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 Pred nece-
lými tridsia-timi 
rokmi sa prepi-
sovali dejiny 
v našej krajine. 
Teraz, po viac ako štvrťstoročí 
by sme mali byť múdrejší. Sme 
však „iba“ ľudia a tak ako 
medzi  ľuďmi je preveľa rôznos-
ti, tak tých rôzností aj zostalo. 
Nič jednoznačné nenahovára, 
že to, či ono bolo dobré, alebo 
nie, žiadne výsledky nie sú 
jednoznačné za alebo proti 
rozhodnutiu ľudí v časoch pred 
štvrťstoročím, či dnes.
 Dokonca praktiky po novem-
bri  1989 sú tak rozporuplné, 
že tie víťazstva, ktoré vydobyli 
sa zdajú nepatričné a neprim-
erané očakávaniam. A to nemu-
síme chodiť ďaleko, alebo brať 
do úvahy celoštátne nálady. Ani 
na domácom „ihrisku“ u nás 
v Devínskej, sa nedopátrate 
jednoznačných odpovedí, 
čo november 89 priniesol, čo 
odniesol, čo zanechal. Jedno-
ducho aktérmi boli ľudia a reak-
cie vtedy aj dnes musia byť 
ľudské.
 ...A voľby za voľbami sa va-
lia... a my sme, takí prirodzene 
ľudskí, že sa na nič nedá 
spoľahnúť, iba hľadať a bojovať 
za svoje práva, za svoje miesto 
v spoločnosti...
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KRÁTKE SPRÁVY  

Z Harmincovej štvorprúdovka
Bratislava vykúpi časť pozemkov, 

ktoré sú potrebné pre rozšírenie 
Hrmincovej ulice. Ak sa podarí 
do konca roka vykúpiť ďalšie 
pozemky, v budúcom roku by 
sa mohlo začať s rozširovaním 

Harmincovej ulice.

Ukončia odvoz bioodpadu
Odvoz bioodpadu z hnedých 

zberných nádob v Bratislave bude 
ukončený 30. novembra 2017. 

Opätovný odvoz bude prebiehať 
od 1. marca 2018.

Spoznáte v uliciach prvý 
elektrobus?

Prvý elektrobus dodajú do 
Bratislavy už v decembri 2017, 

ostatné na prelome rokov 
2017/2018.

Bezplatné testovanie na HIV
Od novembra sa môžu 
záujemcovia bezplatne 

anonymne otestovať na infekciu 
HIV aj v Ružinove v priestoroch 

zdravotného strediska na 
Babuškovej ulici.

Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

Vianočná ulička 2017
 Začiatkom decembra bude Hradištná ulica v Devínskej Novej 
Vsi patriť kultúre, vianočnej atmosfére no predovšetkým ľuďom. 
Od 7. do 9. decembra si môžu návštevníci pochutnať na tradičných 
i netradičných dobrotách úzko spätých s vianočnými trhmi. Bo-
hatá ponuka stánkového predaja a ešte bohatší program čaká na 
návštevníkov aj tento rok.

1   Voľby do VUC • Vianočná ulička 
• Krátke správy   2   Návrh rozpočtu 
MČ na 2018 • Hasiči informujú   
3   VW SK najväčším platiteľom daní 
• Lanovka už 15 rokov • Jesenný 
beh   4   Kultúra   5   Spoločenská 
kronika   6   Zo škôl   7   Inzercia   
8   Z policajného zápisníka • Šport

 Vianočná ulička sa stala 
neodmysliteľnou súčasťou kultúrne- (Pokračovanie na 2. strane)

 V nedávnych župných voľbách 
v Bratislavskom kraji najviac hlasov 
– 1028 – získal Juraj Droba a stal 
sa tak novým županom. Vo voľbe do 

zastupiteľstva najviac hlasov DNV zís-
kal Andrej Kovarík – 1300 – a bude 
nás zastupovať v najbližších piatich 
rokoch v župnom zastupiteľstve.

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

ho a spoločenského života nás 

Po 4. novembri je známy nielen 
nový župan Bratislavského kraja, 
ktorým sa stal Juraj Droba, ale aj 
50 nových župných poslancov. Za 
Devínsku Novú Ves bude župným 
poslancom Andrej Kovarík, ktorý 

získal 1 536 hlasov. 

TIK DNV ponúka
16. 12. 2017,  9. 00 h

VIANOČNÝ MARIAZELL
Autobusový výlet – Malebné 

vianočné trhy v idylickom
alpskom pútnickom mestečku

Odchod bus: TIK DNV, Istrijská 49
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DEVEX 2 

Devínskonovovešťanov ba dokonca 
aj ľudí z rôznych kútov Slovenska. Se-
dem rokov je miestom kam nielenže 
ľudia chodia za kultúrou, ale povedal 
by som, že kultúra prichádza k nim.  
Toto podujatie v sebe skrýva viac 
než len vianočné trhy ako sme na 
ne zvyknutí v okolí. Pretavila sa tu 
do reality totiž myšlienka vytvoriť 
v našich podmienkach miesto plné 
príjemnej atmosféry, miesto kde sa 
stretnete s rodinou, priateľmi, zná-
mymi i neznámymi. Snažíme sa, aby 
bol program Vianočnej uličky pútavý 
a zároveň rozmanitý. Široká ponuka 
jedál a rôzneho občerstvenia spolu 
s vianočným tovarom v stánkoch 
dotvárajú celé podujatie. To čo je 
osvedčené a už aj pomaly tradičné 
ponechávame, no pracujeme aj na 
zlepšeniach a novinkách. Vianočná 
ulička nám rastie pred očami, 

Vianočná ulička 2017

HASIČI INFORMUJÚ

(Pokračovanie zo strany 1) vyvíja sa a verím, že sa zlepšuje. 
Inšpirácií a návrhov je každým ro-
kov viac. Hľadáme priestor ako ich 
čo najlepšie zahrnúť do celkovej 
organizácie podujatia. Ľudia tvoria 
Vianočnú uličku, sú jej základom aj 
súčasťou. 
 Dúfam, že najväčšie podujatie 
v Devínskej Novej Vsi aj tento rok 
poteší tých, ktorí si nájdu čas a prídu 
si užiť atmosféru Vianoc pod holým 
nebom v príjemnom prostredí  s bo-
hatým programom a rozmanitou 
ponukou stánkového predaja.
Vďaka všetkým, ktorí sa 
podieľajú na jeho príprave a re-
alizácii.  Nezabudnite, tento rok 
začíname vo štvrtok 7.12.2015.
www.vianocnaulicka.devinskano-
vaves.sk

Dárius Krajčír
usporiadateľ podujatia

 V sobotu 19. augusta 2017 sme 
boli pozvaní spolupodieľať sa na 
prekrásnej akcii, ktorá sa konala 
vo Vysokej pri Morave. Zasúťažiť 
si prišli deti všetkých vekových kat-
egórií nie len zo Slovenska, ale aj 
z Rakúska. Súťažilo sa v rôznych 
disciplínach. Od hodu loptičkou, 
útok na terče, útok z RPS a mno-
hé iné. Organizátori zvládli celú 
akciu na výbornú. Dokonca náš 
člen, ktorý zabezpečoval zdra-
votnú službu musel zasahovať 
a riešiť dehydratáciu a vyčerpanie 
organizmu u jedného z hasičov. 
Ale všetko dobre dopadlo.
 V sobotu 26. augusta  sme 
tradične organizovali súťaž 
hasičských družstiev. Ako každý 
rok k nám zavítali aj naši „bra-
tia vatrogasci“ z chorvátskeho 
Sveti Ilija, ktorí boli tento rok na 
súťaž výborne pripravení. Tento 

ročník sme pre návštevníkov aj 
účinkujúcim pripravili prekvapenie 
vo forme ukážky „Záchrana osôb 
pri dopravnej nehode (horiace 
auto)“.  Naši členovia záchranári 
taktiež na fi guríne predvádzali sa-
motný resuscitačný zákrok a učili 
ho návštevníkov, ktorí si to mohli 
aj priamo vyskúšať. Mimo dospe-
lých táto ukážka zaujala samozrej-
me aj deti. Večer sme pre našich 
hostí aj pre deti pripravili na našej 
zbrojnici program v podobe dis-
ko. No a našich najmladších sme 
z parketu dlho nevedeli dostať. Ešte 
raz sa chceme poďakovať všetkým, 
ktorí nám s prípravami pomáhali, 
hasičom, rozhodcom, hosťom 
a hlavne mestskej časti, ktorá nám 
súťaž fi nancuje.
 V nedeľu 27. augusta 2017 sme, 
spolu našimi hosťami z Chorvátska, 
cvičili na rieke Morava záchranu 

osôb z vodnej hladiny. Imitovaná 
bola situácia, keď plavec narazí 
hlavou na plytké dno koryta a po-
raní si krčnú chrbticu. Ako fi guranti 
poslúžili naši najmladší členovia.  
Na záver si prišla na svoje aj naša 
hasičská budúcnosť – deti, ktoré 
sme po Morave pekne povozili.
   Už v nedeľu 29. októbra  bol vy-
hlásený mimoriadny stav meteoro-
logickej výstrahy 3. stupňa. Naša 
jednotka bola preto zaradená do 
pohotovosti od 15:21 – 21:58 
operačným strediskom krajského 
riaditeľstva HaZZ. Zasahovali 
sme celkom 5 krát na podnet 
operačného strediska, ale aj na 
podnet starostu obce a občanov. 
Výjazdy sa týkali hlavne spad-
nutých stromov na komunikácie. 
Najzávažnejšou situáciou, na 
ktorú bola privolaná naša jed-
notka bola odtrhnutá strecha na 
ulici Na kaštieli, ktorá neodolala 
náporu vetra a zvalila sa na 

pozemok, priľahlú komunikáciu 
a elektrické vedenie spolu s dvoma 
komínmi. Zasahujúca technika: 
Iveco Daily CAS15, VW T4 spe-
cial, 2x motorové reťazové píly 
a osvetľovacia technika. Jednotka 
1+7. Všetky nahlásené nežiaduce 
situácie boli bezproblémovo zvlád-
nuté bez zranenia osôb.
 V pondelok 30. októbra bol 
občiankou nahlásený ulomený 
konár na cyklochodníku medzi 
Marcheggským mostom a Devín-
skym jazerom brániaci prejazd 
po chodníku s možným nekon-
trolovaným pádom na chodník. 
Konár sme rozpílili a cyklochodník 
sprejazdnili. Skontrolovali sme celý 
úsek cyklochodníka katastra DNV, 
kde sme našli obdobnú situáciu. 
Postupovali sme rovnako. Zasahu-
júca technika: Iveco Daily CAS15, 
1x ručná reťazová motorová píla, 
hasičský nasúvací rebrík. Jednotka 
1+4.                 Pavol Kravárik

 Rozpočet obce je základným 
nástrojom fi nančného hospodáre-
nia, ktorým sa riadi fi nancovanie 
úloh a funkcií obce v príslušnom 
rozpočtovom roku. 
Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na 
roky 2018 - 2020 sme vychádzali 
z návrhov, ktoré na Miestny úrad 
MČ BA-DNV v stanovenom ter-
míne doručili komisie miestneho 
zastupiteľstva, základné a materské 
školy, ako aj ďalšie organizácie 
MČ BA-DNV. Tieto návrhy sa kon-
frontovali so skutočnými potrebami, 
resp. upravili pre dodržanie zásady 
vyrovnanosti bežných príjmov a vý-
davkov. 
 Príjmová stránka návrhu rozpočtu 
na rok 2018 je defi novaná realistick-
ým odhadom vývoja príjmov samo-
správ, najmä hl. mesta SR Bratislavy. 
Základom pre prognózovanie 
daňových a odvodových príjmov 
verejnej správy na roky 2018 – 
2020 boli makroekonomické pod-
klady a aktuálna prognóza. Prognó-
za daňových a odvodových  príjmov 
pre roky 2018 až 2020 aj pre mestá 
a obce má rastúcu tendenciu. 
   Výdavková časť je podľa pra-
vidiel hospodárenia rozdelená 
na bežné a kapitálové výdavky. 
Najvýznamnejšími výdavkovými 
položkami sú položky kapitálových 
výdavkov. Z investičných akcií 
plánuje MČ BA-DNV realizovať 

rozšírenie kapacity materských škôl 
formou nadstavby MŠ M. Marečka. 
Taktiež sa plánuje pokračovať 
v zatepľovaní objektov vo vlastníctve 
MČ BA-DNV. Na základných a ma-
terských školách sa predpokladá 
s dokončením zásadných opráv a in-
vestícií (pokračovanie vo výmenách 
rozvodov kúrenia, studenej a teplej 
úžitkovej vody a tiež s vyčistením 
vykurovacích sústav). V rámci pro-
jektov fi nancovaných z prostriedkov 
Európskej únie plánuje MČ BA-DNV 
vybudovať nové odborné učebne na 
základných školách a v objekte Mýt-
nice zriadiť Ekocentrum. Investície 
sa predpokladajú aj do športových 
areálov na Vápencovej ulici a ZŠ P. 
Horova. V oblasti dopravy máme 
v pláne pokračovať v rekonštrukcii 
ciest a chodníkov a ďalej v budo-
vaní nových parkovacích miest 
a spevnených plôch. Pri nebytových 
priestoroch sa počíta s investovaním 
do rekonštrukcie terasy na ulici Mi-
lana Marečka. V rámci výdavkov 
počítame s obstaraním projektovej 
dokumentácie k predĺženiu Eis-
nerovej ulice s cieľom priameho a 
kvalitného cestného pripojenia MČ 
BA-DNV na jestvujúcu diaľnicu.
Celkový rozpočet na rok 2018 je 
zostavený ako vyrovnaný. Bližšie 
informácie k projektom sú uvedené 
v zverejnenom návrhu rozpočtu. 

Ing. Juraj Strempek

Návrh rozpočtu 
Devínskej Novej Vsi na rok 2018
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 DEVEX 3

 Konečne, povedali si s nad-
šením v sobotu 7.10. všetci tí, ktorí 
obľubujú rekreačný beh. Nie však 
len taký obyčajný, ale ten náš – 
školský beh kamarátov, susedov, 
spolužiakov, malých či veľkých 
nadšencov behu pre zdravie 
a dobrý pocit. Jednoducho ten 
náš obľúbený Jesenný beh  Na 
Grbe. 
 V túto sobotu ožili priestory 
Základnej školy na Ulici Ivana 
Bukovčana registráciou bežcov, 
ktorí si zmerali sily v behu podľa 
niekoľkých skupín. Začínali tí 
najmenší predškoláci, pokračovali 
školáci podľa vekových kategórií  
a bežecké zápolenie férovo 
uzavreli mamičky a ockovia. Je-
senné slniečko sa milo usmievalo, 
keď pani riaditeľka R. Balogová 
vyhlasovala  výsledky a odmenila 
tých najrýchlejších super cenami. 

 Lanovka už pätnásť rokov 
zjednodušuje dopravnú situáciu 
v závode. Vyrobené vozidlá 
tak  ušetria na trase z montážnej 
haly na testovaciu dráhu spolu 
tisíce kilometrov po vnútropod-
nikových komunikáciách. Lanovka 
je okrem vysokej bezpečnosti 
šetrná k životnému prostrediu. 
 Dĺžka lanovky je 452 metrov, 
cesta gondoly z jednej stanice do 

druhej trvá približne 4,5 minúty. 
Maximálna rýchlosť lanovky je 3 
m/s. Oceľové lano, na ktorom sú 
gondoly zavesené, je 8-pramenné 
ľavotočivé. Na ňom je zavesených 
8 transportných vozňov, z ktorých 
každý váži 2,5 tony a má nosnosť 
ďalších 2,5 tony. Lanovka disponuje 
veľmi vysokou stabilitou aj pri sil-
nom bočnom vetre do 90 km/h.  
Lanovka v závode premáva od 

JESENNÝ BEH

Veľkou odmenou pre všetkých 
bol určite dobrý pocit z príjem-
ného a užitočného stretnutia 
a ten, verte či nie, je niekedy 
na nezaplatenie. Prídete aj vy 
nabudúce?       Soňa Škulová

Volkswagen Slovakia   
Najväčším platiteľom daní 
Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) získal ocenenie 
Daňovník roka – TAXPARENCY®. Počas slávnostného odovz-
dávania cien ho prevzal z rúk ministra fi nancií Petra Kažimíra 
a zakladajúcej partnerky BMB Leitner Renáty Bláhovej 
členpredstavenstva pre fi nančnú oblasť vo VW SK Jens Keller-
bach.
 Rebríček najväčších platiteľov 
daní na Slovensku zostavil týždenník 
TREND v spolupráci s poradenskou 
spoločnosťou BMB Leitner. Výsled-
ky zohľadňujú všetky priame dane 

a odvody (daň z príjmu právnic-
kých osôb, daň z príjmov zo závislej 
činnosti a odvody zamestnancov 
a zamestnávateľa).
Na priamych daniach a odvo-

doch zaplatil VW SK za rok 2016 
približne 217 mil. eur.
 „Volkswagen Slovakia je 
najväčším investorom, exportérom 
a súkromným zamestnávateľom 
na Slovensku. Máme za sebou 
úspešné obdobie. V roku 2016 sme 
dosiahli obrat vo výške 7,6 mld. eur, 
pričom zisk pred zdanením dosiahol 
234,1 mil. eur. Zároveň vzrástol na 
rekordnú úroveň počet zamestnan-
cov, ktorým vyplácame najvyššie 
priemerné mzdy v priemysle. Ako 
úspešný podnik považujeme za 
prirodzené, že v rámci daňových 
zákonov významne prispievame 

do štátneho rozpočtu,“ uviedol Jens 
Kellerbach.
 Na čele rebríčka najväčších 
platiteľov priamych daní a odvodov 
sa VW SK umiestnil s fi nančnými 
ukazovateľmi za rok 2016. 
„Päťdesiatka najväčších platiteľov 
daní odviedla do štátneho rozpočtu 
za hodnotené obdobie takmer 2,5 
mld. eur. Odvody spoločnosti Volk-
swagen Slovakia z toho tvoria tak-
mer 9 %,“ povedala na slávnostnom 
odovzdávaní cien Renáta Bláhová. 
V prepočte ide o celkovú sumu 
priamych daní a odvodov vo výške 
približne 217 mil. eur.
Volkswagen Slovakia vyrobil na 
Slovensku od roku 1991 viac než 5 
miliónov vozidiel. Patrí k najväčším 
zamestnávateľom, exportérom i in-
vestorom v krajine. Zamestnáva 12 
700 ľudí. Vyrába automobily Volk-
swagen Touareg, Audi Q7, Porsche 
Cayenne, Volkswagen up!, Volks-
wagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA 
Citigo. Okrem vozidiel produkuje 
prevodovky, komponenty pre pre-
vodovky, podvozky a motory, ako 
aj zariadenia používané pri výrobe.

Už 15 rokov
Bratislava – Lanovka v bratislavskom závode Volkswagen 
Slovakia (VW SK) už 15 rokov prepravuje vozidlá z montážnej 
haly na testovaciu dráhu a späť. Jej skonštruovanie a inštalácia 
súviseli s príchodom výroby modelu Volkswagen Touareg do 
Bratislavy. Projekt musel byť pripravený ako unikát pre slo-
venský závod, keďže podobná lanovka určená na prevoz áut 
neexistovala nikde na svete.

jesene 2002. Prevýšenie dosahuje 
4 m, čo je jedinečné vzhľadom 
na štandardné využitie lanoviek 
pre zložité výškové prevýšenia. 
 Lanovka ako technické zaria-
denie má za 15 rokov prevádzky 
v bratislavskom závode najazdených 
vyše 80-tisíc motohodín. Previezla už 

viac než 3 milióny vyrobených vozi-
diel. S disponibilitou vyše 99,5 % 
patrí medzi najvyťaženejšie na svete. 
 Volkswagen Slovakia Volkswa-
gen Slovakia vyrobil na Sloven-
sku od roku 1991 viac než 5 mi-
liónov vozidiel a patrí k najväčším 
zamestnávateľom.
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DEVEX 4

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 

3.12. o 15.00 h  Vianočné posedenie MO Matice slovenskej
 - slávnostné vianočné posedenie s kultúrnym programom členov 

a sympatizantov Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV
 Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

6. a 7.12.  15.00 - 17.00 h  Vôňa Vianoc
-  ukážky pečenia vianočných oblátok, zdobenie perníkov

Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6, Devínska Nová Ves

10.12., o 15.00  Vianočné posedenie JDS
- vianočné posedenie Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 

na Slovensku, Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

12.12. o 18.00 h  Vianočný vinš
- vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy 

v DNV, Miesto : veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

15.12. o 14.30 h  Jubilanti
- organizované stretnutie občanov Devínskej Novej Vsi oslavujúcich 

významné životné jubileum, pod záštitou starostu mestskej časti
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

16.12. o 17.00  h  Vianoce s Kobylkou
- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

17.12. o 16.00 h  Škuja va stieni (Diera v stene)
- predstavenie Chorvátskeho menšinového ochotníckeho divadla 
v chorvátskom jazyku, Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

19.12. o 17.00 h  Galavečer TC Eleganza
- predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza

- bližšie informácie www.eleganza.sk 
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

31.12. o 9.30 h  Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu
- pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra je na Kobyle 

pripravený spomienkový darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, 

Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter

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

ŠTVRTOK 7.12.2017
12.00 Začiatok 
 PROGRAMU 1. dňa
18.00 Kultúrny program
18.30 Tomáš Ondriaš
19.00 Klapa Ravnica
19.55 Mažoretky TINA
20.00 H E X
22.00 Koniec programu 1. dňa

PIATOK 8.12.2017
12.00 Začiatok 
 PROGRAMU 2. dňa
17.00 BasBariTenori
18.30  Pavol H a m m e l

20.00  L O J Z O
22.00 Koniec programu 2. dňa

SOBOTA 9.12.2017
12.00 Začiatok 
 PROGRAMU 3. dňa
15.00 Mikuláš Náš – 
 DFS Grbarčieta, 
 DFS Kobylka, FS Črip
16.30 FIVE Gentleman
18.00 ICONITO
20.00  V I D I E K
22.00 Koniec programu 3. dňa

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

TIK DNV ponúka  16. 12. 2017,  9. 00 h
VIANOČNÝ MARIAZELL – Autobusový výlet

Malebné vianočné trhy v idylickom
alpskom pútnickom mestečku

Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49

Na čo sa v pripravovanom 
kultúrnom programe 

Vianočnej uličky môžete tešiť?
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DEVEX 5

 Aj tento rok sa na Cyklomoste 
slobody v Devínskej Novej Vsi 
uskutočnil Deň zatvorených hraníc, 
ktorý pripomenul 28. výročie pádu 
železnej opony. Zároveň bol aj 
spomienkou na obete železnej 
opony. Deň zatvorených hraníc je 
podujatie, ktorým Bratislavský sa-
mosprávny kraj spolu s mestskou 
časťou Bratislava-Devínska Nová 
Ves prispieva do programu Festi-
valu slobody 2017 organizovaným 
ÚPN. 18. novembra si tak mohol 
každý zažiť, aké to bolo cestovať 
s výjazdovou doložkou či pozerať 
sa na susednú krajinu spoza plota. 
Sťažený prechod Cyklomostom 
slobody sa skončil o 17:00 výtvar-
ným happeningom Petra Kalmusa a 
sviečkovým sprievodom k pamät-

níku. V sobotu sme si na Cyklomoste 
slobody v pripomenuli, že obyvate-
lia Východného bloku žili desaťročia 
za ostnatým drôtom a snaha 
prekročiť ho stála mnohých život. 
Súčasťou Dňa zatvorených hraníc 
bolo aj čítanie mien obetí Železnej 
obetí a pripomenutie ich príbehov. 
Výtvarník Peter Kalmus pripravil stuhu 
s menami štyridsiatich obetí a každé 
z mien postupne položil k jednému 
zo symbolicky rozložených igeli-
tových vriec. Účastníci sviečkového 
pochodu k nim alebo k pamätníku 
postupne položili sviečky. Organizá-
tori chceli podujatím poukázať aj na 
to, že sloboda nie je samozrejmosť a 
treba si ju nielen vážiť, ale aj chrániť 
a zaslúžiť.

Dárius Krajčír

 Som pravidelným čitateľom 
Devexu, hoci už nebývam v DNV,  
sporadicky mi ho dá môj brat alebo 
moja teta, keď prídem na návštevu 
do DNV. Som na dôchodku, ale stále 
ma zaujíma, čo sa deje v Devíne, kde 
som vyrastala a v DNV, kde mám 
celú rodinu mamičky, mojich bratov, 
bratrancov, sesternice. Plne súhlasím 
s pisateľom článku, lebo aj mňa iritujú 
názvy, ktorým často nerozumiem a 
čo potom ešte ľudia starší odo mňa? 
Prečo nevieme alebo nechceme (?) 
používať našu ľubozvučnú írečitú reč, 
ktorá patrí nášmu štátu a je našou 
rodnou rečou...je to naše kultúrne 
dedičstvo ako i historické pamiatky, 
ktoré  nechávame chradnúť, až 

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

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

Mgr. Andrej FAŠÁNEK 

a Lenka MOCIKOVÁ

Pavel HOJSÍK 

a Marcela VALEŠOVÁ

nových spoluobčanov
Lenka MURÁŇOVÁ

Martin DUDÁK

O dišli z našich radov
Mgr. Barbora VÁRYOVÁ,  PhD. 

rod. Plitková

Prof. Doc. JUDr. Juraj NEMEC, CSc.

Michal MATÚŠEK

Angelína SOFKOVÁ  

rod. Kohútiková

Róbert BERTHOTY 

a Miroslava KOVÁČIKOVÁ

Ing. Pavel VALÁBIK 

a Ing. Dagmar DANKOVÁ

Ivan HOLLÝ 

a Alena BUZINKAYOVÁ

Ivan KIČINA 

a Monika HARŠÁNYOVÁ

Blahoželáme!

Milan BARTOŠ

Štefánia HANUSKOVÁ  

rod. Boráková

Hermína MICHALÍKOVÁ  

rod. Tollová

Bedrich MARTANOVIČ

Nech odpočívajú v pokoji!

Ivana BRUNOVSKÁ

Tomáš BRUNOVSKÝ

Hana KOVARÍKOVÁ

Patrícia KOVARÍKOVÁ

Adela KOVARÍKOVÁ

Vitajte!

úplne zaniknú a namiesto nich post-
avíme čosi nové, čo sa ani nehodí 
do okolia. Ľudia zabudli ste, že bez 
minulosti nebolo by prítomnosti a 
ani budúcnosti, lebo každý  národ 
buduje na základoch minulosti a 
snaží sa byť pokračovateľom nášho 
dedičstva. Zjavne je to iba snaha 
niektorých ľudí a môj sen... ľudia, 
zobuďte sa a neničte to, čo máme 
chrániť a uchovávať pre naše ďalšie 
generácie. Veď treba len trochu 
chcieť! 

Vážená redakcia, želám veľa 
zdaru, dobrých príspevkov 
a veľa čitateľov. Ďakujem, že 
ste. Paulina J.

 V piatok 10.11.2017 sa v základ-
nej škole P. Horova 16, uskutočnil 
zábavný večer pre deti prvého 
a druhého ročníka. 
   Po príchode detí do školy nasledo-
vala príjemná večera a zábava sa 
začala lampiónovým sprievodom 
po Devínskej Novej Vsi. Po návrate 
do školy si mohli deti oddýchnuť 

V piatok 10.11. sa dožil okrúhleho 

životného jubilea 

DENIS RUŽOVIČ. 

Želáme mu pevné zdravie, 

inšpirujúcu 

a ducha povznášajúcu lásku, 

bezodnú zásobu ľudského šťastia, 

oporu priateľov na ceste vpred 

a veľa naplnených plánov a predsa-

vzatí  v práci a v živote.

Všetko naj želajú mama, babka, 

tety, strýcovia, bratranci a sesterni-

ce.Ku gratulantom sa pripájajú aj 

priatelia  z poslaneckého klubu

Deň zatvorených hraníc
Blahozelanie

Večer plný 
zábavy

pri vystúpeniach svojich kamará-
tov. Po oddychu sme sa vybrali do 
telocvične, kde s veľkým nadšením 
deti bojovali v družstvách. Po 
športovom zápolení  nasledovala 
diskotéka a tanečné súťaže plné 
nadšenia a zábavy.  Večer sme 
ukončili o 22. hodine spevom 
v doprovode gitary.
Deti plné radosti a nových zážitkov 
odchádzali v sprievode rodičov do 
svojich domovov.  

K.  Šikulová, vedúca ŠKD

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili vo voľbách do orgánov Bratislavského 
samosprávneho kraja. Skončil som za Devínsku Novú Ves a Devín ako tretí 
z deviatich kandidátov. Príjemne ma však prekvapila informácia, že som za 
Slovenskú národnú stranu dosiahol v Bratislave najlepší výsledok. Budem 
veľmi rád, ak sa víťazovi volieb podarí presadiť v župnom zastupiteľstve čo 
najviac projektov pre Devínsku Novú Ves a Devín.

S úctou
Ing. Juraj Strempek
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DEVEX 6

S OLO zadarmo do ZOO
 Nový školský rok neúprosne roz-
krútil kolotoč školských povinností 
a my, žiaci zo Základnej školy I. 
Bukovčana, sme sa prázdninovo 
oddýchnutí s veľkým elánom 
vrhli do jeho víru. Odštartovaním  
školského roka sme odštartovali aj 
účasť v mnohých projektoch, ktoré 
dopĺňajú náš vzdelávací proces. 
Jedným z našich prvých je projekt 
S OLO ZADARMO DO ZOO – 
6. ročník OLOMÁNIE. Pre triedy 
5.D,7.C a 8.A ( po nich nasledovali 
aj ďalšie ) sa 18.9. otvorila brána 
bratislavskej ZOO a mohlo nastať 
poznávanie tajomnej a zaujímavej 
ríše rôznych zvieratiek, ktoré sa 
nám predstavili v celej svojej kráse.
Podmienkou návštevy ZOO bolo 
priniesť pre zvieratká mrkvu či 
jabĺčko. Pochopili sme, že pred 
nastávajúcou zimou je pre každého 
obyvateľa ZOO dostatok potravy 
veľmi dôležitý, preto sme priniesli 
jabĺčok aj mrkvičky oveľa viac. 

Napríklad pre drobnú siedmačku 
Terezku bolo hračkou priniesť 
v drobných rúčkach až šesť kíl 
mrkvy a pre Karin päť kíl červených 
jabĺčok. Videli sme, spoznali sme, 
pomohli sme. A pomôžeme aj 
nabudúce. 

Soňa Škulová

Putovanie za kultúrov

 Knihy sú otvorené dvere do 
čarovného sveta – toto motto 
sa stalo oporným bodom našej 
tvorivej inšpirácie pri realizácii pro-
jektu: Záložka do knihy spája 
školy- tajuplný svet knižných 
príbehov. 
 Hlavnou myšlienkou tejto mimo-
riadne zaujímavej aktivity žiakov 
ZŠ na Ulici Ivana Bukovčana bolo 
na základe čítania spoznávať 
svet literárnych príbehov a ten 
zobraziť na záložke.  Pri tvorbe 
záložiek sme dovolili našej fan-
tázii, aby nám pomohla vyjadriť 
všetko to, čo prežívame pri čítaní. 
Prenikli sme do sveta tajomstiev, 
dobrodružstiev, záhad, prekvapení. 
Zoznámili sme sa s množstvom 
postáv a postavičiek, ktoré nás 
pustili do svojho literárneho sveta.  
A ďalej? Všetky svoje pocity sme 
vyjadrili prostredníctvom fareb-
ných záložiek. Do balíčka sme 
zabalili Pipi Dlhú Pančuchu, Har-
ryho Pottera, Bojka, Harriet Man-
nersovú, Milesa, Aljašku, Liesel 
Memingerovú či Jerguša Lapina 

TAJUPLNÝ SVET 
knižných príbehov

s ich príbehmi a zážitkami, s ktorý-
mi sa s nami podelili. Tejto veselej 
„partičke“ sme napísali sprievodný 
list a hurá – smer Základná škola 
Jirkov pri Chomutova smer kamaráti 
z Čiech, ktorí tak ako my radi čítajú 
a tým spoznávajú tajuplný svet 
knižných príbehov. Veľa sme čítali, 
veľa sme spoznali a našli sme si 
nových kamarátov – reálnych aj 
literárnych.            Soňa Škulová

 V ZŠ  Pavla Horova sa 
snažíme našich žiakov vzdelávať 
a vychovávať nielen v školských 
laviciach, ale aj mimo nich. Pod-
porujeme v nich estetické cítenie, vyt-
várame predpoklady na pestovanie 
a rozvíjanie citu ku kráse zobrazenej 
v  rôznych druhoch  umenia. A tak 
sme v októbri v rámci predmetov výt-
varná, literárna, hudobná, občianska 
a etická výchova putovali za 
kultúrou do múzea, kina aj divadla.
 Piataci, ôsmaci a deviataci 
navštívili v Slovenskom národnom 
múzeu 26. ročník Bienále ilustrácií 
Bratislava. Je  najväčšou súťažnou 
výstavou originálov ilustrácií detskej 
a mládežníckej literatúry a patrí k 
najväčším svojho druhu na svete. 

Usporiadateľom Bienále je Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky 
a hlavným organizátorom Bibiana, 
medzinárodný dom umenia pre 
deti. Organizuje sa každý nepárny 
rok. Dievčatá a chlapci obdivovali 
najlepšie  ilustrácie detských kníh z 
celého sveta. Veľmi ich zaujali  práce 
ocenené cenami Grand Prix BIB, Zla-
té jablká BIB, Plakety BIB , Čestné 
uznanie vydavateľstva aj pre-
mietanie animovaných rozprávok.
 Žiaci ôsmeho a deviateho 
ročníka si v kine Mladosť v rámci 
18. ročníka medzinárodného festi-
valu dokumentárnych fi lmov Jeden 
svet pozreli fi lm Čakanie. Spoznali 
osud utečeneckej irackej rodiny, 
ktorá v Dánsku čakala na udele-

nie azylu. Uvedomili si, aký ťažký 
je život utečencov, aké problémy 
musia riešiť, ako sa snažia včleniť 
do života v novej spoločnosti. 
Zaujímavá bola aj beseda po 
fi lme s členom Občianskeho  
združenia Človek v ohrození, 
v ktorej oboznámil žiakov so situá-
ciou s utečencami na Slovensku.
 Najstarší žiaci si v divadle Nová 
scéna pozreli muzikál Punk rock. 
Sedem tínedžerov sa v hre stretáva 
v jednom z opustených priestorov 
školy, každý z nich má svoje trápe-
nia a problémy s rodičmi, láskami, 
kamarátmi, školou a so samým 

sebou. Hra je o tom, akí vedia byť 
dnešní mladí ľudia krutí a cynickí, ale 
aj citliví a empatickí.  Vznikla v spo-
lupráci s Národným koordinačným 
strediskom pre riešenie problematiky 
násilia na deťoch a Ministerstvom 
školstva SR. Veľmi dobrá a poučná 
bola aj beseda so psychológom po 
skončení predstavenia na tému násil-
ia a hľadania identity mladých ľudí.
 Žiaci si z týchto podujatí odniesli 
krásne zážitky, ale aj dôležité témy 
na uvažovanie, o ktorých diskutovali 
aj v škole na vyučovacích hodinách.                    

Mgr. Balajová
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DEVEX 7

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 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

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

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

tel. 0905 616 798

• Maľovanie, stierkovanie Vladimír 
Škultéty           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
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Za dobrú cenu urobím prestavbu aj 
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná 
záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

 tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK.           
tel.: 0903 795 432

• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 
tel.: 0904 239 227

• 3 izbový BYT NA PREDAJ. 
Ponúkame 3 izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt. Králika 8 v BA 
DNV. Byt na ôsmom poschodí z 8. 
Plocha 65 m2, má loggiu a pivničku. 
Byt je voľný, nie sú na ňom ťarchy. 
Cena 120 000 EUR. Obhliadku a pô-
dorys si dohodnite na 

 bytnapredajdevinska@gmail.com
• 4 izbový BYT NA PREDAJ. 

Ponúkame 4 izbový zrekonštruovaný 
byt. Bukovčana 4 v BA DNV. Byt na 
treťom poschodí z 8. Plocha 80 m2, 
má loggiu a pivničku. Byt je voľný, 
nie sú na ňom ťarchy. Cena 145 000 
EUR. Obhliadku a pôdorys si dohod-
nite na:

  bytnapredajdevinska@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

alebo Pod srdcom. 
tel.: 0903 961 302

• Predám 4-árovú záhradu s murova-
nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.                tel.: 0915 738 952

• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 
tel.: 0904 239 227 

• Predám menšiu záhradu s murovanou 
chatou v DNV, a to v záhradkárskej 
osade pri Waitovom lome (voda a 
elektrina pri pozemku). Záhrada je 
výhodne umiestnená (hneď pri príjaz-

dovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad.             

tel.: 0903 244 777
• Predám uzamykateľný garážový box 

v garážovom dome na ulici Š. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte 
na adresu: krutil@centrum.sk

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. Na Grbe 
55.                     tel.: 02/6477 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
• Vezmem súrne do dlhodobého 

prenájmu garáž, pre vyššie auto 
(Mercedes-Benz Vito), v garážovom 

dome oproti J.Poničana. Nie Denova. 
Cena: dohodou. 

tel.: 0905 464 912
 e-mail: careco@centrum.sk

• Klietky pre chov prepelic , králiky, 
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Medzinárodná poradenská 

spoločnosť hľadá pre svoju novú 
kanceláriu v Devinskej Novej Vsi 
pracovníkov do administratívy a ob-
chodu. Ponuky s motivačným listom a 
životopisom posielajte na adresu:

 jobs@upstream.sk
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani  
katolíčku v rodinnom dome v Devín-
skej Novej Vsi.” 

tel.: 0903 780 797

Tohto roku sa žiaci 2.A triedy a 6.A 
triedy zo ZŠ Pavla Horova 16 zapo-
jili do verejnej zbierky pod názvom 
Biela pastelka 2017 na pomoc 
ľuďom s ťažkým zrakovým posti-
hnutím. Jej ambasádorom je pre 
tento rok  futbalista Marek Hamšík. 
Zbierka prebieha v mestách a ob-
ciach celého Slovenska a my sme 
sa rozhodli do nej 22.septembra 
zapojiť v našej domovskej Mestskej 

časti – Devínskej Novej Vsi.  Ako 
dobrovoľníkov ste nás mohli aj s vo-
diacimi psíkmi stretnúť pred Ternom , 
pred Lídlom a v Tescu.
Touto cestou by sme chceli 
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí 
prispeli a  ktorým osud takto postih-
nutých ľudí nie je ľahostajný.

 Žiaci 2. a 6.A triedy 
ZŠ P. Horova

VIANOCE S KYTICOU
V sobotu  9.12. o 14 h. ŽSS Kytica pozýva 

na krst CD pod názvom 
"Vianoce s Kyticou".

BIELA PASTELKA 
pomôcť môžeme aj my – malí
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Z policajného
zápisníka

vchodových dverí obytného domu, čím 
spôsobil spoločenstvu vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov škodu v zatiaľ 
nezistenej výške. 
• Hliadka PZ v čase o 19.17h dňa 
11.11. na ulici Štefana Králika zastavila 
vodiča motorové vozidla zn. Renault 
Clio, ktorý pri jazde poškodil zapar-
kované motorové vozidlo. Počas kon-
troly policajti vyzvali 59-ročného muža, 
aby sa podrobil dychovej skúške.  Polica-
jti  pri dychovej skúške mužovi namerali 
0,68mg/l alkoholu v dychu, opakovane 
0,65mg/l. 59-ročný vodič bol zais-
tený, nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 
podľa §-u 289 ods. 1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od 
07.00h do 16.10h dňa 13.11. na 
Námestí 6. apríla prekonal oplotenie 
rodinného domu, vnikol na pozemok a 
z kôlne odcudzil motorovú pílu zn. Sthil, 
následne poškodil vchodové dvere na 
rodinnom dome a z rodinného domu 
odcudzil notebook zn. Assus, note-
book zn. HP, sadu Gola s montážnym 
náradím,  fľašu alkoholu, mobilný 
telefón zn. Nokia Lumia, šperkovnicu 
s bižutériou, dámske hodinky zn. 
Kvatro, kľúče od motorového vozidla 
a následne z pozemku odcudzil moto-
rové vozidlo zn. Nissan Note, čím spô-
sobil poškodenému 27-ročnému mužovi 
škodu krádežou vecí a motorového vo-
zidla vo výške 6.219 eur a škodnému 
58-ročnému mužovi škodu poškodením 
vo výške 600eur a škodu krádežou vo 
výške 170 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
12.00h dňa 17.11.2017 do 08.00h 
dňa 18.11.2017 na ulici Na Grbe 
odcudzil z neuzamknutej garáže  voľne  
odložený  bicykel zn. CBX, čím  spôso-
bil poškodenému 52-ročnému mužovi 
škodu v zatiaľ nezistenej výške. 

Or Pz Ba4 mk

Z pol
záp

• Hliadka PZ v čase o 23.23h dňa 
28.10.  na Mlynskej  ulici obmedzila 
na osobnej slobode 20-ročného muža, 
ktorý prechovával igelitové vrecúško, 
v ktorom sa nachádzala neznáma 
sušená zelená rastlina, nakoľko bol 
podozrivý z prečinu Nedovolená výro-
ba omamných a psychotropných  látok,  
jedov  alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 171 
ods. 1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
o 23.00h dňa 03.11.  na ulici 
Janšáková v záhradkárskej  oblasti 
podpálil tam zaparkované motorové 
vozidlo zn. Volkswagen Golf III. Požiar 
následne poškodil elektrickú rozvodovú 
skriňu, čím spôsobil poškodenému 
30-ročnému mužovi škodu v nezistenej 
výške a poškodenej spoločnosti škodu 
elektrickej rozvodovej skrine v zatiaľ ne-
zistenej výške.
• Neznámy páchateľ v čase od 
16.00h dňa 04.11. do 05.40h dňa 
06.11.  na Zavadilovej  ulici odcudzil 
z tam zo zapakovaného nezamknutého 
motorového vozidla zn. Škoda Octa-
via  USB kľúč, AUX kábel a doklady 
od motorového vozidla, čím spôsobil 
poškodenej 26-ročnej žene škodu  vo 
výške 60 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
18.00h dňa 07.11. do 07.00h dňa 
08.11. na Mlynskej ulici odcudzil z plota  
rodinného domu video vrátnika, čím 
spôsobil  poškodenému 65-ročnému 
mužovi škodu vo výške 120 eur.
• Hliadka PZ v čase o 04.45h 
dňa 10.11. zadržala 21-ročného 
muža, ktorý poškodil sklenenú výplň  

ms

Jesenná časť III ligy
15.KOLO 4.11.2017 13:30 
ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV
 - FC Petržalka 0:2 (0:0)
14.KOLO 29.10.2017 14:00 
ihr.Vajnory
FK Vajnory - FK VW Lokomotíva 
DNV 2:2 (1:1)
13.KOLO 21.10.2017 15:00
ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV 
- TJ Rovinka 2:0 (1:0)

12.KOLO 14.10.2017 15:00
ihr.Sv.Jur
ŠK Svätý Jur - FK VW Lokomotí-
va DNV  1:5 (0:3) 
11.KOLO 07.10.2017 15:30
 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV 
- ŠK Slovan BA "B"  1:2 (0:0)
7.KOLO 04.10.2017 15:30 
ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV 
- ŠK Lozorno FO  1:0 (0:0) 

Uplynulý víkend pokračovala aj 
1. liga západ v šachu. Šachisti 
Devínskej Novej Vsi mali v sobotu 

ŠACH

Deň Milana R. Štefánika

voľno, pretože Trnava sa zo súťaže 
odhlásila a v nedeľu zdolali Sereď 
presvedčivo 6-2. V tabuľke sú na 
8. mieste. V nasledujúcom dvojkole 
2-3.12. vycestujú za súpermi do 
Komárna a Nitry.

 V pondelok 23. 10. sa školská 
knižnica v ZŠ  na Ulici I. Bukovčana 
premenila na lietadlo, do ktorého na-
sadli žiaci spolu so svojimi hosťami pri 
príležitosti súťaže Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice. Prečo do 
lietadla? Pretože ústrednou témou 
bol  Deň Milana Rastislava Štefánika. 
Náš deň sme si nazvali Oči plné ob-
lohy. Názov podujatia sme si požičali 
z knihy od Jaroslava Rezníka Oči 
plné oblohy, lebo najviac zo všetkých 
zameraní nás zaujal Štefánik ako 
letec, umelec a cestovateľ. Tomu zod-
povedal aj náš výber hostí, ktorí boli 
fantastickí! 
 Ivan Bella kozmonaut, Marián 
Komáček akademický maliar, Zuzana 
Štelbaská spisovateľka, Miriam Lisá 
dramaturgička TV Markíza, Hanka 
Vargová cestovateľka. V tejto milej 
spoločnosti prežili žiaci , ktorí sa 
premenili na letušky, vojakov, diplo-
matov, domorodcov a rozprávkové 
postavičky nezabudnuteľné predpo-
ludnie. 

 Pán Bella nás preniesol do vesmíru. 
S otvorenými ústami sme počúvali 
životný príbeh nášho prvého sloven-
ského kozmonauta. Pán Komáček, 
milovník veteránov,  nás vrátil na 
Zem a predstavil nám svojho priateľa 
kozmonauta ako človeka s veľkým 
srdcom a zmyslom pre humor.  Pani 
Štelbaská a pani Lisá nás opäť vzniesli 
do oblakov, do sveta knižiek, ktoré 
ponúkajú zázračný priestor na lietanie 
či  snívanie. A pani Vargová nás spre-
vádzala krajinami, ktorá navštívila ona 
aj Štefánik, dokonca bola aj na Mont 
Blancu, tisíc metrov pod jeho vrcho-
lom. Absolvovala cestu okolo sveta 
a na tú nás aspoň na chvíľu zobrala 
so sebou. 
 To neboli besedy, to bol gejzír infor-
mácií, príbehov, faktov, zaujímavostí, 
putovania, smiechu, hier a radosti 
a oči sme naozaj mali plné, plnučičké 
oblohy.  Bol to naozajstný Deň Milana 
Rastislava Štefánika a ten by mal určite 
z nás veľkú radosť. Nezabudneme - 
veriť, milovať, pracovať. S. Škulová
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