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Príhovor

vydavateľa
Z pôvodnej symboliky
stavania májov sa zachoval len zlomok. Máj však
má toľko symbolov, že
nám určite neunikne z povedomia. Začína sviatkom a teda voľom, celý
vonia kvetmi a láskou,
traja „zamrznutí“ dávajú
tušiť, že chladné dni už
sú definitívne za nami...
U nás nedávno sme si pripomenuli koniec vojny,
ešte si pripomenieme Deň
víťazstva nad fašizmom,
Deň matiek, Deň rodiny.
Samove dni otvorili turistickú sezónu, Festival slovenskej národnej piesne (15.
– 16. 5.) rozbieha kultúrne
podujatia celého leta.
To sa „prirútia“ voľby
do NR SR a volebný rok
dokončíme v decembri.
Tie naše komunálne voľby
nás zaujímajú asi najviac.
Je však ešte „kúsok“ času
venovať sa tejto „problematike“ a úvodzovky, tie
ostatné, nie sú tam omylom. Veď, čítame na jednej
strane pochvalné a oslavné,
na druhej aj kritické
postrehy na dianie v našej
mestskej časti, takže bude
sa čo opierať pri výberoch.
Nakoniec tak to má byť
pri všetkých súťažiach.
Nemalo by byť len víťazov
a porazených urazených,
ale tak ako to v športovom
zápolení býva, vytrvalým
a spravodlivým aj šťastie
popraje. Veď o štyri roky...
to môže byť opäť inak.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Novou riaditeľkou ZŠ I.
Bukovčana 1-3 je od 1. 5. 2010
Mgr. Renáta Baloghová.
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kontajnerov
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8

Z policajného zápisníka • Šport

Inzercia

• Festival Slovenskej
národnej piesne
bude v dňoch 16.
a 16. mája 2010.
• Projekt Solarizácianechajte slnko platiť
poplatky za energie, zaujímavý
projekt na šetrenie prostriedkov
na vykurovanie, zaujal aj niekoho
v našej mestskej časti, pretože
informácia sa objavila na portáli
našej mestskej časti. Síce bez
autora a komentára, ale ponúka.
Takže je hodné nájsť a využiť.

Očkovanie psov
proti besnote
V nedeľu 16. mája 2010 pozývajú matičiari na Festival slovenskej národnej piesne.

Divadlo v Devínskej
,,Tak to tu ešte nebolo!“ Nechal sa počuť ... nezainteresovaný.
,,A bolo! A dávno pred tým ako si
začal cikať do plienok.“ Zakontroval druhý spolubesedník. ,,Divadlo
tu hrali, a veru dobre, ochotníci,
ešte sa im nehovorilo amatéri, už
pred 35 rokmi. Čo pred 35, veď to
hrali asi naposledy, teda na domácich doskách čo znamenajú svet.
To keby sme sa pýtali starších. . .
,, Pamätám ako som cítil vôňu
kulís až do hľadiska. Bolo to dávno. Nezáležalo či hrali domáci alebo hostia. Zážitok to bol parádny.“
A ja si pamätám, keď Tajovské-

ho Ženský zákon začali uvádzať
v záhoráckom nárečí v Národnom
divadle. To bol nátresk a zháňačka
za vstupenkami...
O nič ste neprišli ani neskor
narodení. V sobotu 15. mája príde
do Devínskej Ženský zákon v podaní Divadla na hambálku priamo
z Malaciek. Nenechajte si ujsť túto
jedinečnú príležitosť vidieť, a počuť
to, o čom už nejaký čas kolujú pomaly legendy.
Kedy? V sobotu 15. mája
2010 o 19 .00 h v Istracentre.
Takže, príďte a zabavte sa!

V sobotu 15. 5. 2010
sa uskutoční vo veterinárnej
ambulancii Novoveská 9 hromadné
očkovanie psov proti besnote
v čase od 8.00 do 12.00 hodín.
Cena očkovania aj so
známkou je 5 Eur.

Chcete vyhrať?
Terminál Tiposu
je k dispozícii v snack bare
W hotela na Opletalovej ul.
od 10°° do 23°° h

príďte,
tipujte a vyhrajte
Úzavierka dnešného čísla
bola 29.4. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 13.5. 2010,
číslo vyjde 21.5. 2010.
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Z radnice
Miestna   rada Miestneho
zastupiteľstva   mestskej   časti
DNV (MR MZ MČ)  sa zišla 13.
4. 2010.
Z prijatých uznesení a stanovísk
vyberáme:
MR MČ DNV
• požiadala starostu MČ
DNV požiadať OO PZ a MsP
o zvýšenie aktivity kontroly
v rodinnej zástavbe z dôvodu
zvýšenej kriminalite (vykrádanie
rodinných domov) a vyžiadať informáciu o stave kriminality v MČ
DNV a BA IV.,
• zobrala na vedomie stav
rozpracovanosti územnej štúdie
(ÚŠ) časti zóny – východ BA
DNV, uložila architektovi MČ
DNV a predsedovi komisie
výstavby, architektúry a doprava (KVAD) pripraviť materiál
k prijatiu stanoviska MČ k ÚŠ so
záväznými regulatívami, uložila
architektovi MČ vypracovať
harmonogram k zadaniu Územného plánu zóny s prípravou prerokovania na mimoriadnom MZ
MČ DNV,
• zobrala na vedomie stav rozpracovanosti ÚŠ – BA DNV pri
Glavici, uložila architektovi MČ
DNV pripraviť rozdelenie prerokovania ÚŠ na časť
v súlade s Územným plánom
hl. m. SR BA s dôrazom na dopravné riešenie,
s návrhom na zmenu Územného
plánu hl. m. SR BA s návrhmi
zámerov dotknutých vlastníkov,
požiadala starostu MČ DNV
rokovať so ŽSR – (oddelenie
traťovej sekcie) a s Presskamom
ohľadom rozšírenia podjazdu –
rozšírenie s výhľadom možnosti
prejazdu MHD,
• požiadala starostu MČ DNV
v súvislosti s rozšírením kapacity
ČOV pozvať na rokovanie MR
starostu Rače p. Zvonára ako
štatutára príslušného stavebného úradu k investícií „Bory –
Lamačská brána“ a tiež riaditeľa
BVS p. Gemerana k problematike prevádzky a využitia ČOV
DNV s výhľadom jej rozšírenia,
uložila prednostovi MÚ MČ
DNV pripraviť materiál so stanoDEVEX 2

viskami MČ a stavebného úradu DNV
k danému investičnému zámeru pre
členov MR MČ DNV,
• prerokovala platové pomery starostu MČ DNV v roku
2009 a požiadala starostu MČ
DNV a uložila zástupcovi starostu a prednostovi MÚ MČ DNV
pripraviť návrh na riešenie stavu
a predložiť na rokovanie politických
klubov a následne do MZ MČ DNV
s vyčíslením rozdielov v platoch,
odvodoch, odmien, odporučila
MZ MČ DNV zrušiť UMZ č.
17/3/2010/2 prvá odrážka, z dôvodu jeho nevykonateľnosti,
• odporučila starostovi MČ DNV
prerokovať Záverečný účet MČ
DNV za rok 2009 v komisiách MZ
a predložiť do MR pred prerokovaním
v MZ MČ DNV,
• schválila vyhlásenie zámeru
prenájmu nebytových priestorov
v objekte Mýtnica na 3 NP o celkovej
výmere 14,56 m2 od 1.5.2010 minimálne za cenu podľa schválených
minimálnych sadzieb prenájmu na
rok 2010,      
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
predaj pozemku p. č. 293/1 o výmere 66 m2, oddeleného od pozemku p. č. 293 podľa GP č. 17/2009
zo dňa 14. 7. 2009, parcela zapísaná
na LV č. 1, za kúpnu cenu 7 260 eur.
v celosti, na základe ponukového
konania pre záujemcu Ing. Zuzanu
Hallovú s podmienkou zachovania
šírky 3,2 m pre pešiu komunikáciu,
odporučila MZ MČ DNV schváliť
zámer predaja pozemku – Lamačská
brána s dôvodovou správou,
• odporučila riaditeľke DSS Senecio delimitovať klientov finančne
nekrytých dotáciou z Bratislavského
samosprávneho kraja do stavu
Bratislavského samosprávneho kraja,
• neschválila vrátenie vložených investícií do bytu č. 51 na ul. P. Horova
7 na základe žiadosti pre p. Bánovú
Gabrielu, uložila prednostovi MÚ
MČ DNV predložiť do MZ MČ DNV
návrh na predaj bytu č. 51 na ul. P.
Horova 7 formou dražby, a schválila
úhradu vložených investícií pre fy
Mikenda Present celkom 1 485,38
eur. z toho : 995,81 eur. za vypracovanie projektu a 489,57 eur. za
demontáž výťahu,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
kúpu pozemkov register c p. č.

657/4 o výmere 26 m2 a p. č.
2292/873 o výmere 305 m2 do
vlastníctva MČ DNV od spol. D. Development, s. r. o. za ponúkanú cenu
1 eur. bez DPH, a odporučila starostovi MČ DNV rokovať o odkúpení
pozemkov od Technického skla, a. s.
za cenu 1 eur. za každý pozemok,
• schválila výsledky ponukového
konania na vyhradené parkovacie
miesta od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011
podľa predloženého návrhu,
• schválila
Zásady
výmen
delegácií družobných obcí podľa
predloženého návrhu v znení pripomienok,
• zobrala na vedomie rozpis
štátnych normatív na roky 2007 –
2009 a návrh na r. 2010 v ZŠ P. Horova 16, požiadala riaditeľku ZŠ I.
Bukovčana 3 prepracovať materiál
v znení pripomienok MR a predložiť
do najbližšej MR, požiadala riaditeľku
ZŠ I. Bukovčana 3 predložiť
vyťaženosť v obidvoch budovách ZŠ
za šk.r. 2009 – 2013, uložila prednostovi MÚ MČ DNV pripraviť návrh
záväzných ukazovateľov pre ZŠ na
rok 2010 na najbližšiu MR MČ DNV,
• zobrala na vedomie Plán kultúrno – spoločenských aktivít MČ na
1. polrok 2010, uložila prednostovi MÚ MČ DNV pripraviť návrh
rozpočtových opatrení po schválení
Záverečného účtu za rok 2009,
• schválila zabezpečenie návštevy zo St. Brice z Francúzska
a uvoľnenie finančných prostriedkov
vo výške 1000 eur. z rozpočtovej
položky výdavky na zahraničné
návštevy a 2000 eur z položky organizácia kultúrnych podujatí,
• schválila program aktivít MČ DNV
s obcou Sv. Ilja na mesiace jún – november 2010, uložila prednostovi
MÚ MČ DNV predkladať k jednotlivým akciám návrh organizačného
zabezpečenia akcie,
• odporučila MZ MČ DNV aby MČ
DNV bola nositeľom ceny R. Slobodu od r. 2011 a schválila výšku
finančného príspevku na Literárne
dni Rudolfa Slobodu – 2010 do 300
eur. z rozp. položky organizovanie
kultúrnych podujatí, a uložila
riaditeľke Istra centrum vyhodnotiť
podujatie a pripraviť návrh pre r.
2011,
• schválila rozšírenie programu
„Festival národnej piesne“ s nasledovným finančným zvýšením o 850

eur. z toho : na koncert v kostole
Ducha svätého 300 eur. a divadelné predstavenie 550 eur. ,
• odporučila prednostovi MÚ
MČ DNV uvoľňovať mesačne pre
MŠ 1/12 na mzdy a odvody podľa
schváleného rozpočtu na r.2010,
stálu zálohu vo výške 500 eur. na
prevádzkové výdavky a uhrádzať
faktúry za energie v termíne splatnosti,
• schválila uvoľnenie finančnej
dotácie z položky reprezentačné
výdavky vo výške 150 eur. na
úhradu časti nákladov 3. ročníka
futbalového turnaja na ceny a nájom, schválila zvýšenie účelovej
dotácie pre FCL o 1000 eur.
s účelovým viazaním na financovanie dopravy na medzinárodný
turnaj v Sušiciach z prebytku
Záverečného účtu za rok 2009,
• schválila finančné zabezpečenie akcie PREmänu DNV
podľa predloženého návrhu do
výšky 1590 eur., schválila garantov tejto akcie za MČ Ing. arch.
Beláčka a Dariusa Krajčíra a kurátora výstavy p. Šubína,
• schválila zámer výstavy Alternatívneho umenia v kine Devín
s finančným príspevkom 500
eur. na realizáciu výstavy z rozp.
položky Neformálne aktivity, garantom výstavy za MČ DNV – p.
Ing. Arch. Eva Vargová,
• uložila prednostovi MÚ MČ
DNV v súvislosti s výkonom autorského dozoru na stavbe areálu
Denovy – VPS pripraviť do MR
MČ DNV návrh Zmluvy o dielo
po prerokovaní v Komisií financií
a legislatívy,
• prerokovala dodatok k Zmluve o dielo na geologický prieskum pre cyklomost a uložila architektovi MČ DNV prerokovať s prof.
Ágozsom posúdenie opodstatnenosti dodatočného geologického
prieskumu a stanovisko spolu so
Zmluvou o dielo predložiť do MR
MČ DNV,
• schválila poskytnutie bezodplatného ubytovania pre 4
dobrovoľníkov na 5 dní v mesiaci
jún v ubytovni I. Bukovčana 1,
• schválila program rokovania
MZ MČ DNV dňa 27. 4. 2010
po zapracovaní pripomienok
MR MČ DNV.
zrb

Volebný rok a vylúčení občania
Vo volebnom roku jednotlivé
politické strany, sa snažia získať si
priazeň občana pre naplnenie svojich volebných programov. Je tomu
tak, či už v parlamentných voľbách
alebo i komunálnych voľbách.
Nesplnené volebné programy sa
stávajú nenávratne minulosťou, na
svetlo sveta sa dostávajú nové volebné sľuby, z ktorých srší na občana
nová ohromujúca vlna možností,
ako to bude teraz omnoho lepšie
atď... a to len a len s nami.
V komunálnom prostredí našej
samosprávy, som načrtol v niektorých mojich predchádzajúcich
príspevkoch svoj pohľad na
čoraz aktívnejší tlak investorov na
zástupcov našej samosprávy, v záujme dosiahnutia ich cieľov a ziskov.
Nič nové pod slnkom ak poviem, že
je to jav celospoločenský v našej
celej spoločnosti. Mnohí autori a kritici tohto stavu, dokonca otvorene
hovoria o prerastaní riadenia našej
spoločnosti finančným kapitálom
Spomeňme si na stretnutie
občanov, s predstaviteľmi našej
samosprávy, ohľadne nesúhlasu
s riešením Istrijskej 68. Poslanci
spolu so starostom občanom
vysvetľovali akú majú oni veľkú
povinnosť starať sa o podnikateľov.
Som toho názoru že majú zo zákona prvoradú povinnosť starať sa
o záujmy občanov a obecné záujmy, a možno potom i o problémy
investorov, ale nie o zisky investorov.

O tie sa má starať hádam investor
sám, alebo snáď nie ? Alebo už
napáchlo finančným kapitálom aj
naše komunálne prostredie a začína
ho riadiť finančný kapitál?
Ak sa pozrieme na súhlas
zastupiteľstva so zberom fekálií,
z okolitých obcí do stredu nášho
chotára, tak mám z toho rôzne, no
rozhodne nie dobré pocity. Neviem, čo táto obec, ale prepáčte mi
prosím, že našu MČ takto nazývam,
to je už môj celoživotný zvyk, má
z toho, že sa v memorande zaväzuje trpieť zber a likvidáciu fekálií
z okolitých obcí (MČ). Finančníci
ušetria peniaze a my pripravíme
darček vo forme balíčku zápachov
pre našich potomkov, alebo v prípade kalamitného počasia rozliatie
fekálií rôznych foriem, na priľahlých
pozemkov v okolí potoka Mláka.
Je to zrejme jedinečné riešenie,
z kuchyne našich poslancov.
Nemôžem sa vyhnúť tomu, aby
som nevyjadril svoj názor i na pripravovaný projekt hraničného cestného
prepojenia mostom DNV – Schloshof. Je to niečo vyššie ako projekt
komunálneho významu. Je to projekt regionálneho významu. Tento
bude spájať regióny Dolného Rakúska a Bratislavského regiónu. To
znamená, že bude slúžiť občanom
nielen oboch regiónov, ale i v širšom
význame, rôznym záujemcom z radov celého obyvateľstva.
Poslanci
našej
samosprávy

Komu to takto vyhovuje?
Ktosi raz hovoril, že na sídlisko
v Devínskej Novej Vsi chodíme iba
prespávať.
O tomto polemizovať teraz nechcem.
Mám teraz na mysli niečo iné:
Ako prichádzam domov. Ako
prichádzam autom, či autobusom.
Ako vchádzam do Devínskej. A zas
opačne, ako z nej vychádzam.
Áno, takmer dennodenne z nášho
sídliska odchádzam a prichádzam
späť. Nie je teraz podstatné, či kvôli
práci alebo iným dôvodom.
Nerozumiem však jednému:
Prečo je na križovatke za železničným
nadjazdom vychádzajúc zo sídliska
po Eisnerovej ulici smerom do mesta
táto cesta vedľajšia?
Prečo je takto nelogicky stanovená
cestná premávka.
Prečo nie je hlavnou cestou trasa zo
sídliska?
Prečo vychádzajúc za železničným
nadjazdom si mám takmer krk vykrútiť
a hľadieť takmer 135 stupňov vľavo,
takmer dozadu, aby som dal na



križovatke prednosť v jazde vozidlám
(skôr sem-tam nejakému vozidlu) a ostatným účastníkom cestnej premávky
prichádzajúcim zľava ?
Prečo takmer plynulá kolóna áut
smerujúcich ráno zo sídliska musí
dávať prednosť veľmi zriedkavo idúcemu autu zľava?
Prečo musia aj autobusy smerujúce
zo sídliska dávať takto nepochopiteľne
komusi prednosť?
Komu to takto vyhovuje? Myslím si,
že iba jemu. Ozaj, viete, koho myslím?
Myslím si, že v tomto prípade je
naozaj veľmi výrazne ohrozená
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky resp. jej účastníkov.
Ohrozená je bezpečnosť veľkej časti
obyvateľov sídliska.
Som toho názoru, že toto treba
urýchlene zmeniť.
Aby aj doprava v našej mestskej časti
vyhovovala drvivej väčšine. A nie iba
jemu alebo pár jedincom.
I. Forus

odsúhlasili dotáciu na tento projekt
cca 300.000 euro, t.j. (cca 9 miliónov slovenských korún po starom),
z finančných prostriedkov našej MČ .
A tu mi to akosi nesedí. Pýtam
sa, prečo a v akom rozsahu má
naša obec podporovať regionálne
projekty. V akom rozsahu bude
podporovať tento projekt Mesto
Bratislava, MČ - Lamač, Z. Bystrica,
Dúbravka... obce Mariánka atď.
Veď bude slúžiť celému regiónu
a ešte viac.
Prečo sa tu míňajú peniaze
určené na riešenie problémov našej
samosprávy? Veď to má alebo

nemá žiadnu logiku, ako zvykne,
prirovnávať náš pán starosta. Prispejú na tento projekt aspoň tie mestské časti a obce ktoré nám darujú
komunálne fekálie?
Obávam sa , že asi nie.
Alebo podliehajú naši zástupcovia tlaku investorov?
A zasa konštatujem, ako veľa je
rôznej problematiky , ktorá občanov
zaujíma a na ktoré nedostávajú
odpoveď. Alebo odpovede začnú
dostávať až po nových voľbách,
lebo teraz sa to už neoplatí?
Ing. Peter Ebringer

Povinnosti poslancov
Jednou zo zákonných povinností
poslancov mestskej časti alebo
mestských je podanie majetkového
a daňového priznania. Jedno
k 31.3. a druhé k 30.4. Vznikla tu
otázka či si ju naši poslanci splnili.
Ako predseda komisie Na ochranu
verejného záujmu pri výkone funk-

cii verejných funkcionárov môžem
skonštatovať, že všetci poslanci si
túto povinnosť splnili a týka sa to tak
miestnych ako aj mestských poslancov za našu mestskú časť,.
Ing. Peter Rajkovič,
poslanec MZ

Plat starostu MČ DNV
Starosta Devínskej N. Vsi
dostával vraj vyšší plat ako mal
BRATISLAVA 4. mája (SITA) - Starosta
bratislavskej Devínskej Novej Vsi Vladimír Mráz poberal v roku 2009
o vyše tisíc eur mesačne vyšší plat. Namiesto sumy 2 032 eur mu bola vyplácaná čiastka 3 054 eur. Skonštatoval
to aj hlavný kontrolór Kamil Dedinský
vo svojej správe k záverečnému účtu
za uplynulý rok. Miestne zastupiteľstvo
síce môže plat starostu zvýšiť, na
to je však potrebné uznesenie poslancov. Bez neho sa plat určuje
podľa zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest z roku 1994
a podľa zverejnenej priemernej
mesačnej mzdy Štatistickým úradom
(ŠÚ) SR. “V roku 2009 som zistil,
že neexistuje uznesenie o rozhodnutí zvýšiť plat starostu,” uvádza sa
v správe kontrolóra, ktorú má agentúra
SITA k dispozícii. Poslanec Michal
Encinger pritom zdôraznil, že z výšky
platu starostu sa odvíja aj finančné
ohodnotenie jeho zástupcu, prednostu
úradu ako aj miestneho architekta.
Starosta však tvrdenia o porušení
zákona odmieta a s názorom kontrolóra nesúhlasí. Podľa neho ide
o tvrdenie proti tvrdeniu. “Tvrdím, že
to tak nie je,” povedal pre agentúru
SITA Mráz. Bližšie sa zatiaľ k tejto
veci nechcel vyjadriť, urobí tak vraj až

na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré
by malo byť koncom mája. Dovtedy
by mal údajne mať vyjadrenia Ministerstva financií (MF) SR, Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
osloviť chce aj Najvyšší kontrolný úrad
(NKÚ) SR. Na otázku, či je pripravený
vrátiť peniaze navyše, ak sa potvrdí
porušenie zákona, odpovedal kladne.
Miestni poslanci zobrali na poslednom riadnom rokovaní na vedomie
“závažné” zistenie hlavného kontrolóra a skonštatovali “závažné zlyhanie” starostu pri výkone správy mestskej časti a jej majetku. Zastupiteľstvo
zároveň skonštatovalo vznik škody
na majetku, pričom prednosta úradu
Rudolf Šeliga má vyčísliť škodu, ktorá
tým mestskej časti vznikla. Taktiež
požaduje vrátenie neoprávnenej
čiastky všetkých dotknutých, spomína
sa tiež vyvodenie dôsledkov. Miestna
rada by mala zasa prerokovať s audítormi dopad škody na záverečný
účet mestskej časti. Kontrolór je totiž
presvedčený, že neoprávnené vyplácanie finančných prostriedkov má
“výrazný dopad” na záverečný účet
Devínskej Novej Vsi. Zvýšený plat
starostu bol podľa zistení naposledy
schválený pre rok 2008.
Čítajte viac: http://bratislava.sme.
sk/c/5358794/starosta-devinskej-nvsi-dostaval-vraj-vyssi-plat-ako-mal.html

DEVEX 3

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

ISTRA CENTRUM

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Devínskej Novej Vsi
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves a starosta MČ DNV

vás pozývajú
na sedemnásty

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

FESTIVAL
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
PIESNE 2010

11. 5. Deň rodiny
verejný koncert ZUŠ v Dev.N.Vsi
vo veľkej sále IC, od 18°° h., vstup voľný
15.-16.5. Festival slovenskej národnej piesne
28. 5. Jean Anouilh – „Orchester“
divadelné piatky, komédia z prostredia symfonického orchestra
vo veľkej sále IC, od 18°° h., vstupné: 1€

sobota

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.
15. 5. Schloss Hof - Záhradné dni
–autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho
vidieckeho zámockého komplexu, v priestoroch
majera bude prebiehať výstava a predaj kvetín

nedeľa

od 15.ºº h

v rámci programu
MAJME ÚCTU K RODNEJ VLASTI

Cena: 7,5 €/osoba + vstupné - 9 € dospelí, 5,5 € deti od 6 do 18 rokov
(účastnícky poplatok nezahŕňa poistenie)
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.
16. 5. Schloss Hof - Záhradné dni
–autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho
vidieckeho zámockého komplexu, v priestoroch
majera bude prebiehať výstava a predaj kvetín

sa vám predstavia

súbory: SLNIEČKO (DNV), LEVÁRANEK (Veľké Leváre),
FS POVAŽAN (Pov.Bystrica),
ZUŠ DNV T. Omdriáš, B. Horínek,
GYTAROVÉ DUO (DNV) M. Krížik, M. Juras,
KYTICA (Ba) ženský spevácky zbor
Ivan RYCHLO (DNV - tenor),
Mária HANYOVÁ (DNV – soprán),
RODOKMEŇ mužský spevácky zbor

Program: prehliadka zámku so slovenskou sprievodkyňou, individuálna
prehliadka zámockých záhrad a barokového majera a výstavy kvetín

Cena: 7,5 €/osoba + vstupné - 9 € dospelí, 5,5 € deti od 6 do 18 rokov
(účastnícky poplatok nezahŕňa poistenie)
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h

Srdečne vás pozývame

Základná umelecká škola, Istrijská 22,
Bratislava vás pozýva

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, MÚZEUM KULTÚRY
CHORVÁTOV NA SLOVENSKU, ZUŠ ISTRIJSKÁ 22, DNV

Otvorenie výstavy bude 10. mája 2010 o 17:30 hod
v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Bratislava
Výstava je prístupná od 10. mája 2010 do 25. mája 2010.
Pondelok - piatok od 10.00 h do 16.00 h. Sobota - nedeľa :
skupinové návštevy na základe dohovoru
na tel. č. 02/64 76 87,0915 99 33 02.

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)
25. 4. (ne)
o 19,00 h.
THE BOX
DEVEX 4

28. 4. (streda)
o 19,00 h.  
BRATIA BLOOMOVCI

16. mája 2010

pásmo slova, piesní a tancov
v kultúrnej záhrade F-centra (Istrijská 4)
v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále Istracentra

Program: prehliadka zámku so slovenskou sprievodkyňou, individuálna
prehliadka zámockých záhrad a barokového majera a výstavy kvetín

vás pozýva na
vernisáž výstavy z tvorby detí
výtvarného odboru ZUŠ

15. mája 2010

17°° v kostole Ducha sv.
Základná umelecká škola predstaví diela slovenských autorov
18²° pietna spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu
pri jeho pamätníku v DNV
19°° divadelné predstavenie
Ženský zákon
v podaní Divadla na hambálku z Malaciek

1. 5.
5. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
14. 5.
15. 5.
2. 6.
4. 6.
10. 6.
23. 6.

na koncerty a podujatia máj – jún 2010
Bratislavský majáles, Hlavné námestie, 10.00 – 14.00 h
Koncert k Dňu matiek, kostol Ducha Svätého, DNV, 18.00 h
Koncert ku Dňu matiek, Vajnory, námestie, 15.00 h
Výstava výtvarného odboru, otvorenie 17.00 – 18.00 h,
Chorvátske múzeum
Koncert ku Dňu rodiny, Istracentrum, DNV, 18.00 h
Deň otvorených dverí, 15.00 – 19.00 h
Festival slovenskej národnej piesne, koncert v kostole
Ducha Svätého, DNV, 17.00 h
Koncert učiteľov, kostol Ducha Svätého, 18.00 h
Divadelné predstavenie súboru „Forbína“, Istracentrum, 18.00 h.
komédia – R. Coonery: „Všetko najlepšie“
Absolventský koncert v Zichyho paláci, 18.00 h
Ahoj prázdniny, záverečné vystúpenie tanečného odboru,
DK Dúbravka 18.00 h

Prijímacie skúšky do všetkých odborov (hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického). sa uskutočnia v dňoch 19. a 26.
mája 2010 od 15.00 – 18.00 h v budove školy.

ˇ kronika
Spolocenská
Zosobášili sa
Martin BOĎO
a Slavomíra VLAŠIČOVÁ
Mgr. Martin MRVÍK
a Mgr. Silvia KRÁLOVIČOVÁ
Ing. Tomáš HUNAL
a Mgr. Mária BYSTRANINOVÁ
Blahoželáme !

Privítali sme
nových spoluobčanov
Matúš VAŠKO
Vitaj!

Odišli z našich
radov

Július FARKAŠ
Viktor WALTERA
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka
„Verím, že dobrí ľudia, nikdy
skutočne nezomrú. Aj keď
odídu z tohto sveta to podstatné čo sme na nich milovali tu
zostane navždy.“ V tichej spomienke si preto chceme uctiť
pamiatku na nášho zosnulého
otca, manžela a dedka MUDr.
Jána Adama, ktorý nás
navždy opustil 5. mája 2009.
S láskou a zároveň hlbokým
žiaľom v srdci spomínajú
manželka, deti a vnúčatá.

Spomienka

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame Sú okamihy, na ktoré tisíc
krát spomíname. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, No
v našich srdciach budeš stále
žiť. Dňa 20.5.2010 si pripomíname 1.výročie úmrtia Milana ŠIMKOVIČA
s láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina



 Neviem čo naháňal, alebo čo
utieklo v utorok 27. 4. o 12.10
h vodičovi čierneho vozidla BA
063 SN, keď schádzajúc z Grby
(ul. J. Pončana) obiehal ostrovček
na Eisnerovej (pred viaduktom, či
vstupom do priestoru ako sa ide
do Lidlu) v protismere a potom na
hlavnej do Bratislavy obiehal cez
plné čiary. Že si nevážil vlastný
život nám nevadí, ale že ohrozuje

to nemôže byť zavesené na internete na druhý deň? Kto to brzdí?
Má na to dôvod? Potom sa možno
čudovať „overeným neovereným“
rečiam, čo sa vždy po týchto rokovaniach šíria obcou. Samozrejme
aj tých neoficiálnych.
vr
 Podaktorí motorkári si mýlia
Devínsku s pretekárskou dráhou.
V nedeľu 2. 5. to bol šialenec, čo
šiel po Istrijskej nie štyridsiatkou ale
tri krát rýchlejšie. Rovnaké pocity
musia zažívať ľudia na ulici P. Horova, kde sú naukladané autá jedno

Slovo majú Novoveštania
iných, to je zarážajúce. Nafotili sme
to na mobil, len to nevieme odoslať.
mh
 Prečo trvá zverejnenie zápisníc
z rokovaní miestnej rady alebo miestneho zastupiteľstva toľko dní? Prečo

vedľa druhého a vodiči si to občas
(poniektorí) roztúrujú nie menej ako
osemdesiat kilometrovou rýchlosťou.
Nech tak spoza parkujúceho auta
vybehne dieťa.
mn

 Tak my ideme na pomoc Grécku
?!! Tam majú dôchodky 1600 Eur, ja
mám 540 a manželka 310 Eur. Ani
spolu nedosahujeme toľko čo u nich
dosiahne jeden. Rozumie niekto
tejto spravodlivosti? Rovnako platy
v Európe a u nás sú neporovnateľné.
Dokonca ani u nás nie sú niektoré
porovnateľné, ba evokujú k akejsi
sociálnej nespravodlivosti o ktorej
nám rozprávali rodičia, alebo sme
sa, mohli dočítať v učebniciach.
Ale to bolo za feudalizmu a kapitalizmu. Keď dnes vysokoškolsky
vzdelaný mladý človek zarobí
500 Eur je to hanba (spoločnosti
alebo vykorisťovateľa?), keď sú
pracovné miesta honorované pod
E0 eur (verte, či neverte sú aj také)
mesačne za plný 8 hodinový pracovný čas, tak to je diskriminácia
horšia ako v starovekej Sparte. Tuší
niekto kam to môže viesť?
ro

Dovoľujem si zareagovať
na článok “Pre správne pochopenie” uverejnený v 7. čísle
tohtoročného Devínskonovoveského Expresu.
Uvítal
som
zmenu
prevádzkovateľa cintorína, ale
mám konkrétnu osobnú skúsenosť
v zmysle interpelácie pani poslankyne Daniely Lipkovej.
Mám zaplatený prenájom
hrobového miesta od r. 2003
do r. 2013 ( v sume 3 200 Sk),

Výstava
NO COMMENT
Vo štvrtok, 29. apríla
2010 sa konalo slávnostné
otvorenie výstavy „NO COMMENT“ v Open Gallery
v Bratislave. Vernisáže sa
zúčastnili víťazi, nominovaní,
členovia poroty a hostia súťaže
Novinárska cena.
Výstava najlepších fotografií
a karikatúr, ktoré boli prihlásené do súťaže Novinárska
cena 2009 ponúka verejnosti
možnosť obzrieť sa späť do diania uplynulého roku. Súčasťou
výstavy je denné aj nočné premietanie širšieho výberu prihlásených fotografií a karikatúr.
Výstava potrvá od 29. apríla
do 31. mája 2010 v priestoroch Open Gallery na Baštovej
5 v Bratislave.

o čom mám i relevantné doklady.
Nový správca cintorína žiada
odo mňa opäť uhradiť prenájom od 1.7.2009. Vzhľadom na
skutočnosť, že nový prevádzkovateľ
musí na seba prevziať záväzky i pohľadávky predošlého
prevádzkovateľa,
považujem
túto požiadavku za neopodstatnenú. Aby sa dala porovnať
reálna hodnota peňazí v r. 2003
a teraz nestačí len porovnať aktuálne

cenníky Pohrebníctva Marianum
a terajšieho prevádzkovateľa cintorína. Vzhľadom na dobu tlenia
10 rokov je platba na 10 rokov
vopred legitímna a úplne logická.
A zaplatené je zaplatené...
Za povšimnutie stojí i skutočnosť
uvedená v článku, že prípadný neplatiaci nájomca musí uhradiť len
prenájom od 1. 7. 2009...
S úctou MUDr. Milan Šobek,
občan Devínskej Novej Vsi

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov
    
Dátum:
13.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
20.5.2010
20.5.2010
20.5.2010
27.5.2010
27.5.2010
27.5.2010
3.6.2010
3.6.2010
3.6.2010
10.6.2010
10.6.2010
10.6.2010

Deň
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok 	
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok

Miesto pristavenia
Š.Králika 8 - 10
Slovinec - Na skale
Na kaštieli
Bukovčana 7 - 11
Mlynská ul. pri rybníku
Mečíkova pri DI
P.Horova 3 - 5
Devínske jazero
Pieskovcová v strede
Poničana 1 - 3
Jasencová ul. pri trafostanici
Spádová pri ten.kurtoch
Smreka 10 - 12 pri MŠ
Na vyhliadke
Hriadky oproti MHD

DEVEX 5

Doprava na ulici J. Jonáša II
Opätovne by som sa rád vrátil
k problematike dopravy na ulici
J. Jonáša vzhľadom k tomu, že sa
objavili niektoré nové skutočnosti
a aj kvôli závažnosti tohto problému,
nakoľko po začatí výstavby komplexu Lamačská brána sa táto komunikácia stane oveľa používanejšou
a teda aj dôležitejšou pre
obyvateľov Devínskej Novej Vsi.
Nevhodné
umiestnenie
príjazdovej komunikácie k novej
nákladnej vrátnici VW na západnej
strane areálu závodu úplne ignoruje
potreby a záujmy mestskej časti
DNV. VW ide vyrábať ekologické
autá neekologickým spôsobom –
zbytočným predlžovaním cesty do
závodu o niekoľko kilometrov budú
nákladné autá vypúšťať do ovzdušia
tony škodlivín – cca 500 000 kg
CO2 ročne, v blízkosti obytných
zón!!. A to len preto, že VW nechce
investovať do výstavby novej komunikácie. Tvári sa, že dopravné problémy v okolí závodu sa ho netýkajú,
hoci ich sám spôsobuje.
Na internetovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia sa okrem
iného píše: Ako jeden z najväčších
zamestnávateľov na Slovensku si je
spoločnosť Volkswagen Slovakia
vedomá svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku,
ale aj ľuďom v tejto krajine. Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“
vo vedomostnej spoločnosti. Myslím,
že obyvatelia ulice J. Jonáša a časti
Kolónia si to určite nemyslia, skôr si
myslia presný opak. Veď kto z nás
by chcel bývať pri frekventovanej komunikácii plnej exhalátov. Na severo - východnej prístupovej ceste by
mal participovať aj majiteľ logistického parku a skládky odpadu, ktoré
sa nachádzajú na Kolónii, ktoré tiež
zaťažujú životné
prostredie vo svojom okolí
a ktorého autá by tiež mali po
tejto komunikácii jazdiť, čím by sa
výrazne zlepšila dopravná situácia
na ulici J. Jonáša a obyvateľom
tejto časti Devínskej by sa výrazne
zlepšila kvalita života. Situácia je
tam už naozaj neúnosná. A dá
sa to vyriešiť jednoducho, keď
budú chcieť v priemyselnom parku
postaviť novú halu, dostanú ako
podmienku finančne prispieť na
túto komunikáciu, nakoľko tá, ktorú
momentálne používajú už kapacitne nepostačuje. Skutočne seriózni
investori zodpovedne pristupujú
DEVEX 6

k problémom, ktoré spôsobujú,
nielen symbolickým príspevkom
na reprezentačný ples mestskej
časti. Len ako bonbónik uvádzam,
že výstavbu novej lakovne začal
realizovať VW bez stavebného povolenia!
Zlyhala aj mestská časť BA Devínska Nová Ves,
chýba kvalitná a nezávislá štúdia
dopravnej únosnosti komunikácie
J. Jonáša a križovatky J. Jonáša s cestou II/505. Tá, ktorá bola spravená
spolu s urbanistickou štúdiou Zóna
DNV Východ je nedostatočná
a pracuje so starými údajmi! Som
presvedčený, že nezávislá dopravná štúdia ukáže nevhodnosť
tohto dopravného riešenia. Nehovoriac o tom, že sa pripravuje výstavba v oblasti DNV východ – Slnečný
vrch, len v tejto časti má bývať 1800
obyvateľov a všetci budú používať
ulicu J. Jonáša!
Ďalším projektom, ktorý zhorší situáciu v tejto oblasti je projekt priemyselných hál od firmy Realiz, ktorý
sa má realizovať v lokalite Blížne
Zamajerské, kde má vzniknúť cca
10 000 m2 priemyselných hál v tesnej blízkosti obytnej zóny! Perličkou
je, že VW Slovakia má k tomuto
zámeru výhrady ohľadne dopravy
a pritom väčšinu objemu dopravy
bude po rozšírení svojej výroby
v tejto oblasti realizovať práve VW.
Potrebuje Devínska ďalšie
priemyselné haly?
Myslím, že nie. Na Slovensku je
mnoho miest, ktoré takýchto investorov radi privítajú, ale je smutné,
keď sa idú stavať priemyselné haly
v tesnej blízkosti obytnej zóny.
Firma, ktorá ide tieto haly stavať dokonca ignoruje územný plán v tom,
že do svojho návrhu nedala ani
pás zelene, ktorý má oddeľovať ich
výstavbu od rodinných domov!
Ďalším obrovským zlyhaním kompetentných v Devínskej Novej Vsi je,
že takáto výstavba je vlastne
v tesnej blízkosti rodinných a bytových domov
možná. Pýtam sa, čo kompetentní
(mestský architekt, predsedkyňa
komisie výstavby a ďalší) robili
v roku 2007 pri pripomienkovaní
územného plánu Bratislavy, keď
takúto možnosť výstavby nechali
v tomto území? Nehovoriac o tom, že
keď sa staval bytový komplex Blížne
Zamajerské, ktorý bol spoločným
projektom mestskej časti a súkrom-

ného investora, tak obyvateľom
nikto nepovedal, že kúsok od ich
domov a bytov môžu vyrásť priemyselné haly. Naopak, rozprával som
sa s jedným vlastníkom bytu v tejto
oblasti, ktorý sa mi posťažoval, že
dvaja vysokopostavení predstavitelia Mestskej časti mu svojho času
tvrdili, že tam bude len oddychová
zóna – športoviská, ihriská a pod..
Ideálnym riešením by bolo podľa
mňa využitie časti tohto priestoru na
vysadenie hustého pásu vzrastlej
zelene, ktorý by sčasti eliminoval
nepriaznivý vplyv emisií a imisií
na obyvateľov a zlepšil by kvalitu
života v tejto časti Devínskej.
Na záver dávam do pozornosti

fakt, že na ceste II/505 v blízkosti
našej mestskej časti nám má vyrásť
veľkoobchod Metro, ktorý podľa
môjho názoru výrazne zhorší dopravnú situáciu v tejto oblasti. Keď
to spojíme s dobudovaním Baumaxu
a ďalších obchodných priestorov
v blízkosti diaľnice oproti krematóriu, začatím výstavby v oblasti
Lamačskej brány, rozšírením závodu
VW, nevybudovaním predĺženia
Eisnerovej, hrozí podľa môjho
názoru Devínskej Novej Vsi v blízkej
budúcnosti dopravný kolaps. Takže
kompetentní by namiesto prázdnych
slov a falošných sľubov mali začať
konečne niečo robiť.
Milan Jambor

Párkové preteky
pre deti
Blíži sa čas kedy oslavujeme sviatok našich najmenších
a pri tejto príležitosti sa bude 5. 6. 2010 konať druhý ročník
Párkových pretekov. Podujatie pre mládež v sprievode
rodinných príslušníkov a pre rekreačných cyklistov. Tieto
preteky budú v budúcnosti súčasťou sprístupnenia cyklomostu
cez rieku Moravu spájajúceho MČ Devín, DNV a Hoff, ktorý
bude otvorený v marci 2011. Čaká vás deň plný zábavy
s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Na terase W hotela bude
účastníkom poskytnuté malé občerstvenie: párok s horčicou
či kečupom, nealkoholický nápoja v cieli sladké prekvapenie.
Registrácia:
od 1. 5. od 09.00 hod do 4. 6. 2010 do 16.00 hod.
5. 6. 2010 od 08.00 do 10.00 hod na W hoteli
Miesta registrácie:
1. Turistická informačná kancelárie DNV, Istrijská 49, D.N.Ves
2. MÚ Bratislava – Devín, Kremeľská 39, Bratislava Devín
3. W HOTEL – recepcia, Opletalova 1/A, D.N.Ves

Mamičkovsko detský tábor
od 14.juna - 20. júna 2010
kde? - www.villavictoria.sk/ubytovanie.
program: cvičenie na fitloptách pre mamičky s deťmi, hľadanie pokladu,
pohybové hry, turistika, večerné mecheche keď deti spia, výlety alebo
len tak ničnerobenie.(nemusieť upratovať, žehliť, variť, umývať riad)
cena: informačne vid na web stránke villi, pre konkrétne
napíš mail na adresa uk.mc246.mail.yahoo.com
mcbublinka@yahoo.de
s údajmi: počet osôb, vek, strava (celodenná alebo polpenzia)
doprava: indi vindi (individuálna:o)
počet účastníkov: obmedzený, mala chata, kto prv príde ten prv melie)
TEŠÍ SA NA VÁS MARCELA A MÔJ BABINEC
p.s. už sme tak boli a bolo nám fajn. vid kronika v Bublinke

Príďte nás navštíviť do

Salón Ester
Nájdete nás v Devínskej Novej Vsi na Bystrickej 7
Ponúkame tieto služby:

kaderníctvo • kozmetika,
masáže • pedikúra • manikúra
Objednávky očakávame na tel. č.:

0902 342 418

Viete že... alebo skôr: viete čo?
Zmeny v zákonoch o správe bytového fondu
Výpoveď zmluvy o výkone správy
Ak správca vypovedal zmluvu
o výkone správy, nemôže ukončiť
výkon správy, pokiaľ
- vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome nemajú ku dňu
skončenia výpovednej lehoty
uzatvorenú zmluvu o výkone správy
s iným správcom nie je založené
spoločenstvo.
V prípade, že do jedného roka nebudú mať vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorenú zmluvu
o výkone správy s iným správcom
alebo si nezaložia spoločenstvo,
vzniká spoločenstvo zo zákona.
Vyúčtovanie nákladov na bývanie
Spoločenstvo vlastníkov bytov
predkladá ako každý iný správca
vždy do 31. 5. bežného roka vyúčtovanie za každý byt a pri zániku
spoločenstva musí predložiť vyúč-

tovanie použitia fondu prevádzky,
údržby a opráv domu ako aj úhrad
za plnenia za dom ako celok.
Majitelia účtu
Spoločenstvo je povinné finančné
prostriedky vybrané od vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
v dome alebo získané vlastnou
činnosťou zhromažďovať len na
účtoch v banke. Majiteľom tohto

účtu sú vlastníci bytov a nebytových priestorov. Ak spoločenstvo
tvorí viac domov, musí viesť samostatné analytické účty osobitne za
každý dom.
O tom všetkom sa dozviete, a veríme, že sa prídete poradiť, v Prvej
stavebnej sporiteľni, aj v kancelárii
obchodného zástupcu v Devínskej
Novej Vsi na Eisnerovej 56,
alebo na tel. č.: 0915 740 001.

8. – 9. mája 2010 (sobota, nedeľa)
Bratislava – Devínska Nová Ves
Súťaž RC lodných modelov v kategórii TUG TOWING a F4A
Stretnutie fanúšikov modelových remorkérov
Podujatie pripravili:
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Centrum voľného času, Bratislava I
Občianske združenie „Domček pre voľný čas“
Občianske združenie „YODA“
Podrobnejšie informácie a propozície súťaže nájdete na
www.yoda.sk

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

02 - PREDAJ
• Ponúkam k jarnej výsadbe sirôtky, letničky, muškáty a zeleninové
priesady. Šubín Milan, Na Grbe 30,
Tel.: 0907 222 231
• Predám domácu ml. papriku.
Tel.: 0918 448 873
• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel.: 0910 923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Hľadám kaderníčku s chuťou do
práce do novo otvoreného salónu
v Devínskej Novej Vsi.
Tel.: 0902 342 418

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
• Predám záhradu v DNV, 1 907
m², možnosť stavať.
Tel.: 0910 421 170
• Predám 2-izb. byt na I. Bukovčana,
5. posch. Tel.: 02/ 6280 1335
• Predám 2 izbovú novostavbu
na ul. Štefana Králika, 7.p., cena
99.500 EUR.
Kontakt: 0905 809 984

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

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 utorok 13. 4. v noci (z 12. na
13.) neznámy páchateľ na J. Jonáša
ukradol z parkoviska osobné motorové vozidlo Škoda super B v hodnote 8 tis. Sk
• V tom istom čase z 12. na 13. 4.
neznámy páchateľ na parkovisku pri
obchdnom dome Lidl ukradol z VW
Polo ruksak s dokladmi, hotovosťou
a osobnými vecami v celkovej hodnote 400 Eur.
• Vo štvrtok 15. 4. v priestoroch skládky na Opletalovej neznámy páchateľ fyzicky napadol
občana, spôsobil mu zlomeninu
čelovej kosti a tržné rany na tvári.
• V pondelok 19. 4. neznámy
páchateľ vykradol novinový stánok na Eisnerovej (pri Pumpe).
Krádežou spôsobil škodu 200 Eur,
poškodením 100 Eur.
• V ten istý deň 19. 4. na J. Jonáša
neznámy páchateľ poškodil vozidlo Ford Tranzit, rozbil svetlomety, zrkadlá a poškodil pneumatiky, takže majiteľovi spôsobil škodu
1500 Eur.
• A opäť v ten istý deň 19. 4. neznámy páchateľ ukradol v Základnej

škole na I. Bukovčana z peňaženky
v kancelárii 950 Eur. Páchateľovi
hrozí 2 roky väzenia.
• Od 6. do 19. 4. v objekte
protipovodňovej ochrany, za rybníkom, neznámy páchateľ odstrihol
káble k čerpadlám. Váhostavu tak
vznikla škoda 13 tis. Eur.
• Okolo polnoci 22. 4. vo výčape
na Janšákovej neznámy páchateľ
ukradol peňaženku s 1400 Eur
a osobné doklady.
• V sobotu 24. 4. vo večerných
hodinách kontrovala hliadka polície
osobu, ktorá mala pri sebe igelitové
vrecúško s obsahom marihuany.
Proti páchateľovi bolo začaté trestné stíhanie. Potrestaný môže byť
väzením až na 3 roky.
• Vo väzbe sa ocitol mladý 19
ročný muž, ktorý je obvinený zo
zločinu vydierania, keďže pod hrozbou násilia a fyzickom útoku nútil
iné osoby aby mu dávali peniaze.
• V pondelok 3. 5. hliadka polície
zastavila, na ceste z Devínskej do
Lamača, vodiča, ktorý má zadržaný
vodičské
oprávnenie.
Keďže
nerešpektoval zákaz viesť motorové
vozidlo hrozí mu väzenie na dobu 2
rokov.
OO PZ DNV

Milí turisti
KST Spartak BEZ a mestská časť (Bratislava Záhorská Bystrica
vás srdečne pozývajú na:

XXVII. ročník turistického podujatia
S BEZKOU DO KARPÁT
22. 5. 2010
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Podujatie je už po 16-krát zaradené
aj do medzinárodného turistického
kalendára Internationaler Volkssportverband (Medzinárodná organizácia pre ľudový šport) - IVV.
PREZENTÁCIA:
22. 5. 2010 od 7.00 na štarte
ŠTART:
Námestie Rodiny
v Záhorskej Bystrici
PEŠIE TRASY:
Sobota 22.5.2010
7.00 – 9.00..............................42 km
7.00 – 10.00...........................25 km
7.00 - 12.00..............................10 km

CYKLOTRASY:
Sobota 22. 5. 2010
7.00 - 10.00...........................100 km
7.00 – 12.00...........................45 km
OPIS TRÁS:
Pešie trasy sú orientované do okolia
Záhorskej Bystrice v Malých Karpatoch, cyklistické trasy vedú po cestách a lesných cestičkách.
CIEĽ:
Všetky trasy majú cieľ na Námestí
Rodiny v Záhorskej Bystrici v mieste
štartu do 18.00
ŠTARTOVNÉ:
dospelí:
mládež:

1,5 Eur
1,0 Eur




FUTBAL
IV. liga seniori
19. kolo 25. 4.
Lok. DNV - Šk Vrakuňa
g: Šmahovský
20. kolo 2. 5.
SDM Domino Ba – Lok. DNV

1 : 1 (0:0)

4 : 0 (2:0)
z

Na určených kontrolných stanovištiach a v cieli podujatia.
ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA:
Zabezpečuje usporiadateľ akcie.
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:
Jozef Karovič
Pavla Horova 1
841 07 Bratislava
Mob: 00421-910 131 772
www.tjspartakbez.sk
Mária Škrhová
Mob: 00421-907-797 673
E-mail: skrhova@bez.sk

Veštica: Vidím jasne koniec
krízy – v nedohľadne.
•••
Kto chce s politikmi
byť, musí s nimi piť.
•••
Ako sa má rodinka?
- Bežne ako u nás. Ja som pod
papučou, syn pod parou,
dcéra pod zákonom

POISTENIE:
Usporiadateľ akcie nezabezpečuje.
Turistické podujatie sa koná za
každého počasia. Právo zúčastniť
sa má každý, deti do 10 rokov
len v sprievode rodičov. Podujatia
sa zúčastňuje každý na vlastné
nebezpečenstvo.
AKO SA DOSTAŤ DO ZÁHORSKEJ BYSTRICE? Z Bratislavy: autobusom MHD č. 37 od Nového mostu smer Záhorská Bystrica, výstupná
zastávka Miestny úrad.
www.zahorskabystrica.sk

a manželka pod kritiku.
•••
- Povedzte parašutistom
aby prestali vyskakovať.
Ešte sme nevzlietli.
•••
- Mladý muž, za túto bankovku
nič nekúpite. Je falošná.
- Veď ani nič nechcem kupovať,
ja ju chcem rozmeniť.

OBČERSTVENIE:
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