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Už ma unavuje počúvať,
či prijímať informácie o konflikte záujmu pri vykonávaní
funkcie kronikára a poslanca
miestneho
zastupiteľstva
súčasne. Jednoducho som
sa ponúkol túto činnosť
vykonávať, doplniť chýbajúcich 16 rokov, nepýtajúc odmenu...ale, nájdu sa
ľudia, združenie ľudí, či hnutie, ktorí namiesto ľudského,
kresťanského a čo ja viem
ešte akého hľadiska a prístupu neporadia ale hľadajú
možnosť zviditeľniť sa za
akúkoľvek cenu. Podarilo sa.
Ľudia dnes nie sú hlúpi.
Rozoznajú Dalmáciu od
decimálky a tak je ľahšie
zaraďovať. A voliť. Vlastne
by sme mali byť vďační
všetkým, ktorí nám voličom
pomáhajú zviditeľňovaním
svojich „predností“ vyberať,
trebárs aj v súčasných parlamentných voľbách. Strany
a hnutia sa predsa skladajú
z ľudí. Nie vždy platí prezentácia prostredníctvom médií.
Obraz o spoločenstve tvoria
aj tí na 528 mieste, ba aj ten
posledný, korý sa na kandidátku nedostal. Pamätám
„kandidáta“, ktorý sa ani na
pätnásty pokus nedostal do
parlamentu. A nepochopil
prečo.
Šťastnú ruku pri tých
súčasných.
Vydavateľ
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KRÁTKE SPRÁVY
• Nemecká automobilka
Volkswagen (VW) zverila
výrobu svojho prvého
elektromobilu Slovensku.
“Áno, budeme vyrábať aj
elektrický variant modelu
up!, teda e-up!,” potvrdil
nový šéf Volkswagenu
Slovakia Albrecht Reimold.
• V nedeľu 18. 3.
2012 o 15.00 h sa vo
veľkej sále Istracentra
uskutoční Valné
zhromaždenie Miestneho
odboru Matice slovenskej
Devinska Nova Ves.
Organizátori pozývajú
všetkých svojich členov.

Cyklomost takmer spája slovenskú a rakúsku stranu
Práce na výstavbe cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a obcou Schlosshof pokročili. Oceľová konštrukcia cyklomosta už takmer
spája slovenskú a rakúsku stranu. Priebeh prác bol skontrolovať predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Práce pokračujú
podľa harmonogramu a už v lete by mal byť most prístupný cyklistom
aj peším.
Cyklomost, stav prác vo februári 2012, na začiatku marca
a súvisiace aktivity.

Montáž v rieke
Montáž na rakúskej strane
nad pevninou je takmer hotová
a zároveň osadili aj dielec smerom
do toku rieky na dočasnú oporu,
ktorý je už súčasťou 180 m dlhého
mosta nad riekou Morava. Na slovenskej strane pre vysokú hladinu
rieky odložili montáž dielca smerujúceho do toku rieky.
Zároveň
dokončili
dovoz
oceľovej konštrukcie z jednotlivých
výrobní do MČ Bratislava – Devín-

ska Nová Ves na predmontážne
pracovisko všetkých dielcov
oceľovej konštrukcie 180 m dlhého
mosta.
Pokiaľ klesne hladina rieky, budú
stavbári pokračovať montážou
v rieke Morava, potrebnej na
osadenie strednej časti mosta.
Predpokladané spojenie Cyklomosta nad riekou je začiatok marca
2012, následne bude prebiehať
montáž nad pevninou na sloven--

Parlamentné voľby
budú už túto sobotu

10. marca 2012

skej strane po ul. Na Mýte .
Na výstavbu Cyklomosta nadväzuje začínajúca výstavba záchytného parkoviska Pod Skalou.
Pripravujú sa cyklotrasy smerom
do Lamača, Dúbravky, Záhorskej
Bystrice.
V piatok 2. 3. 2012 bola medzinárodná konferencia na Bratislavskom samosprávnom kraji o rozpracovaných projektoch súvisiacich s otvorením Cyklomosta a rozvojom cestovného ruchu v MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves
a v celom dotknutom regióne.
Milan Beláček
Úzavierka dnešného čísla
bola 2.3. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 16.3. 2012,
číslo vyjde 23.3. 2012.

Z rokovania
MIETNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Musím sa priznať, že ako
nováčika v komunálnej politike
ma občas ešte niečo prekvapí.
Ale také prekvapenie, aké
som zažil na rokovaní nášho
miestneho zastupiteľstva vo
februári, to som nečakal. O to
najzaujímavejšie sa chcem
teraz s vami podeliť. Na tomto
zastupiteľstve sme hlasovali
celkovo 19 krát. Poslanci za
poslanecký klub Devínska Inak
(Tešovič, Rajchl, Hlaváčová,
Vanková) sa z 19 hlasovaní
zúčastnili len na dvoch, na 17
boli neprítomní. V zmysle rokovacieho poriadku som sa obrátil
na predsedníčku mandátovej
komisie poslankyňu Hlaváčovú,
nakoľko neúčasť počas rokovania na dobu dlhšiu ako 1 hodina sa oznamuje predsedovi
mandátovej komisie, ktorý túto
skutočnosť následne oznamuje
predsedajúcemu, teda mne. Nič
také sa na zastupiteľstve nestalo. Poslankyňa Hlavá-čová mi
následne ich neprítomnosť vysvetlila vskutku originálne. Tvrdila,
že poslanci sa menšiu časť zasadnutia zastupiteľstva zdržiavali
na svojom mieste v rokovacej
sále a zvyšnú časť rokovania
sledovali zo vstupných dverí rokovacej miestnosti, odkiaľ boli
po celý čas spôsobilí kedykoľvek
zasiahnuť do rokovania. Predstavte si, čo by vám povedal
váš zamestnávateľ, keby ste
ráno prišli do práce, zapísali

si príchod, zapli počítač a potom
sa postavili na chodbu a pozerali sa na svoje pracovné miesto
a boli kedykoľvek spôsobilí začať
pracovať. Asi by vás nepochválil
a o svoje miesto by ste rýchlo prišli.
Vskutku pozoruhodná pracovná
morálka týchto poslancov.
Vo veci mandátu poslanca
Kruga sme si 2 týždne pred
zastupiteľstvom na rokovaní Miestnej rady dohodli určitý postup,
ktorý schválil aj poslanec Tešovič.
Na zastupiteľstve však už poslanec
Tešovič konal a hovoril úplne inak.
Ale na to som si už pravdupovediac
zvykol, v prípade tohto poslanca je
to už takmer pravidlo. Na tomto rokovaní sme schvaľovali aj dohodu
o stavebnej a prevádzkovej údržbe
cyklomosta. Poslanci Tešovič, Rajchl, Rajkovič, Hlaváčová, Vanková
vôbec nehlasovali. Nechcem si
predstaviť tú medzinárodnú hanbu,
keby sme túto dohodu neschválili.
Do histórie našej mestskej časti
sa určite zapíše aj poslankyňa
Hlaváčová, ktorá predkladala materiál a potom o ňom nehlasovala.
Najviac ma však šokoval poslanec
Rajkovič, predložil návrh uznesenia, podľa ktorého stratil mandát
poslanec Krug a nastupuje miesto
neho náhradník. Bez jediného
dôkazu, na základe svojich domnienok. Mal som pocit, že som
sa vrátil do 50. rokov minulého
storočia, do obdobia totality..
Fotokópia jeho návrhu je v redakcii,
originál mám u seba.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

MAREC – mesiac knihy
Miestna knižnica oznamuje svojim čitateľom, že počas mesiaca marca,
môžu vrátiť všetky oneskorené výpožičky kníh bez poplatku.

VW potrebuje stovky ľudí,
Výroba mestských vozidiel
New Small Family v bratislavskom
závode Volkswagen Slovakia
(VW SK) prejde v apríli na trojzmennú prevádzku, informoval hovorca spoločnosti VW SK Vladimír
Machalík.
„Výroba v trojzmennej prevádzke od 16. apríla vytvorí viac ako
DEVEX 2

650 nových pracovných miest priamo v závode. Ďalšie stovky vzniknú
u dodávateľov,“ uviedol člen predstavenstva pre perso-nálnu oblasť
VW SK Wilfried von Rath.
Spoločnosť začne nábory pre
tretiu zmenu už od 1. februára,
potrvajú do konca marca. „Každý
novonastúpený pracovník absol-

Teplo GGE bude
kúriť v Devínskej
V Devínskej Novej Vsi od
nového roka dodáva teplo
a teplú vodu spoločnosť TEPLO
GGE. Tá vznikla fúziou Tenergo
Brno, a.s., ktorá tu dodávala
teplo doteraz, so spoločnosťou
POV BYT, s.r.o. Spoločnosť POV
BYT, s. r. o., dodávala teplo
a teplú vodu pre obyvateľov
Považskej Bystrice, a Tenergo
Brno, a. s., poskytovala rovnaké
služby
okrem
bratislavskej
Devínskej Novej Vsi aj v Snine
a Želiezovciach. Obe spoločnosti
uskutočnili 1. januára 2012 fúziu. Informovala o tom Linda Adameková
zo spoločnosti GGE.
Zlúčením
týchto
dcérskych firiem Grafobal Group
Energy vznikla nová spoločnosť
TEPLO GGE. Tá bude odteraz
zastrešovať všetky doterajšie aktivity v jednotlivých mestách. Zároveň

sa stáva majoritným akcionárom
spoločnosti SOUTHERM, kde
zabezpečuje dodávku tepla pre
väčšiu časť Dunajskej Stredy.
Novým riaditeľom spoločnosti
TEPLO GGE sa stal Rudolf Pradla. „Cieľom fúzie je sprehľadniť
obchodnú štruktúru spoločností
patriacich do skupiny GGE
a vytvoriť priestor pre redukciu
nákladov v rámci skupiny. Verím, že
moje odborné poznatky pomôžu
pri transformácii,“ vysvetlil Pradla.
Synergický efekt spojenia by
sa mal podľa neho prejaviť aj
v logistike a obchodnom styku so
zákazníkmi. Do novej spoločnosti
sa budú v budúcnosti začleňovať
aj prípadné ďalšie akvizície GGE.
„Posilňujeme našu pozíciu v energetike na Slovensku a zároveň
veríme, že nám tento krok pomôže
aj pri našich plánoch expanzie
v rámci Európy,“ dodal Pradla.
ta

Župa hľadá názov
pre cyklomost cez rieku Moravu
Pri rozhodovaní o názve cykomosta medzi Devínskou Novou
Vsou a rakúskou obcou Schlosshof ,
ktorý by mal byť prejazdný už v lete
tohto roka zaváži aj hlas verejnosti.
Verejnosť môže vybrať názov
pre cyklomost spomedzi troch
navrhnutých pomenovaní - Most
Márie Terézie, Most slobody,
Most železnej opony, alebo môže
navrhnúť vlastný názov. Záujemcovia môžu o názve hlasovať, do konca apríla, aj na internetovej stránke

Bratislavského kraja, na Facebooku
kraja, zapojiť sa môžu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie zadarmo si ju môžu stiahnuť majitelia
smartfónov), svoje návrhy môžu
poslať aj mailom na adresu cyklomost@region-bsk.sk, na poštovú
adresu Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava alebo osobne
na Úrad BSK. O konečnom názve
cyklomosta rozhodnú krajskí poslanci.

Knižnica je otvorená:
Pondelok, Streda, Štvrtok
12.00 – 18.00
Utorok
zatvorené
Piatok
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Knižnica IC

ZAČAL
NÁBOR
vuje kvalifikačný tréning v dĺžke minimálne štyroch týždňov v závislosti
od pracovného miesta,“ informoval
Machalík.

Volkswagen potrebuje obsadiť
predovšetkým pozície v produkcii, od karosárne, cez lakovňu,
výrobu agregátov až po montáž.
Uchádzači by mali mať technické
vzdelanie najlepšie strojárskeho
alebo elektrotechnického zamerania, výhodou je prax v automobilovom priemysle.

Zastávky MHD
v Devínskej Novej Vsi
S veľkým záujmom som si prečítal
článok ing. Miloša Encingera
a bohužiaľ s ním musím súhlasiť,
že zastávky MHD v Devínskej sú
v katastrofálnom stave. A musím
sa priznať, že ako starosta našej
mestskej časti sa za tento stav
hanbím, hoci som ho nespôsobil
a jeho riešenie nie je úplne v mojich
rukách. Zastávky MHD sú dôležitým
prvkom verejného priestoru a všetci
citlivo vnímame, v akom stave sa
nachádzajú. Hneď po svojom
nástupe do funkcie som sa tento stav
snažil riešiť, no všetko stroskotalo na
nedostatku finančných prostriedkov. Pevne verím, že tento rok svitá
na lepšie časy. Spolu s naším poslancom v mestskom zastupiteľstve
ing. Vladimírom Hečkom vyvíjame
enormné úsilie, aby tento problém
začali na magistráte kompetentní
riešiť. O tejto problematike, a aj

o iných problémoch našej mestskej
časti, budem tu u nás v Devínskej
Novej Vsi hovoriť s pánom primátorom Ftáčnikom a pevne verím, že
sa nám podarí nájsť riešenie. Pán
primátor navštívi našu mestskú časť
14. 3. a týmto by som vás všetkých
chcel pozvať na stretnutie s ním do
Istracentra, ktoré sa uskutoční 14. 3.
o 16,30 h kde bude odpovedať na
vaše otázky.
V tejto súvislosti mi nedá
nespomenúť problém s vandalmi,
ktorý tieto naše zastávky ničia.
Darmo sa bude samospráva snažiť,
pokiaľ výsledky jej práce bude niekto sústavne ničiť. Pevne verím, že aj
s týmto problémom si dokážeme
poradiť vybudovaním nového kamerového systému, na ktorý sa nám
podarilo získať dotáciu a ktorý
začne fungovať už tento rok.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

Dlhodobo
odparkované
Okrskári MČ DNV vykonali
(začiatok marca) miestne
zisťovanie dlohodobo odparkovaných motorových vozidiel, na ktoré umiestnili výzvu
na ich odstránenie z dôvodu
zaujatia verejného priestranstva. Nakoľko v MČ je nízky
počet parkovacích miest, chce
týmto mestská polícia vyzvať
občanov, aby uvolnili miesta,
ktoré zaberajú ich dlhodobo stojace vozidlá (vraky). V opačnom
prípade v spolupráci s MČ DNV
bude vozidlá odstraňovať MsP
v rámci zákonných možností.

HĽADÁTE

DEVínskonovoveský
Expres (DEVEX)
na internete?
Dostanete sa k nemu ak
pri hľadaní napíšete:
www.devinska.sk,
kliknete na (červený) znak
Devínskej a Devex už budete
mať pred sebou. Vďaka pánovi
Pešadíkovi tam nájdete aj
roky 2008, 2009, 2010, 2011
a pravdaže vždy najčerstvejšie
vydanie skôr ako sa dostane
v tlačenej podobe k čitateľom.
V tlačenej podobe kolportéri
roznášajú Devex spravidla
v piatok , v súčasnosti každý
párny týždeň. Na internete býva
už vo štvrtok. (Občas aj v stredu)

Revitalizácia bunkrov
prispeje k rozvoju turistického ruchu

NA GUDÓNY ZBLÍZKA

Dovoľte mi odpovedať na viacero otázok, ktoré boli uverejnené
v Devexe v čísle 2 o problematike
gudrónov. Problematike gudrónov
sa experti venujú už takmer 20
rokov. Spomeniem len vývoj
za posledných niekoľko rokov
a môžem ubezpečiť pisateľku, že
tejto problematike sa naša mestská
časť venuje veľmi intenzívne a ja
osobne som absolvoval mnoho
stretnutí s odborníkmi v tejto oblasti.
V roku 2008 Ministerstvo životného
prostredia dalo vypracovať aktualizáciu analýzy rizika i štúdiu
uskutočniteľnosti pre skládku gudrónov s cieľom aktualizácie projektu sanácie. Na základe uvedenej
štúdie sa odporúča zvoliť definitívne
riešenie sanácie a rekultivácie skládky gudrónov, t. j. ich úplné premiestnenie z kameňolomu s následnou
technickou a biologickou rekultiváciou kameňolomu a stabilizáciou
jeho stien. V štúdii uskutočniteľnosti
sa navrhuje sanácia skládky kombináciou metód – off site pre kyslé
gudróny, t. j. úprava do podoby
umožňujúcej jej termické využitie
a metódy solidifikácie pre zem

iny a kontaminované gudróny
a následne použitie solidifikátu ako
rekultivačného materiálu.
MČ DNV následne nechala
vypracovať projekt sanácie skládky
gudrónov a v auguste 2011 bolo
vydané rozhodnutie o využití územia „Sanácia a rekultivácia skládky
gudrónov v kameňolome Srdce
– DNV“ verejnou vyhláškou, ktorú
nájdete aj na našej webovej stránke. Projekt sanácie gudrónov rieši
vyťaženie a odvoz uložených odpadov mimo priestor skládky, kde
budú následne gudróny upravené.
Tieto metódy úpravy odpadov sú
dnes vo svete známe a používané.
Detaily samozrejme ešte nie
sú známe, nakoľko dodávateľ
sanačných prác bude vybraný až
v ďalšej etape výberovým konaním.
Pisateľka vo svojom príspevku spomenula aj ďalšie problémy a ja
ju chcem ubezpečiť, že na ich
odstránení intenzívne pracujeme.
Ak by mala ďalšie otázky, veľmi
rád jej odpoviem osobne a teším
sa stretnutie s ňou, dvere má u mňa
otvorené.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

Projekt Za mostom je spoločnou
iniciatívou Bratislavského samosprávneho kraja a spolkovej krajiny
Dolné Rakúsko. Ide o revitalizáciu
pohraničných bunkrov pozdĺž
rieky Morava za 475 000 eur,
ktoré z 95 percent poskytne Európsky fond regionálneho rozvoja.
Revitalizácia bunkrov nadväzuje na
dobudovanie základnej turistickej
infraštruktúry pre kvalitný rozvoj
cykloturizmu a turizmu v regiónoch
susediacich s cyklomostom, ktorý
sa stavia medzi Devínskou Novou
Vsou a Rakúskom.
Renovované
bunkre
majú
zatraktívniť cyklotrasy v danom
území a prispieť tak k rozvoju
cezhraničného turistického ruchu.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej

spolupráce medzi Slovenskom
a Rakúskom.
Projekt by sa mal realizovať v rokoch 2011 až 2013. Jeho hlavným
partnerom je BSK Budovanie cyklomosta, rozvoj turistických a cykloturistických trás na Záhorí, vrátane
revitalizácie siedmich bunkrov a vybudovania záchytného parkoviska
v Devínskej Novej Vsi je súčasťou
ďalších oveľa väčších investícií,
ktoré majú nielen turistický rozmer,
ale predovšetkým veľký hospodársky význam v rámci spolupráce
medzi Slovenskom a Rakúskom. Ide
predovšetkým o prepojenie nultého
okruhu D4 s rakúskou rýchlostnou
komunikáciou S8 a postavenie
prvého pevného cestného mesta
medzi obcami Záhorská Ves a Angern.
DEVEX 3
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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
14. 3. Koncert populárnej hudby

- účinkuje Základná umelecká škola v DNV
miesto: veľká sála Istra Centra
16. 3. Divadelný piatok Čarovné divadlo
a Dlhý nos ( Ján Rumanovský )
- účinkujú žiaci Základnej umelecke školy Eugena
Suchoňa - 3. ročník literárno dramatického odboru
a žiaci Základnej umelecke školy v DNV
miesto: veľká sála Istra Centra o 18.00 h., vstupné 1 euro
18. 3. 15. Schôdza MO Matice Slovenskej
miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h.
24. 3. Privítanie Jari
- program plný ludovej hudby, ukážok jarných tradicií,
zdobennie - pálenie MORENY...od 14.00 h.
miesto: priestranstvo pred Kostolom, po
programe sprievod ku rieke Morave

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.

Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred!
20.3. o 18.00 h.
Prednáška: Podzemná voda – všadeprítomný
zdroj alebo vzácny tichý spoločník?
- geologická prednáška pre verejnosť organizovaná v spolupráci
so Slovenskou geologickou spoločnosťou a ŠGÚDŠ
- prednáša RNDr. Peter Malík, CSc.
Vstup: voľný
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
24.3. 14.00 h.
Privítanie jari
- podujatie pre verejnosť, oživenie zvykov a tradícií
našich predkov pri príchode jari
- program: vystúpenia DFS z DNV, ukážky jarných tradicií a remesiel,
detské dielničky, sprievod s Morenou k Morave a jej pálenie
Vstup: voľný
Miesto: priestranstvo pred Kostolom Ducha Svätého

Program kina DEVÍN v Devíne
14. 3.
21. 3.
21. 3.
25. 3.
28. 3.
1. 4.

o 18,30 hod.
o 17,00 hod.
o 18,30 hod.
o 15,30 hod.
o 18,30 hod.
o 17,00 hod.

SILVESTROVSKÁ NOC
HAPPY FEAT 2
BASTARDI 2
IMORTALITAS
TU TO MUSÍ BYŤ
POLNOC V PARÍŽI

Program kina ISTRACENTRUM v DNV
11. 3.
18. 3.
20. 3.
25. 3.
27. 3.
31. 3.

DEVEX 4

o 16,00 hod.
o 18,00 hod.
o 20,00 hod.
o 18,00 hod.
o 20,00 hod.
o 17,00 hod.

FAUST
STOCKHOLM EAST
HAPPY FEAT 2
IMORTALITAS
TU TO MUSÍ BYŤ
POLNOC V PARÍŽI

Pozoruhodná výstava
Koncertné
siene,
javiská,
múzeá, výstavné haly, multifunkčné
sály a iné nové umelecké priestory v Dolnom Rakúsku sú obsahom
fotografickej expozície Budova[ť]
pre umenie. Vo výstavných priestoroch Design factory v Bratislave
potrvá do 1. apríla.
“Výstava dokazuje, že architektúra vytvára priestor pre umenie a je sama umením,” povedal
v piatok (2. 3.) na vernisáži

veľvyslanec Rakúska na Slovensku
Josef Markus Wuketich.
Vo výbere je 53 novostavieb
v rôznych mestách najväčšej
rakúskej spolkovej krajiny, ktorá
susedí so Slovenskom v tesnom prepojení Dunajom. Otvorenie hraníc
po páde železnej opony ovplyvnilo spomínanú kultúrnu výstavbu,
ktorá za ostatné roky výrazne formuje obraz Dolného Rakúska.

VALENTÍNSKA nálada
Každý deň každý z nás na každom
kroku stretáva lásku , ktorá sa
skrýva v rôznych podobách. Sympatiu, náklonnosť, úctu, prívetivosť
či priazeň môžeme prejavovať
kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom. More lásky zaplavilo
počas
valentínskeho
týždňa
priestory našej školy na Ulici Ivana
BUKOVČANA 3. Začalo sa to záplavou pestrofarebných srdiečok,
ktoré ozdobili priestory tried aj
chodieb. Pokračovalo valentíns-

kou poštou plnou dobrých správ,
milých želaní a nežných vyznaní.
Záver patril veľkej valentínskej
diskotéke, ktorá rozozvučala
školskú jedáleň. Vstupenkou na
ňu bolo perníkové srdiečko, ktoré
pre každého účastníka s láskou
upiekli naše tety kuchárky. Hry,
tanec, sladké občerstvenie, pekné ceny, pohoda, dobrá nálada.
Pekné popoludnie prežité so
spolužiakmi a kamarátmi.
Soňa Škulová

Podujatia Miestnej knižnice Istra Centra vo februári.

Muzikál Janko HRAŠKO

Miestna knižnica Istra Centra
aj v mesiaci február pokračuje
vo svojich kultúrno-vzdelávacích
aktivitách. Pracovníčky Miestnej
knižnice spolupracujú v rámci projektu „ Kúzelná rozprávka“ od roku
2010 s Pedagogickou a sociálnou
akadémiou na Bullovej ul. v Dúbravke.
Kto by z nás nechcel byť
aspoň na chvíľu vílou, princeznou, kráľom... alebo Jankom
Hraškom? Dňa 15.2. 2012 nás
do sveta rozprávok preniesli
študentky 4. ročníka Pedagogickej
a sociálnej akadémie, ktoré pod
vedením prof. Mgr. Ivety Macejovej uviedli na scénu Istra Centra
muzikálové predstavenie „Janko
Hraško“. Naše pozvanie na
predstavenie prijalo 150 žiakov
1. stupňa zo Základnej školy

I. Bukovčana 3. a P. Horova 16.
Deti neskrývali svoje nadšenie
a počas celého predstavenia
si tlieskali do rytmu. Melodické
pesničky muzikálu a vynikajúce
spevácke a herecké výkony
hlavnej postavy Janka Hraška
v prevedení Petry Boršovej prekvapili vyzretosťou a profesionálnym
stvárnením postavy.
Veríme, že projektom „Kúzelná rozprávka“ otvárame našim
najmladším deťom dvere do sveta
dobra a zla, kúziel, rozprávkových
príbehov tak, aby sme v nich prebudili záujem o čítanie, knihy, vzdelávanie a tým dosiahneme výchovno - vzdelávací cieľ, ktorý tento
projekt sleduje.

Marcela Ľuptáková

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa
Daniel RÖTH
a Radka BEDNÁROVÁ
Alojz OVEČKA
a Mgr. Katarína
PIVOVARČIOVÁ
Martin ŽIDEK
a Lucia ŠVAJDLENKOVÁ
Blahoželáme!

Odišli z našich
radov

Beáta AGALAREVOVÁ
Ernest KURPEL
Mária GROSSCHMIDTOVÁ
Ľudmila JANKOVIČOVÁ
rod. Koláriková
Magdaléna BOŤANSKÁ
Miroslav ČAMBALÍK
Iveta BENEŠOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Kauza, či aféra?
V ostatných dňoch rozdúchala
skupina ľudí, či hnutia aféru
ohladne kronikára v Devínskej.
Z niekoľkých ohlasov, ktoré prišli aj
do redakcie ponúkame:
– Milý pán Peter, Božie mlyny
melú.. Včera som čítal v Bratislavských novinách stanovisko Vášho
starostu. Aspoň sú veci jasné.
Pevné nervy želá J.
– O niektorých ľuďoch nemožno
pochybovať. Sú takí, akí sú. Darmo
sa predvádzajú v ovčích rúchach,
svoju podstatu nezakryjú! dv
– No pozerala som to aj na DTV,
neviem komu o čo ide, ale je jasné, že znova je tam niekto, kto rád
bude robiť zle a vôbec mu nejde
o to , že je tam preto aby pomáhal
ľuďom v obci.

Slovo majú

Novoveštania
Politológovia odhadujú, že
odovzdávanie prázdnych obálok

Tohto ročný fašiang bol síce
krátky podľa kalendára, ale zato
veselý. Od reprezentačného plesu až po maškarnú zábavu a pochovanie basy, boli miestnosti plné
plesajúcich občanov.
V škole a v Istracentre sa tešili aj
zamaskované detičky v rôznych
pekných maskách. Aj dospeláci predviedli svoju fantáziu,
aby maskami zabávali prítomnú
spoločnosť na parkete.
A nezaháľali ani dôchodcovia.
Klub dôchodcov bol preplnený
do posledného miestečka. Dobrá hudba lákala hneď masky.
Prichádzala francúzska maliarka,
Cica-Mica, kominár, veselý šašo,
Lady Gaga, Makovička a...
Posledné číslo mali tanečnice
Kankánu. Tanečníc bolo sedem
v pestrofarebných sukniach
s rôznofarebnými volánmi, čierne
tričká, rukavice, klobúky a noha-

Plesová sezóna skončila
vice biele pod kolená s čipkou.
Roztancovali sme sa a povykrúcali aj všetkých prítomných
dôchodcov a poviem vám, než
sme sa
odmaskovali, nemali sme ani
jeden suchý vlas na hlave.
Po odmaskovaní nás vekúca
pani Danka odmenila sladkou pozornosťou. My jej zase
ďakujeme za jej snahu a milý
príhovor, ako nás každý rok uvád-

za a pomáha organizovať celý
program.
Pochovaním basy sa skončila
fašiangová zábava na ktorej boli
účastníci programu pochovávania Jožko B., Tonko S., a hrobár s
plačkami. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že aj dôchodcovia
sa ešte vedia zabaviť, aj keď ich
choroby navštevujú.
lh ti

Dôchodcovia v DNV
oblasti absolvovali
Stále aktívni Vselfzdravotnej
monitoring (laické meranie

V sobotu 25. februára členovia
základnej organizácie Jednoty
dôchodcov v Devínskej hodnotili,
na výročom stretnutí v Istracentre,
uplynulý rok 2012.

A veru mali čo, pretože takú bohatú činnosť nemajú za sebou ani
oveľa mladší a zdravší.

a poznávanie stavu a činnosti
svojho organizmu),Deň srdca,
dva krát ročne zbierali medvedí
cesnak. V športovej oblasti absolvujú jeden krát týždnne zdravotné
cvičenie, ale aj zorganizovali cyklistický výlet, silvestrovský výstup na
Devínsku Kbylu, okresný športový
deň seniorov. V sociálnej oblasti
navštívili nirktoré kúpeľné zariadenia na Slovensku i v Maďarsku.
Nezaostávajú ani v kultúrnej
a spoločenskej oblasti a nezabudli
pripomenúť príkladnú spoluprácu
s tiež aktívnym Klubom dôchodcov
v DNV.
bj

Výpis z obchodného registra môžete v Bratislavskom kraji získať až na 71 miestach

Od decembra minulého roku Notárska komora umožňuje vydávať výpis z obchodného registra na počkanie
u všetkých notárov. Nemusíte teda cestovať na jeden okresný súd. V Bratislavskom kraji je pre Vás k dispozícii
71 notárov. Na webovej stránke www.notar.sk zistíte úradné hodiny najbližšieho notára a jeho kontakt.
Na notára sa okrem výpisu z obchodného registra môžete obrátiť aj vo veci: zápisu do katastra nehnuteľností,
pri dedičskom konaní, závete, úradnom overovaní dokumentov a pod.
bez hlasovacieho lístku v parlamentných voľbách nebude mať veľký význam.
vh
Nerozumiem autobusovej linke
č. 128. Chodí od ulice Na hriadkach
po miestne Tesco. Neviem, či je to,
a pre koho, rentabilné. Domnievam

sa, že oveľa rentabilnejšie by to
bolo, keby autobus chodil už z Kolónie cez viac ulíc v Devínskej (Istrijská, Na vyhliadke, Kosatcova.........
Metro. Volkswagen...) a nielen pre
jeden, či dva obchody ale aj pre oyvateľov. Takto často videť v autobuse

jedného, dvoch cestujúcich.
me,vb,an
Nepáči sa mi ako členovia niektorého hnutia dokážu inkvizítorsky
„riešiť“ niektoré otázky iných ľudí,
iných spoločenstiev ako toho svojho.
tm
DEVEX 5

Zastávky MHD

Malinovo
Devínska Nová Ves

V predchádzajúcich dvoch
číslach sme uviedli materiály Ing.
Miloša Encingera o zastávkach
MHD v Devínskej Novej Vsi. Teda
o ich neutešenom stave, odpudzujúcom vzhľade a neriešení tohto
problému. Nakoniec sme zistili,
že bodobný osud zdieľajú aj zastávky v iných mestských častiach
a ak sa nájde slušná, patrí medzi
výnimky. Stretli sme sa aj s názorom, že je kríza a na revitalizáciu,
obnovu, či opravy niet peňazí.
Nuž aj v iných mestách a dedinkách slovenska je kríza, tá je aj

Uličné Krivé

Gattendorf

Koho voliť?

Ktorí ľudia sú hodní toho,
aby ste sa vôbec zaoberali
niektorým menom, niektorým subjektom usilujúcim
sa o váš hlas?
-Politici, ktori hľadajú pravdu,
spravodlivost a právo a nie svoje
osobné záujmy a ciele.
-Politici, ktorí si uvedomujú, že
vládnuť znamená slúžit a nekandidujú preto, aby sa hneď po zvolení stali podnikateľmi, novodobou
volenou sľachtou, korumpovali
DEVEX 6

v Rakúsku...Ľudia sú však iní. A nie
možno ale v skutočnosti.
Jedna lastovička sa však objavila na ulici Preložka Mlynská sme
zaregistrovali čistenie presklaných
zastávok MHD už pred týždňom.
Inak...? Sprejerov treba prichytiť
(pomôžu až kamery?), vylepovači
plagátov, oznamov...všetci majú
na nich adresy a telefónne čísla...
Dnes prinášame ďalšie z fotografií autor M. Encingera
r

Čičov

a stavali sa korumpovanými.
-Politici, čo majú a rešpektujú
morálne zásady a podľa nich sa aj
správajú na verejnosti.
-Politici, čo nekradnú, aj keď je to
v medziach zákona, lebo DESATORO hovori nepokradneš. (Nie
sú na výplatných listinách betonáriek ani iných firiem)
-Politici, čo rešpektujú právo
každého človeka na výhradu svedomia.
-Politici, čo budú bojovať za

dodržiavanie
základných
ľudských práv a náboženskej slobody nielen doma, ale aj vo svete.
Nielen slovom, ale aj skutkom.
-Politici, čo budú bojovať za
právo na život od počatia až po
prirodzenú smrť.
-Politici, čo budú chrániť základnú
bunku našej spoločnosti, ktorou
je rodina a tvorí ju zväzok medzi
mužom a ženou. (A nie medzi
mužom a mužom)
-Politici, ktorí urobia všetko preto,

aby mal každý prácu, za prácu
spravodlivú mzdu, hodnú občana
EU a všetci ľudia mohli žiť v dôstojných ľudských podmienkach.
-Alebo inak, aby sa tam dostali politici, čo majú počas celého
funkčneho obdobia chrbtovú kosť,
neskrývali sa za rôzne hnutia,
s ktorého názvom sa ich život vôbec, ale vôbec nestotožňuje, robia
hanbu názvu, s ktorým sa oháňajú
a špinavosti, ktoré produkujú sú
neuveriteľné.

Príležitosť investovať

Typ nehnuteľnosti:
chaty a rekreačné objekty
Zastavaná plocha: 105 m²
Umiestnenie objektu:
centrum obce
Kúrenie: lokálne-elektrické
Elektrina: 400 V
Voda: zdroj pre celý objekt
Odpad: kanalizácia
Poloha objektu: V bloku
Ulica: Martinské hole
Predaj: 399 900 eur bez DPH

Ponúka spoločnosť PRESSKAM
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Kontakt: 02/6436 9590, 0908 700 684
Typ nehnuteľnosti:
kancelárske priestory
Veľkosť pozemku:
800 m²
Počet poschodí: 2
Zastavaná plocha:
180 m²
Obytná plocha: 0 m²
Vek nehnuteľnosti: 0
Predaj: 400 tis. eur
Prenájom: 100 eur/m²/
rok + energie a služby
popis: administratívna budova pod Devínskou kobylou, úžitková plocha: 2 x 180 m².
na prízemí sú 4 kancelárie + recepcia a zasadacia miestnosť + 2x soc. Zariadenie
+ trezorová miestnosť. Na poschodí 8 miestností + 2x WC. Na poschodie je samostatný
vchod. V budove je alarm. Budova má samostatné kúrenie a nachádza sa v stráženom
objekte. V objekte je autoservis, autodoprava. Budova bola rekonštruovaná v 90tych
rokoch.

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

02 - PREDAJ
• Predám kočiar zn. TEUTONIA, trojkombinácia (hlboký, športový a do
auta), kompletne vybavený vo veľmi
dobrom stave, farba bordová, cena
390 eur.
tel.: 0910 965 917

• 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

popis: chata Martinské hole. Chata sa nachádza v tesnej blízkosti, cca 30 m od
vleku, je murovaná, dvojpodlažná, s podpivničením. Kapacite pre ubytovanie: cca 20
ľudí. V dvoch nadzemných podlažiach sa nachádza 9 izieb, kuchyňa, spoločenská
miestnosť a lyžiareň, v suteréne je spoločenská miestnosť s kuchynkou a barom, sauna,
posilňovňa, sociaálne zariadenia a sprchy (ossobitne muži/ženy). IS elektrina, voda,
kanalizácia. Kúrenie je elektrickými konektormi. Možnosť rozšírenia kapacity v podkroví pre spálne detí. Chata sa predáva s kompletným zariadení, t.j. cena je vrátane
zariadenia. Možnosť prevádzkovať ako penzión, resp. firemné rekreačné zariadenie
s využitím aj mimo zimnej sezóny. Krásne prostredie, okolie vhodné na turistiku. Chata
sa nachádza v nadmorskej výške cca 1200 m.
Lyžiarske stredisko Martinské hole je vyhľadávané pre dlhú zimnú sezónu s prírodným
snehom. Skicentrum Martinky má novú 6-sedačku, nové zasnežovanie, nové služby,
plánovanú kabínkovú lanovku z Martina. Viac info na www.martinky.com

• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• 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
• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa
alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442, 0902 611 594

Darcovia splnili 566 detských prianí
Vďaka mnohým neznámym
štedrým ľuďom sa Komunitnej
nadácii Bratislava podarilo splniť
ďalších 566 knižkových snov detí
z 15 bratislavských krízových
centier a združení venujúcim sa
znevýhodneným deťom.
Ľudia s chuťou darovať a pomôcť
mohli opäť počas projektu Daruj
knihu zájsť do kníhkupectiev Art-

forum na Kozej ulici, Panta Rhei
v Auparku, Polus City Center a na
Poštovej ulici.
V nich boli prichystané malé
kopce detských kníh ozdobené
farebnými štítkami s konkrétnymi
menami detí. Stačilo niektorú
z označených knižiek kúpiť,
nechať v kníhkupectve a Komu-

nitná nadácia Bratislava sa už
postarala o správne doručenie
všetkých knižiek malým čitateľkám
a čitateľom. Za deväť rokov fungovania tejto malej vianočnej
pošty sa podarilo splniť už 4 436
knižkových prianí.
Za všetky deti vám všetkým
úprimne ĎAKUJEME.

• Joga pre zdravie, Pondelky
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Králika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/
cvičenie.
tel.: 0948 046 680

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých
hudobníkov prenájme garáž za
prijateľnú cenu.
tel.: 0907 462 240
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

JMFENIX
upratovacie služby:

upratujeme
bytové domy, byty,
domy, firemné priestory.
jmfenix@inmail.sk
0904 564 566

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
zápisníka
• V noci zo 16. na 17. 2. ukradol dosiaľ neznámy páchateľ na
Hradištnej čierne motorové vozidlo Škoda Super B v hodnote 10
tis. eur.
• Opäť v noci z 24. na 25. 2.
v objekte VW SK sa neznámy
páchateľ vlámal do kancelárie,
kde ukradol 200 eur, dobíjacie
kupóny, štyri mobilné telefóny
Nokia a nejaké cigarety, všetko
v hodnote 1000 eur.
• V druhej polovici februára sa
neznámy páchateľ do hospodárskej budovy v Devínskom jazere.
Ukradol rôzne náradie v hodnote
700 eur.
• Rovnako škodu 700 eur,
a tiž v Devínskom jazere koncom

februára spôsobil dosiaľ neznámy
páchateľ poškodením strechy na
záhradnej chtke. Po páchateľovi
polícia pátra.
• Aj do tretice v Devínskom jazere neznámy páchateľ vo februári
poškodil dvere v oblasti zámku na
záhradnej chatke. Škodu zatiaľ
nevyčíslili.
VÝZVA
Ak v ostatnom čase obyvatelia Devínskeho jazera, alebo
návštevníci, videli (alebo uvidia)
v okolí pohybovať sa neznáme
osoby (alebo vozidlá), ktorí pod
zámienkou, že zbierajú staré
železo a iný odpad, alebo sa
snažia odviezť stavebný matariál,
oznámte tieto skutočnosti na tel.
linku 158. Vy nestratíte nič, páchatelia stratia príležitosť.
OO PZ DNV

Polícia pre voľby
upraví stránkové hodiny na vydávanie občianskych preukazov

V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky polícia
zabezpečuje všetky potrebné opatrenia pre nerušený priebeh volieb.
Každý volič je povinný sa pred hlasovaním vo voľbách do národnej rady
preukázať dokladom totožnosti, teda občianskym preukazom. Aby nikto
nebol ukrátený o možnosť hlasovať kvôli neplatnému občianskemu preukazu, polícia upravila stránkové hodiny na ich vydávanie. Včas vybaví
všetky žiadosti, ktoré budú podané na oddeleniach dokladov najneskôr
do 11-tej hodiny 8. marca 2012. Národné personalizačné centrum
ministerstva vnútra zabezpečí výrobu a distribúciu týchto občianskych
preukazov tak, aby mohli byť vydané žiadateľom nasledujúci deň,
teda 9. marca 2012. V tento deň bude možné vyzdvihnúť si
doklady až do 15-tej hodiny.
Pondelok 05.03.2012
7.30h – 15.00h
Utorok
06.03.2012
7.30h – 12.00h
Streda
07.03.2012
7.30h – 17.30h
Štvrtok 08.03.2012
7.30h -11.00h
príjem žiadostí o vydanie občianskych preukazov
Piatok
09.03.2013
7.30h -15.00h
od 12.00h do 15.00h výdaj občianskych preukazov
OR PZ Ba 4

Prípravný zápas
DNV – Slovenský Grob
Zimný turnaj BFZ
DNV – Ružinov
Záh. Bystrica – DNV
Vajnory – DNV

2:2
2:4
0 : 13
1:5

 Klub pre deti GoodSports
Príď sa aj ty zahrať do

GoodSports klubu!!!
Kde? Trieda pri telocvični v základnej škole Ivana Bukovčana 3
Čo ťa čaká?
- Rôzne hry (Uno, Piškvorky, dostihy, Nintendo Wii, apples to apples, monopoly, bingo, karaoke, pigs, stolný futbal, stolný hokej, karty, jungle speed,
aktivity, atď)
- Pomoc s domácimi úlohami , doučovanie
- filmy
- výtvarné aktivity (počas Vianoc, Veľkej noci, Valentína)
- pomoc s problémami (v škole, s rodičmi, kamarátmi)
- stanovačky, chatovačky
- tábory (denné, pobytové)
- športy (baseball, floorball, futball)
- turnaje (baseball, floorball, futball)
- a mnoho iného
Kedy? Pondelok 13.45-18.00
Utorok 13.45 – 18.00
Streda 15.00-18.00
Štvrtok 13.45-18.00
Tešíme sa na vás!!! Kontakt: 0902 705 507

MOBSSZ CARNEVAL CUP -25.2.2012 – Nagykovácsi
Deti z organizácie GoodSports
International Slovensko sa 25.2.
2012 zúčastnili baseballového turnaja organizovaného Maďarskou
baseballovou federáciou. Turnaj
sa odohral v dvoch telocvičniach
Americkej medzinárodnej školy
v Budapešti. Naše deti súťažili
v dvoch vekových kategóriách
a to 9-12 roční a 13-16 roční.
V mladšej kategórii sa turnaja
zúčastnilo 6 tímov (3 z Maďarska,
1 z Rakúska, tím školy American
International School of Budapest
a náš) a v staršej kategórii 4 tímy
(3 z Maďarska a náš)
Tím mladších detí (10 detí z DNV)
pod vedením trénera Tomáša

Advokát radí klientovi:
- Vo vašom prípade by bolo
najlepším riešením, keby ste sa
vrátili k manželke.
- Pán advokát, povedzte mi, bolo
by od tohto riešenia aj nejaké
horšie?
•••
“Vegetarián” je starý
indiánský výraz pre
“špatný lovec”.
•••
Včera o tretej v noci zvonil

Sedláčka obsadil krásne druhé
miesto a odniesol si domov
strieborné medaily.
Tím starších detí (13 detí z DNV)
pod vedením trénera Romana
Mózsiho získal taktiež 2. miesto
po famóznych výkonoch a 1.
miesto im ušlo naozaj len o chlp
(rozdiel jedného bodu), takisto si
odniesli krásne strieborné medaile.
Gratulujeme všetkým deťom , trénerom a ich asistentom (Tomáš
Hatala, Tom Johnson, Mária
Salkovičová, Šimon Filipovič,
Marek
Kovarovič,
Barbora
Slimáková, Katarína Mózsiová)
a tešíme sa na ďalšie úspechy.
u mňa sused. Normálne prišiel
o tretej v noci a zazvonil! Som
se tak zľakol, že mi takmer
vypadla vŕtačka z ruky.
•••
V správach hovorili,
že každý, kto vyrazí na
cesty v tomto počasí,
by mal mať so sebou reťaze,
lopatu, deku, rozmrazovač,
ťažné lano, baterku, hever
a náhradné koleso ... no,
vyzeral som ráno v autobuse
ako jeden veľký hlupák!
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