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V čísle:

Tém o ktorých
sa dá hovoriť
je neúrekom.
Iste jedna z
najvážnejších
je
migrácia
obyvateľov niektorých krajín do
iných, zatiaľ pokojnejších.
Nikto nepovie tú základnú vec:
čo je dôvodom, prečo títo ľudia
opúšťajú svoju vlasť. Je veľké svinstvo, že nikto zo zodpovedných
politikov nerieši, kto a prečo spôsobil, že tí ľudia opúšťajú svoje
domovy. Máme sa tým zaoberať
my? Teraz, po dovolenkách?
Teraz, neďaleko pred voľbami do
miestnych samospráv?
Pravdaže. To je téma, ktorá
b y mala rezonovať stále do
vyriešenia! Veď sa týka nás
všetkých!
Nás pravdaže teraz, a v najbližších dňoch, budú zaujímať komunálne voľby u nás v Devínskej.
Človek by neveril ako sa budú
zvŕtať kandidátky i kandidáti.
Číslo (zatiaľ)svedčí nesmiernom
záujme. Verme, že riešiť otázky,
ktoré predovšetkým občanov zaujímajú. Aj úlety síce spestrujú náš
nevšedný život, ale prečo? Prečo
úlety a nie seriózna trvalá príprava a práca s programami, s ľuďmi,
so serióznou perspektívou, nielen
pri rôznych príležitostiach lákajúcich na všehochuť...Dokážeme,
najmä sebe, že nie sme vychytralí
hochštapleri?
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ZREKONŠTRUOVANÁ ČASŤ CYKLOTRASY
V KATASTRI DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
Bola raz jedna cesta, ktorá sa vinula pozdĺž toku hraničnej rieky
Moravy. Nebola to však cesta, ktorá
ľudí spájala. Bola to smutná cesta –
„signálka“, ktorá bola súčasťou nepriepustnej hranice medzi západnou
a východnou Európou.. Jej história
je lemovaná nešťastím a ľudskými
obeťami.
Našťastie sme po roku 1989 túto
cestu odkliali. Zrazu sa na ňu vrátil
život. Zaplnila sa ľuďmi, ktorí sa opäť
slobodne nadýchli. Vojenské autá a
pohraničiarov nahradili cyklisti, bežci
korčuliari, rodiny s deťmi a psíkmi na
prechádzke, Zrazu to bola šťastná
cesta. Po vybudovaní Cyklomostu
Slobody, ktorý spojil rakúsku cyklistickú trasu so slovenskou sa „Cesta
Železnej opony“ stala frekventovanou cyklotrasou a jednou z úsekov
EuroVela 13 – cyklotrasy vedúcej
od Barentsovho mora na severe až
po Čierne more na juhu Európy, prechádzajúca 20 krajinami a s dĺžkou
10.400 km.
Všetci uvítali, že cesta sa môže
využívať na rekreačné účely. Jediný
problém bol, že sa o ňu nik nestaral. Cesta nemala správcu, ktorý
by ju udržiaval. A ako všetko, čo

sa užíva, aj ona potrebovala obnovu. Na mnohých miestach už
bola tak poškodená, že ohrozovala
bezpečnosť hlavne cyklistov.
Naša mestská časť vďaka iniciatíve
starostu MČ a zamestnancov miestneho úradu vyvinula viac rokov
trvajúce úsilie, aby časť cyklotrasy,
nachádzajúcu sa na našom katastrálnom území, majetkovo vysporiadala,
čo bolo podmienkou, aby sa mohlo
začať s rekonštrukciou. Odkúpenie
a zápis na kataster sa uskutočnil v 1.
štvrťroku roku 2018 Rekonštrukcia
povrchu cyklotrasy sa začala
realizovať 28.7.2018, ukončená

URBÁR
Výbor pozemkového spoločenstva
Urbár Devínska Nová Ves dáva do
pozornosti všetkým svojim členom,
že dňa 7.10.2018 od 15.00 h sa
bude konať riadne zhromaždenie
členov spoločenstva. Miestom konania je veľká sála Istra Centra na
Hradištnej ulici č. 43 a registrácia
častníkov je v mieste konania od
14.00 h.
Vzhľadom na dôležitosť prerokovávaného programu je potrebná účasť čo najväčšieho počtu

bezplatne

bola 8.8.2018. Zrekonštruovaný
úsek začína pri mostíku ponad potok
Mláka – v priestore pod Cyklomostom Slobody a končí na hranici
katastrálnych území Devínska Nová
Ves – Devín.
Mestská časť Devínska Nová Ves
má zámer pokračovať v rekonštrukcii
cyklotrasy po celej jej trase, ktorá prechádza našim katastrálnym územím.
Zrekonštruovaný úsek cesty sa vinie
ako čierny hadík popri rieke Morave,
v chránenom území. Natura 2000
-alúvia rieky Moravy. Naskytujú sa z
neho jedinečné pohľady na krásnu
prírodnú scenériu. Vďaka novému,
hladkému povrchu si ich môžete teraz
naplno vychutnať, pretože Váš zrak
sa môže na ne plne koncentrovať.
Nemusíte si totižto kontrolovať, na čo
Váš bicykel, korčule, kolobežka, či
kočík nabehne.
Veríme, že zrekonštruovaný úsek
cyklotrasy prispeje k zvýšenej spokojnosti obyvateľov ako aj návštevníkov
našej mestskej časti, ktorých rok čo
rok pribúda.
Ostáva už len poprosiť všetkých,
ktorí navštevujú chránené prírodné
územia, aby sa k prírode ako aj
infraštruktúre správali ohľaduplne,
aby ľudskou prítomnosťou netrpela
fauna ani fóra , aby náš pobyt v
prírode bol v zmysle environmentálnej koexistencie s ňou.
Z. Štrokendlová, D. Krajčír
členov. Preto všetkým členom, kotí
z akýchkoľvek dôvodov neplánujú
svoju osobnú prítomnosť, navrhujeme využiť možnosť zastúpenia
na základe plnej moci, vzor ktorej
ste dostali spolu s pozvánkou.
V prípade, že tento vzor nemáte, je
možné ho získať na webovej stránke www.urbardnv.sk.
Uzávierka dnešného čísla
bola 14. 9. 2018
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 12. 10. 2018,
číslo vyjde 20. 10. 2018.

NA DEVÍNSKEJ NÁM ZALEŽÍ
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ČINY SÚ VIAC AKO SLOVÁ

Chceli sme Vám v skratke priblížiĢ aspoĖ þasĢ z množstva projektov, ktoré Mestská þasĢ Bratislava-Devínska Nová Ves realizovala zo svojho rozpoþtu vo volebnom období 2014-2018.

DEVEX 5

Devex 5 stran.indd 4

13. 9. 2018 2:07:57

STAROSTA MÁ BYŘ MANAŽÉR
STAROSTA MÁ VEDIEŘ, ÿO ĹUDIA POTREBUJÚ
STAROSTA MÁ SPÁJAŘ

DÁRIUS KRAJÿÍR

NA DEVÍNSKEJ MI ZÁLEŽÍ

KANDIDÁT NA STAROSTU DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
Moje rozhodnutie kandidovaĢ na starostu prišlo po rokoch práce pre Devínsku a DevínskonovovešĢanov, generácie mojej rodiny tu žili a pôsobili,
Devínsku Novú Ves mám v krvi. Záleží
mi na tom, aby obyvatelia mali v inštitúciách a organizáciách obce oporu.
Viem þo DevínskonovovešĢanov trápi, kećže už viac ako 10 rokov pracujem na miestnom úrade v oblasti
kultúry, športu a služieb obþanom.
PodieĐam sa na organizácii podujatí v

našej mestskej þasti. Mojím cieĐom je
realizácia a podpora projektov v oblasti športu, kultúry, bezpeþnosti, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Jedným z významných projektov,
ktorý chcem obþanom vo svojom volebnom programe ponúknuĢ je vybudovanie viacúþelovej športovej haly,
ktorá by bola centrálnym miestom pre
þo najväþší poþet našich združení a organizácií. Prioritou je pre mĖa podpora
organizácií, ktoré pracujú s mládežou.

Taktiež mám pripravené projekty pre
zlepšenie starostlivosti o našich seniorov. V neposlednom rade chcem zvýšiĢ transparentnosĢ miestnej samosprávy tak, aby nevznikal priestor pre þo
i len náznaky korupcie. Každý obþan
má právo pozeraĢ starostovi a voleným zástupcom „na prsty“. Podrobný
volebný program zverejním þoskoro.
V Devínskej toho treba ešte veĐmi veĐa
spraviĢ. Moje skúsenosti a energia
môžu Devínskej len prospieĢ.

MÁM JASNÚ PREDSTAVU
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ZELENÁ PRE NAŠICH NAJMLADŠÍCH

Myšlienka, že pomôžeme našim
deťom tým, že im vytvoríme podmienky
na to, aby sa mohli kvalitne vzdelávať
a využiť svoje vedomosti v praktickom
živote ako aj pri voľbe ďalšieho štúdia
a povolania je ideou každého zodpovedného dospelého človeka.
Vo vzťahu k našim najmladším
spoluobčanom, v kontexte chápania
doby, ktorú žijeme, využíva mestská
časť možnosti, ktoré v súčasnosti náš
štát ponúka vo forme výziev na nenávratné ﬁnančné príspevky z eurofondov v rôznych programoch
Naša mestská časť podala žiadosti o
nenávratné ﬁnančné príspevky a tento
rok sme podpísali 3 zmluvy , ktoré nás
oprávňujú tieto prostriedky čerpať.
Ide o projekty:
1.)Projekt:

Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom mana-žmentu
biotopov a environmentálnej
výchovy (zvyšovania povedomia)
v ekocentrách – 3E – Morava
Nature, z prioritnej osi: Ochrana
prírodného a kultúrneho dedičstva
a biodiverzity, programu Interreg
SK – AT 2014 -2020

manažmentových opatrení má za
následok neustále zmenšovanie vzácnych habitatov a ohrozených druhov
Hlavným cieľom projektu je obhospodarovanie biotopov spôsobom,
umožňujúcim udržanie prepojenia
biotopov, biodiverzitu a cenné funkcie ekosystému na oboch stranách
rieky Moravy. Projektové aktivity
zahŕňajú revitalizáciu a manažment
spásania cca 50 ha suchozemských
a vodných biotopov, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s
prírodnou turistikou. Navyše budú
zriadené 4 ekocentrá na posilnenie
budúcej cezhraničnej spolupráce a
na uvedomelú starostlivosť o prírodné
bohatstvo územia rieky Moravy.
Práve environmentálna výchova má
byť tým najúčinnejším prostriedkom
pre zachovanie prírodných hodnôt a starostlivosti o naše spoločné
cezhraničné územie a napomôže
zvýšiť akceptovateľnosť opatrení na
jeho ochranu
Medzi projektové aktivity Devínskej Novej Vsi patrí:
- Vytvorenie jedinečného celoročného
ekovýchovného cyklu programov pre
8 ročníkov ZŠ a 2 ročníky MŠ; - vypracovanie študijných materiálov na EV
pre MŠ, ZŠ v Devínskej Novej Vsi, pre
školiace semináre - s cieľom zlepšenia
informovanosti detí o prirodzených

Projekt bol schválený pre 5 AT a 5 SK partnerov
a pre 2 strategických partnerov:
Mesto Stupava– vedúci partner projektu
NÖ.Regional.GmbH – kontaktný – hlavný cezhraničný AT partner
Trnavský samosprávny kraj
Marktgemeinde Hohenau an der March
Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves
Mesto Gbely
Bratislavské regionálne ochranárske združenie –BROZ
Verein March.Raum. Ökotourismus und Förderung regionaler
nachhaltiger Produkte in den March-Auen und im Marchfeld
Weinviertel Tourismus
WUK - Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser
ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty – strategický SK partner
Verein AURING Biologische Station Hohenau-Ringelsdorf – strategický AT partner
Nášmu najbližšiemu životnému prostrediu dominuje rieka Morava. Spolu
so svojimi lužnými oblasťami v podobe
prirodzených a poloprirodzených
biotopov po oboch stranách vodného toku a vzácnej paleotologickej
lokality – Sandbergu, je súčasťou
sústavy Natura 2000, cezhraničnej
Ramsarskej lokality a vstupnou bránou do Alpsko-Karpatského koridoru.
Súčasný nepriaznivý stav viacerých
vzácnych prírodných lokalít, spôsobený ľudskou činnosťou a nedostatok

biotopoch vrátane NATURA 2000 a
ochrane prírody
- Realizácia ekovýchovných programov pre žiakov ZŠ a MŠ
Interiérové aktivity budú prebiehať v
nových priestoroch Ekocentra v MČ
DNV. Exteriérové aktivity budú realizované v rámci intravilánu mestskej
časti Bratislava –Devínska Nová Ves,
povodia rieky Moravy a územia
SKUEV Devínska Kobyla.
.Aktivity
oslovia
občanov
a
návštevníkov od najmladšej po

najstaršiu vekovú kategóriu, širokú
verejnosť ako aj profesionálov a odborníkov z oblasti životného prostredia
Bez spolupráce pedagógov a zapojenia sa detí by sme ťažko dosiahli požadované ciele projektu. Deti
spolu s ich pedagógmi, rodinami a
priateľmi budú pomáhať šíriť osvetu. V
súčasnosti je posilnenie environmentálneho povedomia a jeho pevné ukotvenie v hodnotovom rebríčku mladého
človeka čím ďalej, tým viac potrebné
vzhľadom na stav, v akom sa naša
planéta nachádza. Každý by mal
začať sám od seba pomáhať chrániť
a zlepšovať stav prírody a životného
prostredia.
Medzi ďalšie aktivity projektu patrí vybudovanie posilnenia kolovej hradby
na Sandbergu, s cieľom chrániť prírodný unikát ako aj bezpečnosť a zdravie
návštevníkov.
V neposlednom rade budeme
realizovať aj investičnú aktivitu –
rekonštrukciu časti prízemia Mýtnice
a jej nádvoria – vznikne tu priestor
pre ekocentrum a zázemie pre lektoring environmentálnej výchovy a pre
stretávanie sa environmentálnych aktivistov.
Na tomto mieste by sme chceli
poprosiť našich občanov, ktorým
nie je ľahostajná ochrana prírody
a chceli by spolupracovať, aby nás
kontaktovali. Budeme radi, keď by sa
nám postupne podarilo vybudovať
tím, skupinu, združenie, ktoré by malo
stálu pôsobnosť v našej mestskej časti
a pomáhalo by environmentálnym
a ochranárskym organizáciám.

2.) a 3.)
Skvalitnenie technického vybavenia učební ZŠ I. Bukovčana 3
Skvalitnenie technického vybavenia učební ZŠ P.Horova 16.
Projekty sú ﬁnancované z programu
Integrovaný regionálny operačný
program 2014 – 2020,
prioritnej osi: Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám a ich
špeciﬁcký cieľ je: Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov základných škôl

Ciele našich projektov prispievajú
k naplneniu očakávaných výsledkov podpory IROP, konkrétne k:
- zlepšeniu výsledkov v národnom
meraní Testovanie 9 vyučovací jazyk,
- zlepšeniu technického vybavenia jazykových učební, IKT učební,
- zlepšeniu technického vybavenia
odborných učební zameraných na
prírodné vedy,
- zlepšeniu technického vybavenia
školských knižníc,
- prepojeniu teoretického a praktického
vzdelávania na základných školách s
potrebami trhu práce a tým zlepšenie
umiestnenia mladých ľudí na trhu
práce,
- vytvoreniu podmienok na celoživotné
vzdelávanie
Podpora základného vzdelávania
je v rámci projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných
učební, laboratórií podporujúcich
polytechnickú výchovu, technické a
prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových
zručností, a učební IKT pre rozvoj
informačno-komunikačných zručností
žiakov základných škôl. Nevyhnutnou
súčasťou je zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia podporených
objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj
národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.
Zámerom je taktiež rozvoj materiálnotechnického vybavenia základných
škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich
sprístupnenie (podporených učební)
pre verejnosť a poskytovateľom
celoživotného vzdelávania v súlade
so zákonom č. 568/2009 o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Iste aj vám sa stalo, že ste zháňali
kvalitného odborníka – murára,
inštalatéra, stolára..a iné technické
profesie – viete, že nájsť dobrého
majstra, nie je jednoduché, pretože
tento je zavalený zákazkami. Zo
všadiaľ počúvame, že v našom štáte
je nedostatok vysokoškolákov s technickým zameraním. K tomuto stavu
sme svojou troškou prispeli všetci, ale
hlavnú vinu nesie štát a jeho nastavenie hierarchie ľudských hodnôt a zlé
prepojenie školského systému s potrebami trhu
Preto dávame našim deťom zelenú.
Aby si mohli vybrať cestu, ktorou pôjdu.
Cestu, ktorá im napomôže lepšie sa
zorientovať v tom, akí budú a čím sa
budú v dospelosti zaoberať.
Štrokendlová
DEVEX 7

VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC
Prešlo už veľa rokov od čias, keď
som sedávala v školských laviciach.
Napriek tomu mi lavice robia
každodennú spoločnosť. Áno, som
učiteľka a nejaký ten čas už stojím na
opačnej strane triedy. A sú tam oni,
študenti. Niektorí vtipní, iní bez výrazu, niektorí zapálení, iní bez záujmu, ale každý z nich je jedinečný
a má pred sebou budúcnosť, ktorá
obvykle v tomto veku nemá jasné
kontúry. Jedno však majú všetci
spoločné: chcú sa aspoň raz za
štúdium stať „erasmákmi“. A na našej
škole sa toto prianie veľkému počtu
študentov každoročne plní. Ako je
to možné? Pred 14 rokmi sme podali
náš prvý projekt a ten bol úspešný.
Odvtedy sme krok za krokom stúpali
po programových schodoch a dnes
sme držiteľmi Charty mobility, teda
akreditácie EK, ktorá potvrdzuje
kvalitu našich zahraničných vzdelávacích mobilít. A ako hovorí jedna
skúsená manažérka tohto programu:
„ERASMUS je vlak, z ktorého sa
nevystupuje...“ S touto myšlienkou sa

dá jedine súhlasiť.
Čo to však prináša našim študentom?
Projekty, ktoré realizujeme v rámci
tohto programu (i predchádzajúcich) pripravujú priestor, aby naši
študenti absolvovali časť štúdia v
zahraničí. V priebehu 14 rokov sme
vybudovali partnerskú sieť, do ktorej
sú zapojené európske krajiny, ako je:
Anglicko, Česko, Írsko, Maďarsko,
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko,
Sicília, Španielsko a Turecko.
Filozoﬁa našich projektov spočíva v
tom, že vytvárame malé, 5-6 členné
skupiny študentov, ktoré strávia 3
týždne v niektorej z partnerských krajín. Počas tohto obdobia získajú pod
vedením mentora odborné zručnosti,
ktoré sú spracované do vzdelávacieho výstupu a ktoré vyvrcholia
záverečnou skúškou. Nadobudnuté
zručnosti sú potvrdené certiﬁkátom
a Europassom mobility a pre absolventa sú pridanou hodnotou, ktorú
zamestnávatelia akceptujú.
Odborné vedomosti sú primárnym
cieľom mobilít. Zručnosti sekundárne

ciele, sú pre študentov tiež
nemenej významné. Počas pobytu si zlepšujú svoje jazykové
kompetencie v príslušnom jazyku
partnerstva, získajú veľa sociálnych a interkulturálnych zručností.
Spoznajú nových ľudí, včleňujú sa
do miestnych komunít. Zoznámia
sa s lokálnou gastronómiou, rozšíria
si svoje poznatky z histórie, geograﬁe a politického systému krajiny.
Spoznajú na vlastnej koži, ako funguje „rovnosť príležitostí“, pretože
do programu sa môže prihlásiť
každý a každý má šance sa aj
„erasmákom“ stať.
My, učitelia, vzdelávame študentov.
Často krát nie je jednoduché nájsť
spôsob, ako ich zaujať a vtiahnuť
do problematiky, ktorá bude v
budúcnosti ich profesiou . Každý
učiteľ, ktorý svoje povolanie robí
s láskou, občas s povzdychom
skonštatuje: „Už neviem, ako na
nich...“ Spoznávanie nových, aktivizujúcich výučbových metód,
kreatívne učenie, výučbové hry a
aplikačné softvéry, ale aj inovácie
v obsahu technických predmetov

sú náplňou druhého typu našich
mobilít. Absolvujú ich odborní
zamestnanci v partnerských vzdelávacích inštitúciách, odkiaľ si prinesú
množstvo kreatívnych nápadov
a odpovedí na otázku: „Ako na
nich...“.
Slovensko je malá krajina v srdci
Európy. Naša škola jedna zo stoviek
vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Napriek tomu sa otvárame
Európe a s každým zrealizovaným
projektom premieňame myšlienku
euroobčianstva na realitu, ktorá sa
dostáva do povedomia študentov.
Postupne sa premieňame na
inštitúciu s medzinárodným kreditom,
pretože okrem mobilít realizujeme
tiež projekty z kategórie Strategické
partnerstvá a Nadnárodné siete.
VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC teda
nie len názov projektu, ktorý sme
v školskom roku 2017/2018 zrealizovali. Je to cesta, po ktorej sa
naša škola vydala pred 14 rokmi
a ktorú objavila vďaka programu
Erasmus+.
Ing. Jana Maštrlová
SSOŠA DA, Bratislava

ZBER ZBER ZBER
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti Mestskej časti Devínska Nová Ves,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.
uskutoční

dňa 06. 10. 2018 v čase 10.30 – 12.30 hod
Na Istrijskej ul. pred bývalou požiarnou zbrojnicou
ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
za nasledovných podmienok:
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať
len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
• Staré náterové hmoty • Odpadové rozpúšťadlá • Pesticídy • Oleje a tuky •
• Batérie a akumulátory • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť •
• vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuorované uhľovodíky, (chladničky, mrazničky a pod.) •
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) •
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých
sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s.,
Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
Bratislava, 2018
DEVEX 8

Spolocenská
kronika
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Zosobášili sa

Vladimír ŠUBÍN
a Lenka PANÁČKOVÁ
Marián HOMOLA
a Petra RAČKOVÁ
Titus NÉMETH
a Martina BONDROVÁ
Peter HEMERKA
a Lenka VODILOVÁ
Ondrej FÁBRY
a Aneta FIĽOVÁ
Michael MÉHEŠ
a Veronika CHLUPOVÁ
Blahoželáme!

Martin MADER
a Evelina JAKUBCOVÁ
Štefan RÓB
a Simona KÖRÖSIOVÁ
Jozef ŠTEFANOV-PAREV
a Marcela MARGÓCZIOVÁ
Tomáš ZAJAC
a Kristína GRESCH
Patrik LUKÁCS
a Barbora REISELOVÁ
Milan MILER
a Marta HRONSKÁ

Uvítali sme

Mila MÁC
Tobias SVOBODA
Vitajte!

nových spoluobčanov
Benjamin MÁC

O dišli z našich radov
Jaroslava MAZÁČKOVÁ,
rod. Bohunská
Ivan NAGY
Matilda KVASNICOVÁ
Františka POKORNÁ
Ruženka RYBNIKÁROVÁ.
Boris FRATRIČ
Jozef BRESŤÁK
Eva MARTANOVIČOVÁ
Andrej GÉRING
Martina FRÍBERTOVÁ
Aneta PARIŠKOVÁ
Miroslav PÁNEK
Mária FUCHSOVÁ

Valéria LAVRINČÍKOVÁ.
Jadwiga KRALOVIČOVÁ
MUDr. Vladimír KOVAČIČ
Jana ŠTEFEKOVÁ
Lucka VALENTÍNOVÁ.
Anna HAMAROVÁ
Antónia CSORDÁSOVÁ
RNDr. Ing. Gabriel ORAVEC
Mária ŠOGOROVÁ
Karol MARTONOVIč
Veronika UHLÍKOVÁ
Martin JECK
Františka SEDLÁČKOVÁ
Alena KOLENIČOVÁ
Gizela ENCINGEROVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

SÚŤAŽ HASIČOV
Prvý september patril, okrem
iného, v Devínskej Novej Vsi najmä nám hasičom. Súťažili sme o
„Pohár starostu“ a taktiež memoriálom Jána Rótha st. „Od hydrantu“.
Od skorého rána sa na lúke Na
Hriadkach začali zbiehať hasiči z
blízkeho okolia, zo Záhoria, ale aj
zo zahraničia. Každoročne totiž
pozývame kolegov vatrogascov z
chorvátskeho Sveti Ilija (s ktorými
udržujeme intenzívnu spoluprácu už
po mnohé roky) na našu súťaž. Tento rok sme dokonca vytvorili družbu
s chorvátskym ostrovom Ugljan a
ich členmi z DVD Preko, ktorí sa ale
našej súťaže nezúčastnili.
Po registrácii hasičských družstiev
zavelil veliteľ Pavol Goldstein nástup
družstvám z Devínskej Novej Vsi,
Záhorskej Vsi, Stupavy, Devína, Dúbravky a Sveti Ilija a zápolenie sa
mohlo začať.
Keď zaznel štartovný výstrel dalo
každé deväťčlenné družstvo zo

seba maximum. No v hasičskom,
ako aj v inom športe platí, že malé
zaváhanie jednotlivca môže vážne
ohroziť celkový výsledok. Nášmu
družstvu sa pri prvej súťaži aj kvôli
tréningom darilo veľmi dobre, preto
sa nám podarilo obsadiť krásne
prvé miesto.
Heslo hasičov je „Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc.“ A preto aj
vďaka takýmto zručnostiam (ktoré
musíme predviesť aj na súťažiach)
sme kedykoľvek pripravení nasadiť
svoje životy a čeliť rozličným
nežiaducim udalostiam u nás v
Devínskej Novej Vsi ale aj mimo nej.
Každým mesiacom sa náš zbor
v Devínskej Novej Vsi rozrastá o
nových a nových členov, čo nás
veľmi teší, že toto poslanie v srdciach mladých ľudí ešte nevymrelo.
Všetkým členom nášho zboru patrí
jedno veľké ĎAKUJEME za pomoc
pri organizácii našej súťaže.
dr

DENOVA – LEPŠÍ ŽIVOT PRE DEVÍNSKU
Končí sa nám ďalšie volebné obdobie, to predvolebné je v plnom
prúde.
Je čas bilancovania a hodnotenia
toho, čo sa spravilo, a čo sa nespravilo. Som presvedčený, že za
posledné 4 roky sa nám v Devínskej
podarilo naozaj veľa dobrých projektov.
Dnes by som sa ale rád sústredil
skôr na to, čo podľa mňa nie je v
ideálnom stave a čo by sa dalo
zlepšiť v prospech všetkých. Myslím
si, že najväčšie rezervy máme v starostlivosti o naše životné prostredie.
Najmä na sídliskách, kde je hustota
obyvateľov podstatne vyššia, ako pri
rodinných domoch, je tento problém
najviac viditeľný.
Pán Ing. Melkus končí vo svojej funkcii riaditeľa DENOVY a pred nami
stojí výzva vybrať nového riaditeľa.
Aj touto cestou by som sa chcel
poďakovať pánovi riaditeľovi za
dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu
a zo srdca mu poďakovať za ob-

rovský kus práce, ktorý pre našu
mestskú časť urobil.
Výber nového riaditeľa je podľa
mňa zároveň príležitosťou reštruktualizovať DENOVU. Zadeﬁnovať
si, čo všetko očakávame najmä v
rámci údržby a starostlivosti o zeleň,
detské ihriská a ďalšie plochy v
rámci nášho životného prostredia. Viem si predstaviť model,
že každá jedna plocha bude mať
svojho pracovníka, ktorý bude za
ňu zodpovedný a bude sa o ňu,
takmer každodenne, starať. Pri
súčasnom rozpočte, ale samozrejme takéto fungovanie nie je možné.
Preto je, podľa mňa, potrebné
prehodnotiť a navýšiť rozpočet
na budúce fungovanie DENOVY
tak, aby bola kapacitne schopná
pokryť všetky potreby a zvyšujúce
sa požiadavky na kvalitu nášho
životného priestoru. Verím že „viac“
DENOVY, s jasne zadeﬁnovanými
kompetenciami a úlohami spraví
život v Devínskej Novej Vsi opäť o
niečo príjemnejším.
Jozef Tittel
DEVEX 9

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

ISTRA CENTRUM

GRBARČIETA NA UKRAJINE

centrum pre voľný čas

KULTÚRNE LETO 2018
8.7.2018, 17.00 h O kráľovi Jonášovi

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Žihadlo
Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6, Vstup: zdarma
3.10. o 19.00 h Stretnutie klubu vínomilcov

Viac info: www.facebook.com/klubvinomilcov/ • Miesto: Istrijská 6,
6.10. od 11.00 h Jablkové hodovanie

- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj
muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti
- v programe vystúpia: Detský folklórny súbor KOBYLKA, LOS
SARANCHOS, Tvorivé dielne pre deti s BUBLINKOU
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ
Devínska Nová Ves a Istra Centrum
Podujatie Jablkové hodovanie sa 6.10.2018
koná na 14 miestach v BSK

– na jablkových špecialitách si môžete pochutiť aj v Modre,
Senci, Pezinku, Limbachu, Svätom Jure, Dunajskej Lužnej,
Jablonove a v mestských častiach Bratislavy – Rača, Vajnory,
Petržalka, Nové Mesto, Devínska Nová Ves a Fresh Market.
14.10. o 15.00 h Mesiac úcty k starším

- umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- ľudové piesne a tance, nestarnúce melódie,
hrajú, spievajú a tancujú Kuštárovci
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
21.10. o 16.30 h Červená Čiapočka

- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Vstupné: 1,50 eura • Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
25.10. o 17.00 h Lampionáda

- detský zábavný program pred jesennými
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša
- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia
svetlonosov o 16.30 pred Istra Centrom
- o 19.00 h lampiónový sprievod

Vstupné: 1,50 eura, registrovaní účastníci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

KRÁTKE SPRÁVY

KRÁTKE SPRÁVY

• V tomto novom školskom roku nastúpi
v našich Základných školách 754 žiakov
v ZŠ I. Bukovčana a 345 žiakov v ZŠ P. Horova.
• Počet podaní na post starostu
v najbližších komunálnych voľbách je 5, počet podaní
na post poslanca Miestneho zastupiteľstva je 44.

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

Pamätám, ako nás v základnej škole pripravovali na život komplexne. Okrem písania, čítania a
počítania nás učili praktické veci do
života bez vymýšľania pomenovania toho, čo nás učia, vrátane
slušného správania v škole, doma,
na ulici. Prečo sa potom nepoučiť
od toho starého systému, alebo od
úspešného fínskeho školstva, kde
DEVEX 10

štátna školská politika zameraná
na dlhodobé ciele je efektívnejšia a
lacnejšia. Doprajme našim deťom
školu učiacu slušnosti, pracovitosti, vytrvalosti, rozvíjajúcu dobré
morálne vlastnosti.
ka
K voľbám: mnohí kalkulujú s
pohodlnosťou iných, hlavne tí, čo

Od 22.08.- 28.08. 2018 sme
sa zúčastnili Medzinárodného
folklórneho festivalu Etnovyr 2018
v meste Ľvov. Jeho historické centrum patrí do Svetového dedičstva
UNESCO. Účasť na tomto festivale
bola pre nás nesmiernou poctou a
zároveň výzvou, práve kvôli tomu,
že sme spolu s DFS Jánošíček
boli jedinými detskými folklórnymi
súbormi spomedzi množstva dospelých. Festival bol otvorili slávnostným sprievodom ulicami mesta. Na
javisku sme sa štyri dni striedali s
tanečníkmi, spevákmi a hudobníkmi
z Indonézie, Talianska, Egypta,
Chorvátska, Lotyšska, Slovenska,
Austrálie a Ukrajiny. Menšinu Chorvátov žijúcich na Slovensku sme
reprezentovali nielen tancom a spevom ale aj našimi autentickými krojmi. Súčasťou programu bola prehliadka krojovancov, ktorú za náš súbor absolvovali Erika Moravčíková
a Ondrej Matkovčík. Medzičasom
s nimi ukrajinská televízia spravila
rozhovor.
Na záver festivalu sa všetci
účastníci rozlúčili spoločným ukra-

jinským národným tancom Arkan.
Okrem vystúpení si odnášame
zážitky aj z prehliadky mesta turistickým vyhliadkovým autobusom s
odborným výkladom a návštevou
aquaparku. Ukrajinu sme opúšťali
plní dojmov, s nádejou, že sa do
Ľvova v budúcnosti určite vrátime.
Nasadli sme do nášho dvojposchodového autobusu a vydali sa na
cestu do Popradu, kde nás čakalo
ďalšie vystúpenie v rámci Art Talent
Festivalu. Práve tu sme ukončili naše
turné. Získali sme Cenu víťaza za
veľké umelecké výkony. Sme hrdí,
že sme opäť mohli reprezentovať
štát, obec, školu a samozrejme
našich Chorvátov. Chceli by sme
sa týmto poďakovať MČ Devínska
Nová Ves za ﬁnančný príspevok,
rodinám Bičkošovej a Brezovskej za
odvoz krojov, nástroja a potrebného
vybavenia pre súbor, za starostlivosť
Monikám Moravčíkovým, Lenke
Štefekovej, Zuzke Škrovanovej
a všetkým rodičom, ktorí svojim
deťom umožnili vycestovať. Ale
predovšetkým našej a jedinej Nike,
bez ktorej by to nešlo.
Vaše Grbarčieta

chodia z domu do domu, z dverí
do dverí a sľubujú, ako usilovne sa
budú starať o občanov a riešiť problémy, ktoré očakávajú, ktoré doteraz
neriešili na postoch a v mestských
častiach, kde doteraz pôsobili, riešili
– neriešili – nedoriešili, či len mútili
„vodu“ alebo len vidia šancu... ba
ostatní konštatujú: „On už je taký,
snaží sa vnútiť aj tam, kde ho od

dverí odháňajú, pretože majú referencie o putujúcich „aktivistoch, čo
sľubujú a rozdávajú darčeky ako pri
MDD a jediným záujmom je získať
post, o ktorý usilujú bez skutočnej
snahy pomáhať tam, kde sa doteraz
a už roky o pomoc neuchádzali
alebo sklamali a na celej čiare v
mestskej časti, kde doteraz, neuspeli.
dr

Výroba vo Volkswagen Slovakia
sa rozbehla, počas odstávky sa zlepšovali
podmienky pre spolupracovníkov

Zamestnanci VW SK po dovolenke
• Zamestnanci najväčšieho súkromného zamestnávateľa
na Slovensku čerpali od 16. júla letnú celozávodnú dovolenku.
• Spoločnosť počas pokoja vo výrobe pracovala na zlepšení
podmienok pre spolupracovníkov.
BRATISLAVA – V spoločnosti
Volkswagen Slovakia sa po
dvojtýždňovej letnej celozávodnej
dovolenke opäť naplno rozbehla
výroba. Počas pravidelnej odstávky
prebiehali v areáli najväčšieho
súkromného zamestnávateľa na
Slovensku viaceré technologické
a stavebné úpravy, ktoré nie je
možné vykonávať počas plnej prevádzky.
Tisícky zamestnancov Volkswagen
Slovakia boli od 16. júla mimo svojho pracoviska vďaka plánovanej
celozávodnej dovolenke. V nasa-

dení zostali stovky spolupracovníkov,
ako aj pracovníci dodávateľských
ﬁriem. Na starosti mali technologické
a stavebné úpravy, komplexnú
údržbu a kontrolu zariadení.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia
sa o svojich spolupracovníkov stará
a počas celozávodnej dovolenky podnikala intenzívne kroky, aby
naďalej zlepšovala ich pracovné
podmienky. Na pracoviskách na
vyvýšených plochách v najväčšej
hale závodu sa budovalo chladenie s cieľom znížiť teplotnú
záťaž. V tejto i ďalších halách bol

klasický poter podláh v niektorých
častiach nahradený bezpečnejším
protišmykovým poterom. V
agregátnej hale boli nainštalované
dva zdvižné stoly, ktoré dvíhajú
paletu
s
prevodovkovými
skriňami do ergonomickej pracovnej výšky. Vynovila sa tiež
kantína v karosárni Porsche a aktuálne sa pracuje na novom povrchu na parkovisku pri hlavnej

bráne do závodu určenom spolupracovníkom.
Volkswagen Slovakia stále hľadá
posily do výroby na viaceré pozície.
Záujemcom ponúka nástupný plat
od 1 050 do 1 250 eur mesačne
v závislosti od kvaliﬁkácie, nástupný
bonus 500 eur, 13. a 14. plat, zmluvnú dopravu, ubytovanie a mnoho
ďalších ﬁnančných aj neﬁnančných
beneﬁtov.

Vo Volkswagen Slovakia sa po letnej odstávke opäť rozbehla
výroba.

TELEKOM NIGHT RUN
08. september 2018,
Eurovea
V REKORDNOM PÄŤTISÍCOVOM ŠTARTOVOM POLI
DOMINOVAL SAHAJDA
Vyše 5000 bežcov v uliciach slovenskej metropoly, súboje slovenskej
elity o majstrovské tituly, výborná
atmosféra na štarte, na trati i v cieli
– to všetko charakterizoval jubilejný
10. Ročník populárneho bratislavského nočného behu – Telekom
Night Run (TNR).

Primátor slovenskej metropoly
Ivo Nesrovnal spolu so županom
Bratislavského
samosprávneho
kraja Jurajom Drobom poslali
v ústrety 10 kilometrom rekordné
pole 4512 bežcov.
Vyhral bežec z klubu spojeného s
organizovaním Telekom Night Run.
Do cieľa, desiatky dobehol prvý za
30:18 min, účastník maratónu na
ME 2018 v Berlíne Tibor Sahajda
z BMSC Bratislava.

MARIANKA,5.september2018 –VobciMariankaneďalekoBratislavy
sa 29. septembra 2018 uskutoční už 8. ročník obľúbeného bežeckého
podujatia Mariatálsky štvanec. Obľubujú ho najmä tí, ktorým sa behá dobre
v teréne. Organizátori pripravili v nádhernej prírode Malých Karpát trate
s dĺžkou 5,5 km, 10 km a súťaž trojčlenných štaﬁet na 3 x 5,5 km, ktorá bude
súčasne slovenským šampionátom pre neregistrovaných bežcov.
Neoddeliteľnou súčasťou bežeckých pretekov sú aj súťaže pre deti, ktoré sa
premiérovo uskutočnia pod názvom „BEH ZÁHORÁČIK“. Deti v rôznych
vekových kategóriách absolvujú preteky na tratiach od 100 do 800 metrov.
V cieli čaká drobizg sladká odmena a, samozrejme, krásna medaila.
Pre všetkých bežcov je pripravený aj pitný režim, občerstvenie v podobe ovocia a sladkostí. Navyše, po pretekoch si budú môcť pochutnať na tradičnom
dobrý guláši.
Na Mariatálsky štvanec sa môžete zaregistrovať na www.horskybeh.sk

Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky
Morava položili nový asfalt.

Radoslav Augustín • organizátor podujatia: agentúra 8P
nekonecnapohoda@8P.sk
0903 70 70 98
www.8p.sk

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
zápi
zápisníka
• Poverený príslušník OO PZ
Dúbravka podľa § 206 ods. 1
/ Trestného poriadku vznáša
obvinenie 51 ročnému mužovi
za
prečin
Nebezpečného
vyhrážania a prečin Výtržníctva,
pretože obvinený v čase približne
o 18.00 hod. dňa 02.08.2018
v Bratislave – Devínskej Novej
Vsi, ul. Eisnerova, v obchodnom
dome sa vyhrážal maloletému
poškodenému M. R., a maloletej
poškodenej M. V., fyzickou likvidáciou.
• Neznámy páchateľ v čase od
15:00 hod. dňa 31.08.2018 do
15:45 hod. dňa 02.09.2018 v
Bratislave – Devínskej Novej Vsi,
ul. J. Poničana č. 11 odcudzil motocykel zn. Yamaha ktorý bol zaparkovaný pod balkónom na pravej
strane vedľa vchodu do obytného
domu, čím spôsobil poškodenému
28 ročnému mužovi celkovú škodu
krádežou vo výške 1 000,- EUR.
• PP OO PZ DNV začal trestné
stíhanie a súčasne stíha 31 ročnú
ženu obvinenú za prečin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,
lebo viedla motorové vozidlo
značky Ford, pričom obvinená
ako aj spolujazdci neboli pripútaní bezpečnostným pásom,
na základe čoho bola hliadkou
PMJ KR PZ Bratislava zastavená
a kontrolovaná a následne bola
obvinená vyzvaná na podrobenie
sa dychovej skúške s negatívnym
výsledkom a nakoľko obvinená

javila známky požitia návykovej
látky, bola hliadkou dotazovaná,
či pred jazdou alebo počas jazdy
požila nejakú návykovú látku,
resp. či sa omamná alebo psychotropná látka nachádza v jej
organizme, načo obvinená po
tejto otázke značne znervóznela,
následne bola vyzvaná a poučená
hliadkou PMJ KR PZ Bratislava na
podrobenie sa toxikologickému
vyšetreniu, na zistenie prítomnosti
omamnej a psychotropnej látky
v jej organizme, načo obvinená
uviedla, že sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu a následne bola
hliadkou PMJ KR PZ Bratislava
odvezená do nemocnice sv. Michala, Bratislava, kde po riadnom poučení sa v čase o 19.27
hod. dňa 06.09.2018 pred
službukonajúcim lekárom odmietla
podrobiť lekárskemu vyšetreniu,
čím sa obvinená odmietla podrobiť
lekárskemu vyšetreniu odberom a
vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.
• Poverený príslušník vznáša
obvinenie 51 ročnému mužovi
ako obvinenému za prečin
Nebezpečné vyhrážanie, lebo
obvinený sa dňa 07.09.2018 v
čase približne 19.25 hod. v byte
na adrese Bratislava, ul. Jána
Jonáša po tom ako prišiel domov,
začal hádať so svojim nevlastným
synom, poškodeným 20 ročným
synom, pričom počas hádky mu
vulgárne nadával a slovne sa mu
vyhrážal slovami, „že ho ráno
zabije”.
plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľ

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV.

Nepoužívať na chemický odpad, staré
železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu: 9,00 - 12,00 hod.

TIPOS III liga Bratislava Jesenná časť
1.KOLO 11.08.2018 17:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - FK Vajnory
2.KOLO 19.08.2018 17:00 ihr.Rusovce
MFK Rusovce - FK VW Lokomotíva DNV
3.KOLO 25.08.2018 17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - ŠK Slovan BA "B"
4.KOLO 29.08.2018 17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - ŠK Tomášov
5.KOLO 01.09.2018 17:00 ihr.Báhoň
ŠK Báhoň - FK VW Lokomotíva DNV
6.KOLO 08.09.2018 16:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - OFK Dunajská Lužná
Ing. Marián Spišiak

5:1 (1:0)
1:2 (0:1)
0:2 (0:3)
4:3 (3:2)
1:2 (0:0)
2:0 (1:0)

SPUSTENIE SLUŽBY POŽIČIAVANIA BICYKLOV
Už začiatkom septembra sa má spustiť očakávaný bratislavský bikesharing. Slovnaft BAjk má domácim užívateľom a aj návštevníkom poskytnúť
cenovo výhodnú možnosť dopravy. Túto jeseň bude v Bratislave k dispozícii 550 bicyklov, ich počet sa postupne zvýši na 750.
AKO POUŽÍVAŤ SLOVNAFT BAJK NÁJDETE NA
www.slovnaftbajk.sk
Hľadáme pracovníka na polovičný,
príp. brigádnický pomer,
možnosť trvalého pracovného pomeru,
manuálne zručného, na vykonávanie montážnych pomocných prác.
Firma so sídlom v Devínskej Novej Vsi.
MIKENDA PRESENT
Eisnerova 35, 841 07 Bratislava 49
tel.: + 421 2 64 537 741 • + 421 2 64 537 742
cell.: +421 905 380 762

- Od tých čias, čo miesto slaninky
a klobás raňajkujem čerstvé
ovocie a cereálie cítim sa ako
nový človek: nevyrovnaný,
podráždený a hladný.
•••
- Pán doktor moja žena celý
deň narieka, že ju bolí brucho.
- A čo proti tomu robíte?
- Dávam si vatu do uší.
•••
- Oci, je pravda, že v niektorých
krajinách pozná muž svoju ženu

až po svadbe?
- V každej synku, v každej...
•••
To je úžasný pocit, keď otvoríš
skriňu a zistíš, že sa vojdeš
do odevov, ktorý tam visí už
desať rokov. Ja som si včera
vytiahla šál a ten mi je stále
dobrý.
•••
Modlila som sa za dobrého muža
a mám dobrého muža. On sa
nemodlil, tak má, čo má.
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