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Príhovor
Mesiac dní dozadu bol plný
prekvapení, podujatí, zážitkov.
Prvým (prekvapením) bolo
konštatovanie čitateľa: „Vám
sa už teda finančne darí,
keď vydávate noviny ďalej.“
Vďaka inzercii, sponzorom
a podporovateľom Devex existuje. Dokedy? To skutočne
neviem. Pokiaľ budú prostriedky, tak noviny vychádzať
budú. Ak sponzori a podporovatelia nebudú, nebudú ani
noviny. Matematika nepustí.
Preto druhé prekvapenie,
opäť na konto vydavateľa
sa zrodilo, keď v prírode
našiel občan takmer stovku
pohodených
tohtoročných
katalógov obchodov a služieb
pre občanov Devínskej. Koľko
to stálo námahy a úsilia,
koľkých ľudí a... nezodpovední
(jedine niekto z kolportérov, pretože boli previazané
originálnou páskou) dokáže
zhanobiť úsilie, snahu, ochotu...pritom zoberie bez ostychu odmenu za roznesenie...
A do tretice prekvapili záplavy. Vraj najhoršie za ostatné
roky. Necítili sme to najhoršie
vďaka protipovodňovým zábranám. Včas vybudovaným
a účinným.
Ostatné podujatia a zážitky
boli príjemnejšie Zažili sme
dva vydarené kultúrne festivaly (píšeme na inom mieste),
deň detí a mnoho iných pozoruhodných podujatí.
Budeme pokračovať po dovolenkách a prázdninách, ktorých
prežitie všetkým čitateľom zo
srdca želáme.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Investičná skupina Penta
v pondelok 10. júna 2013
ohlásila, že v lokalite Bory
medzi Lamačom a Devínskou
Novou Vsou začína výstavbu
obchodno-zábavného centra
Bory Mall. Stavať sa bude
vo dvoch etapách, prvá má
byť ukončená do dvoch rokov.
Celková investícia bude stáť
vyše 150 miliónov eur.
• Tento rok, 30. 6. od 12.00 h
je možné symbolickou
kúpou kačice podporiť tieto
neziskové organizácie: Divé
maky, Mládež ulice, Námestie
pre ľudí, Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom, Zelenú
hliadku alebo Komunitnú
nadáciu Bratislava, ktorá túto
tradíciu rozbehla a vďaka
množstvu dobrovoľníkov
aj realizuje v Čunove.

Festival slovenskej národnej piesne.
Rozsiahlym záplavam sme odolali len
vďaka protipovodňovej ochrane.

• Volkswagen Slovakia
(VW SK) odštartoval
30. mája 2013 sériovú
výrobu modelu Volkswagen
cross up! Lifestyleová
rodina cross vozidiel značky
Volkswagen sa tak rozrastá
aj o najmenší Volkswagen,
vyrábaný v Bratislave.

Rakúsky prezident Dr. Heinz Fischer (tretí zľava)
prekročil štátnu hranicu na cyklomoste,
navštívil tak Devínsku Novú Ves.

Festival chorvárskej kultúry.

Uzávierka dnešného čísla
bola 29.06. 2013
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 13.09. 2013,
číslo vyjde 20.09. 2013.
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STRETNÚŤ ČLOVEKA
Musím sa priznať, že za posledných 2,5 roka, odkedy som
starostom, som absolvoval stovky
stretnutí. Za ostatné obdobie
mi najviac v pamäti a aj v srdci
utkveli tri stretnutia, s ktorými by
som sa rád s vami podelil.
Tým prvým bolo moje stretnutie s rakúskym prezidentom Dr.
Heinzom Fischerom na zámku
Schlosshof. Asi mesiac pred tým-

to stretnutím som dostal oﬁciálny
list zo zámku Schlosshof, v ktorom ma pozývajú na stretnutie
s rakúskym prezidentom v rámci
Záhradných dní na Schlosshofe.
Veľmi ma to potešilo a s radosťou
som toto pozvanie prijal.
Skutočnosť však predčila všetky

moje očakávania. Stretol som
sa s príjemným, inteligentným
a bezprostredným človekom,
ktorý sa na nič nehral. Nikde
okolo neho žiadna početná
ochranka, žiadna kolóna sprievodných vozidiel, žiadna luxusná limuzína. Spolu s jeho milou
manželkou, starostom Engelhartstettenu Andreasom Zabadalom
a riaditeľkou zámku Schlosshof
Barbarou Goess sme absolvovali
príjemnú prechádzku po našom
novom cyklomoste. Dokonca,

pán prezident Fischer na chvíľu
navštívil aj naše Slovensko, keď
sme spolu prekročili štátnu hranicu na cyklomoste. Ako svedectvo
prikladám fotograﬁu.

Dnes predstavujeme

nového prednostu Miestneho úradu

Ing. Ignác Olexík, PhD.
stal interným audítorom Wüstenrot stavebnej sporiteľne. V tejto
špecializovanej banke zotrval až
do roka 2012, kde viedol odbor
vnútornej kontroly a interného auditu. V rokoch 2010 a 2011 pracoval paralelne na rovnakej pozícii aj pre Wüstenrot poisťovňu.

Ďalšie zo stretnutí, ktoré
na mňa zanechali dojem, sa
odohralo na XX. ročníku Festivalu
slovenskej národnej piesne. Myslím, že väčšina účastníkov tohto
ročníka, ktorý sa konal u nás iba

nedávno, sa zhodla na tom, že
to bol jeden z najlepších ročníkov
v jeho histórii. Mojím najkrajším
zážitkom na tomto festivale
bolo stretnutie s pani Darinou
Laščiakovou. Očarila ma svojou
prirodzenosťou, krásnym hlasom
a životnou múdrosťou. Pri osobnom rozhovore na mňa veľmi zapôsobili jej slová o tom, ako by
sme mali konať dobro a rozdávať
lásku. Dovoľte mi, aby som na
tomto mieste poďakoval všetkým
organizátorom tejto krásnej akcie.
Ostatným z mojich príjemných
stretnutí bola oslava Medzinárodného dňa detí, ktorá sa tradične
konala na Základnej umeleckej
škole na Istrijskej ulici. Spolu
s našimi deťmi sme tam strávili
krásne popoludnie, stretli sme
priateľov, známych. Deti mali pripravených toľko atrakcií, že ich
snáď ani všetky nemohli stihnúť.
Preto moje veľké poďakovanie
patrí všetkým, ktorí spoločne pre
naše deti pripravili túto oslavu.
A čo mali všetky tieto tri stretnutia
spoločné? Poznanie, že je nádherným pocitom môcť stretnúť
ČLOVEKA.
Váš starosta
Milan Jambor

Po skončení gymnázia študoval
na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Svoju pracovnú kariéru
začal v roku 1995 na Ministerstve vnútra SR, kde ekonomicky
riadil príspevkové organizácie.
Neskôr pracoval ako ﬁnančný
kontrolór na Úrade kontroly
ministra vnútra SR. V roku 2003
prijal ponuku pracovať pre skupinu VÚB, pričom o rok neskôr sa

V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte EU a v roku 2007
získal medzinárodný certiﬁkát interného audítora. V súčasnosti je
stále aktívny na EU v Bratislave,
robí oponentúru doktorandom
a spolupodieľa sa na publikačnej
činnosti. Ovláda veľmi dobre
nemecký jazyk a dobre anglický
a ruský jazyk.
Je ženatý a má tri deti. Jeho
záľubami sú záhradka, rodinné
výlety, ale aj najnovšie trendy
v IT oblasti.

NOVÉ MOŽNOSTI VÍKENDOVEJ REKREÁCIE
a pobytu v prírode pre obyvateľov DNV.
V súvislosti aj s vybudovaním Cyklomostu slobody sa otvárajú
nové možnosti víkendovej rekreácie a rozvoja cezhraničného územia,
vhodného pre cestovný ruch a pobyt v prírode. Za posledné
desaťročie bola ročná miera rastu zamestnanosti v cestovnom ruchu takmer vždy vyššia ako miera rastu celkovej zamestnanosti. Na
celkovom počte pracovníkov v rámci EÚ sa podieľa cestovný ruch
4 %, nepriamo je to až 11 % a u počtu pracovníkov až 12 %. Preto
je cestovný ruch novou dôležitou rozvojovou oblasťou aj pre DNV
a kontaktné rakúske obce. Možnosť pre obyvateľov DNV plánovať
víkendovej rekreácie a pobytu v krásnej prírode a subjekty cestovného ruchu rozširovať ponuku služieb v DNV.
Prvé kontakty
MČ Bratislava –
DNV boli na obec Marchegg
s ktorou sme spojený železnicou
už od roku 1848. Mesto Marchegg leží v tesnej blízkosti DNV.
Bolo založené v r. 1268. Početné
kultúrne
pamiatky
svedčia
o niekdajšej veľkej minulosti
mesta. Na okraji sa nachádzajú
prírodné rezervácie WorldWildlife: “ Moravské lužné lesy”
a “Kleiner Breitensee”. Ideálne
pre výlety rodín v krásnom prírodnom prostredí v ktorom hniezdi
veľké množstvo bocianov.
Pamätihodnosti pôvodný hrad Lovecký zámok, ktorý bol časom

prestavaný na zámok a dnes plní
funkciu regionálneho múzea ako
aj loveckého a afrického múzea.
Lovecký zámok a múzeá sú
otvorené od 15. marca do konca
novembra, od utorka do nedele,
denne od 9-12 a od 13-17 hod.
Národný park
Donau-Auen
(Dunajské luhy)
v obci Orth/Donau,
sa rozprestiera medzi európskymi hlavnými mestami Viedňou
a Bratislavou a chráni posledné
veľké územie pririečnej lužnej
krajiny v strednej Európe.
(Pokračovanie na strane 3)
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NOVÉ MOŽNOSTI
VÍKENDOVEJ
REKREÁCIE
a pobytu v prírode pre
obyvateľov DNV.
(Pokračovanie zo strany 2)
Životodarnou tepnou tohto
územia je prirodzený tok Dunaja, ktorý vytvára životné prostredie pre mnohé vzácne rastliny

s podvodnou pozorovateľňou.
Celková dĺžka pobytu: min. 2,5
hodiny.
Len kúsok za hranicami pri
DNV leží zámok Schloss Hof,
najväčší a najkrajší barokový
komplex celej Rakúsko-Uhorskej
monarchie. Pri zámku sa na
ploche päťdesiatich hektárov
rozprestiera terasovitá záhrada

Vážení občania Devínskej Novej Vsi,
dovoľte mi, aby som v mene vašom a aj v mene svojom poďakoval
všetkým, ktorí sa v čase povodní starali o našu bezpečnosť a ktorým
vďačíme za to, ako sme u nás v Devínskej tieto povodne zvládli. Naše
poďakovanie patrí predovšetkým príslušníkom Obecného hasičského
zboru pod vedením Gustáva Dudeka, pracovníkom Policajného zboru
a Mestskej polície, pracovníkom Denovy a zamestnancom Slovenského vodohospodárskeho podniku a tiež zamestnancom Miestneho
úradu.
starosta MČ DNV Milan Jambor
a živočíchy. Ponuka vzdelávania v národnom parku je pestrá
a rôznorodá: počas peších túr,
či splavoch vás skúsení sprievodcovia zasvätia do tajov čarovnej
prírody Dunajských luhov.
Nové pohľady na Dunajské luhy
aj s podrobnými informáciami sú
návštevníkom k dispozícii v Centre národného parku- v zámku
ORTH (schlossORTH Nationalpark-Zentrum), v obci Orth/
Donau.
Mimoriadna ponuka
pre návštevníkov zo Slovenska
v termínoch 29. marca, 1. apríla,
1. mája, 8. mája, 1. júna, 5. júla,
27. júla, 10. augusta, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra,
5. októbra a 1. novembra 2013
(počas slovenských štátnych
sviatkov a vybraných sobôt)
v návštevníckom Centre národného parku (schlossORTH), Orth
an der Donau:
Prehliadka výstavy “DonAUräume” so slovenským sprievodcom. Začiatky prehliadok
v slovenčine: o 10.15, 11.15,
13.15, 14.15,15.15 a 16.15 hodine.
Miesto stretnutia: zámok (schlossORTH) - vstupná hala, dĺžka
prehliadky so sprievodcom: cca.
1 hod. V prehliadke je zahrnutá
aj individuálna návšteva vyhliadkovej veže a zámockého ostrova

s fontánami a tisíckami kvetov. Zámok je blízko a má čo
ponúknuť – to z neho robí dobrý
tip na rodinný výlet. Vystavených
je tu mnoho dobových exponátov
a originálna garbiareň, pálenica,
remeselnícke dielne či statok s desiatkami zvierat. Ovečky a oslíky
si môžu deti aj pohladiť a povoziť
sa na poníkoch. Počas celej sezóny od apríla do novembra je pre
návštevníkov pripravený bohatý
sprievodný program, lákajú najmä letné slávnosti či štvrťročné
trhy. V areáli zámku je cukráreň
a reštaurácia, časť personálu rozpráva po slovensky.
Otváracie hodiny.
Zámok, záhrada
a statok
25.3. do 3.11.2013 | denne
10 – 18 hod.
Reštaurácia denne 10 – 18
hod. | teplá kuchyňa od 11 hod.
Cukráreň denne 10 – 18 hod.
Obchod Kontor na statku denne
10.30 – 18 hod. Zámocký obchod ut – pia | 11 – 16.30 hod.
(máj – september) so, ne, štátny
sviatok | 10.45 – 17.30 hod.
Vstup cez východnú bránu
každú so, ne a počas štátnych
sviatkov (SK, AT) | 10 – 17 hod.
Jazdy na kočoch štv – ne | 14
– 16 hod. |
Ing. ach. Milan Beláček

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Nepoužívať na chemický odpad,
staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Dátum

Ulica

25. 6. - 27. 6. 2013

P.Horova 26-28
Š.Králika 2
J. Jonáša ku garážam

2. 7. - 4. 7. 2013

Hradištná za obchodom
M.Marečka 1-3
Kalištná 11-13

9. 7. - 11. 7. 2013

I. Bukovčana 12-14
Bystrická na konci
križovatka Ílová - Tehliarska

Záhradný a drobný stavebný odpad je možné doviezť do areálu
Denovy len v určené dni:
každý utorok - 7,00 - 15,00 hod.
každý piatok - 7,00 - 15,00 hod.
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:
9,00 - 12,00 hod.

HOROVIÁDA
V dňoch 29. - 30. 4. 2013 sa
v Základnej škole Ul. P. Horova
16, Bratislava, konala školská
športová olympiáda - Horoviáda. Všetci žiaci prišli do školy
športovo oblečení a s dobrou
náladou súťažili v disciplínach: skok do diaľky z miesta,
prekážkový beh, trojskok, hod
na cieľ, šplh na tyči. Mladším
žiakom pomáhali a asistovali
žiaci z vyšších ročníkov. Deti
boli veľmi šikovné a každý
vynikol v inej disciplíne. Tých

najšikovnejších ocenili diplomami, cenami a sladkosťami.
Túto akciu ﬁnančne podporila
Nadácia Volkswagen Slovakia,
za čo jej v mene celej našej školy
srdečne ďakujeme. Veľká vďaka
patrí aj Ing. Anne Horváthovej,
ktorá nám pomáhala pri organizácii.
Nešlo len o víťazstvo, ale
o dobrý pocit z pohybu a radosti
zo vzájomnej podpory.
Mgr. Ivana Kralovičová,
Mgr. Katarína Paxnerová
DEVEX 3
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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
KULTÚRNE LETO 2013
od 1.7. do 31.8.2013, každý piatok, po 21.30

(resp. po zotmení, v auguste po 21.00)
Letné KINO
- večerné premietanie ﬁlmov pod holým nebom, s občerstvením
Na nádvorí Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor
nádvoria postriekaný proti komárom)
1. - 4. 7., 8.00 - 16.00 h.
Denný letný tábor – I. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním
pre deti od 6 do 14 rokov, od 8.00 do 16.00 h.
Miesto: Istrijská 6
7. 7. A cirkus bude
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Žihadlo o 17.00 h
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za
expozitúrou VÚB), vstup: zdarma.

Hosťami talk-show Jakuba Abraháma BEZ OPONY boli v júni 2013 Martin
Babjak a Terézia Kružliaková. Súrodenci z Banskej Bystrice, obaja
poprední slovenskí operní speváci, pôsobiaci v Bratislave, zaujali profesionalitou,
úprimnosťou, bezprostrednosťou a vtipom.
Na zvyšujúcom sa počte divákov vidieť stúpajúci záujem o predstavenia takéhoto typu aj v Devínskej. Nakoniec veď autorovi sa darí podujatia pripraviť vždy
precízne.
r

8. - 12. 7. Denný letný tábor – II. turnus
- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním
pre deti od 6 do 14 rokov, 8.00-16.00 h.
Miesto: Istrijská 6
14. 7. Letný podvečer s komornou hudbou
- jazzový koncert “Pavol Bodnár - Kolobeh Dňa a Noci”
- účinkujú: Pavol Bodnár (autor hudby), Monika Masarovičová (spev,
texty), Milan Ruček (bicie nástroje), Vlado Máčaj (kontrabas)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h. Vstup zdarma.
21. 7. Koza rohatá a jež
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Happy o 17.00 h.
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za
expozitúrou VÚB), Vstup: zdarma
28. 7. Letný podvečer s komornou hudbou
- ﬂautový komorný koncert, účinkujú: Petra Lechtová
(ﬂauta), Marcela Lechtová (ﬂauta), Miklós Albert (klavír)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h., Vstup: zdarma
4. 8. Gašparko a drak
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za
expozitúrou VÚB) o 17.00 h. Vstup: zdarma
11. 8. Letný podvečer s komornou hudbou

- husľový recitál, účinkujú: Dalibor Karvay
(husle), Petra Bogáby (klavír)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h. Vstup: zdarma
18. 8. Slncový kôň
- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadielko BUM BÁC
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za
expozitúrou VÚB) o 17.00 h., Vstup: zdarma
31. 8.2013 Záver kultúrneho leta

POĎAKOVANIE
Ďakujem neznámemu nálezcovi, ktorý v čase okolo 15. júna našiel na
Eisnerovej ulici moju čiernu peňaženku so všetkými dokladmi a hodil ju do
poštovej schránky Slovenskej pošty. Odtiaľ sa dostala opäť do mojich rúk.
Ďakujem veľmi pekne.
Ildikó

DEVEX 4
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa

Odišli z našich radov

Ing.arch. Peter Popluhár
a Ing.arch. Dana Hanušíková
Marian Sandtner
a Mgr. Anna Gavenčiaková
Alojz Horník
a Iveta Šrubařová
Luboš Januščák
a Jana Temanová
Štefan Sekula
a Daniela Rácová
Mgr. Ľuboš Klemensich
a Andrea Luknárová
Valter Fux
a Eva Klemensichová
Adam Volný
a Mgr. Barbora Mindžáková
Pavol Miklovic
a Tatiana Zábranská
Miroslav Orel
a Lucia Čížiková
Lukáš Streďanský
a Bc. Monika Čulenová
Bc. Matúš Baranec
a Mgr. Halina Čákyová
Jozef Šimko
a Zuzana Máťušová
Dalibor Farenzena
a Zuzana Bauerová
Marek Varga
a Ivana Dančová
Tomáš Fronc
a Zuzana Zaťková
Mikuláš Halász
a Zuzana Paulíková
Adam Kramár
a Viera Tarkuličová
Ing. Peter Demko
a Bc. Monika Šlachtová
Zdenko Duchoň
a Ing. Miroslava Šimeková
Vlastimil Paulík
a Zuzana Šujanská
Blahoželáme!

Monika SINAIOVÁ
Milan ŠOBEK
Ján DUGOVIČ
Gustáv ILLÍK
Pavel PAULACKÝ
Vojtech ZELLNER
Štefan MICHALÍK
Oľga EBRINGEROVÁ
Milan ZEMAN
Nech odpočívajú v pokoji!

Blahozelanie
Životné jubileum 90 rokov
oslávila pani
Margita Dianišová.
Do ďalších rokov želáme
veľa zdravia a pohody.

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Daniel DORIČ
Ivanka ĎUROVIČOVÁ
Zuzana GURSKÁ
Tomas RYJÁČEK
Marko RUSNÁK
Sabina OBUŠEKOVÁ
Šimon OBUŠEK
Šimon GÚTH
Milan POKORNÝ
Maxim Leon VOLNÝ

Spomienka
Dňa 09.06.2013 uplynuli
tri roky, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mama a babka
Eva DRABANTOVÁ

CHCÚ OBNOVIŤ HRADISKO
Devínska Nová Ves chce spolu
s archeológmi obnoviť hradisko,
ktoré sa nad územím súčasnej
mestskej časti nachádzalo v 9.
storočí. Dnes vidieť z kedysi mohutnej pevnosti už
len násyp a zvyšky opevnenia. Jej obnovením by
mal vzniknúť areál plný
vzdelávacích, kultúrnych
a športových aktivít.
Ľudia dnes vnímajú len
hrad Devín, no nechápu
kontext
predsunutých
opevnení. Celé územie
bolo nimi pospájané a to
im treba ukázať,“ hovorí
architekt a autor projektu na obnovu hradiska Pavol Kopačka.
Hradisko nad dnešnou Devínskou
ochraňovalo
centrálnu
pevnosť - hrad Devín. Na tomto
mieste sa v 9. storočí nachádzali až
dve strážne slovanské hradiská.
Rekonštruovať sa rozhodli
spodné z nich. Dolnú pevnosť
chránil dvojmetrový val s drevenou
palisádou a do hradiska sa vstupovalo cez dve mohutné brány.
Ako prvú chcú vybudovať práve
vstupnú bránu zo severozápadu

so strážnymi vežami. „Chceme,
aby ju mohli vidieť turisti z Mosta
slobody, k hradisku by totiž mala
viesť medzinárodná cyklotrasa,“

povedal
Kopačka.
Obnoviť
plánujú aj strmú cestu od rieky
Morava, ktorá k tejto bráne kedysi
viedla.
Začiatok realizácie je ešte
v nedohľadne. Momentálne
devínska samospráva rokuje
s elektrárňami, pretože na mieste
je potrebné preložiť vysoké napätie elektrického vedenia. Starosta
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor
by chcel, aby projekt zaplatili eurofondy.
(mch)

To, že sa rana zahojí,
je klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Za tichú spomienku
Ďakuje syn
y Róbert s rodinou

Výstava amatérskych
fotograﬁí "Chorvátsko
mojimi očami", ako
súčasť programu Festivalu
chorvátskej kultúry
22. – 23. 6. 2013, mala už druhý
ročník. Svoje fotograﬁe poslalo viac
ako dvadsať autorov a boli skutočne
zaujímavé. Zišlo sa takmer päťdesiat
fotograﬁí z rozličných kútov Chorvátska. Návštevníci mali opäť možnosť
svojím hlasom na lístku ohodnotiť
najlepšiu fotograﬁu. Tento rok sa
stal víťazom pán Vladimír Gregor so
snímkou "vodopády na Plitvických
jazerách".Medzi exponátmi bola aj
jedna výnimočná fotka, ktorú autorovi výstavy Otovi Gregorovi priniesol
pán Štefan Beseda-bývalý dirigent
Rosice. Na snímke bol jeho dedko
pán Fošnár, a bola nielen zaujímavá,
ale aj historická. Úplne sa vymykala
z kontextu, ale mimoriadne zapôsobila.
rog
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Postrehy občana

zo zasadnutia MZ 04.06.2013.
Opätovne som sa, v rámci svojho
voľného času, zúčastnil zasadnutia miestneho zastupiteľstva (MZ).
A ako obvykle exceloval pán poslanec Rajkovič. Má môj „obdiv“,
ako obvykle bol nepripravený,
nemal naštudované materiály,
veľakrát sa pýtal zbytočne alebo
od veci. Napr bod č.17. „Návrh
na vykonanie kontroly evidencie
pozemkov vlastných a zverených
MČ a efektívnosti uzatvorení nájomných zmlúv kontrolórom MČ“- Pán
poslanec Rajkovič znova zabudol,
že bol pred pár rokmi zástupca
starostu a 20 rokov je v Devínskej
poslancom a čo vytýkal MČ je
vlastne dedičstvo aj po jeho vlastnom šafárení. Ako perličku pri
tomto bode navrhol, aby kontrolu
vykonával spolu s kontrolórom nový
prednosta. Myslím, že budeme
prvá mestská časť na svete, v ktorej
bude prednosta kontrolovať sám
seba, resp. úrad, ktorý riadi. Ďalší
zaujímavý bol bod. č.23 (pôvodne
to bol bod č.19.) „Správa o pochybeniach miestneho kontrolóra
pri svojej činnosti“ – kde sa siedmi
poslanci zhodli, že miestny kontrolór sa pri svojej práci dopustil
viacerých pochybení, čím hrubo
zanedbal povinnosti miestneho kontrolóra. Kontrolór na toto
zastupiteľstvo predložil aj 2 svoje
materiály, ktoré zastupiteľstvo po
prerokovaní odmietlo. Z diskusie
vyplynulo, že kontrolór by si mal
najprv naštudovať zákony, podľa
ktorých má pracovať, hlavne zákon
č. 502/2001 o ﬁnančnej kontrole
a vnútornom audite. Dúfajme, že sa
pán kontrolór nad sebou zamyslí
a začne konečne pracovať tak,
ako by mal a nie tak, ako sa páči
jemu. Poslanci schválili aj zámer

prenájmu zberného dvora v priestoroch bývalej Textilanky, čo je určite
chvályhodný zámer, nakoľko naša
mestská časť zberný dvor veľmi
potrebuje. Škoda len, že bývalí poslanci a bývalý starosta tento areál
kúpili za premrštenú cenu, ktorú
doteraz my všetci musíme splácať.
Dôležitým bodom rokovania bolo
tiež schválenie záverečného účtu.
V tomto materiáli odznela informácia o tom, že za minulý rok 2012
naša mestská časť hospodárila
s prebytkom =538.132 eur. Toto
považujem za vynikajúci výsledok,
veď za minulý rok sa v našej mestskej časti toho, konečne po veľa rokoch nečinnosti, veľmi veľa spravilo
a k tomu sa podarilo ušetriť ešte tak
veľa peňazí. Ďalším zaujímavým
bodom rokovania bol návrh VZN
Bratislavy o dočasnom parkovaní,
pri ktorom sa spustila búrlivá diskusia. Magistrát predložil návrh,
podľa ktorého sa má spoplatniť
parkovanie v Bratislave. Starosta
označil tento návrh za zlý, nakoľko
rieši len spoplatnenie jestvujúcich
parkovacích miest bez toho, aby
navrhoval, ako vytvoriť nové.
A tých nám na sídlisku chýba
približne 1500. Pokiaľ nebudú vytvorené, nedá sa hovoriť o žiadnom
funkčnom parkovacom systéme. Len
na ilustráciu problému: na našich
dvoch sídliskách Kostolné a Podhorské máme 3700 bytov a len 2000
parkovacích miest. Takže na jeden
byt pripadá 0,54 parkovacieho
miesta. Myslím, že toto nepotrebuje
žiadny komentár, akurát ten, že my,
ktorí bývame na sídlisku ďakujeme
za každé novo vybudované parkovacie miesto.
Denis Ružovič

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

Rada by som touto cestou
upozornila na nedoriešený, zanedbaný a nebezpečný prechod cez
cestu na rohu Kalištnej a Uhroveckej
ulice. Pre dokumentáciu prikladám
aj niekoľko fotograﬁí.
Na tomto mieste z jednej strany
ústi chodník, ale výhľad zacláňa
košatý krík a z druhej strany je
parkovisko a rozbitý kus akéhosi
trávnika, z ktorého trčia kovové
kryty a špatí ho zničená konštrukcia
na odpadkový kôš.
Prechod s kočíkom je náročný.
Ako vidno na jednej z fotograﬁí,
touto trasou prejde denne veľké
množstvo ľudí na zastávku alebo
zo zastávky autobusu č. 28 a sú to
hlavne deti, ktoré chodia do školy
na ulici I. Bukovčana.
Je mi ľúto, že sa tu už roky nič
nezmenilo. Chcela by som poprosiť

Podpora žiackeho a mládežníckeho futbalu v Devínskej

Odstrániť staré, začať s novým
FC Lokomotíva DNV sa úspešne zapojila do zamestnaneckej výzvy Nadácie ČSOB a pripravila projektový zámer
na revitalizáciu futbalového ihriska, v areáli ZŠ P. Horova 16.
Naším cieľom bolo:

3/ Motivovať deti, aby mali radosť
zo spontánnej ale aj riadenej
telovýchov-nej činnosti, aby sa
mohli bezpečne pohybovať na
ihrisku.

mou
dobrovoľníckej
práce
zo strany rodičov, trénerov
a hráčov. Podarilo sa nám zakúpiť
nové prenosné hliníkové bránky
ako aj nové pomôcky. Kovové
bránky sme nestihli odstrániť
z dôvodu nevhodného počasia pre
terénne práce.
V obnove ihriska by sme chceli
pokračovať aj v budúcnosti. Naším
najbližším cieľom je vybudovanie
športového zázemia a pasportizácia ihriska pre ligové zápasy prípraviek.
Aj touto cestou ïakujeme Nadácii
ČSOB a všetkým dobrovoľníkom!

Všetky
aktivity
súvisiace
s projektom boli riešené for-

Ing. Róbert Kačeòák
šéftréner mládeže FCL DNV

1/ Odstrániť kovové, zastaralé
bránky a nahradiť ich novými
prenosnými futbalovými bránkami
a zaistiť bezpečnosť detí počas tréningu, ale aj mimo neho.
2/ Začať používať v tréningovom
procese medzinárodne uznávané
pomôcky na rozvoj koordinačných
zručností.

Budeme mať viac takýchto kultúrnych pamiatok?

kompetentných, či by s tým nemohli
niečo spraviť. Ďakujem.
lm
Dovoľte nám upozorniť na
nebezpečnú ulicu Uhroveckú. Keď
prichádzate od Istrijskej alebo od
garáži na Hradištnej a prichádza
auto od Hradištnej (spoza Corleone), nemáte sa kde vyhnúť.
Nedajbože, že idú dve autá za
sebou z jedného alebo druhého
smeru. Na jednej strane bránia
zaparkované autá, na druhej nič
nebráni vojsť do dráhy nielen motoristom, ale aj chodcom (deťom, matkám s kočiarmi...). tento stav by bolo
vhodné riešiť čím skôr. Napríklad
presunutím zaparkovaných aut
pozdĺž komunikácie na novovybudované státia v priestoroch trávy.
(ekologické tvárnice.)
jm, jt,lb
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20. FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE
25. a 26. mája 2013 sa uskutočnil v Devínskej Novej Vsi jubilejný
Opäť obohatil V20.dňoch
ročník Festivalu slovenskej národnej piesne.
Prvý deň, v sobotu 25. mája,
začal spomienkou na spisovateľa
Ruda Slobodu, rodáka z Devínskej,
pri jeho pamätníku na Slovinci pripomienkou jeho života a tvorby.
O sedemnástej hodine pokračoval
vernisážou Slovenská krajina,
olejomaľby a graﬁky za účasti jej
autora Milana Stana. Súčasťou
vernisáže bola aj prezentácia knihy
autobiograﬁe známej speváčky
ľudových piesní Dariny Laščiakovej
Život s piesňou, ktorú Milan Stano
vydal a ilustroval. Spolu s ukážkami
piesní v podaní Dariny Laščiakovej
vystúpil aj ženský spevácky zbor
Jabĺčko z Rovinky. Celé podujatie
precízne moderoval Vladimír Dobrík.

Milým prekvapením organizátorov festivalu bola toho roku až
nečakane vysoká návštevnosť počas obidvoch festivalových dní.
skladieb aj pripravených interpretov. Nakoniec to ocenili aj diváci
a návštevníci festivalu.
Základná umelecká škola zaujala nielen úvodným predvedením
hymny SR (doteraz vždy interpretovanú z mg pásky), ale aj produkciou skladieb slovenských autorov
v podaní orchestra FOR Bratislava,
ktorý pripravil a dirigoval riaditeľ
ZUŠ DNV Vladimír Dianiška.
Folklórne súbory Klnka a Kobylka,
ktorých neúnavná a záslužná práca
s deťmi a mládežou slávi úspechy na
O tom, že Matica slovenská
pracujúca v zahraničí prináša
svoje ovocie krajanom potvrdil súbor Lira z Lipovljan z Chorvátska,
ktorý, ako každoročne, privádza
na Novoveský matičiarsky festival
predseda matičiarov z Lipovljan Josip Krajči.

Druhý deň, v nedeľu 26. mája
privítal na radnici starosta MČ DNV
Milan Jambor zástupcov Matice
slovenskej a účinkujúcich festivalu.
Potom sa vo veľkej sále Istra centra
predstavili súbory a sólisti vo viac
ako dvojhodinovom pásme slova,
tanca a piesní. Predstavili sa 4 sólisti: B. Horínek (ZUŠ), M. Hanyová
– soprán (DNV), Mikuláš Doboš –
sólista opery SND Bratislava a Ján
Berky Mrenica ml. – husle, a 7 súborov: Základná umelecká škola
DNV, Milan Gibala a Sekerešovci
z Haliče, DFS Klnka z Dúbravky,
DFS Kobylka z Devínskej, Lira Lipovljani z Chorvátska, ženská spevácka skupina Kytica z Bratislavy
a mužský spevácky zbor Rodokmeň
z Bratislavy.
Korepetície a klavírny doprovod
počas festivalu zabezpečil učiteľ
ZUŠ DNV Matej Vrábel. Záverečné
vystúpenie piesní Aká si mi krásna
Kto za pravdu horí dirigoval prof. L.
Holásek.
Festival bol precízne pripravený,
aby predstavil aj výber kvalitných

domácich i zahraničných pódiách
presvedčila aj na matičiarskom festivale. Búrky potlesku, ba sem-tam
i slza v oku návštevníkov, potvrdili
opodstatnenosť snáh organizátorov o udržiavanie a zachovávanie tradícií v tejto oblasti našej
kultúry.

Medzi tradičných účastníkov
festivalu patria spevácke súbory
Kytica (ženské zoskupenie, ktoré
si tento rok pripomenulo piate
výročie vzniku, práve vystúpením
v DNV) a Rodokmeň (mužský spevácky zbor bývalých lúčničiarov).
O tom, že aj tento rok pripravili
z klenotnice národných a ľudových
piesní a presvedčili organizátorov
i publikum o správnosti uchovávania
kultúrneho dedičstva našich predkov.

„Čerešničkami“
v
ponuke
na takýchto podujatiach bývajú zväčša špičkoví interpreti.
Nechýbali ani na tomto jubilejnom
20. ročníku. Majka Hanyová pripravila náročnú interpretáciu piesní
M.Sch. Trnavského a Mikuláš
Doboš, sólista opery SND piesne
z operiet slovenských autorov.
Rozochveli srdiečka, roztlieskali
publikum, ba keď husľový virtuóz
Ján Mrenica ml., sprevádzajúci
operného sólistu, pridal zo svojho
repertoáru Montiho čardáš,....
Po skončení festivalu sa organizátori (zástupcovia MČ DNV a MO
MS), hostia a vedúci súborov,
zúčastnili, na vyhodnotení festivalu,
ktoré usporiadal starosta MČ DNV
Milan Jambor. Sympatickým vyvrcholením záverečného hodnotenia
bolo ocenenie riaditeľa festivalu
Mgr. Petra Kruga, Striebornou cenou Matice slovenskej, korú mu
odovzadali predstavitelia Matice slovenskej. Ocenenie bolo
riaditeľovi festivalu udelené za jeho
dlhoročné mimoriadne zásluhy,
najmä pri prípavách Festivalu, kde
ostatných desať rokov pôsobil vo
funkcii riaditeľa festivalov.
Festival slovenskej národnej
piesne 2013 možno považovať
za prínos k uchovávaniu tradícií,
úctu k našim predkom, ale aj
úctu k súčasníkom, interpretom
i poslucháčom.
Ing. Juraj Strempek
predseda MO MS BA-DNV
DEVEX 7
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OTÁZKA
ODPOVEĎ

Koľko jazykov vieš,
toľkokrát si človekom.

Dobrý deň, mám otázku ohľadne výživného na
moju dcéru. Dcéra má momentálne 12 rokov
a odkedy som sa rozviedol, platím výživné 100
euro mesačne. Výživné mi bolo stanovené v roku
2010, kedy sme sa s bývalou manželkou rozvádzali.
Teraz mi prišla žiadosť bývalej manželky na
zvýšenie výživného na 250 euro mesačne. Mám
plat približne 500 euro v hrubom, pracujem ako
vodič, bývam s matkou v spoločnej domácnosti, kde
platím polovicu nákladov. Táto nová suma bude
pre mňa likvidačná. Zdá sa mi to veľmi veľa, v
žiadosti sa píše, že má bývalá vyššie výdavky, ale
zdajú sa mi premrštené. Môže mi súd zvýšiť výživné
na takú sumu? Súd sa zatiaľ nekonal. Martin L.
Ďakujem za otázku. V zmysle §
78 zákona o rodine je možné
zmeniť súdne rozhodnutie
o výživnom v prípade, ak sa
zmenia pomery, za ktorých
bolo vydané pôvodné rozhodnutie. Nie je stanovené žiadne
časové obmedzenie, počas
ktorého by nebolo možné
žiadať upraviť rozhodnutie
o výživnom. Pritom platí, že
pri zmene pomerov sa vždy
prihliadne na vývoj životných
nákladov. Inak povedané,
súd môže vo vašom prípade
zvýšiť výživné aj na násobky
pôvodnej sumy, avšak malo
by to odrážať zmenu pomerov
buď na vašej strane alebo na
strane dcéry. Zmena na vašej
strane môže byť napríklad
v oblasti majetkových pomerov
(napr. nezamestnanosť), či
osobnej situácie (napr. vznik
inej vyživovacej povinnosti).
Neuvádzate však, že by došlo
k takejto zmene. Súd bude
z vlastnej iniciatívy skúmať majetkové pomery (najmä výšku
mzdy). Podľa zákona obaja
rodičia prispievajú na výživu
svojich detí podľa svojich schop-

Tento nami dobre známy výrok, sa usilujeme vštepiť deťom aj
na našej ZŠ , P . Horova 16, a preto majú žiaci možnosť vybrať
si z troch cudzích jazykov. Okrem anglického jazyka si môžu na
2. stupni vybrať ešte nemecký, alebo ruský jazyk. Keďže chceme
učiť v čo najlepších podmienkach a čo najmodernejšími spôsobmi usilujeme sa čo najviac vylepšiť naše jazykové učebne.
Naši starší a najstarší žiaci
mali za úlohu vytvoriť bulletin
o Bratislave a jej zaujímavostiach
z ich tínedžerského pohľadu, čo by
oni radi ukázali v Bratislave svojím
zahraničným rovesníkom.

Tento školský rok sa nám podarilo získať projekt a podporu
Nadácie Volkswagen Slovensko
a postúpiť v našom úsilí o krok
dopredu.
V našej škole každoročne venujeme určité obdobie a tému výuky
projektovému vyučovaniu, na ktorom žiaci získavajú nové vedomosti
nielen klasickou formou, od učiteľa
,ale aj samoštúdiom témy v knihách
,encyklopédiách alebo na internete.
Tento školský rok, sme vybrali projekt, zameraný na prekladateľské
zručnosti žiakov.
V projekte “Kráčame do Európy”,
sme so žiakmi pracovali na témach
vo všetkých vyučovacích jazykoch,
v závislosti od ich veku a vedomostnej úrovne jazyka.
Tí najmenší vytvárali slovenskoanglický obrázkový slovník, zameraný na určitý okruh slov -zvieratká,
hračky, ovocie, rodina a pod.
Mladší žiaci na 2. stupni tvorili
štvorjazyčný prekladový ilustrovaný
slovník a tiež potrénovali svoju fantáziu vymyslením rozprávky alebo
komiksu v cudzích jazykoch.

Deti pracovali s veľkým elánom
a radosťou ,o čom svedčia aj ich
konečné výstupy. Okrem klasickej
papierovej podoby ,vznikali aj elektronické prezentácie, ba dokonca
aj krátky dokumentárny ﬁlm nahovorený v troch jazykoch.
Žiaci sa opäť naučili veľa nového,
nielen v oblasti cudzích jazykov,
ale tiež v slohovej tvorbe, geograﬁi,
prírodovede, histórii či výtvarnej
výchove, ale taktiež spolupráci a pomoci čo sú dnes tak často zabúdané
základné etické princípy.
Určite budeme na našej škole
v tomto type výuky pokračovať aj
v budúcom školskom roku. Tešia sa
na to nielen naši žiaci, ale aj my
- učitelia.
Mgr. Jaroslava Bauerová

ností, možností a majetkových
pomerov. Dá sa očakávať, že
náklady na výživu dcéry budú
časom narastať − mali by ste
preto očakávať, že aj výživné
súd bude chcieť zvýšiť. Pokiaľ
však nesúhlasíte s návrhom
novej sumy, požadujte, aby
boli zo strany bývalej manželky
vysvetlené, príp. zdokladované
zvýšené výdavky (je možné,
že dcéra začala navštevovať
krúžky, o ktorých neviete, alebo
si zvýšené výdavky vyžiadal
zdravotný stav a pod.). Treba
ale dodať, že nepreukázanie
navýšenia presne „na cent“
umožňuje výživné aj tak zvýšiť,
pretože súd vo všeobecnosti
zohľadňuje aj rast životných
nákladov. Vo vašej situácii sa
mi zdá najvhodnejšie riešenie
dohodnúť sa s bývalou
manželkou na kompromise,
ktorý by vhodne zohľadňoval
jednak zvýšenie životnej úrovne
a zvýšené výdavky vašej dcéry
a jednak aj vašu majetkovú situáciu.
Mgr. Róbert Bardáč,
advokát

LAMBEE- SÚKROMNÉ JASLE A ŠKÔLKA
Príjmeme učiteľku na plný pracovný uväzok
do súkromných jaslí a škôlky v DNV.
Pedagogické vzdelanie podmienkou, prax výhodou.
Životopisy posielajte na: skolka@lambee.sk.

www.lambee.sk
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90 rokov futbalu v Devínskej

OSLÁVILI I OCENILI
V sobotu 15.06.2013 o 16.00 hod. vo veľkej sále Istra
Centra v Devínskej Novej Vsi sa uskutočnil spoločenský
večer pri príležitosti osláv 90. výročia organizovaného
futbalu v Devínskej Novej Vsi. Akciu moderoval Jaroslav
Zápala a o kultúrny program sa postarala Základná
umelecká škola v Devínskej Novej Vsi.

Na tejto peknej akcii ohodnotili spomienkovými plaketami a knihami o histórii
Devínskej Novej Vsi bývalých aj súčasných hráčov, trénerov a funkcionárov,
ktorí sa pričinili o rozvoj a existenciu futbalu v Devínskej Novej Vsi. Svojimi
prejavmi prítomných oslovili predseda Futbalového klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves František Hupka, starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor,
predseda bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík, zástupca Oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto Milan Lônčik a poslanec m. č.
Bratislava – Devínska Nová Ves a predseda komisie športu Jozef Tittel. Akcia
splnila svoj cieľ a potešila všetkých priaznivcov najmasovejšieho športu na
svete. Športu zdar a futbalu zvlášť.
Výbor futbalového klubu Lokomotíva Devínska Nová Ves.
OCENENÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ľuboš Peter Ebringer
Ing. Eduard Schrek
Ladislav Horváth
Milan Jeck
Ján Kráľovič
Marián Jurčák
Dušan Spišiak
Juraj Šašík st.
Milan Dobrocký
Ing. Vladimír Havel
Ľuboš Havel
Rudolf Vavrovič
Ján Kovarík
Ivan Kolenič
Vladimír Sith
Ján Habuda
Juraj Horváth
Peter Novák
Edo Šubín
Peter Škoda
Pavol Kovarík

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Miroslav Polák
Milan Jeck ml.
Roman Maďar
Jozef Pútik
Martin Rybár
Michal Ondriáš
Jan Grožaj
Fridrich Bäuml
Imrich Duffek
Ján Ružovič
František Vlk
Ján Tóth
Ľubomír Farenzéna
Ján Marenčík
Ján Duffek
František Ebringer
Michal Vlček
Ladislav Jaško
Augustín Vlk
Daniel Komínek
Stanislav Beňa
Miloslav Fratrič
František Milošovič
Ján Beracka
Fridrich Bauer
Peter Klas
František Šubín
Marián Krajčír
Vladimír Duffek
Igor Duffek
Ivan Kaiser
Juraj Šašík ml.
Ján Adam
Ľubomír Adam
František Jesenský
Roman Sabol
Jozef Fratrič
Ján Kaiser

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Branislav Kráľovič
Miroslav Lovas
Ľubomír Ondriáš
Milan Hrica
Miloslav Sedlák
Miroslav Kucharič
Jozef Lacko
Roman Beleš
Rastislav Boris
Roland Vitko
Ľubica Vitková

Alojz Moravec
František Hupka
Ivan Schrek
Ing. Peter Zukal
Martin Arbet
Peter Špacír
Pavol Špacír
Boris Malárik
Jozef Ružovič
Ľubomír Bohúň

Dedinský turnaj
V sobotu 22.06.2013 sa na futbalovom štadione v DNV uskutočnil
22. ročník Dediského tunaja , ktorý
bol zároveň aj 11. ročníkom memorialu Juraja Tótha. Zúčastnilo sa ho
tentoraz len päť mužstiev, chýbal
tradičný účastník Csabba team, ale
aj DTV, napriek prísľubu účasti.To
spôsobilo, že tento tradičný turnaj
nebol pre verejnosť po prvý krát
zdokumentovaný..Mužstvá odohrali
spolu 10 stretnutí systémom každý
s každým.Turnaj bol napínavý až do
samého záveru o víťazovi sa rozhodovalo až v poslednom stretnutí, čo
potvrdzuje aj tabuľka.
Výsledky jednotlivých strenutí:
Kolonia - Grba 1:0,Arabi - Bytovky 0:4, Trunek - Kolonia 0:2,
Arabi - Grba 0:1, Kolonia - Bytovky
0:4,Trunek - Grba 3:0, Kolonia -Arabi 1:0, Trunek - Bytovky 2:0,Bytovky
- Grba 5:0, ArabiI -Trunek 4:0
1. Bytovky
13:2
2. 1 FC Trunek 9:2
3. Kolonia
4:4
4. Grba
1:9
5. Arab
0:10

9 bodov
9 bodov
9 bodov
3 bodov
0 bodov

Idividuálne ocenenia získali
Najepší brankár Ondrel Vrzgala
/Arabi/
Najlepší hráč
Matej Hanúsek
/Kolonia/
Najlepší strelec
Matej Capek /
Bytovky/ 8 golov/
Poďkovanie patrí usporiadateľom
turnaja FKL DNV , riaditeľovi tunaja
a zároveň spoluusporiadateľovi turnaja p. Ivanovi Koleničovi, MČ DNV
za poskytnutie ﬁnančného príspevku
a DNV šport za poskytnutie ihriska.
Taktiež je potrebné podˇakovať Ch.
Padˇaurovi za prípravu a podávanie
občerstvenia pre účastníkov turnaja ako aj rozhodcm zápasov
pánom Cvengrošovi, Moravcovi
a Smirnovovi, ktorí riadili stretnutia
bez nároku na odmenu.A na záver
podˇakovanie všetkým účastníkom
turnaja za korektné správanie a
účasť na turnaji. Osobne potešil
návrat na trávnik Mateja Capeka a
verím , že to nebolo posledný raz,
čo diváci mohli oceniť jeho strelecké
kvality na štadoione Lokomotívy.
Ing. Marián Spišiak
DEVEX 9
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Mgr. Slávka Gánovská
TLMOČENIE
(simultánne, konzekutívne)
Preklady
anglický jazyk – nemecký jazyk
slavka.ganovska@gmail.com

Ing. Ján JURČO – ARERA
Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava
- Kompletná inžinierska činnosť
- Územné rozhodnutie
- Stavebné povolenie
- Stavebný dozor
- Kolaudácia stavby

0903 770 119
e-mail: ARERAJURCO@gmail.com

+421 (0) 903 931 846

Mikletič Jozef, Odborárska 52, Bratislava
0905 583 496, mikletic@gmail.com

Výroba nábytku na mieru

kuchynské linky
vstavané skrine
detské izby
obývačky
a iné
DEVEX 10
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• Geodetické práce
tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce
aj opravy, revízie elektro.
tel.: 0905 825 724
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
– DANE zodpovedne, spoľahlivo,
za prijateľnú cenu.
tel.: 0907 106 308
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
tel.: 6436 4102
0907 226 322
• Kameraman - svadobné video,
www.anﬁlm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
Tel. zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé
práce, VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851
6428 2053
• Stavebné úpravy bytov
– rekonštrukcie.
tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradne diely. Rozvoz
tovar.
tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE – MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané
ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

 
? 
 

 
 

D2

BA

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

Borinka

STUPAVA
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky


Devínska
Nová Ves

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642

Záhorská Bystrica
Bratislava

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

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

• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 11
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Z policajného
zápisníka
• V sobotu, 18. 5., zatiaľ neznámy páchateľ poškodil na
Delenej zaparkované autá,
oplotenie i bránu rodinného
domu, ktoré postriekal žltou farbou. Majiteľovi spôsobil škodu
2 000 eur.
• Majiteľ bytu na P. Horova
oznámil 21. 5., že neznámy
páchateľ mu vykradol byt, kde
zobral zlato, šperky, ﬁnančnú
hotovosť a spôsobil škodu
2 395 eur.
• V stredu, 22. 5., pri kontrole
políciou dvaja občania vydali hliadke tri igelitové vrecká
z marihuanou. Prípad vyšetruje
polícia DNV.
• O deň neskôr, 23. 5.,
oznámil občan, že v Devínskom
Jazere občan, ako stavebník
uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia. Prípad postúpili miestnemu úradu v DNV.
• V ten istý deň, 23. 5., spôsobil škodu 640 eur neznámy
páchateľ, keď spred OD Terno
ukradol uzamknutý horský bicykel zn. Specilized.
• V sobotu, 25. 5., zadržala
hliadka
polície
vodičské
oprávnenie občanovi jazdiacemu pod vplyvom alkoholu.
• V ten istý deň začala polícia trestné stíhanie vo veci nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok voči
občanovi z P. Horova, ktorému
našli drogy pri kontrole na
Bridlicovej.
• Hliadka
polície
DNV
zadržala 27. 5. vodiča, ktorý
jazdil na vozidle Opel Vectra
pod vplyvom alkoholu.
• V ten istý deň 27. 5. zadržala
hliadka polície na ulici Na
Grbe občana, na ktorého ešte
13. 3. bol podpísaný príkaz na
zatknutie v mieste bydliska.
• V stredu, 29. 5., oznámil
majiteľ auta Peugeot 205
šedej metalízy, že mu neznámy

páchateľ auto ukradol.
• V ten istý deň, 29. 5., zaznamenala žiačka základnej školy
telefonické vyhrážky. Riešenie
prevzala polícia.
• Dňa 3. 6., opäť úradoval
neznámy páchateľ na Delenej,
kde poškodil zaparkované auto,
vstupnú bránu a oplotenie. Prípad
vyšetruje polícia DNV.
• Neslávne sa skončila 4. 6.
návšteva „priateľov“, ktorí ukradli mobil, el. cigaretu, hotovosť,
čierne semišové lodičky, pracovné
náradie... celkom si „návšteva“
odniesla veci za 250 eur.
• Dňa 6. 6. v predajni Samoška
na Eisnerovej, ukradol neznámy
páchateľ 97 bonboniér Merci,
čím spôsobil škodu 425, 5 eur.

Pozor na dlhoprstých!
Čakajú aj na kúpaliskách!
Letné horúčavy lákajú občanov
na kúpaliská a prírodné nádrže.
Kým vy sa budete kúpať vo
vode, zlodeji môžu využiť šancu
a kradnúť vám veci z deky.
Preto by ste nemali pri oddychu
zabúdať na opatrnosť. Obeťou
zlodejov sa môže stať každý.
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
v Bratislave IV
Vám preto radí:
• nenechávajte veci bez toho,

aby ich niekto strážil,
• ak sa potrebujete vzdialiť
cenné veci, ako napr. peniaze,
mobilné telefóny, doklady a iné,
si zoberte so sebou,
• nespoliehajte sa na to, že vám
veci postráži cudzí prísediaci,
to, že veci prikryjete osuškou ich
nijako neochráni pred ukradnutím,
• ak sú na kúpaliskách uzamykateľné odkladacie priestory,
využite ich.
OR PZ Ba 4

Vodič
V
dič pod
d vplyvom
l
alkoholu
lk h l
sa pokúsil uniknúť policii

• Trestnému stíhaniu za pytliactvo od 7. 6. čelí pytliak, ktorý lovil
ryby zakázaným spôsobom na
rieke Morava.
• Polícia DNV od 11. 6. vyšetruje
vyhrážky, vulgárne SMS správy,
ktoré nasledovali po typickom napadnutí poškodeného.
• Zatiaľ neznámy páchateľ 11.
6. ukradol zo zaparkovaného
auta WV Beatle dve kolesá
s diskami a spôsobil ďalšie
poškodenie, celkom v hodnote 1
000 eur za krádež a 1 000 eur
za poškodenie.
• Polícia DNV 12. 6. zadržala
občana z J. Jonáša, nakoľko pri
kontrole u neho zistila striekačku
s pervitínom.
• Neznámy páchateľ 14. 6.
ukradol na parkovisku pri zdravotnom stredisku P. Horova motorové vozidlo Seat Leon a spôsobil
škodu 15 000 eur.
• Dňa 15. 6. sa z neznámych
príčin obesil občan na J. Smreka.
Okolnosti vyšetruje polícia.
• Polícia DNV 15. 6. zaistila na
Bridlicovej občana zo Š. Králika,
ktorý vydal 7 ks plastových vreciek s marihuanou. Polícia začala
trestné stíhanie za prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.

Policajná hliadka z Devínskej Novej Vsi chcela v pondelok
27. mája 2013 v skorých ranných hodinách približne o 3.00 h
skontrolovať vodiča osobného motorového vozidla Opel Signum, ktorý jazdil v Bratislave po Mlynskej ulici v smere od Istrijskej ulice. Vodič
znamenie na zastavenie ignoroval a pokúsil sa uniknúť k Devínskemu
jazeru. V ľavotočivej zákrute nezvládol riadenie a čelne narazil do
stromu. Na mieste sa 29-ročný vodič podrobil dychovej skúške.
Jej výsledok bol 1,03 mg/l. Materiálna škoda na vozidle bola
predbežne vyčíslená na 2000 eur. Vodič zranenia neutrpel.

Moja žena a ja chodíme
dvakrát týždenne na večeru do
nejakej dobrej reštaurácie.
Najprv si dáme nejaký
aperitív a potom zvyčajne
miestnu špecialistu.
Ona chodí v utorok, ja v piatok.
•••
Rus sa pýta Slováka:
– Znaješ što eto?
Adin – dva – tri.
– Neviem.
– Kazačok.
– No a ty vieš, čo to znamená
15:15? – pýta sa Slovák.
– Neznaju.
– Štvrť na štyri.
•••
- Pán minister, odkiaľ
beriete toľko peňazí?

- Z nočného stolíka.
- A kto vám ich dáva
na nočný stolík?
- Moja žena.
- A odkiaľ ich má vaša žena?
- Odo mňa.
- A vy ich máte odkiaľ?
- Veď vravím, že z
nočného stolíka.
•••
- Každá ôsma žena je
vraj u nás týraná.
- A nie je to málo?
•••
Rozprávajú sa dvaja susedia:
- Ako sa volajú tie tabletky, čo
predpísal zverolekár tvojim
sviniam na zvýšenie potencie?
- Neviem, ale chutia
ako karamel.

DEVEX 12
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STOLNÝ TENIS
Turnaj ku dňu detí
Stolnotenisový klub Devínska
Nová Ves zorganizoval začiatkom
júna turnaj detí a mládeže pri
príležitosti Medzinárodného dňa
detí, V dvoch kategóriách sa
hralo najprv v skupinách, neskôr
vyraďovacím K.O. systémom.
V kategórii detí (narodené v
roku 2001 a mladšie) zvíťazila
Karolína Baumannová pred
Veronikou Drobovou, Tomášom
Kresanom a Štefanom Bunčekom.

v

V kategórii mládeže (narodení
rokoch 1996-2000) bol

najúspešnejší
Jakub
Takáč,
ktorý vo ﬁnále porazil Jakuba
Novotného. V zápase o tretie
miesto zvíťazil Matej Novotný
nad Kristiánom Kovaničom. Cenu
útechy získal Jakub Čiba.

Supertrieda
Tento rok sa konal 8. ročník
projektu výchovy a vzdeláva-

vymýšľajú scenáre, skladajú
melódie, texty, spievajú, tancujú,
ﬁlmujú, venujú sa graﬁckému
stvárneniu ﬁlmu a predstavenia.
Výsledkom je scénické predstavenie a videoklip.
Do boja o Supertriedu sa
zapojila aj trieda 2.D zo ZŠ

nia detí a mládeže v oblasti
umenia Supertrieda 2013. "Je to
niekoľkomesačný komunikačný
program.
Žiaci z tried celého Slovenska
niekoľko mesiacov vytvárali
spoločné vlastné umelecké diela,
aby tak súťažili o titul Supertrieda
2013.
Ako vysvetľuje stránka www.
supertrieda.com, projekt spočíva
v tom, že žiaci základných
škôl so svojou triedou v rámci
vyučovania celý rok pracujú
na spoločnom autorskom diele
– maľujú, vyrábajú umelecké
pomôcky, kulisy, šijú kostýmy,

Bukovčana pod vedením pani
učiteľky Martiny Surovej. Stala sa
Supertriedou Bratislavského kraja
a vo ﬁnále, ktoré sa uskutočnilo
20.júla získali cenu za Hudobné
inscenácie. Okrem víťazstva získali aj mnoho nových skúseností
a zážitkov. Supertrieda motivuje
deti ťahať za spoločný povraz,
k vytváraniu priateľského prostredia v kolektíve, kde je dieťa
nútené prežiť väčšinu svojho
detstva, prispieva k stmeleniu
triedneho kolektívu, dokázateľne
vylepšuje vzťahy v triede, pôsobí
ako účinná prevencia voči šikane.
r

Je trochu škoda, že tento
časopis pozná iba čiernu, bielu
a odtiene sivej, pretože bez farieb
strácajú mnohé mikrofotograﬁe
na svojom pôvabe a zaujímavosti. Verím však, že tie, ktoré sa

na týchto stránkach budú (dúfam)
postupne objavovať, vás zaujmú
a pobavia.

Aj druháci zo ZŠ Bukovčana
sa zapojili do projektu
Supertrieda.

Štyria najlepší v oboch kategóriách získali medaily, diplomy
a vecné ceny.Za organizáciu
podujatia patrí poďakovanie
členom vedenia stolnotenisového
klubu Petrovi Takáčovi a Jánovi
Bilskému.
mn

Čo sme uvideli v „kľúčovej dierke“...
Ako ste si mohli v minulom čísle svojho obľúbeného spravodajcu (na strane 8) prečítať, vďaka Nadácii Volkswagen
Slovakia sa našej škole ZŠ I. Bukovčana 3 podarilo
začiatkom roka 2013 získať grant na zakúpenie niekoľkých
moderných mikroskopov. V pomyselných čiernych
dverách, ktoré nás opticky oddeľujú od ríše voľným okom
neviditeľných objektov, sa pre našich žiakov (no nielen pre
nich) otvorila svetlá „kľúčová dierka“, cez ktorú spoločne
môžeme nazrieť do mikrosveta plného nečakaných detailov, prekvapujúcich farieb i tvarov a čudesných organizmov.
Mikroskop, na ktorý sme
obzvlášť hrdí, a ktorému sa najviac tešíme, nám umožňuje všelijaké
tie „drobnôstky“ nielen vidieť, ale
ich aj „zvečniť“! Jeho súčasťou
je totiž digitálna kamera s priamym prepojením na počítač,
pomocou ktorého je možné skúmané objekty nielen pohodlne

pozorovať na veľkej obrazovke,
ale ich aj merať, fotografovať
a zhotovené snímky následne
upravovať i archivovať pre
neskoršie využitie. Nebolo by to,
pravda, možné bez príslušného
špecializovaného programu, no
aj ten bol súčasťou dodávky mikroskopu.

Vladimír Durmek
(učiteľ biológie)
DEVEX 13
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25. výročie Festivalu chorvátskej kultúry 2013

Dôstojné pripomenutie

byť súčasťou festivalového programu, účinkujúcim, a samozrejme všetkým priaznivcom súboru,
bez ktorých by sa tento program
neuskutočnil.
Zároveň Črip poslúžil svojim
programom ako pokusný králik.
Po prvý krát sa konalo podujatie takéhoto druhu v čerstvo upravenom amﬁteátri pri múzeu.
Pokusný králik prežil a ukázal
životaschopnosť nápadu Martina

Čoreja – oživiť priestor pri múzeu.
Po úspešnom programe môžme
zrejme očakávať viacero akcií
podobného druhu pod holým
nebom v tomto prirodzenom amﬁteátri.
Nasledujúcu akciu Čripu si
ale prídite vychutnať v septembri
do Srdca nad Devínskou Novou
Vsou. Bude sa súťažiť vo varení gulášu v súťaži ,,O putovnú
varešku“.
Vaši Čripáci

Rok 1989 znamenajúci zmenu
v režime priniesol aj zmeny
v kultúrno spoločenskom živote.
V Devínskej Novej Vsi vznikla
myšlienka usporadúvať každoročne
festival chorvátskej kultúry. Na
seminári v sobotu 22. 6. hovoril

dedko pán Fošnár, a bola nielen
zaujímavá, ale aj historická. Úplne
sa vymykala z kontextu, ale mimoriadne zapôsobila.
Na večernom programe
v záhrade F – centra sa predstavili súbory:

o vzniku, poslaní i živote festivalov
počas celých 25 rokov doc. Juraj
Cvečko.
Po nasýtení duše, prichádza
ako každoročne prezentácia jedál
a nápojov tradičného chorvátskeho kulinárstva, ale aj tvorivé dielne
detí z Bublinky.

Folklórny súbor Črip z DNV,
hrvatsko Seljačko Pjevačko Društvo
Podgorac z Chorvátska, Veseli
Gradiščanci z Maďarska, súbor
Stara Duob z Rakúska a záver
patril súboru KUD Podgorac
z Chorvátska. Teda záver patril
zábave, na ktorej sa o hudobnú
produkciu postarala skupina
tamburášov Prava ekipa z Marija
Bistrice.
V nedeľu 23. júna začínal festival predpoludním, tiež tradične, svätou omšou v chorvátskom jazyku.
Popoludnie patrilo ešte tradičnému
chorvátskemu kulinárstvu a podvečer druhej časti gala programu,
na ktorom vystúpili súbory: Rosica
z DNV, Konjic – Hrvatsky Jandorf,
Chorvatanka i Mala Chorvatanka
z Chorvátskeho Grobu, Čunovski
Bečari z Čunova, Hatsko akolo
z Noveho sela z Rakúska, Muško
jačkarno društvo Jandorf, súbor Ravnica z Devínskej, detský
folklórny
súbor
Grabarčieta
z Devínskej a súbor Pálava –
Tance moravských Chorvátov
r

Štvrťstoročie existencie, a úspešnej, Festivalu chorvátskej kultúry poskytlo priestor na hodnotenie uplynulých
ročníkov, tiež ponúklo organizátorom i súborom predstaviť
to najlepšie, čo v súčasnosti možno občanom, divákom
i poslucháčom odovzdať.
V piatok 21.6. v predvečer Festivalu, sa predstavil tiež
jubilujúci súbor Črip.

NOVOVESKÉ
V predvečer 25. festivalu
chorvátskej kultúry, v piatok 21.6.2013 sa v amﬁteátri
Múzea Chorvátov na Slovensku
uskutočnilo podujatie s názvom 15 rokov s Čripom alebo

“Novosielske” (Novoveské).
Čripáci pripravili na svoje15.
narodeniny unikátny hodinový
program zložený z devínskonovovských piesní. Oslovili publikum
dvoma detskými choreograﬁami
Martiny Karolusovej ,,Uspávanky
a Riekanky“ v zbrusu nových
krojoch inšpirovaných dobovými fotograﬁami z Devínskej
Novej Vsi zo začiatku 21.
storočia.
Piesňami v podaní tamburášskej a
cimbalovej kapely v aranžmánoch
Stanislava Palúcha.

Choreograﬁou
Petra
Kollárika ,,Regrúti“ v podaní
staršej tanečnej zložky súboru
a doplnených o členov folklórneho súboru Ponitran.
Vystúpenie doplnili spevácki a hudobní hostia Slávka Horváthová
a Júlia Pokludová, Novosielski

hlápi spolu s Rasťom Šimkovičom
a Ľudová hudba Ferkovci.
Títo všetci – približne 60
účinkujúcich - sa podieľalo svojim
“čriepkom” (čripom) na narodeninách Folklórneho súboru Črip.
Vďaka kvalitnému ozvučeniu
a osvetleniu mal celý program
náležitú atmosféru.
Folklórny súbor Črip ďakuje
Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves za ﬁnančnú
a technickú podporu podujatia, organizátorom Festivalu
chorvátskej kultúry za poctu

Výstava amatérskych fotograﬁí “Chorvátsko mojimi
očami”, ako súčasť programu
Festivalu chorvátskej kultúry
22. – 23. 6. 2013, mala už druhý
ročník. Svoje fotograﬁe poslalo
viac ako dvadsať autorov a boli
skutočne zaujímavé. Zišlo sa takmer
päťdesiat fotograﬁí z rozličných
kútov Chorvátska. Návštevníci
mali opäť možnosť svojím hlasom
na lístku ohodnotiť najlepšiu fotograﬁu. Tento rok sa stal víťazom
pán Vladimír Gregor so snímkou
“vodopády na Plitvických jazerách”.Medzi exponátmi bola aj
jedna výnimočná fotka, ktorú autorovi výstavy Otovi Gregorovi
priniesol pán Štefan Beseda-bývalý
dirigent Rosice. Na snímke bol jeho
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Spevácke zoskupenie -Klapa RAVNICA
K najväčším prekvapeniam nedelňajšieho programu patrilo vystúpenie
novosielskej mužskej klapy RAVNICA, ktorú len pred mesiacom založil
terajší dirigent súboru ROSICA Oto Gregor. Zaspievala tri piesne.
O vystúpení vedelo len pár zasvätených a nebolo uvedené ani v oﬁciálnom programe.
Pätica spevákov ale svojím výkonom nadchla celé publikum a zožala
zaslúžené ovácie. Veríme, že sa s klapou RAVNICA budeme ďalej
stretávať na podujatiach nielen v DNV ale aj v širšom okolí.

OPATRENIA POLÍCIE v posledný školský deň a počas leta
Policajti v Bratislavskom kraji
v posledný deň školského roka
ako i počas nasledujúcich letných
mesiacov vyrazia do ulíc a na cesty, aby dohliadli na bezpečnosť
školskej mládeže i všetkých
účastníkov cestnej premávky.
Počas letnej turistickej sezóny
(1.7.-31.8.) každoročne zaznamenávame nárast počtu vozidiel
nielen na slovenských cestách,
ale aj na cestách v zahraničí.
Zvýšením
intenzity
cestnej
premávky rastie riziko vzniku
kolíznych situácií v premávke,
ktoré následne vyúsťujú do vzniku
dopravných nehôd.

Sokratove tri sitá
„Vieš ty, Sokrates, čo som sa dozvedel o tvojom priateľovi?“
„Počkaj chvíľu,“ odpovedal
Sokrates. „Skôr, ako mi čokoľvek
povieš, chcem ťa podrobiť skúške.
Volá sa skúška troch sít.“
„Troch sít?“
„Presne
tak,“
pokračoval
Sokrates. „Skôr ako mi začneš
rozprávať o mojom priateľovi,
bude možno dobré presiať to, čo
mi povieš.“
Prvým sitom je Pravda. Máš úplnú
istotu, že to, čo mi chceš povedať,
je pravda?“
„Nie,“ odpovedal ten človek,“
vlastne som to počul a...“
„Dobre,“ riekol Sokrates. „Takže
ty naozaj nevieš, či je to pravda,
alebo nie. Teraz vyskúšajme

druhé sito, ktoré sa volá Dobro.
Chceš mi o mojom priateľovi
povedať niečo dobré?“
„Nie, naopak...“
„Takže,“ pokračoval Sokrates,
„chceš mi povedať niečo zlé
a nie si si istý či je to pravda. Ale
stále ešte môžeš prejsť skúškou,
pretože ostáva ešte jedno sito.
Volá sa Užitočnosť. Je to, čo chceš
o mojom priateľovi povedať, pre
mňa užitočné?“
„Nie, veľmi nie.“
„Dobre,“ uzavrel Sokrates, „to,
čo mi chceš povedať, nie je ani
pravdivé, ani dobré, a dokonca
ani užitočné, tak prečo by si mi to
mal hovoriť?“
Toto je dôvod, prečo bol Sokrates
veľký ﬁlozof a všetci si ho vážili.

S cieľom znižovať nehodovosť
a chrániť život, zdravie i majetok
občanov, pripravila polícia počas
letnej turistickej sezóny opatrenia
bezpečnostného charakteru.
Zvýšené bezpečnostné opatrenia budú v posledný školský
deň i počas celého leta. Dnes
v čase od 07.00 hod do 10.00
hod vykonajú desiatky policajtov v spolupráci s pracovníkmi
Slovenského Červeného kríža celokrajskú osobitnú kontrolu zameranú na ochranu školskej mládeže.
V blízkosti škôl, priechodov pre
chodcov i zastávok hromadnej
dopravy osôb sa policajti zamerajú predovšetkým na kontrolu
dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy

vozidiel. Kontrolovať budeme aj
dodržiavanie zákazu požívania
alkoholických nápojov alebo
iných návykových látok vodičmi
vozidiel a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky.
Apelujeme na vodičov, aby
nielen počas zajtrajšieho dňa,
ale i počas nasledujúcich letných mesiacov jazdili mimoriadne opatrne a zvýšili opatrnosť
najmä na miestach, kde je
možné predpokladať pohyb
detí a mládeže. So zvýšeným
počtom chodcov a najmä detí je
nevyhnutné rátať najmä v okolí
detských ihrísk, kúpalísk, parkov,
priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy ako
i v miestach konania kultúrnospoločenských podujatí.
Rodičov vyzývame, aby svoje
deti poučili o tom, ako sa majú
správať na ulici a ako bezpečne
prechádzať cez cestu. Opätovne
vyzdvihujeme význam reﬂexných
prvkov na oblečení, na bicykli, či
na kočíku, ktoré môžu zachrániť
život.
Apelujeme
na
všetkých účastníkov cestnej premávky, aby i počas
letnej turistickej sezóny
dodržiavali
dopravné
predpisy a aj vlastnou
zodpovednosťou prispeli
k bezpečnosti na cestách.
KR PZ Ba
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Najmenší
Volkswagen Slovakia (VW SK) Odštartoval posledný májový deň 2013 sériovú výrobu modelu Volkswagen cross up!
Lifestyleová rodina cross vozidiel značky Volkswagen sa tak
rozrastá aj o najmenší Volkswagen, vyrábaný v Bratislave.
Z linky bratislavského závodu
VW SK bude okrem Volkswagenu
up! v troj- i 5-dverovej verzii,
Volkswagenu eco up! jazdiacom
na stlačený zemný plyn (CNG),
schádzať ďalší model. Výroba
cross up! si vyžiadala technické

úpravy najmä v montáži, kde
bolo potrebné do produkčných
liniek zakomponovať špeciﬁcké
výrobné procesy.
Cross up! sa vyrába v piatich farbách v 5-dverovej verzii.

Jeho terénny charakter určujú
exteriérové úpravy ako čierne
plastové prahy, blatníky a úzka
lišta na dverách v rovnakom
odtieni. Dopĺňajú ich strieborné
veľkoplošné nárazníky, pričom
na prednom sú štandardom hmlové svetlá. Rovnakou farbou
sú lakované aj kryty podvozku
a strešné nosiče.
Spätné zrkadlá sú v kombinácii oboch odtieňov. Robustný
charakter mu dodáva vyššia
svetlá výška o 15 mm, 16-palcové kolesá a pneumatiky rozmeru 185/50. Cross up! poháňa
benzínový trojvalec s výkonom
55 kW (75 k) v kombinácii

5-stupňovou prevodovkou.
Interiér cross up! má
nezameniteľný vzhľad. Sčasti
lakovaná prístrojová doska
môže byť v červenom, čiernom
alebo tmavo striebornom prevedení. Štýlové sedačky sú
v kombinácii antracitovej a šedej.
V koženom prevedení sú volant, radiaca páka a rukoväť parkovacej
brzdy. Prístroje a vetracie otvory
majú chrómované olemovanie,
prahové lišty dopĺňa nápis cross.
Volkswagen Slovakia dnes
spustil sériovú výrobu modelu
Volkswagen cross up!

pod jednou strechou vyrábajú vozidlá piatich značiek. Návštevníci
si mohli prezrieť osobné i nákladné vozidlá značiek koncernu
Volkswagen. Medzi špeciality
patrilo Audi R8 Le Mans, či Team
Touareg. Medzi dych vyrážajúce
atrakcie zasa adrenalínová
Motobikeshow v klietke smrti.
Množstvo atrakcií čakalo na tých
najmenších.
Návštevníci sa zapojili do
súťaží, zažili jazdy na testovacej i offroad dráhe. V špeciálnej
časti Think Electricity si vyskúšali

ozajstnú elektromobilitu naživo a
zajazdili si na e-bicykloch, či segwayoch. Čas strávený v závode
im spríjemňovali hviezdy Peter Bič
Projekt, EGO, Boyband, Kristína,
tanečníci Lady Licious a The
Pastels a mnohí ďalší.
Špecialitou podujatia bolo
vystúpenie Falka Trabera – artistu
jazdiaceho motorkou na lane,
ktorý prešiel po lane lanovky
prevážajúcej vozidlá na testovaciu dráhu a späť. Následne
predviedol dychvyrážajúcu jazdu
motorkou po lane.
mv

vm

Deň
D
ň otvorených
t
ý h dverí
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í
Volkswagen Slovakia
Viac ako 21 000 návštevníkov zažilo v nedeľu 2. júna Deň
otvorených dverí spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK)
v bratislavskom závode v Devínskej Novej Vsi. Pod mottom
„Volkswagen Slovakia: Think Blue. Factory.“ si prezreli nielen výrobné haly. Zažili vystúpenia slovenských speváckych
hviezd, množstvo atrakcií a adrenalínových predstavení akrobatov.
Na návštevníkov čakali zaujímavosti z výroby jedinečných
áut. Žiadny z návštevníkov
nezmeškal prehliadku montážnej
haly i karosárne. V bratislavskom

závode VW SK sa vyrábajú vozidlá pre zákazníkov z celého
sveta. Závod v Devínskej Novej
Vsi je pritom jedinou automobilovou fabrikou na svete, kde sa
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