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Príhovor

Konečne zapršalo a záhradkári sa tešili. Tešili sa i tí, čo
strávili minulý víkend Festivalom slovenskej národnej piesne.
Škoda, a veľká, že vraj „z technických“ príčin sa neuskutočnil
koncert žiakov ZUŠ v kostole.
Pripravovali sa, cvičili, chceli
a... čo všetko sa dá schovať za
technické príčiny...
Rovnako sčítanie obyvateľstva.... a všeličoho. Koľko
emotívnych reakcií vzniklo.
A opäť zbytočne. Keby sa každý
zhostil úlohy, ktorá mu pátrí
náležite.
Ľudia
sa
začínajú
vyhovárať, inak sa to nazvať
nedá, na dobu, ktorá priniesla... Nie vážení, nie doba,
ľudia prinášajú. Podliehajú,
tzv módnym trendom, ale to
sú len a len prostriedky na ohlupovanie a získavanie peňazí
pre... pre kohosi, ktorí ich už
ani nepotrebuje, len špekuluje.
A potom sa mnohí idú strhať,
podľahnú, často falošnej propagande, ľudí, čo ľudí, primitívov,
ktorích záujmom vlastne nik,
ba ani oni sami často nerozumejú. Držať sa vlastného,
vraj sedliackeho rozumu, už
nestačí. Pretože nemáme čas
a sme pod vplyvom toľkých
tlakov až... až občas zblbneme
aj my, čo si vravíme, že nám
sa stať nemôže. Sory, zvykne
sa vravieť dnes. Sory, teda
prepáčte však často stojí...
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devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• V sobotu 11. júna 2011
sa na Hviezdoslavovom
a Rybnom námestí uskutoční
14. medzinárodný festival
vodníkov a 8. ročník
vo varení dunajskej rybacej
polievky. Akcia sa začne
o 14.00 a potrvá do 19.30 h.
• Kúpaniu sa v čunovských
jazerách je koniec! Krajský
úrad životného prostredia
(KÚŽP) zrušil vyhradenie
miesta v Prírodnej rezervácii
Ostrovné lúčky
pre verejnosť za účelom
rekreácie a športu. Dôvodom
je znečisťovanie vody
opaľovacími krémami.

V nedeľu 29. mája
sa predstavili
súbory a sólisti
na 18. festivale
slovenskej
národnej piesne
v kultúrnej
záhrade F-centra.
O priebehu
festivalu
prinesieme
reportáž
v budúcom
čísle Devexu.

Obnovovali Dendropark
Zaujímavým spôsobom sa rozhodli
zamestnanci bratislavského závodu
Volkswagen Slovakia (VW SK) skrášliť
Devínsku. V spolupráci s miestnym
zastupiteľstvom a neziskovou organizáciou Denova obnovili devínskonovoveský Dendropark.
V piatok 20. mája od 8. do16.
hodiny zamestnanci VW SK a pracovníci Denovy čistili zanedbané

plochy Dendroparku, osádzali nové
informačné tabule a natierali lavičky.
Rozmiestňovali tiež nové smetné koše,
rekonštruovali piknikové posedenia
a vysádzali stromy a kríky. Dub letný
spoločne v Dendroparku vysadili aj
starosta DNV Milan Jambor a člen
predstavenstva VW SK pre personálnu
oblasť Wilfried von Rath.
rts

Úzavierka dnešného čísla
bola 26.05. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 09.06. 2011,
číslo vyjde 17.06. 2011.

Z radnice
vybrali sme
Miestne zastupiteľstvo na rokovaní 25. mája 2011
• zrušilo uznesenie č. 76
z 26.4.2011. Šlo o prenájom
nehnuteľnosti – bytu a prenájom nebol vs úlade s platnými
pravidlami prenájmu.
• schválilo VZN o dotáciách
pre materské školy a školské
zariadenia.
Schválené dotácie pre rok
2011 na 1 dieťa a jeden rok:
Základné školy
- na prevádzku v školskom
klube suma 3,66 eura,
- na mzdy v školskom klube
283,96 eura,

Z radnice

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV
MILANA JAMBORA
Táto rubrika si nenárokuje
vyčerpávajúco informovať
o celom komplexe otázok.
Hovorí iba o krokoch, ktoré
ak si zasluhujú pozornosť,
sú zverejnené v širších súvislostiach na iných stranách
novín.
• V pondelok 16. 5. so
zástupcom W hotela prerokovali
usporiadanie
športového
podujatia
Párkové preteky v sobotu
18. 6.2011,
• V ten istý deň rokoval
s novou poslankyňou BSK
pani Kyrinovičovou o spolupráci,
• V utorok 17. 5. na stretnutí
so zástupcami Geologického ústavu Dionýza Štúra

- na prevádzku v školskej jedálni
35,59,
- na mzdy v školskej jedálni 99,89
eura,
Materské školy
- na prevádzku 274,19 eura
- na mzdy 946,90 eeura,
- na prevádzku v školskej jedálni
46,76 eura
- na mzdy v školskej jedálni 137,22
eura
• schválilo rozpočet príspevkovej
organizácie Denova na rok 2011,
vo vyrovnanom stave príjmov aj výdavkov vo výške 654 435 eur.
• schválilo rozpočet   Istra centra
vo vyrovnanom stave príjmov aj výdavkov vo výške 205 606 eur.
• schválio
minimálne
sadzby
prenájmov za nebytové priestory
v základných školách.
Napríklad sadzba prenájmu za 1

rokovali o projekte Sandbergsko pajštúnskeho geoparku a na
stretnutí s o starostom Mariánky
Radovanom Juríkom si vymenili skúsenosti o práci v samospráve,
• Spoluprácu s Volkswgen
Slovakia potvrdili zástupcovia
oboch subjektov, nový člen
predstavenstva VW SK Wilfried
von Rath a starosta Devínskej
milan Jambor nielen výsadbou
stromu v obnovovanom Dendroparku, ale aj prísľubom
na pokračovanie tohto kroku
v budúcich dňoch,
• Keďže aj územný plán je
v centre pozornosti občanov
Devínskej rokoval na túto tému
starosta v piatok 27. 5. so
zástupcami magistrátu hl. mesta
Bratislavy,
• Cez víkend 28. – 29. mája
sa starosta zúčastnil Festivalu
slovenskej národnej piesne
a v pondelok 30. 5. predstavil
Devínsku Novú Ves vo vysielaní
regionálneho denníka STV.
r

Poslanecké utorky

Stretnite sa s poslancami
z klubu SDKÚ-DS - SaS
každý prvý utorok v mesiaci
18.00 - 19.00 vo vile Košťálka
na neformálnom rozhovore.
Čakáme vás 7. júna 2011
DEVEX 2

hodinu (vrátane energií): učebňa 2,5
Eur, kuchynka 4 Eur, jedáleň P.H. 15 Eur, I.B.3 - 10 Eur, I.B.1 – 6 Eur,
predajná burza vo vestibule 130 Eur.
• Prenájom nehnuteľného majetku
osobitného zreteľa, parkovacích miest na Hradištnej.
Materiál bol prerokovaný bez prijatia
uznesenia MZ
• schválilo predĺženie prenájmu pohotovostného bytu č. 51 na ul. P. Horova 7 žiadateľovi Petrovi Kleschtovi
s manželkou do 30.09.2011
• schválilo vyradenie majetku MČ
DNV v obstarávacej cene 23 662,28
eur podľa predloženého návrhu.
• schválilo predĺženie Zmluvy
o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
s Domom sociálnych služieb Senécio, n.o. do 30. 9. 2011
• schválilo použitie finančnej

čiastky vo výške 44 601,20 eur
z rozpočtu MČ DNV na združené
prostriedky a investície, na predfinancovanie zdrojov EFRR projektu CROSKAT, ktoré tvoria
85 % oprávnených nákladov EU
projektu Cezhraničnej spolupráce  
Sk/AT 2007 – 2013 pre PP
2 – CHKS v Devínskej Novej Vsi.
Uložilo prednostovi MÚ predložiť
harmonogram návratnosti vložených finančných prostriedkov
v členení na jednotlivé roky 2011
a 2012 s premietnutím do
rozpočtu Mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves
Požiadalo starostu MČ zabezpečiť
zastupovanie mestskej časti
s právom rozhodovania o
vložených finančných prostriedkoch
r

na ZŠ P. Horova
Do ruky ti kvietok vkladám,
moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka,
zaznelo v jedálni základnej školy.
Dňa 17. mája v popoludňajších
hodinách pripravili žiaci základnej
školy prekvapenie pre svoje mamičky,
babičky, tetušky, oteckov a priateľov
školy. Spoločne oslávili sviatok DEŇ
MATIEK.
Úsmev na tvárach prítomných
rozžiaril veselý, vážny a miestami i
dojímavý program. Deti sa pod vedením triednych pani učiteliek prezentovali svojím talentom. Po príhovore
riaditeľa Mgr. M. Marka, mažoretky
svojím pestrofarebným vystúpením
otvorili našu slávnosť. Priestory školy
ožili prekrásnymi tónmi pri hre na

hudobných nástrojoch, najmenších
tanečníkov valčíka a starších žiačok
hip –hopu. O zábavu sa postarali aj
šikovní recitátori, malí „herci “ v scénkach, hudobných pásmach. Technickú stránku programu zabezpečil
žiak deviateho ročníka Ondrej Bortlík.
A čo dodať na záver, za všetko hovorí
úsmev na tvárach a slzy dojatia prítomných mamičiek. Spokojné odchádzali
s voňavou ružičkou od svojich detí .
.... dneska ti dám len tento kvet,
no zajtra ti kúpim celý svet.
Mgr. Katarína Müllerová

,,STAROSTOVANIE“ NIE JE len ZAMESTNANIE...
V pondelok, 16.mája 2011 som navštívila Vilu Košťálovú, kde
som na starostovskej stoličke vyspovedala Milana Jambora.
Už prešlo skoro pol roka, čo sme ho my, obyvatelia Devínskej
Novej Vsi, zvolili za starostu našej Mestskej časti. Cieľom mojej
návštevy bolo zaznamenať päťmesačnú prácu, ktorú pán Jambor rozbehol spolu s poslaneckým zborom.

• Ste vo funkcii skoro pol roka.
Pre niekoho je to krátky čas, pre
niekoho dlhá doba na to, aby
zrekapituloval svoje pôsobenie na tomto poste. Skúste nám
zreprodukovať ako vy vnímate
toto obdobie?
- Na niečo je to krátka doba, na niečo
dlhá. Krátka v tom zmysle, že keď sa
do niečoho pustíme, vždy je to beh na
dlhšiu trať. Skôr je to o tom, že chceme
naštartovať čo najviac aktivít, no plody
tejto práce budú viditeľné neskôr. Teraz
to možno vyzerá tak, že sa toho veľa
nezmenilo v našej Mestskej časti, ale
môžem povedať, že robíme veľa vecí,
ktoré ešte nie sú viditeľné, no postupne pri
ich realizácii prichádza k ich zviditeľneniu.
Konkrétne môžem spomenúť: sľubovali
sme elektronické aukcie, ktoré sú už rozbehnuté v plnom prúde, ďalej sme zefektívnili prácu na Miestnom úrade kúpou
multifunkčných zariadení, vybudovali
pätnásť nových parkovacích miest pred
školou na ulici Bukovčana 3 a plánujeme meniť okná na všetkých materských
školách a budove základnej školy na ul.
Bukovčana 1.

• Vráťme sa ešte k predvolebnému obdobiu, kedy ste aj vy
patrili k bežným občanom. Určite
ste obec vnímali inými očami
ako je tomu teraz. Upozorňovali
ste na nedostatky, snažili ste sa
aj vtedy niečo zlepšiť. Ako je to
v súčasnosti, keď sa nachádzate
v centre diania?
- Ja som svoju kandidatúru bral a doteraz
beriem ako poslanie. Mojou hlavnou ambíciou je zmeniť veci k lepšiemu, respektíve
skvalitniť život v Devínskej Novej Vsi a pevne verím, že sa mi to darí. Rozdiel, ktorý
môžem badať pred kandidatúrou a po
nej je ten, že vtedy som sa napríklad ako
člen komisie ochrany životného prostredia
márne dlhodobo snažil o nejakú zmenu,
avšak teraz pre mňa a nie len pre mňa,
zmysluplné veci dokážeme častokrát
zmeniť jedným rozhodnutím, a to ma
napĺňa šťastím. Ak sme napríklad čakali
na výsadbu zelene v určitých oblastiach,
kde nebola, tak práve teraz sa nám to podarilo zrealizovať. Pevne verím, že sa nám
podobná výsadba podarí zopakovať aj
na jeseň, pretože toľko zelene, koľko sa
vysadilo tohto roku, sa v Devínskej Novej
Vsi ešte za tak krátke obdobie nevysadilo.
• Tieto zmeny samozrejme nerealizujete sám, pomáha vám aj
poslanecký zbor. Ako hodnotíte
participáciu a kooperáciu s ním?
- Je to individuálne, niektorí poslanci sa
k tomu stavajú zodpovedne, iní menej. To
však nie je podstatné. Podstatný je reálny
výsledok, ktorý uvidia občania o 4 roky.
Ja pevne verím, že všetci poslanci budú
hlasovať za zmysluplné veci.

- Nestretol som sa zatiaľ ani s negatívnymi
ani s pozitívnymi reakciami občanov.
Pravdupovediac, ani to nečakám, na
nejaké hodnotenie je priskoro. Počkajme
rok, dva, respektíve tri a pol roka, a potom to hodnoťme. Pracujeme na projektoch, ktoré prinesú ovocie až možno po
roku, po dvoch. Na margo tohto, by som
chcel spomenúť moje minulotýždňové

rokovanie s pánom ministrom vnútra –
Danielom Lipšicom, kde sme sa rozprávali
o bezpečnosti v Devínskej Novej Vsi,
o dotácii na kamerový systém, ktorý určite
potrebujeme. Ja pevne verím, že dôjde
k pozitívnemu výsledku.
Za rozhovor ďakuje
Iveta Minarovičová

Súčasné aktivity v Dendroparku prišli skontrolovať aj deti z materskej škôlky.
HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Týždeň
24.
		
		
		

Obdobie: od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011 Pristavuje: OLO
Dátum
Pristavenie
Miesto pristavenia
10.6.2011
piatok
Na Hriadkach oproti zastávke MHD
10.6.2011
piatok
J. Smreka 20 - 22
10.6.2011
piatok
Mečíková pri Dl
10.6.2011
piatok
Poničana 9-11

25.
		
		
		

17.6.2011
17.6.2011
17.6.2011
17.6.2011

piatok
piatok
piatok
piatok

J. Jonáša na parkovisku
P. Horova 18-20, 22-24
Jasensová v slepej uličke
Na Výhliadke v strede ulice

26.
		
		
		

24.6.2011
24.6.2011
24 6.2011
24.6.2011

piatok
piatok
piatok
piatok

Spádová pri tenisových kurtoch
Bystrická pri kasárňach
J. Smreka pri VÚB
S. Králika 8-10 oproti Garážam

27.
		
		
		

27.6.2011
27.6.2011
27.6.2011
27.6.2011

pondelok
pondelok
pondelok
pondelok

M. Bukovčana 7-11
Poničana 3-7
Janšáková pri zrkadle
Slovinec

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad,
nie na stavebný a rastlinný odpad

• Spomínali ste nejaké úspechy,
mňa by zaujímalo, ako na ne
reagujú občania? Predsa len,
ide o novú situáciu v obci po
voľbách...

Tieto fotky som nafotil, dnes ráno (30.5.2011) pri rybníku. Chodím čistiť
rybník skoro denne. Zvykol som si na to že mi nahádžu do vody fľaše,
sáčky, tašky z umelej hmoty, že mi puberťáci pri lavičkách nechajú
neporiadok tak ako mnohí rybári po sebe. ale toto.... fotky myslím si že
netreba komentovať. Štefan Tanka.
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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
12. 6. Medovníkový domček
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
miesto: veľká sála Istra Centra od 16.00 h, vstupné: 1 Eur
16. 6. Verejný koncert ZUŠ - absolventské vystúpenie
- program Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála Istra Centra o 18.00 h
18. 6. Čistychov a Mišo Biely
- rapový a hip-hopový večer
miesto: veľká sála Istra Centra o 20.00 h, vstupné: 3 Eur
25. -. 26. 6. 23. Festival chorvátskej kultúry

- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka
tradičných chorvátskych jedál a nápojov, krojovaný
sprievod ulicami Devínskej Novej Vsi
organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
v spolupráci s MČ BA Devínska Nová Ves
miesto: priestory Farského centra a Istra Centra

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
1. 6. Rozprávková Devínska Kobyla
- prírodovedná súťaž zameraná na poznanie
a ochranu NPR Devínska Kobyla
Miesto: Dendropark, DNV o 14.00 h
11. 6. Autobusový výlet - ZOO Viedeň
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 8.00 h
18. 6. Cyklistický výlet - Slávnosti Bocianov, Marchegg

- Trasa: DNV – Záhorská Ves – Marchegg a späť
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h
Prihlasovanie na výlety najneskôr 5 dní vopred!!!

Poznávací zájazd do Prahy
V dňoch 8 – 10 júla 2011 sa
uskutoční poznávací zájazd do Prahy a okolia.
V piatok ráno odchádzame
z DNV. Pri príchode do Prahy sa
zastavíme na Vyšehrade, kde si
pozrieme vyšehradský cintorín, tu
sú pochované známe osobnosti
česko –slovenskej kultúry, historické
a známe miesta. Odtiaľto sa pôjdeme
ubytovať do vysokoškolského areálu
Strahov. Poobede voľny program.
V sobotu navštívime Pražský hrad,
po nádvoriach zídeme na Malú
Stranu, navštívime aj Kostol Panny
Márie, kde si pozrieme „Pražské Jezuliatko“, ďalej budeme pokračovať
po
najkrajšom,
najstaršom
a najospevovanejšom moste – Karlovom moste do Starého Mesta
Pražského, kde na Václavskom
námestí ukončíme sobotňajší náročný
program.
Nedeľa: po raňajkách uložíme
batožinu do autobusu a pôjdeme
MHD na Staromestské námestie,
kde máme exkurziu vo vnútorných

Štúrov Zvolen je súťaž v rétorike.
Rétorika je umenie pekne, pôsobivo,
kultivovane hovoriť, vystupovať pred
poslucháčmi. V našej škole sa budúci
rečníci učia zvládnuť toto „umenie“
na hodinách slovenského jazyka
a literatúry.

ŠTÚROV ZVOLEN

Základná škola P. Horova 16
je už dlhé roky spolu s Centrom
voľného času v Dúbravke spoluorganizátorom obvodného kola
tejto súťaže . Inak to nebolo ani
tento rok. Tešili sme sa na utorok 10.
mája 2011. Slávnostne vyzdobená
knižnica, pripravené občerstvenie,
netrpezliví súťažiaci, milá odborná

Súťaže sa zúčastnilo
18 žiakov zo šiestich
škôl IV. bratislavského
obvodu. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách:
I. kategória – 5.-6. ročník (reprodukcia vylosovaného textu a jeho
dotvorenie)
II. kategória – 7.-9. ročník ( vopred
pripravený rečnícky prejav a improvi-

DEVEX 4

porota. To všetko bolo predzvesťou
príjemne stráveného dňa. A rečnícke
vystúpenia mohli začať.

zovaný prejav na vylosovanú tému ).
Všetci prítomní si vypočuli
množstvo pútavých, zaujímavých,
presvedčivých rečníckych prejavov.
Mnohí žiaci dokázali svoje majstrovstvo v ovládaní rodného jazyka
a pohotovosť v krátkom časovom
limite vytvoriť a predniesť zaujímavý
rečnícky prejav.

priestoroch Staromestskej radnice,
ďalej Staromestské námestie, bude
tu aj voľný čas na obed. Po obede
nasadneme do autobusu, ktorý nas
odvezie do Českého Šternberka, tu si
spolu so sprievodcom pozrieme hrad
z XIII. storočia.
Po exkurzii pokračujeme smerom
na Slovensko, ale medziiným sa zastavíme ešte pri nákupnom centre
Olympia za Brnom, kde si spravíme
dlhšiu prestávku.
Podľa programu, bude jeden
z večerov venovaný spoločnej večeri
a druhý spoločnej návšteve areálu
Parku kultúry a oddychu, kde si vo
večerných hodinách pozrieme predstavenie Spievajúcich fontán.
V cene 85 eur je zahrnuté 2 x ubytovanie, 2 x raňajky, 1 x večera,
exkurzie:
Staromestská
radnica, Český Sternberk,, návšteva
Spievajúcich fontán a služby sprievodcu, ako aj zapožičanie sluchátiek.
Prihlásiť sa možno na telefónnych
číslach:
I. Košírelová: 0948 103 553
I. Olgyayová: 0903 505 330
J. Žatko:
0918 444 607
Naši žiaci získali veľmi pekný
úspech.
I. kategória – Denisa Pribulová
(VI. A ) ziskala 3. miesto
II. kategória – Barbora Pomsárová (IX. A ) získala 1. miesto
a postúpila do celoslovenského kola
súťaže , ktoré sa bude konať 17.-18.
júna 2011 vo Zvolene.
Mgr. Zdena Balajová

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa
Tomáš KASPERKEVIČ
a MUDr. Mariana
TRNOVCOVÁ
Mgr. Ján TERKANIČ
a Ing. arch. Jana ANDRIKOVÁ
Michal POKORNÝ
a Mgr. Magdaléna POTOČNÁ
Blahoželáme!

Odišli z našich
radov
Ing. Peter DLUGOLINSKÝ
Zdenka KEVANOVÁ
Miroslava KRIHOVÁ
Emil TITTEL
Alexander TONČÍK
Nech odpočívajú v pokoji!

tor je náhodne vygenerované číslo, to
som od Vás nečakala. Vy predsa dobre viete, že toto tvrdenie je bohapustá lož. Z obálok, ktoré boli rozdané
obyvateľstvu to kričalo, že identifikátor priradený k menu a adrese, ktorý
sa má nalepiť na ščítací hárok, bude
slúžiť na spárovanie a každý subjekt
bude identifikovaný.
Práve tento identifikátor veľmi pobúril ľudí, keďže štatistický úrad lživo
informuje verejnosť o anonymite
sčítania. Samotná “už agresívna
žienka” zo štatistického úradu sa
preriekla a potvrdila, že sčítanie nie
je anonymné - vraj oni musia vedieť,
ktorý subjekt vyplnil sčítací hárok a
ktorý subjekt nie.
Je to nehoráznosť a podvod na
občanoch. Keby tieto identifikátory

Slovo majú Novoveštania
úprimne povedané, ste ma nesmierne sklamali. Prepožičať sa k tvrdeniu v najnovšom Devexe, že identifiká-

boli naozaj náhodne vygenerované,
bolo by všetko v poriadku. Teraz ale
tak pobúrili ľudí, že celé sčítanie bude

Bola slnečná suchá februárová
sobota 0 °C. Idem na prechádzku
poľom ponad bývalý hliník, západoslovenských tehelní, kde som
pracovala 25 rokov. Pracovala som
na úseku ťažba a spracovanie ílu,
tak som túto lokalitu poznala ako
vlastnú dlaň. Vedela som kde rastie
prvý podbeľ, fialky, čakanka, kostihoj lekársky, ľubovník bodkovaný,
skoroceľ, zlatobyľ, každý krík
a strom. Jazero, ktoré tam vzniklo
a stále sa zväčšovalo, slúžilo ako
domov pre ryby, žaby a divé kačky.
Zostala som stáť v nemom úžase, čo
som tam všetko videla.

„Kto je za
toto všetko
zodpovedný?“

Jama – hliník je zavážaná už asi
16 rokov, vraj iba sutinou. Pani, ktorá
túto skládku riadi, nevie, alebo nechce
vedieť, aká je skutočnosť, čo sa tam
všetko dovezie. Elektrospotrebiče
všetkého druhu, plasty, fľaše,
lepenky, PVC, bandasky s obsahom rôznych chemikálií. Toto všetko
steká teraz už do menšieho jazierka,
kde už určite nie sú ryby a ani
nehniezdia divé kačky. V jazierku
plávajú plastové fľaše a iné veci.
Znečistená kontaminovaná voda
z jazierka steká do rieky Morava.
Pýtam sa:



Strana zelených, ochrancovia
prírody alebo pani, ktorá túto skládku – smetisko riadi? Túto pani to
asi netrápi. Aj nás obyvateľov časti
Kolónia – Opletalova zabezpečila,
ale iba zápachom a zničenou prírodou. Napriek tomuto neduhu na

Opletalovej ulici sa stále rozširuje bytová výstavba. Byty ponúkajú na predaj ako: „V atraktívnom prostredí“.
Z jednej strany je ulica preťažená
automobilovou dopravou 24 hodín
denne, výrobné haly a smetisko,
z druhej strany nekonečný areál automobilky. V lete skoro ráno, keď padá
rosa, máme cítiť vôňu čistého vzduchu. Cítime iba zápach zo smetiska,
alebo zápach horiaceho bakelitu
a farby. Takže atraktívne prostredie
je iba pre predajcov bytov, ale pre
mňa, ako obyvateľku Kolónie je to

jedna veľká fraška a minie sa účinkom.
Nie je vôbec potrebné obviňovať Úrad
na ochranu osobných údajov, ani autora listu, ktorý koluje po internete.
Každý inteligentný človek hneď, len čo
prebral obálku pochopil, o čo tu ide.
Už som to dostal dnes 3 krát.
Beriem, len mi nejako nechutí ten
internetový a mediálny cirkus okolo
štandardného administratívneho úkonu
štátu, ktorý robila Rímska ríša už pri
narodení Krista.

bordová kampaň. Maďarská kampaň,
katolícka kampaň............... Z môjho
pohľadu vrchol trápnosti až hlúposti.
Menšinovej či cirkevnej vrchnosti.
Bežný občan vari vie kým je a nepotrebuje míňanie miliónov na bilbordy. Aj
z jeho peňazí....

Čo som si v súvislosti so sčítaním
všimol?
Sčítava sa celá EU. Teda nie sme
žiadni exoti......

- Propaganda kadejakých “aktivistov”
v novinách, čo už dopredu avizujú že
určitých “menšín” bude sčítané menej
ako ich vraj naozaj je. Vraj tieto
menšiny nerozumejú ani informačným
letákom v ich jazyku. Lebo oni nevedia
čítať...... Niekde v pozadí, mediálne
nevypovedaná, nepriama, prezumpcia viny väčšiny.....
občan m

Oproti obdobiu pred 10 rokmi, keď
tu vládla dávno sloboda a prakticky tá
istá vláda, mnoho, mnoho, mnoho násobne pribudlo mudrlantov. Zrejme sa
stal internet absolútne dostupnejším a
predvádzať sa na ňom je také lákavé.
- Osobne vnímam, že toto je moje 5 te sčítanie a nejaké okolo roku 1960
si veľmi nepamätám. Ak bolo tak je to
moje 6 te. Vždy to ľudia brali ako fakt.
Dokonca domáce zvery sa sčítavali
každého pol roka...... Bez cirkusu.
Prvýkrát sa robí okolo sčítania bil-

Netrúfam si povedať, kto má
v tohtoročnom sčítaní úplne jasno.
Aj tieto dva názory svedčia akí sme rozdielni, ako rozdielne chápeme a vnímame, ako rozdielne pristupujeme
k otázkam, ktoré nás oslovujú alebo aj
nie. Takže zostáva na každom z nás
(škoda, že sme nedostali občania jasné a vysvetlené pokyny, či návody) ako
sa k sčítaniu postavíme. Ak chceme
ovplyvniť, alebo...jednoducho bude to
aj obraz nášho postoja k štátu.
r

otrava. Verte mi, nepreháňam, žijem
v tejto lokalite už 50 rokov, tak dobre
viem, ako bolo a ako je to teraz.

pre radosť do vázičky alebo na čaj.
Bolo ich stále dosť, poniektoré roky
až veľa, teraz nič. Pre psov neviete
kam stúpiť. To isté je v okolí Moravy.
Máloktorý pes je na vôdzke, behajú
krížom-krážom, naháňajú srnky,
plašia hniezdiace vtáky... A majitelia
psov? Sú spokojní, že ich miláčik si
výborne zabehal.

Moje prechádzky nie sú iba
v časti Kolónia. Poznám celý náš
chotár, Vápenku, Glavicu, Moravu,
Pieskovec, Grbu, atď. Choďte sa
pozrieť na Grbu vedľa železničnej
trate: „Hrôza!“ Chudák Pieskovec,
keď pozriem fotografie z roku 1970
a dnes – neuveriteľné, čo dokážu
ľudia vyškrabať do pieskovca, veď je

z piesku tak to ide ľahko. 30-ročný
ocko ukáže svojmu 6-ročnému
synčekovi, ako sa to robí.
Takže za 40 rokov je zmena
veľká. Zakázané je trhať kvety, nevidela som, že by ich niekto trhal, lebo
nemá čo trhať. 50 rokov dozadu ich
bolo toľko, že sme si ich mohli natrhať

Takto by som mohla pokračovať
ešte dlho. Čo po sebe zanechajú rybári, narkomani, bezdomovci a tiež
slušní ľudia. Kto vie, odpovie, kto
má moc a silu, zariadi. Ak zateká
strecha, je nad slnko jasné, že
ju treba opraviť, ale čo s našou
prírodou a krásou zeme? Nakoniec jedna chvála, konečne sú
vyčistené schody a ich okolie z Vápencovej na Grbu, vďaka.
Moje meno a adresa
sú u vydavateľa.

DEVEX 5

DEVEX 6

Volkswageny zo Slovenska jazdia už 20 rokov
Bratislava, 30. máj 2011 – Od
založenia najväčšieho slovenského
výrobcu automobilov dnes uplynulo
20 rokov. Dňa 30. mája 1991 podpísali vláda SR, Bratislavské automobilové závody (BAZ) a koncern
Volkswagen zmluvu o založení
spoločnosti Volkswagen Bratislava, s.
r. o.. Odvtedy firma vyrobila viac
ako 2,5 milióna vozidiel, päť miliónov
prevodoviek a 200 miliónov komponentov.
„Som hrdý, že môžem dnes
povedať – Volkswagen Slovakia
patrí k najúspešnejším spoločnostiam
pôsobiacim na Slovensku. Už 20
rokov vyrábame s našim tímom a
najmodernejšou technikou špičkové
automobily pre celý svet. A bude
tomu tak i do budúcnosti,“ uviedol
pri príležitosti výročia Andreas Tostmann, predseda predstavenstva VW
SK.
V novovytvorenej spoločnosti mal

koncern Volkswagen podiel 80 % a
BAZ 20 %. Od roku 1999 už firma
vystupovala pod novým menom a
právnou formou ako Volkswagen
Slovakia, a. s., so 100 % vlastníctvom
koncernu Volkswagen.
Sériová výroba prvého modelu
Volkswagen Passat Variant začala vo
februári roku 1992. Produkčná paleta sa postupne rozširovala. Pribudli
VW Golf, VW Bora, VW Polo.
Produkcia SUV odštartovala výrobou
modelu Volkswagen Touareg a karosérií Porsche Cayenne v roku 2002,
ktorú v roku 2005 doplnilo Audi Q7.
Do portfólia bratislavského závodu
patrili aj SEAT Ibiza a Škoda Octavia. V roku 2010 začal bratislavský
závod ako prvý spomedzi vtedajších
61 závodov koncernu Volkswagen so
sériovou výrobou hybridného vozidla
Volkswagen Touareg Hybrid.
VW SK však nezostal len pri
produkcii vozidiel. V roku 1994 začal

Ponúkam firmám a živnostníkom so stavebným zameraním
tvorbu rozpočtov a kalkulácií,

v Bratislave s výrobou prevodoviek. V
závode v Martine, ktorý firma otvorila
s približne 400 zamestnancami v roku
2000, sa vyrábajú komponenty pre
prevodovky a podvozok. Dopyt na
ruskom trhu si v roku 2004 vyžiadal
vytvorenie košického závodu, kde sa
vozidlá pripravujú pre ruský a ukrajinský trh.
Výroba automobilov a nové technológie si vyžiadali významné investície. Od roku 1991 do konca
roku 2010 firma na Slovensku preinvestovala 1,7 miliardy eur, čo by v
slovenských korunách predstavovalo
sumu 51,2 miliardy. V najbližších piatich rokoch pritom VW SK plánuje
do nových
výrobných technológií, rozširovania
výroby automobilov v bratislavskom
závode a komponentov v martinskom
závode investovať miliardu eur.
Rastúca a rozširujúca výroba si
vyžiadala aj nových zamestnancov.

V prvom roku pôsobenia pracovalo
v bratislavskom Volkswagene 112
zamestnancov. Dnes ich je priamo vo
firme viac ako 7 000. Ich počet bude
pritom v súvislosti s výrobou nových
vozidiel radu New Small Family
narastať už v tomto roku.
V
súčasnosti
patrí
VW
SK
k
najväčším
súkromným
zamestnávateľom, najväčším exportérom i investorom na Slovensku. Obrat
spoločnosti v roku 2010 presiahol
úroveň 4 miliardy eur. Viac ako 99
% produkcie automobilov smeruje na
export do 148 krajín sveta. Súčasná
produkčná paleta bratislavského
závodu sa v druhom polroku 2011
rozšíri o vozidlá radu New Small
Family pre značky Volkswagen,
Škoda a SEAT. VW SK sa tak stane
svetovou raritou s celkovým počtom
piatich značiek vyrábaných „pod jednou strechou“ v jedinom závode.
ts

SK TMH Construction, s.r.o.

obhliadky stavieb, poradenstvo pre fyzické osoby

• hydroizolačné práce
• klampiarske práce
• zatepľovanie objektov
- stavebná a rekonštrukčná činnosť

pri rekonštrukcií domu či bytu.

e-mail: sktmhconstruction@gmail.com

vyhľadávanie zákaziek na verejných dopytoch,

tel.: 0907 123 285
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler)
na drevo v akomkoľvek stave a veku.
tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá:
• Vodič kamióna hľadá miesto.
tel.: 0914 292 380
ponúka:
Stavebná spoločnosť prijme do
pracovného pomeru pani na upra-

tovanie kancelárií v DNV na 3 hod
denne. Termín nástupu: ihneď
Kontakt: Mob.: 0915735799
E-mail: katarina.
capkovicova@doprastav.sk

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –

tel.: 0907 350 642
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Nová chemická čistiareň
šatstva LUX otvára svoju prevádzku
v OC Glavica od 16. 6.2011.
V deň otvorenia 10% zľava na
čistenie všetkých druhov odevov

05 - BYTY
• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový
byt v DNV.
tel.: 0949 124 131

07 - ROZLIČNÉ
• Zdravie z prírody
– redukcia váhy, pohybové problémy,
imunita, kozmetika

www.dregrt.sk,
vstup pre zákazníka
(voucher): 60008409
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Hľadám do prenájmu rodinný
dom.
tel.: 0910 965 917
• Dám do prenajmu bar v herni Admiral Club Royal na Eisnerovej ulici
č.46 v Devinskej Novej Vsi. Podmienky prenájmu osobne na
tel.: 0905 620 139
MURÁRSKE PRÁCE
menšieho rozsahu
Murovanie, omietky, stierky, štuky,
maľovanie, obklady, dlažby, zatepľovanie.
kvalitne a lacno
tel.: 0907 476 542

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
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V noci z 9. na 10. 5. neznámy
páchateľ poškodil na Eisnerovej
osobné
motorové
vozidlo.
Majiteľovi spôsobil škodu za 500
Eur.
• Vo štvrtok 12. 5. polícia obvinila tri osoby z prečinu krádeže,
pretože vo firme VW Sk ich
prichytili pri krádeži vecí v hodnote 25 300 Eur.
* Neznámi páchatelia ukradli 16.
5. zo závlahovej stanice oceľovú
tlakovú nádobu v hodnote 1 000
Eur.
• O dva dni neskôr, 18. 5.,
oznámili polícii nebezpečné
vyhrážanie, ktoré sa udialo ešte
v apríli. Polícia začala trestné
stíhanie nielen pre vyhrážanie, ale
aj obavy o následky.
• V ten istý deň, 18. 5., hliadka

pohotovostnej motorizovanej jed- 
notky polície prichytila osobu pre
chovávajúcu tzv. joint s obsahom
neznámej zelenej sušenej rastliny.
Zároveň začala trestné stíhanie
pre tento čin.
• V noci zo 17 na 18. 5. neznámy páchateľ na Mlynskej
ukradol rôzne pracovné nástroje.
Poškodením spôsobil škodu 600
Eur.
• Polícia vzniesla obvinenie za
prečin poškodzovania cudzej veci,
keď občan 21. 5. poškodil interiér
bytu a spôsobil majiteľovi škodu
2 500 Eur.
• Neznámy
páchateľ
ukradol občanovi na Opletalovej
peňaženku s 505 eurami.
• V utorok 24. 5. sa neznámy
páchateľ vlámal na P. Horova do
kočikárne, kde ukradol bicykel
s príslušenstvom v hodnote 880
eur a poškodením spôsobil škodu
150 eur.
OO PZ DNV

Akože paródia
Vážený pán starosta,
To prasa, čo pre Vás chováme
sa má celkom dobre, len som Vám
chcel napísať o tom, čo sa nám chlapom z našej krčmy stalo, keď sme ho
posledný raz kŕmili. Viete, my - tu čo
spolu chodíme do krčmy, máme stále
radi Vás a vašich radných. Veď aj to
prasa chováme len pre Vás. Ale teraz
keď sa po našej dedine tak vo veľkom
budujú parkoviská, sme sa pri tom
kŕmení pustili do takej debaty, že neviem, či to nemohlo aj zle dopadnúť....
Jožo, čo minulý rok dostaval a kolaudoval, sa veľmi rozčúlil nad tým, že
Vy, taký rozumný hospodár necháte
postaviť pred školou parkovisko pre
tri autá. On postavil u seba vo dvore
pre dve a nikto tam neparkuje, lebo
on so ženou auto nemajú. Viete, on by
to parkovisko nestaval, keby ste mu to
nekázali vtedy, keď dostal stavebné
povolenie. Ale keď už ho postavil
za svoje peniaze, tak sa teraz veľmi
nahneval, že Vy ste postavili tiež a za
obecné peniaze.
Viete, pán starosta, rozumieme
tomu, že naša radnica má veľa áut,
ale nerozumieme tomu, prečo si stavia
parkovisko pred školou? U Joža
sú stále tie dve miesta voľné. A ani
platiť by ste mu nič nemuseli, veď

ako povedal, je to pre obec a to je
ako služba vlasti, jednoducho môžete
parkovať grátis a keď je doma, tak
Vám tie autá aj bude strážiť. Samozrejme, že ste to Vy, tak tiež grátis.
Peter,čo sa minulý rok dosťahoval
z východu sa veľmi teší z toho parkoviska, lebo u nich doma bolo normálne, že ten, kto nemal kde bývať
vyšiel na ulicu a kričal, že v tom byte
čo dostal už nieje čo odniesť do šrotu
ani čo spáliť a chce nový . U nich si to
nikto nevšímal. Ale ako povedal, Peter
tak takého chlapa ako ste Vy, by tam
potrebovali. Veď keď si niekto kúpi
auto a nemá ho kde zaparkovať, tak
Vy mu postavíte parkovisko... On sa
teší už len na to, že keď nebude mať
za čo natankovať, tak mu tiež natankujete...
A Paľo, čo má šesť nákladiakov
a štyri bagre sa teší už len na to, že aj
jemu postavíte parkovisko. Konečne
nebude musieť platiť velikánsky nájom
za parkovisko a dokonca povedal, že
keď sa toho naozaj dočká, tak hneď
nasledujúceho roku on sám pre Vás
vychová ešte jedno prasa a to že
všetci budeme pozerať, čo to bude za
prasa...
S pozdravom z našej
krčmy Vaši skalní...

FUTBAL

seniori IV. liga
23. kolo 21. 5.
Tj Ivánka pri Ba – FK Lok. DNV
g DNV: Hrdlička
24. kolo 29. 5.
FK Lok. DNV – Tj Hrubý Šúr
g DNV: W.Rische, Lorenc, Pillár        
Odpoveď
ako sa v slušnej dedine patrí
Vážení moji skalní,
Som veľmi rád, že mi píšete
a zaujímate sa o život v obci. Tiež
ma veľmi teší, že ošípaná, ktorú pre
mňa chováte sa má dobre. Verím, že
v ďalšom liste mi napíšete, kedy mi
ošípanú odovzdáte, resp. kedy bude
zabíjačka – rád sa jej zúčastním. Čo
sa týka parkovania pred školou –
resp. výstavby parkoviska pred školou,
dovolím si tvrdiť, že vybudovaním
týchto parkovacích miest sa neúnosná dopravná situácia v tejto oblasti
výrazne zlepšila. Doteraz som okrem
Vášho listu nedostal žiadne negatívne
stanovisko, skôr naopak, občania
aj rodičia to vítajú. Neviem, či ste
svoje deti vozili, resp. vodili do školy

- Vieš čo je najväčšia odvaha?
- Nie.
- Zapiť prášky na
spanie Šaraticou
•••
Keď sú čierne skrinky
v lietadle nezničiteľné, prečo
nepostavia z rovnakého
materiálu celé lietadlo?

1:1

3:0
      h
a dennodenne zažívali dopravné problémy. Rád s vami celú situáciu prejdem osobne, len si dovolím navrhnúť
termín stretnutia doobeda, aby náhodou Váš úsudok nebol poznačený
dlhším pobytom vo Vašej obľúbenej
krčme. Čo sa týka množstva áut,
náš miestny úrad vôbec nemá veľa
áut. Dovolím si tvrdiť, že väčšina
obyvateľov našej mestskej časti víta
vznik nových parkovacích miest.
A bude ich tento rok pribúdať, práve
prebieha súťaž na ich zhotoviteľa.
Tiež Vás chcem informovať, že intenzívne pracujeme aj na komplexnom
riešení statickej dopravy – parkovania v našej mestskej časti. Nedá sa
však všetko spraviť naraz, takže Vás
poprosím o trochu trpezlivosti, veľa
projektov je rozbehnutých a výsledok
sa dostaví neskôr.

•••
Nadšený hokejista volá
po zápase otcovi:
- Oci, bol si na hokeji?
- Nie, odpovedá otec.
- Škoda, dal som dva krásne
góly.
- A ako skončil zápas?
Syn odpovedá 1:1.
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