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 K o n e č n e 
sme sa dočkali 
najkrajšieho 
ročného ob-
dobia. Jar 
z o b ú d z a 
prírodu a  tá prináša radosť 
z  prebúdzania, znovuzrode-
nia, z krásy a farebnosti. Ale aj 
zo sviatkov Veľkej noci, kde už 
pôst ako cesta znamená pozerať 
a chcieť mať vôľu pochopiť.
 Oživenie znamená sym-
boliku prechodu z  otroc-
tva do slobody, z  hriechu do 
života Božích milostí, ožívajú 
náboženské i  nenáboženské 
tradície. Ich formy sa ucho-
vali a  my z  nich čerpáme 
nielen vo folklóre ale pri každej 
príležitosti od detských liet po 
dospelosť. A  poznatky o  tom 
čerpáme z  tradícií i  kníh, 
ktoré si pripomíname tiež 
tento mesiac, nielen v školách, 
knižniciach ale i v domácnos-
tiach. A  okrem toho by sme 
nemali zabudnúť na našich 
učiteľov, ktorí to čerpanie spros-
tredkovávajú. V  Devínskej 
sme si ich prácu pripomenuli, 
vzdali hold a ocenili v škôlkach 
i  školách v  trinástom týždni. 
Veď pôsobenie v  dnešných 
časoch v školách musí byť nes-
mierne ťažké a náročné aj keď 
je také dôležité.         Vydavateľ
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zápisníka • Futbal • Šport

KRÁTKE SPRÁVY  

V tento veľkonočný čas
pripomínam Františka z Assisi, 

ktorý hovoril: 
„Bože, daj mi pokojnú myseľ, 
aby som prijal veci, ktoré zmeniť 

nemôžem. 
Daj mi silu, aby som zmenil veci, 

ktoré zmeniť môžem. 
A daj mi múdrosť, aby som 

rozlíšil jedno od druhého.“  

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

V jedenástom týždni, teda v ter-
míne 13.3. – 17.3. sa budú odvozy 
vykonávať z párneho aj nepárneho 
týždňa naraz u všetkých obyvateľov, 
ktorým bola doručená hnedá zber-
ná nádoba/kontajner. 
Následne od dvanásteho týždňa, 
teda od 20.3. sa budú odvozy od-
padu z hnedých nádob vykonávať 
podľa platného harmonogramu, 

OLO ZAČALO 
S ODVOZOM BIO ODPADU

v intervale jedenkrát za 14 dní. Infor-
máciu o tom, v ktorý deň sa vykoná-
va odvoz odpadu z hnedej nádoby, 
nájdu obyvatelia na nálepke, ktorú 
dostávajú spolu s hnedými nádo-
bami (viď. príloha tlačovej správy). 
Prosíme obyvateľov, aby svoje hne-
dé zberné nádoby v odvozný deň 
sprístupnili a vyložili ich na miesto 
dostupné našej zvozovej technike.

Do hnedých zberných nádob je 
potrebné umiestňovať kvety, štiepky, 
piliny, pokosenú trávu, malé kusy 
konárov, lístie, odpad z ovocia, 
zeleniny a burinu bez plastových 
vriec a iných obalov. Nepatria sem 
odpady z domácností živočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové výrob-
ky. V prípade, že nádoba bude 
obsahovať odpad, ktorý do nej 
nepatrí, nebude našimi zamestnan-
cami vyprázdnená. 
Spoločnosť OLO aj naďalej 
vykonáva distribúciu hnedých zber-
ných nádob tým domácnostiam, 
ktoré si splnili svoju povinnosť a po-
dali na Magistráte hlavného mesta 

Základná Umelecká Škola
podujatia v apríli:
7. 4. W. Shakespeare: Rómeo 
a Júlia. Účinkujú žiaci Literárno-
dramatického odboru ZUŠ. Istra 
Centrum o 18.00 h. Repríza.
22. 4. Koncert dychového 
orchestra FOR Bratislava. Hlavné 
námestie o 10.00 h.
Verejný koncert žiakov ZUŠ Istrijská. 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca o 12.30 h.
24. 4.-28 .4.  Skúškový týždeň 
v ZUŠ.

z hnedých zberných nádob/kontajnerov od pondelka 
13. 3. 2017. Keďže uzávierka tohto čísla bola po avizovanom začiatku, 
predpokladáme, že v čase tlače a distribúcie sa nič nezmení na sľubovaných 
termínoch. 
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala 
s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo záhrad skôr ako pôvodne plánovala. Prvé odvozy sa začnú 
vykonávať už v pondelok 13.3.2017. 

(Pokračovanie na strane 2)
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„Žiadosť o zapojenie sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad.“ Distribú-
cia prebieha šesť dní v týždni, od 
pondelka do soboty, od 6:00 hod. 
ráno, pričom sme predĺžili čas dis-
tribúcie aj na poobedňajšie hodiny 
až do 18:00 hod. Touto cestou 
prosíme obyvateľov o trpezlivosť pri 
dodávaní zberných nádob, ktorému 
predchádza zdĺhavý administratívny 
proces, od samotného spracovania 
žiadosti na Magistráte hlavného 
mesta, cez jej zaevidovanie, až 
po následné zaslanie žiadosti na 
vybavenie do spoločnosti OLO. 
Distribúcia kompostérov začne 
prebiehať predbežne v druhej po-
lovici marca, o konkrétnom termíne 
budeme obyvateľov informovať. 
V prípade záujmu si môžu obyvatelia 
vyzdvihnúť zbernú nádobu a neskôr 
kompostér aj priamo v spoločnosti 
OLO na Ivánskej ceste 22. Je však 
potrebné sa vopred dohodnúť na ter-
míne a čase prevzatia. Pre viac infor-
mácií je potrebné sa obrátiť na Zákaz-
nícke centrum OLO telefonicky 
02/50 110 111 alebo e-mailom na 
zakazka@olo.sk.
Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva-
jú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch je účinná od 1.1. 2017. 
V zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia hlavného mesta o na-

kladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom 
č. 4/2016, sú domácnosti (iba ma-
jitelia rodinných domov) povinné 
zapojiť sa do systému zberu odpadu 
zo záhrad. 
Toto nariadenie sa týka viac ako 20 
000 domácností v rámci Bratislavy, 
ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 
ton biologicky rozložiteľného odpa-
du. V prípade, že ste zatiaľ nepodali 
„Žiadosť o zapojenie sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad,“ môžete 
tak stále urobiť na Oddelení miest-
nych daní, poplatkov a licencií Ma-
gistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave 
osobne alebo poštou. Všetky 
náklady na kompostér alebo hnedú 
zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber 
a odvoz biodpadu zo záhrad, sú 
hradené z miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady.
Ďalšie informácie a odpovede na 
najčastejšie otázky týkajúce sa bio-
logicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad nájdete na webstránke spo-
ločnosti OLO www.olo.sk alebo na 
webstránke Magistrátu hlavného mes-
ta SR Bratislavy www.bratislava.sk.
 Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk
www.olo.sk 

OLO ZAČALO 
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(Pokračovanie zo strany 1)

PROGRAM XI. ROČNÍKA 
SAMOVÝCH HIER 2017

13:30 h Otvore-
nie Samových 
hier a novej 
turistickej sezóny, 
výstrel z dela – 
Corvus arma 
13:50 h Hudob-

ná skupina Musicantica Slovaca
14:20 h Skupina historického šermu 
- Corvus arma
14:50 h Detská šermiarska skupina 
Mladé medvede 

15:20 h Sokoliari - Peregrinus
15:50 h Hudobná skupina Musi-
cantica Slovaca – Koncert pre deti 
– interaktívna hudobná rozprávka, 
spoznávame hudobné nástroje. 
16:20 h Skupina historického šermu 
URSUS – dobová armáda
16:50 h Bojové scény jazdcov na 
koňoch 
17:30 h Pikanierske vystúpenie Sku-
piny historického šermu URSUS 
18:00 h Sokoliari - Peregrinus
18:30 h Skupina historického šermu 
Corvus arma
19:00 h Hudobná skupina – Musi-
cantica Slovaca

„Polícia 15. marca voči staros-
tovi MČ DNV  vzniesla obvinenie 
z trestného činu nepriamej korupcie, 
ktorého sa údajne dopustil tým, že 
ako sprostredkovateľ ponúkol úpla-
tok vo výške 5 tis. eur zamestnancovi 
okresného úradu na vybavenie klad-
ného stanoviska k zhodnocovaniu 
odpadov pre súkromnú spoločnosť. 
Úplatok úradníkovi sľúbili aj samotní 
predstavitelia fi rmy. Poslanci z klubu 
Devínska inak vyzývajú starostu na 
odstúpenie.“ 

 Toľko z tlačovej správy SITA 
z 23.3.2017. Začína teda 
vyšetrovanie, ktoré môže priniesť 
rôzne závery. Zatiaľ platí prezump-
cia neviny, na závery si treba počkať. 
Nechajme príslušné inštitúcie tejto 
krajiny robiť svoju prácu a s dôverou 
počkajme na výsledok.
 Nakoniec, sme v období Veľkej 
noci, kde už pôst ako cesta pochopiť 
znamená pozerať a chcieť mať vôľu 
pochopiť.

r

BEZ PREDČASNÝCH ZÁVEROV

VYDARENÝ AJ JUBILEJNÝ
 V sobotu 21.januára 2017 sa 
členovia súboru spolu so svojimi 
rodičmi a priateľmi znovu stretli na svo-
jom jubilejnom 10.reprezentačnom 
plese, tradične v prekrásne vyzdobe-
nej sále DK Devín. Ples sviatočne ot-

vorili tanečníci súboru. Atmosféra ple-
su mala rodinný nádych, bola veľmi 
uvoľnená a všetci sa veľmi dobre 
zabávali. Nechýbalo ani dobré jedlo 
a prívetivá obsluha vďaka kuchárom 
a čašníkom z Pizzérie Valentian. Hu-

dobná skupina Mondeo z Čunova 
vytrvalo hrala až do rána, kedy sa 
návštevníci plesu začali rozchádzať 
domov. Každý odchádzal zo slovami 
,,už sa tešíme na ďalší rok!" Smie-
chu a radosti si účastníci užili aj pri 
losovaní tomboly, ktorá bola naozaj 
bohatá vďaka sponzorom: Lekáreň 
pri Radnici, Textil Jecková, Bistro Jeck, 
Nákupný raj Gabriela, Kaderníc-
tvo na terase p. Hujsová, Drogéria 
Teta, Optika M+, Kaderníctvo Lova-
sová, Pizzeria Corleone u Kmotra, 
Sklenárstvo Královič, Bižutéria Bijoux 
OC Glavica, Lekáreň Liberi, Penzión 
na Majeri- Kaplna, Vinotéka Marlov, 
Pneuservis Bródy, TV servis Baláž, 
Herba- záhradkárske potreby, Daria 
p.Štefl ovičová OC Glavica, Papier-
nictvo Paci OC Glavica, Reštaurácia 
u Michala, Loora- kreatívny obchod, 
Masáže- Lotosový kvet- Dana Sipo-
sová, W-Hotel a starosta MČ DNV 
p. Milan Jambor. Rodiny: Bičkošová, 
Rybárová, Havlovičová, Štefeková, 
Moravčíková, Kollárová, Vlašičová, 
Beníčková, Szakallová a mnoho 
ďalších darcov a priaznivcov súboru.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
tom, že sa aj 10. reprezentačný ples 
DFS Grbarčieta úspešne vydaril.

10. reprezentačný ples Grbarčiet
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Žiaci našej základnej školy sa 
venujú mnohým športom. Svoj ta-
lent mali možnosť ukázať nielen 
na hodinách telesnej výchovy, ale 
aj na rôznych súťažiach. Samoz-
rejme nesklamali, o čom svedčia 
ich športové úspechy. Najlepšie sa 
umiestnili  dievčatá  v obvodnom 
kole vo fl orbale, kde skončili na 1. 

Športové  súťaže a úspechy 
žiakov ZŠ P. Horova 16

V SÚŤAŽIACH 
NESKLAMALI

mieste. V obvodnom kole v basket-
bale získali naše dievčatá pekné 
2. miesto. A naši najmladší žiaci 
na I. stupni získali 1. miesto v súťaži 
,, Bavme deti športom“ a postúpili 
do celobratislavského fi nále.  Za 
vynikajúcu reprezentáciu školy si 
všetci zaslúžia poďakovanie. 
 Záujem o športovanie naďalej 
neklesá. Dôkazom je deväť tímov, 

ktoré prejavili záujem o účasť 
na školskom  fl orbalovom tur-
naji. Odohraté zápasy medzi 
zúčastnenými priniesli radosť 
a pozitívnu energiu. V kategórii 4. 
- 6. ročník sa umiestnili na 1. mieste 
- Kozáci, na 2. mieste - Storm, na 

3. mieste - Chlapci z ulice, na 4. 
mieste - Bez mena, na 5. mieste - 
Kungfu babičky. V Kategórii 7. - 9. 
ročník sa umiestnili na 1. mieste 
- Trampovci, na 2. mieste - Drsný 
oňo, na 3. mieste - Ošípané, a na 
4. mieste - Búrlivé výšiny.     

I. Kralovičová,
K. Paxnerová

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA 
VEĽKOKAPACITNÝ CH KONTAJNEROV 

v Devínskej Novej Vsi

 Nepoužívať na chemický  odpad, staré železo, sklo, 
lístie a orezy stromov!

D á t u m U l i c a
4.-6.4.2017 J.Poničana 13-15

Istrijská pri starej  radnici
Záhradnána konci

11.-13.4.2017 križovatka Charkovská - Delená
Vápencova
P.Horova 1-5

18.-20.4.2017 I.Bukovčana 12-14
Bystrická pri kasárňach
križovatka Ílová - Tehliarska

25.-27.4.2017 P.Horova 26-28
Š.Králika 2
Hradištná  za obchodom

2.-4.5.2017 J.Jonáša ku garážam
M.Marečka 1-3
križovatka Kalištná - Novoveská

9.-11.5.2017 Eisnerova 38-40
Mečíkova pri DI
Pod Lipovým

16.-18.5.2017 Š.Králika 6-8
Slovinec
Ľubovníkova

23.-25.5.2017 P.Horova pri ZŠ
Opletalova pri OTS
Na Kaštieli

30.5.-1.6.2017 J.Poničana 1-3
Pieskovcova
Kosatcova

6.-8.6.2017 J.Smreka 7-11
Na Hriadkach
Jasencova

13.-15.6.2017 J.Smreka 10-12
Rybník
Na Vyhliadke

20.-22.6.2017 I.Bukovčana 2-8
križovatka Novoveská-J.Poničana
Eisnerova 19-21

 Zberný  dvor je naďalej otvorený   každú sobotu : 9,00 - 12,00 hod.
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 Knižnica v škole na Ulici Ivana 
Bukovčana  málokedy  zíva prázd-
notou. No v marci, keď majú 
knihy svoj sviatok, je život v nej 

Základná škola, Pavla Horova – 
jazykovo - športový projekt 
pre budúcich prvákov a pre I. stupeň 
otvorenie ŠPORTOVEJ AKADÉMIE Mateja Tótha    
(olympijského víťaza Rio 2016)

KEĎ MÁ KNIHA SVIATOK

ešte o trošku  viac 
pestrejší. Aj tento 
marec sme sa 
snažili rôznymi ak-
tivitami ku knihám 
priviesť ďalších spo-
kojných čitateľov.  
Napríklad okrem 
pravidelnej burzy 
kníh a dopĺňania 
čitateľského kútika 
knižnica privítala 

medzi šiestakmi pána akademic-
kého maliara Mariána Komáčka 
počas špeciálnej hodiny sloven-
ského jazyka pod názvom Bájku-

jeme s Ezopom.  Najprv žiaci 
čítali bájky, potom tvorili vlastné 
a nakoniec ich pod skúseným 
dohľadom pána maliara ilustrovali.  
Pán maliar deti pochválil a určite 
aj Ezop by mal zo šiestakov veľkú 
radosť!  Bájky sršali fantáziou 
a svojím humorom a satirou zasiahli 
nejednu ľudskú slabosť či nedosta-
tok. Knižnicu zaplnili múdre slová 
s poučným významom a len tak sa 
to tam hemžilo levmi, papagájmi, 
zajačikmi, pávmi, ba aj psíkmi či 
mačkami. Stretnutie a bájkami a s 
pánom maliarom bolo milé, tvorivé 
a poučné.            Soňa Škulová

Vážení rodičia 
budúcich školákov(deti, ktoré do-
siahnu k 31. augustu 2017 šesť ro-
kov) čaká vás v blízkej budúcnosti 
dôležité rozhodnutie kam umiestniť 
svoje dieťa na povinnú školskú 
dochádzku. Základná škola na 
ulici Pavla Horova vám od septem-
bra 2017 túto možnosť ponúka 
vo viacerých variantoch priamo 
vo vyučovacom  procese ale i vo 
voľno-časových popoludňajších 
krúžkových a tréningových aktivi-
tách. 

Naša škola sa v jazykovej oblasti/
vyučujeme ANJ,NEJ,RUJ/ viac 
orientuje na výučbu anglick-
ého jazyka. Pre deti 1. ročníka 
v školskom roku 2017/18 máme 
už zabezpečených originál an-
glických lektorov/neovládajú slo-
venský jazyk/ na  hodiny angličtiny 
v troch triedach 1. ročníka, ktoré 
plánujeme otvoriť. Dobré skúse-
nosti so zahraničnými lektormi 
máme už v tomto školskom roku. 
Triedy budú mať rôzne varianty 
náročnosti a tiež samozrejme budú 
kreované podľa záujmu.  Okrem 
anglického jazyka, ktorý je číslom 
jedna, vo vyšších ročníkoch bude 
možnosť výberu medzi nemeckým 
a ruským jazykom ako druhým 
cudzím jazykom. V základnom 
variante budú mať prváci 2 hodiny 
anglického jazyka, v jazyko-
vom variante 3 hodiny angličtiny 

a v jazykovo- športovom variante 
2 hodiny angličtiny a 1 hodinu 
športovej prípravy týždenne. 
Okrem toho anglický jazyk bude 
formou cllil metódy zaradený do 
niektorých predmetov výchov. 
V popoludňajších hodinách 
bude prebiehať tréningový pro-
ces v jednotlivých športoch pod 
vedením odborníkov- trénerov. 
V treťom ročníku v jazykovom va-
riante pribudne druhý cudzí jazyk 
podľa výberu – nemecký alebo 
ruský jazyk, prípadne iný jazyk 
o ktorý bude záujem. Vo zvyšných 
dvoch variantoch druhý cudzí ja-
zyk začneme vyučovať v šiestom 
ročníku.

Podľa  rôznych štúdií a výsku-
mov naše deti už v predškolskom 
i školskom veku majú v značnej 
miere problémy s fyzickou kondí-
ciou, obratnosťou a športovými 
aktivitami všeobecne. Naša škola 
má dlhoročnú tradíciu v športovom 
zameraní, v súčasnosti je to orientá-
cia na futbal, fl orbal, tanec a box. 
Pri našej základnej škole vznikli 
a dlhé roky fungovali mažoretky 
TINA Bratislava a vzniklo tu ešte 
v roku 1999 Tanečné centrum EL-
EGANZA, ktoré je významným 
zástupcom tanečného športu na 
Slovensku. Od apríla 2015 pri 
škole vyvíja svoju činnosť Best Box-
ing Club. Od septembra 2017 
otvárame pilotný projekt Športová 

akadémia Mateja Tótha/ŠAMT/ 
pod garanciou olympijského 
víťaza z Ria de Janeiro 2016.  
Projekt sa pripravuje pre celý 
I. stupeň z dôrazom hlavne na 
1.- 2. ročník. Cieľom projektu je 
ponúknuť novú celoročnú aktivitu 
pre najmenších s prepracovanou 
metodikou a jedinečným trénin-
govým programom. Tím trénerov 
a odborníkov, na čele s trénerom a 
fyzioterapeutom Mateja Tótha, vy-
pracovali metodiku a súbor cvičení, 
ktoré podnecujú výkonnostný rast, 
ale hlavne dbajú na kvalitu pohy-
bu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú 
radosť z pohybu.

Pre budúcich prváčikov – 
športovcov pripravujeme 
športovo-jazykové triedy/
ANJ/ kombinované  chlapci 
i dievčatá v týchto športoch: 
• futbal  /garant FK Lokomotíva 
Volkswagen DNV/
• fl orbal /garant Florbalova škola 
GALAKTIKOS/
• tanečný šport /garant Tanečné 
centrum ELEGANZA/

Ostatné športy a aktivity budú 
realizované v popoludňajších 
hodinách formou krúžkov.

Pri hľadaní športových talentov 
sa mienime orientovať na oblasť  
Devínska Nová Ves a okolité lo-
kality: Lamač, Záhorská Bystrica, 

Devín, Stupava a Dúbravka. Pre 
rozvoj športu máme na škole vy-
tvorené veľmi dobré podmienky 
v letnom i zimnom období. Škola 
disponuje veľkým vonkajším 
športovým areálom – tartanová 
bežecká dráha, trávnaté fut-
balové ihrisko s automatickým 
zavlažovaním, futbalové mini ihris-
ko s umelou trávou, hokejbalové 
ihrisko a zázemie so šatňami a 
sociálnymi zariadeniami. Pre 
zimnú prípravu sú v budove školy 
k dispozícií dve telocvične. Počas 
letných prázdnin bude takmer celý 
blok E – veľká telocvičňa, šatne, 
sprchy rekonštruované . Vo veľkej 
telocvični dôjde k výmene podlahy 
za novú palubovku. Ďakujeme 
MČ DNV za realizáciu tejto 
rekonštrukcie.

Zápis do 1. ročníka bude na 
Základnej škole, ulica Pavla 
Horova:
- piatok 20. apríla 2017  
od 15,00 do 18,00 hodiny

- sobota 21. apríla 2017  
od 8,00 do 12,00 hodiny

V prípade, že sa v danom 
termíne zo závažných 
dôvodov zápisu nemôžete 
zúčastniť, dajte nám o tom 
vopred vedieť/osobne, tele-
fonicky, prípadne mailom/ 
a zapísať dieťa môžete 
v náhradnom termíne po 
dohovore s vedením školy 
v nasledujúcom týždni od 
24. apríla do 28. apríla 2017 
v čase od 7,30 do 15,00 
hodiny.  

(Pokračovanie na strane 5)
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Základná škola, Pavla Horova 
jazykovo - športový projekt 
pre budúcich prvákov 
a pre I. stupeň 

otvorenie ŠPORTOVEJ 
AKADÉMIE Mateja Tótha    
(olympijského víťaza Rio 2016)

(Pokračovanie zo strany 4)

Ďalšie informácie na webovom sídle školy:  www.zshorovaba.sk.
Radi Vás privítame na zápise do 1. ročníka a tešíme sa na malých školákov 

a tiež šikovných  športovcov v budúcom školskom  roku 2017/18. 
Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy

Školský obvod  Základnej školy, Pavla Horova v MČ DNV tvoria ulice: 
Bleduľova 
Bršlenova 
Bystrická 
Devínske Jazero 
Eisnerova 
Ílová 
Jána Jonáša 
Jasencová 
Janšákova 
Jána Smreka 
Ľubovníkova 
Mečíkova 
Na Hriadkach 
Na Skale 
Nové ulice  vzniknuté výstavbou pri OC 
Nové ulice vzniknuté výstavbou /pri VW/ 
 

Opletalova 
Pavla Horova 
Pieskovcová 
Pod Lipovým 
Podhorská 
Poniklecová 
Prímoravská 
Pod Glavicou 
Slovinec 
Štefana Králika 
Tehliarska 
Tesco – Glavica 
Tehelňa 
Ulice bez názvu v k.ú. DNV – so 
súpisným číslom 
Zavadilová 
Želiarska 

Čo potrebujete 
na zápis: 
-  rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz 
 zákonného zástupcu/
 rodiča/
- doklad o prípadných 
 zdravotných postihnutiach
 dieťaťa 
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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 

2. 4. O 17.00 h  Kufrík - detská divadelná scéna, účinkuje divadlo 
FORTISSIMO - najväčšou prednosťou ich netradične pojatých 

predstavení je aktívna spolupráca s obecenstvom
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 1,50 eura

3. 4. o 15.00 – 17.00 h  Veľkonočné inšpirácie
- ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc

Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6,  

 7. 4. o 18.00 h  Rómeo a Júlia 
Po minuloročnej úspešnej premiére 

a niekoľkých reprízach sa divadelný súbor Základnej umeleckej 
školy, Istrijská 22, T-he Divadlo a jeho hostia vracia k tragédii  Williama 

Shakespeara Romeo a Júlia. Tentoraz budú mať diváci možnosť vidieť 
večný príbeh neželanej lásky v mierne pozmenenej verzii, ktorá bude 

zároveň absolventským predstavením členov súboru.
- účinkujú T-he Divadlo a žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  

22 .4. o 13.30 h  Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2017 - XI. 
ročník podujatia pre verejnosť, program: skupiny historického šermu, 
tanca prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch, 

sokoliari... Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves Organizuje: TIK 
DNV, MČ BA-Devínska Nová Ves, Istra Centrum

22. 4. o 17.30 h  Koncert FRAGILE
-  vokálna interpretácia známych svetových rock-pop-jazz hitov v 

zaujímavých a’cappella aranžmánoch – teda len hlasy spevákov 
bez hudobných nástrojov. Vstupné: 13 eura (časť zo vstupného bude 

venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine) Predpredaj: Istra 
Centrum  pondelok -štvrtok od 16:00 do 20:00 hod. a počas každého 

podujatia, Viac info na tel. č.: 02/64 360 045.
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,   

24. - 28. 4.  Deň Zeme
- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov materských a 

základných škôl v Devínskej Novej Vsi venovaný mesiacu lesov 
a medzinárodnému Dňu Zeme

Miesto: Istra Centrum, Organizované podujatia

30 .4. o 17.00 h  Janko Hraško na cestách
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom

Vstupné: 1,50 eura
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

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

Dovoľujeme si vám všetkým, ktorí ste 
prijali naše pozvanie a prišli v nedeľu 
19. 2. 2017 do Istracentra vypraviť 

do sveta naše prvé CD pod názvom

srdečne poďakovať.

Od prvého vystúpenia v  Devínskej 
Novej Vsi sa tešíme z vašej priazne až 

dodnes. 

Našimi podporovateľmi pri zrode CD 
bola mestská časť Bratislava-DNV 
a Miestny odbor Matice slovenskej 
v DNV. Pri uvádzaní nášho CD 
do života nás podporilo a veľká vďaka 

patrí Istracentru v DNV.

Naša srdečná vďaka patrí všetkým 
našim hosťom, kamarátom, ktorí 
prijali pozvanie a svojím vystúpením 

spestrili náš program. 

Dúfame, že pri počúvaní nášho CD 
strávite príjemné chvíle a že nám 

zachováte svoju priazeň.K 

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KYTICA
je spevácke zoskupenie, ktoré interpretuje ľudové piesne 
„po svojom“.
Bývalé členky speváckych zborov 
súborov Lúčnica, Technik a súčasné 
členky Speváckeho zboru Bratislavy 
pred takmer deviatimi rokmi založili 
ženskú spevácku skupinu, ktorá in-
terpretuje slovenské ľudové piesne  
zo všetkých regiónov Slovenska vo 
viachlasých úpravách. Neskôr svoj 
repertoár rozšírili o piesne so sprievo-
dom harmoniky a niektoré si zaspie-
vali i so svojimi kamarátmi z Mužskej 
speváckej skupiny Rodokmeň.  Pri 
spoločnom vystúpení v Slovenskom ro-
zhlase mali možnosť spievať i so sprie-
vodom ľudovej hudby OĽUN pod 

vedením Miroslava Dudíka.  Ich re-
pertoár sa stále rozširoval, až vznikla 
myšlienka nahrať hudobný album, 
na ktorom by sa uchovali plody ich 
dlhoročnej práce pre lepšie šírenie 
krásy piesne.  S podporou Miestneho 

odboru Matice slovenskej v Devínskej 
Novej Vsi, Mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves ako i  Istracentra 
sa toto všetko podarilo.
S veľkou radosťou  a pestrým pro-
gramom v nedeľu,  19.2.2017, v Is-
tracentre v Devínskej Novej Vsi všetci 
spomínaní, vrátane Ľudovej hudby 
Dudíci, s láskou uviedli do života CD 
pod názvom „Kytica spieva.“ 
Ženská spevácka skupina Kytica 
ďakuje všetkým za priazeň, ktorú 
má od prvého vystúpenia na Fes-
tivale slovenskej národnej piesne 
v Devínskej Novej Vsi (máj 2008) 

ako i podporovateľom a účinkujúcim, 
pomocou ktorých sa podarilo  uviesť 
do života ich prvý -nosič.  Tešíme sa na 
ďalšie spoločné stretnutia.

Ing. Juraj Strempek, 
Emília Juračková
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Zosobášili sa

Uvítali sme

Spomienka

Spolocenská kronikaˇ

Marek JURICA 

a Michaela HORNÁČKOVÁ

Matej HYTKA 

a Mgr. Marta MADOLOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Tristan KISS

Olívia KISSOVÁ

Alan Ryan OKRAFO-SMART

Martin HUPKA

Tomáš HAVADEJ

Tereza HAVADEJOVÁ

Liam ZÁHOREC

Maxim ŘEZNÍČEK

Sabina GALLOVÁ

Anna ŠKOLUDOVÁ

Vitajte!

O dišli z našich radov
Hermína MARTINOVIČOVÁ, 

rod. Surovičová

Ľubomír DRŽKA

Miroslav BARANOVIČ

Roberto COCCI GRIFONI

Jozefína STOPKOVÁ, 

rod. Rybecká

Pavol NEMEC

Vladimír JANSKÝ

Nech odpočívajú v pokoji!

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ 
v Devínskej Novej Vsi 

pozýva  
svojich členov na 

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
v sobotu 8. apríla 2017 o 15:00 hod. 

vo veľkej sále ISTRACENTRA (Hradištná 43, DNV) 

„Slza v oku, v srdci žiaľ, 

čo nám bolo drahé osud vzal.

Odišla si nám všetkým, 

ktorí Ťa radi mali.

Odišla si bez toho,

aby nám Tvoje ústa 

zbohom dali.

Len ten, kto niekoho navždy 

stratí, vie čo je bolesť a žiaľ.

Tá rana v srdci stále bolí 

a zabudnúť nedovolí.“

V stredu 5. apríla 

uplynie 6 rokov 

kedy nás po ťažkej 

chorobe navždy

opustila naša drahá 

mamička, manželka, babička,

ILDIKÓ AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku a dobrotu 

nikdy nezabudne

manžel Miroslav, dcéry Lenka 

a Michaela

a vnúčik Martinko!

 Kto je kto.
„Tvár je zrkadlom duše.“ Túto vlastnú 
skúsenosť vyjadril ktosi z múdrych. 
Nepodceňujme to. Všímajme si, aj 
pri rozhovore, s kým máme tú česť. 
Dnes už nie je problém objednať si 
charakteristiku od renomovaných od-
borníkov. Psychológ? Psychiater? Iní? 
Venujte tomuto náležitú pozornosť. 
Ľahšie sa vám bude rozhodovať 
s kým áno, s kým nie, koho sa
 varovať...                                       PaT

 Pozeral som tú tlačovku čo 
ako svorka neuspokojených vlkov sa 
vrhá na človeka. Čo prvýkrát – po-
chybil. Nezobral, nedal, sľuboval. 
A... náznak niečoho iného.           mj

 To nám naozaj v republike 
chýba iba tých sľubovaných päť ti-
síc eur? Prečo neobviníte tú paru  čo 
vyparuje tie ťažké tisíce?              dd

 Neznášam špinavé charaktery, 
obyčajne mi je z nich na grcanie. mr

 Pamätám ako obviňovali 
ktoréhosi poslanca, že jazdil pod 
vplyvom alkoholu... a naraz sa 
obvinenie rozplynulo, poslanca pre-
miestnili na lepšie platené miesto a ... 
zostalo ticho.                                     jj

Materiály v tejto rubrike sú 

názory občanov, redakcia 

nezodpovedá za ich obsah.

 O tomto sú i kresťanské sviat-
ky Veľkej noci. Áno, ich veľkým 
posolstvom je nekonečná, 
nepodmienečná, milosrdná láska 
Boha, ktorú môžeme vnímať v obete 
jeho syna, Ježiša Krista. No ich ob-
rovským tajomstvom a zvláštnym 
posolstvom i pre nás kresťanov je, 
že práve v jeho smrti sa pre nás 
rodí náš nový život. Apoštol Pavol 
to v Liste Rimanom vyjadruje veľmi 
jednoducho: „Veď Kristus zomrel v 
určenom čase za bezbožných, keď 
sme boli ešte bezmocní. Sotvakto 
zomrie za spravodlivého; hoci za 
dobrého by sa azda niekto odhod-
lal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju 
lásku k nám tým, že Kristus zomrel 
za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“
(Rim 5, 6-8)

VEĽKÁ NOC 
- JEJ POZVANIE PRE MŇA

 Toto je teda posolstvo kresťanskej 
Veľkej noci. Kristus zomrel za človeka, 
aby on mal v ňom nový život, aby 
som sa ja zobudil k novému životu. 
A aký je to ten nový život? Zomrieť, 
či zomierať pre druhého, ale myslím 
si, že pre nás dnes zrozumiteľnejšie 
povedané, žiť pre druhého. A o to 

ide, ak sa máme zamýšľať nad tým, 
akú má dnes Veľká noc perspektívu, 
či význam pre mňa, moju rodinu, či 
pre našu obec, alebo akékoľvek 
spoločenstvo. 
 Americká a európska kultúra 
a spoločenské nastavenie nás už 
niekoľko rokov nabáda k tomu, aby 
sme boli najlepší, aby sme v živote 
niečo dokázali, niekam sa posunuli. 
No obrovské nebezpečenstvo 
a nástrahu, nastavenia takejto men-
tality, môžeme dnes vnímať všade 
okolo seba. Je ním náš individu-
alizmus prerastajúci v egoizmus. 
Nielenže chceme a snažíme 
sa preniknúť a byť najlepší, táto 
túžba prerastá až v túžbu nikoho 
nepotrebovať, na všetko si vystačiť 
sám, všetko zvládnuť bez akejkoľvek 

pomoci. Veď ak by mi mal niekto 
v niečom pomôcť, znamenalo by to, 
že niečo nezvládam, a to by mohlo 
znamenať, že som slabý a takých 
spoločnosť nepotrebuje. No pers-
pektíva Veľkej noci nie je pozeranie 
sa na seba, čo som dokázal, kam 
som sa posunul, ale pozeranie sa na 

druhého, o koľko som sa posunul, 
prisunul k nemu, k človeku, k Bohu. 
Byť tým, kto pomáha, ale a dnes 
možno tiež narastajúci problém 
dovoliť iným aby mi pomohli. Veď 
na takejto solidarite sú a majú byť 
postavené skutočné spoločenstvá.  
 Aké je teda pozvanie Veľkej 
noci pre nás? Zobudiť sa k novému 
životu tak ako všetko na jar, tak 
ako Kristus vo veľkonočné ráno. 
K novému životu, ktorý ma posúva 
k druhému a dovoliť druhému sa 
prisunúť ku mne. K životu, v ktorom 
nezdokonaľujem len sám seba, ale 
aj svoje vzťahy k svojim blízkym, 
ale aj k tým vzdialeným. K životu, 
v ktorom nedvíham len seba, ale aj 
tých okolo seba, v ktorom si môžem 
dovoliť byť dvíhaný inými,  k životu 
v plnosti, ktorý sa však rodí v odu-
mieraní sebe a seba.

A. Kalamen, farár

Sviatky Veľkej noci sa pomaly cez naše supermarkety 
a média dostávajú do nášho povedomia ako sviatky jari. 
Jar, ako to už teraz môžeme vidieť okolo seba, so sebou 
prináša prebudenie a dokonca môžeme povedať, že 
i nový život.
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so sebou s appkou 
SWAN GO

Viac informácií nájdete na www.swan.sk/go.

v mobile 

 

ZADARMO

Dňa 7. februára 2017 volal veliteľovi 
Goldsteinovi starší občan z Devín-
skeho jazera s prosbou. Išlo o 
11 metrovú kopanú studňu, kde 
vodný stĺpec dosahoval skoro po 
jej okraj. Aby sa zamedzilo pre-

liatiu, zasahujúce hasičské družstvo 
devínsko-novoveského zboru začalo 
odčerpávanie vody pomocou 
elektrického kalového čerpadla.  
Odčerpávanie dopadlo veľmi 
úspešne k spokojnosti občana. K ma-

Dobrovoľný hasičský zbor 
Mestská časť Bratislava –
Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10  Bratislava

HASIČI INFORMUJÚ

Dňa 17. februára 2017 v ranných 
hodinách zasahovalo naše družstvo 
3+1 na Istrijskej ulici. Nahlásená 
bola havarijná udalosť – vytopenie 
priestorov zo stúpačky verejného 
vodovodu v budove, kde sídli ambu-
lancia detského lekára. Na mieste 
zasahovala jednotka dobrovoľného 
hasičského zboru s profesionálnym 
hasičským vysávačom napájaným 
elektro-centrálou, nakoľko v objekte 
prišlo k skratu elektrického vedenia, 
ktoré kvalifi kovaný hasič-veliteľ opäť 
sprevádzkoval. Materiálne škody 
boli minimálne.

k
teriálnym škodám kvôli rýchlemu 
zásahu nedošlo.

Na pravú 
domácu zabíjačku
v BONUS RESORT 
na ranči Ouzkých

zostali už len spomienky
a výborné. Jaterničky si
Objednávala jedna pani 
len pred niekoľkými
hodinami aj na budúci 
týždeň.

Sledujte ponuky Bonus 
Resort iste budú zaujímavé
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OD EUFÓRIE NARODENIA 
PO DÔSTOJNÚ ROZLÚČKU

+421 911 631 848 
INFO@BONUS-RESORT.SK  |  WWW.BONUS-RESORT.SK

VÁPENKA 15, DEVÍNSKA NOVÁ VES

REŠTAURÁCIA BONUS

Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.
LA BRUYÉRE

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

• Predáme vozidlo Renault Laguna 
Combi r.v. 2007 v plnej výbave, 1995 
ccm DCI  150 PS v dobrom stave ser-
visované v Renault servise, strieborná 
metalize kombinovaná spotreba  6,1l. 
Cena 3 000 eur s DPH

 tel.: 0905 703 979, 
0908 700 684. Sme v DNV.

• Predáme vozidlo Renault Megane 
Sedan  r.v. 2006, 1390 ccm,  benzín  
98PS, modrá  farba, dobrý technický 
stav, kombinovaná spotreba  6,8 l.

 Cena  1 200 eur s DPH. 
 tel.: 0905 703 979, 

0908 700 684, sme v DNV.

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  

hľadá pracovníka, ako údržbára 
pre viacero objektov, ktorý bude 
vlastniť vodičský preukaz skupiny C, 
je zámočnícky zručný, vie udržiavať 
trávnika porasty, vie zvárať plynom 
aj pod ochrannou atmosférou, má 
oprávnenie na vysokozdvižnývozík, 
výhoda s dokladmi na elektriku. 
Práca na živnostenský list resp. na 
dohodu. Dotazy na  

tel.: 02 6436 9590. 
0905 703 979, 0908 700 684.

• Školská jedáleň pri Gymnáziu Bilíko-
va 24 príjme

 - kuchárku - vyučenú alebo s praxou

 - pomocnú silu
 - pracovná doba P - P, 7,00-15,00, 

dobrý kolektív + výhody.
tel.: 02/602 975 24

jedalen@gymbilba.sk

NÁSTUP IHNEĎ

H Ľ A D Á
• Ekonómka s 20 ročnou praxou /

bankový sektor a štátna správa/ hľadá 
zamestnanie.     

 tel.: 0905 926 735

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

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209
• Postrážim dieťa - starostlivo v dobrom 

prostredí rodinného domu v DNV. 
Odmena dohodou. 

tel.: 0911 311 626
• 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
• Predám 1-izbový byt v DNV na ulici 
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P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur + 
dohoda možná.

tel.: 0905 613 350, 0948 272 719
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

alebo Pod srdcom. 
tel.: 0903 961 302

• Predám 4-árovú záhradu s murovanou 
chatkou v lokalite Devínske Jazero.                
tel.: 0915 738 952

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

• Dám do prenájmu garáž na Š.Králika.        
tel.: 0905 445 504

• 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 prí-
jazdovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad.             tel.: 0903 244 777

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. Na Grbe 55.

 tel.: 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 (Mer-
cedes-Benz Vito), v garážovom dome 
oproti J.Poničana. Nie Denova. Cena: 
dohodou. tel.: 0905 464 912, 

 e-mail: careco@centrum.sk
• Predám nový nerozbalený kovový 

záhradný domček Arrow Dresden 
108 šedý. 

 Rozmer 313cm x 242cm x 198cm.
tel.: 0905 243 049

• 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
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Staráme sa o životné prostredie.

Pre spoločnosť Volkswagen Slovakia je ochrana životného prostredia jednou z najdôležitejších 

súčastí stratégie spoločenskej zodpovednosti. V rámci iniciatívy Think Blue. Factory. je naším cieľom 

znížiť spotrebu energií, vody, ako aj produkciu zneškodňovaných odpadov, emisií prchavých organ-

ických látok a CO2 do roku 2018 o 25 % na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s hodnotami z roku 

2010. Plniť stanovené ciele v oblasti životného prostredia sa nám darí aj vďaka iniciatíve a nápadom 

zamestnancov.

Triedime odpad.

Našim prvoradým cieľom je čo najefektívnejšie využívať zdroje a znižovať produkciu emisií a odpadov. 

Máme prepracovaný systém odpadového hospodárstva s cieľom zhodnocovať a znižovať množstvá 

produkovaných odpadov. Spolu s dôrazom na čo najefektívnejšiu environmentálnu a ekologickú 

politiku našej spoločnosti sme aj v minulom roku organizovali aktivity v oblasti ochrany a revital-

izácie životného prostredia, do ktorých sme intenzívne zapájali aj našich zamestnancov a komunity.

Podeľte sa s nami s vašimi úspechmi a tipmi na  komunikacia@volkswagen.sk.

Najlepšie príspevky zverejníme na našom  facebooku - Volkswagen Slovakia.

Malý krok pre vás, veľký pre životné prostredie. 

Inšpirujte sa spoločnosťou Volkswagen Slovakia a dajte si cieľ vyprodukovať do roku 2018  

až o 25 % odpadu menej ako v súčasnosti. 

Ako na to?
Ak je to možné, uprednostnite nebalený tovar.

Na nákup si zoberte vlastnú látkovú tašku alebo košík.

Trieďte odpad na kategórie:

Papier TetrapakyPlasty BioodpadSklo ElektroodpadKov Iné
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Z policajného
zápisníka

• Neznámy páchateľ v čase 
od 19.00h dňa 05.03. do 
07.00h dňa 06.03. na Ulici 
Ivana Bukovčana poškodil lak 
na ľavých zadných dverách 
a spôsobil preliačinu na ľavých 
predných dverách na tam zapar-
kovanom motorovom vozidle zn. 
Volkswagen Golf, čím spôsobil 
poškodenej 39-ročnej žene škodu 
zatiaľ v nezistenej výške.
• Hliadka PZ v čase o 23.25h 
dňa 10.03. na Mlynskej ulici za-
stavila vodiča motorové vozidla 
zn. Nissan Sunny, ktorý nemal 
osvetlené evidenčné číslo vozidla. 
Počas kontroly policajti vyzvali 
30-ročnú ženu, aby sa podro-
bila dychovej skúške.  Policajti  
pri dychovej skúške žene name-
rali 0,69mg/l alkoholu v dychu, 
opakovane 0,71mg/l. 30-ročnej 
žena bola zaistená, nakoľko bola 
podozrivá z prečinu Ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky 
podľa §-u 289 ods. 1 Trestného 
zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od 
05.20h do 05.30h dňa 17.03. 
na Ulici J. Jonáša v priestoroch 
závodu odcudzil z lavičky mobilný 
telefón zn. iPhone, čím spôsobil 
poškodenému 28-ročnému mužovi 
škodu vo výške 216 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
18.00h dňa 24.03.  do 08.00h 
dňa 25.03. na Ulici I. Bukovčana 
na parkovisku  poškodil  ľavé 
spätné zrkadlo na tam zaparkova-
nom motorovom vozidle zn. Alfa 
Romeo, čím spôsobil poškodenej 
29-ročnej žene škodu vo výške 
200 eur.

MK OR PZ Ba 4

Z pol
záp

• Hliadka PZ dňa 20.02. v čase 
o 14.50h  na Ulici M. Marečka 
zaistila  40-ročného muža, ktorý 
sa dopustil priestupku proti ma-
jetku a to tak, že podvodným 
konaním vylákal od pracovníčky 
stánku fi nančnú hotovosť.
• Hliadka OKP v čase okolo 
12.00h dňa 24.02. vypátrala  
odcudzené motorové vozidlo zn. 
Audi A4, ktoré neznámy páchateľ 
odcudzil v čase od 22.10h dňa 
18.02. do 09.30h dňa 19.02.  na 
ulici Pod Glavicou, čím spôsobil 
poškodenej 56-ročnej žene škodu 
vo výške 5.000 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
18.30h do 19.30h  dňa 27.02.  
na Eisnerovej ulici na parkov-
isku pred obchodným domom 
odcudzil z batožinového priestoru 
z tam zaparkovaného motorového 
vozidla zn. Škoda Octavia note-
book zn. Dell P57G s nabíjačkou 
a ďalekohľadom neznámej 
značky, čím spôsobil poškodenej 
spoločnosti škodu zatiaľ v ne-
zistenej výške.
• Hliadka PZ v čase o 15.15h  
dňa 01.03. na Eisnerovej ulici 
obmedzila na osobnej slobode 
20-ročného muža, ktorý mal pri 
sebe igelitové vrecúško s nezná-
mou sušenou zelenou rastlinou, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.

Jarná časť Tipos III ligy

16. KOLO 
11.03.2017 14:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- ŠK Tomášov
17.KOLO 
18.03.2017 15:00 ihr.Báhoň
ŠK Báhoň - 
FK VW Lokomotíva DNV “A”
18.KOLO 
25.03.2017 15:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” - 
FK Rača BA
19.KOLO 
02.04.2017 16:30 ihr.Malacky
FC Malacky 
- FK VW Lokomotíva DNV “A”
20.KOLO 
08.04.2017 16:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- OFK Dunajská Lužná
21.KOLO 
14.04.2017 14:00 ihr.Pezinok
PŠC Pezinok -
 FK VW Lokomotíva DNV “A”
22. KOLO 
22.04.2017 17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- ŠK Bernolákovo

FUTBAL 23.KOLO 
30.04.2017 17:00 ihr.Vajnory
FK Vajnory 
- FK VW Lokomotíva DNV “A”
24.KOLO 
03.05.2017 17:30 ihr. DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- FK Ivanka pri BA
25.KOLO 
07.05.2017 17:00 ihr.Lozorno
ŠK Lozorno FO 
- FK VW Lokomotíva DNV “A”
26.KOLO 
13.05.2017 17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- FK Slovan Most pri BA
27.KOLO 
21.05.2017 17:00 ihr.Rohožník
FC Rohožník 
- FK VW Lokomotíva DNV “A”
28.KOLO 
28.05.2017 15:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- TJ Rovinka
29.KOLO 
04.06.2017 17:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV “A” 
- FK Inter BA
30.KOLO 
11.06.2017 17:30 ihr.Králová
MŠK Králová pri Senci - 
FK VW Lokomotíva DNV “A”

Ing. Marián Spišiak

Hovoril som ti oprav položky 
a nie ponožky!

•••
Čo robí tlmočník 

po trinástom pive?
-Už netlmočí, už iba močí.

•••
Či sa nám to páči alebo 
nie, všetci sme ohnivkom 
potravinového reťazca.

•••

-Ktorá svokra je dokonalá?
-Tá, ktorá dokonala.

•••
-Suseda, vadíte sa niekedy 

s mužom? -Nie, je to zbytočné, 
aj tak nikdy nemá pravdu.

•••
Na diskotéke vraví mladík 

blondínke: „Slečna, vymeňme 
si telefóny. „Radšej nie, ja som 

so svojím spokojná.

MARIÁŠ
Dnes sa hrá táto kartová hra na 
celom Slovensku dokonca aj vo 
forme pravidelných súťaží.
 Nie však veľa účastníkov týchto 
súťaží však vie z čoho a ako 
vznikol názov tejto kartovej hry. 
S počiatkami kartových hier sú 
späté štyri farby herce, kára ,kríže 
a piky. V našich krajoch sa štyri 
farby nazývajú červeň ,zeleň, 
guľa a žaluď. Pôvodné onačenie 
farieb zostalo u žolíkových kariet, 
kde na rozdiel od mariášových 
máme namiesto karty horník kartu 
z označením dáma.

 A tu sme v merite veci. V tých 
časoch platilo, že legálne t.j. plat-
né spojenie kráľa s dámou bolo 
dané ich svadbou. Každý kartár 
pozná výraz hláška. To znamená, 
že má v kartách dvojicu kariet 
horníka a kráľa jednej farby. V 
časoch ,keď boli v kartách dáma 
a kráľ sa takejto dvojici hovorilo 
mariage, čo pri výslovnosti tohoto  
fracúzkého slova mariaž sa dosta-
lo zovšeobecnenie názvu mariaš 
.Stále platí "za všetkým hľadaj 
ženu" a platilo to aj pri kartách.

Ing. Marián Spišiak

 Čoraz populárnejší relykros sa 
u nás predstaví hneď dvakrát: FIA 
CEZ OMV MaxxMotion si okrem 
marcového termínu u nás našla 
miesto aj na fi nále šampionátu 
21. a 22. októbra. Tak ako po 
predošlé dva roky, aj teraz uvidíme 
horúce súboje v štýle "nárazník o 
nárazník" na špeciálnej relykros-
ovej trati SLOVAKIA RINGU. Tá 
meria 1250 metrov a pozostáva 
zo 65 % z asfaltového povrchu, 
pričom zvyšok tvorí nespevnený-
šotolinový povrch. Diváci zažijú 
najlepšiu akciu priamo na vlastné 

oči z pohodlia hlavnej a mon-
tovanej tribúny pozdĺž štartovej 
rovinky.

Okrem relykrosu sa však diváci 
môžu tento rok tešiť na skutočnú 
plejádu nových a zaujímavých 
seriálov, ktoré navštívia SLOVAKIA 
RING. Medzi ozajstnú špičku 
budú dozaista patriť FIM EWC - 
Majstrovstvá sveta vytrvalostných 
pretekov cestných motocyklov 
(24.6.), či FIA ETRC – Majstrovstvá 
Európy ťahačov na okruhu (15.-
16.7.).

Relykros otvára motoristickú sezónu na 

SLOVAKIA RINGU

MOTORIZMUS


