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Nastáva čas koncoročných
posedení pracovných kolektívov, záujmových združení,
priateľov i rodín, čas hodnotení
a po prelome rokov aj čas predsavzatí.
Koncoročné slávnosti bývajú bujaré, veselé, slávnostné,
skrátka také, aké by oslavy
hádam byť mali.
Do tohto rámca zapasujú aj
Vianočné sviatky so svojimi
tajomstvami, krásami v obdarúvaní a očakávaniami,
celkovou atmosférou, ktoré
dokážu potešiť takmer všetkých.
Aj naša mestská časť pripravila prostredníctvom svojich
kultúrnych zariadení, spolkov
a spoločenstiev ľudí dobrej
vôle celý rad podujatí pre svojich občanov tak, aby dôstojne i veselo oslávili Vianoce,
záver i nástup nového roka,
aby k tejto udalosti pozvali
svojich najbližších i tých, na
ktorých možno počas roka si
čas nenašli.
Jasné, že tých, ktorí chcú
siať vietor neovplyvní a neprerobí žiaden sviatok, žiadne
sviatočné dni, žiaden podnet,
ktorý by vychádzal z akéhosi
dobra. Na prechádzke som
stretol mladých spevákov,
domov som prichádzal s dobrým pocitom, čo nám to tu
pekného a dobrého vyrastá.
Doma som počúval v správach
ako na Dlhých dieloch horeli
štyri autá. Rôzne sa dá tráviť
čas, rôzne zabávať, rôzne žiť.
A nielen počas sviatočných dní.
Radiť, ako ktosi múdry poradil,
aby sme žili tak, aby každý deň
bol sviatočným...? Rád by som,
a nielen v tieto dni.
Vydavateľ

Ročník: XXII.
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Akokoľvek nás presviedčali o dedovi mrázovi ako prichádza
z Čukotky, neskôr o Santa Clausovi už ani neviem odkiaľ,
či prichádzalo množstvo „prorokov“ z rôznych kútov sveta, najpevnejšie sa, u nás, zakotvila tradícia s narodením
Ježiša a s jeho príchodom i nástup novej éry. Výmena názorov na vnímanie sveta pokračuje, dokonca bojmi na život
a na smrť, medzi rôznymi náboženstvami, spoločenstvami,
vyznávačmi....Občas sa pýtam prečo? Alebo vedú tieto boje
k spokojnejšiemu svetu, spokojnejšiemu ľudstvu? Alebo.......
vlastne tých otázok by mohlo byť aj viac. Z čoho by sme sa
mali, mohli tešiť? Hľadáme odpovede,
p
alebo utekáme...?

SILVESTROVSKÁ VYCHÁDZKA
o krásnej zimnej prírody vás na
vychádzku pozýva Turistická
informačná kancelária v DNV.
Pred privítaním Nového roka zrelaxujte na silvestrovskej prechádzke
na Sandberg – Devínsku Kobylu
a Devín. Zraz bude o 10. hodine

pred budovou TIK, na Istrijskej 49
v Devínskej Novej Vsi. Počas prestávok dobre padne horúci čajík.
Bližšie informácie v TIK DNV, tel.:
02/6477 0260, 0917-164 215,
e-mail: info@tikdnv.sk
jm – TIK DNV

Zrnká pre tieto dni
Hlava v chlade a nohy v teple. Platí to aj obrazne. Uvedomte si, že za všetko
si vlastne môžete sami. Záleží na vašom uhle pohľadu na určitú situáciu.

• Prvým bratislavským
ﬁlantropom roka sa stal
katolícky kňaz a salezián
Anton Srholec, ktorý je známy
svojou takmer 20-ročnou
činnosťou zameranou na
pomoc bezdomovcom.
• Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., informuje,
že od nedele 9. decembra
2012 bude čiastočne
sprevádzkovaná úplne nová
železničná stanica ÖBB
Wien Hauptbahnhof/
Wien Hbf (Viedeň hlavná
stanica/Viedeň hl. st.), zatiaľ
iba pre vlaky regionálnej
a prímestskej dopravy.
• Súčasný mechanizmus 2 %
z dane z príjmov právnických
osôb pre mimovládne
neziskové organizácie potrvá až
do roku 2014. V stredu 28. 11.
sa na tom dohodli zástupcovia
MVO na mimoriadnom
zasadnutí s ministrom ﬁnancií
SR Petrom Kažimírom.
• Na koncoročné hodnotenie
činnosti pozývajú matičiari
v nedeľu 16. 12. o 15.00 h
do veľkej sály Istracentra.

POUŽÍVANIE
PYROTECHNIKY
NA ÚZEMÍ MESTA, okrem
povolených ohňostrojov, je upravené nariadením, v ktorom sa
uvádza, že používanie pyrotechniky na verejných priestranstvách
hlavného mesta je priestupkom
proti verejnému poriadku. Výnimkou je 31. december od 18.00 h do
1. januára do 03.00 h.
Úzavierka dnešného čísla
bola 30.11. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 18.01. 2013,
číslo vyjde 25.01. 2013.
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spoluobčania,
O POLITIKE, Vážení
pôvodne som vás v tomto príspevku chcel informovať o činnosti samoLen nedávno sme si pripomenuli
výročie nežnej revolúcie. Spomínali sme na čas, keď sa naša krajina
menila z totalitnej na demokratickú
a všetci sme očakávali krajšie
zajtrajšky. Je veľká škoda, že
v mnohých oblastiach sme sa ich
nedočkali. Mám pocit, že žijeme
vo veľmi zvláštnej a pokrútenej
dobe. V dobe úpadku morálnych
hodnôt. V dobe, kde ľudia po
ktorých ostal neporiadok a spúšť,
sú vyhlasovaní za osobnosti. Je
tragické vidieť, že dnes majú pravdu tí, ktorí najviac kričia, že lož sa
vydáva za pravdu. Som smutný
z toho, že žijeme dobu, keď o vás
novinári dokážu napísať lži a polopravdy, len aby vás na niekoho
objednávku zdiskreditovali. Z vinníka dokážu šmahom ruky spraviť
obeť a z obete vinníka len preto,
lebo sa im to hodí. Nehľadia na
etiku a morálku, novinársku česť.
A brániť sa je takmer nemožné.
Sľubovali sme si, že pravda a láska
zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Bojím sa, že sa nám to nepodarilo.
Nemyslel som si, že sa od ideálov
nežnej revolúcie dokážeme až tak
vzdialiť. Za posledné dva roky som
o sebe počul také neuveriteľné
množstvo klamstiev, že sa mi až
nechce veriť, že to niekto dokáže
vymýšľať. Napríklad o tom, ako
som počas starostovania rýchlo
splatil hypotéku a kúpil ďalšiu
nehnuteľnosť. Škoda len, že tí,
čo to vymýšľali zabudli na to, že
pred mojím nástupom do funkcie
som mal hypotéku dávno splatenú
a peniaze na nehnuteľnosť sme
mali z predaja rodičovského
domu na Pieskovcovej ulici, ktorí
sme predávali tiež pred mojím
nástupom do funkcie. Mám sa
hanbiť za to, že som dlhé roky
tvrdo drel a každú ušetrenú korunu
investoval? Dom v ktorom bývam,
som postavil spolu so svojím bratom
vlastnými rukami a väčšinu prác na
dome sme urobili len my dvaja.
Záujemcom rád poskytnem desiatky fotograﬁí zo stavby. Takisto som
sa o sebe, z rečí, dozvedel, že mi
záleží len na rodine a kašlem na
Devínsku. Priznám sa, rodina je pre
mňa priorita, mám dve malé deti
a sú tým najdôležitejším v mojom
živote. Považujem to za úplne normálne. A na Devínsku nekašlem.

správy mestskej časti v tomto roku a zaželať vám požehnané Vianoce
a všetko najlepšie v roku 2013, určité okolnosti ma však prinútili
trochu ho rozšíriť.
Narodil som sa tu, vyrástol, prežil
krásne chvíle a zo srdca ju milujem.

PRAVDE,
Považujem ju za najkrajšie miesto
na svete a precestoval som toho
dosť, takže mám s čím porovnávať.
Tiež som o sebe počul, že len
míňam peniaze, ktoré som našiel
v obecnej kase pri nástupe. Je to
ďalší nezmysel. Na konci roku 2011
sme mali na účtoch viac peňazí
ako na konci roku 2010 a to sme
v roku 2011 realizovali množstvo
investičných akcií. Hospodárenie
našej mestskej časti za posledné 2
roky považujem za vynikajúce, myslím, že množstvo zrealizovaných
projektov hovorí samo za seba.
Nie som zástancom toho, aby
sa neúctivo hovorilo o tých, čo tu
boli pred nami, ale cítim, že prišiel
čas povedať pravdu o určitých
veciach a pripomenúť fakty.
Musím sa priznať, že po mojom
nástupe do funkcie som býval
často v šoku. V šoku z toho, v akom
stave som našiel určité veci na
úrade. Kamkoľvek som sa pohol,
narážal som na problémy, ktoré
sa dlhé roky neriešili. Najzúfalejší
bol stav na oddelení správy majetku, dodnes sa nám nepodarilo
vyriešiť doslova chaos, ktorý zostal
po bývalých zamestnancoch. Neprial by som vám vidieť agendu
evidencie obyvateľstva, požiarnej
a civilnej ochrany. V čase môjho
nástupu sa s každým prevodom
ﬁnančných prostriedkov išlo osobne
do banky a poplatky za vedenie
jedného účtu boli vyššie ako 250
eur mesačne. Našiel som dokonca
účet, na ktorom bola slušná suma
peňazí a každý mesiac banka
strhla mestskej časti poplatok za
vedenie účtu namiesto toho, aby
naše spoločné peniaze zarábali
na úrokoch. Tých vecí je oveľa viac
a ročne nás stáli tisíce eur. Dlhé
roky sme platili daň z motorových
vozidiel, hoci sme nemuseli. Len

nedávno nám za túto zaplatenú
daň vrátili viac ako 13 000 eur.
Za najväčší nezmysel a doslova
podraz na občanoch považujem
predražený nákup areálu Textilanky za viac ako 900 000 eur.

dopravný problém pri pošte
a zdravotnom stredisku na ul. P.
Horova. Okolie múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ulici už nie je hanbou Devínskej. Pred pár dňami som podpísal

LŽI A DEVÍNSKEJ
Každoročne nás stojí splácanie
úveru za tento areál viac ako
100 000 eur. Viete si predstaviť, čo
všetko sme mohli za tieto peniaze
urobiť? Ako posledný príklad uvediem porovnanie darov za roky
2009 až 2012. Za roky 2009
a 2010, teda pred mojím nástupom
do funkcie dostala mestská časť
na daroch necelých 11 000 eur.
Za roky 2011 a 2012 sme na daroch dostali takmer 120 000 eur,
teda desaťkrát viac! Myslím, že
toto nepotrebuje žiadny komentár.
Moje poďakovanie patrí poslancom, ktorí schvaľovali dôležité
dokumenty, ktoré posúvali našu
mes-tskú časť dopredu. Ďakujem
poslaneckému klubu SDKÚ – DS
a SaS a nezávislým poslancom
MUDr. Baumannovej a Mgr. Krugovi. Bez ich podpory by sme nemali schválené rozpočty, a nemohli
by sa realizovať všetky aktivity našej
mestskej časti. Tie najdôležitejšie
by som teraz rád spomenul.
Som veľmi šťastný, že sa nám
podarilo dotiahnuť do úspešného
konca projekt kamerového systému a o našu bezpečnosť sa stará
12 kamier napojených na centrálny
dispečing mestskej polície, takže
v prípade narušenia verejného
poriadku tu vie byť hliadka do
niekoľkých minút. Máme vymenené okná na našich školách
a škôlkach v hodnote viac ako
700 000 eur a za dva roky sa tu
spravilo viac opráv a rekonštrukcií
ako za predchádzajúcich 15 rokov
dohromady. Máme cyklomost Slobody k naším susedom do rakúska.
Podarilo sa nám vyriešiť dlhoročný

zmluvu na dodanie územného
plánu zóny centra Devínskej. Je
to veľmi dôležitý dokument, ktorý
nám chýba v Devinskej už takmer 20 rokov. Onedlho budeme
mať vymenené okná na našom
viacúčelovom zariadení na ul. Š.
Králika 1. Opravili sme historickú
budovu Mýtnice, ktorá už roky
mala poškodenú izoláciu a chátrala. Máme hotové záchytné parkovisko pri vstupe do Devínskej
od Devína. Stále vytvárame nové
miesta na parkovanie. Každú jar
a jeseň pribúdajú v našej mestskej
časti desiatky nových stromov.
Dokončujeme nové hokejbalové ihrisko. Ihriská pre väčšie
deti na sídlisku Podhorské už nie
sú našou hanbou, ale spoločne
s deťmi sme ich zrevitalizovali.
Máme opravený miestny rozhlas. Za takýto zoznam aktivít by sa
nemusela hanbiť ani oveľa väčšia
mestská časť Bratislavy ako sme
my. Myslím, že bez preháňania
môžem povedať, že sa nám za tieto
dva roky podarilo spraviť viac ako
našim predchodcom za rokov šesť.
Nie som priateľom zbytočných slov,
mohol by som o každom projekte
napísať samostatný článok, ale čas
strávený písaním radšej využijem na
realizáciu ďalšieho projektu, ktorý
zmení našu Devínsku k lepšiemu.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám
na záver poprial pokojné
a požehnané Vianoce, mnoho
zdravia a všetko najlepšie
v roku 2013.
Váš starosta
Milan Jambor
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S kamerami bezpečnejšie
Zabezpečiť obyvateľom pocit
bezpečnejšieho života prostredníctvom funkčného kamerového
systému bolo cieľom vedenia
našej mestskej časti. Preto sme sa
veľmi potešili, keď nám v máji
2012 prišlo oznámenie, že projekt
“Rozšírenie a modernizácia kamerového bezpečnostného systému
s kontinuálnym monitorovaním s
dôrazom na exponované časti
Devínskej Novej Vsi“ bol schválený
Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Dotácia na realizáciu projektu bola poskytnutá Obvodným
úradom Bratislava.
Mestská časť Bratislava – Devíns-ka Nová Ves ako najväčší
a najvzdialenejší „satelit“ hlavného
mesta je perspektívne rozvíjajúca
sa oblasť. Jej významné postavenie pramení hlavne lokalizáciou
najväčšej nadregionálnej automobilky v strednej Európe na jej území.
Denne sem dochádza za prácou
cca 8.000 ľudí, pričom veľký
počet z nich je aj ubytovaných na
území našej mestskej časti. Vysoká
migrácia a počet prechodne ubytovaných sú jednou z možností pre
vznik kriminality.
Dôležitú úlohu pri odstraňovaní
patologických javov plní prevencia. Cieľom našej samosprávy je
dosiahnuť stav, aby občania mali
väčší pocit bezpečnosti a istoty.
Sme veľmi radi, že v súčasnosti
mestská časť v rámci spomínaného
projektu a získanej dotácie
dokončuje montáž kamerového
systému na exponovaných miestach Devínskej ako aj non – stop

monitorovanie kamerových záznamov. Veríme, že sa nám podarí
minimalizovať anonymitu, a teda
nepostihnuteľnosť tých skupín, ktoré
majú zámer páchať trestnú činnosť.
Monitorovanie záznamu z kamier budú vykonávať zamestnanci Mestskej polície, čím bude
zabezpečené 24 hodinové monitorovanie bezpečnostnej situácie
verejných priestranstiev a v prípade
potreby sa môže realizovať rýchly
zásah polície.
Tento kamerový systém smeruje
k naplneniu nášho cieľa – získať
dohľad nad verejným poriadkom,
komplexnejšiu ochranu života,
zdravia a majetku obyvateľov
DNV a návštevníkov a tiež dohľad
nad dopravnou situáciou. Zdokumentované záznamy z kamier
prispejú k eliminácii patologických javov a zvýšia objasnenosť
protispoločenskej činnosti.
Veríme, že sa nám inštaláciou kamerového systému podarí znížiť
mieru a závažnosť kriminality na
území našej mestskej časti. Chceme
zdôrazniť, že nový kamerový systém má vniesť medzi obyvateľov
väčší pocit subjektívneho bezpečia
a istoty, čo sa spätne prejaví na
znížení kriminality v mestskej časti.
Na záver chceme touto cestou
poprosiť občanov našej mestskej časti o ich aktívny záujem –
snahu vyjsť z anonymity mlčania
a ľahostajnosti, a tým pomôcť
chrániť si náš spoločný majetok
a našu bezpečnosť.
zš+mj

Lanovka v bratislavskom Volkswagene
je svetovým unikátom

Prototyp lanovky, jediný na svete, skonštruovaný špeciálne pre
bratislavský závod Volkswagen
Slovakia (VW SK) dovŕšil 10 rokov
prevážania vozidiel z montážnej
haly na testovaciu dráhu a späť.
Lanovka je jedinečná nielen
v koncerne Volkswagen, ale aj na

celom svete, keďže v nijakom inom
automobilovom závode neexistuje. Jej skonštruovanie a inštalácia
súviseli s príchodom výroby modelu
Volkswagen Touareg a nutnosťou
vyriešiť prepravu veľkého množstva
vozidiel z montáže na testovaciu
dráhu a späť. Projekt preto musel byť pripravený úplne nanovo,

Vydavateľstvo Devex pripravuje na rok 2013 nové vydanie
katalógu obchodov a služieb pre
obyvateľov Devínskej Novej Vsi.
Podmienky a objednávací list sme
uverejnili v minulom čísle 16/2012
a na požiadanie zašleme záujemcom aj v týchto dňoch. Stačí sa
prihlásiť na mailovej adrese:
devex@ba.netlab.sk.

KATALÓG
Devex 2013

DEVEX MESAČNÍKOM
Na základe skúseností
a doterajších možností, či skôr
nemožností
ﬁnancovania
vydávania miestnych novín,
ako ich nazýva vydavateľ,
ale aj väčšina občanov mestskej časti Devínska Nová
Ves, sa vydavateľ rozhodol,
a opäť nezáväzne a pokusne,
zmeniť osvedčenú periodicitu
z dvojtýždenníka na mesačník.
Ľudia si zvyknú, vravia
jedni, ľuďom je to jedno, vravia druhí, a čo vravia ostatní...
Keď budú hodnotiť toto obdobie generácie po, to už bude
vydavateľ ta tam medzi tými
o ktorých teraz píše v rubrike
Odišli z našich radov.
Takže vyskúšame. Aj to aj
ono a dáme si vedieť.
Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Keďže v predchádzajúcich
rokoch sme zaznamenali viac
neplatičov objednanej inzercie
meníme aj súčasnú ﬁlozoﬁu: ktor
má záujem a pošle záväznú objednávku, uhradí objednané dostane
v katalógu priestor.
Podmienky a termíny zopakujeme v Devexe č. 1/2013

Vydavateľ

SLOVO majú Novoveštania
Obraciam sa na vás sa
žiadosťou, prosbou o doriešenie
poplatkov za psov na ďalšie
obdobie rok 2013... Bývam na
sídlisku a za môjho malého psa
platím 42 eur/rok. Majitelia
psov z rodinných domov, ktorý
väčšinou majú veľkých psov majú
poplatky omnoho nižšie, pritom
venčia svojích psov pravidelne
vonku aj na sídlisku a nechávajú
mnohý exkrementy neodpratané.
Žiadam vás, aby ste spoločne
tieto náležitosti zohľadnili pri
keďže žiadna podobná lanovka
na svete neexistovala.
Lanovka bola projektovaná od
transportných vozňov, tzv. gondol,
na ktorých sa prevážajú vozidlá,
nadol s nakladacími stanicami ako
prototyp. Jej dĺžka vzdušnou čiarou
je 455 metrov. Cesta gondoly z jednej stanice do druhej trvá zhruba
4,5 minúty. Maximálna rýchlosť
lanovky je 3 m/s. Oceľové lano,
na ktorom sú gondoly zavesené, je
8-pramenné ľavotočivé a vôbec po
prvý raz bolo využité práve na tejto
lanovke. Na ňom je zavesených
8 transportných vozňov, z ktorých
každý váži 2,5 tony a má nosnosť
ďalších 2,5 tony. V najvyššom bode
je transportný vozeň od zeme vo
výške 4,72 m. Prevýšenie lanovky
je unikátne, dosahuje iba 4 m, čo
je vzhľadom na štandardné využitie
lanoviek pre zložité výškové
prevýšenia jedinečné.

odsúhlasovaní platiebna rok
2013. Nechcem aby sa vybralo
menej ﬁnancií, ale aby poplatky
za psov boli spravodlivo prerozdelené. S pozdravom a ďakujem
občan DNV
vs
Tento príspevok je už
staršieho dáta ale nedozvedeli
sme sa, či kompetentní problém
vyriešili.
Onedlho začnú ďážde. Pýtam sa kompetentných na Miestnom úrade v Devínskej Novej
Vsi, kedy sa vyčistia zberače
dažďovej vody tzv. “rigoly” nad
ulicou Pavla Horova až k vodárni
a kanalizačné vpuste na ulici
Pavla Horová a križovatky s ul.
Štefana Králika ? Zo zákona
má takúto povinnosť miestny
úrad. Už niekoľko krát som na to
upozorňoval a stále je to rovnaké.
Prívalové ďažde tu môžu byť čo
nevidieť.
Dokedy bude tento stav
trvať?
mh
Nemôžem si pomôcť, ale
ten občasník Devínska naopak
ponúka len samé rypácke podpásovky. Nie riešenia ale doslova
udrieť kam sa dá len preto, že oni
nie sú autormi. Prečítajte si jednotlivé články pozorne!
mb
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Základná umelecká škola, Istrijská 22
s podporou Rodičovského združenia pri ZUŠ
vás pozýva
na koncerty žiakov školy

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

08. 12. VIANOČNÁ ULIČKA
16.00 hod., v spolupráci s Istra Centrom

7. - 9. 12. Vianočná ulička

11. 12. VIANOČNÝ VINŠ
18.00 hod. Istra Centrum

- vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi,
stánkový predaj od 10.00 do 21.00 h
Kultúrny program:
Piatok 7.12.
17.30
Mažoretky Tina
17.45
Oﬁciálne otvorenie
18.00
EGON&PEPSO ft. JAZZADELIC
19.00
LE PAYACO
20.00
REPLAY BAND
Sobota 8.12.
16.00
Orchester ZUŠ
17.00
spevácky zbor LÚČNICA
18.00
CaK komorný dychový orchester
19.00
Tomáš Ondriáš, Tatiana Tadlánková- Besedová
20.00
Fats Jazz Band
Nedeľa 9.12.
16.30
MJD Jandrof
17.30
Mikuláš náš – mikulášky program pre deti
(DFS Kobylka, FS Črip, DFS Grbarčieta)
19.00
BANDA
Miesto: Hradištná ulica, Devínska Nová Ves
Organizuje: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
10., 12., a 13.12. Vôňa Vianoc
- ukážky pečenia vianočných oblátok (10.12.)
a zdobenia medovníčkov (12. a 13.12)
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6, 15.00 – 17.00 h
11. 12. Vianočný vinš
- verejný vianočný koncert žiakov a pedagógov
Základnej umeleckej školy v DNV
Miesto : Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 18.00 h
15. 12. Vianoce s Kobylkou
- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 17.00 h
19. 12. Vianočné vystúpenie mažoretiek TINA
Miesto: Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 17.30 h.

ADVENTNÉ DIELNE
V sobotu 8. 12. 2012 sa uskutočnia tradičné Adventné dielne
v budove ZŠ na Ul. I. Bukovčana 1, od 14.00 do 18.00 hod.
Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov.

Tajomstvo zdravia
Základná škola I. Bukovčana 3 v DNV realizuje od septembra do
decembra 2012 projekt s názvom Tajomstvo zdravia. Cieľom projektu
je zabezpečiť podporu zdravej výživy vďaka vyhláseniu „Dní zdravia a
výživy“, propagovať zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny hlavne u detí
a mládeže, zvýšiť a zabezpečiť hygienické návyky žiakov v školách. V
rámci projektu zriadili v škole učebňu dentálnej prevencie, žiaci absolvovali prednášku MUDr. Karin Jombíkovej na tému V zdravom tele zdravý duch

14. 12. VIANOČNÝ KONCERT
18.00 hod. Kultúrne centrum Baničová, Vajnory
20. 12. FOR BRATISLAVA hrá pre Bratislavu
18.00 hod., koncert orchestra FOR Bratislava a jeho hostí
Dom kultúry Dúbravka

Deň trocha iný ako tie druhé
Tretiaci na matematike u siedmakov, piataci recitujú štvrtákom, deviataci sa učia a tretiaci ich pozorujú,
knižnica do posledného miesta
plná budúcich čitateľov. Zdá sa
vám to nemožné? Veru nie! U nás
na Základnej škole I. Bukovčana
3 bol tento „zdanlivý chaos“ realitou 20. novembra počas Dňa
otvorených dverí na II. stupni.
Doobeda pre žiakov I. stupňa,
poobede pre rodičov. Cieľom
tohto neobyčajného dňa bolo
predstaviť žiakom a ich rodičom
druhý stupeň v celej jeho rozmanitosti a pestrosti. Starší žiaci predviedli ukážky vyučovacích aktivít,
práce s interaktívnou tabuľou, prá-

cu v počítačových miestnostiach,
predviedla sa práca v kinosále aj
v školskej knižnici. Mladší žiaci nazreli do odborných učební a počas
hodín spoznali starších spolužiakov
, ako pod vedením skúsených
učiteľov naberajú nové vedomosti.
Tety kuchárky pripravili poobede
výborné občerstvenie a pohostili
všetkých návštevníkov. A náš cieľ?
Ukázať školu, ktorá nielen využíva
na rozvoj poznania nové moderné
pomôcky a metódy, ale hlavne učí
svojich žiakov ľudskosti, schopnosti
vnímať, hodnotiť, tvoriť. Neveríte?
Príďte medzi nás! Dvere máme pre
vás vždy otvorené.
Soňa Škulová

a Beh pre zdravie- Športom proti obezite (IX. ročník Behu na Grbe). Na
stránke školy(www.bukovcana.sk) v položke fotoalbumy si môžete pozrieť
fotky z týchto akcií. V tomto mesiaci práve rozbiehame súťaž o najlepší
recept zdravej výživy. Na stránke www.facebook.com je vytvorená skupina
"Receptár zdravej výživy", kde budeme uverejňovať počas týždňa recepty.
Do hlasovania sa môže zapojiť každý do 7. decembra 2012. Na tejto stránke nájdete zaujímavé a hlavne zdravé recepty našich žiakov. Tie najlepšie
získajú skvelé ceny. Ďalším programom tohto projektu bude prednáška pani
zubárky MUDr. Zuzany Kollárovej na tému Zdravé zúbky. V decembri
(Pokračovanie na strane 5)
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Spolocenská
kronika
ˇ
Odišli z našich radov
Anna Illíková rod. Filípková
Anna EBRINGEROVÁ,
rod. Encingerová
Stanislav CIGÁNIK
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

Vulkány a človek?
Slovenská geologická spoločnosť v spolupráci s Turistickou
informačnou kanceláriou v DNV
pripravili na 10. decembra o 18. 00
h zaujímavú geologickú prednášku
Vulkány, supervulkány a človek?
Na spomínanú tému budú hovoriť
L. Šimon, J. Bartók, M. Gera, M.
Poljak a I. Roder. Prednáška bude
v SNM – Múzeu kultúry Chorvátov
na Slo-vensku, Istrijská 68.
jm

Miestny odbor Matice slovenskej v DNV
vás srdečne pozýva na osemnásty

reprezentačný ples matičiarov
12. januára 2013
vo veľkej sále Istracentra od 19.00 h
Ponúkame tradične dobrú náladu,
príjemnú spoločnosť, občerstvenie
tombolu a dobrú zábavu.
Do tanca i a počúvanie bude hrať
hudobná skupina Tip z Letničia.
Vstupné: 15 eur
Predpredaj vstupeniek v pokladnici Istracentra
10. a 11. 1. od 17.00 do 19.00 h a 21. 1. od 17.00 h.
Srdečne vás všetkých pozývame!

VIANOCE 2012

Dňa 19. 11. 2012 uplynuli
už dva roky, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
Zdenko SÍTH
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku
Manželka, deti a vnúčatá

Spomienka

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala
si rada život a všetkých nás.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob
môžeme Ti dať a s veľkou
láskou na Teba spomínať.
Dňa 12. 12. 2012
si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej drahej
Elenky FRATIČOVEJ.
Nech si s nami zaspomína
každý, kto ju mal rád.
S láskou a úctou spomína
celá smútiaca rodina.

Milí čitatelia Devexu,
s akými myšlienkami smerujeme tento rok k Vianociam a ku koncu roka?
Sme za rok 2012 predovšetkým
vďační alebo, naopak, sme radi, že
budeme mať tento rok pomaly za
sebou? Iste, u každého z nás je to
inak, mnohí ľudia prežívajú svoj život
najmä na súkromnej rovine, a tam je
to vždy veľmi individuálne. Nakoľko
však môžeme žiť naozaj sami zo
seba či za seba? Psychológovia
nám povedia, že v našom podvedomí nás určuje aj kolektívna pamäť
z ľudského (i zvieracieho) praveku,
ﬁlozoﬁ a sociológovia nám zasa
pripomínajú našu závislosť od
druhých...
Náboženské sviatky som sa snažil
vždy vnímať ako šancu zachytiť
v živote niečo vlastné, pekné a obohacujúce. Nie však tak, akoby som
to mohol mať sám zo seba. Vlastný
je najmä záujem, iniciatíva niečo
objaviť, z čoho budem vládať žiť. Pri
tom objavovaní sa však vždy musíme
otvoriť voči iným a voči tomu, čo ﬁlozoﬁ nazývajú tajomstvom, niekedy
zmyslom života, a veriaci ľudia aj
Bohom. V tejto súvislosti Vianoce vnímam ako takúto šancu vyjsť zo seba
a otvoriť sa tomu, čo nám pomáha
vyrásť nad naše hranice a obmedzenia. Nie náhodou sa práve Vianoce
slávia v našej kultúre ako sviatky
rodiny. Len pozor! Nemyslí sa tým
úzka, do seba zahľadená rodina,
ale rodinnosť a domov ako zásada, ktorá nás učí žiť vo vďačnej
p
j láske so svetom
a zodpovednej

ako takým. So svetom, do ktorého
okrem najbližších príbuzných patria
aj príroda, aj iní (tzv. cudzí) ľudia i to
tajomstvo existencie (Boh).
Rok 2012 nebol zo spoločenského
hľadiska ľahký. Z médií sme veľa optimistických predpovedí nepočuli, skôr
každý deň o tom, ako sme zadlžení,
a že aj ten ďalší rok sa bude najmä
šetriť. Nespájame vidinu svojho
šťastia len s väčšou zásobou bankoviek v peňaženke, ale horšie je, že
sa šetrí aj na úkor kultúry a morálky,
solidarity a viery v spoločné ideály.
Našu situáciu v Európe nedávno
ktosi prirovnal hraniu európskej
hymny bez textu. Rok 2012 bol totiž
pre Európu aj strácaním orientácie
a zmyslu pre ideu európskej spolupráce. Ešte znie Beethovenova

hudba, ale text (a kontext) akosi
zabúdame. Aj na toto všetko myslím
pred tohoročnými Vianocami, lebo
Via-noce ako významný symbol
našej kultúry, podobne ako celá
Európa, sa tiež čoraz väčšmi stávajú
len hudbou bez textu, len troškou estetiky bez smeru a zmyslu. Aby sme
sa tomuto úpadku vyhli, prajem nám
všetkým v Dev. N. Vsi (kresťanom
i nekresťanom) veľa záujmu a síl
objavovať to, čo nám môže dať
smer a zmysel života, a nielen na
tej najsúkromnejšej rovine. Nech sú
Vianoce pre nás naozaj sviatkami
domova a rodiny, do ktorej patrí celý
svet – ľudia, príroda i Boh!
Karol Moravčík,
farár rímskokatolíckej
farnosti Bratislava
– Dev. N. Ves.

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi:
24.12. Štedrý večer (polnočná) – 23.00
25.12. Narodenie Pána – 8.00, 10.30, 18.00
26.12. Sv. Štefan – 8.00, 10.30
31.12. Silvester – 16.30, 18.00
1.1. Nový rok – 8.00, 10.30, 18.00

Tajomstvo zdravia (P(Pokračovanie
k č
zo strany 4)
bude v škole vyhlásená súťaž o najkreatívnejšiu desiatu pod názvom Jeme zdravo a chutne. Do súťaže sa
zapojí celá ZŠ I. Bukovčana 1 a ZŠ I. Bukovčana 3.
Aktivity školského projektu Tajomstvo zdravia realizujeme v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE A

BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012, z ﬁnančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.
Projekt vypracovala Mgr. A. Bieliková a pri jeho
realizácii spolupracuje s pani riaditeľkou Mgr. R. Balogovou.
r
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Postupný územný rozvoj
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves a rakúskych obcí Engelhartstetten
a Marchegg v cezhraničnom regióne medzi hlavnými mestami dvoch susedných štátov.
Mestská časť Bratislava – Devínska
Nová Ves (MČ DNV) má na sever
od Dunaja najdlhšiu hranicu medzi
dvoma rôznymi štátmi Slovenskom
a Rakúskom s pohraničnými obcami Engelhartstetten, Marchegg.
MČ DNV ostatné roky existovala
limitovaná železnou oponou,
medzi hlavnými mestami dvoch
štátov, ktoré sú v rámci EÚ priestorovo najbližšie pri sebe. S narastajúcou mobilitou sa enormne zvyšuje
aj potreba koordinovať územný
rozvoj cezhraničného regiónu,
ktorý mu tvorí zázemie a ponuku
nových príležitosti. Z pohľadu
priestorového plánovania, toto
územie spadá pod rôzne plánovacie systémy slovenský, burgenlandský a dolno-rakúsky. Táto situácia
je náročná v širšom meradle. Je
potrebné postupne skoordinovať
rozvoj cezhraničného regiónu.
MČ DNV iniciovala k téme územného rozvoja s kontaktnými rakúskymi obcami 22. októbra 1998
Workschop, Dolné pomoravie
- Devínska Nová Ves, pod záštitou
Fakulty architektúry STU v Bratislave
a Fakulty územného plánovania a
architektúry TU Wien. Následne
boli zadané témy územného rozvoja rozpracované a 3. februára
1999 vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave vystavené.
Šlo o prvý historický Workschop
Fakulty územného plánovania a architektúry TU Wien vo vých odnej
Európe. Rakúska strana iniciovala

projekt KOBRA (Kooperation
Bratislava). Za jeho najdôležitejší
výstup možno považovať
Koncepciu priestorového
usporiadania
– rámcový koncept,
do ktorého sa dostal aj medzi hlavné
cezhraničné projekty Cyklomost. V
texte a výkresoch sa zosumarizovali
a znázornili predstavy štrnástich
rakúskych prihraničných obcí o ich
budúcnosti v susedstve Bratislavy. Interakcia s rakúskymi obcami sa realizovala v koordinovaní spoločných
projektov v kultúre, športe a turistike,
pokračovala dochádzkou slovenských žiakov do školy v Marcheggu a v malej miere aj do zamestnania. Žiadny z týchto javov však
až tak nevyžadoval koordinovať
spoločný územný rozvoj ako vstup
Slovenska do EÚ a následný vstup
do Schengenského systému. Svoju
rolu zohralo aj prijatie eura ako
spoločnej meny. Rakúske obce
po realizácií Cyklomosta slobody
sa ocitli v novej situácii, bariéra
ktorá stála medzi nimi a veľkým,
takmer polmiliónovým mestom
z hľadiska rozvoja cestovného
ruchu zanikla. Čo však v projekte KOBRA chýbalo, je územná
koordinácia na mesto Bratislava.
Rámcový koncept sa vzťahuje len
na územie rakúskych obcí a je
vymedzený pozdĺž štátnej hranice.
V územnom pláne hlavného mesta
Bratislavy by ste márne hľadali

Už 20 rokov
Prvá stavebná sporiteľňa, a, s., už
20 rokov spoluvytvára najdôležitejšie
miesto na svete pre
každého z nás –
DOMOV, Od svojho
vzniku v roku 1992 do dnes jej bránami prešlo viac ako 2,1 milióna spokojných klientov, ktorí uzatvorili takmer
4 milióny zmlúv
o stavebnom sporení.
Takmer polovica obyvateľov
Slovenska tak bola alebo stále
je sporiteľom v PSS, a, s. Za dve
desaťročia
existencie
poskytla
najväčšia stavebná sporiteľňa takmer pol milióna úverov na bývanie v
celkovom objeme vyše 5 miliárd eur.
Klienti si brali úver v priemernej výške
10 532 eur.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
de facto pomohla postaviť ďalšie

hlavné mesto Bratislava, Dodnes totiž
stavební sporitelia prostredníctvom

jeho pokračovanie do rakúska,
štátna hranica je ďalej bariéra rozvoja. Riešenie má priblížiť spoločný
slovensko -rakúsky projekt , spolu
s manažmentmi Dolného Rakúska
a Burgenlandu sa pripravil projekt
BAUM (Bratislava Umland management – Územný manažment
Bratislavy) za účelom harmonizácie
funkčného využitia územia pozdĺž
štátnej hranice. Ďalším a treba
dodať, že pre rakúskych partnerov
projektu najdôležitejším dôvodom a dodnes hlavným cieľom,
je funkčný manažment mesta
a okolia. Tento zámer bol sformulovaný už v projekte KOBRA ako
úloha do budúcnosti, podľa vzoru
Viedne. Hlavným cieľom projektu
je prispieť k vytvoreniu fungujúcej
spolupráce v cezhraničnom území
medzi Bratislavou a pohraničnými
rakúskymi obcami, MČ DNV
a obcami Engelhartstetten, Marchegg. Spracovať urbanistickú
štúdiu cezhraničného územia postavenú na zosúladenie územného
rozvoja na slovenskej a rakúskej
strane, vytvoriť podmienky na transformáciu výstupov a odporúčaní
urbanistickej štúdie do plánovacej
praxe zainteresovaných subjektov.
Spoločný koncept územného rozvoja, ktorého výsledky sa potom
zapracujú do národných dokum
entov. Predstava rakúskych partnerov vychádzala z ich plánovacej praxe, má vzniknúť dokument,
ktorého ťažisko spočíva v cieľoch

sformulovaných v textovej časti.
Slovenská strana vychádzala zase
zo svojej praxe, želala si dokument,
v ktorom by predstavy o spoločnom
územnom rozvoji boli premietnuté
hlavne graﬁcky na výkresoch. Po
dlhých rokovaniach sa nakoniec
podarilo slovenskej strane presadiť,
že tým dokumentom bude urbanistická štúdia vypracovaná podľa
slovenskej praxe. To by malo
v budúcnosti uľahčiť premietnuť
spoločné ciele aj do územnoplánovacej dokumentácie na Slovensku.
Treba vyzdvihnúť aj fakt, že podľa
dostupných informácii to bude nielen prvá cezhraničná urbanistická
štúdia, ale prvý cezhraničný územnoplánovací dokument vytvorený
za spoluúčasti všetkých dotknutých
subjektov. MČ DNV po vybudovaní cykloturistického prepojenia
cez zelené chránené územia, získala priamy kontakt na zámok
Schlosshof. Možnosť cykloturisticky
navštíviť Národný park Dunajské luhy, priestor medzi Devínom
a Viedňou z o sídlom v obci Orth
an der Donau, plaváreň v Hainburgu, archeologický park Petronell
– Carnuntum a ďalšie atraktívne
miesta kúsok od DNV. Na základe
vytvorenia spoločnej plánovacej
praxe sa následne lepšie zhodnotí
polohový potenciál MČ DNV nie
už na konci Bratislavy, ale v centre
Európy vo fantastickom prírodnom
prostredí.
Ing.arch. Milan Beláček

Prvá stavebná sporiteľňa, a, s.,
sa stará aj o vzhľad a stav bytových
domov. Z jej prostriedkov je už úplne
alebo čiastočne obnovená každá
8-ma bytovka na Slovensku.

skom regióne tak poskytla bývanie
pre pre skoro 207 150 ľudí. Stavebné
sporenie nie je iba pomocníkom pri
kúpe vášho bývania. Prvá stavebná
sporiteľňa vám už 20 rokov pomáha
kúpiť si oddych, radosť, bezpečie – to
všetko totiž neoddeliteľne patrí k domovu – najdôležitejšiemu miestu na svete. Za svoje pôsobenie na slovenskom
ﬁnančnom trhu získala v uplynulých
dňoch dve významné ocenenia:
v súťaži ﬁnančných produktov Zlatá
minca jej odborná porada udelila
1. miesto a Zlatú mincu za stavebný
úver až do výšky 40 tisíc s ročnou úrokovou sadzbou len 2,9 %, ktorý Prvá
stavebná sporiteľňa poskytuje svojim
klientom bez skúmania ich bonity
a bez zabezpečenia úveru ručiteľom
alebo nehnuteľnosťou. Druhým medailovým umiestnením je 3. miesto,
ktoré Prvá stavebná sporiteľňa získala
v súťaži Banka roka 2012.

dávame ľuďom domov
najstaršej stavebnej sporiteľne na
Slovensku použili na bytové účely úvery a vlastné nasporené prostriedky
vo výške vyše 7,1 miliardy eur. Ak
by všetky tieto peniaze použili na
výstavbu nových bytov a domov,
vzniklo by bývanie pre vyše pol milióna ľudí, čo predstavuje práve veľkosť
hlavného mesta. Realitou však je, že
z tohto objemu ide najviac na obnovu a rekonštrukcie rodinných domov
a bytového fondu – až 56 %. Druhé
miesto má výstavba a kúpa bytu či
domu – 38 % a tretie ostatné účely
v zmysle zákona o stavebnom sporení
– 6 %.

Stavebné sporenie má význam pre
celé národné hospodárstvo. Tento
stabilný ﬁnančný systém podporuje
zamestnanosť. Odborné štúdie ÚEOS
– komercia, a. s., a Slovenskej technickej univerzity preukázali, že PSS,
a. s., každoročne pomôže vytvoriť a
zachovať 35 tisíc pracovných miest
v stavebníctve a priemysle.
Bratislavský región prispel k úspechu PSS, a. s., významnou časťou. Od
roku 1992 sa v tomto regióne postavilo takmer 185 620 bytov.
Z nich Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s., ﬁnancovala skoro jednu tretinu,
t. j. cca 57 540 bytov. V bratislav-
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Múzeum zločinov a obetí komunizmu
Aktivisti z občianskeho združenia
Nenápadní hrdinovia otvárajú zatiaľ
„v skúšobnom režime“ Múzeum
zločinov a obetí komunizmu. Bude
sídliť v budove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave na Námestí slobody 3.
Hlavným partnerom projektu je Konfederácia politických väzňov Slovenska
(KPVS).
Priestor múzea predstavili v piatok
16. novembra na záver študentskej
konferencie Nenápadní hrdinovia a
obete komunistického režimu, ktorá sa
konala v Zichiho paláci v Bratislave.
Múzeum zločinov a obetí komunizmu oﬁciálne otvoria 25. marca 2013
- v deň 25. výročia Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988. Informoval
o tom predseda Fóra kresťanských
inštitúcií (FKI) a jeden z iniciátorov

a zakladateľov múzea František
Neupauer. Návštevníkom chcú
spostredkovať pohľad mladých ľudí
na osoby odsúdené a prenasledované
komunistickým režimom do roku 1989.
Záujemcovia nájdu v múzeu fotograﬁe,
samizdaty, budú môcť vidieť ukážky
z ﬁlmov, týkajúcich sa tejto problematiky alebo stretnúť sa s bývalými politickými väzňami či ich príbuznými.
Vzniku
múzea
predchádzal
projekt
“Nenápadní
hrdinovia
v zápase s komunizmom”. Počas
štyroch ročníkov projektu okolo 200
mladých ľudí stretlo osoby, ktoré boli
väznené alebo inak prenasledované
a napísali príbehy 72 osobností.
Cieľom múzea a jeho zakladateľov je
zmapovať osudy 70 000 odsúdených
a po novembri 1989 rehabilitovaných
osôb.

NOVÉ BYTY STUPAVA
3 IZB. MEZONET 97 m² + TERASA
98 500,- EUR S DPH
0907 799 338
NOVÉ BYTY STUPAVA
2 IZB. 73 m² + TERASA + ZÁHRADA
90 500,- EUR S DPH
0907 799 338
Príjmem zdravotnú sestru alebo dentálnu hygieničku
do zubnej ambulancie v DNV na Mečíkovej 7.
tel.: 0949 220 102
e-mail: milosivan3@gmail.com

Dom sociálnych služieb SENECIO,n.o.,
Na Grbe 2, Devínska Nová Ves ponúka

možnosť celoročného stravovania
– denné menu (polievka, hlavné jedlo,
šalát, nápoj) za výhodné ceny.
Tel. 0911 721 822, 02/6042 1262
mail: senecio@senecio.sk

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné
04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú
cenu.
tel.: 0907 106 308
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme koberce
a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video
www.anﬁlm.eu
tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851
6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072

PNEUSERVIS
PRI RYBNÍKU
Mlynská ul.č.9
otvorené denne
od 8.00 do 18.00 hod.

telefón:
0902 228 668

Váš spoľahlivý partner
• 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
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA.
tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci, oprava komínov...
tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých
a deti. www.martasstudio.eu
tel.: 0908 709 500

05 - BYTY
• Súrne kúpim byt alebo rodinný dom
v Devínskej Novej Vsi, nie prostredníctvom realitného makléra. Ak máte
serióznu ponuku,
volajte na tel.: 0908 140 107

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121

Chcete hovoriť po francúzsky?

Tel.: 0917 461 097

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
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Z policajného
zápisníka
• V piatok, 16. 11., vodičovi kamiónu, ktorý viezol po J. Jonáša
ráno o 6.45 tovar, pri kontrole
hliadka zistil, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Vodičovi na mieste
zadržali vodičský preukaz v rámci priestupku, keďže nenamerali
nad 1 promile alkoholu.
• Až po troch dňoch sa
našla maloletá dievčina, ktorej
neprítomnosť nahlásia rodina
19. 11.
• Medzi 19.30 a 21.30 h
v pondelok, 19. 11., na konečnej
autobusov na Opletalovej, neznámi páchateľ ukradol z nákladnej súpravy rezervnú pneumatiku.
Po páchateľovi polícia pátra.
• Pri kontrole dodržiavania
dopravných
predpisov
v dopoludňajších hodinách vo

štvrtok, 22. 11., na ulici J. Jonáša
zadržala polícia vodičovi vodičský
preukaz, pretože pri dychovej
skúške mu namerali takmer 1 promile alkoholu.
• V noci z 24. na 25. 11. na
Mlynskej sa do ﬁrmy v objekte
PA vlámali do skladu neznámi
páchatelia, kde ukradli dve el.
centrály, pneukladivo, 3 zváračky,
5 vŕtačiek, píly a ďalšie náradie. Po
páchateľoch polícia pátra.
• V utorok, 27. 11., na ulici Na
hriadkach neznámy páchateľ
poškodil vozidlo BMW a majiteľovi
spôsobil škodu 5 000 eur.
• V noci z 27. na 28. 11., na
J. Poničana neznámy páchateľ
poškodil vozidlo Kia ceed a spôsobil tak majiteľovi škodu 2 200 eur.
• Vo štvrtok, 29. 11., na Tehliarskej
sa neznámy páchateľ vlámal do
garáže rodinného domu, kde ukradol kufríkový kompresor v hodnote
150 eur.
OO PZ DNV

ZA OBNAŽOVANIE NA VEREJNOSTI
SKONČIL NA POLICAJNOM ODDELENÍ
Prostredníctvom operačného strediska Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave
boli v piatok 30. 11. 2012 v popoludňajších hodinách vyslaní policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky na Opletalovu ulici v Bratislave. Na
uvedenej ulici pred jedným z reštauračných zariadení sa mala neznáma
osoba na verejnosti obnažovať. Oznamovateľ ďalej uviedol, že zadržiava
podozrivú osobu priamo na mieste udalosti. Policajti po príchode na miesto
zistili, že v tomto prípade ide o 33 ročného muža z Bratislavy. Nakoľko
vzniklo podozrenie, že muž sa dopustil protiprávneho konania, bola tejto
osobe obmedzená osobná sloboda. Policajti následne muža eskortovali na
policajné oddelenie. Polícia predmetnú vec zadokumentovala ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
KRPZ Ba
Vianočná Viedeň
Aróma kandizovaného ovocia, vianočného punču a pečených
gaštanov zaváňa pomedzi malé drevené stánky. Také sú známe
tradičné vianočné trhy vo Viedni. Turistická informačná kancelária
v Devínskej Novej Vsi pozýva tých, ktorí chcú zažiť magické čaro týchto trhov na výlet. Bude 16. decembra, odchádza sa o 11. hodine spred
budovy TIK na Istrijskej 49 (bývala radnica). Bližšie informácie a prihlasovanie sa v Turistickej informačnej kancelárii DNV, tel.: 02/6447
0260, 0917 164 215, e-mail: info@tikdnv.sk.
jm – TIK DNV
Silvestrovská vychádzka
Do krásnej zimnej prírody vás na vychádzku pozýva Turistická
informačná kancelária v DNV. Pred privítaním Nového roka zrelaxujte na silvestrovskej prechádzke na Sandberg – Devínsku Kobylu
a Devín. Zraz bude o 10. hodine pred budovou TIK, na Istrijskej 49
v Devínskej Novej Vsi. Počas prestávok dobre padne horúci čajík.
Bližšie informácie v TIK DNV, tel.: 02/6477 0260, 0917-164 215,
e-mail: info@tikdnv.sk
jm – TIK DNV

REGIONÁLNEMU FUTBALU
SVITÁ NA LEPŠIE ČASY
A to nielen v podobe talentovanej
mládeže, ale i nových partnerstiev,
ktoré pomôžu regionány futbal
postaviť na nohy. Pomocnú ruku
vášmu futbalovému klubu podala
pri rozvoji najobľúbenejšieho
športu na svete aj Poštová banka.
Jedným z najvčších problémov,
ktoré bránia rozvoju regionálneho
futbalu, sú, ako inak, ﬁ nancie.
Chýbajú peniaze na dresy a lopty,
na platy trénerov aj rozhodcov.
Túto neľahkú situtuáciu by mohla
zmierniť práve ﬁnančná podpora
Poštovej banky, nového partnera
regionáneho futbalu. Tá sa rozhod-

la darovať prihláseným klubom na
Slovensku sumu 0,5 % z každej
platby kartou fanšikov, ktorí sú
zároveň aj jej klientmi.
Ak sa chcete stať podporovateľom
klubu Lokomotíva Devíska Nová
Ves, stačí prísť
na našu pobočku na Vlasteneckom
námestí alebo na poštu v Devískej
Novej Vsi
a prihlásiť sa k futbalovému klubu.
Jana Cichrová
Vedúa pobočky Poštovej
banky, Vlastenecké nám.,
Bratislava

Medveď už aj
na Kobyle
Nebudú sa vychvaľovať kde
kade videli medveďa v obci, pri kontajneroch, behať po dialnici a čo ja
viem ešte kde. My sme totiž videli
medveďa na Devínskej Kobyle.
Na vlastné oči. A ako dôkaz posielame aj fotograﬁu, ktorú sa nám
podarilo urobiť. Že sme vyviazli so
zdravou kožou? Veď...no mali sme
dobrý fotoaparát.
em

Dve babky kŕmia na námestí
holubov a jedna hovorí:
- Tie holuby sú ako politici.
- Prečo?
- Pokým sú na zemi, zobú
nám z rúk, ale keď už sú hore,
púšťajú nám na hlavu...
•••
Žena dokáže držať jazyk
za zubami iba u zubára.
•••
U mäsiara:
- Prečo mi dávate toľko
mastného, samé kosti
a mäsa iba málo?
- Nič vám nedávam, všetko

budete musieť zaplatiť.
•••
Valorizácia vraj zvyšuje
rast dôchodkov, ale
nedostihuje rast cien.
•••
Malý Janko sa spovedá:
- Včera som našiel
hodinky, pán farár.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, hneď som ich predal.
•••
- Dobrý deň, máte vajcia?
- No, ale my tu vajcia nedržíme.
- Ja nechcem podržať,
ja chcem kúpiť!

Zlatá myšlienka manželstva
- Pokiaľ sa v manželstve darí zle, sú vinné obe strany: ako
žena, tak aj svokra.
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