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Na otázku, prečo sú citróny
také drahé, som dostal odpoveď:
„vydržte, čo nevidieť budú
lacnejšie“. Aj zemiaky idú dole.
Teda cena.
Keď však občan sleduje, akých
fígľov sú politici schopní, ani sa niet
čomu čudovať, ak za nesprávnymi, neskorými, často podvodnými
rozhodnutiami nasledujú cenové
stúpania. Nie inak to predsa chodí
v našich domácnostiach. Ak nehospodárne narábame s energiami,
musíme ich zaplatiť sami. Ak
nehospodárne za nás rozhodnú
politici, musíme to zaplatiť sami.
Nik nezodpovedných politikov
neodvolá, dokonca ani neobviní.
Tutlanie sa stalo národným
športom. Každý zodpovedný sám
za seba. Kolektívne sme odmietli,
kolektívne sa už nesprávame, ba
ani nevieme, ani tam, kde by sa
to hodilo. „Pamätáme, podaktorí
časy, keď sa budoval štadión a na
brigády chodili od detí po dôchodcov,“ vzdychol si, dnes už dôchodca,
pri diskusii ako sa problém futbalového ihriska v Devínskej vlečie (a
asi neutečie...). Ďalší si povzdychal
ako by mohli vyzerať priestory pri
rieke Morava, vraj ako Eurovea
pri Dunaji, len keby...a tých bolo
niekoľko, hoci...hoci budúcnosť iste
zachová, čo zachovať treba od až
po (vynechá obytnú zónu. Zostane
aj pre faunu, aj pre flóru aj pre ľudí.
Vo svete dokazujú, že sa to dá, ak
to neživí iba zopár ľudí.)
Takže, treba vydržať, ak sa nezaradíte medzi aktivistov, ktorí
budú silnejší ako tí slabší a menej
hluční.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Poslanci miestneho
zastupiteľstva na mimoriadnom
zasadnutí 5. 9. schválili
predĺženie prenájmu
priestorov obvodnému
oddeleniu polície v DNV.
• V piatok 30. septembra
odovzdali stavenisko pre
stavbu mosta, či cyklolávky,
z Devínskej Novej Vsi ponad
rieku Moravu do Schlosshofu
v Rakúsku. Predpokladaná
doba výstavby je 10 mesiacov.
Most bude stavať konzorcium
Ingsteel a Doprastav.

POLOŽILI ZÁKLADNÝ KAMEŇ

• V utorok 11. 10. budú
v Devínskej riešiť otázku
gudrónov v lokalite Srdce.
Účasť prisľúbil aj minister
životného prostredia.

FotoFórum

Slávnosti položenia základného kameňa pre cyklomost
z Devínskej Novej Vsi do Rakúska sa zúčastnili v nedeľu
25. 9. 2011 sprava: Erwin Pröll, Landeshauptmann spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, Mikuláš Dzurinda, minister
zahraničných vecí SR, Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Milan Ftáčnik, primátor hl. m.
SR Bratislavy a ďalší hostia. Druhý zľava, vedľa starostu
MČ DNV Milana Jambora je riaditeľ spoločnosti Ingsteel
spol. s r.o. Anton Bezák.
(Pokračovanie na strane 2)

Aj tento rok
(už
po
tretí
raz) sa môžete
prezentovať svojimi fotografiami
nielen na našom
webe, ale aj na
výstave organizovanej v spolupráci s TIK-om
a
SNM
–
Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku. Vernisáž bude 10. novembra
a výstava potrvá do 10. decembra
2011. Tak neváhajte, uploadujte svoje
fotografie! Uzávierka výberu bude
tradične, ku koncu októbra!
Úzavierka dnešného čísla
bola 29.09. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 13.10. 2011,
číslo vyjde 21.10. 2011.

POLOŽILI ZÁKLADNÝ KAMEŇ
cyklomostu cez Moravu
(Pokračovanie zo strany 1)
Základný kameň nového cyklomosta, ktorý spojí Devínsku Novú Ves a
rakúsku obec Schlosshof, v nedeľu
25. septembra na slovenskej strane
symbolicky poklepali viacerí predstavitelia slovenskej a rakúskej samosprávy
i vlády.

Bratislavská samospráva verí, ako
povedal šéf bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, že k
tomuto mostu pribudnú aj ďalšie. Pripomenul, že most je len jedna z etáp
cezhraničnej spolupráce. Vo vysokom
štádiu rozpracovania je podľa jeho
slov projekt.
Za mostom, v rámci ktorého sa má
vybudovať infraštruktúra okolo nového

Hostí podujatia privítal starosta MČ DNV Milan Jambor.
árovnej Márie Terézie. Na opačnom
brehu možno na neďalekom sútoku
Moravy a Dunaja navštíviť hrad Devín.
Projekt je podporený v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007-2013.
Bratislavský kraj financuje nájazd na
most na slovenskej strane a 62,86 per-

Cyklomost bude postavený v historickej
trase a bude slúžiť pre dopravu cyklistov, peších turistov a záchrannú službu.
Z celkovej dĺžky lávky 955 metrov
bude tvoriť oceľová mostná konštrukcia
525 metrov, šírka lávky bude štyri metre, čo má umožniť prejazd vozidiel
záchranných zložiek. Cyklisti pri jazde
mostom prekonajú výškový rozdiel sedem metrov. Most, ktorého otvorenie sa
plánuje na jar, sa má po jeho postavení
stať dôležitým spojovacím článkom regionálnej siete rakúskych a slovenských
cyklotrás.

cyklomosta, ako aj záchytné parkovisko. Okrem toho sa tiež plánuje revitalizácia 11 bunkrov z čias existencie
“železnej opony” pozdĺž rieky Moravy.
V období Rakúsko-Uhorska spájalo
brehy Moravského poľa a Záhoria
24 mostov, po páde železnej opony
tam nezostal ani jeden. Peším, cyklistom, jazdcom na koni i turistom má
nový most otvoriť cestu do lužných
lesov chráneného Dunajského parku,
do najväčšieho barokového zámku v
Rakúsku Schlosshof a najrozsiahlejšej
vidieckej šľachtickej rezidencie cis-

centa oceľového mosta, keďže náklady sú rozdelené podľa štátnej hranice.
Schválený príspevok pre BSK v rámci
žiadosti je takmer 2,8 milióna eur pri
povinnom pätpercentnom spolufinancovaní z vlastných zdrojov. Cyklomost
bude stavať konzorcium Ingsteel a Doprastav.

Poklopanie zákaldného kameňa patrí k rituálom
významných stavieb.

Jesenné upratovanie
Jednou z aktivít, po začiatku
školského roka, bola nedávno aj akcia „Vyčistime Devínsku“, do ktorej
sme sa s radosťou a elánom zapojili. Možno ju charakterizovať veľmi
výstižne niekoľkými slovami – veľa
sme sa naučili a spoznali veľmi veľa
nového, aktívne sme priložili ruku
k dielu a pomohli sme tam, kde to bolo
potrebné. Spoznali sme z bicykla nové
krásy nivy Moravy, zoznámili sme sa
dôkladnejšie s vtáctvom Devínskej Kobyly, priamo v prírode sme obdivovali
jej neopakovateľnú krásu. Krásu si
treba zaslúžiť, a preto sme nezaváhali
ani na chvíľu a pomohli sme prírode
bezprostredne okolo nás. Naša škola

DEVEX 2

na Ulici Ivana Bukovčana pripomínala
veľké mravenisko. Všade, kde to bolo
len troška možné sa upratovalo, čistilo,
vynášali sa odpadky, skrášľoval sa
každý možný priestor. Vrecia sme
zaplnili odpadkami, ktoré patria do
košov, trávnaté plochy sme odbremenili od nečistôt a veľkokapacitný kontajner sme zaplnili tým, čo tam patrí.
Školské lavičky dostali nové farebné
šaty, školská zeleň ožila pod šikovnými
prstíkmi malých záhradníkov. Jesenné
upratovanie bolo úspešné a nás bude
počas chladnejších dní hriať pocit dobre vykonanej práce.
Soňa ŠKULOVÁ

Žiaci ZŠ I. Bukovčana sa aktívne zapojili do skrášlenia DNV –
čistenie detského ihriska. Pri tejto príležitosti múrik detského ihriska vyzdobili kresbami,

Poskytovanie dotácii
v oblasti kultúry a športu
Finančné dotácie môže mestská
časť Bratislava – Devínska Nová Ves
poskytnúť oprávneným subjektom,
ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry
a športu.
Dotácia môže byť poskytnutá iba
na základe písomnej žiadosti podanej v termíne do 15.10.2011.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu
MČ Ba – Devínska Nová Ves
právnickým
osobám,
fyzickým

osobám - podnikateľom, okruh
oblastí, ktorých sa poskytovanie
dotácií týka, podmienok, za akých
môžu byť poskytované, postup pri
prerokovávaní ich poskytovania
a zúčtovanie poskytnutých príspevkov
upravuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ DNV č. 7/2011, ktorým
sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom.

DERATIZÁCIA
Od 15.10.2011 sa bude uskutočňovať v MČ DNV plošná deratizácia
v rozsahu verejné priestranstvá a nelegálne skládky odpadov
a individuálna bytová výstavba. Na verejných priestranstvách budú
deratizačné nástrahy použité priamo do nôr od hlodavcov, do kríkovej
výsadby a na nepovolené skládky odpadov budú použité návnady
v krmítkach. v budovách a školách budú umiestnené
nástrahy tak, aby k nim bol znemožnený prístup
nepovolanej osoby a tieto budú označené výstrahou.

Výroba plastových, pasívnych, hliníkových
a protipožiarnych okien a dverí.
Stavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Milan Magula - MIMA

Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: +421 2 5262 2624 – 25
fax.: +421 2 5262 2626
mobil: 0911 526 625

mima@plastoveokna.sk • www.plastoveokna.sk

MURÁRSKE PRÁCE

menšieho rozsahu Murovanie, omietky, stierky,
štuky, maľovanie, obklady, dlažby, zatepľovanie.
KVALITNE A LACNO!
tel.: 0907 476 542



S OKNAMI MIMA NEBUDE VÁM ZIMA
obchodná kancelária: Jelenia 24, 811 05 Bratislava
Po - Pia: 7,30 - 17,00 hod.

DEVEX 3

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

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
8. 10. Šarkaniáda
- podujatie pre všetky deti, ktoré radi púšťajú šarkanov
- oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
- organizuje Turistická Informačná Kancelária
DNV v spolupráci s OZ Hlaváčik
- miesto: kopec Glavica od 13.00 h, vstup voľný
8. 10. 560. výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi
10. hod. Minulosť, súčastnosť a budúcnosť DNV
- odborný seminár spojený s prednáškou,
vo veľkej sále Istra Centra, vstup voľný
13.30 hod. Exkurzia Slovenského národného múzea
- Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku , návšteva
Turistickej Informačnej Kancelárie DNV
16. hod. Slávnostný koncert v Kostole Ducha
Svätého v Devínskej Novej Vsi
9. 10. Kráľ ŠAŠO
- detská divadelná scéna, účinkuje osobnosť
slovenskej pantomímy Vlado Kulíšek
vo veľkej sále Istra Centra o 16.30 h, vstupné: 1 Eur
15. 10. Devínskonovoveské ROCKOVANIE
- rockový koncert skupiny HORSKÁ CHATA (MT),
predkapely a hostia: SPRAY (DNV) a SIGNATURE (BA)
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h, vstupné: 4
Eur, predpredaj vstupeniek v pokladni Istra Centra
od 10. do 13. 10. 2011 v čase 17. - 20. hod.
21. 10. Ray Conney : “VŠETKO NAJLEPŠIE!”
- divadelné piatky, bláznivá komédia,
účinkuje divadelný súbor FORBÍNA
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h, vstupné: 1 Eur

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.
22. 10. NP Donau Auen – Orth /Donau
- 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
- poplatok: 9 Eur + vstupné, miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49
o 10.00 h , prihlasovanie na výlety najneskôr
5 dní vopred!!! www.tikdnv.sk

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

12.10. ZOOOŠETROVATEĽ
o 18,00 hod.
30.10. ŠMOLKOVIA

o 17,00 hod.
6.11. IDE LEN O SEX
o 18,00 hod.

ISTRACENTRUM v Devínskej Novej Vsi
11.10. ZOOOŠETROVATEĽ
o 20,00 hod.
30.10. ŠMOLKOVIA

DEVEX 4

o 14,30 hod.
5.11. IDE LEN O SEX
o 19,00 hod.

VÝLET

DO JUŽNÝCH ČIECH

Chcem sa s vami podeliť so svojimi zážitkami a spomienkami na veľmi
vydarený zájazd do južných Čiech, ktorý
zorganizovala vedúca klubu dôchodcov
v D.N.V pani Danka Lipková v dňoch
15. a 16.6.2011. Trasa viedla cez mestá
Telč, Český Krumlov, Hluboká, Holašovice
a Trřeboň. Náplňou zájazdu bolo
oboznámiť sa s bohatou históriou tamojšej
krajiny a pokochať sa malebnosťou
juhočeskej prírody.
DEŇ PRVÝ.
Zastávka prvá – TELČ
Malebné juhočeské mestečko s historickým námestí. S históriou mesta, budov, kostolov nás oboznámila veľmi milá
a vtipná sprievodkyňa, tiež dôchodkyňa
ako my, bývalá pani učiteľka. Na záver
prehliadky ešte nejaké prospekty, posledné zábery fotoaparátov a nasleduje:
Zastávka druhá
– ČESKÝ KRUMLOV
O pár hodín neskôr už šliapeme po historickej dlažbe Českého Krumlova. Tu, pre
zmenu v sprievode mladého sprievodcu
sa nám pred očami odkrývali nové a nové
pohľady na romantické zákutia, úzke
uličky, malé obchodíky a krčmičky v strede
mesta i na brehoch Vltavy. Po niekoľkých
hodinách, cestou do autobusu sme
konštatovali, že napriek neopakovateľným
zážitkom, to bola riadna „zaberačka“,
hlavne pre naše nohy. Veď bez oddychu
sme sa niekoľko hodín pochodovali po
„mačacích hlavách“ a prepletali sme sa
medzi turistami z celého sveta. Nuž ale
chceli sme to vidieť. A videli sme a víťazmi
sme boli všetci do jedného.
Deň sa chýlil k večer a my sme sa
pomaly blížili do cieľa prvého dňa našej
cesty. Do domova mládeže SOŠE
v Hlubokej n./Vltavou, kde sme mali
zabezpečené ubytovanie. V autobuse sme
snívali o sprche a posteli, hocijakej, ale len
do chvíle, kým sme nedorazili na miesto.
Tu nás už očakávali predstavitelia obce
Baráčnikov v Hlubokej, ktorí sú súčasťou
združenia zameraného na vlastenecko
- dobročinnú činnosť s dodržiavaním
starých zvykov v Čechách, na Morave
a Slovensku. Majú svojich konšelov, richtárov, typické spolkové oblečenie, vlajku
a hymnu. O činnosti baráčnikov v Hlubokej
sa veľmi pekne vyjadroval aj starosta
mesta a my sme sa mohli presvedčiť o ich
aktivitách z kroniky od r.1929, ktorú sme
si s obdivom prezerali. Na spoločnom
posedení sme si vymieňali vzájomné
skúsenosti a spoločenská miestnosť sa

ozývala nestarnúcimi melódiami piesní
v slovenčine, češtine a chorvátčine za sprievodu neúnavného harmonikára. Únava
z celodenného náročného programu sa
odrazu vytratila a boli sme schopní zotrvať
možno až do rána bieleho. Ale naši priatelia sa museli vrátiť do svojich domovov, tak
sme sa rozlúčili, sľúbili sme ďalšie stretnutie,
vyprevadili sme ich a zaľahli sme.
DEŇ DRUHÝ.
Zastávka prvá
– ZÁMOK HLUBOKÁ
V slnečnom ráne, už z parkoviska autobusu sa nám núkal pohľad na belostné
veže a vežičky zámku. Mladý sprievodca
nám postupne počas prehliadky odkrýval
histŕiu zámku a zachovalú krásu obrazov
a predmetov, ktoré vytvorili šikovné ruky
majstrov pred mnohými storočiami a ktoré
tu postupne sústredili jednotliví členovia
panovníckych rodov, ktoré sa na zámku
vystriedali. Rovnaké potešenie pre oči nám
poskytol pohľad na pestované záhrady
a parky v okolí zámku.
Zastávka druhá – HOLAŠOVICE
Tak ako Zámok Hluboká stelesňuje
krásu a bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty,
tak obec Holašovice ponúka pohľad
z druhej strany, na život prostého ľudu,
sedliakov. Každý dom s osobitnou architektúrou ľudového baroka, každý dvor so
zachovalými predmetmi každodenného
života tvorí súčasť múzea sedliackej
dediny. Naša cesta v tento deň by sa dala
charakterizovať názvom známej novely
V zámku a podzámčí.
Zastávka posledná – TŘEBOŇ
Bola to taká oddychovka na záver spojená s obedom, koncertom mladých na
hlavnom námestí, ktorí nám pripomenuli,
že letné slávnosti sú už tu, za dverami.
Spoza okien autobusu sme sa posledný
raz rozlúčili s malebnou juhočeskou krajinou s množstvom rybníkov a rybníčkov
a vydali sme sa na návrat do D.N.V.
Pred záverom našej cesty v autobuse
zaznelo poďakovanie pánovi šoférovi
Jankovi Mrázikovi, ktorý nás opäť
bezpečne sprevádzal na našich potulkách
a šťastne nás doviezol domov Celkom na
záver zaznelo ešte jedno poďakovanie
pani Danke Lipkovej, za to, že sa jej opäť
podarilo zorganizovať dva vydarené dni,
naplnené zážitkami, na ktoré budeme dlho
spomínať, lebo nám spríjemnili a obohatili
naše životy seniorov.
Hneď po rozlúčke sme sa začali tešiť na
ďalšie rovnako vydarené akcie.
Účastníčka zájazdu Z. Dydová

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov

Eduard MÚČKA
Nech odpočíva v pokoji!

Poďakovanie
Dňa 3. októbra 2011
uplynú 2 mesiace,
od chvíle, čo sme sa
rozlúčili s našim
milovaným
otcom, dedkom,
bratom, švagrom
Štefanom STACHOVIČOM
Ďakujeme všetkým
za účasť na rozlúčke,
ako aj za kvetinové dary.
Prosím venujte nášmu drahému
zosnulému tichú spomienku.
Dcéra Jana s rodinou

Čo s mladými?
Dostali sme do redakcie
otázku a podnet. Mladí, vo
veku 15 – 20 rokov, nemajú
priestor na sebarealizáciu.
Ak sa niekde združia (zhlukujú) už sú terčom poznámok,
upozorňovaní, sťažností... Kde
ich teda vyčleniť, aby ostatným
obyvateľom nezavadzali?
Otázku teda ponúkame jednotlivcom, organizáciám, komisiám, ktoré možno odpovede
poznajú a aj prostredníctvom
Devexu pomôžu, poradia, dajú
typy.
Iste vidíme v Devínskej
príležitosti v združeniach Ichtys, Hlaváčik, v športových
kluboch futbalistov, hokejbalistov, volejbalistov, šachistov,
v kultúrnych súboroch Istracentra (Kobylka, Grbarčieta,
Eleganza...), v Základnej umeleckej škole, v Škole bojových
umení.... ale veríme, že je dosť
takých, ktorí nenájdu ani v týchto ponukách možnosť uplatnenia. Preto pozývame na diskusiu
tých, čo môžu ponúknuť i tých,
čo hľadajú. Povymieňajme si
skúsenosti, poznatky a riešenie
pre tých, ktorí chcú iste nájdeme.
R


nebezpečný. Stále tam počuť pri
schádzaní ako niektoré auto rupne
a sadne až na plech. To sa nedá
zafrézovať menší sklon? A vôbec,

Slovo majú Novoveštania
Našu záhradkársku osadu
Glavica navštevuje škodná.Ostaváju
po nej vodovodné rúrky bez kohútikov
a drezy bez batérii.
Budeme radi, keď to uverejníte.
A keď niekto zjedná nápravu. Predsa
takýto vandalizmus nemôže nikomu
vyhovovať.
lv
Vám sa nezdá, že do Devínskej sa nasťahovali hádam všetci
bezdomovci z okolia? Asi sa tu cítia
bezpečne a dobre. Alebo cítia tu nejaký budúci útulok?. Prečo ale potom
otravujú žobraním, najmä dôchodcov? Prečo lozia po záhradách
a kradnú čo sa dá, predovšetkým
ovocie a zeleninu? Čo budú robiť cez
zimu? O tom, že sa zgrupujú v takých
malých kolóniách vedia predsa všetci.
Dokonca vedia aj kde prenocovávajú.
(Len kompetentní: obecná rada, poslanci, polícia aj štátna aj mestská) sa
tvária, že o tom nevedia. Asi...čo asi,
nech konajú!!
mb, vr, dk
Ten výjazd na Eisnerovej, keď
sa ide od pošty stále je pre vozidlá

Lienka pomoci
Milí priatelia lienky,
v týchto dňoch intenzívne pracujeme
na druhom ročníku kampane Staroba
sa nás dotýka 2011. Jedným z jej
cieľov je podpora verejnej zbierky pre
Lienku pomoci. Prvý ročník kampane
a verejnej zbierky bol veľmi úspešný
a preto sme si dali za cieľ prekonať
úspechy minulého roku. Kampaň bude
prebiehať v médiách už od konca
septembra. Veríme, že nás podporíte
vo verejnej zbierke 7.10., kedy budú
dobrovoľníci zbierať peniaze v mestách na celom Slovensku.
Pomôžte nám uviesť do života Deň
starých rodičov! Naši starkí si tiež
zaslúžia deň, kedy im venujeme viac
pozornosti ako inokedy. Našou ambíciou je zaviesť na Slovensku sviatočný
deň podobný dňu matiek, otcov či
zaľúbených. Myslíme si, že druhá októbrová nedeľa je na rodinné stretnutie
ako stvorená a veríme, že všetci radi
podporíte tento sympatický nápad.

celý ten systém prístupu k pošte je
postavený na hlavu. A problém je tam
už aj s parkovaním. A nielen tam, ale
aj keď chcete ísť k lekárom na ulici P.
Horova pred bytovým domom 10-12.
Koľko rokov budeme čakať na nápravu? Máme vôbec čakať?
Rm
Chcem vysloviť svoj názor na
tému - bezdomovci.
Nemyslím si, že bezdomovci sú problémom mestských častí, alebo dokonca
občanov.
Je to predovšetkým problém systému.
Kapitalizmus nie je o slobode, alebo o
demokracii.To je len taká fráza.
V skutočnosti ide o to, aby sa štát a
jeho úradnícka korupčnícka mašinéria
nemusela
o nič starať, iba o výber daní. To je
všetko.
Celý kapitalistický systém je o peniazoch, nie o ľuďoch. Stačí byť prachatý a nikto
sa nepýta, aký si. Načo? Peniaze sú
najdôležitejšie.
Keď treba riešiť priestupky bezdomovcov, tak sa neriešia, lebo na nich

nemá nikto žiadne páky. Ako ich majú
za niečo pokutovať, keď nič nemajú.
To je o čom?
Takto sú riešené priestupky bezdomovcov a všetkých asociálov.
Pritom platia pre nich všetky ľudské
práva a tzv.demokracia ako pre ostatných slušných občanov.
Ale zo slušným občanom sú úrady
hotové hneď. Aj exekútora na neho
pošlú, lebo chodí do práce, odvádza
dane tak ten má z čoho platiť. To čo je
za demokraciu?
Pritom bezdomovci sú tak nebezpeční
ako mor v stredoveku.
Pýtal som sa pár takýchto
povaľačov, prečo nerobia a obťažujú
dôchodcov žobraním
a čo je najhoršie, ešte sú aj vulgární.
Na starších ľudí si dovoľujú.
Pri každej lavičke je špina, fľaše od
alkoholu, smrad moču a pľuvance.
A upratuje to Denova, nie bezdomovci. Veď na nich nemá nikto páky a je
demokracia.
Ďakujem pekne za všetkých, že je
tak dobre o bezdomovcov a asociálov
postarané.
Mimovládne organizácie na ochranu
osobnosti majú s toho stavu radosť.
Oni za nimi neupratujú a sú od nich
ďaleko.
A tak by sa dala napísať o tomto probléme nekonečná kniha.
zk

KRIMI-INFO-STÁNOK
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vypracovalo program
KRIMI-INFO-STÁNOK určený pre širokú verejnosť. Ide o dlhodobú informačnoosvetovú 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 KRIMI-INFO-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
12.10.2011 od 14.00-18.00 hod
09.11.2011 od 14.00-18.00 hod
14.12.2011 od 14.00-18.00 hod.
do nákupného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.

ĎAKUJEME!

DEVEX 5

Pred 180 rokmi zúrila u nás cholera.
V mesiacoch  august a september  roku  1831  mnohé  obce a mestá  Slovenska postihla strašná tragédia v podobe cholerovej
epidémie.  Aj v Devínskej Novej Vsi  doslova zdecimovala  obyvateľstvo. V týchto dňoch uplynulo  180 rokov od skončenia prvej,
no žiaľ,  nie poslednej  epidémie  cholery.
Začiatkom leta sa v severných krajoch Slovenska objavili prvé príznaky dovtedy u nás
neznámej choroby.
Rozšírila
sa sem z Poľska, kam ju dovliekli ruské vojská z ďalekej
Ázie, ktoré potláčali poľské
povstanie. Aj keď sa stoličné
orgány snažili o zamedzenie
choroby, často narážali na
ne-pochopenie. Medzi ľudom
a vrchnosťou sa v priebehu
storočí vytvorila priepasť nedôvery. A tak ani v tejto dobe nebola núdza o rôzne konšpiračné
fámy. Keď
stolica nariadila

karbolom dezinfikovať studne,
poddaní podozrievali pánov ,
že ich chcú otráviť. Na Záhorí
sa dokonca šírili zvesti, že Nemci
pomocou umelo šírenej choroby chcú vyzabíjať Slovákov.
Na mnohých miestach došlo
k nepokojom. Začiatkom septembra 1831 vykonal bratislavský
stoličný fyzikus (vrchný lekár)
Jozef Maršovský okružnú cestu
po viacerých obciach Bratislavskej stolice, aby zistil skutočný
stav vecí. Do Devínskej Novej Vsi
zavítal 3. septembra. Podľa jeho
záznamov choroba tu vypukla
15. augusta, no do začiatku
DEVEX 6

septembra ochorel už bezmála
každý piaty – 196 ľudí. Z nich
zomrelo 54 osôb, teda úmrtnosť
bola mimoriadne vysoká. Fyzikus
vyspovedal dvoch ľudí, ktorí sa
z cholery vyliečili, aby zistil, čo
im pomohlo. Navštívil aj troch
chorých zachvátených akousi
vnútornou horúčkou. Choroba
totiž nemala u každého rovnaký
priebeh a preto pátral po jej
prejavoch. Napokon si prezrel
aj „nemocnicu“ , či skôr akúsi
ošetrovňu, ktorú každá obec
nariadením vrchnosti boli povinná zriadiť. O nemocnici,
ako si Maršovský
poznamenal,
nemôže byť ani
reči. Bola to tmavá
vlhká stajňa, kde
na slame ležala
jedna
mŕtvola.
Obyvateľstvo
bolo
vystrašené
a nevedelo, čo
si
má
počať.
Množstvo
ľudu
sa
každodenné
z h ro m a ž ďova l o
pred
kostolom,
k spoločným modlitbám,
keďže
Bohoslužby
sa
nekonali, ale tým
sa len zväčšovala
možnosť nákazy.
Opustiť chotár obce bolo prísne
zakázané a na hlavných cestách
hliadkovali vojenské sanitačné
patroly, ktoré mali príkaz zastaviť
porušovateľov nariadenia ostrou
streľbou. To však len zvyšovalo
všeobecnú neistotu a beznádej.
Stoličný fyzikus po obhliadke
Devínskej Novej Vsi odišiel do
Zohoru, kde vládla podobná,
ba ešte horšia situácia, keďže
počet mŕtvych prevýšil už 100.
Jeho návšteva našim občanom
neveľmi pomohla, keďže práve
v prvých dvoch septembrových
týždňoch epidémia vrcholila.
V niektoré dni zomrelo aj 8 ľudí.

Až veľké ochladenie, ktoré nastalo 15. septembra, zastavilo
šírenie cholery. Do konca mesiaca už nik neochorel a ľudia
prestali umierať.
Celkovo si
však choroba vyžiadala 114
obetí a to zúrila iba mesiac.
Vzhľadom k tomu, že v Devínskej Novej Vsi žilo v tej dobe
asi 1000 obyvateľov, vieme
si ľahko predstaviť rozsah tragédie. Toľko ľudí nezahynulo
za žiadnej vojny alebo epidémie, ktoré v predchádzajúcich
dobách postihli našu
obec,
azda s výnimkou strašného moru
zo začiatku 16. storočia. Viaceré rodiny vymreli úplne, mnoho detí stratilo oboch rodičov.
Podľa ústneho podania cholera najviac zúrila v dolnej časti

LAVIČKY

obce, na Slovinci neochorel takmer nikto, čo súviselo so zdrojmi
pitnej vody. Aj v iných obciach
sa ukázalo, že vyššie položené
časti boli cholerou oveľa menej
postihnuté. Na pamiatku záchrany hornej časti obce bol v roku
1839 postavený kamenný stĺp
so sochou Panny Márie, dodnes
okrášľujúci Námestie 6. apríla. Cholera u nás pustošila aj
v nasledujúcich desaťročiach.
Menšie epidémie sa vyskytli v rokoch 1836 a 1849. Po skončení
Prusko-rakúskej vojny roku 1866
sa tiež veľmi rozšírila a v mesiacoch august a september jej
opäť za obeť padlo množstvo
ľudí.
Ivan Mrva
čakajúcich na MHD, veď tie špatia
a špatia.
Ale my vraj máme napísať
žiadosť,
nechať
odhlasovať
a podpísať neviem koľkým desiatkam občanov a prostredníctvom
správcu domu požiadať mestskú
časť.

Už po uzávierke tohto čísla sme
dostali do redakcie list, v ktorom
dôchodcovia z ulice P. Horova sa
sťažujú, a právom, na nedostatok
lavičiek na oddych.
Z listu vyberáme:
V
Devexe
sme s radosťou
čítali ako sa DNV
vzmáha, budujú sa
nové parkovacie
miesta pre autá, na
školách a škôlkach
vymieňajú
staré
okná za nové, čistia
Lavičky bývajú kameňom úrazu vždy
a obnovujú detské
v prostredí, kde si nevedia vážiť, hodnoty,
prácu iných a ani len pekné prostredie.
ihriská, pieskoviská,
obnovujú
chodNevieme ako kde, ale od
níky...
starých,
chorých, často málo
Len sme sa nedočítali, čo robíte,
vládnych
občanov sa žiadajú
chystáte urobiť pre dôchodcov,
výkony...a
od neprispôsobivých
starých a chorých ľudí, invalidov...
???
Pokúste
sa myslieť aj na nás
Ani len tie dve lavičky na ulici
a
vo
svojich
plánoch a aktivitách
P. Horova ste nenechali, vraj preto,
uvažujte,
nie
na
to, že raz aj vy buže na nich sedávali a robili nepodete
starí,
ale
pomôcť
už dnes.
riadok neprispôsobiví občania. Ale
Veríme,
že
môžeme
za to predsa nemôžu a nie sú zodpoďakovať
už
dopredu.
povedné lavičky. To by ste museli
dôchodcovia
odpíliť a odstrániť aj prístrešky pre

www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

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

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

03 - VOĽNÉ MIESTA

• 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 –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov

Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava príjme do zamestnania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné autá (VP
skupiny C + E) s potrebnými školeniami a dokladmi.
Podmienky: prax min 5 rokov.
tel.: 02/ 64 369 590 • 0908700684
mail: sekretariat@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video

aj nemčinu pre technikov, vrátane
základov. Všetky úrovne. Cena: 5 Eur

za 1 hod. a 15 min. Volajte.
tel.: 0911 457 227
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097

TOLDY BROTHERS, s.r.o.

ŽALÚZIE
(veľký výber farieb a vzorov)
 horizontálne  vertikálne
 vonkajšie rolety  sieťky proti hmyzu

05 - BYTY

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

06 - NEHNUTEĽNOSTI

 markízy  látkové

OKNÁ
plastové

• Predám st. rodinný dom v DNV.
tel.: 0910 421 170
• Ponúkam do prenájmu 15 árovú
ohradenú záhradu na Cerovej pri Partizánskom.
tel.: 0949 628 317
(15.30-18.00 h)

roletky

SALAMANDER
ALUPLAST

Eisnerova 21, DNV
02 – 6477 7441
mob.: 0911 662 680
tel.:

e-mail: miky149@centrum.sk

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55.
tel.: 6477 4642

TOLDY_BROTHERS_42x90 1
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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
• Vo štvrtok 15. 9. hliadka OO
PZ DNV našla na parkovisku
J. Jonáša osobné motorové vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené
pátranie.
• V pondelok 19. 9. hliadka
OO PZ DNV zaistila páchateľa,
ktorý sa nebezpečne vyhrážal
občianke DNV. Predviedla ho
na oddelenie polície.
• V ten istý deň 19. 9. zatkla
hliadka polície DNV v chránenej
oblasti Glavica páchateľa, na
ktorého bol vydaný zatykač.
• Polícia
vyšetruje
prípad,
kde dvaja občania pripravili
občianku podvodom o byt.
Oznámenie podala 19. 9.
• V ten istý deň 19. 9. neznámy
páchateľ sa vlámal do novinového stánku na J. Jonáša, odkiaľ
ukradol tovar za 9-tis. eur.
• Štyri dni sa nehlásila občianka
rodine, tak tá ju 20. 9. nahlásila
polícii ako nezvestnú.
• Z dôvodu podania svedectva
predviedla hliadka polície 21, 9.
z ulice Na Vyhliadke osobu na
oddelenie polície DNV.
• Vo štvrtok 22. 9. trestne zodpovedný páchateľ na J. Smreka
v noci poškodil VW Touran,
kde spôsobil škodu 395 eur
a na vozidla Škoda Fabia
325 eur. Páchateľa umiestnili
v cele predbežného zadržania
s návrhom podať obžalobu.
• Na nám. J. Kostru zaistila hliad-

ka OO PZ DNV 23. 9. občana,

ktorý sa dopustil priestupku proti

majetku.
• V ten istý deň hliadka polície
DNV zatkla na ulici Na Grbe
osobu, na ktorú vydal okr. súd
príkaz na zatknutie.
• Rovnako v ten istý deň 23. 9.
pri kontrole zistila občana, na
ktorého bol vydaný príkaz na
zatknutie a umiestnenie do cely
predbežného zadržania.
• O deň neskôr zadržala
hliadka OO PZ DNV vodičské
oprávnenie občanovi, ktorí viedol vozidlo pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
• V sobotu 24. 9. neznámy
páchateľ rozbil v noci sklenenú
výplň na OD Tesco, čím spôsobil
škodu 1000 eur.
• V ten istý deň 24. 9. zaistila
hliadka polície DNV občana,
ktorý sa dopustil priestupku voči
verejnému poriadku.
• Elektrický kábel v hodnote
1 500 eur ukradol neznámy
páchateľ 27. 9. z výťahovej
šachty na ul. J. Jonáša.
OO PZ DNV
Polícia
ďakuje
všetkým
občanom,
ktorí
aktívne
pomáhajú upozorňovať na
podozrivé osoby, skutky
a činy. Veľmi dôležité je včas
ohlásiť ak vidíte alebo ste
svedkom páchania trestnej
činnosti alebo podozrenia
z takých skutkov. Ak včas,
teda ihneď, zavoláte na
známe tel. č. 158, pomáhate
svojim spoluobčanom.
OO PZ DNV

FUTBAL
seniori IV. liga
6. kolo 25. 9.
Vrakuňa – FK Lok. DNV

1:0

7. kolo 2. 10.
FK Lok. DNV – BCT Ba

1:0
h

g: Pillár

Výsledky – VÝŠLAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 2011
24 hodinovka
Meno a Priezvisko /ročník kolá Km / prevýšenie / čas
Peter Lešták/´82
23
138 km/7 820m
Kornel Kovacs/´81
20
120 km/6 800m
Marek Ilečko/´71
17
102 km/5 780m
Adrián Oroš/´86
11
66km/3 740m
Ivan Lazík/´60
10
60km/3 400m
Šprint – najrýchlejšie kolo
Miesto Meno a Priezvisko / ročník
kolá
čas kola/ Km / prevýšenie
1.
Zdeno Kardoš/´80
1
38 m10s / 6 km /340 m
2.
Boris Suchánek/´54
1
45m35s / 6 km / 340 m
3.* Martin Kňazovický/´85
1
48m:30s/6 km/340m
12 HODINOVKA VDK 2011 – Muži
Miesto Meno a Priezvisko / ročník kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Juraj Geleneky/´62
9
54 km/3 060 m
2.*
Maroš Konečný/´78
7
42 km/2 380 m/8:28 h
3.
Miroslav Glanc /´63
7
42 km/2 380 m/9:05 h
Muži Seniori
Miesto Meno a Priezvisko / ročník kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Milan Orth/´61
9
54 km/3 060 m
2.
Peter Kolcun /´55
4
24 km/1 360m
3.
Boris Suchánek/´54
4
42 km/2 380 m
Ženy
Miesto Meno a Priezvisko
Kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Michaela Polakovičová/´85
12
72 km/4 080 m
2.
Eva Štetinová /´80
9
54 km/3 060 m
3.
Hanka Gelenekyová/´87
6
36 km/2 040 m
Ženy Seniorky
Miesto Meno a Priezvisko
kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Eva Abduli/´59
4
42 km/2 380 m
2.
Amália Horáková/´60
1
6 km/340 m/1:05 h.
3.
Jozefa Červenáková/´58
1
6 km/340 m/1:38 h.
Deti 10-15 r.
Miesto Meno a Priezvisko
kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Peter Čaniga/´98
6
36 km/2 040 m/8:23 h
2.
Lucka Gelenekyová/´99
6
36 km/2 040 m/11:14 h
3.
Andrea Smelíková/´99
5
30km/1 700m
Deti do 10 rokov
Miesto Meno a Priezvisko
kolá
Km / prevýšenie / čas
1.
Ondrej a Tomáš Matkovčík
		
/´2005 a2007
3
18 km/1 020 m
Celkové výsledky 12 hodinovka VDK 2011
Účastníci 1 kola sú zoradení podľa zápisu do prezentácie
Celkový počet účastníkov: 87

Miesto
1.
2.
3.
4.
5.

Na mňa sa kričať nemusí, mne
to stačí povedať desaťkrát.
•••
Ženy majú zmysel
pre nezmysel.
•••
Ak vás po nociach trápi
svedomie, spite cez deň.

•••
Fero, ako ti hovoria
v spoločnosti?
Nepi!
•••
Mama až dvadsať minút
varí vajíčka na mäkko
a stále sú tvrdé.
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