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Či sú v súčasnosti u nás
v
popredí
predvolebné
kortešačky, alebo stres z podovolenkového obdobia, obavy
z rastu všetkého okrem pokoja
a pohody, alebo depresie kohosi
známeho z ulice, vám neprezradím. Každý si žije to svoje
a to spoločné, možno nazývané
spolužitie alebo súžitie v jednej
dedine ako v rodine zostáva,
čím ďalej tým viac spomienkou alebo čitateľským príbehom starších. Škoda. Mladí
nevedia o čo prichádzajú.
A sto krát prečítané nemôže
byť raz prežité. Znásilňovať
však nemá význam. Učili
sme sa na vlastných chybách
a toto dedičstvo sme poctivo
odovzdali novým generáciám.
O niekoľko rokov budú
hovoriť rovnako ako my starší.
Poteší však, ak poniektorí z mladých a mladších
nepodľahnú iba novým,
možno módnym trendom
a hľadajú a skúšajú aj iné ako
ponúknuté zo sveta ako vzorové. Dnes nemusia čakať na
príbehy a skúsenosti emigrantov, rozprávačov, či platených
propagandistov. Môžu sa
„oťukávať“ sami. Záleží už
len na ich schopnosti vnímať,
triediť a uplatňovať. Možno ide
aj o to, nepodľahnúť pohodliu,
nespoliehať sa na iných, pokúsiť
sa pocítiť radosť z vlastných
krokov, či vzrušenie z takmer
športových zápasov uplatnenia
sa v rôznorodej konkurencii.
Aj v neznámych vodách, na
neistej pôde, či rozkolísaných
podmienkach vplyvov (rodiny,
neskúsených
kamarátov....)
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Masaker v Devínskej
V pondelok 30. augusta 2010
zažili obyvatelia Devínskej neuveriteľnú drámu.
Krátko po desiatej hodine začal
miestny rozhlas varovať obyvateľov, aby nechodili von, najmä na
sídlisko Podhorské, pretože sa tam
strieľa. To ešte netušili, že strelec,
pravdepodobne z Devínskej, usmrtil sedem osôb, nakoniec aj seba
a streľbou zranil ďalších asi štrnásť
ľudí.
K obetiam, štyrom ženám
a dvom mužom, pribudla, okrem
páchateľa, aj ďalšia pani, nepatriaca, v prvom momente ani k rodine
povraždených ani k cieľom strelca.
Miesto činu, na ulici P. Horova,

po prýchode uzatvorila, rovnako zabránila príchodu i odchodu
potencionálnych podozrivých zo
spolupráce s páchateľom, aj počas
vyšetrovania, ktoré trvalo do večerných hodín.
Na miesto nešťastia sa dostavili minister vnútra D. Lipšic a policajný prezident J. Spišiak, ktorí
informovali médiá o situácii a opatreniach, ktoré podnikajú, vrátane
situácie okolo zranených osôb.
Keďže dráma sa odohrala v čase
po uzávierke našich novín, podarilo sa nám v tlačiarni zmeniť obsah
iba v poslednej chvíli a môžeme
poskytnúť iba strohé informácie.
r

DEVEX na internete
Ako hľadať? Na stránke Devínska Nová Ves (devinska nova
ves) nájdite Neoficiálne stránky
Devínskej Novej Vsi, potom kliknite na znak, a vľavo na 7 riadok

zhora na Devex. Nájdete tam
nielen všetky čísla z tohto roka ale
aj predchádzajúce ročníky. Komu
vďačiť? Aj o tom raz budeme
písať.

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Bratislava, 29. júla 2010
– Zástupcovia spoločnosti
METRO Cash & Carry Slovakia
dnes slávnostne položili
základný kameň druhého
veľkoobchodného strediska
METRO Cash & Carry
v Bratislave za účasti starostu
mestskej časti DNV a ďalších
80 hostí. V rámci slávnostného
aktu bol umiestnený symbolický
základný kameň a pamätná
listina priamo do základov
vstupu do veľkoobchodu,
ktorého otvorenie je
naplánované na október 2010.
Nové veľkoobchodné
stredisko predstavuje investíciu
do regiónu vo výške
26,5 mil. EUR a vytvorí
220 pracovných miest.
• V sobotu 5. 9.
budú v Bratislave na
Hviezdoslavovom námestí
korunovačné slávnosti
• Termín birmovky
Arcibiskupský úrad v Bratislave
oznámil termín slávenia sv.
birmovania v našej farnosti:
nedeľa 10. 10. 2010 o 15.00
• Miestne zastupiteľstvo
MČ DNV podľa uznesenia
85/7/2010 nepodporilo výstavbu
betonárky na Kolónii.
• V pondelok 30. 8.
na sídlisku Podhorké nejaký
šialenec strieľal a postrieľal
(postrelil) niekoľko osôb.
V čase tesne po uzávierke
sme viac informácii nezískali.
Úzavierka dnešného čísla
bola 26.8. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 3.9. 2010,
číslo vyjde 10.9. 2010.
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Z radnice

ZOZNAM ULÍC A OKRSKOV REFERENDUM 18.09.2010

Okrsok č. 1 (Kolónia), Istrijská 5112/109
Bleduľova, Bršlenová, Bystrická, Devínske Jazero, Ílová, Jána Jonáša,
Janšákova, Jasencová, Kremencová, Ľubovníková, Mečíková, Milana
Pišúta, Opletalova, Poniklecová, Tehelňa, Tehliarska, Záhradná,
Okrsok č. 2 (stará časť), Charkovská 5551/1
Brežná, Bridlicová, Delená, Hradištná, Charkovská, Kalištná, Kosatcová,
Magnezitová, Mlynská,Na Grbe, Na Kaštieli, Na Vyhliadke, Novoveská,
Samova, Spádová, Uhrovecká, Ul. 1.Mája, Vápencová,
Záveterná,
Okrsok č. 3 (Slovinec), Hradištná 6546/43
Bez Názvu Ulice časť obce DNV - Pri Rochu, Eisnerova 1, 6, Istrijská, Na
Hriadkach, Na Mýte,Na Skale,
Nám. 6.Apríla, Pieskovcová, Pod Lipovým, Podhorská, Prímoravská,
Slovinec, Vápenka, Želiarska
Okrsok č. 4 (Kostolné I.), Ivana Bukovčana 6126/3
Ivana Bukovčana, Milana Marečka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Okrsok č. 5 (Kostolné II), Ivana Bukovčana 6126/3
Eisnerova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Jána Poničana, Milana
Marečka8, 12, 14, 18, 22
Okrsok č. 6 (Podhorské I.), Pavla Horova 6148/16
Jána Smreka 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Pavla Horova 25, 26,
27, 29, 31, 33, Štefana Králika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
Zavadilova
Okrsok č. 7 (Podhorské II.), Pavla Horova 6148/16
Pavla Horova 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
35, 37
Okrsok č. 8 (Podhorské III.), Pavla Horova 6148/16
Eisnerova 38, 40, 42, 44, Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11,
24, 26, Pavla Horova 1, 5, 7, Štefana Králika 1/A, 3, 5, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41/A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Bod č.20 Mimoriadne finančné odmeny poslancov MZ
MČ DNV za 1. polrok 2010
UMZ č. 92/7/2010 Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová
Ves s ch v a ľ u j e
mimoriadne odmeny poslancom za
1. polrok 2010, udeľované podľa
Čl. 4 Pravidiel    odmeňovania poslancov .. podľa predloženého návrhu v celkovej sume 8.089,- Eur,
takto:
a) poslanci podľa Čl. 3 bod 2,
písm. a)

JUDr. Miloslav Šimkovič
Ing. arch. Eva Vargová
Miroslav Encinger
Ing. Peter Rajkovič
b) poslanci podľa Čl.
písm. b)
Fridrich Pokorný 	
Mgr. Marek Dinuš
c) poslanci podľa Čl.
písm. c)
Ing. Ivan Hirländer
RNDr. Jozef Hrabina
Daniela Lipková
Milan Jeck
Vladimír Baranovič

d) poslanci podľa Čl. 3 bod 2
písm. d)
Ing. Peter Cvečko
303 Eur
Ing. Jozef Dobrík
315 Eur
Ing. Peter Fabšič
307 Eur
Ing. Jozef Glatz
291 Eur
Mgr. Oto Gregor
310 Eur
Mgr. Anna Kmeťová
352 Eur
Ing. Drahomíra Ludvigová 315 Eur
Alojz Moravec
311 Eur
Mgr. Dezider Mráz
308 Eur
Ing. Mgr. Mária Syneková 298
Eur
RNDr. Ladislav Šimon PhD314 Eur
e) poslanci podľa Čl.3 bod 2
písm. e)
Jozef Molnár
266 Eur

všetkým za ich aktívnu prácu poslanca a člena orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves zriadených
Miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
v 1 polroku 2010. Výplatu mimoriadnych odmien vykonať v súlade
s Čl. 4 ods. 3 Pravidiel odmeňovania.. po ich schválení Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
PS: predstavte si, že v budúcom
volebnom období bude len 12 poslancov. Otázka teda môže znieť:
Budú odmeny vyššie, alebo mestská časť čosi ušetrí?
pe

Odpoveď na pripomienku
v časopise Devex č. 9 zo dňa
07. 05. 2010.
Dovoľujem si opätovne zareagovať na nepresné i mylné
informácie uverejnené v Devexe
zo strany občana Dev. N. Vsi (p.
MUDr. Milana Šobeka) ohľadom
hrobových miest a nájomných
zmlúv na hrobové miesta na cintoríne v Devínskej Novej Vsi.
Od dátumu odovzdania cintorína (1. júla 2009) Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava –
Dev. N. Ves sa za jedno hrobové
alebo urnové miesto platí 8,50 Eur
za kalendárny rok. Táto cena je
úradne schválená prevádzkovateľom a miestnym zastupiteľstvom.
Súčasný prevádzkovateľ nemôže
vymáhať pohľadávky a nedoplatky, ktoré vznikli pred 1. júlom
2009. Napokon, možno predpokladať, že niekto by bol ochotný
spätne zaplatiť a iný nie, a v tom
druhom prípade už len kvôli za-

Platby
za hrobové miesta
chovaniu rovnakých pravidiel by za toto kalendárne obdobie (čo

nájomca má povinnosť uzatvoriť
nájomnú zmluvu do 31. 12. 2010,
ktorá vytvára právny vzťah medzi
prevádzkovateľom a nájomcom.
Zmluvu musí uzatvoriť každý bez
ohľadu na to, či už má nájom
zaplatený alebo nie, inak by si
nárokoval hrobové alebo urnové miesto na miestnom cintoríne
neoprávnene a podľa platného
zákona môže byť takéto hrobové
miesto zrušené.
Pre budúcnosť očakávam,
že naši občania, skôr ako sa budú
niekde sťažovať, si prípadné nejasnosti vysvetlia priamo u mňa alebo
prevádzkovateľa. Nedorozumenia nemožno vylúčiť už len preto,
že každý detail sa nedá zohľadniť
vo všeobecných smerniciach. Verejnú kritiku si však treba šetriť na
tie úrady, kde s ľuďmi odmietajú
hovoriť a občanom nechcú odpovedať na otázky.
Dr. Martin Puhovich,
správca cintorína

Vybrali sme – TROCHU O ODMENÁCH

DEVEX 2

442 Eur
453 Eur
448 Eur
451 Eur
3 bod 2
441 Eur
398 Eur
3 bod 2
352 Eur
349 Eur
355 Eur
355 Eur
355 Eur

sme sa museli obrátiť na súdy, čo
je dosť trápna predstava a navyše zdĺhavá a nákladná záležitosť.
Takže pokladáme za rozumné
a právne čisté, ak prevádzkovateľ
požaduje len dorovnanie platieb,
doriešenie preplatkov alebo kompletné zaplatenie hrobu od dátumu prevodu t. j. od 1. júla 2009.
Samozrejme, ak niekto vie, že je
dlžníkom, budeme mu vďační za
dobrovoľný príspevok na údržbu
cintorína. Nechceme však nikoho
súdne nútiť, aby spätne zaplatil
svoje nedoplatky z minulosti.
Ak má konkrétny občan zaplatené nájomné do 5.5.2013, doplatí len rozdiel v cene (v tomto prípade 3,19 Eur za jeden kalendárny
rok od dátumu 1. 7. 2009 t.j. 3
roky a 309 dní čo je spolu 12,27
Eur). Je to teda to isté, ako keby mu
prevádzkovateľ vrátil jeho „vklad“

je 20,43 Eur) a od 1. 7. 2009 by
nájomca znovu zaplatil nájom vo
výške 8,50 Eur za kalendárny rok.
Od pána MUDr. Milana Šobeka
sa nepožadovalo opätovné uhradenie nájmu, ale len doplatenie
rozdielu v danej cene.
Upozorňujem všetkých, že
neplatia za tovar, ktorý má fixnú
cenu, ale platia za služby, ktorých
cena závisí od mnohých vedľajších
faktorov (cena za odvoz kontajnerov, dodávku vody, údržby a. i.).
Ak sa ceny za tieto služby značne
zmenia, musí aj prevádzkovateľ
cintorína zaviesť nové ceny. Niečo
iné by bolo, ak by subdodávatelia
garantovali rovnakú cenu za ich
služby napr. za obdobie 10 rokov,
v takom prípade by mohol prevádzkovateľ považovať – „ zaplatené
za zaplatené.“
Ďalej upozorňujem, že každý

Slovo majú Novoveštania
„Indoor“ a „outdoor“ v Košťálke
Tak typicky, počas hlbokého augustového, samosprávneho pokoja,
sa v DNV v stredu 18.08.2010,
naoko, riešili mimoriadne podstatné
investície, ktoré majú trvalo a významne, poznamenať život a majetok
stoviek, nových obyvateľov našej,
prudko rastúcej, mestskej časti.
Typicky preto, lebo v DNV sa
stalo rokmi tradíciou, že trvalé
a nenapraviteľné zásahy do organizmu mestskej časti sa „prerokúvajú“ a hlavne rozhodujú, v tichu prázdninových dní.
Nie cez obecné média, ale súkromnou mailovou poštou sa rozšírila
správa, že
dňa 18.08.2010
večer v Košťálke investor ponúkne
obyvateľom najnovšej rodinnej
zástavby, priľahlej k ulici Jána
Jonáša, alternatívu za výstavbu mraziarenských hál, a logistického areálu plánovaných ešte veľmi nedávno,
tesne za oknami ich obývačiek
a spální.
A investor naozaj stručne predstavil farebné skice „outdoorových“ a „indoorových“ aktivít. Vraj
predovšetkým pre deti. Cudzie
slová, na začiatku stretnutia občanov
a investora, zaplnili „svadobku“
v Košťálke. Neskôr - do slovenčiny
preložené – investor vraj prudko
zmenil svoj podnikateľský zámer
a nevnucuje susedom z rodinných
domov tvrdú prevádzku dopravnoskladového areálu, ale objekty na
športové aktivity pod strechou aj
holým nebom (indoor a outdoor).
Nejeden, náhodne príchodzí a nezorientovaný účastník tohto stretnutia, by aj slzu dojatia vyronil nad
prudkou zmenou podnikateľského
zámeru. Že by v DNV, po desiatkach
rokov vyrástlo aj niečo väčšie pre
šport a deti ? Na sľubovanú nafukovaciu halu v oblasti tenisových kurtov
na Grbe už dávno, dávno, dávno
všetci (voliči aj zvolení) zabudli..........
Investor, tak ako mnohí podobní
pred ním, však zjavne nepočítal
že ktokoľvek s obecenstva môže
jeho, angličtinou prešpikovaným
zámerom,
aspoň
minimálne
rozumieť. A nielen anglickým frázam,
ale hlavne súvislostiam prípravy
podobnej stavby v konkrétnom
území. Investor, zjavne obecenstvo
nepovažoval za rovnocenného partnera. A tak sa postupne z predstavenia vznešeného zámeru významného športového areálu stala fraška.
Pri, slušne povedané, nepravdivých


tvrdeniach prichytený investor,
začal presviedčať obecenstvo aby
sa zasadilo za zmenu územného
plánu, ktorý v konkrétnom území
nepočíta so športovými areálmi,
ale ani mraziarenskými halami......
Akoby náhodne príchodzí občania
DNV mohli meniť, na počkanie, miestne zákony, ktoré sa pripravovali
a schvaľovali na úrovni hlavného
mesta cca 10 rokov. Nevedomosť
investora (lepší prípad), či pohŕdanie
obecenstvom (zjavná realita) ?
Podobných nezákonných výziev
na adresu obecenstva zaznelo viac.
Vraj na pomoc ponúknutej investícii.
Z hotového projektu športového
areálu sa postupne vykľula farebná,
nijako nezáväzná skica, ktorá je
v úplnom rozpore s platným územným plánom Hlavného mesta. Teda
predstavený „indoor“ a „outdoor“
športový areál nemôže žiaden
stavebný úrad povoliť. Neviem
prečo mi investor (v troch osobách)
začal pripomínať Piláta s jeho
lavórom........ V pokračujúcej diskusii niektorí prítomní miestni poslanci
zachraňovali situáciu na obe strany,
prezentovaním, , obecenstvu neznámej, urbanistickej štúdie konkrétneho územia. Našťastie obecenstvo
ich vlastnými silami usvedčilo že urbanistická štúdia nemá takú právnu
silu, aby umožnila porušovať platný
územný plán. Teda miestny zákon.
To priznal aj jeden zo zástupcov
investora. Iní, prítomní poslanci sa
nezapojili.
A tak sa vznešene prezentovaný
zámer športového areálu akosi
roztopil v končiacej sa diskusii.
Nie že by ktorýkoľvek prítomný
aj neprítomný občan DNV nechcel a nevítal akýkoľvek zámer na
nové športoviská. Z celého prezentovaného zámeru športového areálu
zostal nakoniec najnádejnejší jeden
potravinový, distribučný sklad. Ten
vraj už čaká na územné rozhodnutie.
Do konca budúceho roku môže byť
realitou.
Po dvoch hodinách, miestami búrlivej diskusie, sa prítomní, ohrození
občania rozchádzali z nádejou
že, o nejaký čas nebude povolená
„zmena stavby pred dokončením“,
ktorá rozmnoží sklady smerom
k rodinnej zástavbe.
Okolo Košťálky vládla prázdninová, večerná pohoda.
Miloš Encinger

Nielen v Devínskej
(Bratislava, 26. jún 2010) Tretiu cena v súťaži Ostrava Černá Louka získal “Zdivočelý urbanizmus,” projekt nášho medzinárodného tímu. Takmer
sedemdesiat návrhov predložilo nápady pre kultúrny klaster, plánovaný
v rámci ponuky Ostravy stať sa Európskym hlavným mestom kultúry v roku
2015. Program bol zložený zo symfonickej haly, galérie, škôl a bývania,
no vyžadoval aj renováciu viacerých existujúcich stavieb. Súťaž vyhral
Maxwan (NL), druhé miesto obsadil SIAL (CZ).
Na pozemku navrhujeme tri typy
priestorov, vzťahujúcich sa ku kultúre.
Priestor pre objavovanie nazývame
DIVOČINOU. Priestor interakcie
nazývame ČISTINAMI. Priestory pre
zber zrelých kultúrnych projektov,
nazývame MIESTNOSŤAMI.
V ďalšej časti nasleduje popis
detailov postupu riešenia verejných
priestorov, a ako hovoria členovia
projektového tímu, tento návrh je
teda sám osebe druhom kultúry –
experimentom s pestovaním nových
mestských podmienok a súčastných
názorov na verejný priestor. Kombinácia tak radikálne odlišných typov priestorov kultivuje objavovanie,
pri ktorom kultúru tvoria nielen profesionálni umelci, ale aj všetci Ostravania a Európania.

Projektový tím:
Brian Tabolt, James Lowder, Peter
Stec, Peter Stec sr.
Spolupracovníci: Ben Olschner, Brett
Tabolt, Iva Kleinová, Jon Krizan,
Yurou Cui, Juraj Podolak, Daniel
Leone
Projektový architekt: Peter Stec
PS: Titulom sme chceli povedať,
že nielen v Devínskej sa prezentujú obyvatelia našej mestskej časti.
Obaja členovia projektového tímu
Peter Stec starší a Peter Stec mladší
bývajú v Devínskej, v starej časti,
a už sme o ich práci počuli. Viac sa
možno dozvieme neskôr. Nakoniec
na „domácom ihrisku“ sa podarilo
„presadiť“, teda aspoň prezentovať
mladému architektovi D. Šubínovi.
r

Národná banka
Slovenska pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Národná banka Slovenska otvorí
už po štvrtýkrát svoje brány verejnosti, a to v sobotu 25. septembra
o 9.00h.
Počas Dňa otvorených dverí
(DOD) budú mať návštevníci centrálnej banky o.i. možnosť diskutovať
s guvernérom NBS, navštíviť priestory bankovej rady na 30. poschodí,
pracovňu guvernéra, či pozrieť si,
ako vyzerajú zadržané falzifikáty.
Svoju prácu predstaví po prvýkrát

aj Európska centrálna banka.
Svoju činnosť bude prezentovať aj
Múzeum mincí a medailí z Kremnice
a archív NBS. Tak ako po iné roky, aj
počas tohtoročného DOD bude pre
návštevníkov pripravených niekoľko
výstav, vystavená zlatá tehlička
a ukážka prevozu hotovosti. Podrobný program DOD bude zverejnený
na internetovej stránke NBS:

V BUDÚCOM ČÍSLE

TRETÍ ROČNÍK PODUJATIA
DEŇ ÚSTAVY 1. SEPTEMBRA
ORGANIZOVANÝ MČ DNV
sa, vzhľadom
na nepriaznivé počasie
a aktuálnu bezpečnostnú
situáciu v mestskej časti
Devínska Nová Ves
NEUSKUTOČNILO.

• Pohyb pre krásu
a zdravie
Naučíme vás pretvoriť pohyb
vášho tela
• ŠIKANA
-alternatívne riešenie?
Ako sa jej brániť? Čítajte...
• Námestie v DNV
o svojich ideách bude hovoriť
mladý kandidát na poslanca
• Tak to vidím ja...
Ďalší pohľad iného kandidáta

www.nbs.sk

Pravdepodobný náhradný
termín (15. 9. ?)
organizátori včas
oznámia
DEVEX 3

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

vo veľkej sále Istra Centra od 8.30 h
12. 9. Kocúr v čižmách
- detská divadelná scéna
vo veľkej sále Istra Centra od 16.30 h, vstupné: 0,90 €
18. 9. Referendum
vo veľkej sále Istra Centra, 7.00 – 22.00 h
20. - 24. 9. Vyčistíme Devínsku
- týždeň aktivít určený deťom materských škôl a žiakom
základných škôl, projekt v rámci kampane Clean Up the World
24. 9. S tvojou dcérou nikdy!
- divadelný piatok, hrá študentský divadelný súbor Forbína
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h, vstupné: 1 €
30. 9. Večer pri tanci
- tanečný podvečer plný slovenského a chorvátskeho folklóru,
príďte sa vyskákať a podučiť ľudovým tanečným choreografiám
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h., vstup voľný

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.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.
11.9.2010, 7.00 - 19.00 h.
Výšľap na Devínsku Kobylu 2010, IV. ročník
- športovo - turistické podujatie pre verejnosť,
Trasa okruhu: Námestie J. Kostru – vrchol Devínskej
Kobyly – Námestie J. Kostru, prevýšenie 340 m
Súťažné kategórie: Hlavná, Muži, Ženy, Mládež 15-18 rokov, Deti
do 15 rokov, najrýchlejšie kolo a trojčlenné štafety (3 x 1 kolo)
Štartovné: 1 €
Organizované v spolupráci s Xtremerun, o.z.
Miesto: Námestie J. Kostru, DNV
12. 9. Schloss Hof - Festival koní
- autobusový výlet na podujatie v areály rakúskeho zámku Hof
Program: - prehliadka zámku so slovenským sprievodcom (s
návštevou druhého poschodia a pivničných priestorov)
- individuálna prehliadka terasovitých záhrad a barokového majera
- 14.00 - 17.00 - program Festivalu koní
odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.45 h
25. 9. Národný park Donau Auen
- autobusový výlet s odborným sprievodcom do
centra rakúskeho národného parku „Dunajské luhy“
v zámku v obci Orth an der Donau (schlossORTH)
Program:
- návšteva centra NP - multimediálna výstava DonAUräume,
zámocký ostrov s pozorovateľňou pod vodou, vyhliadková veža
- prechádzka lužným lesom
odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h
25. 9. Príroda Devínskej Kobyly
- pešia exkurzia s odborným sprievodcom pri príležitosti
Svetového dňa cestovného ruchu, zameraná na spoznávanie
NPR Devínska Kobyla. Trasa vedie z DNV do Devína
Exkurzia je zdarma.
odchod: TIK DNV Istrijská 49 o 14.00 h

DEVEX 4

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)
o 18,30 hod.
5.9. ŽENY V POKUŠENÍ
o 18,30 hod.
8.9. LET ´S DANCE 3
o 18,30 hod.
12.9. KAJÍNEK

o 18,30 hod.
15.9. LEGENDA
O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
o 18,30 hod.
22.9. PÚŠTNY KVET
o 18,30 hod.
29.9. SALT

Má ešte dnes význam
Matica slovenská?

Veľmi nenápadne, bez veľkého
záujmu médií, sa začiatkom prázdnin uskutočnil na Slovensku Matičný
svetový festival slovenskej mládeže.
S myšlienkou organizovať celosvetové stretnutia slovenskej mládeže
prišiel v roku 1980 predseda
Svetového kongresu Slovákov,
kanadský veľkopodnikateľ, Štefan
Boleslav Roman. Prvé stretnutia sa
uskutočnili mimo územia Slovenska,
keďže komunistický režim na Slovensku nemal záujem o rozvíjanie kontaktov so zahraničnými Slovákmi,
ktorých označoval za zradcov. Ešte
dnes si pamätám na video, ktoré sa
potajomky rozširovalo na Slovensku
tesne pred pádom železnej opony.
Na videu účastníci Svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa
konal v roku 1989 v rakúskom Semmeringu, stáli na kopci nad Hainburgom a hľadeli so slzami v očiach
na blízky hrad Devín. Taký blízky
a zároveň pre nich taký vzdialený.
Tých pár stoviek metrov, ktoré ich
delilo od Slovenska bolo pre nich
neprekročiteľných. Vtedajší festival
slovenskej mládeže organizoval
predseda Svetového kongresu
Slovákov Marián Šťastný, skvelý
hokejista, skvelý národovec, skvelý
človek.
Po páde železnej opony spolupráca so zahraničnými Slovákmi
nabrala nové dimenzie. Štát
sa o nich začal zaujímať, ale
hlavným ťahúňom spolupráce so
zahraničnými Slovákmi sa stala
Matica slovenská. Okrem priamej
podpory slovenských spolkov
v zahraničí prevzala Matica slovenská od Svetového kongresu
Slovákov štafetu usporiadania
celosvetových stretnutí slovenskej

mládeže. Zatiaľ posledný z nich sa
uskutočnil začiatkom júla tohto roku
a začal sa štartom štafetového behu
v neďalekom Devíne. Vzácnym
hosťom tohtoročného festivalu bol
práve Marián Šťastný, ktorý prevzal
ocenenie za svoju prácu v prospech
Slovenska z rúk predsedu Matice
slovenskej Jozefa Markuša.
Čo má toto všetko spoločné
s Devínskou Novou Vsou? Veľa.
Nie je tomu tak dávno, čo Devínsku Novú Ves a celé Slovensko
oddeľoval od ostatného sveta ostnatý drôt. Je dôležité si tieto veci
pripomínať. Je dôležité pripomínať
si veľké osobnosti našich dejín. Je
dôležité pripomínať si našu históriu.
Je to dôležité preto, aby si náš národ
zachoval svoju identitu aj dnes
v čase globalizácie, aby sme zachovali odkaz našich predkov, ktorí
sa napriek útlaku nezlomili a počas
stáročí si zachovali svoju reč, svoju
kultúru, svoju identitu.

Aj preto je tu Matica slovenská.
Aj preto je Matica slovenská aj
v Devínskej Novej Vsi. Devínskonovoveských matičiarov veľmi teší,
že matičiarska myšlienka oslovuje v našej obci stále viac a viac
ľudí. V marci sa konalo valné
zhromaždenie miestneho odboru,
kde si matičiari zvolili nové vedenie
a schválili program na najbližšie
tri roky. Široká členská základňa
odvtedy opäť vzrástla a prekročila
už 200 členov. Počtom členov sa
Devínska Nová Ves zaraďuje medzi
významné odbory Matice slovenskej v rámci bratislavského kraja
ale aj v rámci Slovenska. Ale nielen
(Pokračovanie na strane 5)

ˇ kronika
Spolocenská

O Z N A M - CINTORÍN
Od 21.6.2010 do 10.9.2010

Odišli z našich
radov
Štefánia RIMKOVÁ
rod.Cvečková
Božena RUŽIČKOVÁ
rod. Horváthová
Václav LALÁK
Ondrej BOROŠ
Mária MOKOŠOVÁ
rod. Janegová
Alžbeta VAŠEKOVÁ
rod. Bednárová
Mária RYŠÁNKOVÁ
rod. Podhorská
Jana VRÁŽELOVÁ
rod. Valentovičová
Jozefína FRATRIČOVÁ
rod. Vlašičová
Linda ANTOLOVÁ
Amélia ŠKOLÍKOVÁ
rod. Košinová
Veronika MACHOVÁ
rod. Moravcová
Jozef GELENEKY
Ľudovít PARTL
Eduard DÁVID
Mária DUDEKOVÁ
rod. Bruteničová
Nech odpočívajú v pokoji !

V tejto úvahe si dovolím citovať
dvoch
novovešťanov,
ktorých
považujem za mimoriadne talentovaných a inventívnych. Napokon,
o tom svedčí ich práca. Výber nie je
náhodný. Obaja totiž reprezentujú
odlišné generácie.
„Som občanom demokratického
štátu – a vďaka Bohu za to. Ako
slobodnému občanovi mi – už z
princípu – nemožno vládnuť. Preto
si neželám, aby mi ľudia, ktorých
služby si objednávam a predplácam,
„vládli“. Chcem, aby mi za moje peniaze slúžili. Štát, to nie je nejaká
mramorová budova, niečo mimo nás
a nad nami. “ Peter Pišťanek.
S touto myšlienkou môžem len
súhlasiť. Možno ju aplikovať aj v kontexte s komunálnou politikou. Keďže
nežijeme v dokonalom svete, na to,
aby sme sa aspoň priblížili k také-

sa nebudú uzatvárať nájomné zmluvy
na hrobové miesta ani vyberať nájomné za hroby.

GARÁŽOVÉ
státia na prenájom

Tel.: 0917 634 396
Email: info@garazvip.sk

(Pokračovanie zo strany 4)
počtom členov, ale aj aktivitami.
V uplynulom polroku sa uskutočnil

V prípade pohrebu a naliehavých vecí, prosím, volajte:

0911-640 100

0918-652 903

informácie sa dozviete v nasledujúcom Devexe.

Má ešte dnes význam Matica slovenská?
veľmi úspešný 16. ročník Festivalu
slovenskej národnej piesne, ďalej sa
posunula spolupráca so Slovákmi
z Chorvátska. Pred pár dňami prebehli oslavy Dňa ústavy, podujatie,
ktoré pred tromi rokmi iniciovali
devínskonovoveskí matičiari a ktoré
už tretíkrát v spolupráci s nimi poriada mestská časť Devínska Nová Ves.
Podujatie, ktoré sa teší veľkému záujmu verejnosti. Keďže sa uskutočnilo
až po uzávierke tohto čísla, bližšie

•••

muto stavu spravovania spoločnosti,
musíme pre to niečo urobiť. Pýtate sa
čo a ako?

je model optimálneho spravovania
obce? Aby sme my, obyvatelia
Devínskej Novej Vsi, rozhodovali
o jej budúcnosti a smerovaní? Na
to slúži inštitút komunálnych volieb.
Nami volení poslanci miestneho
zastupiteľstva by mali uvádzať do
praxe našu vôľu a rozhodnutia. Ak
to tak nie je, niečo sa pokazilo.
Výsledky aktuálnych parlamentných
volieb mi okrem radosti priniesli aj
nádej, že zmena je možná. A nutná.
A to aj na komunálnej úrovni. Prečo?
Preto, lebo obyvatelia Uhroveckej
už nikdy neuvidia západ slnka zo
svojich bytov pre nesprávne riešenú
novostavbu na Istrijskej. Pre stres,
ktorý prežívajú naši spoluobčania
zo sídlisk pri každodennom parkovaní. Pre mládež, ktorú vyháňame
za zábavou do iných mestských
častí. Pre cestné ostrovčeky na Eisnerovej. Pre bezpečnosť školákov

Mladý architekt Daniel Šubín
prezentuje víziu flexibilnej architektonickej koncepcie, ktorá by
efektívnym, estetickým a zmysluplným spôsobom riešila rozvoj a
smerovanie našej obce, rešpektujúc
pritom vôľu obyvateľov. „Do dnešnej

Zdola nahor
doby sme boli svedkami rôznych
miestotvorných riešení, niektorých
bohužiaľ aj zrealizovaných, ktoré
sú výsledkom minoritného rozhodovania.“ Načrtáva orientáciu iniciatívy smerom „zdola hore“ - od
jednotlivého nezaujatého architekta
k spoločnej ideovej koncepcii.
Nezdá sa vám, že nepriamo opisu-

Komu patria?
Iba nedávno dokončili protipovodňové hrádze aj
u nás v Devínskej. Komu však patria? Rastie na nich
burina (nie tráva), ktorú nikto nekosí a tak, okrem
alergií sa budú šíriť a rozptyľovať semená, ktoré zaburinia čo sa dá. Nakoniec to ani nevyzerá esteticky.


Stránkové hodiny budú opäť
od pondelka 13.9.2010 v čase: 9.00 – 17.00
Dr. Martin Puhovich, správca

NAJBLIŽŠIE PODUJATIE,
ktoré čaká devínskonovoveských
matičiarov, je poznávací zájazd.
Uskutoční sa v dňoch 25.9. –
26.9.2010 a je zameraný na
poznávanie histórie a prírody Slovenska. V rámci dvojdňového zájazdu matičiari navštívia hrad Strečno,
na vlastnej koži zažijú pocity starých
slovenských pltníkov opísané Jánom

0948-521 325

Bottom, ktorí prekonávali Margitu
a Besnú na Váhu, pokochajú sa
krásou tatranskej prírody a budú
obdivovať sakrálnu architektúru
našich predkov. Záujemcovia o tento
zájazd sa môžu hlásiť buď u predsedu miestneho odboru Ing. Jána
Žatka (Janšákova 41, 0918-444
607) alebo u hospodárky Ireny Olgyayovej (Pieskovcová 20, 6477
6218). Na tieto kontakty sa môžu
obrátiť aj záujemcovia o členstvo
v Matici slovenskej.
Ján Žatko,
predseda miestneho odboru
Matice slovenskej DNV
na ZŠ Ivana Bukovčana. Preto, aby
podpora rozvoja detí neležala len
na pleciach rodičov a učiteľov. Preto, lebo sa chceme celé leto tešiť z
rôznej, nielen chorvátskej hudby.
Preto, aby budova kina ožila tak ako
teraz, vďaka iniciatíve mladých amatérskych umelcov. Preto, aby som nemusel ďaľších desať rokov pozerať
na schátraný a burinou zarastený
pomník bývalej krčmy Jamajka. Preto, lebo nás žerú komáre. Preto, lebo
po 23-tej hodine na ceste domov
musíme platiť za taxi. Preto, aby som
sa nemusel červenať, keď prídu prví
rakúski cyklisti po zatiaľ virtuálnom
cyklomoste.
Je to dosť dôvodov na to, aby sme
v komunálkach zmenili orientáciu
riadenia obce smerom zdola nahor ?
Vlasto Paulík

Vlastne nielen hrádza, ktorá vedie poza rybník na
Mlynskej po ceste smerom na Vysokú pri Morave je
zaburinená, ale aj okolie cesty je zaburinené vari do
výšky jedného metra. Komu tieto územie patria? Komu
prináleží starostlivosť o ne?
Ima
DEVEX 5

Slovo majú Novoveštania
Náhodne sme vybrali z internetového spravodajstva nášho miestneho
zastupiteľstva:
Zasadnutie č. 6/2010
30.07.2010 - Uznesenia MZ
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves
zo zasadnutia dňa 7. júla 2010
2. u k l a d á
prednostovi Miestneho úradu riadne vyhodnotiť uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
s osobitným sledovaním vecne
časovo a termínovo a zabezpečiť
predloženie správy letopiseckého
výboru T: 9/2010
3. u k l a d á
kontrolórovi
mestskej
časti
vykonať kontrolu plnenia uznesenia 87/3/2003/2 za    obdobie 1.1.2007 - 30.6.2010
a 120/9/2008/2 za roky 2008,
2009 a ½ polrok 2010 T: 09/2010
4. u k l a d á
predsedom odborných komisií pri
Miestnom zastupiteľstve mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
prerokovať v komisiách uznesenia
s osobitným sledovaním a predložiť
pripomienky na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves T:
7.9.2010
Bod č.5 Prerokovanie pozastavených UMZ č. č. 68/6/2010
a 72/6/2010/B/1,2
UMZ č. 76/7/2010 Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves 1.
ukladá
zástupcovi
starostu
požiadať
okresnú prokuratúru Bratislava IV

o preskúmanie zákonnosti pozastavenia uznesení č. 68/6/2010
o 72/6/2010/B/1,2
T: 18.7.2010
2. u k l a d á
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu súladu výšky vyplácaného platu starostu so zákonom č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov
a platov zástupcu starostu, prednostu a architekta mestskej časti
s Odmeňovacím poriadkom mestskej časti za obdobie I.- VI. 2010                                                                                                                                          
  T: september/2010
hlasovanie: prezentácia:17 za :14
proti : 0 zdržal sa : 3
4. s ch v a ľ u j e
Zmeny rozpočtu mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
podľa predloženého návrhu a schválených úprav .
Bod č.18 Informácia o plnení UMZ
č. 39/4/2010/4
UMZ č. 90/7/2010 Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves k o n š t a t
uje
nesplnenie uznesenia UMZ č.
39/4/2010/4 prednostom Miestneho úradu
Bod č.22 Návrh na odmenu ST MČ
za 2. štvrťrok 2010 (to bude asi
starostu?!)
materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia
Trochu sme nad tým dumali ale
nič nevydumali. Chceme vedieť, či
občania Devínskej ak toto dostanú
tomu aj rozumejú. Alebo či je možné
podávať občanom aj zrozumiteľné
informácie.
mh, fd

Vďaka všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom
podporujú vydávanie Devexu.
Nie je to veru jednoduché. Už dlhšie si
prispievatelia neželajú zverejňovať svoje meno,
rešpektujeme túto požiadavku. Sú aj takí,
ktorí nevedia ako finančne pomôcť.
Preto uvádzame fakturačné údaje:
Redakčná adresa:
Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07,
číslo účtu: 5501241032/0200,
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 200710
DEVEX 6

Pýtam sa kompetentných v Devínskej Novej Vsi dokedy budeme
trpieť to, že ani hasiči sa na miesto
zásahu nedostanú cez ulicu Pavla
Horova až k vodárni ? Drzosť
vodiča nákladného auta nepozná
medze a ešte sa osopil na hasičov,
keď išli so zapnutým zvukovým a
signalizačným zariadením na zásah
do priestoru kameňolomu Srdce.
Myslím si, že dobre mastná pokuta
alebo trestné stíhanie za všeobecné
ohrozenie by možno stála za úvahu.
Hasičom bol znemožnený prístup
na lokalizáciu a likvidáciu požiaru

v priestore kameňolomu Srdce.
Ktovie ako by zareagoval vodič
nákladného auta, keby jemu horela
chalupa alebo dom ?! Týka sa to aj
ostatných vodičov parkujúcich pri
poslednom rodinnom dome na ul.
Pavla Horova.
Druhá moja otázka „Komu by bolo
treba udeliť mastnú pokutu za to, že
takto sú nútení parkovať majitelia
automobilov po celej Devínskej?“
Spať rok je v rámci tolerancie, ale
drichmať toľké roky? Podstatný je
totiž výsledok. A ten je....
hm

Skúsenosti s bulharskými probiotikami
Bulharské rastlinné probiotiká sú
na Slovensko dovážané rok a pol.
Svojim vlastnosťami sú unikátne, svojimi účinkami zaujímavé, pri ochoreniach veľmi nápomocné, niekedy
ich účinok až nečakaný.
Základom produktu je rastlinná
probiotická baktéria - Lactobacillus
Bulgaricus (LB), ktorá sa nachádza
na rastlinách, v mlieku a mliečnych
výrobkoch len na územi Bulharska.
Mimo tohto územia dochádza k mutácii LB, zastavuje sa jeho rozvíjanie,
hynie. Bežne táto probiotická baktéria nie je prítomná v našom tele.
Dovolenkové reminiscencie

Bulharské rastlinné probiotiká sú
vhodné pre deti aj dospelých. Iné
množstvá probiotík potrebujú užívať
deti, vzhľadom na ich hmotnosť a
stravu a iné množstvá potrebujú
užívať dospelí. Veľkosť dávky
ovplyvňuje aj či jedná o akútne
ochorenie, chronický stav alebo
prevenciu.
Bližšie informácie získate:
daflorn@azet.sk,
0918-517 986
alebo v niektorom z budúcich
čísel Devexu.

WALTI CUP 2010
Futbalový klub HFC Senior usporiadal desiaty jubilejný ročník turnaja
v minifutbale, ktorý sa uskutočnil
12.6.2010 na ihrisku s umelou
trávou v areáli Základnej školy Pavla
Horova 16. Ani parlamentné voľby
neboli prekážkou hráčom siedmych družstiev, ktorí si občiansku
povinnosť splnili buď pred turnajom
(pravdepodobne Novovešťania)
alebo sa ponáhľali odvoliť hneď po
turnaji. Na jubilejnom ročníku, ktorý
sa konal len 5 dní pred nedožitým
48. výročím narodenia pána Waltera Kastla, člena klubu HFC Senior,
sa okrem domácich zúčastnili dve
novoveské družstvá Formula a FC
Nová škola, každoročný účastník
Dimitrovka, tiež Syslári z Lozorna
a sympatickí Valaši zo Vsetína.
Novým účastníkom turnaja bolo
družstvo firmy Lamitec s. r. o., ktorá
sídli v Ružinove.
Veľké obavy organizátorov z dlhotrvajúceho daždivého počasia
pominuli až ráno pri otváraní turnaja, ktoré vykonal zástupca sta-

rostu pán JUDr. František Baňas
v mene MČ DNV, ktorá turnaj
finančne podporila. Turnaj začal
ihneď po otvorení zápasmi v dvoch
skupinách. Potom nasledovali bez
prestávky semifinálové zápasy (do

príde Dimitrovka v plnej sile a nesklamala. Potrápila ju iba Formula až
vo vyrovnanom finálovom zápase,
ktorý rozhodla vo svoj prospech
v poslednej minúte. Formula predviedla výbornú hru, napriek tomu
že úvodný zápas s domácimi im
nevyšiel. Zlepšením taktiky a ďalšími

kríža), ďalej boje o piate a tretie
miesto a záverečný finálový zápas ukončil šesťhodinový maratón
14 dvadsaťminútových zápasov
v priam tropickej horúčave. Všetky
zápasy s prehľadom odpískal futsalový rozhodca Peter Gašparovič.
Dalo sa predpokladať, že po
minuloročnom slabšom výkone

víťazstvami si vybojovali konečné
2. miesto. FC Nová škola, ktorá
minulý ročník vynechala, mala evidentne ambíciu zopakovať víťazstvo
z roku 2007. Nezvládla však veľmi
dôležitý zápas v skupine s Formulou, takže nakoniec musela bojovať
o 5. miesto. Zahraničné družstvo
AC Centrum Vsetín s výrazne omla-

ˇ
JASLICKY
• celodenné aj nepravidelné opatrovanie detičiek
v rodinnom dome v miestnej časti Na Grbe
• individuálny prístup

Tel.: 0905 583 112

02 - PREDAJ

E-mail: info@opatrovaniedeti.sk

www.opatrovaniedeti.sk
KURZY

ANGLIČTINY
Akred

itácia

MS SR

deti
tínedžeri
dospelí
f iremní klienti

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

súkromné vzdelávacie centrum

Adámiho 3, Karlova Ves
Tel.: 0903/214 133, 0903/207 460
www.educenta.sk

• Predám klavír zn. Koch & Korselt,
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena
dohodou.
Tel. 0907-319 381

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

Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY,
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907-106 308
02/ 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem starší 2i RD v Devíne.

deným mužstvom, napriek dobrej
hre minuloročné 2. miesto neobhájilo. Valaši si odviezli pohár za 3.
miesto, čo však považujú za úspech
v silnej konkurencii slovenských
mužstiev. Neznámy Lamitec zaplatil
tak ako každý nováčik turnaja svoju
daň v podobe predposledného
miesta, keďže po prehrách v skupine porazila ich aj FC Nová škola
v boji o 5. miesto. Syslári si posledné
miesto v skupine nemali možnosť
vylepšiť prípadným víťazstvom nad
posledným z druhej skupiny, takže
uzatvárajú výsledkovú tabuľku
jubilej-ného ročníka. HFC Senior nezopakovali minuloročné prvenstvo,
možno preto, že im viac vyhovuje
menší počet účastníkov.
Do súťaže o strelca turnaja zasiahlo rekordných 31 strelcov.
Viacnásobný držiteľ tejto trofeje
Dušan Rafaj z víťaznej Dimitrovky
tento krát vyhral o jediný gól pred
svojím spoluhráčom Petrom Kottekom, Dinom D´amicom z Formuly,
Doleželom mladším z AC Centrum Vsetín a domácim Michalom
Kolaříkom, ktorí súperom nastrieľali
(Pokračovanie na strane 8)

Cena cena 500 EUR+E,
Tel.: 0905 549 247
• Predám záhradu v DNV, 1 907
m², možnosť stavať.
Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová okresný manager KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk
PREDÁM zo zdravotných dôvodov, fungujúcu prevádzku PREDAJ
pevných PALÍV blízko Topoľčian.
Prevádzka je v osobnom vlastníctve, blízko železničnej stanice, na
60 árovom pozemku (s veľkou
záhradou), rozostavanými prevádzkovými budovami. Súčasťou
predaja bude aj nové nákladné
auto Iveco a nakladač.
Info v redakcii 0903 429 485

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
• Počas víkendu 31. 7. a 1. 8. na Eisnerovej neznámy páchateľ poškodil
zelenú Škodu Fabia. Prípad policajti
vyšetrujú.
• V pondelok 2. 8. sa na Charkovskej nebezpečne vyhrážal syn
otcovi. Hliadka polície OO PZ DNV
obvineného zadržala a umiestnila
ho do cely predbežného zadržania.
• Do Copy centra v Dovina pasáži
na ul. M. Marečka sa 2. 8. vlámal
neznámy páchateľ. Ukradol notebook a fotoaparát. Majiteľovi spôsobil škodu 4 329 Eur.
• Po polnoci 3. 8. na Istrijskej dvaja,

zatiaľ neznámi páchatelia, napadli

občana DNV a spôsobili mu ľahké
zranenie. Prípad vyšetruje polícia.
• V čase od 3. do 6. 8. na Mlynskej
sa neznámy páchateľ vlámal do
vozidla Citroen Jumper, z ktorého
ukradol textil v hodnote 136 Eur.
* V nedeľu 15. 8. v pube na Istrijskej neznámy páchateľ ukradol
kabelku s digitálnym fotoaparátom,
peňaženkou a dokladmi. Spôsobil
škodu 3 901 Eur.
• O dva dni neskôr, 17. 8. zastavila
hliadka polície, na ceste z Istrijskej
k J. Jonáša, automobil, ktorého
vodič mal zákaz viesť motorové
vozidlo. Hliadka vodiča zaistila
a je stíhaný za marenie úradného
rozhodnutia.
OO PZ DNV

KRIMI-INFO-STÁNOK
Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave vypracovalo program KRIMI-INFO-STÁNOK určený
pre širokú verejnosť. Ide o dlhodobú
informačno-osvetovú
preventívnu
akciu zameranú na predchádzanie
trestnej činnosti a nadviazanie užšej
spolupráce občanov a polície pri
odhaľovaní páchateľov.

Základným cieľom programu je informovanie verejnosti o činnosti a pôsobnosti bratislavskej polície, nadviazanie užšej spolupráce s verejnosťou,
zvyšovanie právneho vedomia
občanov, ako aj o možnostiach
ochrany svojho života, zdravia
a majetku. Prostredníctvom uvedeného programu budú občania
upozorňovaní na najčastejšie formy

a spôsoby páchania trestnej činnosti
(krádeže vlámaním do motorových
vozidiel, vreckové krádeže a rôzne
formy podvodov, ako aj na inú trestnú činnosť).
Informačno-osvetová akcia sa
realizuje v spolupráci s obchodným centrom Polus City Center,
v ktorého priestoroch sa KRIMIINFO-STÁNOK
nachádza.
V stánku s označením „polícia“ sú
pre dospelých návštevníkov k dispozícii informačné letáky, osvetové
materiály, pre mladšie vekové kategórie zábavné figuríny policajtov
a drobné propagačné predmety.
Informácie budú poskytovať policajti
v uniformách, ktorí vás pozývajú na
uvedenú akciu v dňoch

08.09.2010 od 13.00-18.00 hod
13.10.2010 od 13.00-18.00 hod
10.11.2010 od 13.00-18.00 hod
08.12.2010 od 13.00-18.00 hod.
do nákupného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.

ŠACH - ÚSPEŠNÁ LIGOVÁ SEZÓNA
Šachisti ŠK STRELEC Devínska Nová Ves majú za sebou veľmi
úspešnú ligovú sezónu 2009/2010,
v ktorej sa im podarilo splniť všetky
vytýčené ciele. Nováčik II. ligy
„A“ družstvo prekvapilo výborným
umiestnením na 5. mieste. „B“
družstvo vybojovalo postup do III.

ligy z druhého miesta v IV. lige. „C“
družstvo sa nielenže udržalo v IV.
lige, ale skončilo celkove štvrté v poradí. „D“ družstvo postúpilo do IV.
ligy z druhého miesta finálovej skupiny V. ligy.
O tieto úspechy sa pričinilo 31
hráčov, ktorí spolu odohrali 398




FUTBAL
Sezóna 2010/2011
1. kolo 15. 8.
FK Lok. DNV – Vajnory

1:0

2. kolo 22. 8.
Tomášov – FK Lok. DNV

2:2

3. kolo 29. 8.
FK Lok DNV – Danubia Ba

3:0

g: Stupavský

g: M. Rischer, Hrdlička

g: Adam, Gajdoš, Martin Polák
z

WALTI CUP 2010

(Pokračovanie zo strany 7)
cien asistovali, tak ako na všetkých
po 5 gólov.
predchádzajúcich ročníkoch, pani
Konečné výsledky:
Dagmar Kastlová s dcérami SiDimitrovka
monou a Monikou.
Formula
Organizátori sa snažili zabezAC Centrum Vsetín
pečiť občerstvenie štandardne, čo
HFC Senior
je o tomto turnaji všeobecne známe.
FC Nová škola
Okrem samozrejmej minerálky
Lamitec
a párkov podával sa tradičný guláš
Syslári
a čapovala sa desina Gambrinus
Uvedené je len poradie, pretože
s Kofolou od firmy „Formula, Cafe,
mužstvá neodohrali rovnaký počet
Šport“. K štandardu jubilejného
zápasov.
ročníka pomohol aj sponzorský
Vyhlásenie výsledkov v
40
príspevok zahraničnej firmy OTS
stupňovej horúčave vykonali preziRAMIRENT s. r. o., ktorá má jedno
dent klubu HFC Senior Dušan Fičor
zo sídiel aj v Devínskej Novej Vsi.
a športový riaditeľ turnaja Jozef
Dušan Fičor
Šafár, ktorým pri odovzdávaní

- Prvú fľašu sme vypili
do jednej, a do tretej
pol druhej.
•••
Ako sa po bratislavsky
povie žaba na šesť?
“Žaba, ne?“ – Na osem?
“No žaba, ne?“ – Na dvanásť?
“Tak asi žaba, ne?“
•••
Pýta sa malý cigán
svojho otca: - Tato čo je

to demokracia ???
- Demokracia je to keď
gadžovia robia a my
dostávame peniaze len tak.
- Aha. A to im nevadí ???
- Vadí , ale to už je
rasizmus.
•••
- Nad alkoholom sa ešte
nikomu nepodarilo zvíťaziť.
Len východniarom sa
podarilo remizovať.

ligových partií, pričom v nich získali
271 bodov. K tomu ešte získavali pekné umiestnenia v súťažiach jednotlivcov, z ktorých je najcennejšie získanie titulu Majstra Slovenska Matejom Šošovičkom v kategórii chlapcov
do 14 rokov. Vedenie ŠK STRELEC sa
po zvážení svojich možností rozhod-

lo obsadiť v ročníku 2010/2011
všetky vybojované súťaže a navyše
vytvoriť „E“ družstvo a prihlásiť ho
do V. ligy, čo si vyžiada nemalé úsilie
jeho funkcionárov pri organizačnotechnickom i finančnom. Ale na to
sme v klube zvyknutí.
mj
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