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Nedávno odišiel do večnosti
Svetloslav Veigl, rímskokatolícky
kňaz, básnik a príslušník katolíckej moderny. Pozerám na
fotografie, na tvár – zrkadlo duše
- z ktorej sála   čistota, pokora,
oddanosť, múdrosť, láskavosť...
vlastnosti... I porovnávam ich pri
stretnutiach s inými „zrkadlami
duší“, ktoré sa pohybujú denne
okolo.
Viem, že brnkám mimo.
Mimo mladých a mladších.
Triafam, možno, starších a skôr
narodených. A tých počujem
ako sa hrozia premnožených
hulvátov, grobiánov, drsňákov,
arogantných....aj keď pričasto pochádzajú z kategórií len o niečo
menejročných.
Preto ma prekvapilo stretnutie, iba nedávno, a „iba“ s mládencom, ktorého vek nepresiahol
ešte štvrťstoročie. Očakával som
obhajobu drsňákov, arogantných
.....a. Neviem, či bol spln alebo
iný prírodný úkaz, alebo bol iný
dôvod na svetabôľ, či spoveď.
Otec rodinu opustil keď mladý
muž mal sedem. Matka mala
tri zamestnania aby utiahla aký
taký štandard. Fetovať mladý
začal v dvanástich. Matka
ho odvrhla v sedemnástich.
A vyznával sa: „Myslíte, že nevidím, čo sa tu deje? Vy nemáte ani
potuchy! Vládnu žraloci a krysy.
Myslíte, že voľačo zmôžete
s vašim moralizovaním? Ja vám
fandím! Ale neverím, že sa vám
podarí zmeniť z tisíca dvoch.“
Never!  Ale pomôž!!!!!
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Pre budúcich prváčikov boli tieto dni najzaujímavejšie v ich živote.

Rozpočet MČ DNV na rok 2010. Aký je?

Koľko pravdy
a koľko zavádzania?
V rozpočte našej mestskej
časti na rok 2010 je niekoľko
zaujímavých položiek, s informáciami o nich by som sa s vami
teraz rád podelil.
1. Štúdia – rekonštrukcia
striech ZŠ a MŠ
za 3 319 EUR
K tomuto nápadu som sa už raz
vyjadroval, keď bol ešte v akčnom pláne DNV, teraz sa bohužiaľ dostal do rozpočtu. Nápad, aby sme na ploché strechy
základných škôl dali robiť nadstavby, aby ploché strechy nezatekali, je scestný. Plochá strecha sa dá v súčasnosti kvalitne
opraviť tak, aby vydržala dlhý
čas bez poruchy. Nehovoriac

o tom, čo by to prinieslo z architektonického hľadiska. Nehovorím, že budovy základných
škôl sú špičkovou architektúrou,
ale novotvar šikmej strechy skôr
uškodí ich vzhľadu, nehovoriac
o tom, že takáto rekonštrukcia
strechy je niekoľkonásobne drahšia. Ak chcete opraviť strechy
na školách, stačí urobiť výberové konanie na opravu plochej
strechy z jej následným zateplením. V prípade potreby sa
poškodený strešný plášť opraví
nalepením kvalitného modifikovaného izolačného pásu (príp.
fólie)alebo náterom, potom nasleduje vrstva tepelnej izolácie
(Pokračovanie na strane 2)

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Vedeli ste o tom?
Koľko nákladných aut
pribudne v DNV?
V DEVÍNSKEJ
PLÁNUJÚ POSTAVIŤ
nové logistické centrum
V Devínskej zrejme vyrastie
nové logistické centrum.
Spoločnosť Realiz, a.s. plánuje
do výstavby logistického
centra v Devínskej Novej Vsi
investovať zhruba 8,5 mil. eur.
Vďaka novému logistickému
centru by malo vzniknúť 50
nových pracovných miest. Ako
vyplýva z investičného zámeru,
ktorý už investor predložil na
posúdenie vplyvov na životné
prostredie, s výstavbou centra
chce investor začať v máji
tohto roka pričom ukončenie
výstavby je naplánované
o dva roky neskôr.
Logistické centrum by sa malo
rozprestierať na ploche takmer
25-tisíc metrov štvorcových.
Centrum by mali tvoriť tri halové
objekty a administratívna
budova. Halové objekty by
mali byť jednopodlažné
a administratívna budova
trojpodlažná. Logistické
centrum by malo pre
potenciálnych záujemcov
poskytnúť takmer 8,5
tisíc metrov štvorcových
skladovacej plochy, viac
ako 470 metrov štvorcových
plochy pre administratívu.
Halové objekty budú podľa
investičného zámeru
slúžiť ako sklady potravín
(Pokračovanie na strane 3)
Úzavierka dnešného čísla
bola 18.2. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 4.3. 2010,
číslo vyjde 12.3. 2010.
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Z radnice
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV (MZ
MČ DNV) sa zišli 10. februára
2010 na   mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Hlavným bodom rokovania bola
Zmluva o dielo na Cykolomost
Schlosshof – Bratislava DNV
a závery bilaterálneho rokovania k navrhovanému projektu
cyklomostu. Na tomto mimoriadnom zasadnutí boli prijaté
tieto mimoriadne dôležité závery
a uznesenia k prerokovávanej
problematike:   

MZ MČ DNV
• schválilo Zmluvu o dielo na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
„Cyklomost Schlosshof – Bratislava
Devínska Nová Ves“ – Cyklomost I.
so zhotoviteľom Projkon, spol. s r. o.,
Beniakova 24, 841 05 Bratislava,
IČO: 35838493, požiadalo starostu
MČ DNV každú zmenu nad rámec
zmluvy na projektovú dokumentáciu
pre stavebné povolenie „Cyklomost
Schlosshof – Bratislava Devínska
Nová Ves“ – Cyklomost I. predložiť na
schválenie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves, a uložilo prednostovi Miestneho úradu a architektovi mestskej

časti predkladať informácie z výrobných výborov na prerokovanie do
Komisie výstavby, architektúry a dopravy mestskej časti,  
• zobralo na vedomie informáciu
o záveroch bilaterálneho rokovania
Slovensko – Rakúskych partnerov
k projektu Cyklomost I. a Cyklomost
II. Zo dňa 4. 2. 2010 v obci Engelhartstetten (Rakúsko), schválilo
vstup mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves do projektu
realizácie premostenia Schlosshof – Bratislava Devínska Nová Ves
Cyklomost II., ako partnera pri podaní predbežnej žiadosti pre projekt Cyklomost II. Prostredníctvom
zástupcov spolkovej krajiny Dolné

Rakúsko z programu Európskej
regionálnej spolupráce s podmienkou potvrdenia tohto vstupu
ako partnera i zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a Hl.
m. SR Bratislavy, a schválilo
predbežný prísľub pomernej
časti
finančnej
spoluúčasti
na financovaní tohto projektu
„Cyklomost II. Schlosshof –
Bratislava Devínska Nová Ves“,
prislúchajúcej mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves,
v rámci partnerstva a finančnej
spoluúčasti Slovenskej republiky,
Bratislavského samosprávneho
kraja a Hl. m. SR Bratislavy na
tomto projekte.                          zrb

Rozpočet MČ DNV na rok 2010. Aký je?

Koľko pravdy a koľko zavádzania?
(Pokračovanie zo strany 1)
z extrudovaného polystyrénu
hrúbky 12-15 cm a nakoniec
ide vrstva štrku (princíp tzv. obrátenej strechy). Cena za m2
takejto úpravy strechy je cca 40
EUR (1 200 Sk), takže za peniaze na nezmyselnú štúdiu sa
dá opraviť 83 m2 strechy. Tento
nezmysel ešte verejne v DTV obhajuje pani poslankyňa Vargová, predseda Komisie výstavby,
čo na to viac povedať ...
2. Územný plán CMZ
DNV za 59 749 EUR
Najprv nám súčasní poslanci spolu so starostom zničia
centrum Devínskej – stačí sa
pozrieť ako vyzerá Istrijská
ulica a potom idú robiť územný plán tejto časti Devínskej
za 1 800 000 Sk !!! To je neuveriteľná arogancia moci a úplná neschopnosť!
3. Štúdia – obecný dom
a park Charkovská
1 za 7000 EUR
Na toto sa mi tiež hľadajú slová, napadá mi, že tie štúdie
sa robia len preto, aby niekto
za ne dostal dobre zaplatené…
4. Predaj pozemkov
Istrijská 68
Ďaľší nezmysel, o ktorom som
už tiež písal. Každý investor,
DEVEX 2

ktorý si tieto pozemky kúpi,
tam bude chcieť vybudovať
čo najväčšie bytové domy aby
zhodnotil investíciu. Určite si pamätáte, ako skončila podobná
snaha pred niekoľkými rokmi
– zdvihla sa proti tomu vlna odporu a potenciálny investor sa
stiahol. Tento priestor treba dobudovať, máme tu vybudované
múzeum, pri ktorom sa nedá zaparkovať, okolie vyzerá hrozne,
to je tiež vizitka práce našich
poslancov a starostu.
Momentálne u nás v Devínskej
vzniká architektonický koncept
PREMENU DNV pod vedením
ing. arch. Daniela Šubína, ktorý si zobral za cieľ vytypovať
dôležité lokality v Devínskej
a architektonicky ich spracovať.
Výstupom tohto zaujímavého
projektu by malo byť niekoľko
architektonických štúdií našej
Devínskej. Títo architekti pracujú
bez nároku na odmenu a myslím, že stačí podporiť tento
projekt a ušetríme kopu peňazí na nezmyslené a zbytočné
štúdie.
5. Ostatné tovary
a služby – 235 040 EUR
V rozpočte MČ DNV je jedna
neuveriteľná položka, ktorá
sa volá Ostatné tovary
a služby a je na ňu vyčlene-

ných 235 040 EUR, teda viac
ako 7 miliónov Sk!!! Každý
rozumne uvažujúci človek sa
logicky spýta, čo to vlastne je
a na čo ide samospráva minúť
takú veľkú sumu. Takto som sa
pýtal aj ja a v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám som požiadal prednostu MÚ ing. Šeligu o informáciu
o tejto položke rozpočtu. Dostal som od neho veľmi zaujímavú odpoveď, musím vám ju
odcitovať: Vážený pán Jambor,
samosprávnymi orgánmi MČ
BA DNV nebol na rok 2010
schvaľovaný rozpočet v takej
podrobnej špecifikácii, ktorú
vo svojej žiadosti požadujete.
Štruktúru rozpočtu MČ DNV
na rok 2010 som vám poskytol
tak, ako bola schválená v orgánoch samosprávy MČ DNV
dňa 24. 11. 2009 a je pre
exekutívu MČ DNV záväzná.
Nie je mi tiež známy žiaden verejný materiál, ktorý by takéto
žiadosti riešil. Dielčie podklady pre zostavenie jednotlivých
položiek rozpočtu na rok 2010
sú iba v podobe interných pracovných podkladov( týka sa to
i rozpočtových položiek 633,
635 a 637) a preto nemôžem
vyhovieť vašej žiadosti.
Toto je neuveriteľná arogan-

cia moci, pán prednosta vy sa
nehanbíte, takto odpovedať
občanovi? Veď vaším poslaním
je pracovať pre blaho všetkých
a sú to peniaze nás všetkých!
Nerozumiem, ako mohla takúto položku v rozpočte schváliť
komisia financií, podnikania
a rozvoja cestovného ruchu
a legislatívy, ktorej predsedom
je poslanec Miloslav Šimkovič.
A samozrejme aj celé zastupiteľstvo. Buď ide o nevedomosť
a potom tam tí ľudia nemajú
čo robiť, alebo ide o zámer
najsilnejšej mocenskej skupiny
v zastupiteľstve robiť si s peniazmi čo sa im zachce a v tom
prípade tam takisto nemajú čo
robiť. Smutné je, že títo ľudia sú
rodáci z Devínskej a neustále
sa nás z lokálnych medií snažia
presvedčiť, ako im záleží na verejnom a našom dobre. Opak
je však pravdou. Pre Devínsku
za posledné roky nespravili
prakticky nič, pričom majú každý rok k dispozícii štedrý rozpočet. Myslím, že jediné čo nám
ostáva je nevoliť ich v nasledujúcich voľbách, lebo Devínskej
škodia. Len na okraj pripomínam, že takáto istá položka
bola v rozpočte aj v roku 2009.

Milan Jambor

VOLEBNÝ ROK A VYLÚČENÍ OBČANIA.
Už som toho popísal o Istrijskej ulici dosť, avšak odozva
žiadna. Zrejme, okrem mojej
osoby a vylúčených občanov,
to v našej komunite, volených
zástupcov samosprávy asi vôbec nezaujíma. Chcem však túto
problematiku posunúť aspoň
k stručnému záveru, aby sme sa
s problémami, ktoré občanov
zaujímajú, posunuli o nejaký kúsok ďalej.
Stručne zopakujem. Po nežnej revolúcii a vlastne až doposiaľ, sa veľa hovorilo o revitalizácii Istrijskej ulice. Táto téma
bola za sledované obdobie,
v podstate volebnou prioritou,
pre volebné kandidátky politických strán v našej samospráve.
Treba pripomenúť i to, že poslanci miestnej samosprávy a jej
starostovia, zadávali vypracovanie projektov na revitalizáciu
Istrijskej. Za projekty sa zaplatili
veľmi slušné finančné čiastky
z rozpočtov našej MČ. K ich realizácii sa ale za dvadsať rokov
nepristúpilo. Dôvody prečo sa
nepristúpilo k realizácii žiadneho návrhu nemienim rozoberať.
To už je teraz zbytočné, lebo
zrejme nikto za nič nemôže. To
nie „MY“ , to tí iní.
Pri tejto príležitosti ma však
zaujali niektoré skutočnosti, ktoré v celej revitalizácii Istrijskej,
zohrávali rozhodujúcu úlohu. Je
(Pokračovanie zo strany 1)

Vedeli ste o tom?
Koľko nákladných
aut pribudne v DNV?
V DEVÍNSKEJ
PLÁNUJÚ POSTAVIŤ
nové logistické
centrum
uskladňovaných
v neporušených obaloch.
Spoločnosť Realiz vznikla
podľa výpisu z Obchodného
registra SR v marci minulého
roku. Okrem iného sa zaoberá
aj sprostredkovaním predaja,
prenájmu a kúpy nehnuteľností,
či uskutočňovaním stavieb
a ich rekonštrukciou.



to predovšetkým otázka vlastníckych práv, k nehnuteľnostiam, vstupujúcim do prípadnej
revitalizácie Istrijskej ulice. Pre
prehľadnosť rozdelím Istrijskú
ulicu na dve časti, a to od ulice na Vyhliadke po ulicu Novoveskú, a od Novoveskej ulice
po reštauráciu u Michala.
Po nežnej revolúcii v časti
Istrijskej ulice medzi Novoveskou ulicou a ulicou na Vyhliadke, vlastnili
nehnuteľnosti
(pozemky a bytové a nebytové
domy) súkromní vlastníci občania a naša Mestská časť, v delimitácii od hl. m. Bratislavy.
V súčasnosti je však situácia
úplne odlišná, naša MČ okrem
nehnuteľností na Istrijskej 68,
(Chorvátske múzeum), ostatné
nehnuteľnosti odpredala miestnemu podnikateľovi. Neviem,
prečo sa MČ potichu zbavovala
týchto nehnuteľností. Znova poviem, to je už tiež zbytočné dnes
rozoberať. Samozrejme, revitalizáciu Istrijskej, v tejto novej
situácii, podľa môjho názoru,
nemôže mestská časť riešiť, bez
spolupráce so zainteresovanými
vlastníkmi nehnuteľností. Prečo
sa tak nekoná, na to znova nik
odpoveď nepozná. Čo sa plánuje s Istrijskou 68 (Chorvátske
múzeum a jeho okolie), nevieme, je to zrejme informačné
embargo pre občanov. Poslanci

komunikujú s občanmi len prostredníctvom poštových schránok na MÚ. No a starosta ten
stále usilovne rokuje s investormi, o čom, to však nik nevie.
Pozrime sa na druhú časť
Istrijskej, od Novoveskej ulice
po reštauráciu u Michala. V tejto
časti ulice, bola Istrijská násilne
zlikvidovaná komunistickou chobotnicou. Nástup demokratickej
spoločnosti nám, samozrejme
vlial do našich duší upokojenie
a istotu o tom, že podobné veci
sa u nás už diať nebudú. I tu sa
podarilo starostovi odpredať
časť pozemkov súkromnému
podnikateľovi. Ako to vyzerá
s budúcnosťou v tejto časti, je zo
strany samosprávy tiež, v informačnom embargu . O niečom
sa môžeme dozvedieť na internetovej stránke firmy KOPOS,
(výstavba), kde nám zodpovední pracovníci oznamujú,
že zastavajú celú ulicu súvislou
radovou zástavbou štvorpodlažných bytových domov až po vilu
Košťálka. Je to tam namaľované,
môžete sa pokochať vizualizáciou pohľadov na celú Istrijskú.
Pri tom zistíte, že, cesta, parkovanie, pešia zóna a protiľahlé
rodinné domy budú na rovnakej
výškovej úrovni ako na zrkadlovom klzisku. Ale to len potiaľ,
pokiaľ neuvidíme realizáciu. Čo
tam bude potom, neviem, ale to

zrejme už ani investora, nebude
v podstate zaujímať. Veď prečo
by aj malo.
Pri tejto príležitosti, sa chcem
pozastaviť pri budovaní protipovodňových zábran v našej mestskej časti. Je nepochopiteľné,
prečo od ulice Na hriadkach
až po ulicu Na kaštieli, vlastne
po celej dĺžke Istrijskej ulice smerom k Morave, sa žiadne protipovodňové zábrany nebudujú.
Ešte nepochopiteľnejšie je, že to
nevadí žiadnemu nášmu miestnemu a ani žiadnemu nášmu
mestskému poslancovi. Ba zrejme to nevadí ani pánovi starostovi. Veď prečo by im to aj malo
vadiť. Veď oni tam vraj predsa
nebývajú. Ani len vo sne ich nenapadlo, aby túto nehoráznosť,
z pozície samosprávy reklamovali? Nuž, taký precedens, nenájdete hádam po celej dĺžke
protipovodňových zábran od
Devínskej, až po Gabčíkovo.
Pýtam sa občanov, či sú spokojní s takouto samosprávou, resp.
s ľuďmi , ktorí ju vykonávajú? Ja
rozhodne spokojný nie som,
Pozrite. To je len zlomok
problémov, ktoré tu pretrvávajú,
ktoré ľuďom znepríjemňujú život. To je však skutočnosť, akú si
nik nepraje. Pre koho sa potom
máme tváriť, aké je to v našej
MČ všetko ružové?
Ing. Peter Ebringer

Slovo majú Novoveštania
Otázka pre veliteľa Mestskej polície.
Radi by sme sa dozvedeli, na základe , ktorej vyhlášky, majú právo mestskí policajti kontrolovať
a pokutovať vodičov, na súkromnom vyhradenom parkovisku pre zákazníkov, pred obchodným domom TERNO, na Eisnerovej ulici v Bratislave.
Vodič – zákazník
Nie som záhradník ale pri prechádzke okolo rybníka ma zaujali stromy priam obsypané imelom.
Viem, že je to cudzopasná rastlina a tiež, že je liečivá. Tak som sa zamyslel, či to množstvo neškodí
stromom a či nie je potrebné s tým niečo robiť aby nevyschli a nevykapali. A či sa to nedá využiť.
Mn
Občas tu počúvame v akom peknom prostredí tu žijeme a ako by sa dalo využiť. Reči sa teda trúsia, ale nik sa nimi nezaoberá. Pod horou vysadili stromky a všelijaké kríky len sa o to nik nestará a aký
pekní amfík by tam mohol byť, alebo park s lavičkami a trebárs malé pódium, zopár pňov a večer pri
hudbe, a všeličom inom?
A čo by ešte v Devínskej pasovalo? Okrem veľa podzemných garáži viacúčelová hala, kúpalisko
a klzisko. Tak čo páni šlo by to? Alebo si budete dávať do predvolebných sľubov ako vždy?
mv
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

1.-5. 3. Jarný denný tábor
- denný tábor so zameraním na turistiku
a poznávanie svojho bydliska
cena: 35 € (zahŕňa pedagogický dozor, obedy, poistenie,
dopravu a vstupné pri výletoch do mesta)
Istrijská 6 v čase: 8°° - 16³° h.
bližšie informácie: A. Pilchová, kontakt. 6477 0033
7. 3. Výročná schôdza chorvátskeho spolku v DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 15°° h.
9.-11. 3. Región v ktorom žijem ...
- stretnutie organizované pre žiakov základných škôl v DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 10°° h.
13. 3. Výročná schôdza MO Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v DNV
vo veľkej sále Istra Centra 14³° - 17°° h.
14. 3., 16. hod.
Škriatok Piatok
- detská divadelná scéna
vo veľkej sále Istra Centra od 16°° h.
vstupné: 0,90 €

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
12.3. Exkurzia - Nočný pochod
Miesto odchodu: TIK DNV o 20°° h.
27.3. Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari,
vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie
Miesto: Námestie pred kostolom o 14°° h

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)
28.2. /nedeľa/
14,00 a 15,30 a 17,00
PLANÉTA 51
V.B./ USA, 91 min., MP, slov.
dabing, animovaný

Z histórie si dobre pamätáme
Giordana Bruna, Galileiho Galilei,
ale aj našich Janka Silana, A. Žarnova a mnoho ďalších umelcov,
ktorí síce tvorili a vytvárali hodnoty,
ale nepasovali vtedajšej vláde, panovníkom alebo ovplyvňovateľom
verejnej mienky. V histórii sa zachovali oba póly. Aj tvorcovia a žičlivci
aj oponenti a nežičlivci. Tak to už

DEVEX 4

3.3. /nedeľa/ 18.30 h
GALIMATIÁŠ Fr.
10.3. /streda/ 18.30 h.
MILUJEM ŤA Čr.

v dejinách chodí. A rokmi vyzretá
verejná i odborná mienka uznala,
či priznala. S podobnými praktikami
s môžeme stretať i dnes. Takže niet
o čom uvažovať. Dejiny potvrdia,
alebo vyvrátia.
A, keďže vznikli nedorozumenia, prečo ten či onen nedostal, ľudia si nepamätajú, starosta MČ nám
poslal zoznam doteraz ocenených.

Verejné uznania za zásluhy

Starosta mestskej časti Bratislava DNV udeľuje verejné uznanie za zásluhy na návrh Miestneho zastupiteľstva MČ DNV osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o mestskú časť a jej obyvateľov. Odovzdanie
verejného uznania za zásluhy sa vykonáva slávnostným spôsobom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Týmto spôsobom boli ocenené osobnosti z kultúrnej a športovej oblasti,
osobnosti zaoberajúce sa sociálnou prácou, pedagogickou činnosťou, spoločenskou činnosťou pri organizovaní spolkov v mestskej časti a aj osobnosti
ktoré prispeli k rozvoju demokracie v MČ DNV. Zoznam udelených ocenení:
rok ocenenia
Číslo uznesenia
Miestneho zastupiteľstva
Držitelia ocenenia
Verejné uznanie za zásluhy od mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
1996
UMZ 189/12/96
Milan Rusko, Jendruchovci, Viliam Pokorný, Karol Moravčík,
Nikoleta Krajčírová, Jozef Štánsky, Mária Hannyová,
1998
UMZ 98/5/98 Eleonóra Boďová, Jozef Krajčír, Mária Petrášová, Alexandra Tauberová,
Stanislava Jurčáková, Ľubomír
Kochan,
2000 UMZ 499/11/2000
veľvyslanec Chorvátskej republiky
Djuro Deželič, za zásluhy za rozvoj
vzťahov medzi MČ DNV a Chorvátskou republikou
2004 UMZ 41/3/2004
udeľuje verejné uznanie za zásluhy
učiteľom ZŠ, MŠ a ZUŠ podľa predlohy
2005 UMZ 63/4/2005
Juraj Cvečko, za udržanie tradícií,
rozvoj menšinovej chorvátskej kultúry
a úspešnú reprezentáciu MČ DNV
v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí
2006 UMZ26/3/2006
Štefan Beseda, za celoživotnú prácu a prezentáciu MČ DNV
Jozef Krajčír, za dlhoročnú prácu
v oblasti kultúry a prezentáciu MČ
DNV
Michal Glosík, in memoriam za celoživotnú prácu za rozvoj MČ DNV
a organizovanie spolkov v MČ DNV
s vecnou odmenou pre pozostalých
2007 UMZ 67/4/2007
Jozef Slovinec, za dlhoročnú prácu
v komisiách Miestneho zastupiteľstva
MČ DNV a prácu v prospech spoločenských organizácií
Ildiko Puchertová, za dlhoročnú
reprezentáciu MČ DNV v oblasti
športu
UMZ 180/12/2007
Gustáv Beseda, za 20 ročné pô-

sobenie vo vedení súboru Rosica
a dlhoročnú propagáciu MČ DNV
v oblasti kultúry
Pavol Čorej, za dlhoročnú angažovanosť v oblasti kultúry a reprezentáciu MČ DNV na kultúrnych podujatiach v rámci Slovenskej republiky
a v zahraničí
Marián Jurčák, za výrazný rozvoj
demokracie a samosprávy v MČ
DNV
Jozef Klačka, za dlhoročnú prácu
v oblasti kultúry , histórie a dokumentárnej práce v získavaní údajov o MČ
DNV
Ľubomír Longauer, za výrazný rozvoj demokracie v MČ DNV
Alžbeta Vašeková, za dlhoročnú
prácu v oblasti zdravotnej služby
v podmienkach Obecného hasičského zboru v MČ DNV
2008 UMZ 159/12/2008
Mgr. Jozef Rajchl, za reprezentáciu
a propagáciu MČ DNV a za mimoriadny športový výkon počas bežeckej
expedície „Ázia 2008 po vlastných“
Jozef Dzurilla za reprezentáciu
mestskej časti a dlhoročnú obetavú
prácu vo funkcii veliteľa Obecného
hasičského zboru MČ DNV
2009 UMZ 176/12/2009/2
akad. mal. Viktor Hulík, za osobný
prínos k rozvoju demokracie a slobody v rámci MČ DNV
Ing. Ladislav Krechňák st.,
za osobný prínos k rozvoju demokracie a slobody v rámci MČ DNV
Mgr. Ladislav Krechňák ml.,
za osobný prínos k rozvoju demokracie a slobody v rámci MČ DNV
JUDr. Miloslav Šimkovič, za osobný prínos k rozvoju demokracie a slobody v rámci mestskej časti DNV
Ing. Alexej Zlocha, za osobný prínos k rozvoju demokracie a slobody
v rámci MČ DNV
Eva Grancová, za celoživotnú
dlhodobú prácu v školstve pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže
a za prácu v Zbore pre občianske
záležitosti
Júlia Zúbková, za celoživotnú prácu
vo výchovno-vzdelávacom procese
pri zameraní na kultúru-hudbu a spev.

ˇ kronika
Spolocenská
Uvítali sme
nových spoluobčanov
Jakub LIEDL
Vitaj !

Odišli z našich
radov
Veronika ŠELIGOVÁ,
rod. Encingerová
Marta OUZKÁ
Janko NETTICH
Anna BAUEROVÁ
Ing. Gabriel POPELÁK
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

Dňa 26.2.2010 je deň, kedy
si spomíname na nedožitých
80 rokov nášho
nezabudnuteľného
Jozefa Ivana.
Po zákernej chorobe nebolo
nám dopriate, aby
sme sa spolu
mohli tešiť v kruhu
celej rodiny.
Stále spomíname,
zostáva nám
v srdciach a v pamäti.
Nech odpočíva v
pokojnom spánku.
Manželka Terka, deti Marta,
Danka, Jožko s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.

v sobotu 13. februára otvárala podpredsedníčka
ChKS v DNV K. Poláková a DFS Grbarčieta. Privítali
hostí z veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave – Tuga Parle - i zo susedného Rakúska – Petar
Tyran a členovia HKG z Viedne - a pravdaže všetkých ostatných.
Slávnostný nástup organizátorov, tzv „defilírka“,
predchádzal ďalším humorným i zábavným častiam

programu od súťaže v odhadovaní váhy šunky – kto
uhádol šunku vyhral – cez srdiečkový tanec – víťazná dáma získala titul kráľovná bálu – až po bohatú
tombolu.
O dobrú zábavu sa počas celej noci starali Záhorienka zo Záhoria a Šubínovci z Devínskej.
Devätnásty chorvátsky bál nezostal nič dlžný
svojej dobrej povesti ani tento rok.
r

POCHOVALI SME BASU
Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti? Ale vráti. O rok sa stretneme opäť v klube dôchodcov.
Tento rok členovia klubu pochovali basu za prítomnosti preplneného klubu členmi, výborných
masiek a dobrej hudby, kde sme
sa veľmi dobre zabávali.
Masky „Svadba“ a všetko
čo k svadbe patrí vybavila a „zosobášila“ vtipne Danka L.
Dobrý nápad zúčastnených

„svadobčanov“. Druhá skupina
„Človeče nezlob sa“, tiež dobrý
nápad masiek. Pestré figúrky si
porobili masky samé, až na kukly,
ktoré zakrývali hlavu.
Potili sme sa pod kuklami, ale vydržali sme, veď sme boli Človeče,
nezlob sa.

Zábavné a milé boli aj ružové
prasiatka, či striga na metle čo
zabávali dôchodcov.
Aj maska Spiderman, čiže Pavúči


muž bol dobrý nápad pre zabávajúcich.
Prišiel večer čas na pochovanie basy, smútiaci sprievod ukončil našu zábavu.
Odchádzali sme s dobrým pocitom a ani sme si neuvedomili, že
sme už dôchodcovia
a že máme už viacej rôčkov. Te-

šíme sa už na ďalšie pochovanie
basy o rok.
Terka Ivanová
DEVEX 5

Aj Váš príspevok môže

pomôcť telesne postihnutým!

Občianske združenie Bez bariér pri Inštitúte
pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím a Strednej odbornej
škole pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta č. 1, 842 40 Bratislava
Žijeme v rôznorodej spoločnosti.
Medzi nami stále žijú ľudia s rôznym
zdravotným postihnutím, ktoré im
nedovoľuje žiť rovnocenne s ostatnými.
Potrebujú zvýšenú pozornosť a pomoc spoločnosti.
Pomoc môže mať rôznu podobu.
Jednou z nich by mala byť integrácia
zdravotne znevýhodneného jedinca
do spoločnosti.
To je cieľom aj špeciálneho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou
- Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
a Strednej odbornej školy pre žiakov
s telesným postihnutím.
Naše zariadenie poskytuje pracovnú rehabilitáciu občanom so
zdravotným postihnutím, odborné
a profesijné prípravy pre pracovné
uplatnenie vyžadujúcich špecifickú
starostlivosť- rehabilitačnú, zdravotnú, psychologickú a sociálnu.
Pri Inštitúte v roku 1997 bolo
založené občianske združenie
Bez bariér. Jeho hlavnou úlohou
je oslovovať rodičov, organizácie,
firmy, pre získavanie finančných
prostriedkov, ktoré sú využité

v prospech skvalitnenia celej prípravy občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou a telesne postihnutej
mládeže počas ich pobytu v Inštitúte.
Mladá, telesne postihnutá populácia sa chce podobne ako jej zdraví
rovesníci angažovať do všetkých
foriem života, prezentovať sa svojimi schopnosťami, výsledkami
svojej práce, čo si však vyžaduje
zvýšené finančné požiadavky
pre zabezpečenie podmienok,
v ktorých sa ich schopnosti môžu priaznivo rozvíjať. Finančné prostriedky
z občianskeho združenia umožňujú
podporovať činnosti, ktoré majú priaznivý dopad nielen na vzdelanostnú úroveň, ale sledujú všeobecný
rozvoj telesne postihnutého človeka,
jeho zapájanie sa do aktivít ostatnej
zdravej populácie.
Doteraz získané finančné prostriedky z občianskeho združenia
Bez bariér boli použité hlavne
na:
• modernizáciu vzdelávacieho
procesu v rôznych učebných
a študijných odboroch
• skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb poskytovaných v za-

riadení
• poskytovanie sociálnych výpomocí jednotlivcom z radov študentov
• poskytovanie výpomocí vyplývajúcich z požiadaviek zdravotného stavu
• pobyty v prírode vyplývajúce
z učebných dokumentov
• odborné a poznávacie exkurzie
• zabezpečenie študentských
súťaží rôzneho charakteru (napr.
Študentský šperk, JUVYR, a pod.)
• oceňovanie úspešných študentov
• kultúrne a spoločenské podujatia
a iné.

Zo skúseností a výsledkov práce zariadenia a občianskeho združenia
je zrejmé, že takéto investovanie má
svoj zmysel a opodstatnenie, pretože
ním dosahujeme žiadaný cieľskvalitnenie života telesne postihnutého občana s trvalými následkami. Veríme, že uvedené informácie
Vám v skratke priblížili našu snahu
pomôcť.
Príďte medzi nás, spoznajme sa
navzájom, naši vďační žiaci Vám
radi prejavia svoju vďaku a my Vašu
štedrosť zverejníme na reklamných
plochách nášho zariadenia.

Občianske združenie Bez bariér
pri Inštitúte pre občanov so zdravotným postihnutím
Číslo účtu: 1240658551/0200
vo Všeobecnej úverovej banke
IČO: 30813506
tel.: 02/5920 9106

RADOSŤ Z ROZDÁVANIA
Preplnená veľká sála Istra
centra v sobotu 20. februára
dávala tušiť, že sa pripravuje zaujímavé kultúrne podujatie. Zaujímavé bolo, bolo aj kultúrne ale
nie v tradičnom zmysle. Stretli sa
tu dôchodcovia združení v spolku
Jednota dôchodcov Slovenska na
jubilejnom stretnutí pri príležitosti
10. výročia od vzniku organizácie v DNV.
V úvode vystúpil spevácky
folklórny súbor Melódia z Petržalky. Pozdravil rokovanie, navodil
atmosféru príjemnými melódiami aj pre pamätníkov. Potom už
dôchodcovia, ktorých temperament nenasvedčoval tomuto názvu, hovorili o svojich radostiach
i starostiach.
DEVEX 6

So svojimi 360 členmi patrí organizácia medzi najaktívnejšie nielen v okrese, meste ale vari aj na
Slovensku, priznala predsedníčka
Beáta Jamborová. Stretávajú sa
pravideľne v Klube dôchodcov,
spoločne sa zúčastňujú kultúrnych
a spoločenských podujatí v DNV,
chodia na výlety, vychádzky, cvičia, športujú, chodia na zájazdy,
navštevujú chorých členov...dalo
by sa vymenovávať. Jednoducho
nepodliehajú starostiam s vekom.
Nemalou mierou im v tom pomáhajú aktivity v oblasti zdravia,
ktoré vedie MUDr. Kirňáková.
Veď Self monitoring, dni srdca,
dni cukrovky, proti osteoporóze
a ďalšie vysvetľujú, radia, pomáhajú. K príjemným chvíľam patria

aj návštevy kultúrnych súborov
z Devínskej v Klube dôchodcov,
vlastné programy ale teší aj záujem a podpora mestskej časti
DNV.
Vyznamenania, ktoré zopár
členov JDS dostalo: 3. st. D.Lipková, J. Kirňáková, Š. Dúbravčíková, A. Gulišová, J. Balážová,

Š. Ondriášová a A. Súkeník, 2.
st. A. Maderová, M. Slovincová
a B.Jamborová nemôže nahradiť
radosť, ktorú majú tí, čo robia pre
iných viac ako sa očakáva. A tú
bolo cítiť počas celého rokovania
členov jednoty dôchodcov pri ich
jubilejnom stretnutí.
r

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

02 - PREDAJ
• Predám domácu ml. papriku.
tel.:0918448873
• Predám digestor pk, počítač.
Monitor (nie LCD), súčiastky na
Š 105, aj plechy, konštrukciu na predajný stánok. Tel: 0902-432 361
• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel.: 0910 923 932

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.

Tel./zázn.. 6477 6963
• Vykupujeme europLETY.
Tel.: 0905 976 793,
0948 131 613
• Núdzové otváranie dverí.
Tel.: 0903 777 612

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 m²,
možnosť stavať. Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová
okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia je online
Bratislava, 23. február – Nadácia Volkswagen Slovakia je od dnešného dňa online prostredníctvom
internetovej stránky www.nadacia-volkswagen.sk. Ťažiskom jej programov v roku 2010 je oblasť vzdelávania.
Nadácia podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí.
„Vzdelanie sprevádza ľudí počas
celého života, tým, že sa učia a ďalej vzdelávajú, rozširujú si svoj horizont, zbierajú rozličné skúsenosti.
Preto sme stanovili také oblasti podpory, ktoré sprevádzajú ľudí v rôznych životných etapách,“ uviedol
Andreas Tostmann, člen správnej
rady Nadácie Volkswagen Slovakia a predseda predstavenstva
spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Hlavnými oblasťami podpory nadácie sú preto Bilingválna výchova
v ranom veku, Vysoké školy a Projekty zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia.
V rámci Bilingválnej výchovy v ranom veku Nadácia Volkswagen
Slovakia iniciuje zriadenie bilingválnej skupiny detí v materskej škole.
V roku 2010 získajú nemecké a slovenské deti hravou formou kontakt
s iným jazykom a inou kultúrou.
O skupinu detí sa bude starať slovenská a nemecká vychovávateľka,
takže si budú môcť každodenne
osvojovať cudzí jazyk. V zmiešaných skupinách sa budú deti učiť,
ako sa správať jeden k druhému
a spoločne žiť. V pilotnom projek-

te sa zatiaľ plánuje zriadiť vekovo
zmiešanú triedu s približne 20 deťmi.
Ďalším z ťažiskových programov
Nadácie Volkswagen Slovakia je
v rámci oblasti Vysoké školy, spolupráca so Strojníckou fakultou
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave na študijnom zameraníBratislava, 23. február – Nadácia
Volkswagen Slovakia je od dnešného dňa online prostredníctvom
internetovej stránky www.nadacia-volkswagen.sk. Ťažiskom jej
programov v roku 2010 je oblasť
vzdelávania. Nadácia podporuje
inovatívne vzdelávacie projekty
a svoj dôraz kladie na vzdelávanie
mladých ľudí. Nadácia Volkswagen
Slovakia je online „Automobilová produkcia“. Nadácia podporuje tento projekt financovaním
vzdelávacích projektov, učebnými
materiálmi, či vybavením laboratórií. Študenti tak budú profitovať
z poznatkov a skúseností výrobcu
automobilov, ktorý pôsobí na celom svete. Zároveň sa tak spoločne
s vedeckými pracovníkmi univerzít
začlenia do procesu výskumu a ďalšieho vývoja výrobných metód.

Volkswagen Slovakia podporuje
dobrovoľné angažovanie sa svojich zamestnancov. Zamestnanci sú
najcennejším kapitálom, ktorý
podnik má. Svojimi schopnosťami
a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti.
Platí to však aj v súkromnej oblasti
napr. pri angažovaní sa vo verejnoprospešných projektoch a neziskových organizáciách. Z tohto dôvodu
podporuje Nadácia Volkswagen
Slovakia projekty v oblasti vzdelávania, na ktorých sa podieľajú
zamestnanci VW SK vo svojom voľnom čase.
Nadáciu Volkswagen Slovakia
založila spoločnosť Volkswagen
Slovakia v roku 2008 za účelom
podpory vzdelávania na Slovensku. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je VW SK
vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku,
ale aj ľuďom v tejto krajine. Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“
vo vedomostnej spoločnosti.
Volkswagen Slovakia, a. s.

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
zápisnika
• V pondelok 8. 2. na parkovisku
na J. Jonáša sa neznámy páchateľ
vlámal do vozidla KIA Sorento
striebornej farby. Ukradol ovládač
k autorádiu a nôž. Krádežou spôsobil škodu 300 eur, poškodením
500 eur.
• Začiatkom februára trestne zodpovedná osoba (známa) vylákala
od manželov z DNV celkom sumu
11 410 eur vraj na zakúpenie bytu.
Prípad je v štádiu vyšetrovania.
• Neznámy páchateľ sa 9. 2.
na Slovinci vlámal do rodinného
domu, kde ukradol dámske Omega, šperky zn. Swarovsky, kufrík zn.
Samsonite, dámske hodinky Morris
Lacroix, pamätné mince a iné veci
v celkovej hodnote 6 290 eur.
• Pri vdychovaní prchavej látky
z plastovej fľaše 10. 2. prichytila
hliadka OO PZ DNV trestne zodpovednú osobu, pričom priznala,
že je vo fľaši prítomná marihuana. Proti osobe je začaté trestné
stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotronných látok.
• V čase do 10. 2. na J. Jonáša
sa neznámy páchateľ vlámal do
vozidla Š Felícia. Ukradol autorádio a reprosústavu, nabíjačku,
sadu hrncov, kombikľúče a Ďalšie

Ja si myslím, že ľudia by mali
chodiť bosí, je to oveľa zdravšie.
Napríklad, ja keď sa ráno
zobudím obutý, tak ma bolí hlava...
•••
Vo vlaku:
- Pani, povedzte svojmu synovi,
nech ma nenapodobňuje!
- Maroško, prestaň zo
seba robiť debila!
•••
- Miláčik, čo toľko hľadáš?
- Nič...

veci v celkovej hodnote 840 eur, 
poškodil zariadenia za 250 eur.  
• V predajni na Eisnerovej neznámy páchateľ 10. 2. rozbil sklo, polial horľavou kvapalinou vnútro
a zapálil. Poškodením tovaru
a interiéru spôsobil škodu 2 000
eur. Proti neznámemu páchateľovi
začali trestné stíhanie.
• Trestne zodpovedná osoba
použila 10. 2. v DNV pri platení
falošnú bankovku. Polícia začala
trestné stíhanie vo veci zločinu
falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.
• Vo štvrtok 11. 2. zastavila hliadka
OO PZ DNV vodiča motorového
vozidla, ktorý jazdil napriek tomu,
že vodičský preukaz má zadržaný
a má zákaz činnosti viesť motorové
vozidlo. Je obvinený z prečinu marenia úradného rozhodnutia.
• V nedeľu 14. 2. sa neznáma
osoba na Eisnerovej vlámala do
viacerých pivníc. Ukradla lyže zn.
Fischer s viazaním Tyrolia, vŕtačku
Bosch, kufre s náradím. Celkom
spôsobil škodu krádežami v hodnote 870 eur a poškodením zariadení 300 eur.
• V noci 17. 2. sa neznámy
páchateľ vlámal do firmy na
Š. Králika a ukradol hotovosť
2 000 eur.

FUTBAL
ZIMNÝ TURNAJ BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
5. zápas nedeľa 14. 2.
SFC Kalinkovo – FCL DNV
0 : 4 (0:3)
g: Šmahovský 2, W. Rischer, vlastný
6. zápas nedeľa 21. 2.
FCL DNV – TJ Trnávka
5:2
g: Šmahovský 2, M. Rischer, Stupavský, Martin Polák
z

Volkswagen predstavil

novú generáciu Touaregu
V stredu 12. 2. 2010 koncern VW predstavil na svojej premiére
v Mníchove novú generáciu modelu Volkswagen Touareg. SUV vyrábané exkluzívne v bratislavskom závode sa bude ako prvé vozidlo koncernu sériovo vyrábať aj vo verzii hybrid.
Nový Touareg je najinovatív- sa zároveň stane prvým vozidlom
nejším modelom VW od vzniku na hybridný pohon vyrábaným
značky.
na Slovensku. Sme hrdí, že na
Vďaka úspornosti pohonných Slovensko prinášame toto špičkoagregátov a širokej ponuke bez- vé knowhow,“ povedal Andreas
pečnostných systémov je zhmot- Tostmann, predseda predstavennením fascinujúcej všestrannosti stva VW SK.
a modernosti dnešných SUV.
Po prechodnej fáze nahradí
Ako zatiaľ jediné európske SUV nový Touareg prvú generáciu na
ho bude Volkswagen ponúkať aj všetkých svetových trhoch. Vysov hybridnej verzii.
ká flexibilita výroby v Bratislave
Výroba novej generácie umožní počas tohto obdobia
Volkswagen Touareg bude pre- produkovať súbežne obe genebiehať v bratislavskom závode rácie. Výroba prvej generácie
Volkswagen Slovakia. „S našimi Touaregu skončí v marci tohto

OO PZ DNV

- A prečo si študoval náš
sobášny list štyri hodiny?
- Pozerám, kde to má
koniec záručnej doby...
•••
Pánovi Novákovi veští veštica
z krištáľovej gule budúcnosť:
- Vidím luxusnú vilu, Mercedes,
bazén a krásnu mladú ženu.
- No to je úžasné!
- A vidím tiež vás! Stojíte
tam a pzeráte na to
dierou v plote.

kvalifikovanými a motivovanými
pracovníkmi sme dokázali, že
sme schopní vyrábať tieto špičkové, technologicky neuveriteľne
vyspelé vozidlá. Nový Touareg

roku. Prvé uvedenie novej generácie Volkswagen Touareg na trh
prebehne začiatkom apríla v Nemecku. Nasledovať budú ostatné
trhy.

Divé maky
Chceš sa stať dobrovoľníkom Divých makov? Vyplň formulár na
www.divemaky.sk a my sa ti radi ozveme. Chceš sa nahlásiť
telefonicky? Vytoč 02/5244 4074. Tvoja pomoc môže byť
jednorazová, ale aj dlhodobá. Už teraz sa na Teba tešíme!
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