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V čísle:

 Hoci Slovensko sa v Eu-
rópe vždy nachádzalo, je-
ho územie bolo dlhodobo 
minimálne trojjazyčné a aj 
kultúry sa tu miešali rôz-
ne, mentalitu a podmienky 
života mali tiež jednotlivé 
skupiny rôzne, priznaním 
svojbytnosti sme na jednej 
strane vstúpili do európske-
ho spoločenstva národov 
ako samostatní na druhej 
strane máme sa čo učiť vzťa-
hu k minulosti. Ten nenau-
čí iba škola a už vôbec dnes 
televízia, alebo politika. 
Základom je výchova v ro-
dine. 
 Pamätám, ako nám ma-
ma po večeroch spievala slo- 
venské ľudové piesne, roz- 
právala rozprávky a poves-
ti, najmä z blízkeho okolia 
bydliska. Boli to príjemné 
večery. Zvyčajne bez svet-
la, iba v peci pukotal oheň 
a presvitali iskričky, v ru-
kách nás zohrievali peče-
né zemiačky. To, čo v nás 
zostalo, bol onen vzťah ku 
koreňom, ľudovej kultúre, 
tradíciám. Nič mocnejšie ne-
prišlo, aby to nahradilo. A to 
je asi recept, byť pevne v Eu-
rópe s prínosom toho náš- 
ho. Pre nás, naše deti, ale aj 
pre hostí z iných končín.
 Že máme čo rozdávať, sved-
čia aj kultúrne podujatia na 
ktoré Devínska nezabúda.
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 Od nového školského roka 
posledný ročník materskej školy 
bude zadarmo.

 Tohtoročný festival chor-
vátskej kultúry oslávi 20. vý-
ročie svojho vzniku v dňoch  
21. – 22. júna 2008.

Deň otvorených 
dverí VW SK

 Na tradičný deň otvorených 
dverí 1. júna 2008 pozýva pred-
stavenstvo automobilky VW SK 
v Devínskej svojich zamestnan-
cov a ich pozvaných hostí na 
prehliadku pracovísk závodu, 
kde okrem toho pripravili pre 
deti množstvo atrakcií a prekva-
pení.

Deň otcov

V sobotu 14. júna pripravuje 
Miestny odbor Matice sloven-
skej od 14.°° h, na Srdci v pries-
toroch „Planírky“ I. ročník podu-
jatia pre rodičov s deťmi Deň 
otcov s bohatou ponukou aktivít, 
hier a zábavy. Matičiari srdečne 
pozývajú všetkých už dnes. Po-
drobnejšie v budúcom čísle. 

Občianske združenie Hlaváčik
Detský pobytový 

tábor v Bojniciach
2. – 9. augusta 2008 

cena: 4050 Sk
Info.: 0911-524 489, 

0903-770 958
0905-524 489, 02/ 6477 6517

Viac info aj o iných 
ponukách a aktivitách

na: www.hlavacik.szm.sk

DENOVA príspevková organizácia, Eisnerova 25, 
príjme študentov – brigádnikov 
na pomocné verejno-prospešné práce (výmena 
piesku v pieskoviskách detských ihrísk, čistenie 
krajníc ...). Nástup ihneď, prípadne podľa dohody.
Informácie: osobne – Denova, Eisnerova 25, DNV
   na tel.čísle – 02/ 64 778 692

Istracentrum, centrum pre voľný čas v DNV usporiada 
denné letné tábory, denne od 8.00 do 16.30 hod.
s turisticko-poznávacím zameraním
v termínoch: 30. 6 – 4. 7. 2008 Cena: 1 150,- Sk
7. 7. – 11: 7. 2008 Cena: 1 150,- Sk
Cena zahŕňa obedy, dopravu, poistenie, 
pedagogický dozor, vstupné,...
Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 do 14 rokov 
denne v čase 8.30 – 16.00 hod. priamo v Istracentre.
Informácie na tel. č. 6477 0033, Ing. A. Pilchová

LETNÉ PRÁZDNINY V DENNOM TÁBORE

Minulý víkend zarezonoval v Devínskej Festival slovenskej národnej piesne
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DEVEX 2DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
 Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV) zišlo 13. 5. 2008. 
Z prijatých uznesení a záverov vy-
beráme: 
MZ MČ DNV 
- vykonalo kontrolu plnenia uzne-
sení MZ MČ DNV a oboznámilo sa 
s informatívnym materiálom o roko-
vaniach MR MČ DNV medzi riad-
nymi zasadnutiami MZ MČ DNV, 
- schválilo rozdelenie finančných
prostriedkov vo fonde FOPER podľa 
predlohy, a uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV vypracovať realizačný 
harmonogram jednotlivých akcií, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o rozšírení kamerového systému 
pre MČ DNV, a požiadalo starostu 
MČ DNV ustanoviť komisiu na vý-
ber dodávateľa na zabezpečenie 
ochrany ZŠ I. Bukovčana 3, a pa-
mätníka „Židovského cintorína“ 
v priestore križovatky Hradištná 
– Na Grbe, 
- prerokovalo Poriadok odmeňo-
vania zamestnancov MČ DNV bez 
prijatia uznesenia, 
- schválilo zmenu zaradenia funkč-
ného miesta „Referent pre projekty 
EÚ“ z pôsobnosti „Oddelenia sa-
mostatných referátov“ do pôsob-
nosti „Oddelenia vnútornej správy 

a aktivít MČ DNV“ s účinnosťou od 
13. 05. 2008, 
- schválilo: 
1.a) prenájom jednoizbového bytu na 
ul. M. Marečka 8 na dobu neurčitú, 
bez možnosti odkúpenia tohto bytu,  
J. Darážovej, 
1. b) prenájom jednoizbového bytu 
na ul. M. Marečka 8 na dobu neur-
čitú, bez možnosti odkúpenia tohto 
bytu, A. Matúškovej, 
2.a) prenájom jednoizbového poho-
tovostného bytu na ul. M. Marečka 
K. Ivanovej, na dobu 12 mesiacov od  
1. 6. 2008, 
2.b) prenájom jednoizbového po-
hotovostného bytu na ul. P. Horova  
Z. Koleňovej, uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV riešiť zákonným spôsobom 
byty uvedené v bodoch 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 11 a byty v súdnom konaní – V. 
Hybben, M. Marečka 2 a M. Prokop, 
Pavla Horova a podať informáciu do 
MZ MČ DNV v IX/2008, a uložilo 
hlavnému kontrolórovi v spolupráci 
so správcami vykonať fyzickú kontro-
lu stavu služobných bytov v ZŠ a MŠ 
s podaním správy o právnom vzťahu 
užívateľov k týmto nehnuteľnostiam 
a návrhom opatrení pri ďalšom užíva-
ní a nakladaní s majetkom MČ DNV, 
- zobralo na vedomie stav prípra-
vy prestavby nádvoria Istrijskej 68 a  
žiada prednostu MÚ MČ DNV, aby 
skoordinoval prípravu zámeru investič- 

nej činnosti v orgánoch samosprávy 
(s variantmi spôsobov financovania)
a v súlade so zadaním v Centrálnej 
mestskej zóny DNV, a schválilo asa-
náciu nevyhovujúcich objektov – ka-
pustáreň na parc. č. 1397/2 a stolár-
ska dielňa – východná, zadná časť 
parc. č. 1397/1, areál Istrijská 68, 
súpisné číslo 5033 a úpravu vzniknu-
tých plôch areálu, vytvorenie nových 
spevnených plôch, parkovacích miest, 
doplnenie zelene a expozícií v exte- 
riérovom priestore areálu, Realizá-
ciou asanácie do maximálnej sumy 
500 tis. Sk s rozpočtovým krytím z mi-
morozpočtového fondu FOPER, 
- schválilo uzavretie nájomnej zmlu-
vy na pozemky v lokalite „Srdce“, 
pozemok parc. č. 3450 o výmere 
5 520 m2 a pozemok parc. č. 3451 
o výmere 4 602 m2, uvedené na liste 
vlastníctva č. 4130 za cenu 5 (slovom 
„päť“) Sk/m2/rok na dobu určitú 5 
rokov s možnosťou jej predĺženia, 
- prerokovalo žiadosti o prenájmy 
pozemkov – Inžiniering, a. s. a Invest-
ment Consulting International, s. r. o. 
bez prijatia uznesenia, 
- doplnilo „Zásady pre tvorbu a po-
užitie Fondu rozvoja bývania“ o nové 
body v čl. III : ods. 2a) „financovanie
obnovy infraštruktúry a výstavby do-
pravnej infraštruktúry pozostávajúcej 
z výstavby verejných parkovísk a ga-
ráži,“ ods. 3.3. „návratný príspevok 

z Fondu rozvoja bývania nemôže 
byť poskytnutý fyzickým osobám, 
ktoré porušili stavebný zákon alebo 
VZN MČ DNV,“ 
- v Informačnom bloku, materiál 
č. 15 MZ MČ DNV 1. vyslovilo 
ospravedlnenie Miestnemu za-
stupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
Lamač a starostke MČ Bratislava 
Lamač Oľge Keltošovej za neúčasť 
zástupcov futbalového klubu FCL 
DNV na 1. ročníku turnaja športo-
vých mužstiev „Pohár – Lamačská 
brána“ 8. 5. 2008 iniciovaného 
komisiou pri MZ MČ DNV, 2. kon-
štatovalo nezáujem vedenia športo-
vého klubu FCL DNV na reprezen-
tácií mestskej časti Bratislava DNV 
na 1. ročníku turnaja športových 
mužstiev „Pohár – Lamačská brá-
na“ 8. 5. 2008, a schválilo úhradu 
pomernej časti nákladov spojených 
s organizačnou prípravou a admi-
nistratívnym zabezpečením prislú-
chajúcim na mestské časti z Fondu 
bezplatných voľno časových aktivít 
mládeže MČ DNV, materiál č. 15a) 
Informačného bloku, uložilo pred-
nostovi MÚ MČ DNV zapracovať 
pripomienky Komisie financií, pod-
nikania, rozvoja cestovného ruchu 
a legislatívy do návrhu zmluvy na 
sanáciu gudrónov s firmou Develop
Trade, s. r. o. a po prerokovaní pred- 
ložiť do MZ MČ DNV. rb

Turistom
KST Spartak BEZ a mestská čas 
Bratislava Záhorská Bystrica
Vás srdečne pozývajú na:

XXV. ročník turistického 
podujatia

S BEZKOU DO KARPÁT
31. 5. 2008

Podujatie je už po 14-krát zarade-
né aj do medzinárodného turis-
tického kalendára Internationaler 
Volkssportverband (Medzinárod-
ná organizácia pre ľudový šport) 
- IVV.

PREZENTÁCIA:
31.5.2008 od 700 na štarte

ŠTART:
Námestie rodiny v Záhorskej Bys-
trici

PEŠIE TRASY:
Sobota 31.5.2008

700-900 42 km
700- 1000 25 km
700- 1200 10 km

CYKLOTRASY:
Sobota 31.5.2008

700 - 1000 100 km
700 - 1200  45 km

OPIS TRAS:
Pešie trasy sú orientované do oko-
lia Záhorskej Bystrice v Malých 
Karpatoch, cyklistické trasy ve- 
dú po cestách a lesných cestič-
kách.

CIEĽ:
Všetky trasy majú cieľ na Námestí 

rodiny v Záhorskej Bystrici v mies-
te štartu do 1800

ŠTARTOVNÉ:
členovia KST, KČT dospelí: 30 
Sk, mládež 10 Sk, nečlenovia 
KST. KČT  40 Sk, mládež 20 Sk 

UBYTOVANIE:
V telocvični ZŠ a MŠ, Hargašova 
5, Záhorská Bystrica, na zákla-
de prihlášky u organizátorov do 
15.05 2008.

OBČERSTVENIE:
Na určených kontrolných stano-
vištiach a v cieli podujatia.

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA:
Zabezpečuje usporiadateľ akcie.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:
Ing. Ján Spevák Suchohradská 4 

841 04 Bratislava 
mob: 00421-918 700 251 
e-mail: spevak@bez.sk
Mária Škrhová, 
mob: 00421-907-797 673
e-mail: skrhova@bez.sk

POISTENIE:
Usporiadateľ akcie nezabezpeču-
je. Turistické podujatie sa koná za 
každého počasia. Právo zúčastniť 
sa má každý, deti do 10 rokov len 
v sprievode rodičov. Podujatia sa 
zúčastňuje každý na vlastné ne-
bezpečenstvo.

AKO SA DOSTAŤ  
DO ZÁHORSKEJ BYSTRICE?

Z Bratislavy: autobusom MHD č. 
37, od Nového mostu smer Zá-
horská Bystrica, výstupná zastáv-
ka Miestny úrad
www.zahorskabystrica.sk
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DEVEX 3

 Ako je známe od 2. polroku 
2007 prestala Mestská časť 
DNV podporovať vydávanie 
miestnych novín Devex a tak 
vydavateľ, na podnet občanov 
vydáva miestne noviny s pod-
porou občanov a obyvateľov 
Devínskej, s podporou spon-
zorov a podnikateľov. Ako sa 
darí, o tom pravidelne infor-
muje. 

 Do 16. 5. 2008 jednotlivci 
prispeli za zachovanie Devexu 
sumou 75 850 Sk.

 Od 5. 5. do 16. 5. 2008 

prispeli (poštovými poukáž-
kami): z ulíc: Pod Lipovým:  
T. Máderová, z Janšákovej:  
L. Višváderová, z Hradištnej: 
M. Murányiová, z Na kaštieli: 
E. Vlková...

 Vydavateľ rokuje aj ďa-
lej s firmami, podnikateľmi
a sponzormi tak, aby rok 
2008, aj s podporou čitateľov 
zvládol. Zvládneme spoločne!
 Potrebné náklady (chýbajúca 
dotácia) na druhý polrok 2007 
predstavovali 110 000 Sk 
a vďaka vám prispievateľom, 
inzerentom a sponzorom sme 

tento handicap spoločne 
zvládli.
 Prostriedky, ktoré vydavateľ 
potrebuje získať na rok 2008 
predstavujú 275 600 Sk. (Od 
začiatku roka je zmena pa-
piera spôsobu tlače, počet 
výtlačkov sa zvýšil o 300 ku-
sov !!). Z doterajšieho vývoja: 
príspevky od čitateľov, príjmy 
z inzercie, príjmy od spon-
zorov vyzerá situácia pre rok 
2008 zvládnuteľná. Presné 
sumy: získané a potrebné vy-
davateľ bude pravidelne zve-
rejňovať.
 Tým, čo prispievajú pros- 
tredníctvom banky sa ospra-
vedlňujem, ale výpisy dostá-

vam len raz mesačne a tak 
zverejňovať prispievateľov mô- 
žem vždy až po ôsmom v me-
siaci.
Všetkým, za vydavateľa i za 
čitateľov Devexu, za dote-
rajšiu podporu a pomoc 
patrí vďaka !!!!!!!!!

Na zachovanie Devexu

Pre informáciu tým, ktorí 
potrebujú číslo účtu De-
vexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, 
Kalištná 9
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 
 0558
variabilný symbol: 20078

Aj tak sa dá
 Do redakcie dostávame rôz-
ne príspevky.  Potešujúce i iné. 
Jeden z z tých iných ponúkame 
čitateľom. Nepotešil, ale...Ne-
poznám autora, musel by som 
vidieť tvár. Tá je obrazom duše.
 Máme hľadať grafológa? 
Veď k lístku bolo v obálke prilo-
žených aj desať šekov. Vypísa-
ných na mená. Mená, ktorých 
pisateľ asi nemá rád. Nuž... 
Sme rôzni.

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v  2, 3, 4  posteľových izbách

STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26

Tel./fax: 02 / 6477 0095

 Aktualizované informácie 
z bežeckej expedície Ázia 
2008, Slovensko – Čína, na 
ktorú sa podujal Jozef Rajchl 
z Devínskej hovoria, že Jozef 
prebehol už úctyhodných 
4760 km.
 Záujemcovia o autentické 
spravodajstvo môžu získať 
viac na internete: http://www.
xtremerun.com, aj s galériou 
fotodokumentácie.

aktualizované 12. 5. 2008
11.5. 64 deň 94,5 km – 

Belya-Kalitva – Morozovsk
Jozef zase ťahá celí deň pije 
fitdrink každú pol hodinu.
Podvečer iba kráča končí 
o 23:00. S Maťom rozkla-
dáme stan v úplnom lejaku. 
Celý deň bol upršaný stále sa 
kráča iba rovno sme tam brie-

žok. Jozef zaspal v aute Maťo 
ho preniesol do stanu, má po-
sťahované svalstvo restorate 
a gelenkefit ako každý večer

12.5. 65 deň 35 km – 
Morozovsk – smer Volgograd
Jozefovi je dosť zle má kŕče 
len kráča. Prší a zle sa mu ide 
je hlboké blato a zima 10°C. 
Moc nerozpráva je na seba na-
hnevaný. Končíme už poobe-
de a oddychuje. Urobili sme 
malý nákup potravín a aj bater-
ky do GPS. Natankovali sme. 

Z Devínskej do Pekingu

Opravte si v Katalógu Devex 2008
LIVONIA-KOZMETIKA, MANIKÚRA

na strane 76 telefónne číslo
Tel. objednávky: 0905- 237 461
( číslo: 0905 239 461 je chybné)

Medzičasom prišli peniaž- 
ky od priateľov ĎAKUJEME !!! 
Stále prší ale úplne. 
Rusko je inak nádherné všet-
ko je veľké a zatiaľ samí prí-
jemný ľudia. Benzín tu stojí 
23 Rubľov našich je to cca 21 
Sk. Ostatné ceny sú asi ako 
u nás.
 r

Kultúrne centrum  Bojnice 
a GoodSports International Slovensko 
pripravujú
12. LETNÝ BASEBALLOVÝ KEMP 
pre dievčatá a chlapcov vo 
veku 9 - 16 rokov
sobota 28. júna -  nedeľa 6. júla 2008 
v Rekreačnom zariadení Hlboké 
nad Bojnicami
Americkí tréneri, baseball, angličtina, 
umelecké dielne, ohňostroj, nočná hra, 
baseballové kartičky, výlety, paintball 
pre deti staršie ako 15 rokov
táboráky, skvelá zábava
Cena: 4300,-Sk
Registrácia: KC Bojnice
Helenka Kopačková – 0908 530 110
Email:   baseballbojnice@azet.sk
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DEVEX 4

   I T A  E T U
centrum pre voľný čas

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

 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

 14. 6. GALA VEČER – ELEGANZA
tanečný večer klubu spoločenského tanca 

vo veľkej sále od 17.00
15. 6. DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA

vo veľkej sále, od 16.30 h., vstupné 25,-Sk
16. 6. KULTÚRNE LETO

OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE
nádvorie- Istrijská 6, otvorené denne okrem utorka 

počas výpožičných hodín
21.-22. 6. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ PIESNE

prehliadka chorvátskych piesní a tancov, výstava, 
ochutnávka tradičných jedál a nápojov Chorvátov,

žijúcich v DNV, krojový sprievod 
F-Centrum –Istrijská 4, nádvorie knižnice – Istrijská 6 

Istra Centrum – Hradištná 43,
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku – Istrijská 68

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

7.6.   DEVÍN – PO STOPÁCH NAŠICH PREDKOV
 exkurzia so sprievodc om, od 15.00 h,
 vstupná brána hradu Devín
 poplatok: 100,-Sk + vstupné na hrad
14.6.   ČAROVNÝ SCHLOSS HOF
 autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 
 vidieckeho zámku o 9.45 h., od TIK DNV Istrijská 49
 poplatok: 200,-Sk, vstupné: 8 Euro

Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred: 
02/6477 0260, www.tikdnv.sk

4.6. streda o 19,30h. 
MAČACIE ZLATO 

 9 .6. PONDELOK o 19,30 h. 
MUZIKA

11.6. streda o 19,30 h. 
JAHODOVÉ VÍNO

14.6. sobota o 18,30 h. 
NAJKRAJŠIA HÁHANKA

Program kina DEVÍN
V Devíne 
(nie v Devínskej)

dkdevin@amfik.sk

21.6. sobota o 18,30 h. 
SISSI A YETI

22.6. nedeľa o 19,30 h. 
SVADBA NA BITEVNÍM POLI

27.6. piatok o 19,30 h. 
O ŽIVOT !

29.6. nedeľa o 19,30 h. 
TAKOVÁ 

NORMÁLNÍ RODINKA
18. júla o 19,30 h. 

KÝM SI PO NÁS PRíDE 

Miestny odbor Matice Slovenskej v Devínskej Novej Vsi
ponúka už po druhýkrát obyvateľom Devínskej Novej Vsi 

možnosť stretnúť sa 
s členmi výboru miestneho odboru Matice slovenskej 

a prediskutovať s nimi svoje návrhy alebo pripomienky 
k činnosti miestneho odboru v rámci pravidelných

 Hodiny otvorených dverí Matice slovenskej.
Najbližšia hodina otvorených dverí sa uskutoční 

v pondelok 9. júna 2008 od 18.00 do 19.00

 v zasadačke Istracentra na Istrijskej 6 (oproti kancelárii DNV šport).
Tešíme sa na vzájomné stretnutie.

Ponuka pre deti
 Ponuka detských a mládežníckych 
táborov CEVARM 2008 na Slovensku 
aj v Taliansku, Chorvátsku, Grécku, 
Rakúsku.
 Pobytové aj jazykové tábory pre 
deti a mládež od 5 -19 rokov, vráta-
ne dopravy organizujeme pre jed- 
notlivcov aj skupiny už 17 rokov.

Pri objednávke tábora na základe tej-
to ponuky získate ZADARMO ročníko-
vé táborové tričko.
 V prípade záujmu volajte
0905/605998, 02/52623208-9, 
faxujte 02/52498426, mailujte  
info@cevarm.sk. Našu ponuku náj- 
dete na  www.cevarm.sk, alebo osob-
ne v Bratislave, Račianske mýto-Smre-
čianska 15.

Festival Slovenskej národnej piesne

V predvečer Festivalu v sobotu 24 5., ako každoročne, sa stretli mati-
čiari z Devínskej pri pamätníku spisovateľa Ruda Slobodu na Slovinci. 
Pripomenuli si jeho život, dielo a prínos pre slovenskú i svetovú litera-
túru. Po prednese ukážky z jeho tvorby hovoril o spisovateľových štu-
dentských rokoch jeho spolužiak zo základnej školy pán Jozef Klačka.

 V rámci podujatí Festivalu slo-
venskej národnej piesne 2008 
pripravili MO MS, Základná 
umelecká škola a Farský úrad pô-
sobivý koncert v kostole Ducha sv. 
v sobotu 24. 5. o 19.°° h. Kon-
cert bol venovaný 50. výročiu úmr-
tia skladateľa M. Sch. Trnavského. 

V programe, ktorý zostavil Vl. Dia-
niška, vystúpil chrámový zbor Veni, 
R. Šimkovič, J. Zimanová, Danka, 
Kristínka, Tomáš a Vieka Duchosla-
vovci, K. Pilchová, B. Podolinská, 
M. Mesjar, O. a E. Gregorovci, 
J. Dúbravčíková a S. Sekáčová, 
klavírny doprovod M. Vrábel a  
J. Pokludová, slovom sprevádzal  
J. Dúbravský.  r

Koncert v kostole  
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DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dominika POKORNÁ 
Miroslava POKORNÁ

Adam OBUŠEK
Samuel DANČÍK

Oliver ANOŠI
Jakub BILLIK

Vitajte !

oslávili 25.4.2008
Zdenko SÍTH 

a Jozefína SÍTHOVÁ 
rod. Kralovičová
Blahoželáme !

Mgr. Ľuboš BAVOLÁR 
a Ing. Katarína NÁMESTNÁ

Miroslav KARCOL 
a Ružena ŠUBÍNOVÁ
Ing. Róbert VERNER 
a Mgr. Eva ŠALKOVÁ

Andrej MATEJ 
a Miroslava MAREŠOVÁ

Maroš ZÁPRAŽNÝ 
a Mária VYHNÁLKOVÁ
JUDr. Richard DOBIÁŠ 

a Mgr. Dagmar 
PELCÁKOVÁ, PhD.

Ing. Kamil SCHOSTOK 
a Ing. Ingrid KRUPIČKOVÁ

Roman ORGON 
a Alžbeta DANIELOVÁ

Peter ŠIMON 
a Petronela WILDOVÁ

Blahoželáme !

Magdaléna 
MARCINKECHOVÁ
Pavlína JANÁSOVÁ

Peter NEMEC
Júlia DANIHELOVÁ

rod. Fridrichová
Nech odpočívajú v pokoji !

Uvítali sme
nových  spoluobcanovˇ

Zlatý sobáš

Zlatý sobáš

Odišli z našich radov

AKO  ZABEZPEČIŤ
svojich najbližších aj svoj 
majetok ?
dozviete sa bezplatne 
na zaujímavej prednáške
v piatok
6. júna 2008  o 17,30 hod.
v novootvorenom W hoteli
na Opletalovej 1/A

 Dnes som sa stretla so suse-
dom, ktorý je zamestnaný v za-
hraničí a prišiel domov na dovo-
lenku. Náš krátky rozhovor bol 
pre mňa satisfakciou a zároveň 
pozbudením. Sused po skúse-
nostiach v zahraničí poukázal na 
to, ako si nevážime to, čo máme. 
Povedal, že po zavedení európ-
skej meny budeme jedlo nie 
hádzať do kontajnera, ale z neho 
vyberať. Naše kontajnery sú pre-
plnené a pri hospodárnom ve-
dení domácnosti by boli takmer 
prázdne. Radi sa máme dobre, 
ale neradi pre to niečo robíme. 
To málo, čo môžeme urobiť, je 
napríklad aj dôsledné separova-
nie odpadu, ktoré veľmi uľahčuje 
jeho spracovanie. 
 Koľko korún sme do kontajne-
rov vyhodili a koľko korún sme 
zbytočne platili za služby, ktoré 
za nás museli iní vykonávať? Pe-
niaze sú nielen na výplatnej pás-
ke, ale aj tam, kde my neurobíme 
to, čo máme a môžeme. Sami sa 
tak ochudobňujeme. Žijeme tu 
v spoločenstve, nikto tu nežije 
sám. Po zavedení novej meny 
budeme môcť nariekať, alebo 
sa už dnes môžeme pozrieť na 
to, čo môžeme my sami osobne 
zmeniť a urobiť. el

Zamyslenie     

Peniaze sú...

GoodSports International Slovensko
pozýva všetkých, dievčatá aj 

chlapcov, vo veku 12 – 18 rokov 
na basketballové sústredenia pod 

vedením amerických trénerov 

Kedy? 

10. , 11., a 12. júna 
Od 15.00 - 20.00 hod

Kde?  

Basketballové ihrisko na škole
Ivana Bukovčana 3

V prípade nepriaznivého počasia
v telocvični v škole Bukovčana 3

Registrácia: 

Katka t. č. 0949 705 507
e-mail: katarina@zoznam.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 50,-Sk, 
 pri zahlásení do 31.5., ak sa zaregistrujete 
po 31.5. registračný poplatok bude 70,-Sk.

Základná umelecká škola Istrijská 22, Bratislava – Devínska Nová Ves
pozýva deti a mládež na

 talentové skúsky
ktoré budú 
3. a 4. júna 2008 od 15.00 – 18.00 hod. 
na Istrijskej 22 (všetky odbory) 
a na pracovisku ZŠ I. Bukovčana 3 (tanečný odbor) .

Naša ponuka:
Hudobný odbor 
Prípravná hudobná výchova, spev, hra na zobcovej flaute, priečnej
flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, trombóne, bicích nástrojoch, klaví-
ri, organe, keyboarde, cimbale, gitare, akordeóne, husliach, viole, vio-
lončele, kontrabase, základy hudobnej kompozície. V hudobnom od-
bore sa môžu žiaci realizovať v školskom orchestri, v jazzovej kapele, 
v súbore ľudovej hudby, v gospelovom zbore a ďalších zoskupeniach. 
Na škole pôsobí aj oddelenie tanečnej a jazzovej hudby a oddelenie cir-
kevnej a chrámovej hudby.

Tanečný odbor:
• tanečná príprava
• klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, 
 kreatívny tanec
• tanečná prax
môžete pôsobiť v rôznych tanečných súboroch
Na škole pôsobí tanečný súbor moderného tanca Esencia, od nového 
školského roka zakladáme súbor zameraný na ľudový tanec.

Výtvarný odbor
• kresba, maľba, grafika, keramika, priestorové práce
• animovaný (kreslený) film (novinka)
• fotografia a výtvarná tvorivosť: základné princípy,
 technické zvládnutie, prax a teória, video
• ľudové umenie: slovenská ľudová výšivka 
 a kroje (ornamentika a farebnosť),
• slovenské ľudové umenie (výtvarný prejav) 
• maľba (obrazy na skle, pozadia betlehemov, kostolné maľby)

Literárno - dramatický odbor
• herectvo, umelecký prednes, javiskový pohyb 
• bábkoherectvo, výroba bábok, technika vodenia bábok
• hudobná a hlasová príprava
• účinkovanie v divadelnom súbore, v bábkovom divadle
Na škole úspešne pôsobí divadelný súbor Forbína.

Na našu školu sa môžu prihlásiť záujemcovia od predškolského veku až 
po štúdium pre dospelých.
Vo všetkých odboroch pripravujeme žiakov na prijímacie talentové skúšky 
na stredných a vysokých umeleckých školách. 

Tešíme sa na Vás 

ˇ

SOU strojárske, J. Jonáša 5, Bratislava  prijme do 
pracovného pomeru
-  účtovníčku – požadované ÚSO 
 a prax v príspevkovej organizácii  
-  zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti 
–  požadované VŠ technického alebo ekonomického smeru, 
 ostatné požiadavky osobne alebo telefonicky. 
Platové podmienky sú podľa  Zákona o odmeňovaní pri výkone 
práce vo verejnom záujme. Žiadosti podávajte písomne 
alebo sa informujte na  tel. č. 02/6930 7210, 6930 7212
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DEVEX 6

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru, mechanika
- opravára nákladných vozidiel značky Renault-Trucks. 

Požiadavky: vyučený v odbore

Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves 

Ponúkame: od 20000 Sk/mesiac, mzda ja závislá  
  od výkonu, možnosť VP sk. C, 
  mladý kolektív
           zaujímavý sociálny program
           školenia v rámci siete Renault Trucks

Životopisy zasielajte:  
Galimpex-S, s.r.o., Vápenka 1, 841 07  Bratislava
Kontaktná osoba: 
Špirková Naďa, e-mail: spirkova@galimpex-s.sk
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BICYKLE U MIRA

pozýva do novootvoreného 

wellness centra
•bazén  •vírivka
•fínska suchá sauna                   •infra sauna
•solárium                                    •parný kúpeľ
•keramické mozaikové vyhrievané lehátka
•sprchovacie štúdio                    •odpočiváreň

kontakt, info a rezervácie: tel.: 02/6476 1721, 6476 1610
fax: 02/6476 1780, e-mail:  recepcia@whotel.sk

Ponúkame:
•príjemné posedenie
   so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88 Sk
 (v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských 
    akci( do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, 
    promócie, oslavy...
• ubytovanie v novo zariadených izbách

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava

Wh
W HOTEL

DENOVA príspevková organizácia, Eisnerova 25 

príjme do pracovného pomeru 

• vedúcu ekonomického oddelenia

požiadavky:
• VŠ vzdelanie ekonomického smeru• účtovanie 
v podvojnom účtovníctve • prax minimálne 10 rokov
• komunikatívny typ • práca s PC

Nástup ihneď, prípadne podľa dohody.
Informácie:  osobne – Denova, Eisnerova 25, DNV
  na tel.čísle – 02/ 64 778 692
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DEVEX 7

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
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 á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

My zistíme závady a vy rozhodnete 
o postupe.
K tomu nám vedúci servisu Seat 
v Dúbravke Lukáš Jurkovič pove-
dal:
Okrem predaja nových vozidiel 
Seat poskytujeme záručný a po-
záručný servis pre značku Seat, 
ochotne však poskytneme servis 
aj iným značkám, rozšírili sme ka-
pacitu servisu. Novinkou je, že 
zákazník môže v presklenných bo-
xoch sledovať celú opravu svojho 
„miláčika“,
• svoj tím sme rozšírili o kvalitných 
mechanikov zaručujúcich spo-
kojnosť zákazníkov, pre stálych 
klientov sme vytvorili vernostnú 
kartu, ktorá prináša zľavy na nákup 
materiálu, náhradných dielov a na 
prácu,
• pre prvých 50 zákazníkov 
ponúkame v rámci servisnej preh-
liadky, olejovú náplň do vozidla 
zdarma, pripravujeme rozšírenie 
predaja náhradných dielov a origi-

nálneho príslušenstva za zvýhod-
nených podmienok
• ponúkame špeciálne bonu-
sy na klampiarske a lakýrnické 
práce.
Ing. D. Liedl v kameňolome 
Presskam v DNV reagoval: zvý-
hodnenia sa týkajú okrem vyš-
šieuvedeného aj lakýrnických 
prác.

• Pri výmene oleja v servisoch 
Presskam ušetríte 20 % z ceny 
materialu 

• Pri výmene komponentov na 
nápravách 10 % * Pri objednáv-
kach nad 3-tis. umytie grátis

Kontakt: Presskam Seat, Sara-
tovská 26 (konečná električiek 
v Dúbravke) tel.: 
02/6453 0150, 0905-979 596
Presskam, Vápenka 4 v Devín-
skej, autorizovaný servis Škoda: 
02/ 6436 9600, 0907-770 26

Chystáte sa na dovolenku?
máte všetko premysle-
né, pripravené, zaria-
dené...

A čo vaše auto?
So zaujímavou ponu-
kou prichádza
firma PRESSKAM vo 
svojich servisoch v 
Dúbravke na Saratov-
skej a v bývalom ka-
meňolome v DNV Vá-
penka 4 od 1. 6. 2008 
rozbiehajú 

akciu
v rámci ktorej vám pri-
pravia vaše vozidlo na 
dovolenku za zvýhod-
nených podmienok – 
ušetríte 10 % z bežnej 
ceny opráv.
VSTUPNÁ PREHLIAD-
KA za 99 Sk

04 - SLUŽBY

02 - PREDAJINZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Ovčie kožušiny – predložky – dosta-
nete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvo-
ra) po-pia: 15.oo-18.oo. Možnosť aj ob-
jednať. Lacnejšie ako kdekoľvek v meste.
• Predám klavír zn.: Karol Buchta. 
 Tel:

 

0907 732 182

• TV servis Baláž – oprava televízorov. 
Na grbe 43.  Tel/zázn

.

. 6477 6963
• Firma Pallang vykonáva maliarske prá-

ce, natieracie, stierky, fasády. 
 Tel: 0905 257 454
• Spracujem mzdy. Tel: 0907 637 404

• Predám domček 5 km od Dudiniec. 
 Tel:

 

0908 086 353

• Hľadáme automechanikov do TPP. 
  Tel:

 

6428 7206
 mail: herslova@presskam.sk
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55.
  Tel:  6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita 
Hybe, cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903 105 924
www.chata10.szm.sk

• Nepoznáte svoju Auru?  Dajte si ju 
odfotiť.  www.aurafoto.sk

• Pílim problémové stromy. 
 Tel:  0903 206 107

• Darujem mačiatka. 
 Tel: 0904 264 835, 6436 1076

07 - ROZLIČNÉ

06 - NEHNUTEĽNOSTI
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DEVEX 8
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Z policajného
zápisnika

• Do ubytovne na J. Jonáša, v so-
botu 10. 5., sa vlámal neznámy 
páchateľ a ukradol tam osobné 
veci za 8-tis. Sk.
• Prívesný vozík zn. Pongratz 
v hodnote 11-tis. Sk ukradol nez- 
námy páchateľ 13. 5. na J. Poni- 
čana.
• Policajná hliadka našla u trestne 
zodpovedného páchateľa 14. 5. 
na ulici Na Grbe, skladačku s bie-
lym práškom. Skladačku odoslali 
na expertízu.
• Do unimobunky na tenisových 
kurtoch na Delenej sa 15. 5. vlá-
mal neznámy páchateľ. Ukradol 
peňaženku, hotovosť a tenisové 
rakety. Škoda krádežou predsta-
vuje 23 600 Sk, poškodením za- 
riadenia 1000 Sk.

FUTBAL• V noci zo 16. na 17. 5. sa skupi-
na mladých ľudí zdržiavala na 
Pieskovci. Devätnásťročná študent-
ka medicíny sa od skupiny vzdialila 
a jej nehybné telo našli až ráno. 
Prípad vyšetruje polícia.
• Škodu 9,5-tis. Sk spôsobil nez- 
námy páchateľ 19. 5. poškodením 
zámku v byte na I. Bukovčana.
• Na J. Jonáša neznámy páchateľ 
poškodil motorové vozidlo Citroen 
3x17 a majiteľovi spôsobil škodu 
30-tis. Sk.
• V stredu 21. 5. hliadka OO PZ 
DNV chytila pri rieke Morave py-
tliaka, ktorý lovil v čase zákazu 
lovenia, kapra a pleskáče. Je ob-
vinený z trestného činu pytliactva.
• O deň neskôr hliadka pohotovost-
nej motorizovanej jednotky zadrža-
la na Istrijskej trestne zodpovednú 
osobu, ktorá prechovávala papier-
ovú skladačku s neznámou látkou. 
Tá putovala na expertízu.
 OO PZ DNV

Nedajte šancu zlodejom!
 Jednou z ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré sa stávajú obe-
ťami rôznej trestnej činnosti sú seniori. Preto Krajské riaditeľstvo Po-
licajného zboru v Bratislave v spolupráci s Okresnými riaditeľstvami 
Policajného zboru každoročne organizuje pre aktívnych seniorov 
stretnutie, ktoré by napomohlo ich bezpečnosti a ochrane. 
 Aj v tomto roku sa v mesiaci jún uskutočnia stretnutia so seniormi, 
na ktorých sú upozorňovaní ako sa vyvarovať podvodníkom, ako 
chrániť svoje zdravie a majetok. Na stretnutiach bude seniorom odo-
vzdaný list riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratis- 
lave, v ktorom spoluobčanov vyzýva k ostražitosti, aby si chránili si 
svoje veci a nedali tak šancu zlodejom.  OR PZ Ba IV

IV. liga seniori

22. kolo 18. 5.

Vajnory – DNV   1 : 1

g: M. Rischer

23. kolo  25. 5. 

DNV – Kalinkovo   3 : 0
g: Šašík, W. Richer, 
M. Rischer

 V minulom čísle zaúradoval 
tlačiarenský škriatok a tak mate-
riál o podujatí bol popretkávaný 
znakmi od výmyslu sveta. Čita-
teľom i autorovi sa ospravedlňu-
jeme.
 V piatok 26. apríla sa usku-
točnila detská časť Jarného 
behu pod názvom Jarný kilo-
meter – podľa dĺžky behu pre 
najstarších žiakov.
 Na štart sa postavilo 52 prete-
károv, väčšinu z nich tvorili žiaci 
mladšieho veku – žiaci prvého 
stupňa rozdelení do kategórií:
I. – II. ročník, III. – IV. ročník.

 Výnimočne rekordnú účasť 
sme zaznamenali v kategórii 
predškolákov, pričom najmlad-
šia účastníčka Michaela Ufná-
ková dva a pol ročná.
 Mladých pretekárov v cieli 
mohutne povzbudzovala počet-
ná skupina divákov – rodičov. 
Počasie prialo, aj keď slniečko 
svietilo trochu zubato (zahrial 
nás čajík od našich tiet kuchá-
rok). Po dobehnutí posledných, 
žiakov II. stupňa, už všetci ne-
trpezlivo čakali na výsledky i na 
tradičnú tombolu (ceny finančne
zabezpečil Miestny úrad DNV). 

Jarný kilometer 26. apríl 

  Na prvom tohtoročnom podujatí medzinárodných majs-
trovstiev ČR a Slovenského pohára v súťaži cross country 
rally „12. Rayd Halda“ sa minulý víkend v poľskom meste 
Walbrzych sa slovenský tím Touareg v kategórii Challenge 
umiestnil na prvom a v kategórii bez rozdielu triedy na 
treťom mieste.
   Posádka Touaregu s vodičom Ľubošom Paškom (37) a 
spolujazdcom Jurajom Medveczkym (36) z Pilotnej haly 
VW SK získala cenné víťaztsvo a 20 bodov v hodnotení 
Medzinárodných majstrovstiev ČR a Slovenského pohára. 
   Tím odštartoval tohtoročnú sezónu so sériovým 
Volkswagen Touareg V6 TDI, so zvýšeným podvozkom, 
doplnený o povinnú bezpečnostnú výbavu (bezpečnostný 
rám, hasiaci systém) a upravený na štartovanie v kategórii 
Challenge. Na pretekoch bol jediným slovenským zástup-
com.
   Preteky pozostávali zo šiestich rýchlostných skúšok, kde 
prvá a posledná boli okruhové, umiestnené priamo pri 
meste Walbrzychu a ďalšie štyri po trase cez lesné a poľné 
cesty, kde bol divácky najatraktívnejší, ale technicky veľmi 
náročný prejazd cez úsek haldy kamenia a suti z tamojšej 
ťažby, podľa ktorej získal závod aj svoj názov – Rajd Hal-
da. Dĺžka celej trasy dosahovala 150 km a jazdci ju museli 
absolvovať za predpísaný čas osem hodín.
Z 37 štartujúcich viac ako polovicu vozidiel vyradili tech-
nické problémy, spôsobené ťažkou traťou, ktorú zapríčini-
li silný dážď. „Trať bola tento rok naozaj veľmi náročná, 
najmä pre vozidlá, ktoré nie sú špeciálne upravené. Náš 
sériový Touareg, nás však nesklamal a zvládol ju bez tech-
nických problémov,“ dodáva J. Medveczky.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.

Tím Touareg zvíťazil 
na pretekoch v poľskom Walbrzychu

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
obdobie od 20.5. - 24.6.2008

 
Kontajnery  budeme pristavovať  v utorok  a  odvážať  v  piatok. Nepouží-
vať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie a orezy stromov  !

Rozpis pristavenia kontajnerov :

3.6.2008  ul. J. Jonáša, Na Vyhliadke, P.Horova č. 3-5

10.6.2008  ul. Delená-tenis.kurty, I.Bukovčana 28-30, J.Smreka 10-12

17.6.2008  ul. Jánšáková, Slovinec, J.Poničana č.5-11

24.6.2008  ul. I.Bukovčana č.2-6, Rybník, P.Horova č. 20-26
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