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V čísle:

Iba pred
rokom, o takomto čase na
prelome roka,
sme
písali
o
ohrození
eurozóny, o zlej situácii
s utečencami zaplavujúcimi
Európu ... Ani dnes niet naporúdzi jasavých tém. Akurát
deťom zaželať pekné prázdniny
a dovolenkujúcim šťastie vo
výbere miesta bez hroziacich
nepokojov.
Tých želaní by mohlo byť
i viac. Hoci aj záchrana nášho
dušpastiera Karola Moravčíka,
ktorému hrozí odvolanie po
viac ako štvrťstoročnici služieb
Bohu, občanom a určite aj
cirkvi a jeho životnú misiu
pochovať nie dôstojným spôsobom. Ba, zaujíma to dnes
niekoho?
Súčasnosť nám tlačí
do hláv len sa ponáhľať.
Bezohľadne sa rútiť v ústrety
„svetlým zajtrajškom“, čo sme
síce už zažili, ale rýchlo zabudli. Zvyknutí sme učiť sa na
vlastných chybách. Prečo?
O niekoľko dní nás
čaká úloha prebrať európske
predsedníctvo od 1. júla do
konca roka 2016. Ovplyvniť
ho môže aj očakávané britské
referendum. A tak, na riešenie
vnútorných otázok Slovenska,
či našej obce, akoby nezostával
čas a priestor. Ale ten je treba.
Veď sme sami sebe najbližší.
Vydavateľ
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KRÁTKE SPRÁVY
• V Bratislave sa v dňoch
7. -9. júla uskutoční
7. Európsky samit regiónov
a miest. Jeho organizátormi sú
Bratislavský samosprávny kraj
a Hlavné mesto SR Bratislava, ktorí
spoločne pripravili aj zaujímavý
sprievodný program.
• Číslo 1,59 bude oddnes
meniť život a bývanie. Prvá
stavebná sporiteľňa prichádza
s akciou na úvery na bývanie. Ich
úroková sadzba je od 1,59 % ročne.
• Bratislavská župa každoročne
vykonáva postrek proti komárom
v obciach kraja. Tento rok ho
realizuje v termíne od 28. júna
do 30. júna v obciach na Záhorí,
ktoré o to požiadali.
Mestská časť Bratislava-Devínska
Nová Ves, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava, vyhlasuje
opakované výberové konanie
na pozíciu: inšpektor verejného
poriadku a čistoty.
Miesto výkonu práce: mestská časť
Bratislava-Devínska Nová Ves

Naši najbližší susedia sú za mostom
Mosty spájajú nielen jednotlivé
destinácie, ale aj osudy ľudí žijúcich
na oboch ich koncoch. Krásnym
príkladom takéhoto spojenia je aj
Cyklomost slobody medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym
Schlosshofom, ktorý okrem iného
preslávilo aj to, že takmer dostal pomenovanie po známom americkom
hercovi a ktorý po jeho otvorení
veselo rozprúdil turistický ruch na
oboch brehoch rieky Moravy. Jeho
vybudovanie tak neskrátilo len
vzdialenosť medzi oboma krajinami, ale krásnym spôsobom zbližuje
aj obyvateľov žijúcich v dedinách
v jeho blízkosti.
Možno, že aj vďaka pomyselnému búraniu bariér po otvorení

tohto cyklomostu, sa ľudia žijúci
na oboch stranách mosta začali
o niečo viac zaujímať o dianie na
opačnej strane. Niekedy v tom
čase zrejme uzrela svetlo sveta
aj myšlienka aktívnej spolupráce
medzi niektorými slovenskými
a rakúskymi prihraničnými obcami.
Mestská časť Devínska Nová Ves
v súčasnosti začína intenzívnejšie
spolupracovať s viacerými okolitými rakúskymi dedinami. Naši
dobrovoľní hasiči spolupracujú
s dobrovoľnými hasičmi z dolnorakúskeho mesta Marchegg.
Navzájom si vymieňajú užitočné
informácie a organizujú rôzne
spoločné aktivity.
Počas nadchádzajúcich letných

mesiacov sa dobrovoľní hasiči
z Devínskej Novej Vsi zúčastnia
aj na akcii organizovanej
dobrovoľnými hasičmi z Marcheggu, kde predvedú ukážku našej
hasičskej techniky. Zaujímavosťou
Rakúska je aj to, že v celej krajine
je len 7 profesionálnych hasičských
zborov a väčšinu krajiny ochraňujú
pred
požiarmi
dobrovoľné
hasičské zbory. O bezpečnosť
našich rakúskych susedov sa sta(Pokračovanie na strane 2)
Uzávierka dnešného čísla
bola 17. 09. 2016
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 09. 09. 2016,
číslo vyjde 16. 09. 2016.

Naši najbližší susedia sú za mostom
(Pokračovanie zo strany 1)
rajú hasičskí dobrovoľníci, ktorí to
robia popri svojom zamestnaní.
V súčasnosti v Devínskej Novej
Vsi prebieha rekonštrukcia priestorov bývalej Textilanky na ulici M.
Pišúta. Už o pár mesiacov tam
vznikne nová hasičská zbrojnica
v Devínskej Novej Vsi a naši hasiči
dostanú konečne po dlhých rokoch
vhodné priestory na svoju činnosť.
Bude to pekný darček, veď na
budúci rok budeme oslavovať 140.
výročie založenia dobrovoľného
hasičského zboru v Devínskej Novej
Vsi. Prechod cez cyklomost slobody
je síce povolený len pre peších
a cyklistov, ale v prípade potreby
po ňom môžu jazdiť aj záchranné
zložky, takže v prípade potreby
môžu naši hasiči pomôcť tým rakúskym a naopak.
Cezhraničná spolupráca spája
ľudí naprieč všetkými oblasťami.
Rakúska obec Groissenbrunn

nedávno organizovala rybársku
súťaž, na ktorú zástupca obce
pre medzinárodnú spoluprácu
Rűdiger Grűntall srdečne pozval
aj starostu našej obce Milana Jambora. Obaja sa zároveň dohodli
na prehlbovaní doterajšej spolupráce, v rámci ktorej napríklad
vystúpi spevácky zbor z Groissenbrunnu na tohoročnej vianočnej
uličke. Aj v tejto obci má zastúpenie chorvátska menšina a ďalšie
možnosti spolupráce medzi obomi
obcami sa tak otvárajú aj v tejto
oblasti. Aktívne rozvíjanie spolupráce medzi prihraničnými obcami
oboch krajín možno časom motivuje k výstavbe ďalších mostov, ktoré
takto prepoja aj ďalšie miesta pozdĺž
slovensko-rakúskej hranice. Veď do
roku 1945 existovalo na 70 km
dlhom úseku od Devína po Hohenau až 45 mostov, prechodov
a lávok.
sh

uzrela svetlo sveta ešte v roku 2013
počas natáčania slovensko-českého
ﬁlmu Rukojemník podľa scenára
pôvodného obyvateľa Devínskej
Novej Vsi Petra Pišťanka. Film sa
natáčal aj v priestoroch bývalej
Základnej školy, kde historický inventár tried zabezpečilo samotné
múzeum. Architektúra a história
budovy školy ich pritom nadchla
natoľko, že sa rozhodli osloviť mestskú časť za účelom potenciálnej
spolupráce.
Projekt je už v súčasnosti v plnom
prúde. Mestská časť nedávno
symbolicky odovzdala kľúče od
Základnej školy zástupcom múzea.
To postupne pristupuje k realizácii

jednotlivých krokov smerujúcich
k renovácii školy, aby sa neskôr
mohlo presunúť do jej priestorov
a začalo tak písať svoju novodobú
históriu spätú s touto malebnou
bratislavskou mestskou časťou.
Revitalizácia školy má za cieľ jej
modernizáciu pri zachovaní pôvodnej historickej originality budovy
a vytvorenie priestoru pre prácu
múzea ako pamäťovo-ochrannej
a kultúrno-spoločenskej inštitúcie.
Spolupráca, ktorá vyústila v rozhodnutie umiestniť múzeum do Devínskej Novej Vsi, prinesie v budúcnosti
rôzne zaujímavé projekty a akcie
obohacujúce náš kultúrny a vzdelávací život.
sh

Zber a využitie DAŽĎOVEJ VODY

Základná škola na Charkovskej ulici

OPÄŤ OŽIJE
V rámci uchovávania hodnôt kultúrneho dedičstva sa Mestská
časť Devínska Nová Ves dohodla
na spolupráci s Múzeom školstva
a pedagogiky, ktoré je v súčasnosti
začlenené do CVTI SR. Ide o zaujímavý a ambiciózny projekt,
ktorého cieľom je najmä obnova
a využitie budovy starej Základnej školy na Charkovskej ulici, do

ktorej sa tak v 90. roku jej života
opäť prinavráti čulý pracovný ruch.
Mestská časť sa dohodla na
dlhodobom prenájme priestoDEVEX 2

rov Základnej školy pre účely
Múzea školstva a pedagogiky. To
v súčasnosti sídli na Hálovej ulici
v bratislavskej Petržalke. Múzeum je
celoštátnym špecializovaným pracoviskom rezortu školstva, ktorého
hlavným poslaním je zhromažďovať,
spracovávať, chrániť, vedecky
zhodnocovať
a
prezentovať
širokej verejnosti kultúrne dedičstvo

v oblasti školstva a pedagogiky.
Je jediným svojho druhu na
území Slovenskej republiky.
Samotná myšlienka spolupráce

Trvalo udržateľný rozvoj patrí
medzi základné priority mestskej
časti Devínskej Novej Vsi. Ide o rozvoj, ktorý pomáha súčasným aj
budúcim generáciám uspokojovať
ich základné životné potreby
a rešpektuje pritom prirodzené
funkcie ekosystémov. Jedným z projektov, ktorý takýmto spôsobom
prispieva ku skvalitňovaniu života
obyvateľov našej mestskej časti a
zároveň šetrí životné prostredie, je
umiestňovanie tzv. podzemných
retenčných (zberných) nádrží
určených na zber dažďovej vody.
Podzemný zásobník odvádza
prebytočnú dažďovú vodu z povrchu zeme a umožňuje tak jej ďalšie
využitie.
Takýto zásobník bol v súčasnosti
úspešne umiestnený pri novo vybudovanom parkovisku na ulici Jána
Smreka. Jeho výhodou je aj to, že
nádrž o veľkosti 7 m3 nie je na prvý

pohľad vôbec vidieť, pretože je zakopaná pod zemou a nezaberá tak
žiadne miesto na povrchu. Je vyrobená z plastu a zaujímavosťou je aj
to, že je z väčšej časti dutá, takže sa
do nej zmestí až 6 650 litrov vody.
Takéto zásobníky budú postupne
v našej mestskej časti pribúdať.
V dnešnej dobe, keď našu planétu
čoraz viac ohrozujú suchá, sú takéto riešenia tým najlepším, čo možno
pre zachovanie trvalo udržateľného
rozvoja urobiť. Voda, ktorá je zachytávaná na konkrétnom území, nemusí byť odvádzaná do čističky
odpadových vôd, ani do vodných
tokov, čím sa výrazne znižuje riziko
vzniku povodní. Voda sa postupne
odparuje na území, kde je najviac
potrebná, čo je výhodou najmä pri
tropických horúčavách počas letných mesiacov, ktoré sa aj u nás za
posledné roky vyskytujú stále častejšie.
sh

Oči vidia, srdce plače, rozum volá...
Keď sme sa pýtali pána farára
Moravčíka odpovedal iba, že je
pravda, že prebiehajú rokovania
medzi arcibiskupstvom a ním, nie
sú ukončené a treba čakať na
konečné riešenie.
Neuveriteľné
Iba z dobre informovaných
kruhov sa človek dozvie „dôvody“:
„Farár Karol Moravčík má pracovať
v obci, kde je málo obyvateľov,
teda bolo by vhodné, a ...
A treba zmeniť pastoračný prístup
farára k ľuďom v obci.“ Možno to
nie je doslovná citácia, ale iba „podstata“ dôvodov. Vzťah veriacich k
miestnemu farárovi je veľmi dobrý,
ba vynikajúci. To predsa nemôže
korešpondovať s pravým dôvodom.
Kde je teda podstata problému?
Vari len nie niekoľkí neprajníci, ako
v čase pôsobenia eštebáckych
praktík, dokážu naštrbiť vzťahy
medzi kňazom a jeho nadriadenými!!!!!!

Nebýva zvykom, aby sme sa na
stránkach Devexu venovali cirkevným
záležitostiam v našej mestskej časti nejako osobitne. Pred niekoľkými týždňami
sme sa však dozvedeli, že nášho pána
farára Karola Moravčíka chcú odvolať,
preložiť a občania – nielen veriaci z farského spoločenstva – sa právom pýtajú:
Prečo? Začo? Čo vykonal? Tých otázok je
neúrekom.
Na biskupský úrad píšu znepokojení občania, rozčarovaní farníci,
starosta mestskej časti a všetci poslanci, ľudia z Bratislavy, zo Slovenska, zo zahraničia...
list starostu arcibiskupovi
Všetci
dostali
odpoveď.
(ako ktosi charakterizoval tento
nepochopiteľný prístup biskupského úradu nielen pre nezro-

zumiteľné dôvody ale nedôstojnú
„cyklostylovanú“ strohú odpoveď)
Ale v podstate sa arcibiskupstvo
vyhlo odpovedi. Pritom aj veriaci
žiadali arcibiskupa o rozhovor, ale
ten ani nereagoval.
Akú pozíciu v cirkevnom
spoločenstve vlastne zaujíma
vrchnosť, dušpastieri – kňazi, akú
veriaci farnosti, akú ostatná
spoločnosť obce? Majú byť ve-

riaci bezvýznamnou masou,
ktorá má obrazne povedané
iba „držať hubu a krok“?
Ako by sa k takejto žiadosti
postavil Boh?
Tiež by ju, či žiadateľov, ignoroval???
Pritom Karol Moravčík je jeden
z mála kňazov, ktorý šíri myšlienky
súčasného pápeža Františka, venuje jeho posolstvám primeraný čas
a dôležitosť.
Vie pápež vôbec o tom?
Vzťahy medzi arcibiskupstvom
a veriacimi? Akoby o ne nebol záujem.
V snahe dozvedieť sa viac oslovili sme kolegov novinárov, priateľov,
známych, spolupracovníkov na
Slovensku i v Európe i vo svete. /
Mníchov, San Etienne, Krakov,
Wroclaw, Varna, Kovačica, Padina,
Göteborg, Helsingborg, Graz,
Salzburg, Miškolc, Kijev, Valencia,
Oradea.../. A aj anketou chceme
získať odpovede: PREČO, ZAČO?
Prečo trestať veriacich? Vrchnosť
(Pokračovania na strane 4)

DEVEX 3

Oči vidia, srdce plače, rozum volá...
(Pokračovania zo strany 3)
chce získať, alebo stratiť? Pán
BOH odpúšťa, cirkev nie? Prečo
chce niekto životnú misiu kňaza
pochovať nie dôstojným spôsobom? Možno bezohľadné zaobchádzanie považovať za kolaps
dôvery vo vrchnosť? Milosrdenstvo
je len fráza?
Prosto tých otázok je neúrekom.
Výsledky ankety uverejníme v septembrovom čísle.
Položil som otázku
Prečo potrebuje naša doba milosrdenstvo? pýta sa novinár,
a František odpovedá: Lebo ľudstvo
je zranené. Je veľa chudoby, mnohí
sa cítia vylúčení, a je aj veľa relativizmu, mnohým sa zdá, že všetko
je rovnaké. Ľudia pokladajú zlo
a svoje hriechy za neliečiteľné,
Zdá sa im, že milosrdenstvo nejestvuje a veci sa nedajú napraviť.
Ak im liečenie neponúka cirkev,
ľudia sa obracajú na čarodejníkov
a veštcov. Ľudia dnes potrebujú,
aby ich vôbec niekto počúval.
Máme trpezlivo počúvať a ľuďom

DEVEX 4

hovoriť, že Boh ich má rád. Aj
v prípade, že by kňaz nemohol
dať rozhrešenie, musí dať najavo, že človeka má rád. Objímajte, buďte milosrdní a požehnávajte,
hovorí František.
Cirkevné, občianske i obecné
aktivity. Od základov bol
opravený náš farský kostol Ducha svätého.
Zamyslime sa nad otázkou vzťahu
človeka voči človeku: „Počuli ste,
že bolo povedané: Oko za oko,
zub za zub! Ja vám však hovorím:
Neprotivte sa zlu, ale ak a niekto
udrie po pravom líci, nastav mu aj
druhé: a tomu, kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti oblek, prepusť aj svoj
plášť!“ /Mt. 5, 38-40/.
Nie
odplata
je
riešením
v medziľudských vzťahoch, ale
láska, ktorá sa vie povzniesť ponad
zlo a povedať: Brat môj, odpúšťam
ti! Pravda, odpúšťam ti nie preto,
aby si mi spôsoboval ďalšie a nové
zlo, ale preto, aby si videl, že
problémy sa dajú riešiť pokojom

a bratskou láskou.
Odplata a nenávisť rozdvojuje a stáva sa neraz hrobárom
ľudského šťastia.
Pán Ježiš naučil svojich učeníkov
modliť sa najkrajšiu modlitbu Otče
náš ... V nej nezabudol ani na to,
že si máme navzájom odpúšťať
previnenia: „A odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ /Mt. 6, 12/.
Medzi
Božím
a
ľudským
odpúšťaním je vnútorný súvis. Iba
ten môže mať nádej, že mu Boh
odpustí, kto vie úprimne odpustiť
každému. Sv. Peter sa raz pýtal
Pána Ježiša: „Pane, koľko ráz mám
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti
mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal. „Hovorím ti:
Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ /Mt. 18, 21 ... /
Kto nevie odpúšťať, rúca most,
cez ktorý bude musieť prejsť,
lebo každý človek potrebuje,
aby mu odpustili.
HERBERT
Nie, redakcia nechce súdiť.
Nikoho. Vychádza iba z poznania
aké nadobudla v mestskej časti po

rokoch pôsobenia predchádzajúcich dušpastierov, po rokoch vnímania situácie na Slovensku, informuje o súčasnej situácii v Devínskej
a najbližšom okolí. Zaujíma ju pravda a názory všetkých, čo môžu ku
„kauze“ niečo povedať a osvetliť,
veď ako ktosi povedal: „Verejnosť
nevie čo sa deje, a ani nevie, že
to nevie. Sloboda sa začína vtedy
a tam, kde možno hovoriť pravdu
a končí sa vtedy a tam, kde sa pravda zakazuje.
Šťastie, že tu nemáme kasty
nedotknuteľných. Museli by sme
o nich informovať okolie, svet a vari
aj Vatikán.
Peter Krug, vydavateľ
Devexu.
A o kom to hovoríme?
O kňazovi, farárovi v Devínskej
Novej Vsi Karolovi Moravčíkovi,
ktorý v Devínskej žije a pôsobí viac
ako 26 rokov a s jeho príchodom
prišlo veľa svetla do obce, ešte stále
je zdrojom inšpirácie a vzorom, nielen ako kňaz, ale aj ako človek. Jeho
studňa v obci ešte nevyschla, stále
má čo povedať veriacim i ostatným
(Pokračovania na strane 5)

Oči vidia, srdce plače, rozum volá...
(Pokračovania zo strany 4)

Karol Moravčík
občanom, ešte stále očakávame
všetci, že dokončí všetky rozpracované projekty. Najmä mládež,
ktorú oslovil, podporoval a viedol
k bohu, očakáva pokračovanie (a
nie spretŕhanie) jeho misie v Devínskej Novej Vsi.

Dovolili sme si, pre dobro veci,
vybrať z posolstva Svätého Otca
Františka
Posolstvo Svätého Otca Františka
k 50. Svetovému dňu spoločenských
komunikačných prostriedkov
Svätý rok milosrdenstva nás vyzýva
k tomu, aby sme sa zamysleli nad vzťahom
medzi komunikáciou a milosrdenstvom.
Cirkev v spojení s Kristom je totiž živým
vtelením milosrdného Boha a je pozvaná
prežívať milosrdenstvo ako charakteristický prvok celej svojej existencie a svojho
konania. To, čo hovoríme, a ako to hovoríme, každé slovo a každé gesto, by malo
byť schopné ukázať všetkým Boží súcit,
nežnosť a odpustenie. Láska je zo svojej
povahy komunikáciou; vedie k otvorenosti,
a nie k izolácii. A ak sú naše srdcia a naše
gestá oživované láskou, Božou láskou,
naša komunikácia bude nositeľkou Božej
sily.
Komunikácia má moc budovať mosty,
podporovať stretnutie a integráciu, a tým
obohacovať spoločnosť. Aké je milé vidieť
ľudí, ktorí sa usilujú starostlivo voliť slová
a gestá, aby prekonali nepochopenie,
vyliečili zranenú pamäť a budovali pokoj
a harmóniu. Slová môžu stavať mosty

medzi ľuďmi, rodinami, sociálnymi skupinami, národmi – a to tak v skutočnom,
ako aj v digitálnom prostredí. Preto nech sú
naše slová a skutky také, aby nám pomáhali vyjsť zo začarovaných kruhov preklínania a pomsty, do pasce ktorých sa stále
chytajú jednotlivci i národy a ktoré sa napokon prejavujú v nenávistných vyjadreniach. Slovo kresťana má, naopak, za cieľ
podporovať prehĺbenie spoločenstva a aj
vtedy, keď má rozhodne odsúdiť zlo, sa
má snažiť neprerušiť vzťah a komunikáciu.
Chcel by som preto vyzvať všetkých ľudí
dobrej vôle, aby znovu objavili skutočnosť,
že milosrdenstvo má schopnosť
obnovovať narušené vzťahy a prinášať do
rodín a spoločenstiev pokoj a harmóniu.
Všetci vieme, že staré rany a vlečúce sa
pocity hnevu môžu ľudí chytiť do pasce
a zabrániť im komunikovať a zmieriť sa.
Je žiaduce, aby sa aj jazyk politiky a diplomacie inšpiroval milosrdenstvom, ktoré
nikdy nič nepovažuje za neodpustiteľné.
Vyzývam predovšetkým osoby zodpovedné za rôzne inštitúcie, politiku
a formovanie verejnej mienky, aby stále
bdeli nad tým, ako sa vyjadrujú o tých,
čo rozmýšľajú alebo konajú odlišne,
a tiež o tých, ktorí sa mohli zmýliť. Je ľahké

prepadnúť pokušeniu využiť podobnú
situáciu a rozdúchať plamene nedôvery,
strachu a nenávisti.
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo [...] Blahoslavení tí, čo šíria
pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“
(Mt 5, 7.9).
Ako by som si len želal, aby náš spôsob komunikácie a tiež naša služba
pastierov v Cirkvi, nikdy nevyjadrovali
víťaznú povýšenosť nad nepriateľom,
ani neponižovali tých, ktorých svetské
zmýšľanie považuje za stratených
a vyradených! Milosrdenstvo môže
pomôcť zmierniť nepriazeň života
a ponúknuť ľudské teplo tým, ktorí okúsili
len chlad odsúdenia.
Modlím sa, nech nás tento svätý rok
prežívaný v milosrdenstve „viac otvorí pre
dialóg, aby sme sa lepšie poznali a chápali; nech odstráni každú formu uzavretosti a pohŕdania a tiež každú formu násilia
a diskriminácie“ (Misericordiae vultus,
23).
Vo Vatikáne 24. januára 2016

Pre všetky dôvody, ktoré sme tu
dnes spomenuli hovoríme, že oči
vidia, srdce plače, rozum volá...
Modlíme sa, aby to všetko nebolo
zbytočné.

S podporou Nadácie
Jazyková skúška zodpovedá
úrovni B1/A2. Od budúceho
školského roka v triedach s
rozšírenou výučbou NEJ sa
začnú žiaci od piateho ročníka
pripravovať, aby v ôsmom ročníku
úspešne zvládli skúšky a získali
(DSD 1), doklad o znalosti nemeckého jazyka platný na celom svete.

Základná škola na Ulici I.
Bukovčana 3 v Devínskej Novej
Vsi už štvrtý rok spolupracuje
s Nadáciou Volkswagen Slovakia v rozšírenej výučbe nemeckého jazyka. Podporuje učiteľov
vo vzdelávaní, interaktívne
vzdelávanie v škole, vyučovací
proces obohatený novými
pomôckami na techniku.
Okrem tried podporovaných
Nadácia Volkswagen Slovakiamáme ďalšie triedy s rovnakým
variantom školského učebného
plánu, v ktorých sa vyučuje nemecký jazyk na klasických hodinách,
na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, v školskom klube.
V niektorých predmetoch pridá-

vame témy v nemeckom jazyku
a tak prepájame vedomosti.
Škola splnila podmienky na
výučbu nemeckého jazyka na
odporučenie odbornej poradkyne
a koordinátorky pre nemecký jazyk
p. GudrunTelge Základná škola, Ul.
I. Bukovčana č. 3 bola zaradená
do siete škôl podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné
školstvo (ZFA). Súhlasné stanovisko
vyjadrilo aj MŠ VVaŠ SR.

Slávnostné odovzdávanie plakety sa uskutočnilo dňa 14.6.2016
vo vestibule školy I. Bukovčana3
za prítomnosti pani Gudrun Telge
z Nemeckého veľvyslanectva,
poradkyne a koordinátorky pre

nemecký jazyk, pána starostu MČ
Bratislava Devínska Nová Ves Milana Jambora, zástupcov Nadácie
Volkswagen Slovakia. Básničky
v nemeckom jazyku predniesli
žiaci 4. D Adelka Mináriková,
Miloš Masár, Samuel Chudý, Juraj Kvasnička, žiačky V.C Terezka Sabajová, Veronika Glatzová
celú slávnosť moderoval Lukáš
Chmela.
Plaketa bude umiestnená vo vestibule školy.
RB

Pani učiteľky nemeckého jazyka ukončili vzdelávanie, ktoré
ich oprávňuje pripravovať žiakov
v nemeckom jazyku pre získanie jazykového diplomu DSD 1( DeutschesSprachdiplom ) už od roku 2019.
DEVEX 5
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum
centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33,
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk

KULTÚRNE LETO 2016
od 1.7. do 2.9.2016, každý druhý piatok po zotmení
Letné KINO

- večerné premietanie ﬁlmov pod holým nebom, s občerstvením
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor nádvoria
postriekaný proti komárom)

PROGRAM LETNÉHO KINA ISTRA CENTRA
JÚL 2016
Večerné premietanie filmov pod holým nebom s občerstvením
Začiatok premietaní: 21.15 (resp. po zotmení)
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor nádvoria postriekaný
proti komárom)
1.7.2016 /pia/ Trabantom do posledného dychu
15.7.2016 /pia/ Padesátka
29.7.2016 /pia/ Ľadová sezóna
AUGUST 2016
Večerné premietanie filmov pod holým nebom s občerstvením
Začiatok premietaní: 20.30 (resp. po zotmení)
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor nádvoria postriekaný
proti komárom)

4.7. - 8.7.2016, 8.00 - 16.00 h.
Denný letný tábor – I. turnus

12.8.2016 /pia/ 50 odtieňov čiernej

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techník pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6

26.8.2016 /pia/ Spectre

10.7.2016 o 18. h
Letný podvečer s komornou hudbou
Podvečer operných a operetných árií

- účinkujú: Mária Rychlová - soprán,
Ivan Rychlo – tenor, Matej Vrábel - klavír,
Vstup: zdarma
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
11.7. - 15.7.2016, 8.00 - 16.00 h.
Denný letný tábor – II. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techník pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6
17.7.2016 o 17. h
Poprepletko

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom
Vstup: zdarma
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB)
24.7.2016, 18.00 h
Letný podvečer s komornou hudbou
Hudba pre tri sláčiky

2.9.2016 /pia/ Príbeh lesa

Program bude zverejnený na www.istracentrum.sk
a www.devinska.amfik.sk

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
júl – august 2016
2. 7. 2016, o 14. 30 h
Návšteva miestneho včelárstva
Prednáška, prehliadka výrobne, ochutnávka, možnosť vyrobiť si
vlastnú sviečku
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49
30. 7. 2016, o 9. 00 h
Hrad Devín
Exkurzia pre verejnosť. Návšteva hradu Devín s prehliadkou
TIK DNV, Istrijská 49
13. 8. 2016, o 8. 00 h
Divoká voda
Cyklistický výlet do areálu vodných športov v Čuňnove,
plavba motorovou loďkou po starom koryte Dunaja
zraz: TIK DNV, Istrijská 49

- účinkujú – Pavol Varga ml. - husle, Katarína Veselská – husle,
Peter Zwiebel - viola
Vstup: zdarma
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

27. 8. 2016, odchod 8.00/8.30 h
Po stopách doby Veľkomoravskej
Autobusový výlet
Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Pamätník Veľkej Moravy,
archeoskanzen Modrá, Odchod autobusu: Istropolis/ TIK DNV

7.8.2016, 17.00 h
Rozprávkový hrad - detská divadelná scéna,
účinkuje divadlo Dunajka, Vstup: zdarma

Víťaz súťaže Múdra príroda

Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB)
14.8.2016, 18.00 h
Letný podvečer s komornou hudbou
Flautový recitál

- účinkujú: Ivica Gabrišová – ﬂauta, Maroš Klátik - klavír
Vstup: zdarma
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
21.8.2016, 17.00 h
Slncový kôň

- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo BUM BÁC
Vstup: zdarma
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB)
28.8.2016, 17.00 h
Záver kultúrneho leta

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
DEVEX 6

Máme sa čím pochváliť! Žiak
našej Základnej školy na Ulici
Ivana Bukovčana ôsmak David
Švec sa stal jedným z víťazov
4.ročníka literárnej súťaže Múdra
príroda 2016. V konkurencii 226
prác získal 1. miesto v kategórii
umelecký opis svojou prácou na
tému Môj obľúbený park. Nechal
sa
inšpirovať
dendroparkom
v našej Devínskej a jeho úprimné
slová o tomto nádhernom kúsku
našej prírody presvedčili porotu.
Slávnostné ocenenie víťazov sa
uskutočnilo 16.mája v Cikkerovej
sieni Radnice v Banskej Bystrici. Táto
zaujímavá súťaž bola sprievodným

podujatím Medzinárodného festivalu ﬁlmov o trvalo udržateľnom
rozvoji – EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2016. David vo svojej práci
v závere napísal: „Toto je moje tajomstvo. Nikdy sa mi nepodarí ho
úplne spoznať, pretože môj park
mi každým dňom ponúka nové a
nové prekvapenia a záhady. A ja
spoznávam, chodím s otvorenými
očami, vnímam tú krásu okolo seba.
Viem, že je nekonečná, a preto sa
teším na stále nové a nové a nové
okamihy a zážitky spojené s mojím parkom - dendroparkom u nás
v Devínskej. Srdečne blahoželáme!
Soňa Škulová

Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Martin ŠALAGA
a Daniela PITOŇÁKOVÁ
Marek ŠANDOR
a Martina SLANINKOVÁ
Milan KUCHAR
a Zuzana VIZENTOVÁ
Juraj ÁČ
a Katarína ŽÁKOVÁ
Tomáš JAKUBEC
a Ingrida BALOGOVÁ
Jozef BABJÁR

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Michaela MADEROVÁ
Martin MADER
Peter Gabriel VERESS
Soﬁa DAJLANI
Tomáš KIČINA
Katarína BARANOVIČOVÁ
Damián ŠČASNÝ
Martin HAFROVIČ
Vitajte!

O dišli z našich radov
Milan MOCKO
Klára VRÁBELOVÁ
Ing. Jozef BESEDA
Emília FRATRIČOVÁ,
rod Bazalouš
Ján DONÁTH
MUDr. Peter SUROVÝ
Nech odpočíva v pokoji !

Spomienka

a Kristína HAŠKOVÁ
Ing. Andrej CHUDÝ
a Ing. Veronika ŠEBEŇOVÁ
Tomáš MAJDIŠ
a Martina BAJMÓCZYOVÁ
Petr TOŠEK
a Silvia ZEMANOVÁ
Boris PASTOREK
aVeronika MURÁŇOVÁ
Anna SPIELBÖCKOVÁ
a Alex BĽANDA
Blahoželáme!

Jakub BLAHO
víťazom

Jakub BLAHO zo Šachového
klubu STRELEC Devínska Nová
Ves vyhral 5. ročník turnaja
začiatočníkov, ktorý pozostával
zo série 9 turnajov, na ktorých
štartovalo viac ako 100 hráčov.
Jakub prakticky od začiatku
zaútočil a nepustil si prvú pozíciu
až do konca. Jakub, vyhral najviac
turnajov – 4.
Umiestnenie ostatných hráčov
ŠK STRELEC Devínska Nová Ves:
8.
11.
32.
58.
59.

a monitoring vzácnej ﬂóry. Obnovy sa dočkal aj priestor pre
pastvu kôz.
O edukatívny charakter podujatia (hlavne pre mladšie ročníky)
sa pričinil odborný výklad k ﬂóre
a faune chránenej oblasti spolu s
náučnými aktivitami. Záver podujatia patril posedeniu s gulášom.
bk

PRVÍ MEDZI ZÁCHRANÁRMI

PATZELT Marek
HANZEL Arťom
WEISSENSTEINER Tibor
HUDEC Jozef
HUDEC Tomáš

V poslednom deviatom turnaji
obsadil Arťom HANZEL druhé
miesto.
Jurčák

Spomienka
V piatok 03. 06. 2016
ubehlo 25 rokov,
kedy nás navždy opustil
manžel, otec, dedo
Arnold VLK

V sobotu 4. 6. 2016
uplynulo 10 rokov
čo nás navždy opustila drahá
manželka, matka a babička
Lidka PREISINGEROVÁ
rod. Lustigová.
Kto ste ju poznali a mali radi
venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manžel Peter s deťmi
a ich rodinami.

OŠETRILI DREVINY
V sobotu 14. mája sa 35
dobrovoľníkov z radov Volkswagen Slovakia, Devínskej Novej
Vsi a inštitútu Daphné zapojilo
do čistenia prírodnej rezervácie
Devínska Kobyla.
Aktivita bola zameraná na
ošetrovanie poškodených drevín,
opravu interaktívnych prvkov

Stále na teba myslíme
a veľmi nám chýbaš.
V našich srdciach si
a aj navždy zostaneš.
Tvoja manželka
a deti s rodinami.

V stredu 11. mája 2016
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 Janka Opatíková a Miriam Škumátová z 8.A, Martin Alman
a Ondrej Gaál z 8.B preukázalo
veľmi dobrú pripravenosť.
V konkurencii 11 družstiev sa
umiestnilo na 1. mieste.
Ivana Kralovičová
DEVEX 7

DEŇ DETÍ 2016
Aj tento rok pripravil referát
sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava-Devínska Nová
Ves akciu ku dňu detí pre deti
pochádzajúce zo sociálne
znevýhodneného
prostredia.

balíčky. Prvá indícia nás priviedla k rybníku, kde bolo veľa
rybárov. Vďaka tomu, že sme
boli veľmi ticho, nám poradili,
kde nájdeme ďalší odkaz. Na
ňom stálo, že sa najskôr mu-

Akcie sa zúčastnilo 16 detí, 1
maminka, 4 dobrovoľníci z miestnej farnosti a 2 pracovníčky
miestneho úradu.

síme spoznať a navzájom si
vedieť pomáhať a len tak dosiahneme svoj cieľ. Zahrali sme sa
hru na zoznámenie a vtom sa
pri nás objavila víla z miestneho
rybníka, ktorá nám dala ďalšiu
indíciu. Tá nás vyslala hľadať
malé ihrisko, v ktorého bránke
je niečo ukryté. V domnení, že
tam nájdeme vytúžené balíčky
sme prišli až na hokejbalové
ihrisko, kde nás už čakal Spartakus a jeho úloha. Deti sa rozdelili do dvoch tímov a vyskúšali
si, že len spoluprácou dokážu
úlohu zvládnuť. Za dokončenú
úlohu dostali deti ďalšiu indíciu
a medaile, za ktoré ako aj za
poskytnutie priestoru vďačíme
DNV šport, s.r.o. Naše kroky
ďalej viedli pred základnú školu
I. Bukovčana 1, kde na nás
už čakala vedma a jej otázky,

Deti sa stretli s pracovníčkami
Mgr. Petrou Solárikovou, PhD.
a Mgr. Zuzanou Nagyovou
o 9:30 pred budovou miestneho úradu, kde sa začalo celé
dobrodružstvo. Pracovníčky totiž
zistili, že balíčky, ktoré pre deti
pripravili zmizli a namiesto nich
našil odkaz, v ktorom stálo, že
ak chcú deti balíčky získať, musia sa vydať po indíciách a splniť
niekoľko úloh. Keďže sme chceli
deti naučiť tomu, že pre odmenu
musia najskôr niečo urobiť, vydali sme sa po stope hľadať naše

ktoré museli deti zodpovedať.
Deti zistili, že aby sa niekam dostali potrebujú aj určité vedomosti
a keďže ich mali, od vedmy
získali poslednú indíciu k nájdeniu ich odmeny. Pri kostole ich
už čakal rytier, ktorý deťom
oznámil, že to on im zobral

balíčky, pretože ich chcel naučiť
ako sú pomoc slabším, spolupráca, vytrvalosť a vedomosti
dôležité. Deti museli zodpovedať
ešte poslednú rytierovu otázku,
vďaka ktorej si uvedomili, že jedine tým, že sa budeme mať radi
navzájom, budeme žiť krajší,

veselší a zmysluplnejší život. Deti
si konečne mohli prevziať svoje
balíčky, v ktorých sa ukrývali
školské pomôcky, sladké odmeny ako aj hračky. Po náročnom
putovaní sme sa šli posilniť do
blízkej pizzérie (Corleone), kde
nám vystrojili kráľovské hody.
Deti sa neskôr zahrali na
ihrisku a na záver sme sa
premiestnili na veľkú akciu
ku dňu detí „Spojili sme sa
pre deti“ na trávnatú plochu
vedľa ZUŠ Istrijská 22.
Tešíme sa opäť o rok!
DEVEX 8

PRI KÚPANÍ DBAJTE
NA BEZPEČNOSŤ!
Štatistiky ukazujú hrozivé čísla
Horúčavy, ktoré prišli v posledných dňoch aj na Slovensko, priam
lákajú k schladeniu. Našim útočiskom
sú preto často kúpaliská, vodné
toky, jazerá a vodné nádrže. Pri
kúpaní je však dôležité dodržiavať
základné pravidlá. Nepite alkohol
a do vody vchádzajte pozvoľna a s
osviežovaním !
Štatistika utopených občanov
v Slovenskej republiky, ktorú sleduje
Vodná záchranná služba Slovenského Červeného krížav spolupráci s Políciou od roku 1986
je neustále vysoká. Má to na svedomí aj plavecká negramotnosť,
preceňovanie síl a v neposlednom
rade alkohol..
Počet občanov, ktorí sa na Slovensku každoročne utopia, je v porovnaní s krajinami proﬁtujúcimi z turistického ruchu alarmujúca. „Myslím
si, že pohybová vyspelosť v rámci
vodného prostredia na Slovensku je
na veľmi nízkej úrovni čo dokazujú
aj štatistiky sledovanosti utopených
od roku 1986. Môžem povedať,
že najhorším rokom v počte utopených bol rok 1991, kedy sa utopilo
na rôznych miestach a vodných plochách 189 občanov,“ priblížil analytik VZS prom. práv. Milan Hučko.
Ročne sa utopí vo vodách Slovenska
do 150 občanov rôznych vekových
kategórii. Nelichotivé prvenstvo
v počte utopených od roku 1986
majú deti rôznych vekových kategórii a starší občania do a nad 60
rokov. V roku 2015 sa utopilo 49
starších občanov do a nad 60 rokov.
Detí do 10 rokov sa v sledovanom
roku 2015 utopilo 1.
Priebežná štatistika zo stredísk
v ktorých pôsobili a pôsobia plavčíci
– záchranári VZS SČK a Polície,
hovorí, že v roku 2015 sa utopilo
122 občanov, z toho najviac –
51v tečúcich vodách, netečúcich
vodách 21, na priehradách 16 a na

iných miestach (studne, odpadové
jamy, nezakryté jamy) 12. „Môžem
konštatovať, že z hľadiska nehôd je
voda ako živel na druhom mieste
hneď za dopravnými nehodami,“
hovorí analytik Hučko. Tiež prízvukuje, že medzi najčastejšie príčiny
utopenia patrí najmä konzumácia
alkoholu, ktorá v sledovanom roku
stúpla na 42 prípadov z pôvodných
36. Konzumácia alkoholu pri kúpaní
vo vodných plochách je nežiaduca.
Ak je napríklad 35 stupňov a človek
sediaci v tieni si dániekoľko pív alebo
tvrdého alkoholu a potom skočí do
vody, môže to mať fatálne následky.
Organizmus to jednoducho nezvládne a nastane utopenie zo zlyhania organizmu.
Podľa slov analytika Hučka stúpol
aj počet prípadov utopenia vplyvom
zlyhania telesných orgánov zo 7 na
14 z dôvodu šoku, ktorý organizmus
môže dostať po slnení a následnom
rýchlom vbehnutí alebo skočení do
chladnej vody, kedy dôjde k utopeniu.
Celkovo sa za obdobie od roku
1986, odkedy tieto údaje sleduje
Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža,utopilo
3 565 občanov. Štatistiky ukazujú, že
najväčšie nebezpečenstvo pre kúpajúcich plavcov je najmä v tečúcich
a netečúcich vodách, priehradách
a tiež samotný alkohol.
Dávajte si preto na seba počas letných mesiacov pozor a nepreceňujte
svoje možnosti. Aj keď sme v roku
2015 nezaznamenali pokles utopených občanov, nemôžeme byť spokojný.
Plávanie je najprístupnejšia letná
vodná aktivita. Dôležité je však, aby
každý občan, a to nielen vodný záchranár mal alebo získal základné
znalosti a informácie ako zachrániť
topiaceho sa človeka.
-mh-

Žiakom cez prázdniny
Základná škola na Ul.I. Bukovčana 3 pripravuje
pre našich žiakov cez letné prázdniny

VRCHOLY
AROGANCIE
Dnes som sa vrátil z bicyklovania pri rieke Morave v časti DNV
a Devinske jazero. To som tu
ešte nevidel, koľko vozidiel tu bolo pri
rieke Morave. Boli to rybári, ktorí tu
chytali ryby. Najhoršia situácia bola na chodníku pre
cyklistov ,lebo ten chodník pri
rieke Morave, je len pre chodcov
a cyklistov, samozrejme korčuliarov
a mamičky s kočíkmi, atď. na
odbočke pri družstve. Tam vždy
bola dopravná značka "Zákaz vjazdu motorových vozidiel", žiaľ dnes
je zlomená a pohodená v tráve. Na
odbočke pri družstve neodstavili svoje auta pred značkou, ale prišli až
ku rieke Morave na rázcestie. Dnes
ich tam bolo "6" aut. Ďalšie bolo
v pravo asi 600 metrov odstavené
na tráve a za oknom papier, že
tam dotyčný vlastní pozemok pri
rieke Morave a preto mu bolo vydané povolenie na vjazd vozidlom
z Krajského úradu životného prostredia v Karlovej Vsi. Ďalšie vozidlo
bolo odstavené úplne pri rieke
Morave pod Marcheggským mostom. Ďalšie bolo pri sútoku potoka
Malina do rieky Moravy, a ďalšie
dve na druhej strane potoka Malina. Pýtam sa , ako je toto možné?
Všade je zákaz vjazdu motorových
vozidiel, resp. chodník pre chodcov a cyklistov. Pri spiatočnej ceste
som sa zastavil pri jednom z nich
a pýtal som sa ho, prečo je až pri
vode s autom, prečo ho nenechal
pred dopravnou značkou. On mi
odpovedal, že keď ide vykonávať
rybárske právo, že môže isť s autom až k vode, že je to v rybárskom

zákone. Tak som mu povedal,
že tam je dopravná značka. On
povedal, že ak má rybársky lístok
a ide vykonávať rybárske právo,
že môže ísť s autom až ku vode.
Povedal som mu, že keby to urobil
každý rybár, ako by to tu pri vode
vyzeralo, bezpečnosť chodcov,
cyklistov, znečisťovanie prírody,...
Odpovedal mi, že aj policajt z miestneho odd. DNV tu bol na kontrole
a povedal, že tu môžu parkovať ak
chytajú ryby. To snáď nie je pravda.
Poctivý rybári, poctivý vodiči,
turisti, zaparkujú svoje autá
pred značkou a potom pešo
prejdú k vode, alebo idú na bicykli. V rybárskom poriadku je
aj napísané, že rybári musia
dodržiavať zákony a predpisy,
VZN obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske
právo. Vždy zase na to doplácajú len poctivý rybári a týmto čo
porušujú predpisy sa nič nestane.
Bolo by vhodné dať všetko na
pravú mieru, zlomenú značku
osadiť na správne miesto. Takto
sa ochrana zdravia a životného
prostredia nedá dodržiavať, však
tu máme CHKO, štátnu prírodnú
rezerváciu a takto sa nám budú
správať nedisciplinovaný rybári.
Bolo by vhodné prediskutovať uvedenú vec aj s rybárskym zväzom
a hlavne s Políciou SR miestnym
oddelením resp. Mestskou políciou. Rybársky zväz by mohol svojich členov poučiť o dodržiavaní
predpisov /zákazov vjazdu,
chodníky pre chodcov a cyklistov/ a polícia samozrejme upozornením vodičov a pokutovaním.
Ing. L. J.
Bratislava DNV 7.6.2016

Školský klub detí v prevádzke od
1. 7. – 8. 7. 2016
Viac informácií poskytne
p. vedúca ŠKD Dana Karolusová

Denný športovo-rekreačný tábor
I. turnus 11. 07. – 15. 07. 2016 v čase od 8.00 od 17.00
II. turnus 18. 07. – 22. 07. 2016 v čase od 8.00 od 17.00
III. turnus 15. 08. – 19. 08. 2016 v čase od 8.00 od 17.00
Hlavný vedúci RNDr. Pavel Bernát,
poverený zamestnanec školy,

viac informácií na www.bukovcana.sk
DEVEX 9

optiku k vám domov
prináša SWAN
e
3 mesiac
O
M
R
A
ZAD

Internet S

Balík DUO M

10,99 €

19,99 €

Optický internet
50/5 Mbit/s
Dátovo neobmedzené
pripojenie

9,99
€
PHVDÏQH

Optický internet
150/15 Mbit/s
Digitálna TV
viac ako 50 TV kanálov

17,99
€
PHVDÏQH

Balík DUO L

Optický internet
150/15 Mbit/s
Digitálna TV
álov
viac ako 80 TV kanálov

24,99 €

22,99
€
PHVDÏQH

Obchodný zástupca: Martin Beleš, +421 950 040 112, rezident@swan.sk

NAJKVALITNEJŠÍ JE OPTICKÝ INTERNET!
V našej mestskej časti
už môžeme neobmedzene
surfovať z pohodlia vlastného
domova. Už žiadne znižovanie
rýchlosti v čase silnej prevádzky.
Optický internet – to je stabilita
a rýchlosť!
SWAN, a.s., opäť rozširuje svoju
optickú sieť v našej mestskej
časti aj o ulice s rodinnými
domami:
Na vyhliadke, Na Grbe,
Spádová, Kosatcová, Ulica 1.
mája, Novoveská, Charkovská,
Bridlicová, Samová, Spádová,
Delená a Mečíková.
S prenosovou rýchlosťou
sťahovania až do 150 Mbit/
s,s mesačným poplatkom 13,99
€ a zriaďovacím poplatkom 1 €
za optickú prípojku do domu.
Okrem toho, skvelý benefit
v podobe služby na 3 mesiace
zadarmo do 31.12.2016.
Prečo optika?
Pod
pojmom
optika
rozumieme káble, ktoré sú
zväčša zakopané v zemi. V nich
DEVEX 10

sa nachádzajú optické vlákna,
prostredníctvom ktorých sa
šíri signál rýchlosťou svetla.
Optický internet v súčasnosti
predstavuje
najrýchlejší
a najstabilnejší spôsob prenosu
dát, ktorý zabezpečuje rýchlu
a stabilnú sieť.
Výhodou optiky napríklad
oproti DSL internetu je, že
nezávisí od počtu aktuálne
pripojených zákazníkov, teda
neznižuje svoju rýchlosť v časoch
silnej prevádzky. Sťahovanie
filmov, MP3 a obrázkov je tak 20krát rýchlejšie a bez akéhokoľvek
dátového obmedzenia.
Uvedené akciové
ceny
sú platné do 31. 8. 2016, a to
v prípade uzavretia zmluvy
s viazanosťou 24 mesiacov.
Ponuka platí pre nových a
existujúcich zákazníkov, ktorí
využívajú služby spoločnosti
SWAN, a.s., bez viazanosti.
Ceny sú uvedené s DPH. Viac
informácií získate na nonstop
linke 0650 123 456, vo SWAN
CENTRE, Borská 1, Centrum
Karlovka, Bratislava alebo na
www.swan.sk.

CELÝ TÝŽDEŇ PO ANGLICKY
Konverzačný kurz pre
stredne pokročilých a
pokročilých

Kurz plný radosti, zábavy, pohostenia a možnosti veľa hovoriť.
Práca v malej skupine do 8 klientov, denne od 10.00 - 16.00 hod.

denver@denver.sk
www.denver.sk
0911 103 177

NEMUSÍTE CHODIŤ DO
SVETA, ABY STE
SPÍKOVALI.
Príďte do jazykovky
DENVER v Devínskej.

18. júl - 22. júl
25. júl - 29. júl
Cena kurzu: 180 EUR

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

•

04 - SLUŽBY
•

•

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

•

Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi
hľadá pracovníka, ako údržbára
pre viacero objektov,ktorý bude
vlastniť vodičský preukaz skupiny C,
je zámočnícky zručný, vie udržiavať
trávnika porasty, vie zvárať plynom
aj pod ochrannou atmosférou, má
oprávnenie na vysokozdvižnývozík,
výhoda s dokladmi na elektriku. Práca
na živnostenský list resp. na dohodu.
Dotazy na
tel.: 02 6436 9590.
0905 703 979, 0908 700 684.
Ponúkame prácu hlavnej kuchárky do
ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.

Podmienkou je vzdelanie v obore a
prax.
tel.: 0948 106 112
Hľadá sa! Ekonómka s 20 ročnou
praxou /bankový sektor a štátna
správa/ hľadá zamestnanie.
tel.: 0905 926 735

•
•

•

•

•

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

stierkovanie,Vladimír

tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209
Postrážim dieťa - starostlivo v dobrom prostredí rodinného domu
v DNV. Odmena dohodou.
tel.: 0911 311 626

FUTBAL
FK Lok. DNV - FK Slovan Ivanka pri Dunaji
góly: Šmahovský, Bakar, Hrdlička
29. kolo 05. 06.
TJ Slovan Viničné - FK Lokomotíva DNV
gol: Sopuch
30. kolo 11. 06.
FK Lokomotíva DNV - FK Bernolákovo 2:0 (1:0)
góly: Hrdlička 2

3:2 (1:0)

2:1 (1:0)

Po skončení sezony 2015 -16 obsadilo mužstvo mužov, ako nováčík
III.l igy 11 miesto, čím splnilo cieľ udržania sa ako nováčika III. ligy.
Veľkým úspechom je umiestenie dorasteneckých družstiev. Starší skončili
na 3.mieste a mladší zvíťazili v III. lige, mužstvá mlaších a starších žiakov
v II. lige skončili v strede tabuľky .Umiestnenie ďalších mládežníckých
mužstiev /prípravky/ ,v týchto súťažiach sa nevedie tabuľkové umiestnenie. Jesená časť súťaží začína už 06. 08. 2016.
M.Spišiak

U psychiatra: Pýta sa
doktor pacienta:
- Chodíte s dievčaťom?
- Nie!
- A chceli by ste chodiť?
- Áno a rád.
- A kto vám v tom bráni?
- Manželka.
•••
Rozprávajú sa dve ženy:
- Keď zomrieš, dáš sa

pochovať do jamy, hrobky,
či spopolniť?
- Neviem, môj muž mi povedal,
aby som sa dala vypchať.
•••
Podľa názorov amerických
psychológov sú dve hlavné
príčiny, prečo muž trávi večery
v bare:
1. Nemá ženu.
2. Má ženu.

•

zrubová s betónovou pivnicou. Na
udržiavanom pozemku sa nachádzajú ovocné stromy, vodovod. Možnosť
odkúpenia pozemku do osobného
vlastníctva. Cena 18.500 eur.
Tel.: 0948 496 767

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

05 - BYTY
•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

•

•

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
al. Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Jazero.
tel.: 0915 738 952
Predám záhradnú chatku na 8 árovom pozemku v Devínskej Novej
Vsi pri cyklistickej trase v blízkosti
cyklomostu. Chatka je drevená,

Čítajme si 2016
Žiaci ZŠ na Ulici Pavla
Horova 16 sa už druhýkrát zapojili do najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu Čítajme si.
Organizátori tohto projektu Linka
detskej istoty, vydavateľstvá Panta
Rhei a Slovart chcú nielen v jeden
deň v šesťhodinovom maratóne
zapojiť do čítania kníh čo najviac
detí z celého Slovenska, ale hlavne
im ukázať krásu písaného slova.
Akcia sa konala 2. 6. 2016.
V čase od 9.00 hod. do 15.00
hod. sa v školskej knižnici vystriedali žiaci so svojimi pani
učiteľkami od prvého ročníka až po
deviaty ročník. Mladší žiaci čítali
knihu slovenskej autorky Márie
Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi

07 - ROZLIČNÉ
•

•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

a tí starší Charlie a veľký sklený
výťah, ktorú napísal spisovateľ
Roald Dahl. Táto vtipná kniha
o čokoládovom mágovi Wonkovi
a jeho pilotných schopnostiach
neraz vyvolala smiech dievčat
a chlapcov.
Sme radi, že 215 čítajúcich
žiakov našej školy tiež prispelo
k prekonaniu vlaňajšieho rekordu.
Linka detskej istoty zverejnila, že
v 9. ročníku podujatia Čítajme
si 2016 čítalo 40 954 detí
a mladých ľudí z 237 obcí a miest
Slovenska.
Deťom tento čitateľský deň bude
pripomínať záložka do knihy a svoj
podpis nájdu na diplome, ktorý ostane na pamiatku v knižnici.

Zbystrite pozornosť – máme čučoriedkovú sezónu!

ČUČORIEDKY
Chcete poznať rozdiel medzi
tými z obchodu a našimi =
MADE IN SLOVENSKÉ LESY?
Vôňa, chuť a BIO kvalita pre nás
znamená, že sú nazbierané v našich
lesoch skoro ráno, aby sa neznížila
trvanlivosť bobuliek a prepravené
chladiarenským autom k vám v ideálnej teplote kvôli zachovaniu všetkých
nutričných hodnôt.
Čučoriedky
pozitívneovplyvňujú
nervový systém, majú antiseptické
účinky, podporujú imunitu, pôsobia
ako silný antioxidant, a podporujú
odbúravanie podkožného tuku.
A hlavne sú naše lokálne –
ak chcete abyboli aj vaše
KONTAKTUJTE NÁS ....

V prípade záujmu o 5 a viac litrov
vám ich vieme doručiť na dohodnuté
odberné miesto v ramci BA
V pripade menšieho odberu by bolo
odberné miesto na Opletalovej ul. Po
telefónnej dohode.
Cena 6 eur/liter
Objednávky na tel.:
0910 911 064
Email: biocucoriedky.brusnice@
gmail.com

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 11

Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Hliadka PZ v čase o 04.00h
dňa 14.05.2016 na Opletalovej
ulici kontrolovala motorové vozidlo zn.Peugeot 206. Vodička bola
vyzvaná, aby predložila doklady. Následnou lustráciou bolo
zistené, že 28-ročná žena má
zakázané viesť motorové vozidlo
na dobu 48 mesiacov. 28-ročná
žena bola zaistená, nakoľko bola
podozrivá z prečinu marenia
výkonu úradného rozhodnutia
podľa §-u 348 Trestného zákona.
• Hliadka PZ 19.05. v čase
o 15.50h na Eisnerovej ulici
obmedzila na osobnej slobode
36-ročného muža, ktorý mal pri
sebe igelitové vrecúško, v ktorom
sa nachádzala neznáma sušená
zelená rastlina, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §-u 171 ods. 1
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 18.00h dňa 22.05. do 08.00h
dňa 23.05. na Lomnickej ulici zo
stavby rodinného domu odcudzil
voľne uskladnenú vibračnú nohu
zn. Honda, vŕtacie kladivo zn.
Hitachi, okružnú pílu neznámej
značky, čím spôsobil poškodenej
spoločnosti škodu krádežou vo
výške 950 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
22.00h dňa 25.05. do 05.45h

dňa 26.05. v Bratislave na
Eisnerovej ulici poškodil zámok
na mrežiach kočikárne, z ktorej
následne odcudzil bicykel zn.
Kellys, čím spôsobil poškodenej
58-ročnej žene škodu krádežou vo
výške 600 eur.
• Hliadka PZ dňa 29.05. v čase
o 00:11h v Bratislave na ulici
Jána Smreka kontrolovala motorové vozidlo zn. Škoda Felícia,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby
sa podrobil dychovej skúške, ktorá
preukázala hodnotu 0,51 mg/l
alkoholu v krvi. 24-ročný vodič bol
zaistený, nakoľko bol podozrivý
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky podľa §-u 289/1
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
05.00h do 21.00h dňa 08.06.
v Bratislave v chatárskej oblasti
Waitov lom poškodil drevenú
okenicu na záhradnej chatke, čím
poškodenému 27-ročnému mužovi
spôsobil škodu poškodením vo
výške 200 eur.
• Hliadka PZ dňa 12.06. v čase
o 09.35h
na Istrijskej ulici
obmedzila na osobnej slobode
20-ročného muža, ktorý mal pri
sebe zatavenú injekčnú striekačku,
v ktorej sa nachádzala neznáma
biela kryštalická látka, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa §-u 171 ods. 1
Trestného zákona.
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Našli mŕtvu...
Bratislavskí policajti v sobotu našli
v byte v Devínskej Novej Vsi mŕtvu
31-ročnú ženu. Mŕtve telo objavili po
oznámení v jednom z bytov na ulici
Milana Marečka.
Ako informoval hovorca Michal
Szeiff, podľa doterajších informácií príčinou smrti ženy bolo
pravdepodobne cudzie zavinenie.

Policajti na mieste zadržali 33-ročného
druha mŕtvej ženy, ktorého predviedli
na policajnú stanicu.
Vyšetrovateľ prípadu už začal
trestné stíhanie vo veci obzvlášť
závažného zločinu vraždy. Vzhľadom
na prebiehajúce vyšetrovanie polícia
neposkytla bližšie informácie.
ts

Mestskí policajti počas špeciálnej kontroly intenzívnejšie
dohliadali na verejný poriadokv Devínskej Novej Vsi

Špeciálna kontrola MsP
Mestskí policajti vykonali 22.
júna špeciálnu kontrolu verejného

poriadku v IV. bratislavskom okrese.
Intenzívnejšie sme teda dohliadali

na dodržiavanie predpisov aj v
Devínskej Novej Vsi. Reagovali sme
na všetky podnety, ktoré sme dostali od občanov, poslancov miestneho
zastupiteľstva alebo miestneho úradu.
Opakovane sme kontrolovali všetky
problémové lokality. Dohliadali sme
na dodržiavanie zákona o ochrane
nefajčiarov ako aj dodržiavanie povinností majiteľov psov. Vyhľadávali
sme aj vraky vozidiel. Kontrolovali
sme dodržiavanie nariadenia o čistote
a poriadku aj zákaz požívania alkoholu na verejnosti.
Počas špeciálnej kontroly sme
v celom IV. bratislavskom okrese
zaevidovali 34 priestupkov. Pričom
desať z nich bolo v Devínskej Novej
Vsi. Našli sme dva vraky, policajti
prípad zaevidovali, vyhotovili fotodokumentáciu a odstúpili miestnemu
úradu. Orgánom oprávneným vo veci
konať je totiž obec. V štyroch prípadoch sme zistili porušenie povinností
majiteľa psa. Z toho trikrát majiteľ psa
nerešpektoval zákaz voľného pohybu
psa a v jednom prípade nebol pes
v evidencii. Zaevidovali sme tiež dva

prípady porušenia zákona o ochrane
nefajčiarov. Priestupcovia fajčili na zastávke MHD. Pričom podľa zákona je
fajčenie na zastávkach MHD a 4 metre od vymedzenej plochy nástupišťa
zakázané.
Ostatné prípady sa
týkali bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky.
Na štvorhodinovej špeciálnej
kontrole sa zúčastnili 14 policajti so
služobným psom.
Mestská polícia je tu pre
občanov a sme otvorení komunikácii.
Preto
vyzývame
obyvateľov Devínskej Novej Vsi
na spoluprácu.
Občania sa s podnetmi môžu
obrátiť na okrskárov mestskej
polície Jána Osvalda na čísle
0902 921 718 alebo Martina
Horku na čísle 0902 921 185.
Oboch okrskárov môžu občania
kontaktovať mailom na okrskar.
dubravka@mp.bratislava.sk
lm mp Ba

MOTORSPORT
Slovenský tím zvíťazil v 24-hodinovke na SLOVAKIA RINGU
16.06.2016
Slovenský automobilový tím ARC
Bratislava zvíťazil na medzinárodných vytrvalostných pretekoch cestovných automobilov Hankook 24h
SLOVAKIA RING, ktoré sa po prvýkrát
konali na autodrome pri Orechovej
Potôni.
Tím ARC Bratislava, známy
z medzinárodnej scény vytrvalostných
pretekov, doviedol po 24 hodinách
svoj Seat Leon Cup Racer na prvom
mieste pred tímom Red Camel-Jordans.
nl (na rovnakom aute). Od štartu
v utorok 14:00 do konca pretekov

v stredu o 14:00 sa o volant delili Miro
a Matej Konôpkovci, Andy Studenič,
Miro Horňák a Zdeno Mikuláško.
Práve posledný spomínaný dokázal
len 22 minút pred koncom pretekov
predbehnúť Klausa Kresnika a doviedol auto do víťazného konca, s náskokom len 20.949 s! O kolo neskôr
preťala cieľovú čiaru aj tretia posádka NKPP Racing, taktiež na Seate.
SLOVAKIA RING má tento
mesiac na programe ešte jednu
dvadsaťštyrihodinovku - tentokrát
v cyklistike. 24 h SLOVAKIA RING
Cycling Race štartuje vo štvrtok 30.
júna. Prihlásiť sa stále môžu skupiny aj
jednotlivci.
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