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vydavateľa
„Zmocnil sa ho megalomanský blud ahasverizmu, žije
akoby bol nesmrteľný.“ Takúto,
napohľad komplikovanú vetu
vlastne iba jej záver o postmodernom človeku, som nedávno
čítal a vybavil som si hneď aj
tých, na ktorých prirovnanie
pasuje. Práve teraz, počas tohtoročnej krátkej plesovej sezóny,
keď okrem zábavy chtivých občanov sa parkety plnia aj tzv. celebritami. Nie, že by sme nevedeli
prežuť a prežiť ten názov.
Celebrity boli i budú. Niekde ich
vývoj trval stáročia, niekde, a
myslím tým práve našu dnešnú dobu, stačilo aj zopár správnych ťahov, pardón, rokov, a
máme tu „tiež celebrity“.
Ak niektorým prischol názov
„rýchlokvasení(á)“, nuž len preto, že peniaze prerástli ducha.
Opäť to mám ako postreh z
domácej spoločenskej udalosti,
ani nie dva roky starej, kde
„celebrity“ sa predbiehali v chvastaní, čo všetko oni: dosiahli,
majú, môžu... Hlavne rezonovalo, čo všetko môžu. O tom, že
spoločenská udalosť môže mať
aj kultúrny rozmer spočívajúci
v rozdávaní dobrej nálady, pohody a vytváraní týchto predpokladov aj pre budúce dni, to
rýchlokvasení nepoznajú.
Ešteže potešil pohľad na tých
jednoduchých necelebrít, ako
úprimne a milo sa bavia a radosť rozdávajú.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

25.1. 2008

Ročník: XVIII.

Číslo: 2

V čísle:

1 Vďaka 2 Z radnice
3 Zimná údržba * VW - nové zdravotné stredisko
* ZŠ I. Bukovčana 1 4 Kultúra * 17 chorvátsky ples
* Plesali Grbarčieta 5 Spoločenská kronika
* Otvárali plesovú sezónu 6 Slovo Novovešťanov
7 Inzercia 8 Z policajného
zápisníka * Šport * Futbalisti a motoristi pozývajú na ples

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY

Sadzba
za vonkajšie sedenia umiestnené
na iných verejných priestranstvách
v správe mesta na území mestskej
časti Devínska Nová Ves je 10 korún.

S vyrovnaným rozpoctom
ˇ
vo výške
takmer 10 miliárd

Tohtoročnú plesovú sezónu otvorili matičiari

Vďaka
Ako iste väčšina čitateľov
Devexu vie, noviny bez podpory mestskej časti DNV idú
od 1. 7. 2007 na dlh. A ako
som sľúbil pravidelne budem
zverejňovať vývoj, teda stav
účtu, ako sa darí, aj pomocou
vás čitateľov a sponzorov, znižovať stratu za rok 2007 a
predpoklady na rok 2008.
Od ostatného vydania Devexu 11.1. sa zvýšil príspevok na
62 600 Sk, dostal som prísľub
vo februári by malo pribudnúť
ďalších 25 tis Sk, takže za
rok 2007 zostane už len rest
22 400 Sk.
Možno viac napovie výpis z
bankového účtu na začiatku
februára.

Dovoľte mi preto poďakovať
všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na možnosti zachovať a
pokračovať vo vydávaní Devexu akoukoľvek čiastkou.
Verím, že spolu to dokážeme. A ďakujem za tých, čo
nemôžu, či zabudli.
Pre osvieženie uvádzam:
číslo účtu:
5501241032/0200
Devex – Peter Krug, Kalištná
9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
Variabilný symbol je veľmi
dôležitý, podľa neho možno rozlíšiť ostatné platby od
špeciálneho účelu na Devex
a ktokoľvek bude mať záujem
môže zistiť na aký účel platba
šla.

Bratislava bude v roku 2008
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v príjmovej a vo výdavkovej
časti vo výške 9,749 miliardy korún. Poslanci mestského zastupiteľstva zároveň schválili aj návrh
rozpočtu na roky 2009 - 2010.
Hospodárenie mesta ovplyvní v
budúcom roku prijatie úveru vo
výške 59,1 milióna eur (vyše dve
miliardy korún), ktorý sa použije
na splatenie úveru prijatého v
roku 2003 od Istrobanky. Splatenie sa uskutoční formou reﬁnancovania.
Ako sa uvádza v dôvodovej
správe, pri zostavovaní rozpočtu
mesta na roky 2008 - 2010 bolo
prioritou dosiahnuť vyrovnané
rozpočty a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti mesta a mestských organizácií pri plnení samosprávnych
a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky mesta vyplývajúce
z dlhovej služby a zabezpečiť
krytie schválených investičných
projektov mesta na roky 2007
- 2010. Kapitálové výdavky na
roky 2008 -2010 sa rozpočtujú
vo výške asi 5,434 miliardy korún.
Úzavierka dnešného čísla
bola 17.1. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 31.1. 2008,
číslo vyjde 8.2. 2008.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV (MR MČ
DNV) sa zišla 8. 1. 2008 na svojom
prvom riadnom zasadnutí. Z prerokovaných materiálov a prijatých
uznesení sme vybrali tieto závery:
MR MZ MČ DNV
- zobrala na vedomie stav plnenia
uznesení MZ MČ DNV a MR MČ
DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh rozpočtu Denovy, Istra-centra,
OHZ na roky 2008 – 2010 po
zapracovaní pripomienok MR MČ
DNV, a odporučila Valnému zhromaždeniu DTV, s. r. o. a Valnému
zhromaždeniu DNV ŠPORT, spol.
s r. o. schváliť návrhy plánov činnosti na roky 2008 – 2010 po zapracovaní pripomienok MR MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh VZN o podmienkach podnikania a dodržiavania verejného poriadku po prerokovaní v Komisií verejného poriadku a v Komisií ﬁnancií,
podnikania, cestovného ruchu a
legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh zmien VZN č. 7/2004 (miestne dane) po prerokovaní v Komisií
ﬁnancií, podnikania, cestovného ruchu a legislatívy,
- uložila riaditeľke Istra-centra
doplniť materiál – Koncepcia kultúrnych podujatí v MČ DNV na roky
2008 – 2010 v znení pripomienok
MR MČ DNV, predložiť ho na prerokovanie do Komisie kultúry a Komisie výstavby, architektúry a dopravy
a následne na najbližšie rokovanie
MR MČ DNV s názvom „Kalendár
kultúrnych podujatí so spoluúčasťou

MČ DNV na roky 2008 – 2010“, a
uložila predsedovi Komisie športu doplniť materiál – Koncepcia športových
podujatí v znení pripomienok MR MČ
DNV a predložiť ho na prerokovanie
do najbližšej MR MČ DNV s názvom
„Kalendár športových podujatí so
spoluúčasťou MČ DNV na roky 2008
– 2010“,
- schválila rozdelenie príspevkov pre
športové kluby a kultúrne spolky a organizácie na rok 2008 po zapracovaní pripomienok MR MČ DNV,
- odporučila starostovi MČ DNV
prerokovať zmluvné podmienky v súvislosti s uzavretím Dohody o zakúpení
autosalónu so spoločnosťou Moget, a.
s. za účasti predsedu Komisie ﬁnancií,
podnikania, cestovného ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh stavebne – technických podmienok dostavby DSS v alternatíve č.
1 po prerokovaní v Komisií výstavby,
architektúry a dopravy,
- zobrala na vedomie záznam zo
zhromaždenia občanov v Istra-centre
4. 12. 2007 a odporučila MZ MČ
DNV prerokovať závery z rokovania
s občanmi,
- zrušila súťaž na vydávanie mesačníka MČ DNV, uložila prednostovi
MÚ MČ DNV vypracovať podmienky
nového zadania verejnej súťaže na
vydávanie mesačníka a prerokovať ich
v Komisií kultúry a v Komisií ﬁnancií,
podnikania, cestovného ruchu a legislatívy a predložiť na najbližšie rokovanie MR MČ DNV, vyhlásila za víťaza
súťaže na názov mesačníka MČ DNV
p. Ľudmilu Mihalovičovú a názov „Sandberg“, a schválila vyplatenie odmeny
p. Ľudmile Mihalovičovej za víťazný
návrh názvu mesačníka MČ DNV vo
výške 1.000 Sk,
- neschválila prenájom časti priestorov

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY
NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD
Dátum
15.1. – 17.1.2008
22.1. – 24.1.2008
29.1. – 31.1.2008

Miesto pristavenia - ulica
M.Marečka 18-20, Istrijská pri zbrojnici
Š.Králika 2 –oproti
I.Bukovčana 28-30,
križovatka Bystrická-Opletalova
05.2. – 07.2.2008 P.Horova 18-20
12.2. – 14.2.2008 J.Poničana 7-11, križovatka Slovinec-Podhorská
19.2. – 21.2.2008 J.Smreka 10-12
26.2. – 28.2.2008 I.Bukovčana 2-6,
križovatka Charkovská-Delená
04.3. – 06.3.2008 Š.Králika 12-18

Do kontajnerov sa môže vyhodiť veľkorozmerný odpad.Nesmie
sa použiť na chemikálie, železo a stavebný odpad.
DEVEX 2

bývalého kina Devín Občianskemu
združeniu FCL z dôvodu nedokončeného vysporiadania majetko-právnych
vzťahov k pozemkom okolo budovy
kina Devín, a neschválila prenájom
futbalového štadióna aj s tribúnou a
pozemku pod garážami a samostatných garáži Občianskemu združeniu
FCL z dôvodu, že tento pozemok aj
s príslušenstvom bol zverený Zmluvou
o výpožičke do správy DNV ŠPORT,
spol. s r. o. na dobu 10 rokov, t. j. do
30. 4. 2015,
- vyjadrila súhlas so zmenou účelu
využitia nebytových priestorov prenajatých fy Rotech Pro, s. r. o. na kozmetiku,
- schválila uvoľnenie ﬁnančných prostriedkov na dotlač publikácie o DNV
vo výške 100 tis. Sk z rozpočtu MČ
DNV,
- neschválila prenájom priestorov bývalého kina Devín žiadateľom p. Klinka a p. Lednár z dôvodu nedokončeného vysporiadania majetko-právnych
vzťahov k pozemkom okolo budovy
kina Devín,
- neschválila nájom obecného pohotovostného bytu č. 6 na ul. P. Horova č. 7 pre p. Holičovú, a schválila
uzavretie zmluvy na dočasné ubytovanie v ubytovni na ul. M. Marečka
č. 16,
- neschválila prenájom nebytových
priestorov – pivničné priestory v budove Mýtnica p. Gallovej z technických
príčin, schválila prenájom nebytových
priestorov v objekte Mýtnica o výmere
37,34 m2 v sadzbe 2.700.- Sk/m2/rok
od 25. 11. 2007 na dobu neurčitú fy
Architekture, s. r. o. zastúpenej konateľom Ing. Arch. Tomášom Pavelkom
za účelom rozšírenia kancelárie, a
schválila prenájom nebytových priestorov v objekte Mýtnica miestnosti
č. 103a 104a o výmere 41,25 m2 v

sadzbe 2.700.- Sk/m2/rok od 30. 1.
2008 na dobu neurčitú JUDr. Cibulkovej za účelom zriadenia exekútorského úradu,
- vyjadrila nesúhlas s uzatvorením
Zmluvy o budúcej zmluve s p. Mgr.
Petrom Jánošom na prenájom plochy
na zriadenie školského bufetu v časti
vestibulu ZŠ P. Horova 16,
- vyjadrila súhlas s uzatvorením
trojstrannej dohody o prevzatí dlhu
so súhlasom MČ DNV s fy Platine,
s. r. o. a p. Bémom v súvislosti s prenájmom nebytových priestorov p. Bémovi vo VÚZ na 1. posch. O výmere 60 m2 v sadzbe 2.700.- Sk/m2/
rok na dobu neurčitú od 20. 11.
2007,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
odmeny členom komisií – neposlancom za 2. polrok 2007 podľa predloženého návrhu,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť zmeny dokumentov MČ DNV
po prerokovaní v Komisií ﬁnancií,
podnikania, cestovného ruchu a legislatívy,
- zobrala na vedomie informáciu
o ukončení spolupráce s VW na vybudovanie kompostárne MČ DNV
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
požiadať Slovenský poľnohospodársky fond o prenájom pozemku pri/
za Družstvom podielnikov Devín za
účelom výstavby kompostárne MČ
DNV,
- prerokovala materiál – výber
lokality na výstavbu športovej haly v
MČ DNV bez prijatia uznesenia,
- schválila Program MZ MČ DNV
dňa 22. 1. 2008 po zapracovaní
pripomienok.
Spracoval:
JUDr. František B a ň a s,
zástupca starostu MČ DNV

Vybrali sme z Návrhu zmien VZN

Sadzba dane za psa a kalendárny rok je :
a) za psa chovaného v rodinnom dome
.........................................120 Sk/rok
b) za psa chovaného v obytnom dome
........................................1.200 Sk/rok
c) za strážneho psa chovaného v objektoch podnikateľských subjektov
..........................................2.500 Sk/rok
d) za psa v rodinnom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže
dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného výcviku ovládateľnosti psa..............................................60 Sk/rok
e) za psa v obytnom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže
dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného výcviku ovládateľnosti psa..........................................600,- Sk/rok
Takto určená daň sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u
toho istého daňovníka.

Občania sa pýtajú
a Devínskonovoveský Expres má
záujem informácie občanom sprostredkovať.
OTÁZKA PRE:
Ing. P. Melkusa, riaditeľa Denovy
- Ako je Denova pripravená na
zimnú údržbu ciest a komunikácii
v DNV, ktoré úseky sú v súčasnosti
najfrekventovanejšie?

- Ktoré priority rieši Denova v súčasnosti pre občanov DNV?
Odpoveď
1. Denova ako miestny podnik zriadený MČ DNV je zodpovedná o.i.
za zimnú údržbu ciest III. a IV. triedy
na území MČ DNV ako aj chodníkov,
ktoré sú v správe MČ DNV – to sú
tie, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách a susedia z nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta
alebo MČ.
Denova má spracovaný plán zimnej údržby, je zriadená stála pohotovosť pracovníkov Denovy, ktorí v
prípade nepriaznivého počasia nastúpia na údržbu ciest a chodníkov.
Pred zimným obdobím boli vyhotovené dostatočné zásoby posypového materiálu (inertný materiál
– kamenná drva a technická soľ),
ktoré sa v prípade potreby doplnia
podľa spotreby. Hlavný dôraz a

Cestná danˇ
sa bude platiť v januári 2009
Platiť sa bude v inom termíne,
za iných podmienok a pribudnú
aj nové kategórie, na ktoré sa
cestná daň vzťahuje - napríklad
súkromné automobily, ktoré zamestnanec používa pri výkone
práce. To znamená, že podávať
daňové priznanie a platiť daň za
rok 2008 budú daňovníci až v
januári 2009! Daňová povinnosť
vzniká nasledujúcim dňom po
použití vozidla a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
na podnikanie používať prestalo. Daňovník je povinný podať
daňové priznanie do 31. januára

priorita pri zabezpečení zjazdnosti
ciest sa kladie na frekventované
úseky, ako aj na komunikácie v
kopcovitom teréne, ako sú napr.
ulice Slovinec, Pieskovcova, Pod Lipovým, Na Vyhliadke, Prímoravská,
P. Horova a.i.
2. V súčasnosti je prioritou zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v MČ, ďalej čistoty verejných
priestranstiev a v nadväznosti na
prijatý rozpočet MČ na rok 2008 príprava celého spektra činnosti, ktoré
bude Denova vykonávať v tomto
roku pre MČ a jej obyvateľov.
Sú to najmä :
• opravy prvkov drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, detské
ihriská)
• opravy a údržba dopravného
značenia na cestách III.aIV.triedy
opravy komunikácií po zimnom období
• rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na veľkorozmerný
odpad po území celej MČ, nakoľko
OLO a.s. túto službu zatiaľ nezabezpečuje (rozpis v prílohe)
vysávanie psích exkrementov a servis zberných košov
• údržba zelene, orezy stromov, kosenie verejných priestranstiev
Ing. Peter Melkus,
riaditeľ Denovy
po uplynutí tohto zdaňovacieho
obdobia.
Pre orientáciu uvádzame aj
sadzby dane z motorových vozidiel pre osobné autá: autá so
zdvihovým objemom motora do
900 cm3 (vrátane) sa platí 1760
Sk, od 900 do 1200 cm3 to
bude 2310 Sk, od 1200 do 1500
cm3 to činí 3190 Sk, od 1500
do 2000 cm3 je to 4070 Sk, nad
2000 cm3 sa platí daň 5170 Sk
a za auto s motorom nad 3000
cm3 6160 Sk.
Daňové úrady majú jednotný kód banky 8180. Tú sú čísla účtov: DÚ Bratislava IV
7000231951

Základná škola I. Bukovčana 1

pozýva predškolákov a ich rodičov
• Deň otvorených dverí , 29. január 15,00 - 19,00 hod.
• Karneval, 4. február 9,00 - 10, 30 hod.
• Zápis do prvého ročníka sa uskutoční, 8. februára 15,00 – 18,00 hod.
9. februára 8,00 – 12,00 hod.

Volkswagen Slovakia otvoril
vynovené zdravotné stredisko
VOLKSWAGEN SLOVAKIA,
a.s., (VW SK) otvoril vynovené zdravotné stredisko
vedľa svojej spoločnosti v
bratislavskej Devínskej Novej Vsi.
„Zdravie a čo najlepšie pracovné podmienky našich zamestnancov sú pre nás veľmi
dôležité. Snažíme sa preto v
týchto oblastiach dosahovať
tú najvyššiu kvalitu,“ hovorí
Jaroslav Holeček, člen predstavenstva pre personálne
záležitosti VW SK.
Ako ďalej dodáva, otvorenie vynoveného zdravotného
strediska je jedným z krokov,
ktorý znova posúva plnenie
týchto záväzkov na vyššiu
úroveň. Dokazujú to aj čísla
Európskeho
koncernového indexu úrazovosti závodov VW, v ktorom sa VW SK
umiestnil na druhom mieste
s najnižším počtom pracovných úrazov spomedzi 16-tich koncernových závodov
v Európe.
Zrekonštruované priestory
zdravotného strediska budú
slúžiť zamestnancom VW
SK na účely pracovnej zdravotnej služby. Budú sa tu
vykonávať vstupné, výstupné a preventívne prehliadky
v zmysle platného zákona.

„Zvyšná časť zdravotného
strediska je určená na starostlivosť o chorých pacientov. Prestavbou sa tak výrazne zjednoduší a zefektívni
organizácia práce v celom
zdravotnom stredisku,“ vysvetľuje Holeček.
VW SK poskytuje svojim
zamestnancom široký zdravotný program. V zdravotnom
stredisku sa nachádzajú ordinácie všeobecných lekárov,
ambulancie lekárov špecialistov (USG, kožná ambulancia, urologická ambulancia,
interná ambulancia, ORL ambulancia, gynekologická ambulancia, očná ambulancia),
rehabilitačné stredisko, zubné ambulancie a lekáreň.
V rámci nadštandardnej starostlivosti o zdravie umožňuje
VW SK svojim zamestnancom
absolvovanie preventívnych
zdravotných programov ako
sú ultrasonograﬁcké, mamograﬁcké vyšetrenie, kožný
preventívny program, urologický program, kardiologické
vyšetrenia, očný program, kolonoskopické vyšetrenie, rehabilitačné preventívne programy, či očkovania proti chrípke.
Všetky vyšetrenia zamestnancom plne hradí VW SK zo
svojho sociálneho fondu.

Pred zavedením eura sa môže zvýšiť výskyt
falošných korunových bankoviek
Prelom rokov je spolu s letnými mesiacmi tradične obdobím,
keď banky zaznamenávajú zvýšený výskyt falziﬁkátov slovenských
korún aj zahraničných mien. V súvislosti so zavedením eura očakáva Slovenská sporiteľňa zvýšený výskyt najmä falošných korunových bankoviek. Klienti by preto mali prijímať hotovosť len z
dôveryhodných zdrojov a skontrolovať by si mali aspoň základné
ochranné prvky bankoviek. Informácie o korunových aj eurových
bankovkách a ich ochranných prvkoch nájdu napríklad na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

PEČIATKY
a príslušenstvo

Nemusíte chodiť do mesta
VŠETKY DRUHY
dostanete v Devexe
Novoveská 14, 15.00 - 18.00
DEVEX 3

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

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
29. 1. DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
V programe vystúpia deti ZUŠ. Súťaž o najkrajšiu
masku. vo veľkej sále, od 15.00 h., vstupné 40 Sk
2. 2. CHORVÁTSKY BÁL
Tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich
v Devínskej Novej Vsi a ich hostí vo veľkej sále, od 19.00 h.
3. 2. FAŠIANGY S DYCHOVKOU
Účinkuje dychová hudba Záhorienka a hostia z Moravy,
Jozef Šmukař so sprievodom cimbalu.
Predpredaj vstupeniek v pokladni Istra Centra
od 28. 1. 2008 v čase 16.30– 21.00 h.
Členovia klubu dôchodcov si môžu zakúpiť
zľavnené vstupenky u vedúcej KD p. Lipkovej
vo veľkej sále, od 18.00 h., vstupné 170 Sk
5. 2. „POCHOVANIE BASY“
Hostia: DFS Kobylka
Predpredaj vstupeniek v pokladni Istra Centra
od 28.1.2008 v čase 16.30 – 21.00 h.
vo veľkej sále, od 19.00 h., vstupné 200 Sk
16. 2. II. REPREZENTAČNÝ PLES MOTORISTOV
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie u usporiadateľa.
vo veľká sála, od 19.00 h..
24. 2. ŠKRIATOK PIATOK
Detská divadelná scéna vo veľkej sále,
od 16.00 h., vstupné 25 Sk

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk,
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Stv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
19. 2. 2008

Cyklus prednášok pre ZŠ I. Bukovčana a P. Horova

20. 2. 2008

prednáška: Praktická prvá pomoc
Prednáša Jozef Rajchl
SNM, Istrijská 68, od 18.00 h. vstupné 20, - Sk /os.

27. 2. 2008

prednáška: Jedinečný svet vôní a farieb
Prednáša Marek Slovák
SNM, Istrijská 68, od 18.00 h., vstupné 20, -Sk /os.

Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi
Vás srdečne pozýva na

17. CHORVÁTSKY PLES 2008
2. februára 2008, Istracentrum,
Veľká sála. Devínska Nová Ves
Hrá: DUET +
Začiatok plesu: 19.30 h
Tombola - Odhadovanie hmotnosti šunky - Občerstvenie
DEVEX 4

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6,
Bratislava-Devínska Nová Ves
Vyhlasujú VIII. ročník literárnej súťaže pre svojich
čitateľov a žiakov základných škôl
„Región v ktorom žijem“
Názov tohtoročnej témy je:

„Príroda okolo nás“

Tešíme sa na Vaše príspevky a postrehy ako ich vidíte Vy.
Práce budu rozdelené do II. kategórií a to:
I. kategória: mladší žiaci - (ročníky 3. - 5.)
II. kategória: starší žiaci -(ročníky 6. - 9.)
Súťažné práce v rozsahu najviac 2 strán (A4) odovzdájte priamo v miestnej knižnici najneskôr do 22. februára 2008.
Víťazné práce odborná porota ocení počas týždňa podujatí,
ktoré sa uskutoční 10. - 12. marca 2008.

Prvý reprezentačný ples
Detského folklórneho
súboru Grbarčieta
V sobotu 12. 1. 2008 súbor
usporiadal svoj, v poradí 1.
ples v DK Devín. Aký bol?
No jednoducho úžasný.
V nádherne vyzdobenej sále
sme sa postretali rodičia tancujúcich ratolestí, starší odchovanci súboru, ale aj známi a
sympatizanti. Už toto dávalo
tušiť, že pôjde o dobrú zábavu.
Ples slávnostne otvorila Nikoleta Griezlová-Krajčírová, vedúca súboru, spolu s bratom Dáriusom Krajčírom. Pre potešenie
nám zatancovali a zaspievali
naše deti.
Počas celej noci vyhrávala
srdcu lahodné hity hudobná
skupina Fantom, ktorá prilákala všetkých plesajúcich na parket. Ten sa začal vyprázdňovať
až v samotnom závere plesu.
K pohode prispelo výborné
vínko, výdatná a chutná večera.

Zlatým klincom spoločenských podujatí bývajú v tombole
ceny. Tých bolo tiež neúrekom.
Prvá cena bola zájazd pre dve
osoby do Chorvátska
na ostrov Krk.
Štvrtou hodinou rannou sa
síce ples skončil, ale my sa už
teraz nevieme dočkať ďalšieho.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
o nás postarali:
Textil Jecková, Kvetinárstvo Begra, Firma Klemi, Kaderníctvo
Jarka, Pneuservis pri rybníku,
Kaderníctvo Magda Hujsová,
Firma Monzit, Obchod Baranovičová, T-distribučná, Pneuservis Bródy, Drogéria pri
rybníku, Sklenárstvo Kralovič,
Klenotníctvo DNV, Potraviny na Grbe, Servis Dumako,
Drogéria Dúha, Železiarstvo
Gazda, Potraviny Ludvigová,
Herba, Školské a kancelárske
potreby Vranka, Reštaurácia
u Michala a ceny od rodičov a
priaznivcov DFS Grbarčieta

KNIŽNICA

Výpožicné
ˇ hodiny:

Pondelok - 12.00 - 18.00 h.
Utorok - zatvorené
Streda - 12.00 - 18.00 h.
Štvrtok - 12.00 - 18.00 h.
Piatok - 08.00 - 12.00 h.
13.00 - 16.00 h.

Otvárali plesovú sezónu

Minisalón Š. Králika, Manikúra-pedikúra P. Horova 14, Textil
Hradištná, Farby-laky Dino, Papiernictvo J. Smreka 7, Optika M,
Moveo P. Horova, SND, Akvarex, Colorado – Biliard, Maxﬁt,
Drogéria Stratený, Cap Line, Drevokvietok, Ibeka, Oprava obuvi
J. Smreka, Čaba – pasáž, Alka,
Železiarstvo Gazda, Sandra, Ing.
Cakl, Avet, Stamado, Vydavateľstvo Paragéna, Asko Praha,
Klenotníctvo Kleopatra, P. Weiss,
K. Bergerová, starosta MČ DNV
Ing. V. Mráz, zást. starostu MČ
DNV JUDr. F. Baňas, manželia
Žatkovi, manželia Rehorčíkovi,

tupujúcim predsedom Miestneho
odboru Matice slovenskej v DNV
Ing. Jánom Žatkom, sa rozprúdila
príjemná plesová zábava.
Množstvo cien na pódiu a neodmysliteľné balóny obsahujúce
čísla cien, dávali tušiť nevšedný
záujem. A hoci cien bolo vyše
120, aj tento „maratón“ zvládli
organizátori lepšie ako po minulé
roky. V programe sa predstavili
ešte členovia Hydrorock Bratislava vedení R. Baňasom a tradične
zaujal aj srdiečkový tanec, keď
páni „kupovali“ dámam perníkové srdiečka. K dobrej nálade a pohode prispela aj chutná večera z
reštaurácie U Michala a pravdaže
všetci členovia usporiadateľskej
organizácie. Domov, mnohí až
nad ránom, odchádzali všetci spokojní.
Do tomboly prispeli, a patrí
im poďakovanie: Lekárne: Pri
radnici, Liberi, Nada, Fi. Technoservis a Dukeb z Dúbravky,
COOP Jednota-Terno, Rolando,

Ing. D. Ludvigová, členovia a priatelia MO MS.
Mimoriadnou ponukou, na
záver tomboly, prispela nová
majiteľka Rolanda pani Eva Rožňavská. Členovia MO Matice
slovenskej budú mať v reštaurácii
Rolando do konca marca 2008
20% zľavu.
V rovnakom čase mali ples v
Základne škole P. Horova a po
uzávierke tohto čísla bol aj Reprezentačný ples MČ DNV.
r

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Blahozelanie
ˇ
V nedeľu 13. januára 2008
sa dožil 80 rokov
Ján NOVÁK
z Kosatcovej.
Všetko najlepšie, veľa zdravia,
lásky a šťastných chvíľ
Ti k životnému jubileu želajú
manželka, syn
a tri dcéry s rodinami,
deväť vnúčat s rodinami,
päť pravnúčat a
ostatná rodina.

Odišli z našich radov
Doc. PhDr. Ladislav GARAJ, CSc
Koloman HONEK
Ing. Juraj RUBÍN
Nech odpočívajú v pokoji !

‘
Podakovanie
Ďakujeme rodine,
príbuzným, priateľom
a bývalým spolupracovníkom,
všetkým, ktorí
prišli odprevadiť
na poslednej ceste nášho
manžela a otca
Kolomana H O N E K A,
ktorý zomrel 6. januára 2008
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za účasť,
prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Manželka a deti

Spoločenská udalosť môže mať
aj kultúrny rozmer. Presvedčili o
tom matičiari na svojom 15. reprezentačnom plese v sobotu 12.
januára 2008 v Istracentre.
Po prvých tónoch skupiny TIP
z Letničia, úvodných tancoch členov tanečného centra Eleganza a
slávnostného otvorenia plesu zasJubilejný 15. reprezentačný ples matičiarov

‚
Slovenská sporitelna
ˇ upravuje sadzobník,
zlacnie výber z bankomatov

Slovenská sporiteľňa vydáva nový Sadzobník poplatkov a
náhrad s platnosťou od 1. februára 2008.
Banka v ňom spojila účtovné položky a poplatky, čo prispeje k väčšej prehľadnosti pre klienta. Poplatky za vedenie
bežného účtu aj balíkov produktov a služieb sa nemenia.
Od 1. februára 2008 budú klienti Slovenskej sporiteľne, ktorí
využívajú bežný účet, platiť za elektronické transakcie jednotný poplatok 4 Sk. Vďaka tejto zmene zlacnie pre nich výber z bankomatu
o 2 Sk. Za príkaz na úhradu zadaný cez elektronické kanály a platbu kartou zaplatia o 1 Sk viac.
Klienti, ktorí využívajú balíky produktov a služieb, môžu aj naďalej zadávať príkazy na úhradu cez elektronické kanály a vykonávať
platby elektronickou kartou bez poplatku.
Vklad hotovosti na účet vykonaný v obchodnom mieste zlacnie z
12 na 10 Sk.

Potraviny: Baranovičová, Lachkovič, Dona, Večierka Včielka,
Mäsiarstvo Eisnerova 56, Vinotéka Eisnerova, Zelovoc U Jarka
z Istrijskej, Reštaurácie: Istria, U
Michala, Stupka, Bagetka, HŠK
Macek, Formula café, Lulu cafe,
Kvetinárstva Begra a Iris, Herba
– Na Grbe, Textil a odevy: Silver,
Ľubica, Aida-Alan, Sandra Textil
Eisnerova 56, Chovateľské potreby Silverline, Kaderníctva: Istrijská, Magda, Prospiera, Hujsová,

Balík/Účet

Poplatok za výber z bankomatu SLSP od 1.2.2008

Balík Exclusive

0 Sk

Balík Extra Plus

2 Sk

Balík Extra

4 Sk

Bežný účet

4 Sk

Slovenská sporiteľňa od začiatku februára tiež zjednodušuje
orientáciu v poplatkoch a mení aj spôsob ich výpočtu.
Pri spotrebných úveroch a úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou vzniknú pásma s rovnakým spracovateľským poplatkom.
Banka zároveň zníži minimálny poplatok za poskytnutie úverov, čo
zabezpečí lepšiu dostupnosť pôžičiek pre klientov.
Minimálny poplatok pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou
sa zníži zo 6 000 Sk na 4 999 Sk, pri spotrebnom úvere z 2 000
Sk na 1 899 Sk.

DEVEX 5

‘

Slovo majú Novoveštania
• Ja sa vám čudujem, že ste
sa dali bojovať s hrubou silou.
Škoda času a hlavne zdravia.
Nakoniec, ak nenájdete silného
sponzora, tak skutočne prídete
o nervy, takto zbierať nadrobno.
Nepoznáte ľudí? Darmo dostanú
noviny domov, darmo čítajú, päť
ani päťdesiat korún im nemôže
chýbať, ale jednoducho nedajú. Neurobia tých pár krokov na
poštu. Možno keby ste chodili
z domu do domu s klobúkom...
Vykašlite sa na to. Aj tak sú ľudia
ľahostajní.
fb
• Je to smutné, aby obec nepodporovala ﬁnančne také noviny
ako sú Devex. Všetky vymýšľačky
okolo sú účelové. Ktosi čosi potrebuje, veď časom sa ukáže. Že
ste ponúkli Devex na predaj? A
čo je na tom čudné? Aj tu neďaleko ponúka jeden pán na predaj
obchod už hádam tri roky. A keď
niet kupec, predáva zatiaľ ďalej.
Ale keď chcú psa biť, palicu si
nájdu.
mm
• Oslovili ste vôbec všetky ﬁrmy na území Devínskej, ktoré by
mohli podporiť zachovanie Devexu? Alebo prečo Devex nepredávate? Kto má záujem čítať isto by
nejakú tú korunu venoval.
jm
Občania sa pýtajú
a Devínskonovoveský Expres, v
súlade so Zákonom 211/2000,
má záujem informácie občanom
sprostredkovať.
OTÁZKY PRE: MČ DNV (odoslané
mailom na MČ DNV 19.1.2008)

PARKOVANIE
Devínska Nová Ves je jedna z bratislavských mestských častí, ktorá
dlhodobo trpí nedostatkom parkovacích miest.
Tento fakt je spôsobený tým, že
v čase výstavby sídliska sa nepredpokladalo, že začiatkom 21.storočia
bude mať auto takmer každý obyvateľ.
DEVEX 6

1/ Počuli sme , že sa plánuje zastavať priestor Glavice alebo najbližšieho okolia, kde má vyrásť
sídlisko. Čo je na tom pravdy?
Koľko domov, koľko podlažných a
koľko bytov má pribudnúť? Koľko
to bude znamenať nárastu obyvateľov a teda nárastu na dopravu,
prepravu, zásobovanie, atď?
m
2/ Zaujíma nás občanov, koľko
kto od poslancov po pána starostu dostal odmeny na konci roka.
Pravidlá sú iste na internetovej
stránke MČ DNV. Nás zaujíma:
meno, priezvisko, suma za jednu
funkciu, suma za druhú funkciu,
suma za tretiu funkciu, prvý, druhý, tretí pán, tak ako sa to robí v
iných mestských častiach. Keďže
ide o mimoriadne odmeny, nik
nepochybuje, že sú podľa miery
zásluh, takže je to najlepší spôsob ako sa dozvieme kto je aký
dobrý pre obec.
mp,jv,
3/ Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, či sa bude riešiť parkovanie
na ulici J. Smreka 20, 22. Na CO
kryte by sa kľudne dalo urobiť 50
parkovacích miest. Sem keď človek príde o 19 tej hodine tak nemá
šancu zaparkovať. Ďakujem.
Marek
4/ Žiadame konkretizovať:
- rozdelenie príspevkov pre športové kluby a kultúrne spolky a organizácie na rok 2008,
- odmeny členom komisií za 2.
polrok 2007,
- zmeny dokumentov MČ DNV,
- zámer výstavby športovej haly v
MČ DNV

Každopádne, problém s parkovaním je tu dlhšiu dobu, budú tomu
nejaké tie 3 – 4 volebné obdobia a je
smutné, že počas nich sa žiadnemu
poslancovi nepodarilo vyriešiť takú
triviálnu vec, ako je parkovanie. Všetky riešenia, ktoré sa zavádzali, boli
nedomyslené, nedoriešené a hlavne
kontraproduktívne. Vraví sa, že poslanci sú tu pre voličov a nie voliči
pre poslancov – žiaľ v tejto oblasti
sa pre občana nespravilo takmer nič,

hoci priestor na deﬁnitívne riešenie
tu bol rovnako, ako požiadavky
občanov. Riešenie parkovania na
sídlisku by bolo taktiež riešením aút
blokujúcich chodníky a zachovaním
obecnej zelene (žiaľ, v našej obci sú
vodiči nútení parkovať aj na trávnikoch). Ide predsa o dva faktory, ktoré priamo odrážajú kvalitu života v
obci – a ktoré Miestne zastupiteľstvo
Devínsku Novú Ves (ďalej MZ DNV)
zrejme nezaujímajú. Dovoľte mi byť
konkrétny a chronologicky popísať
ako sa postupne „riešil“ problém s
parkovaním vo východnej časti Podhorského a čo bol posledný klinec do
rakvy.
Už v druhej polovici 90. rokov
nastal na Podhorskom problém s
parkovaním, dalo sa však zaparkovať v okrajových častiach sídliska.
Parkovalo sa však nedôstojne na
miestnej zeleni blokujúc chodník
pozdĺž Ulice Štefana Králika. Naša
obec nedokázala zabezpečiť toto
parkovanie až do roku 2001, kedy
na tejto ulici vyrástol polyfunkčný
dom, našťastie s dobrou koncepciou
parkovania. Nedôstojné parkovanie
na zeleni sa zmenilo na funkčné
parkovacie miesta z mačacích hláv
a taktiež bolo vystavané parkovisko,
ktoré sa dnes nachádza na spojke
medzi Zavadilovou ulicou a Ulicou
Š.Králika. Medzi týmto parkoviskom
a polyfunkčným domom zostalo
veľké zatrávnené priestranstvo a ja
som si naivne myslel, že sa tu po
vzore z Ulice Jána Poničana postaví
záchytné parkovisko. Už vtedy sa napriek zvýšeniu kapacity nedali nájsť
parkovacie miesta.
Bol som nemilo prekvapený, keď
som sa na jar minulého roka dozvedel, že sa tu plánuje stavať ďalší
polyfunkčný sedemposchodový dom.
Neviem kedy a v ktorom volebnom
období mestská časť predala tento
pozemok a neviem kedy tam schválila výstavbu tejto budovy, no isté je

jedno, že to bol úder pod pás tunajším obyvateľom a úder do rakvy
tunajšiemu parkovaniu. Občas mám
pocit, že si poslanci nášho MZ DNV
nevidia ďalej, ako na bránu svojho
domu, pretože inak by si všimli,
že tu v noci autá stoja v križovatke (čím ohrozujú bezpečnosť), na
trávnikoch, na chodníkoch, skrátka
ako sa len dá. Situácia sa vyostrila
veľmi neuváženou a hlavne nedoriešenou výstavbou ostrovčekov na
Eisnerovej ulici, kedy sa počet parkovacích miest ešte viac zredukoval.
Podhorské potrebovalo záchytné
parkovisko ako soľ. Namiesto toho
tu však bude stáť ďalší polyfunkčný dom s množstvom bytov spolu
s nájomníkmi, ktorí budú chcieť
taktiež niekde parkovať. Aby to
nebolo všetko, tento objekt (už vo
výstavbe) nemá žiadnu koncepciu
riešenia parkovania a jeho výstavba
si vyžiada uzatvorenie už existujúcich parkovacích miest (ako keby si
ten návrh výstavby ani neprečítali a
automaticky schválili). Je to veľmi
amatérske od našej obce, pretože
tým jasne dáva najavo, že žiadny
obyvatelia ju nezaujímajú (možno
tak mesiac pre voľbami). Vzhľadom
na to, že sa tým trvalo (navždy) zdegraduje parkovanie, by som sa chcel
opýtať kompetentných, či by mi neporadili, kde mám parkovať? Ako si
predstavujú oni koncepciu parkovania v našej obci? Ako si predstavujú
riešenie? Či to nechajú na uváženie
občanom a ďalej si budú veselo
zahusťovať (inak povedané ničiť)
našu obec, namiesto rastu do šírky?
Ďalej nechajú chátrať sídlisko?
Moji drahí spoluobčania, takto sa
rieši v Devínskej Novej Vsi problém
s parkovaním. Asi to bude tým, že
výstavba parkoviska pre potreby
obyvateľov nenaplní miestnu kasu
tak, ako predaj pozemku. Možno
sa raz dočkáme a naši poslanci nám
predajú aj Moravu so Sandbergom.
vt

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.

Wh

W HOTEL

(bývalý hotel Morava)
Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07 Bratislava
PONÚKAME :
• príjemné posedenie
so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk
(v Snack bare aj v reštaurácii za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií (do 60 osôb)
• ubytovanie v novo zariadených izbách
KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A, Devínska Nová Ves
841 07 Bratislava
tel.č. : 02/64761721 , 64761610
tel.č. + fax : 02/64761780
e-mail : recepcia@whotel.sk

Wh

W HOTEL

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

02 - PREDAJ

VÝPREDAJ

• Ovčie kožušiny – predložky
– dostanete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo.
Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako
kdekoľvek v meste.
•Predám klavír zn.: Karol Buchta.
Tel: 0907-732 182

dámska obuv zo starých zásob

•Hľadám: kozmetičku, pedikérku,
manikérku. Podm. živn. List.
Tel: 0911-619 376

pár za 150 korún

04 - SLUŽBY

v Devexe, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.oo - 18.oo
a na plesovú sezónu ste vybavený

03 - VOĽNÉ MIESTA

•Firma Pallang vykonáva maliarske
práce, natieracie, stierky, fasády.
Tel: 0905-257 454
• TV servis Baláž – oprava televízorov.

Na grbe 43. Tel/zázn.. 6477 6963

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 = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = 10 850 Sk. 1 cm = 22 Sk.
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%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
•Vo štvrtok 3. 1. sa v herni na
Istrijskej, zatiaľ neznámi páchatelia, snažili na hracom stroji podvodným konaním získať sumu
465-tis. Sk. Prípad je v štádiu vyšetrovania.
•V obedňajších hodinách, v pondelok 7. 1. skončil neznámy muž
v rybníku.
Príčinu smrti doporučil vyšetriť súdny lekár pitvou.
•V čase od 21. 12. 07 do 9. 1.
tohto roka neznámy páchateľ
pri Devínskom jazere ukradol ze-

lené mobilné chemické WC, čím
majiteľovi spôsobil škodu 40-tis.
Sk.
•Od 9. 1. do 12. 1. neznámy
páchateľ sa vlámal do rodinného
domu na Istrijskej, kde porozbíjal
rôzne veci a povytrhával ventily
radiátorov, tak, že voda vytiekla
do interiéru. Spôsobil škodu v hodnote 20-tis. Sk.
•V čase od 13. 1. od 14.00 h do
14. 1. 12.00 h sa neznámy páchateľ vlámal do chaty v záhradkárskej osade Železničiar.
Poškodením zariadenia spôsobil
škodu 5-tis. Sk, krádežou televízora škodu 500 Sk.

Občianske združenie futbalový klub FCL Devínska Nová Ves
organizuje prvé reprezentačné plesanie futbalového klubu
v sobotu 26. januára 2008 o 19.oo

Reprezentačný ples futbalového klubu FCL
na pôde Základnej školy na ul. Ivana Bukovčana 3 v DNV,
na ktorý Vás čo najsrdečnejšie pozývame.
Ďalšie informácie, predpredaj a rezervácia lístkov
na telefónnych číslach 0905-841 230 alebo 0905-609 218.
Posledná možnosť na zakúpenie
lístkov bude aj priamo pred plesom v ZŠ

OO PZ DNV

II. REPREZENTAČNÝ PLES
MOTORISTOV

Charitatívny beh 2008
7 DNÍ A 7 NOCÍ NA
BEŽIACOM PÁSE
Ultrabežec Jozef Rajchl z Devínskej Novej Vsi v dňoch 11. až 18.
januára 2008 opäť predstavil svoju
ﬁlozoﬁu i ciele, tento krát v Bratislave,
v obchodnom dome AVION SHOPPING PARK, behom pre podporu
charitatívnej neziskovej organizácie
Plamienok. Súčasťou podujatia boli
aj pokusy o prekonanie národného i
svetového rekordu v týždňovom behu
na bežiacom páse, teda i pokus o
prekonanie zápisu v Guinessovej knihe rekordov.
Pod záštitou pani Dr. Mračnovej
- predsedníčke Slovenského atletického zväzu a podpredsedníčke Slovenského olympijského výboru, dohľadom domácich i medzinárodných
komisárov a spoluúčasti verejnosti sa
Jozefovi takmer všetky ciele podarilo
splniť.
RAJCHL REKORD PREKONAL,
NO NEUZNALI HO
Sedem kilometrov, čo je približne
hodina behu, chýbalo ultrabežcovi
Jozefovi Rajchlovi na prekonanie Guinessovho rekordu. V skutočnosti však
rekord prekonal, avšak z technických
príčin ho komisia neuznala.
Napriek tomu dosiahol nový slovenský rekord 725 km. Diplom mu
odovzdal v jednom z bratislavských
nákupných centier Igor Svítok, komisár z Knihy slovenských rekordov.
„Nesprávne som stlačil tlačidlo a
obral sa tak o 38 kilometrov, čo je
skoro jeden maratón,“ povedal Raj-

chl. Nebyť tohto omylu, rekord by
prekonal o 31 kilometrov. „Aj tak som
rád, že som sa mohol zúčastniť takejto skvelej akcie a podporiť dobrú
vec,“ dodal.
Jozef každý deň behal do pol noci
a potom spal na bežiacom páse, keďže okrem toaliet sa nemohol od miesta behu vzdialiť. Nepríjemnosti mal s
pľuzgiermi na nohách a so žalúdkom.
„Najviac mi chýbal čerstvý vzduch,
ale kvôli podmienkam rekordu som
nemohol opustiť priestory obchodného centra, kde som bežal,“ posťažoval sa. Verejnosť na vedľajšom páse
nabehala 842 kilometrov. „O beh bol
obrovský záujem, nebolo desať minút, aby bol pás prázdny. Celkovo sa
na ňom vystriedalo vyše 150 ľudí,“ vyhodnotila akciu jej sponzorka Zuzana
Tešovičová. Za každý zabehnutý kilometer dostane nezisková organizácia
Plamienok 10 korún.
Celé podujatie je zároveň súčasťou
Rajchlovej prípravy na extrémny beh
Bratislava-Atény-Peking, na ktorý sa
pri príležitosti čínskych olympijských
hier začiatkom marca vydá. Trasu 11
722 km plánuje zdolať v priebehu piatich mesiacov, čo znamená, že denne bude musieť prebehnúť 70-100
km. „Kľúčovou myšlienkou je spojiť
olympiády nielen fakľou a ohňom, ale
aj kultúrne. Zo Slovenska zoberieme
lipu, z Atén olivu a v Číne zasadíme
čínsku ružu,“ zakončil Jozef Rajchl. V
symbolickej rovine teda ide o spojenie všetkých troch národov dohromady.
r

bude v sobotu 16. februára 2008
od 19.00 h v Istra centre
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie
u usporiadateľa 0903-403 983

Korenie života

ŠACH
III. liga
Výsledky:
DNV B - Modra B
Krasňany A – DNV B
DNV - Krasňany B
DNV B - Šachy.sk
Tatran B - DNV B

3,5 : 4,5
4,5 : 3,5
7,5 : 0,5
5,5 : 2,5
1: 7

Tabuľka po 5. kole:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Modra B
Tatran A
Krasňany A
DNV B
Slovan D
Doprastav F
Šachy.sk
Apollo
Spoje
Doprastav E
Krasňany B
Tatran B

15
12
11
9
9
9
7
7
6
2
0
0

28,5
28,0
22,5
27,0
23,5
19,5
18,5
18,0
18,0
16,5
12,0
8,0

Tesné prehry boli nešťastné, vysoké víťazstvá posúvajú družstvo do boja o medailové umiestnenie, možno aj na postupové
priečky.

- Kedysi som býval veľmi namyslený,
ale teraz som už celkom bez chyby
(meno možnosť dopísať podľa skúseností)
•••
- Prečo zavináč nemá hlavu?
- Štípali by ho oči od octu.
•••
- Aký je rozdiel medzi šálkou a
hlupákom?
- Šálka má iba jedno ucho.
•••
- Moji rodičia tvoria ideálny
pár. Mama dokáže celé hodiny
vysávať a otec nasávať.
•••
- Tak dobre, pristupujem na dialóg.
Ale nebudeš mi do toho kecať,
jasné?!
•••
Vrcholom drzosti je opýtať sa
kolegyne, aký dezén má pneumatika okolo jej pása.
•••
- Čo rastie koreňom hore?
- Horné zuby
•••
- Aký je rozdiel medzi kominárom
a bocianom?
- Bocian je celý biely a má čierny
chvost. Kominár je celý čierny a
nežerie žaby.

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.00-18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci.
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová 1, 830
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DEVEX 8

