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Tešíme sa na
HODY.
Hody v tomto roku budú
v Devínskej
Novej
Vsi
v dňoch 8. a 9. júna 2019. Organizátori tohtoročné hodové
slávnosti orientujú hlavne do
priestorov Vápencovej ulice,
preto aj Festival slovenskej
národnej piesne by mal byť
na javisku, ktoré bude v týchto
priestoroch postavené. Vystúpia na ňom detské folklórne
súbory i dospelí. Podľa
predbežných informácií: ZUŠ
Dnv, DFS KOBYLKA, súbory
KYTICA, RODOKMEŇ, ROSICA, FS POLENO, Miroslav
DUDÍK a Ľudová hudba Dudíci,
Ľudovít LUDHA, sólista opery
SND. Súčasťou bude aj prehliadka veteránov a historických vozidiel.

2 Devínska Nová Ves je proti novému
developerskému zámeru Slnečný vrch • Bory
Bývanie: pridá ďalšie dve etapy – Prinesú
663 bytov 3 VW Slovakia 4 Veľká noc
• Báseň ku dňu matiek 5 Istracentrum
• TIK DNV • Pozvánka na koncert
6 Spoločenská kronika • Muzikál Studňa
lásky 7 Inzercia • Pozvánka SLOVAKIA
RING 8 Denný tábor • Šach • Priesady
• Floorbalový turnaj • Korenie života

LESY A OCHRANA
– DNV SA PRIPOJILA K VÝZVE

OČKOVANIE
psov a mačiek
proti besnote
V sobotu 11. 5.
sa bude vykonávať,
v čase od 8:00-12:00 h.,
povinné očkovanie psov
a mačiek proti besnote
vo Veterinárnej ambulancii
na Novoveskej č. 9.
Cena očkovania
a známky je 7 eur.
devex@ba.netlab.sk

Bratislava, 24. januára 2019 –
Primátor Bratislavy Matúš Vallo
spolu so starostom Devínskej
Novej Vsi – Dáriusom Krajčírom
a starostami mestských častí
Bratislavy, vicežupankou za
Bratislavský samosprávny kraj
Elenou Pätoprstou a zástupcom
za OZ Iniciatíva Naše Karpaty
Jakubom Mrvom predostreli
širokej verejnosti konkrétne
kroky smerujúce k zastaveniu
ťažby zdravých stromov na

území hlavného mesta a BSK.
Z magistrátu hlavného mesta
bola zaslaná výzva k súčinnosti
kompetentným
štatutárnym
orgánom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
Ministerstvu životného prostredia a Vláde SR.
Na začiatku minulého roka sa
zástupcovia MPRV uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva
v oblasti Devínskej Kobyly a Vy-

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
VAŠE PRÍSPEVKY,
POSTREHY, PODNETY
NÁM MÔŽETE NAĎALEJ
POSIELAŤ NA:
nasadevinska@gmail.com
drice, až kým nedôjde k spoločnej
dohode:
pracovnej
skupiny
zástupcov MPRV, štátneho podniku
LESY SR a odbornej a občianskej
verejnosti.
Štátny podnik LESY SR však pred
niekoľkými týždňami porušil všetky
dohody a bez akéhokoľvek
oboznámenia verejnosti obnovil ťažbu dreva v najcennejších
bratislavských lokalitách.
Desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou (vyše 120 ročné
duby a buky) boli vyrúbané celkom
zbytočne a v rozpore s dobrými
mravmi, a tieto stratené hodnoty
už Bratislavčanom nedokáže nikto
vynahradiť.
Hlavné mesto sa preto rozhodlo
spojiť záujmy jednak odbornej
a širokej verejnosti, ale aj záujmy
zástupcov jednotlivých mestských
častí Bratislavy a Bratislavského
samosprávneho kraja a vyzvať
kompetentné štatutárne orgány
k stretnutiu, kde spolupráci pre
zastrešenie ochrany lesov na území
BSK a hlavného mesta.
Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva životného prostredia sa
vyžaduje konkrétne:
(Pokračovanie na strane 2)
Uzávierka dnešného čísla
bola 19. 4. 2019
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 17. 5. 2019,
číslo vyjde 24. 5. 2019.
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(Pokračovanie zo strany 1)

LESY A OCHRANA – DNV SA PRIPOJILA K VÝZVE
1. Aby obmedzili, prípadne aj úplne vylúčili ťažbu v ekologicky
najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách (Máme na
mysli predovšetkým len na územiach: CHKO Malé Karpaty, Dunajské luhy,
Devínska Kobyla)
2. Aby iniciovali začatie konania o zmene v súčasnosti platného Programu starostlivosti o les (PSL) pre Lesný celok Lesy SR
Bratislava. (= Všetky lesy na území LC Lesy SR Bratislava žiadame zaradiť do
kategórie „lesy osobitného určenia“ alebo „ochranné lesy“.
3. Rovnako aby vykonali všetky potrebné kroky na to, aby bolo
možné všetky lesy vo vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na
území hlavného mesta SR Bratislava, previesť do vlastníctva
a správy mesta a doplniť zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch tak,
aby obce/mestá mohli účinne ovplyvňovať hospodárenie v lesoch na svojom
území, a to najmä účasťou obce/mesta pri vyhotovení a schvaľovaní plánu
starostlivosti o lesy.
4. Aby zabezpečili v najhodnot-nejších lokalitách vytvorenie trvalo bezzásahových (tzv. referenčných) plôch s vylúčením akejkoľvek
ťažby.

5. Aby rozšírili súčasnú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla na celú plochu Územia európskeho významu
Devínska Kobyla
6. Aby vyhlásili prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice v zmysle
uznesenia zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
7. Aby vyhlásili Národného parku Podunajsko, ktorého súčasťou
budú na území Bratislavy aj lesy Devínskych Karpát a lužné lesy na oboch
brehoch Dunaja.
8. Aby MŽP iniciovalo obnovenie (rozšírenie) Bratislavského
lesného parku, s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody.
9. Aby MPRV vyvodilo osobnú zodpovednosť voči vedúcim
pracovníkom štátneho podniku Lesy SR, ktorí sú zodpovední za
porušenie dohody z pracovnej skupiny a za výrub najhodnotnejších zdravých
stromov v uvedených lokalitách. Sme presvedčení, že ľudia ktorí si nectia partnerské dohody, nemajú morálne právo zotrvávať na vedúcich pozíciách.
S pozdravom
Dárius Krajčír

DEVÍNSKA NOVÁ VES JE PROTI
NOVÉMU DEVELOPERSKÉMU
ZÁMERU SLNEČNÝ VRCH
Developerský zámer Slnečný
vrch vo verzii sídliska s deväť
podlažnými objektmi a ubytovňami Devínska Nová Ves nechce.
Na pondelkovom rokovaní komisie
výstavby a životného prostredia to
pred prítomnými obyvateľmi mestskej časti zdôraznil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.
Zmenený projekt
Komisia sa zaoberala projektom,
ktorý v lokalite Zamajerské na
doposiaľ nevyužitom pozemku ráta
s výstavbou 29 objektov, bytových
domov i ubytovní so štyrmi až desiatimi podlažiami.
Ide o zmenený projekt, ktorý sa
predtým týkal výstavby rodinných
domov a malopodlažných bytových
domov. Podľa nového projektu,
v súčasnosti zaradeného do procesu
posudzovania vplyvov na životné
prostredie, sú v blízkosti hlavnej komunikácie a oproti územiu rodinných
domov plánované výškové bytové
objekty.
Krajčír avizuje nesúhlasné
stanovisko mestskej časti voči
takémuto zámeru.
“Budeme to regulovať do takej miery,
DEVEX 2

aby to nebolo ani dopravne, ani
urbanisticky zohyzdené,” vyhlásil.
Upozornil aj na to, že v súlade
s postojom magistrátu hlavného mesta je pre mestskú časť neprípustné,
aby sa na tomto území uvažovalo
o výstavbe ubytovní.
Ďalšie problémy
Predsedníčka stavebnej komisie mestskej časti Beata Janatová poukázala
na ďalšie problémy, ktoré vyplývajú
zo zámeru.
“V navrhnutom zámere, ktorý ráta
s ubytovaním pre 1500 ľudí, absolútne chýba občianska vybavenosť,
zariadenia školskej infraštruktúry,
takisto nerieši problém s napojením
územia na vodu,” spresnila.
Pripomienkami,
ktoré
zazneli
na komisii, bude mestská časť
argumentovať svoje nesúhlasné stanovisko k zverejnenému zámeru.
Prítomní obyvatelia si uvedomujú,
že územie je plánované na výstavbu, upozorňujú však, že tá nesmie
zhoršiť kvalitu života tých, ktorí v dotknutom území už bývajú.
“Predstavoval som si, že investor
bude v tomto projekte rešpektovať
charakter už existujúcej zástavby,
no žiaľ, som sklamaný, lebo je to ty-

pický rozpínavý developerský
projekt, nezohľadňujúci charakter
územia a urbanizmu, ktorý je pre
takéto územie vhodný,” upozornil
jeden z nich, Martin Lisý.
Viacpodlažné objekty
Developer projektu Slnečný vrch
chce na v lokalite Zamajerské
postaviť 29 bytových domov so
štyrmi až deviatimi podlažiami.
S viacpodlažnými objektmi sa ráta
i v blízkosti hlavnej komunikácie,
oproti zástavbe rodinných domov.
Súčasťou komplexu majú byť aj ubytovne.

Projekt ráta s vybudovaním 1092
parkovacích miest v podzemných
garážach aj na povrchu.
Celková podlahová plocha je
naplánovaná na 72.946 metrov
štvorcových, z toho podlahová
plocha bytov má byť 55.512 m2,
prechodného ubytovania 9943 m2,
obchodu a služieb 6172 m2 a administratívy 1319 m2.
Developer už začal s povrchovým
úpravami, v novembri 2018 totiž
získal stavebné povolenie pre komunikácie.

BORY BÝVANIE
– PRIDÁ ĎALŠIE DVE ETAPY
– PRINESÚ 663 BYTOV
Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšie plány so štvrťou
Bory na západnom okraji Bratislavy. K dvom rezidenčným
fázam by chcel v nasledujúcich rokoch pridať ďalšie dve. Spolu
by na trh mali priniesť 663 bytových jednotiek.
Tretia etapa rezidenčného projektu aktuálne čaká na získanie záväzného
stanoviska hlavného mesta Bratislava. Podrobnosti o nej prenikli na verejnosť
ešte v máji minulého roka, keď Penta Real Estate predložila úradom zámer na
posúdenie vplyvu na životné prostredie.
Stovky bytov
Trojka by v ôsmich bytových domoch mala priniesť celkom 357 bytových jednotiek. Architektom je štúdio Vallo Sadovsky Architects. Jedno- až štvorizbové
byty sa majú nachádzať v šiestich bytových domoch so štyrmi až piatimi
podlažiami.

Vo Volkswagen
Slovakia sa začalo
kolektívne vyjednávanie
• Cieľom je zabezpečenie budúcnosti a pracovných miest
pri udržaní dobrých pracovných a mzdových podmienok
zamestnancov
• Účinnosť súčasnej kolektívnej zmluvy do 31. 8. 2019
• Naďalej široký sociálny program a starostlivosť
o zamestnancov
BRATISLAVA – Vo Volkswagen
Slovakia (VW SK) sa v utorok 2.
apríla 2019 začalo kolektívne
vyjednávanie. Vedenie spoločnosti
otvorilo rokovania so zástupcami
odborovej organizácie Moderné
odbory Volkswagen (MOV).
O výsledkoch kolektívneho vyjednávania bude VW SK spoločne
s MOV informovať po jeho
skončení.

„Naším cieľom pre začínajúce kolektívne vyjednávanie je zabezpečiť
dlhodobú garanciu pracovných
miest. V záujme ich udržania
a zabezpečenia dobrej pozície spoločnosti do budúcnosti je
dôležité, aby sa aj ďalšie zvyšovania
miezd diali v rozumnej a dlhodobo
udržateľnej miere, a zabezpečili
naďalej dobré pracovné podmienky
zamestnancov,“ doplnil Eric Reuting.

VW SK poskytuje široký sociálny program.
„Pevne veríme, že spoločne do- Spoločnosť aktívne pracuje na dospejeme čo najskôr k takému siahnutí cieľa značky Volkswagen,
zneniu novej kolektívnej zmluvy, ktorým je zvýšiť efektivitu podniku do
ktoré zabezpečí dlhodobú stabilitu roku 2025 o 30 %.
a zároveň udrží status Volkswa- „Vedeniu spoločnosti sme doručili
gen Slovakia ako zamestnávateľa náš návrh nového znenia kolektívnej
s najlepšími podmienkami pre zamest- zmluvy, o ktorom budeme rokovať
nancov spomedzi automobilových a veríme, že dospejeme k obovýrobných závodov pôsobiacich jstranne výhodnej dohode,“ uviedol
na Slovensku. Sme presvedčení, že predseda MOV Zoroslav Smolinský.
spolupráca sociálnych partnerov V tejto súvislosti tiež podotkol, že
na princípe spoluzodpovednosti za rámcové podmienky, v ktorých sa pri
spoločné rozhodnutia ovplyvňujúce kolektívnom vyjednávaní pohybujú,
budúcnosť spoločnosti vzhľadom na sa teraz menia. „Súčasná situácia
situáciu v automobilovom priemysle v závode aj celom koncerne je iná
nikdy nebola dôležitejšia,“ uviedol ako v uplynulých rokoch. Preto je pre
Eric Reuting, člen predstavenstva nás prioritou ochrana pracovných
VW SK pre personálnu oblasť. Ak- miest a zamestnancov, pričom však
tuálna kolektívna zmluva je platná musíme zachovať ich súčasné dobré
do 31. augusta 2019.
pracovné a mzdové podmienky,“
VW SK dáva prácu tisíckam ľudí zdôraznil Zoroslav Smolinský.
už 28 rokov. Priemerný mesačný Okrem 13. a 14. platu, ako aj odpríjem v najväčšej ﬁrme Sloven- meny za hospodársky výsledok
ska za rok 2018 bol 1 954 eur bez ﬁrmy, poskytuje VW SK na základe
započítania miezd manažmentu. dohody s odborovou organizáciou

Moderné odbory Volkswagen
svojim zamestnancom široký sociálny program, na ktorý v roku
2018 vynaložil 29,4 milióna eur.
Medzi najvyužívanejšie beneﬁty
patrí zmluvná autobusová doprava,
ubytovanie či doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnanci okrem
zákonného príspevku na rekreáciu
na Slovensku majú možnosť využiť
tiež dovolenkový príspevok na

zahraničný pobyt až do výšky
700 eur. Spoločnosť sa o svojich
zamestnancov stará, v roku 2018
sa v priestoroch polikliniky v blízkosti
závodu uskutočnilo až 13 300 preventívnych prehliadok a vyše 2000
komplexných lekárskych vyšetrení.
Súčasťou zdravotnej starostlivosti sú
tiež rehabilitačné pobyty, masáže,
multivitamínové balíčky či pitný
režim.

Volkswagen Slovakia
získal ocenenie za opatrenia
na minimalizáciu vplyvov
na životné prostredie
• Cenu za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva
odovzdali spoločnosti na 50. konferencii
vodohospodárov v priemysle
• Až 188 ekologických zlepšovacích návrhov
zamestnancov

Volkswagen Slovakia napĺňa stratégiu Think Blue.
Factory aj s prispením zamestnancov.
BRATISLAVA – Volkswagen Slovakia získal ocenenie za dlhoročný
rozvoj vodného hospodárstva
v priemysle. Ten zahŕňa technické
opatrenia s dôrazom na efektívne
využívanie a šetrenie prírodných
zdrojov vôd a viacstupňové čistenie
odpadových vôd z výroby vozidiel
progresívnymi technológiami pred
ich vypustením do vodného ekosystému. Cenu slávnostne odovzdali
ﬁrme na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle vo Vyhniach.
„Veľká vďaka patrí oddeleniu
Energia a zásobovanie médiami,
ktoré zabezpečuje chod a údržbu
všetkých vodohospodárskych zariadení a zásobuje všetky výrobné

i nevýrobné prevádzky pitnou aj
úžitkovou vodou, bez ktorej by nebola možná výroba. Naša spoločnosť
si v oblasti udržateľnej produkcie
stanovila ciele, ktoré v predstihu
napĺňame – ekologickejšiu výrobu
a zníženú produkciu odpadov,“
podotkol Alexander Matušek, vedúci oddelenia Think Blue. Factory
& General Services vo Volkswagen
Slovakia.
K napĺňaniu stratégie Think Blue.
Factory prispievajú v spoločnosti
aj zamestnanci. V roku 2017 sa
implementovalo až 188 ekologických zlepšovacích návrhov, ktorých
autormi boli práve spolupracovníci
Volkswagen Slovakia.
DEVEX 3

- NAJSTARŠÍ A NAJVÝZNAMNEJŠÍ
KRESŤANSKÝ SVIATOK

Keďže východná cirkev reformu kalendára neprijala, slávi
Veľkú noc odvtedy spoločne
s katolíkmi a evanjelikmi len
občas. V modernej dobe už
boli viaceré pokusy stanoviť

od kláštorného spoločenstva na
vrchu Athos. Naposledy sa táto
otázka vynorila pri veľkom miléniovom stretnutí všetkých hláv
pravoslávnych cirkví v decembri
2000 v Carihrade.

svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Udalosti
spojené
s
jeho
ukrižovaním a vzkriesením sa
odohrali práve počas pésachu,
a preto sa židovská a kresťanská
Veľká noc kryje aj časovo. Nie
však úplne, v prvokresťanských
spoločenstvách existovali nezhody o dátume slávenia. Niektoré prvokresťanské spoločenstvá
tento sviatok slávili spolu so
Židmi 14. deň mesiaca nissana,
iné na prvú nedeľu po 14. nissane. Zo spisov cirkevného otca
sv. Ambróza sa dozvedáme, že
Cirkev sa na tom nedokázala
dohodnúť. Spor sa snažil riešiť
už v polovici 2. storočia pápež
Anicent a neskôr pápež Viktor II.,
ale ukončil ho až prvý Nicejský
snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť
v nedeľu po prvom jarnom splne
mesiaca, čo môže pripadnúť na
jednu z nedieľ od 22. marca do
25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci
dodnes. Termín sviatkov Veľkej
noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu. Medzitým
v roku 525 požiadal pápež
Ján I. mnícha Dionýza Exigua
o radu v tejto záležitosti. Ten vytvoril tabuľku slávenia Veľkej noci
pre nasledujúce desaťročia. Jej
prijatím bol „veľkonočný spor”
ukončený. Až do reformy kalendára pápežom Gregorom v roku
1582 - existoval jeden termín
Veľkej noci pre celú Cirkev.

Veľkonočnú nedeľu na jednu
konkrétnu nedeľu. V roku 1897
sa v tejto veci obrátili na pápeža
astronómovia, v roku 1931 aj
Spoločenstvo národov. Druhý
vatikánsky koncil sa tiež zaoberal touto záležitosťou. Vo vyhlásení z roku 1963 sa ohlasuje
ochota stanoviť Veľkú noc na
určitú nedeľu v gregoriánskom
kalendári - ak s tým budú súhlasiť
všetci, aj oddelené východné
cirkvi. Pápež Pavol VI. sa potom chopil iniciatívy a navrhol
od roku 1977 - keď sa všetky
termíny Veľkej noci časovo zhodovali - stanoviť Veľkú noc na
druhú nedeľu v mesiaci apríl.
Takmer všetky biskupské konferencie s tým súhlasili, za predpokladu súhlasu východných
cirkví. Ekumenický patriarchát
v Carihrade však signalizoval
„závažný pastoračný problém”,
ktorý treba dlhšiu dobu skúmať.
Deﬁnitívne „nie” prišlo roku 1982

Vo Veľkom týždni svätá Cirkev
slávi tajomstvá spásy, ktoré
uskutočnil Kristus v posledných
dňoch svojho života. Veľký
týždeň sa začína Kvetnou
nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája
predzvesť kráľovského triumfu
Ježiša Krista so zvesťou o jeho
umučení. Večernou omšou na
pamiatku Pánovej večere sa
začína Veľkonočné trojdnie,
ktoré pokračuje cez Veľký
piatok utrpenia a smrti Pána
a cez Bielu sobotu, vrcholí
Veľkonočnou vigíliou a uzatvára
sa vešperami Nedele Pánovho
zmŕtvychvstania.

VEĽKÁ NOC
Pôvod názvu a dátumu
sviatkov Veľkej noci
Vysvetlenie
pôvodu
názvu
„veľká“ treba hľadať v časoch
židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol
ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal
krajinu desiatimi ranami. Až po
poslednej z nich, keď zomreli
všetky prvorodené egyptské deti,
faraón prepustil zotročený ľud.
Židov, ktorí pomazali veraje
svojich dverí krvou baránka, sa
táto pohroma netýkala, a anjel
smrti ich obišiel. Baránok je preto
symbolom Ježiša Krista, ktorého
krv nás všetkých zachránila od
večného zatratenia. Ako sa ďalej
uvádza v Biblii, po vyslobodení
z Egypta previedol Boh ľud na
čele s Mojžišom cez Červené
more, ktoré rozdelil a vysušil.
Tu niektorí hľadajú pôvod
tradičného židovského názvu
pre Veľkú noc: pésach - prechod.
Iní slovo pésach vysvetľujú ako
obídenie, vyhnutie sa a vzťahujú
ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou.
Obídenie aj prechod predstavujú
veľké Božie skutky, ktoré urobil
počas jednej noci pre svoj ľud,
a preto každoročnú spomienku na
tento deň Izraeliti nazvali Veľkou
nocou. Symbolika prechodu
z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod
z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus

BÁSEŇ KU DŇU MATIEK
Lýdia Havlová
Zasa je dnes sviatok mamy,
čo by sme jej popriali?
Keď je dnes Deň matiek
myslím na tú svoju.
Čo by som za to dala,
keby sme zasa boli spolu?
Dala by som jej bozk na líca,
pohladila jej tvár,
kúpila kvety, po ktorých túži ,
aby mala radosť,
to si každá mama zaslúži.

DEVEX 4

Prečo sa chveje osika?
Lebo sa jej vietor dotýka.
A kto je tomu na vine,
že sa chvejú ruky matkine?
To sú zvláštne otázky.
Tie ruky sa chvejú od lásky.
A preto je veľmi krásne,
že dnes môžeme vinšovať matke.
Každá si to zaslúži tiež,
vďaka za tento Deň matiek.

Obrady Veľkého týždňa, ktorých
začiatky siahajú 4. storočia, prešli
v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli
zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám
v r. 1951 a 1969.
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
DEVÍNSKA NOVÁ VES

MÁJ 2019

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

11.05.2019 (sobota), 9.00 hod.
JARNÝ SANDBERG

11. 5. 2019, 19.00 H PREMIÉRA: TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC

Prechádzka po náučnom chodníku medzi Sandbergom
a Devínom spojená s pozorovaním jarnej fauny a ﬂóry.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

autorská rodinná komédia od Kataríny Želinskej pre Činoherný klub DNV
Réžia: K. Želinská, Scéna: G. Lysičanová, Kostýmy, rekvizity: G. Luptáková
Hrajú: H. Letková, Ľ. Swanová, J. Abrahám, L. Krausková, K. Želinská, T. Lamoš,
V. Horňáková, G. Luptáková, A. Šimončič, J. Matejčík, D. Selecký a A. Swan.
Vstupné: 5 eur (študenti a seniori 4 eurá)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

18.05.2019 (sobota), 9.00 hod.
ZA BOCIANMI DO MARCHEGU
Cyklistická exkurzia do jarnej prírody lužných lesov,
pozorovanie bocianov v prírodnej rezervácii Marchegg.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

12. 5. 2019, 15.00 H KONCERT KU DŇU MATIEK

vystúpenie DFS Grbarčieta, DFS Kobylka, FS Črip,
hosť FS Briežok z Jedľových Kostolian
Vstup: voľný / Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

23.05.2019 (štvrtok), 14.00 hod.
EXKURZIA DO MIESTNEHO VČELÁRSTVA

14. 5. 2019, 18.00 H KONCERT KU DŇU RODINY

verejný koncert Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
venovaný Dňu rodiny
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

Pohľad do včelieho úľa, prednáška o živote včiel, ukážka
spracovania medu, vosku, propolisu, ochutnávky rôznych
druhov medu, peľu, medoviny, výroba sviečok.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

17. 5. 2019, 15.30 H AKADÉMIA KU DŇU MATIEK

vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka
organizované podujatie
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

25.05.2019 (sobota), 9.30 hod.
HURBANOVO A KOMÁRNO
Autobusový výlet.

18. 5. 2019, 15.00 H VÝROČNÁ SCHÔDZA
JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Prehliadka Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove,
exkurzia do pivovaru Zlatý Bažant, prehliadka
Komárňanskej pevnosti, Námestia Európy.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
19. 5. 2019, 17.00 H JURKO A PRINCEZNÁ

detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Pod Hríbikom
Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
20. 5. 2019, 18.00 H CYRIL CAMPION: DÁMSKY VEČIEROK

absolventské predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

Roman Rusnák
ˇ
P R O J E K T
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31. 5. 2019, 18.00 H PETR TOMŠŮ: RYTIEROVA DCÉRA

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves
Vás pozýva
dňa 3. mája 2019 (piatok) o 10:00 hod.
k pamätníku gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika na Kolónii
(pri križovatke ulíc Janšákova a Opletalova)
na spomienkové podujatie
pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com

5RPDQ 586ĚÉ. projekt

stredoveký sitkom v podaní súboru T-he Divadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
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26/4/19 +DOLĀ, Zámocký hotel
23/5/19 %UDWLVODYD, DK Dúbravka
25/5/19 æLOLQD, DU Fatra
w

AUGUSTINUS.SK

weartstudiodesign.com
VSTUPENKY V SIETI

DEVEX 5

Spolocenská
kronika
ˇ
Uvítali sme

O dišli z našich radov

nových spoluobčanov
Richard Milan KUCHAR
Jakub BARANEC
Oliver ĎURANA
Mia KMEŤOVÁ
Nataša KOZÁROVÁ
Katarína PAKŠIOVÁ
Vitajte!

Florentína ŠEBESTOVÁ,
rod. Gergelová
Jana ĎURIÁŠOVÁ,
rod. Karpatská
Viliam BENKÓCZI
Nech odpočívajú v pokoji!

Zosobášili sa
Jozef NOVÁK
a Eva OŠKOVÁ
Tomáš JUHÁSZ
a Eva ILKOVÁ
Libor LAŠTÚVKA
a Alena ŠTEFANOVÁ

Andrej VALACHOVIČ
a Iveta TESÁKOVÁ
Juraj VOJTEK
a Anna KVASNICOVÁ
Martin BLAŽEK
a Pavla ŇUŇUKOVÁ
Jakub LAUROVIČ
a Carolina Herrera CARRILLO
Martin HALLA
a Lívia MIKUŠOVÁ
Blahoželáme!

Spomienka
„Dotĺklo srdiečko,
prestalo biť. Zavreli
sa oči, nemôžeme na
Teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti,
čo vzal.Zostali iba
spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu
a ani nádeje, len
cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na
hrob ti môžem dať,
spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Piateho apríla uplynie
8 rokov, kedy nás
po ťažkej chorobe

navždy opustila
naša drahá mamička,
manželka, babička
ILDIKÓ AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku
a dobrotu nikdy
nezabudne

MUZIKÁL STUDŇA LÁSKY

Finálová scéna muzikálu Studňa lásky.
V popredí hlavné postavy (zľava): šašo- Kvido Pokluda, Ambróz – Dalibor Putala, Fatima – Michaela Štefanovičová, Omar – Martin Hutta,
Hedviga – Zuzana Maderová, Zápoľský – Adam Pokluda.

Kristína Neczliová ako Fatima v 1. alternácii.
Premiéra 15. 3. 2019

Michaela Štefanovičová ako Fatima v 2. alternácii.
Premiéra 16. 3. 2019

Kompletná zostava účinkujúcich aj ich pedagógov.
Autormi fotiek sú Honzik Marciš a Lucia Puškárová.

DEVEX 6

ZAŽITE TO S NAMI!

9. – 12. 5.2019
Dovoľujeme si vás
srdečne pozvať
na špeciálny
pretekársky
"supervíkend",
v ktorom sa na
našom okruhu
predstavia
Majstrovstvá
sveta vytrvalostné
preteky cestných
motocyklov FIM
EWC a Svetový
pohár cestovných
automobilov
FIA WTCR

TAXI 0904 678 179
01 - Kúpa 02 - Predaj 03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá) 04 - Služby (ponúka) 05 - Byty 06 - Nehnuteľnosti 07 - Rozličné

02 - PREDAJ
•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Dom sociálnych služieb Senecio
hľadá sociálneho pracovníka, terapeuta alebo špeciálneho pedagóga
na pozíciu sociálny terapeut. Práca
je zameraná na záujmovú činnosť
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná
doba je od PO-PIA , od 7:00 do
15:30 hod. Viac informácií na
tel.: 0918 133 466
(p.Horáčiková – riaditeľka).

•

•

•

•

•

•

Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

04 - SLUŽBY
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel.: 0905 616 798

05 - BYTY
•

Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227

07 - ROZLIČNÉ

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•
•

•

•

Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Prenajmem/predám garáž/sklad pri
Breverii. Volajte v pracovnej dobe:
tel.: 0908 66 77 22
Predám uzamykateľný garážový box
v garážovom dome na ulici Š. Králika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte
na adresu: krutil@centrum.sk
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome
(voda a elektrina pri pozemku).
Záhrada je výhodne umiestnená
(hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný výhľad. Ide o lokalitu,
ktorá čoskoro bude najvyhľadávanejšou lokalitou v tejto časti Bratislavy, pod. ako Slavín v Starom meste.
Niektoré luxusné vily tam už stoja.
tel.: 0903 244 777

•

•
•

•

•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55. tel.: 02/6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.: 0907 181 800
Za pomoc v domácnosti bezplatne
ubytujem staršiu veriacu pani katolíčku v rodinnom dome v Devínskej
Novej Vsi.” tel.: 0903 780 797
Darujem použité sklo na skleník cca
50 kusov, rozmer 147 x 45 cm.
tel.: 0907 222 231

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ
MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade,
Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky
kancelárií. Viac informácií naMorava
tel. čísle položili
0948 409
789asfalt.
v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.
nový
Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

PRIESADY: rajčiny, paprika, zeler,
bylinky,
letničky
a muškáty.

M. Šubín,
Na Grbe 30
tel.: 0907 222 231

ŠACH
V závere marca skončila 3. liga
bratislavského kraja v šachu. Šachisti
Devínskej Novej Vsi prehrali v pred-

Stará mama tíši malého Miška:
- Prečo tak plačeš,
ratoliestka moja?
- Pretože moji bratia majú
prázdniny.
- A ty azda nemáš?
- Nemám, lebo ja do školy
ešte nechodím.
•••
Rodičia sa rozvádzajú
a teta sa pýta malého
Milanka:
- U koho chceš byť, u otca
alebo u mamičky?
- A u koho ostane počítač?
•••

poslednom kole s Doprastavom C 3-5
a v poslednom kole remizovali ma
domácich šachovniciach s Pezinkom
B 4-4. V súťaži skončili na 2. mieste.
Víťazom 3. ligy sa stal Doprastav C.

Rodinka sedí pri stole
a všetci jedia melón.
Zrazu matke vystrekne šťava
z melóna priamo do oka
malého Janka.
- Prepáč, synček!
- ospravedlňuje sa matka.
- To nevadí, mamička,
teraz aspoň vidím svet
na ružovo!
•••
Malý chlapček telefonuje
svojej babke:
- Babka musíš rýchlo prísť
k nám, tvoja dcéra
na mňa kričí!

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com
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