DEVínskonovoveský
EXpres

informačný
spravodajca
občanov
mestskej časti
DEVÍNSKA NOVÁ VES

51. - 52. týždeň

16.12. 2011 		

Príhovor

1-2-3
4

vydavateľa

Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

Číslo: 20

Vianočná ulička • Podujatia k Vianociam

Kultúra

5

Aktuality decmbra • SOŠ

automobilová • S odpadmi

6

Služby OLO •

Rekonštrukcia ZŠ I. Bukovčana 3

V čísle:

V ostatnom čase (posledný
štvrťrok tohto roka) som mal
tú česť zúčastniť sa niekoľkých
rokovaní občanov, kde bolo
treba rozhodnúť. Šokovala ma
miera hrubosti, netolerancie,
nespolupatričnosti. Prečo?
„Nás nezaujíma, čo si myslíte! Dobré je to, čo my navrhujeme (dvaja zo štyridsiatych
ôsmich v bytovom dome).
„Tých päť rodín, čo je proti
ihrisku, nech sa odsťahuje.“
„...a kto nechce výťah a nevládze chodiť, však je aj iné
riešenie, nemusíte tu bývať,
a sú aj domovy dôchodcov...“
(zatiaľ zdravá, vari 24-ročná
slečna)... A mohol by som
pokračovať.
Nachádzame sa v období,
keď ten zhon vari na niekoľko
chvíľ ustane, mali by sme teda
spomaliť, a okrem rôznorodého bilancovania spočítať aj
svoje plusy a mínusy. Vždy
sa budú týkať nás samých,
pretože nemusíme hovoriť
o božích mlynoch, ktoré... čo
dnes priznáme, nebudeme
musieť v budúcnosti zatajovať,
odtajovať, či červenať sa za to.
Dovoľte mi, v mene svojom
aj v mene všetkých spolupracovníkov, zaželať všetkým
čitateľom pokojné a spokojné
vianočné sviatky, v novom
roku 2012 všetkým veľa zdravia a porozumenia.

Ročník: XXI.		
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KRÁTKE SPRÁVY
• Spoločnosť Volkswagen
Slovakia (VW SK) predlžuje
nábory nových zamestnancov
až do konca marca 2012.
Dôvodom je okrem iného aj
rozširovanie produkcie vozidiel
o rad New Small Family a prípravy
na prevádzku novej lisovne.
• Nadácia otvorenej
spoločnosti – Open Society
Foundation vyhlasuje ôsmy
ročník súťaže Novinárska
cena 2011. Súťažné príspevky
môžu prihlasovať do niektorej
zo 16 kategórií samotní autori,
redakcie, vydavatelia, ale aj
čitatelia, diváci, či poslucháči
slovenských médií. Uzávierka
súťaže je 31. januára 2012.

Vianočná ulička

víkendu v dňoch 2. – 4. decembra
pripravila mestská časť pre občanov
Devínskej podujatie Vianočná ulička
v priestoroch Hradištnej ulice od Istracentra po Základnú školu.
Nešlo o tradičnú ponuku
vianočných trhov, ako sme boli zvyknutí, ale zmena priestorov i ponuky
predstihkla očakávania a vyjadrenia
účastníkov sa zhodli v pochvalnom
súzvuku.
Žiadne slová však nenahradia osobný kontakt a zážitok. Už myšlienka,
ktorá sa podarila tvorcom zámeru
i programu svedčí o záujme priptraviť
a ponúknuť občanom to najlepšie
v podmienkach mestskej časti. A to sa
podarilo nad očakávanie.
Široké priestory, bohatá ponuka
viac ako tridsiatich stánkov a príťažlivý
program prilákali tento rok oveľa viac
ľudí ako sa dalo očakávať. V piatok
2. 12. bolo najväčším lákadlom iste
vystúpenie Martina Babjaka, veď

• Uzávierka požiadaviek do
Katalógu obchodov a služieb
Devex 2012 je do konca roka
2012. Objednávkové tlačivo
žiadajte na: devex@ba netlab.sk

Pokojné a pohodové
tohtoročné vianočné sviatky
prežité v láske, radosti a pokoji,
v Novom roku veľa zdravia,
síl a trpezlivosti úprimne
želám všetkým občanom
Devínskej Novej Vsi.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

prilákal vari dve tisícky poslucháčov.
Ani ostatní vystupujúci ďaleko nezaostávali, výber účinkujúcich po všetky
tri dni bol citlivý a korešpondoval
s práve aktuálnou náladou v uličke.
(Pokračovanie na strane 2)

Úzavierka dnešného čísla
bola 8.12. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 20.1. 2012,
číslo vyjde 27.12. 2012.

Vianočná ulička
Advetné dielne

Martin Babjak

Domáca zabíjačka

Advetné dielne

Kytica

Advetné dielne
(Pokračovanie zo strany 1)
Ak hovorím o programe, nemožno
nespomenúť domáce folklórne súbory Grbarčieta, Črip, Kobylka, hlavne
však ponuku žiakov a pedagógov

Ľudovej školy umenia, ktorí nechýbajú
na žiadnom podujatí, ponúkajú kvalitnú produkciu a dnes aj vystúpeniami
svojich bývalých žiakov.

Adventné dielne

Advent a naše adventné dielne – spoločne ruka v ruke ako verní priatelia už
niekoľko rokov nás sprevádzajú týmto krásnym predsviatočným obdobím. Ani
tento rok sme nevynechali, túto už tradičnú udalosť, v našej Základnej škole na
Ulici Ivana Bukovčana. V sobotu 3.decembra sa rozsvietili všetky školské okná,
otvorili sa dvere na triedach a škola privítala všetkých milých hostí, ktorí si prišli
vyrobiť drobné darčeky, vyskúšať svoju zručnosť a fantáziu, ochutnať sladké
dobroty. Malí či veľkí, mladí či starší neváhali zobrať do rúk farbičky, nožnice
DEVEX 2

K podujatiu Vianočnej uličky
(„prečo trvala tak krátko?“, pýtali sa
mnohí) patrili aj Adventné dielne v ZŠ
I. Bukovčana 3, tradičná slovenská

zabíjačka za podnikom Corleone
a príchod Mikuláša do Devínskej.
r

, vetvičky, aby začali maľovať, strihať, zdobiť. V atmosfére pokojných tónov
vianočných kolied sme sa na chvíľočku zastavili, pozdravili známych, usmiali
sa na susedov, pochválila sa svojimi ratolesťami a jednoducho prežili deň, na
ktorý sa tak rýchlo nezabúda. Popri tom vítaní návštevníci nezabudli podporiť
aj našu finančnú zbierku venovanú rozvoju školy . Ďakujeme. Ďakujeme
a z celého nášho srdiečka vám všetkým želáme Vianoce ako z rozprávky
a šťastný nový rok.
Soňa Škulová

V nedeľu 11. decembra sa vo veľkej sále Istracentra rozlúčili so starým rokom aj členovia SZTP. Okrem pripravených balíčkov pre zdravotne postihnuté deti,
pripravil výbor aj kvetinku pre jubilantov a kultúrny program, kde okrem vlasných členov: V. Chalupková, B. Ondriášová a A. Súkeník vystúpili aj Mária Hanyová
a Ivan Rychlo. Tichú noc si zaspievali spoločne.
r

Mikulášska párty

V stredu 7. decembra sme v našej firme Slovakian Door Company a ESC
Slovensko v areáli DaK Küster na Opletalovej v DNV prvý krát zorganizovali mikulášsku párty pre deti a vnúčatá našich zamestnancov.
Radosťou žiariace očká detičiek boli vo veľkej prevahe nad obavami zo
správne zarecitovanej básničky a pohľadmi hľadajúcimi reťazmi štrngajúceho
čerta.. Tie odvážnejšie ukázali spevácky či recitačný talent, a aj keď niektoré
hlásky zostali uväznené, všetco dostali od Mikuláša balíček. Jeden nám pripravila aj pani riaditeľka Ing. T. Vavrovičová, keď priviedla Zlatého slávika Petra
Cmoríka, ktorý vystúpil a potešil v programe.
Po jeho vystúpení začala detská diskotéka DJ Reda. Súčasťou podujatia bolo
aj občerstvenie a domáce dobroty, ktoré pripravili niektoré mamičky.
Dobrý ohlas na podujatie vytvára predpoklady pre založenie tradície.

Bratislava MČ DNV a MČ Praha II. Žiaci a pedagógovia zo základných škôl
DNV P. Horova 16 a Prahy II sa stretávajú už od roku 2007. Ako potvrdili riaditelia Ján Rybárik z Prahy a Miloš Marko z DNV výmena žiackých parlamentov prospieva obom subjektom k zvýšeniu informovanosti i prospešnej výmene
skúseností. Na snímke návševa z Prahy v ZŠ P. Horova v piatok 9. 12.

Vandalstvo, barbarstvo, chudoba ducha...nijak inak sa nedá
nazvať počin, či výčin nekompletných sprayerov, ktorí poznačili
čerstvo dokončený opravený dom na P. Horova 10 – 12 oproti
Ternu.
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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
16. 12. Mirandolína

- divadelné piatky, účinkuje divadelný súbor FORBÍNA
miesto: veľká sála Istra Centra, o 18.00 h., vstupné: 1 Euro
17. 12. Vianočné posedenie

- vianočné posedenie Miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h.
18. 12. Koncoročné stretnutie členov Matice slovenskej

- slávnostné stretnutie s hodnotením roka 2011
Miestneho odboru Matice slovenskej DNV
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
vás srdečne pozýva na sedemnásty

reprezentačný ples matičiarov

14. januára 2012
vo veľkej sále Istracentra od 19.00 h

Ponúkame tradične dobrú náladu,
príjemnú spoločnosť, občerstvenie,
tombolu a dobrú zábavu.
Vstupné 15 Eur
Predpredaj vstupeniek v pokladni Istracentra
12. a 13. 1. od 17 do 19. h a 14. 1. od 17.00 h

18. 12. Koncert vokálnej skupiny SKLO
- vianočný koncert vokálnej skupiny SKLO
miesto: Kostol Ducha Svätého v DNV o 19.00 h
organizuje: Istra Centrum a Farské centrum
vstupné dobrovoľné

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
31.12. Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu

- tradičná vychádzka na Devínsku Kobylu
s výkladom sprievodcu
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.
Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred!

Vianoce s Kobylkou
Keď som v sobotu 10.12. šiel do Istracentra urobiť zopár záberov z vystúpenia Vianoce s Kobylkou, netušil
som, že ma program zaujme a chytí tak, že ma udržal v napätí až do samého konca. A neľutoval som.
Škola mravov od Stodolu, alebo paródia na časy minulé?. Možno. Predovšetkým však skvelý program a ponuka
umenia, ktoré dokázali v súbore urobiť s deťmi, iste s námahou a láskou a zabnietením pre uchovanie tradícií našich
ľudových zvykov, piesňami a tancov, pre dobrú náladu divákov a poslucháčov, iste nielen na tomto predvianočnom
vystúpení.
DEVEX 4

5. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja

Vyhral šport a všetci
V piatok 9.12.2011 sa uskutočnil v telocvični ZŠ P. Horova 16 jubilejný 5. ročník integrovaného

stolnotenisového turnaja, ktorý
organizoval OZ Hlaváčik v spolupráci so ZŠ P. Horova 16. Zúčastnili

sa ho DSS prof. K.Matulaja, DSS
Javorinská, N.o. Lepší svet, STK
DNV, žiaci ZŠ P. Horova 16 a žiaci ZŠ I. Bukovčana 3. Celkový počet zaregistrovaných hráčov bol
49. Riaditeľom turnaja bol Ing.
Milan Svitok, hlavným rozhodcom Ladislav Árpa a zástupcom
hlavného rozhodcu Mgr. Beáta
Paveleková.

Cieľom turnaja bola snaha o integráciu zdravotne znevýhodnených skupín prostredníctvom športu,
vzájomné spoznávanie a odbúravanie predsudkov, motivovať k súdržnosti a spolupatričnosti a snaha
emocionálne vplývať na naše deti.
Mgr. Ivana Kralovičová,
Mária Bezáková

S Leonardom za odborným vzdelávaním
Nové postavenie Slovenska
v rámci európskeho spolužitia
prinieslo i možnosť presadiť sa
na medzinárodnom trhu práce.
A tak sa stalo, že do budúcnosti
vidiaci a mysliaci učitelia Strednej
odbornej škole automobilovej v Devínskej Novej Vsi
začali hľadať možnosti ako využiť
25-ročné skúsenosti z medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej
prípravy žiakov na vzniknuté nové
podmienky prostredníctvom mobilitných projektov. Hneď na začiatku bolo treba vyriešiť dve úlohy.
Po prvé nájsť vhodných partnerov
a po druhé prelomiť jazykovú barieru. Splnenie tej prvej bolo ľahšie
ako lámať jazykovú barieru. Tu sme
využili známu vetu: ak človek
niečo veľmi chce tak to aj dosiahne.

V duchu tejto vety sme zareagovali na výzvu Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu LDV.
Sformoval sa kolektív šikovných
pedagógov, ktorý pripravil úspešné
projekty.
V tomto roku sa úspešne realizoval už deviaty mobilitný projekt
s názvom Mechanik europských dimenzií, ktorý umožnil poslať našich
žiakov do piatich krajín získavať vedomosti a praktické zručnosti, ktoré
by sa stali základňou pre ich ďalší
rozvoj s možnosťou uplatnenia na
medzinárodnom trhu práce.
Okrem
tradičného
Maďarska /Gyor/ a Českej
republiky /Praha, Holice/,
vycestovali naši žiaci aj do
Anglicka /Londýn/, Írska

Nakladanie s odpadmi
Na miestny úrad sa často obracajú
obyvatelia s problémom, že niektorí obyvatelia svoj odpad (vrátane
zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov) vhadzujú do nádob,
za ktorých odvoz si neplatia, na
úkor obyvateľov, ktorí platia za vývoz tohto odpadu Každý občan je
povinný mať zabezpečenú zbernú
nádobu na odpad takej veľkosti
a s takým intervalom odvozu, ktorý
zodpovedá množstvu ním vyprodukovaného odpadu.
Vyzývame preto občanov, aby
svoj odpad nevhadzovali do cudzích smetných nádob, ani neukladali mimo zberných nádob nato


určených. Mestská časť sa snaží vytvárať možnosti, aby obyvatelia odpad, ktorý sa nezmestí do bežných
nádob na odpad, mohli svoj odpad
odovzdať v súlade so zákonom.
Zelený odpad môžu obyvatelia
bezodplatne odovzdať v Denove
v čase jej prevádzkových hodín, dokonca i v sobotu od 9.00 do 12.00.
Takýto odpad nepatrí do komunálneho odpadu, nakoľko je možné ho
zhodnotiť kompostovaním. Bližšie
informácie o možnostiach nakladanie s odpadmi sú zverejnené na
stránke: www.devinskanovaves.sk/
zivotne-prostredie/odpady
ra

/ Mallow/ a Turecka /
Istambul/. U všetkých týchto partnerov sa venovali praktickej príprave ako aj priamej účasti na zákazkovej činnosti.
Dnes je záujem žiakov vyšší
ako sú možnosti ich uspokojenia.
Každoročne sa na začiatku školského roku vykoná výber žiakov, ktorí
absolvujú jazykovú prípravu s orientáciou na odbornosť ktorú študujú na
škole, aby mohli na stáži rýchlejšie
absorbovať nové vedomosti a zručnosti. Počas troch týždňov sa venujú
nielen odborným vedomostiam a
zručnostiam, ale aj spoznávaniu
krajiny, národných zvyklostí, históriu mesta a partnerskej školy resp.

opravárenskej organizácie. Veľkou
pomocou pre žiakov sa stal slovník
vytvorený našimi učiteľmi, ktorého
primárna myšlienka neskôr prerástla do medzinárodného projektu na
vytvorenie učebnice cudzieho jazyka v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku s orientáciou na
odbor autoopravár.
Stať sa dobrým autoopravárom
s možnosťou získavania medzinárodných skúseností už pri štúdiu na
strednej škole je šancou pre každého nášho žiaka. Treba sa iba riadiť
tou známou vetou: ak človek
niečo veľmi chce tak to aj dosiahne.

Falošní smetiari
Spolu s vianočnou náladou sa
pred prahmi dverí Bratislavčanov
začínajú objavovať aj zblúdilé duše
falošných smetiarov – gratulantov či
koledníkov, prajúcich všetko dobré
k vianočným sviatkom a pýtajúcich
v mene spoločnosti OLO a.s. určitú
finančnú čiastku.
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. upozorňuje, že títo
„vinšovníci“ nie sú zamestnancami
spoločnosti a takýmto spôsobom
len kazia jej povesť. Zamestnanci
OLO majú prísny zákaz pýtať si
od občanov akékoľvek finančné
prostriedky v mene spoločnosti.
Preto, ak aj Vás prekvapia prázdne
dlane vo dverách, v žiadnom prípade im nedávajte peniaze a vyzvite
ich, aby sa preukázali služobným

preukazom. Sú to neznámi ľudia,
ktorí môžu mať oblečenie pripomínajúce pracovný odev zamestnancov OLO, a.s.. Bez vedomia
spoločnosti vystupujú v jej mene
a zneužívajú tak dôverčivosť a dobrosrdečnosť predovšetkým starších
obyvateľov mesta Bratislava.
Skutočné tváre „vašich smetiarov“, ktorí sa starajú o odvoz
komunálneho a separovaného odpadu si môžete pozrieť webovej
stránke spoločnosti na www.olo.sk.
Kontakt:
tel.: 02/50 110 110 – 112
alebo 0917/767 138
e-mail: zakazka@olo.sk
alebo marketing@olo.sk
DEVEX 5

Služby OLO a.s. počas sviatkov
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.) v Bratislave
už tradične zabezpečí odvoz komunálneho odpadu a separovaného
odpadu aj počas vianočných a novoročných sviatkov ako v bežný
pracovný týždeň podľa nasledovného harmonogramu:
24.12.2011
		
25.12.2011
26.12.2011
		
31.12.2011
		
01.01.2012
06.01.2012
		

- bude vykonaný odvoz komunálneho
a separovaného odpadu
(nedeľa)– v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
- bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného
odpadu
- bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného
odpadu
(nedeľa) – v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
- bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného
odpadu

Harmonogram Zberného dvora na Ivánskej ceste 22
počas sviatkov:
24. až 26. 12.2011 zatvorený
31.12.2011 zatvorený

01.01.2012 v nedeľu je zatvorený
06.01.2012 zatvorený
Harmonogram Dotrieďovacích závodov počas sviatkov:
24.12.2011 a 25.12.2011 počas víkendov sa nepracuje
26.12.2011 zatvorené
31.12.2011 a 01.01.2012 počas víkendov sa nepracuje
06.01.2012 zatvorené
Čo urobiť so stromčekom po Vianociach?
Stačí, keď ho dôkladne „odzdobíte“ a necháte pri vašom kontajneri,
alebo kontajnerovom stojisku z vonkajšej strany. Spoločnosť OLO a.s. ich
bude postupne zdarma odvážať počas celého januára a februára
2012.
Väčšina stromčekov skončí v drvičke, aby sa dali ďalej ekologicky využiť
na kompostovanie. Ak však stromčeky zostanú ozdobené, nie sú vhodné
do kompostu a skončia v spaľovni. Toto by bola samozrejme škoda a preto spoločnosť OLO dúfa, že aj počas najkrajších sviatkov roka sa prejaví
u obyvateľov Bratislavy environmentálne cítenie a vianočné stromčeky, ktoré
splnili svoje poslanie, budú efektívne a ekologicky ďalej využité.
Urobme niečo spoločne, pri vstupe do nového roka, pre životné prostredie
nášho mesta, pre krajšiu a zdravšiu Bratislavu.

Rekonštrukcia areálu ZŠ Bukovčana pokračuje

- navyše s bronzovým odleskom mladých medailistov
* K rekonštrukcii areálu ZŠ I. Bukovčana 3 sme dostali od občanov niekoľko otázok. Požiadali sme preto realizátorov o vyjadrenie.

Napriek kuvičím hlasom, ktoré sa ozývajú na adresu obnovy areálu základnej školy,
jeho rekonštrukcia úspešne pokračuje. Napriek neplánovanému zdržaniu sú niektoré
etapy už hotové a odovzdané, ďalšie sú odovzdávané postupne v týchto dňoch.
Rekonštrukcia, na ktorú sa podujalo občianske združenie Baseballový klub žiaci Tupolevova v spolupráci s občianskym združením BC
Fighting Flies Bratislava, Základnou školou Bukovčana a mestskou
časťou Devínska Nová Ves, sa
začala v máji 2011. „A už 15. júna
sme škole odovzdali do užívania
multifunkčné ihrisko s povrchom
tretej generácie. Na žiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme dokonca v areáli,
ktorý je primárne určený pre šport
od svojich prvopočiatkov, vybudovali protihlukovú stenu,“ popisuje priebeh výstavby zástupca
investora Ing. Peter Nitschneider.
Celá rekonštrukcia je financovaná
z grantu hlavného mesta, vkladu investora (zúčastnených občianskych
združení) a zo súkromných zdrojov (Allianz, Tatrabanka, Tesco
a iné zdroje). Na rekonštrukcii sa
mestská časť či Základná škola
finančne nepodieľajú.
„Málokto si uvedomuje, že
podobné projekty sa dnes u nás
už prakticky nerobia, do školských
ihrísk sa na Slovensku neinvestuje,
do nevrcholového športu tobôž,“
vysvetľuje Ing. Nitschneider, „naše
občianske združenie dlhodobo
spolupracuje napríklad s organizáciou Good Sports, ktorá v
areáli organizovala baseballové
aktivity pre deti. Naši tréneri vedú
DEVEX 6

v Devínskej Novej Vsi mládežnícku
kategóriu kadetov, ktorá získala
v uplynulej sezóne bronz na Majstrovstvách Slovenska.“
Úskalia rekonštrukcie popisuje Ing. Lukáš Králik, vedúci
občianskeho združenia Fighting
Flies, ktorý rekonštrukciu organizoval: „S úpravou veľkej plochy
sme museli počkať do letných
prázdnin, presne v súlade s dohodou so Základnou školou. Zemné
práce, ktoré tvorili najväčší objem
zásahov, sme začali vykonávať až
v júli, práve z dôvodu, aby nebola
narušená prevádzka školského
areálu.“
Okrem hlavnej trávnatej plochy
s atletickou dráhou sa odvážny
projekt dotkol aj ďalších súčastí
zanedbaného areálu: „Vybudovali a do užívania sme odovzdali
streetballové ihrisko (20. júla) a v
septembri aj basketbalové ihrisko
(30. septembra),“ dopĺňa Ing.
Nitschneider. Kameňom úrazu sa
ukázala veľká plocha: „Objavili
sme siete, ktoré neboli zakreslené
v dokumentácii a museli žiadať
ich majiteľa o preklad,“ spomína
Ing. Králik, „zemným prácam
nepomohlo ani daždivé počasie
a vandalizmus... Venovali sme sa
ale iným činnostiam, napríklad
obnove kovových konštrukcií,
členovia nášho združenia v areáli
odpracovali k dnešnému dňu viac

ako 1900 brigádnických hodín.“
Neplánované zdržanie sa premietlo do spomalenia prác na revitalizácii trávnatej plochy a dráhy,
dnes už ale opäť naberajú na
obrátkach. „Asi len málokto si vie
predstaviť, ako ťažko sa dá skĺbiť
takáto náročná činnosť s ostatnými povinnosťami. Nikto z členov
nášho združenia nie je profesionálny funkcionár, naopak všetci do
projektu investujeme vlastný čas
i finančné prostriedky,“ pripomína
Peter Nitschneider.
Vďaka usilovnej práci sa podarilo zapojiť do projektu i externé finančné zdroje – nadáciu
Allianz, ktorá prispela na celkovú
rekonštrukciu, Tatrabanku, vďaka
ktorej dostal areál nové basketbalové koše, či Tesco, ktoré
sa spolupodieľalo na výstavbe
multifunkčného ihriska. „Rokujeme
i s ďalšími partnermi aby sme areál
ešte vylepšili. Už teraz môžeme
sľúbiť, že v areáli pribudne oproti
projektu i kamerový systém, o ktorý
sa postarajú spoločne firmy SWAN
a Anasoft, takže nové športovisko
bude nielen príjemnejšie a modernejšie, ale aj bezpečnejšie,“
dodáva Lukáš Králik.
Zástupcovia investora zdržanie
priznávajú, druhým dychom však
poukazujú na už realizované časti
projektu, ktorý sa navyše postupne

dopracúva a doplňuje. „Máme
v zásobe i nejaké milé prekvapenia, ale tie oznámime až príde
čas,“ dodáva Ing. Nitschneider,
„radi by sme totiž, aby areál slúžil
nielen na športovanie, ale i na
rekreáciu.“
V ostatnom čase boli odstránené
nedostatky bežeckej trate na
základe
pripomienok
pani
riaditeľky a sprístupnené na
užívanie (od 14. novembra),
na rade je dokončenie chodníka (plánované odovzdanie do
prevádzky 30. novembra), na
začiatok decembra je plánované
dokončenie prepojovacieho chodníka medzi školami. Inštalácia
oplotenia bola práve posunutá,
aby sa mohli prednostne dokončiť
opatrenia, ktoré vyžaduje škola,
úrad a verejnosť. „Je i v našom
vlastnom záujme rekonštrukciu
ukončiť čo najskôr,“ dodáva Lukáš
Králik, „priali by sme si, aby si
naši susedia mohli areál vyskúšať
v čo najbližšej dobe. A pokiaľ ide
o naše ciele – radi by sme športový
úspech našich kadetov „odmenili“
zlepšenými podmienkami na tréningy i zápasy. A veríme, že nový
areál pritiahne i ďalších záujemcov – o športovanie ako také, ale
i o baseball, ktorý má v Devínskej
Novej Vsi už mnohoročnú tradíciu
a hlboké korene.“

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov

Ivan PERBECKÝ
Jaroslav DOBRÍK
Elena FRATRIČOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Jubilantom
Piatok 9. 12. bolo v Istracentre
vianočné posedenie jubilantov,
ktorí sa v tomto roku dožili 75, 80,
85, 90 a viac rokov. Jubilantov pozdravil starosta MČ Milan Jambor
a o program sa postarali členovia
Zboru pre občianske záležitosti,
pričom jubilantov isto najviac potešilo vystúpenie a ozdoba programu Darina Laščiaková.
Zpoz
Po uzávierke čísla sme dostali ešte dva príspevky
k podujatiu. Ich obsah prinesieme v januárovom čísle.

V

ianočné sviatky sa nám v ostatných dvoch desaťročiach
značne zmenili. V časoch môjho
detstva, keď bolo náboženstvo
politikmi trpené len v súkromí, neobjavovali sa na verejnosti žiadne
dekorácie, ktoré by čo len vzdialene pripomínali, že tieto sviatky súvisia s Ježišovým narodením a príbehmi, ktoré poznáme z evanjelia.
Ľudia slávili Vianoce v súkromí.
Všeobecne boli darčeky skromnejšie, väčšina ľudí kládla dôraz na
prežívanie sviatkov v rodine, a tí
nábožnejší to všetko prežívali na
pozadí Ježišovho príbehu.
Po demokratickej revolúcii sa
náboženstvo na verejnosť vrátilo. Deje sa to formou televíznych
prenosov, konaním množstva viac
i menej vydarených charitatívnych

Nový šéf VW SK
Albrecht Reimold (50)
preberá k 1. februáru 2012
post predsedu predstavenstva
v spoločnosti Volkswagen
Slovakia v Bratislave. Zároveň
s touto funkciou bude zodpovedný aj za oblasť techniky.
Post predsedu predstavenstva preberá po Andreasovi
Tostmannovi (49), ktorý k 1.
decembru 2011 prechádza
na pozíciu člena predstavenstva pre výrobu SEAT-u
v Barcelone.
Albrecht Reimold po
ukončení vzdelania v odbore
nástrojár výrobnej techniky
študoval na Odbornej vysokej
škole Heilbronn, kde získal titul inžinier v odbore zvárania.
Svoju profesijnú dráhu začal v roku 1987 ako trainee
v spoločnosti AUDI AG v
Neckarsulme. V októbri 1993
prevzal vedenie zvarovne
Audi A8 a následne v máji
1998 vedenie oblasti nového výrobného segmentu Audi
A2.
Od septembra 2002
viedol Reimold plánovanie

akcií, ako aj širokým používaním
dekorácie čerpajúcej symboliku
z kresťanskej tradície. Zároveň sa
s Vianocami udialo to, čo sa v súčasnosti deje aj s inými oblasťami
nášho života. To, čo je verejné
a mediálne prítomné, neslúži až
tak na posilnenie vzájomnosti,
hľadanie riešení a kritické prehodnotenie spoločenského konania,

Vianoce 2011
ale zužuje sa na obchodný artikel
a zážitok na tej najjednoduchšej
(zabávajúcej) úrovni. Ani Vianoce
tomuto osudu neunikli. Pre mnohých sa stali len jednou z pre-

chodných zážitkových atrakcií
uprostred šedi bežných dní.
Predsa si stojím za tým, že
Ježišov vianočný príbeh je predovšetkým o hľadaní našej ľudskosti – z čoho sa naše človečenstvo
rodí a ako ho žiť, že je o hľadaní
a nachádzaní života, s ktorým sa
môžeme stotožniť a poďakovať sa
zaň. Podporme sa v úsilí tie zdroje
našej ľudskosti zachytiť, precítiť a žiť. Nech sa nám to aspoň čiastočne podarí aj cez
tohoročné slávenie Vianoc!
Karol Moravčík,
farár v Bratislave – Dev. N. Vsi

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého – Devínska Nová Ves
24. 12. 2011 Polnočná – 23.00 h
25. 12. 2011 Narodenie Krista Pána – 8.00, 10.30, 18.00 h
26. 12. 2011 Sv. Štefan – 8.00, 10.30 h
31. 12. 2011 Sv. Silvester – 16.30, 18.00 h
1. 1. 2012
Nový rok – 8.00, 10.30, 18.00 h
6. 1. 2012
Zjavenie Pána – 8.00, 10.30, 18.00 h

Ocenili darcov
na ktorých môžeme byť hrdí

V 49. týždni tohto roka SČK ocenil dlhoročných darcov krvi.
Medzi ocenenými boli aj občania Devínskej Novej Vsi, ktorí obdržali
ocenenia:
Bronzová plaketa: Ing. Pavol Kollár z P. Horova 13, Ing.Roman
Nagy zo Š.Králika 3, Ing.Veronika Gulášová zo Š. Králika 2, Veronika
Teslíková zo Š.Králika 1/A, Mgr. Peter Streďanský z Opletalovej
68, Mgr. Miroslav Ondrejka z Istrijskej 91, Ing.Zuzana Priečinská
zo Š.Králika 8,
Strieborná plaketa: Jozef Malovec zo Š.Králika 16, Ing.Tomáš
Hunal z I.Bukovčana 12, Marek Stieranka z J.Smreka 26, Ing. Jana
Cvečková z Novoveskej 54,
Zlatá plaketa: Rastislav Guľaša z J.Smreka 10, Mgr.Jozef Petrík
z J.Smreka 5.

Albrecht Reimold

výroby pre modely radu C
a D (Audi A6 a Audi A8), ako
aj pre športové vozidlo R8.
Okrem toho bol zodpovedný
za oblasť plánovania závodu
v Neckarsulme. Medzinárodné
skúsenosti získal Reimold
v rámci kompetencie pre oblasť plánovania výroby medzinárodných prevádzok ako
Čang Čun v Číne a Aurangabad v Indii.
Od 1. januára 2009 pôsobí Albrecht Reimold na pozícii vedúceho závodu Audi
v Neckarsulme.

Dvadsiate výročie od založenia si pripomenuli aj vedenie a zamestnanci fi. PRESSKAM v Bratislave Devínskej Novej Vsi. Okrem
zakladajúcich členov vedenia na stretnutie prišli aj fanúšikovia
motoristického športu, zástupcovia televíznych spoločností, starostovia niektorých mestských častí, umelci...
r
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Referát civilnej ochrany MČ – Devínska Nová Ves informuje občanov
život, zdravie, majetok
V súlade so Zákonom NR SR č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov je civilná ochrana systém úloh
a opatrení zameraných na ochranu
života, zdravia a majetku.
Poslaním civilnej ochrany je chrániť
život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych
udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Mimoriadnou udalosťou
sa rozumie:
a) živelná pohroma,
b) havária,
c) katastrofa alebo teroristický
útok, pričom
a) živelná pohroma je mimoriadna
udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu
uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu
pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny
vplyv na život, zdravie alebo na
majetok (povodne a záplavy, krupobitia, následky víchric, zosuvy pôdy,

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

04 - SLUŽBY
• 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,

snehové kalamity, rozsiahle námrazy
a zemetrasenia)
b) havária je mimoriadna udalosť,
ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného
prevádzkového stavu, v dôsledku čoho
dôjde k úniku nebezpečných látok
alebo
k pôsobeniu iných ničivých faktorov,
ktoré majú vplyv na život, zdravie
alebo
na majetok (požiare a výbuchy, úniky
nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí)
c) katastrofa je mimoriadna udalosť,
pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých
faktorov
a ich následnej kumulácii v dôsledku
živelnej pohromy a havárie ( letecké,
železničné, lodné a cestné nehody, havárie jadrových zariadení,
porušenie vodných stavieb)
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje
a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Získanie informácií o ohrození
a ochranných opatrení:
Občan
a
právnická
osoba
ramená a čapy a ine nové lacné
náhradné diely.
Rozvoz tovaru 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
• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa
alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442, 0902 611 594

05 - BYTY
• Kupim byt v BA. Nie RK.
tel.: 02/3211 5465

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých
hudobníkov prenájme garáž za
prijateľnú cenu.
tel.: 0907 462 240

(podnikateľ) – na miestnom úrade MČ
Zamestnanec – u svojho zamestnávateľa
Oznamovanie vzniku
mimoriadnej udalosti:
– druh udalosti, čo sa stalo
– miesto udalosti, kde sa udalosť stala
– miesto volania
– meno a číslo telefónu z ktorého je
volané
Čo robiť, keď zaznie
siréna v súvislosti
s únikom nebezpečných látok?
Pri pobyte mimo budovu opustite
urýchlene
ohrozený
priestor.
Nebezpečná látka sa šíri v smere vetra. Vyhľadajte ukrytie v budovách.
Priestor opúšťajte najkratšou cestou,
podľa možností kolmo na smer vetra.
Ak sa nachádzate v byte, zostaňte vo
vnútri a byt neopúšťajte.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor
- uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu.
Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie
zariadenia.
Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie

a riaďte sa podľa vysielaných
pokynov.
Nerozširujte poplašné a neoverené
správy, zachovajte rozvahu.
Netelefonujte zbytočne, aby ste
nepreťažovali telefónnu sieť.
VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL
KONIEC OHROZENIA
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
2 - minútový kolísavý tón sirén
OHROZENIE VODOU
6 - minútový stály tón sirén
KONIEC OHROZENIA
2 - minútový stály tón sirén bez opakovania
Každý druhý piatok v mesiaci
sa o 12.00 hod. preskúšava
prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom
sirén.
LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA
Integrovaný záchranný
systém
112
Hasičský a záchranný zbor
150
Záchranná zdravotná služba
155
Policajný zbor
158

• Prenajmem starší 2i RD v Devíne.
Cena cena 500 Eur + energie.
tel.: 0905 549 247
• Hľadáme kolportérov na roznášanie
novín Devex (žiaci, študenti, dôchodcovia) jeden krát za dva týždne.
tel.: 0903 429 485
mail: devex@ba.netlab.sk

Prečítali sme za vás

Kde nájdete takúto ponuku?

TOLDY BROTHERS, s.r.o.

Nemecká automobilka Volkswagen
vraj chce na Slovensku výrazne
zainvestovať. Podľa týždenníka Trend
chystá investíciu za 1,1 miliardy eur
do výrazného rozšírenia zvarovacích
kapacít. Mala by sa stať jednou
z najvýznamnejších fabrík automobilky.

ŽALÚZIE
(veľký výber farieb a vzorov)
 horizontálne  vertikálne
 vonkajšie rolety  sieťky proti hmyzu
 markízy  látkové roletky

OKNÁ
plastové

SALAMANDER
ALUPLAST

Eisnerova 21, DNV
tel.:

02 – 6477 7441
0911 662 680

mob.:

e-mail: miky149@centrum.sk

DEVEX 8
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S touto inzerciou je možný jednorazový vstup do METRO
Devínska Nová Ves aj pre neregistrovaného zákazníka

vlastne dnes pre každého čitateľa Devexu
Na stretnutí so zástupcami regionálnych médií so zástupcami METRA
v Devínskej Novej Vsi 30. 11.
2011 sme očakávali množstvo novôt
a množstvo ponúk. Nesklamali nás.
Z toho množstva, čo sme videli
a počuli, sme vybrali to, čo považujeme
pre našich čitateľov za dôležité. Iste viac
informácií získate na webovwj stránke
www.metro.sk, ale aj z informácií od
nás.
Prichádzali sme do priestorov METRA v Devínskej s pocitom, že budeme
hovoriť iba o ponukách pre veľké hotely, reštaurácie, obchody a catering,
prípadne menšie až stredné firmy, ktoré
by mohli využívať služby Metra pri nákupe za hotové alebo na faktúry, tovar,
ktorý si musia odviezť vlastným autom a
...Presvedčili sme sa, že to nie je tak, že
to už neplatí. Registrácia pre firmy platí
aj dnes (to je ale tá najjednoduchšia

otázka), netreba však platiť v hotovosti,
alebo len na faktúru, možné je používať
aj platobné karty.
Dnes, už nadštandardné služby,
predstavujú od zariadenia vašej kancelárie, prevádzky (aj malého obchodu)
až po...skrátka zariadia a poradia vám
všetko podľa vašich požiadaviek, čo
potrebujete.
Nepretržitý
chladiaci
reťazec
od oddelenia v Metre až po vašu
chladničku (vrátane prevozu) už nie je
dnes ničím novým.
Zbytočne je však veľa písať. Treba
prísť, vidieť, pýtať sa, pýtať si, žiadať.
Ochotne vám poradia, ukážu, pomôžu.
To treba vidieť a zažiť.
Dnes aj bez registrácie, stačí zobrať
tento Devex a malý inzerát vpravo hore
je vlastne vstupenkou.
Že nás oslovilo oddelenie rýb
a produktov mora? Alebo najväčšia vi-

notéka na Slovensku práve v Devínskej
v Metre? Ale aj oddelenie ovocia a zeleniny a hlavne čerstvé bylinky pýtajúce
sa samé do pripravovaných pokrmov?
Toľko druhov čerstvých húb nevidíte
ani v lese. A čo je potešiteľné? Prezentácia 85 % slovenských dodávateľov

čerstvého mäsa a v sortimente ovocia
a zeleniny snaha orientovať sa na
domácich pestovateľov a dodávateľov.
Viac možno v budúcnosti. Teraz sa treba prísť presvedčiť na vlasné oči.
r

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
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Z policajného
zápisníka
• V
obchodnom
centre
Glavica 25. 11., zatiaľ neznámy
páchateľ vylákal podvodom od
občana 50 eur spôsobom viacnásobného rozmieňania hotovosti.
• V piatok, 25. 11., hliadka polície kontrolovala na J. Poničana
vozidlo BMW 525 a zistila, že
vodič má zákaz viesť motorové
vozidlo. Hliadka vodiča zaistila
a obvinila z marenia úradného
rozhodnutia.
• V ten istý deň, 25. 11., sa
neznámy páchateľ vlámal do
priestorov benzínovej pumpy na
Eisnerovej, kde, vrátane poškodenia zariadenia, spôsobil škodu 13 350 eur.
• V nedeľu, 27. 11., predviedla hliadka polície z ulice Na
hriadkach osobu, ktorá nevedela
hodnoverne preukázať svoju totožnosť.
• O deň neskôr, 28. 11., zistil
majiteľ na J. Smreka, že mu neznámy páchateľ ukradol príklepovú vŕtačku v hodnote 250 eur.
• V noci z 26. na 27. 11. neznámy páchateľ na Kalištnej poškodil zadný blatník na vozidle
VW Passat. Majiteľovi spôsobil
škodu 200 eur.
• Hliadka polície zadržala vodičovi 27,11. z vozidla Renault
vodičský preukaz, pretože jazdil
pod vplyvom alkoholu.
• V stredu, 30. 11., hliadka
polície zaistila na M. Marečka

osobu pri vlámaní do pivničných

priestorov.
• V ten istý deň, 30. 11., na
Eisnerovej kontrolovala vodiča,
ktorý jazdil pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
Dopustil sa vlastne trestného činu
za čo je stíhaný.
• V noci, 1. 12., ukradol neznámy páchateľ na Uhroveckej vozidlo VWS Sharan v hodnote 10
150 eur.
• Trestného činu sa dopustila
osoba 2. 12., ktorú polícia zaistila,
pretože mala pri sebe marihuanu.
• Priestupku proti verejnému
poriadku pod vplyvom alkoholu sa dopustila osoba, 3. 12., na
Istrijskej. Polícia porušovateľa zaistila.
• V nedeľu, 4. 12., na P. Horova
zatiaľ neznámy páchateľ poškodil
plechové schránky, vstupné dvere
do pivničných priestorov a osvetlenie na schodišti. Ak poznáte páchateľa, oznámte to na polícii.
• Viac ako 100 eur škody spôsobil neznámy páchateľ 6. 12.
ráno o 5.00 h na Eisnerovej v podzemnej garáži Obchodného centra Glavica, keď poškodil držiak
priemyselnej kamery, tlačidlo od
požiarneho hlásiča a reproduktor.
• Opätovné kradnutie v Tesco
sa nevyplatilo 6. 12. osobe, ktorú
prichytili a polícia ju zaistila.
• V stredu, 7. 12., v čase 16.00
do 18.00 h Na hriadkach neznámy páchateľ ukradol z motorového vozidla VW Passat čiernu koženú tašku. Majiteľovi spôsobil škodu
130 eur.
OO PZ DNV

Policajná akcia „DRAGON“
Muži zákona Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
IV v spolupráci s Pohotovostným
policajným útvarom Krajského
riaditeľstva PZ v Bratislave
a s Colným úradom v Bratislave
počas noci z piatku (02.12.2011)
na sobotu (03.12.2011) vykonali
vo štvrtom bratislavskom okrese policajnú akciu pod názvom
„Dragon“, ktorá bola zameraná
na odhaľovanie majetkovej trestnej činnosti ako aj trestnej činnosti
na úseku omamných a psychotropných látok, kontroly požívania
alkoholických nápojov maloletými
a mladistvými osobámi, nelegálneho predaja neokolkovaných alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov.

Počas kontroly v jednom
z reštauračných zariadení v mestskej časti Devínska Nová Ves policajný pes označil prítomnosť
psychotropných látok v bunde 21
ročného mladíka, ktorý policajtom
dobrovoľne vydal neznámu sušenú
rastlinu. Pri kontrole v ďalšom zábavnom podniku v mestskej časti
Dúbravka policajti zaistili 30 kusov
plastových vrecúšok, v ktorých sa
nachádzala taktiež neznáma sušená rastlina.
V skorých ranných hodinách
policajti kontrolovali 25 ročného
vodiča motorového vozila zn.
Škoda Fabia, ktorý bol podrobený
dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s pozitívnym výsled-



kom 0,75mg/l, čo je viac ako 1,5
promile.
Policajti počas akcie skontrolovali 125 osôb, z toho piatim osobám bola uložená bloková pokuta, osem osôb bolo predvedených
na policajné oddelenie. Polícia

Dievčatám

objasnila dva trestné činy na úseku drogovej trestnej činnosti a jeden trestný čin ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky. Policajti
budú v podobných policajných
akciách naďalej pokračovať
a budú nekompromisní voči osobám, ktoré porušujú zákon.

zo ZŠ P. Horova sa darí

V stredu 23. 11. 2011 bolo v Stupave krajské kolo vo floorballe starších a mladších žiačok. V silnej konkurencii siedmich družstiev
z celého kraja sme sa umiestnili v kategórii starších žiačok na 3. mieste.
Hneď na druhý deň bolo v ZŠ P. Horova 16 obvodné kolo vo futbale
starších žiačok. Po predchádzajúcom náročnom dni sme nemali dostatok
síl vyhrať tento turnaj, obsadili sme „len“ 2. miesto.
Naše dievčatá si za vynikajúcu reprezentáciu školy zaslúžia poďakovanie.
O tieto úspechy sa zaslúžili:
Floorball - Natália Vitálošová, Kristína Dobiašová,
		
Monika Nagyová (9. A),
		
Daniela Kubalová, Michaela Albrechtová,
		
Martina Melíšková (8. A).
Futbal Natália Vitálošová, Kristína Dobiašová, Monika Nagyová,
		
Nicolette Chudá (9. A),
		
Daniela Kubalová, Michaela Albrechtová (8. A).
Mgr. Ivana Kralovičová

alebo na silvestrovskú nôtu
Zhovárajú sa dve blondínky:
- Je to dlhé a veľmi tvrdé.
Čo je to?
- Základná škola.
•••
Napriek všetkým reklamám
sa osvedčilo, že najlepším
prostriedkom na
umývanie riadu je žena.
•••
Čo je to studený spoj?
Nevykúrený autobus.
•••

Mamička, prečo máš také
jemné ruky?
Pretože riad umýva otecko.
•••
Prekvap na Silvestra pečeň
a napi sa vody!
•••
Čo je absolútna smola?
Keď vám počas medových
týždňov dôjde med.
•••
Aký je rozdiel medzi bocianom
a kominárom?
Bocian je biely a má čierny
chvost, a kominár nežerie žaby.
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