie od odpadkov, vysadili novú zeleň a vôbec aby spríjemnili sebe
i susedom prostredie v ktorom žijú.

ZELENÁ
SPOLUPRÁCA
Nebola to len taká
obyčajná sobota. Bola to
sobota plná výstižných prívlastkov ako napríklad zelená,
rodinná, pracovná či upratovacia alebo skrášľovacia.
V sobotu 11.apríla od
9.00 do 12.00 naša Základná škola na Ulici Ivana
Bukovčana a Nadácia Volkswagen Slovakia pripravili
akciu zameranú na úpravu
školského areálu. Jarné
slniečko sa nestačilo čudovať
nad tým, prečo práve v sobotu prichádza do školy toľko
rodičov spolu so svojimi deťmi.
A videlo vecí! Ako v mravenisku! Všade sa usilovne pracovalo a skrášľovalo, maľovalo,
čistilo, zametalo, sadilo,
presádzalo, plelo,polievalo,
okopávalo. Práca išla všetkým

pekne od ruky, smeti a neporiadok zmizlia školský areál
pomaly ukázal svoju krajšiu
tvár. O dvanástej všetci zasadli k zaslúženému spoločnému
obedu a spoločne si oddýchli
po dobre vykonanej práci. Za
všetky deti ďakujeme
rodičom aj nadácii za
našu zelenú spoluprácu.
Soňa Škulová

DEVEX 4
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BEZPEČNÝ POHYB peších v DNV
Kvalita života v sídlach sa skladá
z rôznych faktoroch a jedným
z nich je bezpečný pohyb peších.
Bezpečný pohyb peších v kontexte
špeciﬁckých skupín obyvateľstva
v Devínskej Novej Vsi je projekt
za účelom dotvorenia uceleného
funkčného systému debarierizovaných peších komunikácií,
ktorý by mal byť dokončený
v priebehu roka 2015. Úlohou
projektuje uľahčiť pohyb v sídle
pre obyvateľov ale najmä pre:
rodiny s deťmi (pohyb s kočíkom),
deti na bicykli / kolieskových
korčuliach, invalidných občanov
s telesným, prípadne iným postih-

nutím a obyvateľov v pokročilom
veku s obmedzenou pohybovou
schopnosťou.
Projekt rieši bariérovosť komunikácií v celej MČ, pričom prioritne debarierizované komunikácie
sa nachádzajú na najčastejšie
využívaných trasách ako prístupové komunikácie k úradným,
kultúrno-spoločenským, sociálnym
a zdravotníckym zariadeniam
v Devínskej Nove Vsi.
Pri výbere technického riešenia
zohrávalo úlohu odporúčanie
Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska a inšpirácia úspešnými
projektami v zahraničí. Ďalším

Bezbariérové detské ihrisko na Istrijskej.

aspektom ovplyvňujúcim výber je
samotná cena realizácie. Riešenie
spočíva v úprave ukončení chodníkov a následnom osadení
debarierizačných prvkov podľa
príslušných noriem.
Odhadované náklady sú podstatne nižšie ako pri riešeniach,
ktoré sú na Slovensku bežné. Po
skončení projektu sa dosiahne viac
než 90 percentná bezbariérovosť
peších komunikácií v celej mestskej časti, čím sa zvýši miera bezbariérovej dostupnosti ďalších lokalít. Mestská časť sa taktiež zapojila v rámci aktivít v oblasti debarierizácie do súťaže „Samospráva

a Slovensko bez bariér“. Ako prvá
obec na Slovensku má inštalované
detské bezbariérové ihrisko, ktoré
vybudovala v rámci projektu z programu OPBK.
Projekt
zvyšujúci
mieru
bezpečného a bezbariérového pohybu v mestskej časti vznikol v spolupráci medzi Mestskou časťou
Bratislava – DNV a Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave
a zároveň je výsledkom semestrálneho zadania študentov: Matúša
Pružinca, Lukáša Škorvánka
a Mariána Špacíra.

Nové odstavné plochy pre autá na Hradištnej.

Nové odstavné plochy na ulici Na grbe.

Aj to je možné? Pri Terne sa ktosi traﬁl.

Na podnet občanov zmena v značení ulíc.

zš
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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
3. 5. o 17.00 h Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma bude
moderátorka Adela Banášová
Vstupné: 3 eur • veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
4. 5. o 10.00 h Spomienka na M. R. Štefánika

- pietna spomienka na 96. výročie úmrtia M. R. Štefánika
Pomník M. R. Štefánika, spojnica Opletalovej a Janšákovej ulice
6. 5. o 15.30 h.Akadémia ku dňu matiek
- vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka
- organizované podujatie
veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
10.5. o 16.00 h Koncert ku Dňu matiek

- vystúpenie DFS Kobylka, DFS Grbarčieta a FS Črip
veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstup: voľný
17. 5. o 16.30 h Strašiak Tomáš

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na hojdačke
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 1,5 eur
19. 5. o 18.00 h Koncert ku dňu rodiny
- verejný koncert ZUŠ v DNV venovaný Dňu rodiny
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
23. - 24. 5. Festival slovenskej národnej piesne

- 23.4., 19.00 h, Čarovná ﬂauta (opera)
– v naštudovaní žiakov bratislavského konzervatória
- 24.4., 16.00 h, prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
Nádvorie F-centra, Istrijská 4,
- v prípade nepriaznivého počasia Istra Centrum, Hradištná 43
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV, Mestská časť DNV
a farnosť v DNV
30. 5. o 14.00 h Deň detí
- súťaže, skákacie atrakcie, psovodi, kultúrny a športový program pre deti
Organizuje: občianske združenia a organizácie z DNV, Istra Centrum, MČ-DNV
Miesto: Istrijská ulica – areál pri ZUŠ, vstup: voľný
31. 5. o 18.00 h

Juraj Fotul: Pokušenie v Devínskej doline
- premiéra divadelného predstavenia Činoherného klubu DNV
- úsmevná satira na motívy hry dramatika Ivana Cankara: Pokušenie v
Svätoﬂoriánskej doline
- exkluzívne pre Činoherný klub hru upravil dramaturg Juraj Fotul
- účinkujú J. Abrahám, Z. Chudějová, K. Želinská, M. Málek a.h./ T. Lamoš,
K. Želinská, M. Procházka a.h., L. Jurko a.h., G. Luptáková a.h., M. Valašík a.h.
veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 3 eur

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestskou časťou Dev. N. Ves
a farnosťou Bratislava – Dev. N. Ves
vás pozýva na 22. ročník

Festival slovenskej národnej piesne
v dňoch 23. a 24. mája 2015
miesto podujatia: F centrum (Istrijská 4)
(v prípade nepriaznivého počasia veľká sála Istracentra)
program:
sobota 23. mája 2015
18:00 spomienka na Rudolfa Slobodu pri jeho pomníku
19:00 veľká sála Istracentra: Čarovná ﬂauta
(predstavenie žiakov a pedagógov bratislavského konzervatória)
nedeľa 24. mája 2015 – slávnosť Zoslania Ducha Sv.
(hodová slávnosť v Dev. N. Vsi)
11.00 Sv. omša z príležitosti Festivalu slovenskej národnej piesne
v roku Ľudovíta Štúra
16:00 kultúrne pásmo piesní a tancov v podaní súborov a sólistov,
s tradičnou účasťou umelcov z Devínskej Novej Vsi
a ďalších hostí z rôznych kútov Slovenska
--------------------------------------------------------------------------------------sprievodné podujatia:
výstava fotograﬁí K. Zlochovej,
zručností pri výrobe sviečok A. Zlochu,
a ďalšie s otvorením 23.5. o 15.00 h
v dňoch 23. a 24. v F centre

KONZERVATÓR
RIUM - TOLSTÉHO 11, BRAT
TISLAVA
PRI 95. VÝROČÍ SVOJHO VZNIKU
UVÁDZ
ZA INSCENÁCIU OPERNÉHO ŠTÚDIA

:$02=$5
$
57

ý$529
91È)/$
$87$
OPERA V DV
VOCH DEJSTVÁCH V NEMECKOM JAZYK
KU

HU
UDOBNÉ NAŠTUDOVANIE A DIRIGENT

DANIEL SIMANDL

Podujatia TIK DNV
– máj 2015

KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA

KARIN REMENCOVÁ
RÉŽIA

ROMAN BAJZÍK

02. 05. (7.00 TIK DNV, 7.30 h Istropolis)

KOSTÝMY

Historická Nitra a Arborétum Mlyňany – Autobusový výlet
Odchod autobusu: TIK DNV/Istropolis

HELENA BEZÁKOVÁ
Á

16. 05. o 14.00 h – Devínska Kobyla

Exkurzia pre verejnosť živou prírodou NPR Devínska Kobyla
Zraz: TIK DNV (Istrijská 49, DNV)

POHYBOV
VÁ SPOLUPRÁCA

VLASTA
A ÁBELOVÁ

V ALTERNÁCIÁCH ÚČINKUJÚ
:ƵƌĂũWƵƌĚĞƓ͕@ƵďŽƓ'ĂďēŽ͕^ůĄǀŬĂĄŵĞēŶşŬŽǀĄ͕ĚƌƌŝĂŶĂĂŶĄƐŽǀĄ͕ĂƌďŽƌĂǀŽƌƐŬĄ͕>ĞŶŬĂ:ŽŵďşŬŽǀĄ͕EŝĐŽůůhũŚĄǌǇŽǀĄ͕<ĂƚĞƎŝŶĂ<ŝůůĂƌŽǀĄ͕EŝĐŽůůĞ
^ĞŐşŸŽǀĄ͕ WĂƚƌşĐŝĂ ^ŵŽűăŬŽǀĄ͕ 'ĂďƌŝĞůĂ WĂƉƉŽǀĄ͕ /ǀĂŶĂ ŚƌĂƉŬŽǀĄ͕ ĂƌŵĞŶ &ĞƌĞŶĐĞŝŽǀĄ͕ <ĂƚĂƌşŶĂ WŽƌƵ
ƵďĂŶŽǀĄ͕ ŽŵŝŶŝŬĂ DĂƌŬŽǀĄ͕ :ĂŬƵďĂ
aĞŶŝŐůŽǀĄ͕ sĞƌŽŶŝŬĂ 'ƌĞŐƵƓŽǀĄ͕ >ĞŶŬĂ ^ƉŽĚŶŝĂŬŽǀǀĄ͕ sĞƌŽŶŝŬĂ ŝůŽǀĄ͕ ŶĚƌĞĂ WŝĞƚƌŽǀĄ͕ WĂƵůĂ ,ƵĚǌşŬŽǀĄ͕ WĞƚƌĂŶĂ ĞŵĂŶŽǀĄ͕ DĂƌƚŝŶ <ůĞŵƉĄƌ͕
aƚĞĨĂŶ ,ŽƌǀĄƚŚ͕ :ƵůŝĄŶ <ƵƉŬĂ͕ ĚĂŵ EĄĚůĞƌ͕ Žŵ
ŵŝŶŝŬĂ sǉďĞƌŽǀĄ͕ sĂůĠƌŝĂ <ĂƓƉĞƌŽǀĄ͕ ŵŝƌ <ŚĂŶ͕ <ĂƌŽů ƐŝŶŽ͕

DŝĐŚĂů ZĂĚŽƓŝŶƐŬǉ Ă :ĄŶ dŬĄē

22. 05. od 20. 30 h – Nočný pochod

Hravé aktivity zamerané na skúmanie možností našich
zmyslov za súmraku – Zraz: TIK DNV (Istrijská 49, DNV)
23. 05. 2015 (8.45 h Istropolis, 9. 15 TIK DNV)

Skalica a Baťov kanál – Autobusový výlet
Odchod autobusu: Istropolis/TIK DNV
Bližšie informácie:
Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, 841 07 Bratislava,
02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk
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ZLATÉ GRBARČIETA
Od 28.3. – 30.3.2015 sa
DFS Grbarčieta zúčastnil medzinárodného festivalu – súťaže
detskej a mládežníckej tvorivosti
pod názvom TOP TALENT FESTI-

VAL, ktorý sa konal v Trenčíne
a Trenčianskych Tepliciach.
Množstvo
účinkujúcich
v rôznych vekových kategóriách
od 6 - 26r. súťažilo v nominovaných žánroch: Hudba, Spev,
Tanec, Divadlo a Výtvarné umenie.
Festival sa skladal zo súťažnej
a prezentačnej časti v KC Hviezda
v Trenčíne, ktorá mala vyvrcholenie v programe Galaschow
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach, spojená s vyhodnotením
súťaží a odovzdávania ocenení
porotou zloženej s profesionálov
a odborníkov umeleckého sveta
zo Slovenska i zo zahraničia.
Druhý festivalový deň bol pre
nás dňom prekvapení. Doobedie
sme si užívali na Trenčianskom
hrade a poobede sme sa pripravovali na večernú Galaschow,
v ktorej ako hosť vystúpil aj Peter
Sámel - líder skupiny METALINDA.

Pre všetkých súťažiacich bolo vyvrcholením festivalu vyhodnotenie
súťaží a odovzdávanie ocenení.
A vtedy prišla tá neočakávaná
chvíľa:
V
kategórii
ľudový
tanec
sme
získali
Hlavnú cenu –
G R A N D P R I X.
Porota udelila aj
ocenenia
trom
najlepším
pedagógom,
vedúcim
kolektívov za profesionálne vedenie,
ktoré získala aj
naša vedúca súboru
Nika. Všetci sme ostali v nemom úžase.
Radosť,
smiech
a slzičky šťastia.
S nezabudnuteľnými
zážitkami a zlatými
medailami na krku
sme sa veľmi šťastní
vrátili
vláčikom
domov.
Veľkou motiváciou
pre nás sú pozvania
na blížiace sa festivaly, o ktorých
Vás budeme priebežne informovať.

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
v Devínskej Novej Vsi
vás pozýva

dňa 4. mája o 10:00 hod.
k pamätníku gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika na Kolónii
na spomienkové podujatie

pri príležitosti 96. výročia jeho úmrtia

Základná umelecká škola
vás pozýva na tieto podujatia:
25. apríl 2015
10:00 – 17:00
13:30 – 14:00
16:40 – 17:40
13. 05. 2015
18:00
15.05.2015
15:00 – 19:00
19.05.2015
18:00
19.05.2015
15.00 – 18:00
27.05.2015

– Bratislava pre všetkých
– prezentácia školy v stánku na Hlavnom námestí
– vystúpenie orchestra FOR Bratislava junior,
pódium – Hlavné námestie
– Koncert. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
– Koncert ku Dňu matie k. Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku.
– Deň otvorených dverí v ZUŠ Istrijská 22,
– Ku Dňu rodiny – tanečno-divadelný program
v Istra Centre
– prijímacie talentové skúšky do ZUŠ,
budova ZUŠ Istrijská 22,
– prijímacie talentové skúšky do ZUŠ,
budova ZUŠ Istrijská 22, 15.00-18:00

Ďakujeme všetkým, ktorý
sa
akoukoľvek
pomocou podieľajú na ďalšom
úspešnom vzraste súboru.
Vaše GRBARČIETA

OPRAVA
V minulom čísle Devexu sme nedopatrením v článku “Hasičom nové auto”
uviedli nesprávnu informáciu.
Opravte si prosím:
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je genenrál JUDr. Alexander Nejedlý, Dobrovoľný hasičský zbor vedie prezident Ladislav Pethö.
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Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Spomienka

Andrej DOBRÍK
a Veronika HEGEDÜŠOVÁ
Patrik ZÁŠKVARA
a Anna HELEBRANTOVÁ
Ján ZELENKA
a Vanda PLAVINOVÁ
Blahoželáme!

S úctou a láskou si
pripomíname 28. 4. 2015
– už 6. výročie,
keď nás opustila po ťažkej
chorobe naša dobrá manželka,
mamička a babka
Helenka RUŽOVIČOVÁ.

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Karolína ŠAŠIKOVÁ
Alexandra JURCSIK

Vitajte!

O dišli z našich radov
Vladimír HEREGA
Zoltán BIRÓ
Marián GLATZER
Františka JURČÁKOVÁ
rod. MARTANOVIČOVÁ
Eduard SCHREK
Ján BADRŇA
Nech odpočívajú v pokoji!

Podakovanie

Spomínajú manžel Ján,
dcéra Jarka
s manželom a vnukom
Marekom,
syn Janko aj ostatná rodina.
Odpočinutie večné,
daj jej ó Pane.

Spomienka
Odišli tam odkiaľ niet návratu.

V minulých dňoch od nás
navždy odišiel vzácny človek
Ing. Eduard SCHREK.

Jozef KRAJČÍR
9. 5. 2006,
o rok neskôr jeho svokor

V mene našej mestskej časti
si dovoľujeme poďakovať za
jeho prácu pre našu mestskú
časť, a predtým samostatnú
obec - Devínsku Novú Ves. Jeho
prínos ako poslanca a predsedu
komisie výstavby bol nielen vo
vybudovaných stavbách, ale aj
v ľudskom prístupe, porozumení
a láskavom humore ktorými
zvládal neľahkú pozíciu
v rôznych obdobiach.
Pán inžinier Schrek nikdy
nechápal svoju funkciu
v samospráve inak ako
dobrovoľnú a nezištnú aktivitu
pre rodnú obec.
V období keď od nás navždy
odchádza dovoľte vysloviť:
Edo ďakujeme .
Starosta a mladší
Edovi nasledovníci.

Eduard ŠČEPÁN
3. 5. 2007.
V našich srdciach spomienkach
sú a budú stále s nami ...
Rodina Ščepánová a Krajčírová

Zmena je život, zvykne sa vravieť. K jednej takejto sa odhodlala MČ DNV v oblasti mediálnej komunikácie, konkrétne
v Devinskonovoveskej televízii (DTV). Snahou je skvalitniť
výrobu a ponúknuť občanom výstupy, ktoré budú občanov
zaujímať. O všetkých zmenách a novotách bude informovať
samotná DTV a ak dostaneme podklady, tak aj Devex.

Zmeny v DTV
Prvou zmenou je post konateľa,
na ktorý nastúpila skúsená Jana
Martanovičová (Ďuriačová). Ponúka dvadsať ročné skúsenosti nadobudnuté pôsobením v médiách
a v oblasti komunikácie. Začínala
ako redaktorka domáceho spravodajstva v Slovenskej televízii.
Potom pracovala v zahraničnej
redakcii, kde prinášala informácie
najmä z nemecky hovoriacich krajín.. Moderovala a neskôr tiež zodpovedala, ako vedúca vydania za
spravodajské, publicistické aj diskusné relácie. Skúsenosti z oblasti
riadenia získala ako riaditeľka
komunikačného odboru v Sociálnej poisťovni, kde sa venovala rozvoju internej komunikácie, rozvoju
call centra a kontaktných centier
po celom Slovensku.
Už pri prvých dotykoch
s novým pracoviskom vidí priestor
na rozvoj programovej ponuky,
väčšieho množstva a väčšej
pestrosti informácii, ktoré pod-

poria rozvoj komunitného života,
na takú skladbu programu, ktorá
získa pozornosť divákov všetkých
vekových kategórií.
Na „domácom ihrisku“ jej
možno želať len veľa trpezlivosti, dobrú spoluprácu so všetkými,
ktorí sa budú vzájomne potrebovať
a podporovať a skoré dosiahnutie
cieľov.
r

Divadelná jar piatakov
Nie je trieda ako trieda. Keď
sa obyčajná školská trieda premení na divadelnú, to je paráda!
V laviciach hľadisko a diváci, pred
tabuľou javisko a kulisy. Na javisku
bábky vlastnoručne vyrobené, za
nimi talentovaní piataci ako bábkoherci, v rukách scenáre vlastnou
hlavou vymyslené a ...môže sa
začať! Divadielka plné fantázie,
rozprávkových bytostí, vtipných
dialógov, neočakávaných situácií.
Červená čiapočka s kofolou,
princezná na rande s drakom,

hovoriace zvieratká s moderným
prístupom k životu. Piataci zo
Základnej školy na Ulici Ivana
Bukovčana naplno rozbalili svoje
herecké nadanie a hodinu literatúry premenili na divadelnú
prehliadku. Konala sa 1. apríla,
bola veselá, vtipná, zábavná
a veľmi tvorivá. Nie, nebol to
žiadny aprílový žart, ale perfektná
divadelná realita. Kto neverí, nech
sa príde pozrieť na výstavu vystupujúcich bábok do našej školskej
knižnice.
Soňa Škulová

Ing. Mária ŽIAKOVÁ
mediátor
a regresný terapeut
pracujem na telefonické
objednávky
tel.: 0948 581 888
www.mediathor.sk
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postaví v Bratislave

novú karosáreň
• za pol miliardy eur
• Investícia 800 miliónov eur
• 200 pracovných miest na pracovnú zmenu
• Najmodernejšie spájacie technológie na svete
Bratislava. 14. apríl 2015 – Základný kameň novej
karosárne dnes položili zástupcovia Volkswagen Slovakia (VW SK) a Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) v bratislavskom závode spoločnosti. V novej hale
sa budú vyrábať karosérie Porsche Cayenne.
„Volkswagen Slovakia rastie a rozširuje svoje kompetencie. Na Slovensko prichádzajú

najmodernejšie technológie automobilového priemyslu. Po-tvrdením
toho je aj výstavba novej karosárne

SIEDMACI ZŠ P. Horova
v kreslách NR SR

Na posledný marcový piatok sa
žiaci 7. B triedy ZŠ, P. Horova 16
veľmi tešili. Školské lavice aspoň na

krátky čas vymenili za tie parlamentné. Navštívili totiž Národnú radu
Slovenskej republiky.

Porsche, do ktorej investujeme 500
miliónov eur,“ povedal Albrecht
Reimold, predseda predstavenstva
VW SK.
Karosáreň sa bude rozprestierať
na ploche 35 700 m2 a vyžiada
si zbúranie starej logistickej haly.
Na výstavbu novej haly bude
potrebných 3 200 ton ocele a presunutie takmer 35 000 m3 zeminy.

Realizácia hrubej stavby bude
prebiehať v roku 2015 a v roku
2016 prebehnú inštalácie technológii. Spustenie prevádzky novej
karosárne je naplánované na rok
2017. V hale bude pracovať 200
vysokokvaliﬁkovaných zamestnancov na pracovnú zmenu a bude
disponovať až 500 robotmi.
vm

Veľmi milá pani sprievodkyňa
ich vo vstupnej hale privítala,
oboznámila ich s históriou NR SR,
jej poslaním a úlohami v súčasnosti.
Dozvedeli sa veľa o našich štátnych
symboloch, ktorými sú štátna vlajka,
štátny znak, štátna pečať a štátna
hymna. Zaujímavý bol výklad o tom,
že NR SR odvodzuje svoju tradíciu
od historicky prvej Slovenskej národnej rady, ktorá bola založená 16.
septembra 1848 vo Viedni pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana.
Potom sa žiaci presunuli do
veľkej rokovacej sály, kde sa konajú
schôdze NRSR. Tu sa dozvedeli informácie o výboroch NR SR a ich
činnosti, o počte a rozdelení poslancov, zasadacom poriadku NR
SR, tvorbe televíznych záznamov,

rokovacom poriadku, tvorbe živého
vysielania na internetovej stránke
NR SR. Mali možnosť sadnúť si na
miesta, kde sedia počas rokovaní
poslanci, členovia vlády a pán prezident. Dokonca si mohli vyskúšať aj
hlavný rečnícky pult. Ďalej nasledovali zvedavé otázky žiakov, na ktoré
dostali výstižné odpovede.
Na prvom poschodí budovy NR
SR videli nádherné originály obrazov maliara Albína Brunovského
maľované priamo na dreve.
Napriek nepriaznivému počasiu
siedmaci prežili príjemné dopoludnie a domov sa vrátili obohatení
o nové poznatky. Exkurzia sa im
veľmi páčila.
Mgr. Ochodková,
Mgr. Balajová, ZŠ P. Horova 16

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva Vás srdečne pozýva na

JOGOVÉ CVIČENIA
Cvičenia sú vhodné pri bolestiach kĺbov, chrbtice a hlavy, znižujú psychické napätie a stres.

Základná škola ul. I. Bukovčana 3 – malá telocvičňa
každý utorok o 17.45 hod.

Výlet do sveta rozprávok
S nadšením sme sa zapojili
prvýkrát do medzinárodného projektu NOC S ANDERSENOM
a 27.marca sme prežili spoločne jednu z kúzelných rozprávkových nocí.
V čase, keď najväčší rozprávkar
sveta oslavuje svoje narodeniny, do
školských knižníc smerujú už pätnásť
rokov kroky nadšených čitateľov

a obdivovateľov sveta rozprávok.
Knižnica a kinosála našej Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana
sa v tento večer zrazu premenili na
rozprávkové kráľovstvo a v duchu
motta „Zoznámte sa, prosím“ sa
začala rozprávková noc. A tak 35
nadšencov sa zoznámilo veľmi podrobne s tvorbou tohto rozprávka-

(bližšie informácie Edo tel. 0948 046680
a Ivan tel. 0908 481 898)
Cena: dospelí 3,- EUR, dôchodcovia a študenti 2,- EUR
Príďte v športovom (prineste si karimatky)
Tešíme sa na Vás!

ra a sami sa postupne premenili
na rozprávkové bytosti. Dievčatko
so zápalkami, Pipi Dlhá Pančucha,
čarodejnica, princezná na hrášku,
cínový vojačik a iní spoločne čítali
úryvky z obľúbených kníh, sledovali
Andersenovu rozprávku, vyrábali
rozprávkové plagáty, absolvovali
strašidelnú cestu za pokladom po

chodbách tmavej školy. Spoločná
večera, maškrtenie a hlavne veselá
noc prežitá v spacáku. Ráno sladké
raňajky a potom návrat z rozprávky
do všedného života spestreného
zážitkami z neobyčajného výletu
do sveta rozprávok.
Soňa Škulová
DEVEX 9
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Francúzsky Decathlon
otvoril v Bratislave svoju prvú predajňu

Sieť športových obchodov Decathlon otvorila v Bratislave svoju prvú
predajňu. Zákazníci nájdu už od 10. apríla 2015 v bratislavských
Boroch na predajnej ploche 2000 m2 oblečenie a športovú výstroj
pre široké spektrum športov. Francúzsky Decathlon, ktorý plánuje
v tomto roku preinvestovať na Slovensku viac ako 20 mil. eur,
ponúkne zákazníkom 20 exkluzívnych a inovatívnych športových
značiek. Historicky prvý nákup v predajni Decathlon na Slovensku
zrealizovali olympijskí víťazi vo vodnom slalome v kategórii C2 bratia
Hochschornerovci.

„Svoj príbeh a predajný koncept
‚všetko pod jednou strechou‘ začal
Decathlon písať pred 40 rokmi a dnes
prichádza aj na Slovensko. Som

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

presvedčený, že vďaka našej ﬁlozoﬁi
predaja a atraktívnym cenám si nájde
sortiment Decathlonu svoje miesto
v mnohých slovenských rodinách –
u športovcov, ale aj u širokej skupiny
ľudí, ktorí žijú alebo chcú žiť aktívnym

•

Ponúkam priesady: rajčiny, paprika,
zeler, bylinky, letničky a muškáty.
M. Šubín, Na grbe 3.
tel.: 0907 222 231
Predám paradajkové a paprikové
planty - rôzne druhy.
tel.: 0903 668 260

spôsobom života,“ hovorí Jerôme
Morice, generálny riaditeľ Decathlon
Slovensko.
Len v tomto roku plánuje Decathlon
preinvestovať na Slovensku viac ako
20 mil. eur a zamestná viac ako 100
ľudí. Svoju druhú predajňu otvorí ešte
počas tejto jari v novobudovanej
bratislavskej nákupnej zóne Pharos.
V predajniach Decathlonu pracujú
iba športovci, pre ktorých je šport
súčasťou ich života. V predajni Decathlon
Bory poradí zákazníkom napríklad
bývalá hráčka basketbalového tímu
Good Angels Košice Katarína Pindrochová či bývala reprezentantka Slovenska v plávaní Jana Svrčková.
Decathlon je vo svete známy aj
svojou inovatívnou ﬁlozoﬁou predaja.
Všetky výrobky zakúpené v predajni si
budú môcť zákazníci hneď vyskúšať,
a to buď priamo v obchode alebo
na priľahlom multifunkčnom ihrisku.
„Súčasťou predajnej kultúry Decathlonu je

04 - SLUŽBY
•

•

•

02 - PREDAJ
•

(zľava) Pavol Hochschorner, generálny riaditeľ
Decathlon Slovensko Jerôme Morice,
riaditeľka predajne Decathlon Bory Martina Paulikánová,
manažérka komunikácie spoločnosti Decathlon
Zuzana Cibulčíková a Peter Hochschorner

•

•

Ján Polák
– ÚDRŽBA

VODOINŠTALÁCIE

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
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209

poskytovaný servis na bicykle a v zimných mesiacoch aj na lyže. Pri výmene
či vrátení tovaru sa naši zákazníci, ktorí sú zapojení do vernostného
programu, nemusia preukazovať
pokladničným blokom,“ hovorí Martina Paulikánová, riaditeľka predajne
Decathlon Bory.
Historicky prvý nákup v novootvorenej predajni zrealizovali slovenskí
olympijskí víťazi vo vodnom slalome
v kategórii C2, bratia Peter a Pavol
Hochschornerovci. „Je pre nás cťou
otvoriť prvú predajňu Decathlonu na
Slovensku. Sme presvedčení, že slovenské rodiny a fanúšikovia pohybu
a aktívneho športu nájdu v tejto predajni všetko, čo potrebujú pre šport
a trávenie voľného času. Decathlonu
želáme, nech sa mu na Slovensku darí
a nech má veľa spokojných zákazníkov,“ povedal Pavol Hochschorner,
slovenský reprezentant vo vodnom
slalome.

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

•

•

•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Predám RD v Čachticiach s 12á
pozemkom.
tel.: 0908 810 813
Hľadám,
kúpim
Hľ
adá
dám kú
pim
i starší
t ší rrodinný
odi
dinnýý ddom
om
(alebo stavebný pozemok) na
Grbe, alebo v starej Devínskej.
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
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
ZSS Seniorville Jablonové prijme
do TPP opatrovateľa/ku pre seniorov.
Info na 0918 634 251

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
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ŠIROKÝ
VÝBER
SLUŽIEB
www.borymall.sk
REVOLUČNÁ GEOMETRIA

CORGHI

KO N T R O L N É M E R A N I E G E O M E T R I E

ZDARMA !

geometrie pri príjme vozidla
• Kontrola
rýchla kontrola stavu vozidla

prípravné práce na vozidle
• Žiadne
žiadne svorky a upínače

obsluhy
• Jednoduchosť
zariadenie samo skenuje geometriu

Buďte aj vy súčasťou
revolučnej geometrie
parametre sú v reálnom čase
• Všetky
zariadenie kontroluje reálny stav vozidla
LIVE
w w w. m p m a u t o . s k
MPM auto, s. r. o., Opletalová 95
Bratislava 841 07

Tibor Hačko: +421 948 417 792
Stanislav Maxa: +421 911 417 797

Rýchle meranie a vyhodnotenie

FAST •zariadenie si samo načíta hodnoty vozidla

E-mail: mpmauto@mpmauto.sk
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Z policajného
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase od
00.15h do 02.00h na ulici Slovinec
vykonal vlámanie do rodinného
domu a to tak, že na prízemí poškodil
zámok na balkónových dverách,
vnikol do domu odkiaľ odcudzil
skrinku, v ktorej sa nachádzali
rôzne druhy šperkov zo žltého kovu
a z bieleho kovu, mobilný telefón
zn. HTC, kozmetickú tašku zn. Mary
Kay, v ktorej sa nachádzal zväzok
kľúčov na prívesku v tvare husľového
kľúča, striebornej farby,následne
sa neznámy páchateľ presunul do
garážového priestoru, kde otvoril
dvere na tam zaparkovaných motorových vozidlách, pričom z vozidiel
nič neodcudzil.
• Neznámy páchateľ svojím
konaním spôsobil poškodenému
53-ročnému
mužovi
škodu
poškodením vo výške 600,-eur
a škodu krádežou vo výške 1.700,eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
15.30h dňa 15.03. do 20.00h
dňa 16.03.2015 na ulici Jána
Jonáša z garáži odcudzil kábel
cyky-J 3x2,5 kotúč o dĺžke 400m,
kábel cyky-J 3x1,5 kotúč o dĺžke
100m, platenú brašnu na náradie
zn. WURTH spolu s el. náradím
zn.WURTH, šrobovačku zn. BOSH
s dvoma baterkami a nabíjačkou,
príklepovú vŕtačku zn.Bosh, kufrík,
v ktorom sa nachádzali tri meracie
prístroje na impedanciu, kliešťový
ampérmeter s voltmetrom kliešťový
merák na zemné odpory v hliníkovom čiernom kufríku, merák na
zemné odpory PU430, okružnú
pílu zn. Makyta, brašnu, v ktorej
sa nachádzalo náradie, päťdesiat
kusov dyn líšt hliníkových o dĺžke
60cm, štyri kusy letných pneumatík
zn.Continental, čím poškodenému
56-ročnému mužovi spôsobil škoda
krádežou vo výške vo výške 3.050,eur a škodu poškodením vo výške
20,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
17.30h dňa 19.03. do 207.15h dňa
20.03.2015 na Ľubovníkovej ulici
vnikol do tam zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda Octavia
odkiaľ odcudzil spínaciu skrinku, čím
poškodenému 38-ročnému mužovi

spôsobil škodu poškodením vo výške
500,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
20.00h do 21.55h dňa 20.03.2015
na ulici Ivana Bukovčana poškodil
sklenenú výplň na vchodových
dverách obytného domu, čím
poškodenej spoločnosti spôsobil
škodu poškodením vo výške 250,-eur.
Hliadka PZ dňa 23.03.2015 v čase
o 03.00h v Bratislave na ceste
II/505 kontrolovala motorové vozidlo zn.Volkswagen Passat, ktorého
vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil
dychovej skúške, ktorá preukázala
hodnotu 1,09 mg/l alkoholu v krvi.
29-ročný vodič bol zaistený, nakoľko
bol podozrivý z prečinu Ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky
v zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 24.03.2015
v čase o 23.25h na Eisnerovej
ulici kontrolovala motorové vozidlo
zn.Volkswagen Golf, ktorého vodič
bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu
0,82 mg/l alkoholu v krvi. 37-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Hliadka PZ dňa 28.03.2015
v čase o 20.42h na ulici Na Grbe
kontrolovala motorové vozidlo
zn.Škoda Fabia, ktorého vodič bol
vyzvaný, aby sa podrobil dychovej
skúške, ktorá preukázala hodnotu
0,77 mg/l alkoholu v krvi. 23-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
05.00h do 05.20h dňa 03.04.2015
v Bratislave počas cestovania v autobuse č. 21 odcudzil zo sedačky
voľne položený mobilný telefón zn.
HTC Desire 610, čím poškodenému
24-ročnému mužovi spôsobil škodu
krádežou vo výške 150,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 12.00h dňa 11.04. do 08.30h
dňa 12.04.2015 na ulici Jána Jonáša
odcudzil tam zaparkované a riadne
uzamknuté motorové vozidlo zn.
Audi A6, v ktorom sa nachádzali dve
skrinky so zásuvkami zn. IkeaMalm,
čím spôsobil poškodenej 42-ročnej
žene škodu krádežou vo výške
6.100,-eur.
mk OrPzBa4

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

Myslím, že je to pekná a
zaujímavá myšlienka postaviť kúpalisko v Devínskej. Ale takisto
myslím, že ho až tak nepotrebujeme. Sú omnoho prioritnejšie problémy, ktoré by sa mali riešiť. Ako
napr. doprava, poničené cesty
a chodníky. Takisto pán starosta mal
v pláne vybudovať aj multifunkčný
športový areál a centrálne námestie. Skôr sa prikláňam k tomu, lebo
kúpalisko sa aj tak dá využívať
len cez leto. A to miesto pri tenisových kurtoch nie je až také veľké.
Prikláňam sa k názoru obyvateľov,
ktorí ho tam nechcú.
IP

To čo má byť za Ternom?
Podzemné garáže? Alebo námestie? Alebo skládka kameňov?
mt
Výročia oslobodenia Devínskej si pripomenulo vraj sedem
občanov. Nie je to málo? Nie je
to hanba?
Matúš R
Kúpalisko vraj nebude,
lebo je proti niekoľko obyvateľov,
čo poslali petíciu. Čo je na tom
pravdy?
Jozef D
Martin K

Good Sports International Slovensko

POĎTE S NAMI DO BOJNÍC!!!
Zažiť jedinečný letný tábor
plný hrejivých, veselých, šťastných, náučných,
priateľských a rodinných aktivít!!!
ČAKÁ NA VÁS:
• konverzačná angličtina
• ohňostroj • baseball
• táboráky • ﬂorbal
• disko • futbal
• karneval • volejbal
• pevnosť Boyard • basketbal
a naši priatelia z USA v rekreačnom
zariadení Hluboké nad Bojnicami.
Termín od 4. 7. – 12. 7. 2015
Cena 170 eur
Vek 8-17 rokov
KONTAKT: katarina.mozsiova@gmail.com
alebo na tel. čísle: 0902 705 507

Hovorí rachitický dedko:
- Ja nemôžem svedčiť,
ja som krivý svedok!
•••
-Skupina sa rozpadla po tom,
čo spevák začal brať drogy...
ostatným členom kapely...
•••
- Urobiť ženu šťastnú je
ľahké. No drahé...
•••
- Elektrikár. No mne tu
už nikto iný ako elektrina
ruku nepotrasie!?

•••
- Vonku mrzne čím ďalej tým
viac a tá moja ženská nerobí
nič iného, iba pozerá cez okno.
Ak to tak pôjde ďalej, budem ju
asi musieť pustiť dovnútra...
•••
- Čo robia cez víkend ľudia,
ktorí sa cez týždeň
nevyspali?
- Snažia sa vyspať.
- Správne. A čo robia ľudia,
ktorí sa cez týždeň vyspali?
- Vŕtajú elektrickou vŕtačkou.
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