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Príhovor

vydavateľa
Nedávno začala plesová sezóna a už čo nevidieť končí.
Krátky fašiang, zima bez
snehu, polročné vysvedčenia bez
problémov (dúfame) charakterizujú začiatok tohto roka.
Školáci sa ešte tešia na jarné
prázdniny, čo budú na prelome
mesiacov a... a Devex zatiaľ s
odretými ušami vydávame.
Boli to, tie predchádzajúce
dni, týždne, mesiace, opäť plné
nových udalostí, poučenia, i
nových poznatkov. Aké jednoduché to bolo voľakedy, keď
bubeník vyšiel na priedomie,
vybubnoval správy a obyvatelia
ešte dávno po jeho odchode diskutovali ako jedna rodina.
Dnes sme ohúrení a ohurovaní kadečím. Berie to čas i priestor a o úžitku vari aj zabúdame
uvažovať. Aj tak je dobré, že
základné potreby: zápis detí do
škôl, povinnosť odviesť dane,
zaplatiť poistné, objednať opravy... nás nemíňajú a porcujú
ten náš čas na čas povinných
úkonov voči štátu i obci, len nezostáva akosi síl na účtovné vyrovnania: dal a dostal. Myslím
tým po odovzdaní daní sledovať
kde idú, ako sa s nimi nakladá,
či ich prerozdeľujú proporcionálne, viac či menej účelne...
Pretože...ruku na srdce, kto
sa o to zaujíma? Jeden, dvaja,
desiati? Cenovka v obchode nás
dokáže rozhádzať okamžite.
Cesta našich prostriedkov z
daní už nie?! Asi nie, keď sa nezaujímame.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

8.2. 2008
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Slovo Novovešťanov

Z policajného zápisníka

Pre budúcich prváčikov prichádza deň zápisu do školy

Vážení rodičia!
Pozývame vás i vaše deti na

ZÁPIS DO

I. ROČNÍKA,
ktorý sa bude konať v budove
školy na Ul. I. Bukovčana 1 v
piatok 8.2. od 15,00 - 18,00
hod. v sobotu 9.2. od 8,00
- 12,00 hod.
Na zápis môžu prísť aj rodičia
a deti s trvalým bydliskom
mimo nášho obvodu.
Na zápis si prineste rodný list
dieťaťa a občiansky preukaz.
Na ulici Pavla Horova museli
vyprázdniť budovu školy po tom,
čo anonym zatelefonoval na linku 158, že v škole je bomba.
Budovu policajti prehľadali aj so
psom vycvičeným na vyhľadá-

Na zápis je potrebné priniesť sumu 600,- Sk, ktorá
zahŕňa súbor zošitov na
písanie, sadu cvičných zošitov, učebnicu a pracovný
zošit na cudzí jazyk, iné pomôcky.

Viac info na

www.bukovcana.sk
V rovnaké dni i v rovnakom
čase bude zápis detí do prvého ročníka aj v Základnej
škole na ulici P. Horova 16
v piatok 8.2.
od 15,00 - 18,00 hod.
v sobotu 9.2.
od 8,00 - 12,00 hod.
vanie výbušnín, pričom žiadna
výbušnina sa nenašla. Policajti
zistili, že bombu oznámil jeden
zo žiakov školy. Vyšetrovateľ
obvinil 15-ročného mladíka zo
šírenia poplašnej správy.

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Pri výsadbe stromov a drevín je dôležité dbať, aby sa
do vašej záhrady alebo okolia
domov nedostali cudzokrajné
invázne druhy, ktoré majú negatívne vplyvy na okolitú prírodu. Sú mimoriadne životaschopné, rýchlo rastú a šíria
sa, vytláčajú iné rastlinstvo zo
svojho okolia, znehodnocujú
pôdu vo svojej blízkosti, často
sú výraznými alergénmi.
Patrí medzi ne aj pajasan
žlaznatý (Ailanthus Altissima),
ktorého štyri, už vzrastlé stromy v minulých dňoch odstránila Denova zo sídliska Stred.

Sprejerstvo
ˇ
je trestný cin

Sprejerom už od 1. júla 2005
hrozia peňažné pokuty alebo trest
väzenia od jedného až do troch
rokov. Páchateľ, ktorý poškodí
cudziu vec tým, že ju pomaľuje,
postrieka či popíše farbou alebo inou látkou, bude potrestaný
odňatím slobody až na jeden rok
alebo peňažným trestom. Šesť
mesiacov až tri roky väzenia alebo peňažný trest hrozí tomu, kto
spácha tento trestný čin opakovane alebo ako člen organizovanej skupiny.
Takejto kvaliﬁkácii sa nemožno ani čudovať. Pokreslené, či
postriekané múry svedčia o kultúre autorov, ale postriekané informačné tabule pred Miestnym
úradom...svedčia o hrubom primitivizme.
Úzavierka dnešného čísla
bola 31.1. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 14.2. 2008,
číslo vyjde 22.2. 2008.

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestne zastupiteľstvo MČ DNV
sa zišlo 22. 1. 2008. Z prijatých
uznesení a záverov MZ MČ DNV
vyberáme:
MZ MČ DNV
- zobralo na vedomie informáciu
z rokovania s občanmi v Istra - Centre dňa 4. 12. 2007 vo veci riešenia
ideového zámeru Istrijská 68 a informáciu o riešení petície občanov
dotknutého územia Istrijská 68, a
uložilo architektovi MČ DNV v spolupráci s Komisiou výstavby, architektúry a rozvoja vypracovať návrh
zadania pre spracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny
MČ DNV,
- schválilo rozhodnutím jediného
spoločníka v obchodných spoločnostiach plány DTV spol. s r. o.
na roky 2008 – 2010 a plány
DNV ŠPORT, s. r. o. na roky 2008
– 2010, a schválilo investičný zámer vybudovať sociálne objekty a

hokejbalové ihrisko na športoviskách
– futbalový štadión a areál ZŠ Pavla
Horova 16,
- odvolalo z postu člena Správnej
rady DSS Senecio, n. o. na vlastnú žiadosť RNDr. Ladislava Šimona PhD.,
a Ing. Petra Ebringera, a zvolilo za
členov Správnej rady DSS Senecio,
n. o. Ing. Petra Cvečka, RNDr. Jozefa
Hrabinu, Ing. Mgr. Máriu Synekovú a
Mgr. Ota Gregora,
- schválilo návrhy rozpočtov Istra –
Centra, Obecného hasičského zboru
a Denovy na roky 2008 – 2010,
- schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a uložilo prednostovi MÚ
MČ DNV, aby zabezpečil vydanie
úplného znenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia,
- schválilo návrh zníženia hodnoty
majetku MČ DNV v roku 2007 v celkovej hodnote 25.815.476,67.- Sk,
- zobralo na vedomie informáciu o
zakúpení autosalónu, autodielne,
- zobralo na vedomie informáciu o
súčasnom stave rozpracovania inves-

Prokuratúra spochybnila
nový územný plán mesta
Krajská prokuratúra v Bratislave napadla zákonnosť postupu schvaľovania a zverejnenia územného plánu mesta Bratislavy. Na nedostatky
upozornila bratislavského primátora Andreja Ďurkovského.
Konkrétne ide o to, že čistopis územného plánu mesta, ktorý magistrát zverejnil ako všeobecne záväzné nariadenie, nie je totožný s dokumentom, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva 31. mája
minulého roku.
Krajský prokurátor vyzval primátora A. Ďurkovského, aby dal do súladu zverejnený územný plán a všeobecne záväzné nariadenie (VZN) do
podoby, v akom ho schválilo mestské zastupiteľstvo.
Rozsah zmien vykonaných v zverejnenom územnom pláne a VZN podľa
prokuratúry presahoval schválené stanoviská a pripomienky uplatnené
pri prerokovaní návrhu územného plánu, čo je v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky ministerstva životného prostredia.
Podľa prokuratúry je nepochybné, že to, čo bolo schválené, musí byť
aj zverejnené.
Každá zmena územného plánu si vyžaduje uznesenie mestského zastupiteľstva a musí byť vykonaná formou zmien a doplnkov územného
plánu.

„Úlomky“
Z verejného zhromaždenia občanov 4. 12. 2007 vo veci riešenia
ideového zámeru Istrijskej ulice.
- Na zhromaždenie sa nedostavil
budúci investor.
DEVEX 2

- Zhromaždenie občanov vyjadrilo zásadný nesúhlas s ideovým
riešením zástavby na Istrijskej,
podalo návrh na detailné rozpracovanie návrhu, ktorého podstatou je zachovanie zelených plôch,
dostavba nízkopodlažnými domami a nesúhlas s pozdĺžnymi
parkovacími miestami.

tičného zámeru „Lamačská brána“, a
uložilo architektovi MČ DNV informovať MZ MČ DNV o ďalšom postupe
v príprave investičných zámerov „Lamačská brána“ a o vydaných záväzných stanoviskách,
- zobralo na vedomie stavebno
– technické podmienky rozšírenia objektov DSS Senecio, n. o. o 30 lôžok,
uložilo architektovi MČ DNV pripraviť lokalitný program pre dostavbu
objektu DSS Senecio, n. o., a uložilo
prednostovi MÚ MČ DNV a žiada
riaditeľku DSS Senecio, n. o. pripraviť ekonomický prepočet nákladov na
správu objektu v porovnaní ukazovateľov pri jeho rozšírení o 30 lôžok,
- schválilo členom komisií – neposlancom odmeny za 2. polrok 2007
udeľované podľa Čl. 7 Pravidiel
odmeňovania poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves... podľa predloženého návrhu (príloha na inom
mieste),
- schválilo zmeny Pravidiel odmeňovania zamestnancov MČ DNV, zmenu Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva a zme-

nu Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava
DNV,
- schválilo prevod vlastníctva bytu
č. 32 v bytovom dome na ul. Jána
Smreka 24, 26 , orientovaný vo
vchode č. 26 do vlastníctva právoplatnému nájomcovi – Andrea
Ligartová, rod. Rutaiová, a prevod
vlastníctva bytu č. 30 v bytovom
dome na ul. Uhrovecká 8, 10,
12, Kalištná orientačné číslo 1, 3,
orientovaný vo vchode Kalištná č. 1
do vlastníctva právoplatným nájomcom – Mária Lysá, rod. Horníková
a Šimon Lysý,
- zobralo na vedomie informáciu o stave súdnych sporov a vymáhaní pohľadávok ku dňu 31. 12.
2007,
- zobralo na vedomie informáciu o
plnení výdavkov kapitálového rozpočtu 3. 30. 12. 2007,
- prerokovalo usporiadanie využitia pozemku pri rekultivácii pozemku „Glavica“ a Správu o hospodárení s teplom za rok 2006
predloženú Tenergom bez prijatia
uznesení.

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY
NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD
Dátum

Miesto pristavenia - ulica

12.2. – 14.2.2008

J.Poničana 7-11
križovatka Slovinec-Podhorská

19.2. – 21.2.2008
26.2. – 28.2.2008

J.Smreka 10-12
I.Bukovčana 2-6
križovatka Charkovská-Delená

04.3. – 06.3.2008
11.3. – 13.3.2008

Š.Králika 12-18
I.Bukovčana 16-18
pri Rybníku

18.3.- 20.3.2008
25.3. – 27.3.2008

J.Smreka 2-4
J.Poničana 3-7
križovat. Novoveská-Na Vyhliadke

Do kontajnerov sa môže vyhodiť veľkorozmerný odpad.Nesmie sa použiť na chemikálie, železo a stavebný odpad.

ˇ ?
PRECO
• Prečo ešte vychádza Devex keď
nie je ﬁnančne podporovaný Mestskou časťou DNV a musí mať ﬁnančné problémy?
- Keďže občania prejavili záujem o podporu vydávania Devexu a ﬁnančne sa
podieľajú na výdavkoch, ktoré zastavením dotácie mestskej časti vydavateľovi
chýbali a chýbajú, vydavateľ sa rozhodol pokračovať vo vydávaní pokiaľ pros-

triedky na vydávanie získa: od sponzorov, čitateľov a občanov. O stave tohto
vývoja priebežne informuje. V budúcom
čísle zverejní zoznam tých, ktorí doteraz
podporili vydávanie Devexu.
• Prečo Devex uverejňuje informácie z radnice ?
- Pretože mnohých zaujímajú, uznesenia sa niektorých dotýkajú, a je takto
možnosť na ne reagovať. Občanom môžu byť osožné. Vydavateľ má právo ich
získavať a uverejňovať zo zákona.

ˇ obcanov
Co
zaujíma
ˇ
V minulom čísle Devexu sme
položili niekoľko otázok občanov Mestskej časti DNV.
Keďže ODPOVEDE
sme dostali, dnes ich uverejňujeme:
Otázka č. 1 na priestor Glavice a najbližšieho okolia

Priestor Glavice je funkčne
určený na šport telovýchovu
a voľný čas nie na výstavbu
sídliska, plocha Glavice je natoľko významná, že spôsob
jej využitia bude stanovený
až po preverení na podklade
spracovania podrobnejšej
overovacej štúdie.
Priestor medzi Glavicou
a Eisnerovou ulicou (na ktorom je umiestnená predajňa
LIDL) je určený na umiestnenie občianskej vybavenosti a
bývania.
V súčasnej dobe je v najbližšom okolí vydané stavebné povolenie na päť rodinných dvojdomov a dva
samostatne stojace rodinné
domy.
MČ Ba-DNV by privítala v
lokalite ďalšie obchody a
služby.
Celé územie od Glavice
až smerom k PRESSKAMU

Schválené transfery pre športové kluby v DNV na rok 2008

sa musí preriešiť z hľadiska
dopravy, nového komunikačného riešenia a umiestnenia novej zástavky na
železnici. Z hľadiska stabilizácie záhradkárskych osád,
revitalizácie zdevastovaných
území hlavne v kontakte na železnicu (skládky, staré záťaže).
Na základe spracovania
podrobnejšej overovacej štúdie budeme vedieť vyšpeciﬁkovať požadované údaje a
spôsob nového dopravného
riešenia priestoru.
Otázka č. 3 na parkovanie
na ulici J. Smreka 20, 22.

Parkovanie na ulici J.
Smreka 20,22. Majiteľ objektu CO kryte chce vybudovať 29 parkovacích miest v
CO kryte.
Nad úrovňou terénu máme
rozpracovaný projekt pre 44
parkovacích miest v dvoch
nadzemných podlažiach kruhová parking garáž.
Otázka č. 4 konkretizovať
zámer na výstavbu športovej
haly

Zámerov na výstavbu športovej haly a lokalít na jej

p.č.

meno - názov

Schválená výška Sk

1.

Volejbal.klub DNV

5 000

2.

DISKOVÝ GOLF

5 000

3.

Šport, K. Sandberg

10 000

4.

Poľovnícke združ. DNV strelci

15 000

5.

Mažoretky TINA HOROV

5 000

6.

Slovenský skauting

10 000

7.

FC LOKOMOTÍVA

32 0000

8.

ŠK ALBATROS

20 000

9.

Šachový klub STRELEC

45 000

10.

Hokejbal KOBRA

70 000

11.

Volej.Klub Istria

5 000

12.

Klub DANICA

5 000

13.

Tenisový Klub LOB

50 000

14.

AST PRESSKAM

20 000

15.

MTB KOLEČKO

5 000

16.

REZERVA pre mládež na rok 2008

80 000

spolu

670 000

Schválené transfery pre spolocenské
organizácie v DNV na rok 2008
ˇ
p.č.

meno - názov

Schválená výška Sk

1.

Slovenský červený kríž ZO v DNV

10 000

2.

Poľovnícke združenie

10 000

3.

Rímsko-katolícka cirkev + F-Centrum

50 000

4.

Jednota dôchodcov na Slovensku v DNV

25 000

5.

ZO Slov. Zväzu Tel. Postihnutých v DNV

10 000

6.

ZO Nepočujúcich v DNV

5 000

7.

Slovenský zväz chovateľov v DNV

10 000

8.

Miestny odbor Matice slovenskej
spolu

‚
Prehlad mimoriadnych odmien poslancov za II. polrok 2007

Ing. V. Mráz, starosta MČ,
František Baňas, zástupca starostu MČ,

(0)
(10 100)

Daniela Lipková, poslanec MZ, PK

(7 900)

Drahomíra Ludvigová, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Vladimír Baranovič, poslanec MZ, PK

(7 900)

Jozef Molnár, poslanec MZ

(0)

Peter Cvečko, poslanec MZ, ČK,

(6 800)

Alojz Moravec, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Marek Dinuš, poslanec MZ; ČR

(9 000)

Dezider Mráz, poslanec MZ, ČK (

6 800)

Jozef Dobrík, poslanec MZ, ČK (

6 800)

Fridrich Pokorný, poslanec MZ, ČR

(9 000)

Miroslav Encinger, poslanec MZ; ČMR, PK (10 100)

Peter Rajkovič, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Peter Fabšič, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Mária Syneková, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Jozef Glatz, poslanec MZ, ČK

(6 800)

Miroslav Šimkovič, poslanec MZ, ČMR, PK (10 100)

Oto Gregor, poslanec MZ, ČK (

6 800)

Ladislav Šimon, poslanec MZ, ČK

Ivan Hirlander, poslanec MZ, PK

(7 900)

Eva Vargová, poslanec MZ, ČMR; PK

Jozef Hrabina, poslanec MZ, PK

(7 900)

Milan Jeck, poslanec MZ, PK

(7 900)

ČMR – člen miestnej rady,

Anna Kmeťová, poslanec MZ, ČK

(6 800)

PK – predseda komisie, ČK – člen komisie

(6 800)
(10 100)

120 000

umiestnenie je viac. Ich spoločný znakom je investičná
náročnosť, požiadavka na
dostatočný pozemok, dobré
dopravné napojenie, dostatok parkovísk, skúsený prevádzkovateľ, ktorý ekonomicky udrží halu pri živote a
zhodnotí vložené investície.
MČ Ba-DNV má spracovaný projekt revitalizácie športových areálov a pripravuje
návrh dostavby a rozšírenia
telocvične I. Bukovčana tak,
aby vznikol kvalitný športový
viacúčelový stánok formou
rozšírenia existujúcej telocvične z hľadiskom, dobrou
podlahou, úsporným osvetlením a klimatizáciou v centre
DNV.
(Pokračovanie v budúcom
čísle)
DEVEX 3

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

I T A

E T U

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

16. 2. II. REPREZENTAČNÝ PLES MOTORISTOV
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie u usporiadateľa.
vo veľkej sále, od 19.00 h..
24. 2. ŠKRIATOK PIATOK
Detská divadelná scéna
vo veľkej sále, od 16.00 h.,
vstupné 25 Sk

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk,
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Stv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
19. 2. 2008

Cyklus prednášok pre ZŠ I. Bukovčana a P. Horova

20. 2. 2008

prednáška: Praktická prvá pomoc
Prednáša Jozef Rajchl
SNM, Istrijská 68, od 18.00 h. vstupné 20, - Sk /os.

27. 2. 2008

prednáška: Jedinečný svet vôní a farieb
Prednáša Marek Slovák

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6,
Bratislava-Devínska Nová Ves
Vyhlasujú VIII. ročník literárnej súťaže pre svojich
čitateľov a žiakov základných škôl
„Región v ktorom žijem“
Názov tohtoročnej témy je:

„Príroda okolo nás“

Tešíme sa na Vaše príspevky a postrehy ako ich vidíte Vy.
Práce budu rozdelené do II. kategórií a to:
I. kategória: mladší žiaci - (ročníky 3. - 5.)
II. kategória: starší žiaci -(ročníky 6. - 9.)
Súťažné práce v rozsahu najviac 2 strán (A4) odovzdájte priamo v miestnej knižnici najneskôr do 22. februára 2008.
Víťazné práce odborná porota ocení počas týždňa podujatí,
ktoré sa uskutoční 10. - 12. marca 2008.

Slovák, Matej Balog, Ondrej Blažovič, Juraj Salač, Pavol Vlašič, Juraj Balaž, Juraj
Mažič, Michal Boroš, Peter Šubín.
Mená vtedajších obyvateľov sú väčšinou
chorvátske, ale žili tu aj rodiny boli slovenského i maďarského pôvodu.
Niektoré priezviská nachádzame medzi
obyvateľstvom DNV aj v súčasnosti (Granec,
Fratrič, Baláž, Šubín, Jankovič, Pokorný,
Martanovič, Vlašič a i.), čo svedčí o tristoročnej kontinuite.
Štyridsať deväť (49) poddanských rodín
malo spolu 143 bratislavských meríc ornej

Kto býval v DNV pred troma storočiami?
Po skončení posledného protihabsburského povstania Františka II. Rákociho roku 1711, ktoré trvalo osem rokov a niekoľko bitiek sa odohralo aj v našom bezprostrednom okolí, sa obyvateľstvo pomaly spamätávalo z dlhej vojny. Situáciu ešte
komplikovala morová epidémia.
Zúrila od roku 1709. Až po jej skončení sa do Bratislavy zišiel uhorský snem.
Jeho úlohou bolo prijať také zákony, ktoré
by pomohli pri normalizácii pomerov.
Snem medzi viacerými zákonnými opatreniami prijal aj zákon o celoplošnom sčítaní obyvateľstva platiaceho dane. Keďže
šľachta daň neplatila, mali byť popísaní
len poddaní a mešťania a tiež ich hospodárske pomery.
Aby sa predišlo obvyklým podvodom,
súpis vykonávali úradníci z inej stolice.
O podrobnostiach ich informovali obecní
richtári a prísažní. Ak by uviedli nesprávne údaje hrozilo im palicovanie a čo bolo
horšie do smrti by museli platiť dvojnásobnú daň ako im prislúchala.
DEVEX 4

Preto môžeme údaje považovať za dosť
spoľahlivé.
Dňový súpis bol vykonaný aj v Devínskej Novej Vsi. Zaznamenali sa len mená
hospodárov, teda hlavy rodín a rozsah
pôdy ktorú obrábali. Spolu tu žilo 49 poddanských rodín a tak počet obyvateľov mohol byť okolo tristo.
Boli to: Vavrinec Jankovič, v tom čase
richtár obce, Marek Mladošovič, Jakub Vuk,
Matej Granec, Matej Vranič, Juraj Botka,
Gašpar Matušek, Šimon Lažič, Juraj Mladovič, Tomáš Krajňár, Martin Apostol, Michal
Budovič, vdova po Mažičovi, Jakub Mitrovič, Pavol Borčina, Jakub Jakubuv, Pavol
Pokorný, Vavrinec Hadrák, Juraj Tambur,
Ján Valkovič, Gašpar Mikletič, Vavrinec
Novák, Michal Tolnaj, Matej Poliak, Matej
Slavnič, Michal Vlašič, Ondrej Vlachovič,
Tomáš Suč, Zamečník, Vavrinec Baláž,
Jakub Martanovič, Ondrej Vranič, vdova
po Viečkovi, Ján Ribár, Ján Kovačič, Juraj
Balog, Ondrej Hoznák, Ján Fratrič, Matej
Brestovanský, vdova po Slovincovi, Juraj

pôdy, čo bolo necelých 30 hektárov. Aj
úradníci, ktorí vyhotovili súpis konštatovali, že pôda je dosť kamenistá a výnosy z
nej sú neveľké . Lepšia pôda iste patrila
k panskému majeru, ktorý zaberal najväčšiu rozlohu polí, ale panský majetok sa
neevidoval.
Každý hospodár mal ešte pol kosca
(asi 20 árov) lúk a väčšina aj vinicu o rozsahu 2,7 –10 árov. Celková rozloha viníc
bola 62 kopáčov ( jeden kopáč - 2,7 ára).
Jeden kopáč vinice vyprodukoval v tej dobe
asi okov (asi 80 l) vína, čo sa nám dnes
nezdá veľa. Palivové a stavebné drevo si
obyvatelia zabezpečovali v panských lesoch
akiste na Devínskej Kobyle.
Tieto strohé údaje potvrdzujú, že život
poddaného človeka bol neľahký a väčšina
obyvateľov si musela zabezpečiť živobytie
aj iným spôsobom, lebo len z poľnohospodárstva celá rodina mohla iba ťažko vyžiť.
Ivan Mrva

Program kina DEVÍN
V Devíne
10. 2 . /NE/ o 16,00 h.
RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ!
USA, MP, DABING, 60 Sk
9 . 2 . /SO/ o 16 a 17,30 h.
PÁN VČIELKA
USA, 86 min., MP,
český dabing, animovaná komédia 65 Sk
10. 2 . /NE / o 18,30 h.
KAUZA C.I.A.
USA,MP12, 172 min., MN 15,
české, dráma / triler, 60 Sk
13.2. /STR/ o 18,30 h.
EDIT PIAF
Fran.-V. B, -Česká republika,
140 min.,MN 15, ČT.,
dráma 60 Sk
17. 2 . /NE / o 16 a 18,30 h.
ZLATÝ KOMPAS
USA,MP12, čes. dabing,
fantasy,dobrodružný,akčný 65 Sk
20.2. /STR/ o 18,30 h.
MEDVÍDEK
Česká republika, 98 min.,MP12,
komédia 60 SK
23.2. /SO/ o 19,00 h.
GYMPL
Česká republika, 103 min.,
MP 12, komédia 60 SK
24. 2 . /NE / o 16 a 17,30 h.
PÁN VČIELKA
USA, 86 min., MP, český dabing,
animovaná komédia 65 SK
27. 2 . /STR / o 18,30 h. 3:10
VLAK DO YUMY
USA, 117 m., MN15, české tit.,
western 60 SK

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli z našich radov
Irma STUDENKOVÁ
Ladislav BARTONÍK
Vierka BOŽIKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

13. 2. uplynie rok plný bolesti
a smútku, kedy nás
navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, syn, dedko
Peter POLÁK.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca manželka s rodinou.

Spomienka

Dňa 19. 1. 2008 sa v priestoroch kultúrnej sály Istracentra
konal IX. ročník humanitárneho
reprezentačného plesu starostu
a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska
Nová Ves.
V tomto roku bude výťažok z
tohto kultúrno-spoločenského po-

vy chorvátskej obce Sv. Ilia. Po
polnoci starosta mestskej časti
zoznámil prítomných s doteraz
dosiahnutým výťažkom plesu
určeného na rekonštrukciu pieskovísk a detských ihrísk v DNV
v celkovej výške 514 000,-Sk,
pričom uistil prítomných, že pri
vyčlenení zdrojov i z rozpočtu
mestskej časti Devínska Nová
Ves bude možné v priebehu roka
2008 investovať na tieto rekonštrukcie pieskovísk a detských

ˇ ples
9. Reprezentacný

mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

dujatia venovaný na rekonštrukciu pieskovísk a detských ihrísk
na území našej mestskej časti.
Hostí a účastníkov tohto plesu
zabávala hudobná skupina Skan
a folklórna ľudová cimbalová skupina z Moravy – Strážničan.
V spoločenskej časti podujatia
vystúpila tanečná skupina Eleganza, Latino Mendeza a detský
folklórny súbor Kobylka.
V úvodnom slove a zahájení
plesu starosta MČ DNV privítal
všetkých hostí z radov ústredných orgánov štátnej správy –
Ministerstva vnútra SR, zástupcov krajského úradu, zástupcov
štátnych úradov z okolitých obcí
a miest, samospráv, podnikateľov
ako i všetkých zúčastnených občanov. Starosta zdôraznil motto a
poslanie plesu smerujúceho k humanite, tolerancii a spolupatričnosti v tomto roku smerujúceho
k deťom a mládeži. Na podujatí
sa tradične zúčastnili aj naši zahraniční partneri zo samosprá-

ihrísk čiastku v objeme vyššom
ako 1.200 000,-Sk. Poďakovanie
starosta vyslovil tým, ktorí darovacími zmluvami, ﬁnančnými
príspevkami, či iným spôsobom
prispeli i k organizácii plesu, ako i
naplneniu jeho poslania.
Darovacími zmluvami mestskej
časti prispeli:
- Spoločnosť Hollen spol. s.r.o.
čiastkou 100 000,-Sk
- Spoločnosť Swan a.s. – CHC
čiastkou 100 000,-Sk
- Spoločnosť Penta, The Port a.s.
čiastkou 100 000,-Sk
- Spoločnosť J&T a.s.
čiastkou 50 000,-Sk
- Spoločnosť VW Slovakia a.s.
čiastkou 50 000,-Sk
- Spoločnosť Tenergo Brno a.s.
čiastkou 25 000,-Sk
- Spoločnosť Correct Betón spol.
s.r.o.
čiastkou 10 000,-Sk
- Spoločnosť Vitalos spol. s.r.o.
čiastkou 4 500,-Sk

Deň otvorených dverí - ZŠ I. Bukovčana
Dňa 12. februára 2008
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Štefan ŠUBÍN
Spomíname s bolesťou
v srdci,
prosíme spomeňte
si s nami.
Už ťa neprebudí slnko
ani krásny deň,
na devínskonovoveskom cintoríne,
spíš svoj večný sen.
Ďakujeme že si bol.

V utorok 29. januára sa v prváckych
triedach svietilo i v neskorý podvečer.
Nebojte sa, prváci neostali po škole :).
Do ich tried prichádzali predškoláci
- budúci prváci, aby si spolu s rodičmi
prezreli triedy a učebne.
Blíži sa ich veľký deň - zápis do I.
ročníka základnej školy. Ten sa v Devínskej Novej Vsi uskutoční v dňoch
8. - 9. februára. Dovtedy majú rodičia
čas premyslieť si, kam - do ktorej školy
- svoje dieťa zapíšu. Aby sme im rozhodovanie uľahčili, umožnili sme im
počas Dňa otvorených dverí nazrieť do
tried a učební.
Hneď na prízemí - vo vchode privítala
návštevníkov prezentácia využívania
IKT (informačno-komunikačné technológie) vo vyučovacom procese. Žiaci

II. - V. ročníka predviedli svoje prezentácie v PowerPointe, prácu s edukačným softvérom Vybrané slová (Terasoft), alebo riešili logické hádanky v
programe Imagine. Odtiaľto sa mohli
návštevníci vybrať za dobrými vôňami
do školskej jedálne, kde pre ne tety
kuchárky pripravili ochutávku dobrôt.
A veru bolo z čoho
vyberať : kuriatko, zeleninka, fašírka, cestoviny s omáčkou alebo bez, puding, tiramisu...
Prvé poschodie
zasa lákalo možnosťou vyrobiť si čelenku,
namaľovať obrázok na
sklo, vyskúšať si slú-

- Reštaurácia Rollando
čiastkou 5 000,-Sk
- Kaderníctvo Jarka
čiastkou 500,-Sk.
Vecnými darmi do tomboly prispeli:
Družstvo podielnikov Devín,
Starosta mestskej časti Ing. Vl.
Mráz, Zástupca starostu mestskej
časti JUDr. Fr. Baňas, Pohostinstvo pri rybníku, OOZ p. Baranovičová, ul. Mlynská,
- Miroslav Encinger s manželkou,Wep Peter Weiss s manželkou, Lekáreň pri radnici, Lekáreň
pri stanici, Lekáreň Nada P. Horova, Terno – SD Jednota, Ladislav
Jaško, Alojz Rakovský, Reštaurácia u Michala, Spoločnosť Burkhof – káva Slovakia s.r.o., Kvetinárstvo Begra, ul. Istrijská, Poľovný zväz DNV, Kaderníctvo Jarka,
Rodina Bergerová, Pizzeria Mr.
Sergio,
Papier – hračky Frőhlich, Veterinárna ambulancia, ul. Novoveská, Spoločnosť Kronen Slovakia
a.s..
Výnos z príspevkov účastníkov plesu počas jeho konania
dosiahol 70 000,-Sk. Ako hlavný
organizátor IX. Reprezentačného
plesu mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves vyslovuje
starosta mestskej časti Ing. Vladimír Mráz verejné poďakovanie
všetkým sponzorom, prispievateľom a účastníkom podujatia i
menom samosprávy Devínskej
Novej Vsi, ako i detí a mládeže za
ich prejav spolupatričnosti a štedrosti, ktorou sa dosiahol doterajší
výťažok vo výške 514 000,-Sk.
Ing. Vladimír Mráz
chadlá v jazykovom laboratóriu alebo
počítače v PC učebni. Nazrieť sa dalo
i do telocvične, cvičili tam malí basketbalisti z BK Karlova Ves, neskôr
usilovne nacvičovali malí tanečníci zo
súboru Grbarčieta.
Niet sa čo čudovať, že domov sa ísť
nechcelo...
... tak dovidenia na zápise :)
sf

DEVEX 5

Ohrozujú
topole naše životy?
Zhruba pred päťdesiatimi rokmi vysádzali v našej obci mladé
stromčeky – topole. V okolí potoka Mláka, rybníka, Mlynskej záhrady, Plíša, okolo futbalového
ihriska, pod záhradami pod Istrijskou ulicou, Pod záhradami
pri rieke Morave a nepamätám
sa už presne kde ešte všade
inde.
Ako chlapcovi sa mi dostalo
do uší, že sa vraj vysádzajú vetrolamy. Možno sa mi to aj pozdávalo. A nielen mne, aj ostatným kamarátom.
Uplynulo odvtedy už veľa
času a z mladých topolíkov narástli statné stromy. Statné,
krásne, nie pevné a žiaľbohu
veľmi krehké. Dnes už aj menší
vetrík na týchto topoľoch narobí
„paseku“. Padajúce hrubé konáre z topoľov ohrozujú životy a
zdravie občanov.
V priestoroch pod nebezpečnými topoľmi sú cesty, pohybujú
sa po nich dospelí, rodičia, deti.
Je zrejmé, že sa žiada urýchlene odborné riešenie zo strany
zodpovedných a kompetentných
orgánov našej MČ.
Verím, že to nie je problém
na riešenie občanmi samotnými. Nie raz boli totiž občanom
také odkazy, aj v miestnych médiách, adresované.
Môže sa čitateľovi zdať, že
staviam problém zbytočne na
ostrie noža. Možno má pravdu.
Ale takýchto a podobných pro-

blémov je v našej MČ neúrekom.
Vylúčení občania ich vidia, upozorňujú na ne vďaka možnostiam v DEVEXE a právom žiadajú
riešenia.
Problém, ktorý nastal s topoľmi nám po mnohých rokoch
ukazuje, že niekedy dávno sa
stala chyba, i keď dovolím si tvrdiť , že nebola úmyselná. Po vyše
päťdesiatich rokoch sme však
zistili, že sme vlastne v tomto
prípade znova na začiatku.
Našťastie túto chybu možno
bezbolestne napraviť.
Ako sa však v budúcnosti
vyrovnáme s chybami v našej
miestnej komunite, ktoré sa
dnes narobia napriek nesúhlasu
a nespokojnosti občanov?
Mám na mysli napríklad v
podstate jednotný pohľad a
názor občanov na doriešenie zástavby v lokalite Istrijskej ulice
rodinnou zástavbou (viď zhromaždenie občanov 4.12.2007),
zahusťovanie sídlisk, vytváranie pretlaku (nie paradajkového), v dopravnej situácii a v
parkovaní .
Problémy, ktoré z toho vzniknú, zostanú potom problémami
občanov, ktorí ich nezavinili?
Alebo to bude zase problém občana a vyrieš si ho sám?
Alebo snáď budeme mať,
(alebo naši potomkovia), zase
trochu šťastia s riešením problémov ako v prípade s topoľmi?
Kde už budú potom tí, ktorí si
dnes hovoria, MY poslanci?
Ing. Peter Ebringer.

Teda z nášho archívu. Všetky listy adresované redakcii sme preposielali MČ DNV v dobrej viere, že sa dočkáme odpovede, alebo
odpovede sa dočká pisateľ.
Obyvatelia našej mestskej časti
mali možnosť v komunálnych voľbách si zvoliť kandidátov, ktorí sa
majú podľa ich vôle starať o veci
verejné v mestskej časti. Vyberali
si krúžkovaním kandidátov a zároveň tým, že niektorých kandidátov

Nieco
ˇ o pamäti
nezakrúžkovali, dali najavo svoju
nevôľu aby sa títo kandidáti podieľali na správe vecí verejných.
Ľudia volili a zvolili.
A poslanci mestskej časti zmenili.
Jednou súčasťou v rozhodovacom
procese sú stanoviská komisií ktoré
majú iniciatívnu, poradnú a konDEVEX 6

Vybrali sme z archívu
trolnú funkciu. Kto dostal šancu
pracovať v odborných komisiách ?
Hlavne kandidáti strán ktorým
obyvatelia nedali dostatok hlasov
a vo voľbách neuspeli.
Najviac kandidátov bolo zvolených za SDKÚ-DS,SZ - 9 a zároveň si do komisii nanominovalo 11
neúspešných kandidátov z volieb.
Nezávislé fórum - 5 zvolených
kandidátov a 11 neúspešných kandidátov v komisiách. Z ostatných
strán dvaja neúspešní kandidáti.
Miestne zastupiteľstvo má 24 členov. Rovnaký počet je aj členov
komisií neposlancov - neúspešných

Musím reagovať
Ako novinárka s vyše dvadsaťročnou praxou viem, aká nevďačná vie byť novinárčina, hoci
je to povolanie úžasné, tvorivé,
určite zmysluplné. S Petrom Krugom sme študovali v rovnakom
čase – ja ako študentka Univerzity Komenského na riadnom
dennom štúdiu, Peter Krug bol
„diaľkar“. Bolo to v období,
kedy mala žurnalistika oklieštené pravidlá, dané mantinelmi
za ktoré sme nemohli ísť, ak sme
chceli ako novinári prežiť. Dnes
je situácia v mnohom iná, niekedy sa mi zdá, že píše ktokoľvek,
čokoľvek, akokoľvek. Dôležité
je, aby sa noviny predali. Jeden
môj kolega mi raz povedal: „Zapamätaj si, dobre sa predávajú
len tie noviny, z ktorých strieka
krv a semeno.“ Bohužiaľ. Mnohí
moji univerzitní súputníci sa dnes
neživia novinárčinou, ktovie prečo? Koniec-koncov, ani ja. Keďže
sa však cítim srdcom novinárka,
musím s uznaním poďakovať
Petrovi Krugovi, že sa neuveriteľných sedemnásť rokov upísal regionálnemu periodiku, Devexu.
Pravdu povediac, pre novinára
to nie je príliš interesantná práca
z pohľadu publicity. Jeho meno
poznajú čitatelia našej mestskej
časti, možno už v Dúbravke netušia, kto je Krug. Preto si vážim
jeho prácu, lebo mu je milšia
práca pre ľudí, než vlastná popularita. Lenže keby sme všetci písali do periodík s celonárodnou
pôsobnosťou, odkiaľ by sme sa
dozvedeli, že v Devínskej Novej
kandidátov vo voľbách. Celkovo
v komisiách je len 5 obyvateľov,
ktorí vo voľbách nekandidovali.
Nezaregistroval som, že by bola
verejnosť informovaná o tom, že sa
môžu odborníci prihlásiť do komisií, ani mi nie je jasné kto bol tým
arbitrom čo rozhodoval, kto je ,či
nie je odborník v tej ktorej oblasti.
Pretože u mnohých je otázne, či
vôbec sú odborníci.
A tak na záver musím konštatovať, že mi je veľmi ľúto, že tak
rýchlo sme zabudli aké to bolo
keď sa do funkcií mohli dostať len
členovia a aktivisti tej správnej strany a vôbec nikoho nezaujímalo, čo
si o tom obyvatelia myslia. Aj vtedy
sme sa hrali na demokraciu.
Ozaj máme takú krátku pamäť?
Z.P.

Vsi máme šikovných športovcov,
vzácnych umelcov? Kto by si
dal námahu písať o úspechoch
žiakov našich škôl, tanečných a
speváckych súborov? Mnohí z
nás by ani nevedeli, čo sa deje
na radnici.
Zaujala ma preto informácia,
že Devex pravdepodobne končí,
pretože od augusta nedostáva
dotáciu 10 000,-Sk na číslo (slovom desaťtisíc Sk). Možno dnes
po skvalitnení papiera a tlač je
so o nejakú korunu viac.
Nie som kompetentná zaujímať stanovisko k ﬁnancovaniu
tohto dvojtýždenníka, bolo by mi
však ľúto, keby sa jeho vydávanie malo skončiť pre nedostatok
ﬁnancií. Netvrdím, že Devínska
Nová Ves sa zblázni, keď si vo
svojich poštových schránkach
ľudia nenájdu svoje noviny, to
isto nie. Ale bude to škoda. Je
to taký náš malý súkromný klebetník, a nech by bol akýkoľvek,
sedemnásť rokov sme ho živili,
formovali a teraz ho pošleme do
čerta, lebo ho nemienime viac
živiť? Kruté, nie?
Možno nebola smerom k čitateľovi povedaná celá pravda,
ale ponuka na predaj iste nemohla byť tým pravým dôvodom. Rada sa však dozviem,
či sa vydávanie Devexu nedá
zachrániť.
Napriek tomu, že všetko je
možno inak, skláňam sa ešte raz
pred prácou pána Kruga, pretože verte mi, vydávať akékoľvek
periodikum, je mnohokrát urputný boj s veternými mlynmi.
Najmä, ak je na to človek sám.
Obdivujem preto zanietenie
tohto človeka pre svoju prácu,
vďaka za to, že nestratil chuť
pravidelne informovať Devínskonovovešťanov celých sedemnásť rokov. Na to je potrebná
riadne dávka guráže. Asi aj v
tomto prípade platí, že človek
sa musí presláviť najprv za hranicami, aby si ho vážili doma. V
tomto prípade za hranicami našej mestskej časti.
Som presvedčená, že Peter
Krug urobil pre obyvateľov DNV
obrovský kus práce, za ktorý mu
patrí poďakovanie.
Strata, či zánik Devexu by
bola škoda, ale keď to nepôjde
a vydavateľ nenájde dostatok
prostriedkov...
Marika Studeničová,
novinárka, spisovateľka
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W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07 Bratislava
PONÚKAME :
• príjemné posedenie
so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk
(v Snack bare aj v reštaurácii za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií (do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, promócie
• ubytovanie v novo zariadených izbách
• bazén, sauna (aj pre verejnosť)
KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

Wh

W HOTEL

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
* PREDAJ * SERVIS *
PRENÁJOM *
OTS Bratislava, spol. s r.o. hľadá na ústredie v Bratislave:
Asistentku generálneho riaditeľa.
Požiadavky: Aj slovom aj písmom, komunikácia
s pobočkami v zahraničí,
VP: „B“
vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou
prípadne vysokoškolské
Nástup: IHNEĎ

Informácie na tel. 02/64 77 63 75, 69 20 38 11
02 - PREDAJ

VÝPREDAJ

• Ovčie kožušiny – predložky
– dostanete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo.
Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako
kdekoľvek v meste.
•Predám klavír zn.: Karol Buchta.
Tel: 0907-732 182

dámska obuv zo starých zásob

•Hľadám: kozmetičku, pedikérku,
manikérku. Podm. živn. List.
Tel: 0911-619 376

pár za 150 korún

04 - SLUŽBY

v Devexe, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.oo - 18.oo
a na plesovú sezónu ste vybavený

03 - VOĽNÉ MIESTA

•Firma Pallang vykonáva maliarske
práce, natieracie, stierky, fasády.
Tel: 0905-257 454
• TV servis Baláž – oprava televízorov.

Na grbe 43. Tel/zázn.. 6477 6963

07 -ROZLIČNÉ
•HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55.
Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň.
Kontakt: 0903-105 924, www.chata10.szm.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
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%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
•V pondelok 21. 1. z ubytovne
Tatrak na J. jonáša ukradol neznámy páchateľ notebock, prehrávač MP3, sieťový adaptér a myš
všetko v hodnote 34 tis Sk.
•O dva dni neskôr 23. 1. páchateľ oznámil, že v budove ZŠ na
P. Horova je bomba. Kriminálna

polícia páchateľa odhalila, prípad
je v štádiu vyšetrovania.
•Vo štvrtok 31. 1. neznámy páchateľ v noci poškodil plachtu na
prívese motorového vozidla Man
a spôsobil tak škodu 25 tis. Sk.
•V ten istý deň v čase 20.18
– 20.45 h zaznamenali útok na
verejného činiteľa – pohotovostnú motorizovanú jednotku na
Eisnerovej. Prípad vyšetruje Úrad
justičnej a kriminálnej polície.
OO PZ DNV

Futbalový turnaj
Futbalový klub FC Sliacky a
FC Pišta organizujú v sobotu
9. 2. od 9.30h v telocvični ZŠ
I. Bukovčana už 19. ročník
halového futbalového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ I. Bukovčana 3. Ako organizátori
hovoria ide o jedno z najstar-

Hlásna trúba
Tlačový zákon – naša tlač a
starý tlačový zákon. Do roku
1989 mali novinári nad sebou
biľag v podobe tlačového dozoru a ÚV KSS. Ale nič sa nezmenilo. Teraz ten istý biľag
držia v ruke chlebodarcovia
našich novinárov a v regionálnych novinách väčšina pohlavárov v samosprávach.
Ani občan nedostane do novín svoje názory, ktoré sa im
nehodia.
Nový čas 31.1.2008
A čo s naším DEVEXom, ktorý
naši poslanci nechcú. Podobnosť čisto náhodná?
dva

ších pravidelných futbalových
podujatí v Devínskej. Bolo by
vhodné, aby aj pre takéto podujatia mala Devínska vhodnú
športovú halu, dôstojnú reprezentácie väčších športových i
spoločenských podujatí.
s

PS
Prečítali sme kdesi za vás.
Pravdaže, vedieť používať médiá, ktoré vlastníš - to je otázka obrovského významu. Je to
otázka strategická a tiež rozhodujúca.
Umenie, v ktorom sa algebra a harmónia zlievajú
jedna s druhou v extáze a vzniká televízne monštrum planetárneho pôsobenia so
skromným názvom Pervyj a
unikátnym auditóriom stoviek
miliónov.
Ale aby mohla vzniknúť otázka, „ako používať“, treba najprv mať médiá. Na pečienku
zo zajaca potrebujeme najprv
zajaca.

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.

Neskončiť na ulici
Na voľné byty ešte stále čaká
nemálo záujemcov. Nielen slobodní, „potulujúci“ sa po podnájmoch, ale najmä mladé rodiny s deťmi, bývajúce v podnájmoch alebo u rodičov. A radi
by zaplatili za akékoľvek riešenie bytovej situácie. Na druhej strane je, aj DNV, niekoľko
obyvateľov, ktorí síce bývajú,
ale nájomné neplatia. Čo s takými?
Ak ani súdne vymáhanie

dlžôb nepomáha, nasleduje
výpoveď z nájmu a návrh na vysťahovanie.
O tom, koľko dĺžnikov má aj
Mestská časť Devínska Nová
Ves, koľko súdnych podaní sa
uskutočnilo a koľko bytov už
bolo súdnym rozhodnutím vyprataných rokovalo Miestne
zastupiteľstvo 22. 1 .2008.
K problematike sa ešte vrátime.
r

Fejtón

že sa mi stať, aby som dostal
ponuku pri žiadosti o otvorenie prevádzky, či zámere vybudovať ﬁrmu, že potvrdenie
dostanem za prísľub, že potvrdzovateľ bude spoluvlastníkom.
Nemôže sa mi stať, že na
ulici dostanem jasný prísľub
(„bez problémov“) že môžem
na svojom pozemku pristaviť,
„prilepiť“, k múru svojho domu
prístrešok, po obhliadke, a
keď „obhliadači“ nedostanú
všimné, príde mi úradné rozhodnutie, že to nie je možné.
Skrátka... Nemám... žiaden
dôvod robiť si starosti.

Nemôže sa mi stať
To poznáte, keď zlodej kričí:
„Chyťte zlodeja!?“
Nemám auto, nemám motorku, nemám frajerku v Prešporku, ba nemám ani pozemok na predaj. Podnikám.
Ale iba cesty do školy, do obchodu a s rodičmi.
Preto sa mi nemôže stať, že
by som predával pozemok
a úradník, či zodpovedná
osoba by sa ma opýtala, čo
dostane za potvrdenie, že
pozemok nie je alebo bude
stavebnou parcelou. Nemô-

Korenie života
- Kto je obojživelník?
- Mladý človek, ktorého živí
otec aj matka.
•••
- Čo si taký smutný?
- Ale odvolali ministra.
- No a? Veď vymenujú nového.
- Ale bude aj ten mojim strýkom?
•••
- Chlapi, ja som doma NIEKTO!
- Nevrav.

P. Javor jr.
- Fakt. Žena príde domov a hovorí: Niekto by mal umyť riad,
niekto by mal povysávať...
•••
Opitý si sadol do taxíka a zavelil:
- Domov.
- Môžete to trochu upresniť?
– žiada taxikár.
- Môžem. Do spálne!
•••
Niektorí poslanci sú v koalícii,
niektorí v opozícii a niektorí k
dispozícii.

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH

PEČIATKY
a príslušenstvo

Nemusíte chodiť do mesta
VŠETKY DRUHY
dostanete v Devexe
Novoveská 14, 15.00 - 18.00

v 2, 3, 4 posteľových izbách
STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26
Tel./fax: 02 / 6477 0095
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DEVEX 8

