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V čísle:

V mesiaci
lásky si pripomíname aj
Deň matiek.
Aké symbolické, koľko
dobra v krátkom čase.
A to sme nespomenuli Sviatok práce, hneď na začiatku
mesiaca, výročie úmrtia M.
R. Štefánika, Deň víťazstva
nad fašizmom, Medzinárodný deň rodiny a mohli by
sme pokračovať, pretože pozoruhodností sa za roky nazbieralo...
Nielen matičiari si pripomenuli dvestoročnicu narodenia prvého predsedu Slovenskej
národnej rady Jozefa Miloslava
Hurbana.
Je si vždy čo pripomínať,
je vždy sa z čoho poučiť. Kto
chce, kto na to dorástol, dozrel... Načo vraj nabádame
k uvážlivosti, rozvahe, tolerancii... Keď sa dá tĺcť aj hlava
– nehlava.
Čakajú nás však aj príjemné
dni. A hoci udalosti v posledných týždňoch boli hektické
(voľby vo Francúzsku, svetový
hokejový šampionát). Potešíme
sa spolu s našim spoluobčanom
z jeho kňazskej vysviacky,
oslávime hody; Festival slovenskej národnej piesne a pomaly
sa presunieme do záveru
školského roka.
Veľa trpezlivosti, optimizmu
a radosti želá
Vydavateľ

5 O kuchárovi diplomacie • VW získal

8 Kňazská vysviacka v DNV 8-9 Z našich
škôl 10 Hodová husacina 11 Inzercia
12 Z policajného zápisníka • Futbal

Deň matiek pozdravili aj deti z materských škôl
v Istracentre.

Stačilo by len otvoriť oči ...
Ako zamestnanec Miestneho úradu
sa na zastupiteľstvách našej mestskej časti zúčastňujem už takmer 10
rokov. Za ten čas som si vypočul
naozaj všeličo. Posledné 2 roky to
bolo celkom dobré, až na posledné
mimoriadne zastupiteľstvo. Dalo
by sa povedať, že podaktorí zacítili
korisť a chopili sa príležitosti, ktorá
sa im naskytla. Miesto toho, aby
urobili niečo dobré pre Devínsku
Novú Ves.... Pamätám si aj tie, ktoré
sa konali v Istra Centre a trvali 2
dni. Bolo to nekonečné a celý úrad
bol vtedy hore – nohami. Poslanci
si neustále pýtali ďalšie a ďalšie
štúdie, ktoré poväčšine zostali len
na papieri a reálne projekty sa nerobili. Ako človek, ktorý bol priamo

pri tom môžem povedať, že za
posledných 6 rokov sa v Devínskej
urobil obrovský kus práce. Stačí sa
prejsť po našej Devínskej a otvoriť
oči. Je za tým obrovské množstvo
úsilia mnohých zamestnancov úradu,
ktorých súčasný starosta dokázal
spojiť v jeden tím a nadchnúť pre
svoje myšlienky. Súčasné vedenie
mestskej časti dokáže riešiť problémy občanov a presadzovať dobré myšlienky. Často krát sme si na
úrade hovorili, že toto sa nemôže
podariť presadiť v zastupiteľstve, že
poslanci projekt zavrhnú i keď je
dobrý pre našu obec a potom sme
boli príjemne prekvapení. Nedávno
sme si pripomenuli 50. výročie smrti
(Pokračovanie na strane 2)

KRÁTKE SPRÁVY
• Po 67 rokoch sa
uskutoční v Devínskej
kňazská vysviacka nášho
spoluobčana Tomáša
Jendrucha. V sobotu
10. Júna v Katedrále
sv. Martina v Bratislave
av nedeľu 11. Júna
v Devínskej Novej Vsi.
Laboratória HPL na Istrijskej
z Devínskej odchádzajú. Priestory
budú využité pre nových odborných
lekárov. Občania vedia, že
v Devínskej ich chýba toľko, že
by napomohla ani nadstavba
budovy: ortopedická ambulancia,
ORP (ušno-nosno-krčné), röntgen,
chirurgia, pľúciar, diabetológ,
neurológ.....a celý rad ďalších, čo
v mestečkách menších ako naša
mestská časť nechýbajú. Naši
občania musia cestovať za nimi po
celej Bratislave. Kto nám prezradí,
čo na Istrijskej pribudne, ba či tí čo
chýbajú raz v Devínskej budú?
r

Očkovanie
psov a mačiek
proti besnote

Dňa 3.6. (sobota) sa bude
vykonávať v čase
od 8:00-12:00
povinné očkovanie psov a mačiek
proti besnote vo Veterinárnej
ambulancii na Novoveskej č. 9.
Cena očkovania je 7 eur.
Uzávierka dnešného čísla
bola 19. 05. 2017
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 23. 06. 2017,
číslo vyjde 30. 06. 2017.
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Stačilo by len otvoriť oči ... Hasiči
(Pokračovanie zo strany 1)
Demokraciu si mýlime z anarchiou, informujú
Konrada Adenauera, nemeckého každý si myslí, že si môže robiť čo
povojnového politika, viacnásobného kancelára, strojcu nemeckého
ekonomického zázraku. Je pre
mňa vzorom toho, že ak človek
niečo chce, musí za tým ísť a tvrdo
pracovať. Veď postaviť tak rýchlo
krajinu na nohy zdecimovanú vojnou bola takmer nadľudská úloha.
Podarilo sa im to však hlavne vďaka
tvrdej a poctivej práci celého národa.
Myslím, že aj pre nás by to mohol byť
do súčasnej doby dobrý vzor, ako
sa správať. Mám pocit, že je dnes
medzi nami mnoho závisti a zloby,
ohovárania a niekedy aj nenávisti.
Myslím, že keby sme túto negatívnu
energiu dokázali pretaviť na prácu,
mali by sme sa oveľa lepšie a naša
krajina by prekvitala. Veď to si mnohí
pred takmer 30 rokmi sľubovali na
námestiach počas nežnej revolúcie.
Keď vidím v televízii zábery z toho
obdobia, vidím obrovskú energiu,
ktorá už teraz medzi nami nie je.

chce, chýba nám zodpovednosť.
Takto sa ale dopredu neposunieme,
skôr naopak. Jeden môj kamarát
súčasnú situáciu skomentoval jednou
vetou. Táto krajina je zdevastovaná.
Už toho prežil v živote dosť a aj mu
musím dať za pravdu.
V týchto dňoch som dovŕšil 30 rokov.
V Devínskej som sa narodil, vyrástol,
žili tu moji predkovia a veľmi sa mi
tu páči. Keď však vidím posprejované zastávky, obrovský neporiadok
okolo stojísk na separovaný odpad,
psie exkrementy na tráve, nezáujem
o verejný priestor, často ma zabolí
pri srdci. Prečo si sami ničíme to, čo
sa tu prácne vybudovalo? Bolí ma to
o to viac, že za každou akciou vidím
obrovské množstvo práce mojich kolegov z úradu. A verte mi, že sa na
úrade snažíme robiť maximum pre
vás, pre občanov.
Dárius Krajčír

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
v Devínskej Novej Vsi
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo,
lístie a orezy stromov!
30.5.-1.6.2017

6.-8.6.2017

13.-15.6.2017

20.-22.6.2017

J.Poničana 1-3
Pieskovcova
Kosatcova
J.Smreka 7-11
Na Hriadkach
Jasencova
J.Smreka 10-12
Rybník
Na Vyhliadke
I.Bukovčana 2-8
križovatka Novoveská-J.Poničana
Eisnerova 19-21

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

Dňa 22. apríla 2017 sa tradične
konali „Samove hry“ na Nám.
Jána Kostru. Opäť tam nemohli
chýbať naši hasiči tvoriaci asistenčnú
protipožiarnu hliadku, ktorú spojili, tak ako každý rok, s osvetou
mládeže. Ak keď počasie tejto peknej akcii moc neprialo, návštevníkov
bolo pomerne dosť. Vďaka organizátorom!
Dňa 27. apríla 2017 okolo 20
hodiny večer zavolalo operačné
stredisko veliteľovi DHZO Pavlovi
Goldsteinovi, aby zorganizoval
družstvo 5+1 a s jednotkou sa dopravil do Dúbravky na Devínsku
kobylu pod raketovú základňu. Nezvestný bol jeden paraglajdista a 6
turistov v lese. Privolaní boli aj policajní psovodi, záchranársky vrtulník
a hasiči z rôznych častí Bratislavy.
Zriadený bol riadiaci štáb. Veliteľ
zásahu zorganizoval rojnicu, ktorá
pokrývala pás cca 400 metrov
zloženú z hasičských zložiek a štáb
ju koordinoval pomocou GPS lokátorov a rádiostaníc. Išlo o previerkové
taktické cvičenie HaZZ. Cvičenie
bolo ukončené okolo jednej hodiny
ráno.
Dňa 30. apríla 2017 sa už tradične
ako každý rok, staval máj. Okrem
atrakcií pre deti, ako sú kolotoče,

Tiež k veci
Akoby prozreteľnosť vyslyšala
naše túžby a slnečné dni prišli skôr
ako sme sa mohli nazdať, tak ako
sme v mesiaci lásky očakávali. Ba i s
väčšou intenzitou.

zorbing, hod loptičkou a vláčik
boli pre návštevníkov pripravené aj
ukážky hasičskej techniky a možnosť
vyskúšať si útok z ručnej požiarnej
striekačky na terče. Nechýbala
samozrejme „hasičská“ vatra. Stánkom s občerstvením sa tešili hlavne
rodičia. Všetci si prišli na svoje.
Dňa 7. mája 2017 prijali naši hasiči
pozvanie na spoločnú oslavu „Dňa
hasičov“ do susednej Dúbravky.
Zúčastnili sa svätej omše a držali
čestnú stáž v uniformách so zástavou.
Po príhovore starostu obce sa presunuli ku zbrojnici, kde prezentovali
techniku deťom. Priatelia a kolegovia
z Dúbravky ich aj milo pohostili.
Na každej asistenčnej hliadke sú
naši hasiči vybavení aj Automatickým Externým Deﬁbrilátorom, ktorý
sú pripravení v prípade nutnosti
použiť pri podávaní prvej pomoci
a KPR.
rg

Ponúkam priesady:
rajčiny, paprika, zeler,
bylinky, letničky a muškáty.
M. Šubín, Na grbe 30

tel.: 0907 222 231

Tá
nechýba
poniektorým
spoluobčanom, ktorí vyčítajú redakcii, že nerúbe hlava ne hlava do
podozrení, ale nabáda k uvážlivým
súdom a k tolerancii.
Nuž. Mohli by sme sa orientovať
všelijako. Od extrémizmu k nevšímavosti i benevolencii, ibaže čakať
mesiace (niekedy i roky), kým ktosi
príde nielen k rozumu, ale k súdnosti
na základe štúdia, znalosti a poznania... to by sme zmeškali... Skutočne
nemáme záujem čakať na pokrčenie
ramenami, konštatovanie „no a čo,
politika je už taká.“ Snažíme sa
uvážene informovať, časť priestoru
nechať čitateľovi, aby spolupracoval
na tvorbe mienky, nespoliehať sa
na slabú pamäť čitateľa, občana,
voliča.
Vydavateľ
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Devínska Kobyla
514 m n. m.

ZELENÁ SPOLUPRÁCA
Pozvánka

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla
Spoločnosť Volkswagen Slovakia v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
pre vás opäť pripravili akciu zameranú na ochranu a skrášlenie životného prostredia.

Spoločne vyčistíme územie Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a zrevitalizujeme interaktívne prvky na náučnom chodníku. Deti naučíme ako rozpoznať vzácne
rastlinné a živočíšne druhy, a tiež ako sa starať o životné prostredie a správne triediť
odpad. Čaká na vás dobrá nálada v príjemnej spoločnosti, kotlíkový guláš a malé
prekvapenie.

Termín: sobota, 10. júna 2017 o 9:00 – 13:00 hod.
Miesto stretnutia: autobusová zastávka Na hriadkach, Bratislava
Prosím, potvrďte vašu účasť do 8. júna 2017 na veronika.sokolova@volkswagen.sk
alebo tatiana.ledenyiova@mudnv.sk.

Tešíme sa na vás!

Sme súčasťou najväčšieho projektu
firemného dobrovoľníctva na Slovensku
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Jogová spoločnosť

Spoluorganizátori podujatia: Jogová spoločnosť, Spoločnosť Joga v dennom živote, Yoga House,
Spoločnosť slovensko-indického priateľstva, Bonus Resort, Joga vedomého zdravia.

www.DenJogy.sk

Bonus Resort sa nachádza 15 minút od centra Bratislavy.
Neďaleko hotela sú zastávky autobusu MHD na znamenie
(linka 20 – zastávka Kamenáče pri vstupe do areálu, linka 21 len 300 metrov od areálu).

Prineste si pohodlné oblečenie a podložku. Pre prípad
nepriaznivého počasia sú zabezpečené kryté priestory.

Nedeľa 25. júna 2017 v čase 10:00-16:30

Bonus Resort, Vápenka 15
(Bratislava - Devínska Nová Ves)

3. ročník

MEDZINÁRODNÝ
DEŇ JOGY

Indické veľvyslanectvo na Slovensku
v spolupráci s mestskou časťou
Bratislava Devínska Nová Ves
Vás pozývajú na

O kuchárovi diplomacie z Devínskej Novej Vsi
Narodil sa v Bratislave, vyrastal na Kysuciach, no do školy
chodil už v bratislavskom Starom Meste. Študoval doma aj
v zahraničí, robil v Prahe, Helsinkách, Bruseli a v Štrasburgu.
Ale usadil sa už dávno v Devínskej Novej Vsi, kde žije spokojne so svojou rodinou.

sa o ňom viac hovorilo v zahraničí
ako u nás doma. Slovensko nemá
rado vlastný úspech? Malý tím slovenských odborníkov dokázal pol
roka riadiť prácu kolegov zo 47

komunity dosiahne zapálený vlastenec. Najviac na medzinárodnom
poli dosahujú štáty, kde vlastenectvo je prirodzenou súčasťou života.
Za závažné považuje, že vlas-

Ak celý život cestujete, potrebujete
sa niekam zakoreniť, tvrdí. U nás
našiel domov. Keď sa pripravovala
samostatnosť, do Devínskej sa chodilo akurát tak prespať. Pracovné povinnosti v tom prelomovom období
boli prvoradé. A či bude možné byť
z 31. decembra 1992 na 1. januára
1993 na námestí SNP, záviselo od
mestskej dopravy. Autobus pobral
ľudí do Dúbravky a električka do
mesta! JUDr. Emil Kuchár patrí
k skupine zakladateľov slovenského
ministerstva zahraničných vecí.
Začiatky práce neboli jednoduché,
no čo bolo pri vzniku našej modernej
štátnosti ľahké?
Od roku 1997 pracoval ako
veľvyslanec na našom zastúpení
pri EÚ, NATO a Západoeurópskej
únii. Bolo to obdobie, kedy sme mali
veľké plány, no viaceré faktory viedli
k neprijímaniu Slovenska v medzinárodnom kontexte. Misia v Bruseli
však pracovala vzorne. Západní
novinári vtedy hovorili v Bruseli: „Slovensko, zlá vláda, výborná misia...“
Dokonca, v istom čase sa začali
novinári „biť“ o pozvánky na diplomatické podujatia Slovenska v Bruseli. Ako každý slovenský úspech, aj
ten sa podarilo doma zatajiť.

európskych krajín. A o Slovensku
sa všetci dozvedeli aj zdanlivo nové
veci. Bol „konﬂikt“ Rada Európy –
EÚ? My sme dokázali organizovať
spoločné podujatia. Bol problém
uctiť si v Štrasburgu pamiatku obetí
holocaustu? Náš veľvyslanec zvolal
výbor ministrov, konala sa spomienka a otvorenie výstavy o zločinoch,
ktoré sa v tejto súvislosti na Slovensku za vojny stali. Ukázali sme, že
si vieme priznať aj zlé z minulosti,
no vieme aj povedať o dobrých
veciach z našich dejín a súčasnosti.
Veľvyslanec Emil Kuchár do omrzenia tvrdí, že na medzinárodnom
poli najviac v prospech Slovenska
ale aj v prospech medzinárodnej

tenci by nemali rezignovať ako
nositelia pokroku v oblasti ľudských
práv. „Kde je povedané, že hrdý
Slovák je proti slobode, demokracii
a právnemu štátu?“
Ak presne analyzujeme celý
demokratický systém a systém
ochrany ľudských práv, výsledok je
jednoznačný. Je to celé postavené
na ochrane slušného pracovitého
človeka. Nikto nedostáva nadpráva. To len niektorí ľudia sa snažia,
aby iba oni mohli vykladať čo sa
smie a čo nie. Veľvyslanec Emil
Kuchár tvrdí, že o týchto veciach
treba otvorene hovoriť a za Slovensko bojovať.
Ing. Juraj Strempek

cov na jednotlivých zmenách. Na
základe týchto informácií je možné
realizovať potrebné organizačné
opatrenia a operatívne plánovanie
jednotlivých zmien na výrobnej
linke.

cestovné náklady a odľahčuje ich
rodinný rozpočet. Tri bratislavské
linky môžu zamestnanci využívať
úplne bezplatne. Doprava je
zamestnancom zabezpečovaná na
8-hodinové zmeny 7 dní v týždni.

VW SK poskytuje zmluvnú dopravu zamestnancom 34 linkami
v rámci západného a južného
Slovenska do vzdialenosti približne
140 kilometrov. Na dopravu
zamestnávateľ prispieva až 70 %,
čo zamestnancom výrazne znižuje

Manažment autobusových liniek bol vo VW SK nasadený na
začiatku roka 2016. V danom
rozsahu sa v súčasnosti podľa
informácií spoločnosti nevyužíva
v žiadnej inej ﬁrme na Slovensku.
m

Jedným z najdojímavejších zážitkov
pre už skúseného veľvyslanca
E. Kuchára vraj bolo, keď na jeho
počesť pri odovzdávaní poverovacích listín v Helsinkách na jar
1999 po prvý raz znela slovenská
hymna. (Za vojny bol vo Fínsku
slovenský chargé d´ affaires a tam
sa hymna nehrala.) O štyri roky už
veľvyslanec ako dekan diplomatického zboru („doyen“) mal v parlamente ďakovný prejav na slávnostnej
večeri. Počas večere sa s hostiteľom
predsedom parlamentu Paavom
Lipponenom a jeho manželkou
Kuchárovci zhodli, že Slováci aj Fíni
majú veľa spoločného a Slovák má
vo fínčine aj dobrú výslovnosť!
Pravda, vo všeobecnosti je vo
Fínsku silné vlastenectvo. Je stále
„v móde“, je „in“. A možno je aj
prvotným zdrojom veľkých fínskych
úspechov.
Počas slovenského predsedníctva
vo Výbore ministrov Rady Európy
v Štrasburgu otvorili novú budovu.
Pretože ju inauguroval aj slovenský
veľvyslanec, jeho meno je aj na
pamätnej tabuli v paláci Agora, hneď
naproti budove Európskeho súdu
pre ľudské práva. To predsedníctvo
bolo úspechom. Je však typické, že

Volkswagen Slovakia získal
ocenenie Inovatívny čin roka
za manažment autobusových liniek
• 1. miesto v kategórii inovácia služby
• 37 autobusov prepraví denne 8 000 zamestnancov
Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) zvíťazil v súťaži
o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2016.
Prvé miesto získal v kategórii inovácia služby s projektom
manažment autobusových liniek, ktorý je slovenským unikátom.
Manažment autobusových
liniek
je
komplexný
informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb
37 zmluvných autobusov
prepravujúcich 8 000 zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen Slovakia
do a z práce. Systém posky-

tuje informácie napríklad
o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách,
meškaniach či obsadenosti
vozidla. Zároveň ponúka
presný prehľad cestujúcich.
Vďaka riešeniu sú minimalizované
riziká súvisiace so zabezpečením
plynulej produkcie pre absenciu
plánovaného počtu zamestnan-

DEVEX 5

Devex 05-2017.indd 5

25.05.17 8:31

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

SNM MÚZEUM CHORVÁTSKEJ KULTÚÄRY
Program mesiaca jún

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

Cesta okolo sveta - 31.5. o 18:00 Koncert učiteľov Základnej umeleckej školy Istrijská

1.6. Otvorenie letnej čitárne
- možnosť posedieť si a čítať v príjemnom a tichom prostredí nádvoria
knižnice, letná čitáreň bude otvorená v otváracích hodinách knižnice
do 28.7.2017 – Miesto: Miestna knižnica, nádvorie Istrijská 6,

30.5. – 14.6. Výstava výtvorov žiakov
Základnej umeleckej školy
Istrijská

2.6. o 18.00 h DÁMSKY KRAJČÍR

Predstavenie absolventov LDO ZUŠ
- komédia podľa predlohy Georges Feydeau
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
3.6. o 14.00 h Deň detí
- súťaže, skákacie atrakcie, psovodi, jazdná polícia, kultúrny a športový
program pre deti, žonglér Slížo, penová show
Organizuje: občianske združenia a organizácie z Devínskej Novej Vsi,
Istra Centrum, MČ BA-DNV
Miesto: Istrijská ulica – areál pri ZUŠ, vstup voľný
4.6. od 15.00 h Festival slovenskej národnej piesne
– prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
Miesto: Nádvorie F-centra, Istrijská 4,
– v prípade nepriaznivého počasia Istra Centrum, Hradištná 43
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej, MČ DNV a Farské centrum

Aktuálne výstavy

17.6. – 15.9. Výstava Chorvátsky Grob
Stále expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Prezentácia kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku je
zameraná predovšetkým na chorvátske osídlenie, jazyk, etnické vedomie,
ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, ľudové umenie
a rodinné zvyklosti.
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Expozícia približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najmä
v 19. a 20. storočí. Je rozdelená do niekoľkých blokov: história, odievanie,
duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá.
Kniha mesiaca
Antun Gustav Matoš – Zobrané diela I., II., III.
Vystavená kniha je dostupná v Chorvátskej knižnici
SNM-MKCHS na Istrijskej ul. 68 1.posch. v čase pondelok
– streda od 10.00 do 14.30 hod.

17.-18.6. od 15.00 h 29. Festival chorvátskej kultúry
- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka tradičných
chorvátskych jedál a nápojov Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na
Slovensku v spolupráci s MČ BA - Devínska Nová Ves
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) a Istra Centra (Istrijská 6),
Devínska Nová Ves

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestskou časťou DNV
a Farským centrom DNV vás pozýva na 24. ročník

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
POZÝVA

Festival slovenskej národnej piesne
v dňoch 3. a 4. júna 2017

PODUJATIA ZUŠ
1. 6. Júlia Hlaváčová: Medovníkový domček.
Tradičná rozprávka v netradičnom poňatí. Účinkujú žiaci Hudobného
a Literárno-dramatického odboru ZUŠ. Istra Centrum o 10:00 hod.
2. 6. Georges Feydeay: Dámsky krajčír (komédia).
Predstavenie absolventov Literárno-dramatického odboru ZUŠ.
Istra Centrum o 18:00 hod.
6. 6. Absolventský koncert.
Predstavenie absolventov hudobného odboru ZUŠ. Kostol Ducha sv.
v Devínskej Novej Vsi o 18:00 hod.
11. 6. Juniáles.
Pri príležitosti primícií na počúvanie a do tanca hrá dychový orchester FOR
Bratislava. Od 15:00 hod. Záhrada F – centra, Istrijská 4.
14. 6. AHOJ PRÁZDNINY!
Hudobno-tanečný program v DK Dúbravka o 18:00 hod.
18. 6. Júlia Hlaváčová: Medovníkový domček.
Tradičná rozprávka v netradičnom poňatí. Účinkujú žiaci Hudobného
a Literárno-dramatického odboru ZUŠ. Istra Centrum o 15:00 hod.

miesto podujatia: Kultúrna záhrada F – centra (Istrijská 4)
v prípade nepriaznivého počasia veľká sála Istracentra
program:
sobota 3. júna 2017
18:00 hod. spomienka na Rudolfa Slobodu
pri jeho pomníku na Slovinci
nedeľa 4. júna 2017
od 11.00 Veteráni- prehliadka vozidiel na Istrijskej 6
16:00 hod. pásmo piesní a tancov
v podaní súborov a sólistov,
s tradičnou účasťou umelcov z Devínskej Novej Vsi
a ďalších hostí z rôznych kútov Slovenska
Slniečko-deti MŠ, ZUŠ DNV, KOBYLKA FS DNV,
KYTICA ženská spevácka skupina, GYMNIK FS Ba,
RODOKMEŇ mužský speváck zbor Ba,
Mirko Dudík, DUDÍCI
moderujú: Petrana Zemanová a Vladimír Dobrík

DEVEX 6
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Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Ing. Ľuboš PAKŠI
a Ing. Barbora HALANDOVÁ
Ján KUĽHA
a Michala SRNEČKOVÁ
Peter CSALAVA
a Patrícia STREĎANSKÁ
Peter ČERVEŇ
a Zuzana VARGAČKOVÁ
Erik RAJNOHA
a Lucia ARPÁŠOVÁ
Michal MICHALEC
a Monika LUKÁČOVÁ
Ladislav LEDÉNYI
a Janka MIHÁLIKOVÁ
Dominik RŐDER
a Romana MARKOVÁ
Blahoželáme!

Uvítali sme

V tomto roku budeme po 67
rokoch opäť prežívať veľkú
radosť, keď z nášho farského
spoločenstva, jeden z nás prijme
sviatosť Kristovho kňazstva.
Dovoľte mi preto, v mene nášho
rodáka Tomáša Jendrucha Vám
oznámiť, že v sobotu 10. júna
2017 sa uskutoční jeho Kňazská
vysviacka v Katedrále Sv. Martina v Bratislave o 9:30 hod.
V nedeľu 11. júna, na slávnosť
Najsvätejšej Trojice bude Tomáš
sláviť svoju prvú (primičnú) sv.
omšu, u nás v Devínskej Novej
Vsi o 11:00 hod.

Kňazská vysviacka

Tomáša
Jendrucha
10. júna 2017
o 9.30 hod.
v Katedrále Sv.
Martina v Bratislave

DRAHÍ PRIATELIA
Všetkých vás v jeho mene
pozývame, či už v sobotu 10.
júna do Katedrály, alebo v
nedeľu 11. júna sem do našej
farnosti, aby sme tak spolu
vytvorili spoločenstvo s našim
novokňazom pri oltári.

VÝROČIE TRAGICKÉHO ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA
V piatok 5. mája 2017 usporiadali matičiari pietnu spomienku
na pamiatku skonu generála Dr.

Milana Rastislava Štefánika pri
jeho pamätníku na kolónii. Na
podujatí sa okrem matičiarov

nových spoluobčanov
Hanka RYDLOVÁ
Matyáš EINSIEDLER
Vitajte!

O dišli z našich radov
Miroslav CIGÁNEK
Júlia KOMPANÍKOVÁ
Anna KUKUČKOVÁ,
ROD. MIKOVIČOVÁ
Magda KOLEKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

Dňa 29.6.2016 uplynie rok,
čo nás navždy opustila moja
drahá dcérka
ING. SONIČKA HALAMOVÁ.

Spomienka
V máji 2017 uplynulo
už 11 rokov bez nášho,
milovaného tatina, manžela
i priateľa
Jozefa KRAJČÍRA
a 10 rokov čo nás opustil náš
otec, dedko a priateľ
Eduard ŠČEPÁN.

V nedeľu všetkých srdečne pozývame aj na osobné stretnutie
s novokňazom spojené s hudobným programom ZUŠ "Juniáles
2017" v Fcentre na Ijstrijskej ulici
od 15:00 hod.

Osud býva veľmi krutý a nevráti nám čo nám bolo drahé,
zostávajú len spomienky
a v srdci obrovský žiaľ.
Nepočujem už Tvoje slovo,
neodovzdáš študentom svoje
bohaté vedomosti,
neuvidíme viacej Tvoj krásny
a milý úsmev.
Je nám Sonička bez Teba veľmi,
veľmi smutno.
Spinkaj sladko.

zúčastnili hlavne žiaci našich
základných škôl, ktorí si pripravili aj krátky kultúrny program. Za organizátorov vystúpil
s tematickým príhovorom predseda matičiarov Ing. Juraj Strempek
a starosta Milan Jambor. Čestný
hosť podujatia pán veľvyslanec
Dr. Emil Kuchár dodal dejepisnonáučným príhovorom podujatiu
požadovaný vzdelávací charakter, čo bolo pozitívne hodnotené
prítomnými žiakmi ako aj pani
učiteľkami.
r

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – jún 2017
10. 06. 2017 (sobota), 9.00 h
Na bicykli i v kanoe

Cyklistika cez lužné lesy po Vysokú
pri Morave a následne splav Moravy
v turistickom kanoe po Sandberg,
kde už bude čakať ohník, gril
a opekačka.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava
17. 06. 2017 (sobota), 9.20 h a 10.00 h
Vlastivedná vychádzka po Dúbravke
Exkurzia do prírody, návšteva

Dúbravského

múzea a posedenie pri guláši.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49 a námestie
pri MÚ v Dúbravke
24. 06. 2017 (sobota), 14. 30 h
Exkurzia do miestneho včelárstva

Pohľad do včelieho úľa, prednáška
o živote včiel, ukážka spracovania
a ochutnávky rôznych druhov medu,
možnosť vyrobiť si vlastnú sviečku.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

mama, brat Miroslav s rodinou
a celá rodina
Zostávajú v našich srdciach
i spomienkach.

Deň matiek si uctili deti z materských škôl vo svojich triedach v spoločných priestoroch i v Istracentre.
DEVEX 7
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Ôsmaci ZŠ P. Horova 16
O tom, že Praha patrí
medzi najkrajšie európske mestá, sa v máji
presvedčili aj naši ôsmaci na štvordňovom
výlete. S pani učiteľkou
Kralovičovou
a
pani
učiteľkou
Zrubcovou
navštívili nádherné pamiatky a preslávené ulice
Prahy.
Cesta vlakom ubehla veľmi
rýchlo v očakávaní nových
zážitkov. Metrom sa doviezli neďaleko ubytovania Domu detí a mládeže Praha
2. Nasledujúce hodiny a dni
čakali na nich prvé zážitky
z prehliadky “stovežatej”.
Zavítali na tieto miesta:
Staromestské námestie, veža
Staromestskej radnice s orlojom, Karlov most, Václavské
námestie, Prašná brána,
Hradčany, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička,

v PRAHE
Loreta, Bazilika sv. Jiřího,
Malá strana, Strahovský
kláštor, Bazilika sv. Jiřího.
Počas prechádzky pozdĺž
Vltavy mohli obdivovať aj dielo
modernej architektúry - tančiaci
dom. Lanovkou sa vyviezli na
výhliadkovú vežu Petřín, kde sa
zabavili aj v zrkadlovom bludisku. V židovskej časti Josefov
obdivovali synagógy a v múzeu
voskových ﬁgurín Grévin svoje
idoly. Nezabudnuteľné zážitky mali žiaci aj z večernej
Prahy.
Domov sa vracali plní dojmov a vedomostí o histórii
a kráse metropoly našich západných susedov.

Mgr. Ivana Kralovičová

DEVEX 8
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TURNAJ V PREHADZOVANEJ
pre deti v Devínskej Novej Vsi
Volejbalový klub ZK-Apollo pri
SLOVNAFT, a.s. zorganizoval už
tradičný turnaj v prehadzovanej
žiačok a žiakov z prvého stupňa
základnej školy v spolupráci so ZŠ

2.miesto
Družstvo „Stars“ v zložení S.
Slaninková, A. Šimkovičová, J. Juššik
a S. Schwarz.
3.miesto

I. Bukovčana. Turnaj sa konal dňa
4.mája 2017 v telocvični na ZŠ I.
Bukovčana 1 v Devínskej Novej Vsi.
Motiváciou organizátorov z volejbalového klubu Apollo bolo pritiahnuť
viac detí k aktívnemu hraniu prehadzovanej, neskôr k minivolejbalu
a volejbalu.
Dievčatá a chlapci odohrali tento
turnaj v trojčlenných družstvách systémom každý s každým v jednej skupine na dva vyhraté sety. Po odohratí všetkých zápasov, v ktorých
účastníci ukázali svoje zručnosti,
rýchlosť, snahu i veľkú bojovnosť
bolo nakoniec nasledovné konečné
poradie :
1.miesto
Družstvo „Magic Crew“ v zložení
T. Šudová, M. Gonda, A. Lobodáš,
A. Buday a Š. Polčicová.

Družstvo „Drsniaci“ v zložení M.
Godál, T. Maršal a Z. Gersová.
4.miesto
Družstvo „Mimoni“ v zložení A.
Šaradinová, E. Pavelková, R. Smelík
a L. Nejedlík.
Všetci zúčastnení hráči i hráčky
obdržali
pekné vecné ceny
a k tomu diplomy i pamätné listy
za účasť v turnaji, z ktorých mali
veľkú radosť. Poďakovanie za zorganizovanie tohto turnaja patrí pánovi M. Mičianovi a S. Mičianovej
z volejbalového klubu Apollo
a pani učiteľke D. Chalupovej zo ZŠ
I.Bukovčana. Organizátori veria,
že sa podarí zorganizovať i ďalší
ročník tohto pekného podujatia pre
deti zo ZŠ v Devínskej Novej Vsi, ak
bude záujem zo strany pedagógov
i detí.
M.M.

Vedomosti tvoria budúcnosť

“Technika hrou od základných škôl”
bola téma, ktorá sa uskutočnila
v rámci vzdelávania našich i iných
učiteľov na ZŠ I.Bukovčana3.
Podporovaná Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Učiteľom bola poskytnutá metodika
spolu s pracovnými listami, sada

a Pracovného vyučovania žiakom,
ktorí si mohli v praxi vyskúšať pokusy
na rôznych pomôckach.
Prečo: Žiarovka svieti?Ako
fungujú prevody na bicykli?
Aká sila spôsobí zmenu?
Priťahuje všetky predmety

magnet?
Možnosť realizácie na týchto pokusoch si vyskúšali aj učitelia 1.a2.
stupňa, ktorí sa oboznámili so sadov pomôcok a postupov a budú
ich využívať na svojich hodinách.
rv

Zelená dobrovoľníkom!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli skrášliť životné prostredie
našich detí. V spolupráci s Nadáciou Volkwagen Slovakia,
s
rodičmi, starými rodičmi a žiakmi
našej školy sme upravili skalku,
vyčistili jazierko a celý areál okolo
budovy I. Bukovčana 1. Niektorí vytrhali burinu z kamenných
črepníkov a vymaľovali prednú
časť budovy I. Bukovčana 3. Ďalšia

časť dobrovoľníkov v zadnej časti
športového areálu vyčistila bežeckú
dráhu od buriny, osadili a zabetónovali kovové stĺpiky, preosiali
piesok v doskočisku, vyčistili okolie
pieskoviska.
Okrem dobrej nálady sme si pochutili na výbornom guláši, ktorý pre nás
zabezpečila Nadácia Volkwagen
Slovakia.
rb

Úspešní Horováci
V stredu 10. mája 2017 sa v areáli ZŠ Holíčska 50 v bratislavskej
Petržalke uskutočnila súťaž mladých
záchranárov civilnej ochrany medzi
bratislavskými základnými školami.
Cieľom súťaže mladých záchranárov je v nadväznosti na učivo
Ochrana života a zdravia pripraviť
žiakov na možné riziká a následky
v prípade živelných pohrôm, havárií
alebo teroristických útokov.
Súťaže sa zúčastňujú 4-členné
zmiešané družstvá žiakov (2 chlapci
a dve dievčatá). Súťaž má charakter
športovej, vedomostnej a zručnostnej
súťaže, súťaží sa na trati s dĺžkou do

2 km. Súťažiaci plnia úlohy na 6-tich
stanovištiach: 1. písomný test (civilná
ochrana, zdravotnícka príprava,
dopravná výchova, ochrana pred
požiarmi), 2. civilná ochrana, 3.
pohyb a pobyt v prírode, 4. zdravotnícka príprava, 5. hasenie malých
požiarov, 6. streľba zo vzduchovky. Družstvo ZŠ P. Horova 16 v
zložení Tamara Vargová, Miriam
Škumátová, Martin Alman a Ondrej
Gaál z 9.A preukázalo veľmi dobrú pripravenosť. V konkurencii 18
družstiev sa umiestnilo na 2. mieste.
Mgr. Ivana Kralovičová

pomôcok na realizáciu aktivít aj
ako ﬁnančné prostriedky na ostatný
spotrebný materiál.
Princípom tohto projektu je rozvoj
technického premýšľania,ktoré tvorí
základ pre praktickú realizáciu.
Učitelia svoje získané vedomosti
odovzdali na hodinách Technického
DEVEX 9
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Hodová husacina v reštaurácii BONUS

NovovešĤania

oslávte Vaše hody
3. - 4. júna 2017
so slovenskou hodovou špecialitou
v novootvorenej reštaurácii BONUS.
Spravte sviatok aj Vašim manželkám s našou exkluzívnou husacinou!
Pre vaše ratolesti je k dispozícií nové detské ihrisko.
O

BRN

REZERVÁCIE NA:
+421 02 4329 1725, +421 903 538 997,
info@bonus-resort.sk
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VÁPENKA 15, DEVÍNSKA NOVÁ VES - RANČ OUZKÝCH

WWW.BONUS-RESORT.SK

AVA

BRATISL

DEVEX 10

Devex 05-2017.indd 10

25.05.17 8:31

•

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

•

•

•

•

02 - PREDAJ
•

•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352
Predám sústruh na drevo.
tel.: 0907 268 536

•

•

04 - SLUŽBY
•

•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel. 0905 616 798
Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813

Ján Polák
– 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
Za dobrú cenu urobím prestavbu aj
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná
záruka i servis v DNV.
tel.: 0905 648 233

•

•

•
•

Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

•

Psia búda pre veľké plemenolabrador, vlčiak, používaná
v DNV vyše roka.
cena dohodou.
tel.: 0905 444 815

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
alebo Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Jazero.
tel.: 0915 738 952
Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
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.
tel.: 0903 244 777

07 - ROZLIČNÉ

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432
Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227

•

Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

•

Konverzácia vo francúzštine. Chcete
hovoriť po francúzsky? Komunikovať,
alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

•

Vezmem súrne do dlhodobého
prenájmu garáž, pre vyššie auto
(Mercedes-Benz Vito), v garážovom
dome oproti J.Poničana. Nie Denova.
Cena: dohodou.
tel.: 0905 464 912
e-mail: careco@centrum.sk

•

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

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

05 - BYTY
•

Predám 1-izbový byt v DNV na ulici
P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur +
dohoda možná.
tel.: 0905 613 350,
0948 272 719

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky. Na Grbe
55.
tel.: 02/6477 4642

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku
za jediný deň! Sedačková lanovka vás
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku
(alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná
prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne
so sebou vezmite svojich štvornohých
priateľov alebo bicykel!
02 - PREDAJ

Jazyk náš...
Namiesto Domu detí postavíme
Kindhouse, prvá slovenská
krčma v Bratislave sa volá First
Slovak Pub, už nemáme úroveň,
ale level, prekvapenie nevyjadrujeme lasicovským fíha,
ale čudným zvolaním wow,
nie sme vyrovnaní, ale kúloví,
nemáme prínosy, ale beneﬁty,

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h
namiesto úveru je kredit, nekomunikujeme, ale četujeme,
nákupné strediská nahradili
šopingcentrá, nechali sme si
vziať Karkuľky, Lomidrevov,
Valibukov, Šípkové Ruženky,
Jankov Hraškov a nahradili sme
ich Mekgajvermi, Mekkvínmi,
Barbinami, Šrekmi, Alfmi, Santa
Clausami, zákony v Národnej
rade slovenskej republiky (sic)
už netvoríme, ale kreujeme,

namiesto súhrnu správ máme
hedlájny, gazdovský dvor sme
nahradili farmou a z neznámych dôvodov sme sa zbavili
slovenského roľníka a namiesto
neho inštalovali farmára.

Pokiaľ žije jazyk, žije aj
národ, ak jazyk umrie,
umiera aj národ a s ním aj
jeho duch.

Ponúkam priesady:
rajčiny, paprika, zeler,
bylinky, letničky a muškáty.
M. Šubín, Na grbe 30

tel.: 0907 222 231

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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Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Hliadka PZ dňa 27.04.2017
v čase o 19.54h na ulici Hradištná
kontrolovala motorové vozidlo zn.
Mitsubishi, ktorého vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej
skúške. Tá preukázala hodnotu
0,50 mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,40mg/l. 44-ročnému
vodičovi bol zadržaný vodičský
preukaz a bola mu zakázaná
ďalšia jazda, nakoľko sa dopustil
priestupku proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
• Neznámy páchateľ v čase
od 23.00h dňa 27.04.2017 do
06.00h dňa 28.04.2017 na
Ulici Jána Jonáša rozbil sklenenú výplň na ľavých dverných
dverách na tam zaparkovanom
motorovom vozidle zn. Škoda
Superb, následne vnikol do motorového vozidla a odcudzil
z neho autorádio s navigáciou zn.
Colombus, záznamovú kameru
zn. Mio MiVue 658 Touch Wiﬁ
s pamäťovou kartou, čím spôsobil

poškodenému 40 ročnému mužovi
škodu v celkovej výške 945,30,eur.
• Hliadka PZ v čase o 15.33h
dňa 30.04.2017 na Ulici Štefana
Králika zastavila vodiča motorové
vozidla zn. Renault. Počas kontroly policajti vyzvali 58-ročného
muža, aby sa podrobil dychovej
skúške. Policajti pri dychovej
skúške mužovi namerali 1,44 mg/l
alkoholu v dychu, opakovane 1,28
mg/l. 58-ročný vodiča zaistili,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa §-u 289 ods. 1
Trestného zákona.
• Hliadka PZ v čase o 22.16h
dňa 02.05.2017 v Bratislave
v chatovej oblasti Devínske jazero
zastavila vodiča motorového vozidla zn. Škoda Felícia. Počas kontroly policajti vyzvali 57-ročného
muža, aby sa podrobil dychovej skúške. Policajti pri dychovej
skúške mužovi namerali 0,66 mg/l
alkoholu v dychu, opakovane 0,76
mg/l. 57-ročného vodiča zaistili,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa §-u 289 ods. 1
Trestného zákona.

• Neznámy páchateľ v čase
od 17.00h dňa 07.05.2017 do
06.50h dňa 09.05.2017 na Ulici
Jána Poničana na parkovisku rozbil sklenenú výplň na predných
pravých dverách na tam zapakovanom motorovom vozidle zn.
Škoda Octavia, čím spôsobil
poškodenému 43-ročnému mužovi
škodu vo výške 200 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 20.30h dňa 11.05.2017 do
08.20h dňa 12.05.2017
na

Novoveskej ulici odcudzil z tam
zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda Rapid dva kusy
hliníkových diskov, čím spôsobil
poškodenému 43-ročnému mužovi
škodu zatiaľ v nezistenej výške.
Hliadka PZ v čase o 15.05h dňa
18.05.2017 na ulici Na hriadkach
z autobusu číslo 21 predviedla
28-ročného muža, ktorý odmietol hliadke PZ preukázať svoju
totožnosť.
Mk Or Pz Ba4

FUTBAL

mladší a starší dorastenci

FCL DNV VW do II . LIGY
Výsledkom práce z mládežou vo
futbale v DNV je očakávaný postup mužstiev mladšieho a staršieho
dorastu do II celoslovenskej ligy
. Nakoľko v tejto súťaži hrajú
dvojičky pri postupe staršieho
dorastu postupuje automaticky aj
mladší dorast. Na deﬁnitívne potvrdenie postupu je potrebné, aby
starší dorast v stretnutiach, 27.kolo
DNV-Šenkvice 20.05 doma, 28
.kolo Iskra Petržalka 27.0.05 vonku
a 29.kolo Inter B-DNV 04.06.
vonku. V rámci 30.kola privítame
na našom štadióne 10.06 mužstvo
Rohožníka v priateľskom zápase
a môžeme spoločne osláviť historický postup našich mladých
futbalistov. S týchto majstrovských
zápasov stačí vyhrať dva a je istota
priameho postupu. Týmto vás
zároveň na toto stretnutie pozývame. Tento postup do vyššej
súťaže prinesie veľkú ﬁnančnú
záťaž pre klub v dôsledku
cestovných nákladov ako aj
nákladov na rozhodcov. To

v praxi znamená, že na našom
štadióne privítame mužstvá ako
sú Myjava, Skalica, Trnava, Zlaté
Moravce, Malacky, Komárno,
Levice, Považská Bystrica, Púchov
a ďalšie. Naposledy takúto vysokú
súťaž hralo naše mužstvo v sezóne
1956/1957 t.j. pred 60 rokmi. O
ﬁnančnej podpore zo strany MZ
na reprezentáciu DNV v rámci
Slovenska hovoriť je neaktuálne,
ale možno je aktuálne pozvať
našich poslancov, aby sa aspoň
raz na našich úspešných mladých
ľudí prišli pozrieť. Celý štadión má
banery DNV šport ,zo sloganom
šport a nie drogy, čo by malo byť
v záujme celej spoločnosti. V tejto
súvislosti považujem za potrebné
spomenúť ďalší cieľ, ktorým je
postup B mužstva mužov do V. ligy
a tak uľahčiť prechod mládežníkov
do seniorských súťaží. Tento cieľ
sa darí plniť, B mužstvo je vo svojej súťaži na 1.mieste z reálnou
šancou na postup.
Ing. Marián Spišiak

Idem autom a vidím záblesk
kamery. Hneď som pochopil,
že ma fotia kvôli prekročeniu
rýchlosti, aj keď som vedel, že
rýchlosť som neprekročil. Tak aby
som sa uistil, že mám pravdu,
obišiel som ulicu a prešiel znovu
v tom istom mieste ešte pomalšie.
Bola to pre mňa zábava, tak
som prešiel okolo tej kamery ešte
trikrát s rýchlosťou korytnačky
a s úsmevom som ešte zakýval
do kamery, ktorá ma fotila po

každom prejazde. Za dva týždne
som dostal list, v ktorom bolo päť
šekov za nezapnutý pás.
•••
- Máš nejaké fotky na ktorých
je tvoja žena vyzlečená?
- Nie.
- A chceš?
•••
Dobrá mama dá deťom
olízať krém z mixéra.
Ešte lepšia mama mixér
najprv vypne.
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