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Chce sa mi pracovať

• Slovo Novovešťanov

V čísle:

Z prázdnin a dovoleniek sme
sa prehupli do reality Otvorili
sa brány škôl, v práci na dovolenky iba spomíname, hupkom sa
chystáme uvítať i prežiť jeseň...
Ba blíži sa naše dvadsiate
výročie, veď 16. 8. 1991 vyšlo
prvé číslo Devexu. A tak si do
konca roka trochu zalistujeme
v začiatkoch, zaspomíname...
Ohňostroj ani šou nepripravujeme. Do miestnej kroniky pribudne jeden riadok.
Oveľa viac zaujímavostí nás
čaká možno pri plnení volebných programov poslancov, kde
zatiaľ tá rivalita nenaznačuje,
že všetci budú ťahať za jeden
povraz dopredu, ale že zostane
čas aj na hašterenie, čo zasa na
strane druhej neosoží. Nikomu.
Ale prenájom polícii v Devínskej nakoniec, a jednohlasne, poslanci odsúhlasili, už tento mesiac
by mali začať stavať prpojenie
lávkou cez rieku Moravu z našej
strany (ukončenie je plánované
na apríl roku 2012), pripomenieme si 560. výročie prvej
písomnej zmienky o Devínskej, dokončíme rozpracovanú
výmenu okien na škôlkach
a školách, v športe sa vari tiež
posunieme dopredu....A pri troche chcenia, ochoty a trpezlivosti
by sme mohli to naše spolužitie
na tomto kúsku zeme zvládnuť
aj ku spokojnosti všetkých. Na
nachádzanie dohovorov nemôže
byť nikomu ľúto žiadneho času.
Vydavateľ

Ročník: XXI.		

Z policajného zápisníka

• Do lavíc základných škôl
v DNV nastúpilo 917 žiakov
z toho 129 do prvého ročníka.
• Materské stúpne od januára
V januári budúceho roku by sa
mala znovu predĺžiť materská
dovolenka. Mamičky by mali
od štátu dostať aj viac peňazí.
Dlhšiu materskú dovolenku
už schválila vláda. Zmeny
musí odobriť aj parlament.
• Bratislavský závod nemeckej
automobilky Volkswagen
chce po tohtoročnom spustení
produkcie nového modelu
rodinného auta vyrobiť na
budúci rok 400 000 áut.

Pri návšteve Obvodného oddelenia policajného zboru v Devínskej Novej Vsi v utotok 30. 8. minister vnútra SR
Daniel Lipšic na stretnutí s riaditeľom OO PZ DNV K. Vrchovským, za účasti riaditeľa okresného odd. policajného
zboru plk. L. Šidíka, starostu MČ DNV a vydavateľa Devexu sa oboznámil s bezpečnostnou situáciou v DNV,
konštatoval zvyšovanie objasnenosti trestnej činnosti v Devínskej a prisľúbil finančnú pomoc pri zabezpečení kamerového systému plánovnéného na rok 2012.

zasadnutie miestneho
zastupiteľstva 5. 9. 2011
Bezpečnosť pre všetkých bez
vytĺkania politického kapitálu
Keby sa poniektorí páni poslanci
nesprávali ako malí chlapci na pieskovisku, neboli by občania svedkami
divadielok, ušetrili by sme čosi z času
a možno aj z peňazí.
Jedným z 26 bodov augustového
(23. 8. 2011) rokovania miestneho zastupiteľstva boli aj prenájmy
nehnuteľného majetku mestskej časti
tzv. osobitného zreteľa, teda prenájmy
na ktorých mestskej časti záleží aby
boli realizované.
Medzi ne patril aj prenájom priestorov (vrátane pozemku) pre Obvodné
oddelenie policajného zboru so sídlom
na ulici Na grbe 2 (vedľa cintorína).

Na augustovom zasadnutí prenájom poslanci prenájom neschválili.
Klub Devínska inak bol kompletne proti
(štyria), vraj pre nesprávne formulované
slová, pridal sa k nim jeden z koalície
SDKU a SAS a jeden z nezaradených
a tak uznesenie o prenájme nemohlo
byť prijaté. Koľko času mali všetci na
preštudovanie materiálov a sformulovanie uznesenia bez zbytočných
prieťahov a ...?
Na mimoriadnom zasadnutí už,
podľa lídra združenia Devínska inak,
vraj nikto nebol proti, len chýbali
náležitosti...sa odrazu konsenzus,
teda spoločná reč našla. Najskôr
sa páni poslanci poohovárali v rôznych médiách v meste a republike... kto vlastne potrebuje takúto
reklamu???
Materiály na prerokovanie dostanú
poslanci včas, všetci majú telefóny, ústa

aj (možno) zdravý úsudok ako by mala
vyzerať dohoda. Hovorím dohoda,
pretože o záujme bezpečnosti v našej
mestskej časti asi nikdo nepochybuje. K čomu malo slúžiť zbytočné divadlo nech vysvetľujú, ktorým musel
jeden z nezaradených poslancov
pripomenúť, že keď je vôľa, tak je aj
cesta.
Aby nám neunikla podstata: na
mimoriadnom zasadnutí MZ 5. 9.
všetkých desať prítomných poslancov
hlasovalo za prenajatie priestorov
Obvodnému oddeleniu polície v Devínskej.
Redakcia
Úzavierka dnešného čísla
bola 09.09. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 15.09. 2011,
číslo vyjde 23.09. 2011.

Z radnice
Vybrali sme zo zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti DNV
23.8.2011
Miestne zastupiteľstvo:
• schválilo zmeny rozpočtu
MČ DNV na rok 2011
• schválilo všeobecne záväzné
nariadenie
Mestskej
časti
Bratislava Devínska Nová Ves č.
7/2011 o poskytovaní dotácií
z   rozpočtu MČ DNV, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2005
a všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2006. a uložilo
prednostovi Miestneho úradu
zabezpečiť vydanie úplného
znenia všeobecne záväzného
nariadenia
č.
3/2005
v znení všeobecne záväzného
nariadenia č.2/2006 a č.
7/2011.
• zobralo na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku Mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves za rok 2010.
• schválilo prenájom priestorov (53,3 m2) vo Viacúčelovom
zariadení na Eisnerovej ulici pre
OZ Ichtis pre pedagogicko poradenskú činnosť s mládežou.
• schválilo v tom istom objekte prenájom priestorov (58,21
m2) pre občianske združenie
Hlaváčik zaoberajúce sa prácou
s deťmi a mládežou.
- na tomto rokovaní neschválilo
predĺženie prenájmu pre OO PZ.
Prenájom nakoniec schválilo na
mimoriadnom zasadnutí 5. 9.
• požiadalo starostu Mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves zabezpečiť predĺženie
prenájmu pohotovostného bytu
č. 51 na ulici Pavla Horova 7
v Bratislave Devínskej Novej Vsi
na dobu určitú do 31.1.2012
pre nájomcu Petra Kleschta
s manželkou.
Informácia o vykonanom
prieskume na poskytovanie
opatrovateľskej služby v MČ
DNV
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves
b e r ie n a v e d o m ie informáciu o vykonanom cenovom prieskume na poskytovanie
opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves.

DEVEX 2

p r e d l ž u j e zmluvu s Domovom
sociálnych služieb Senécio, nezisková organizácia na vykonávanie
opatrovateľskej služby v Mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
do 31.12.2011.
u k l a d á hlavnému kontrolórovi
v spolupráci so zástupcom prednostu miestneho úradu vykonať
kontrolu ekonomicky oprávnených
nákladov za sociálne služby
v Domove sociálnych služieb Senécio, nezisková organizácia za rok
2010 a 1. polrok 2011 v zmysle §
72 ods. 5 zákona 448/2008 Z.z.
v termíne do 15.9.2011 a výsledky
kontroly predložiť do miestnej rady
dňa 20.9.2011.
• schválilo premiestnenie futbalového miniihriska zo školského
areálu ZŠ P. Horova 16 do areálu
futbalového ihriska na Vápencovej
ulici
• zobralo na vedomie informáciu o financovaní a návratnosti
finančných prostriedkov projektu
Európskej únie „CROSKAT“.
• zobralo na vedomie že
v zmysle čl. V., ods. 3 Štatútu
Domova sociálnych služieb Senécio, nezisková organizácia,  v znení
Dodaku č. 2 zaniklo členstvo
v Správnej rade Mgr. Dezidera
Mráza, Fridricha Pokorného, JUDr.
Františka Baňasa, Ing. arch. Evy
Vargovej, Ing. Petra Cvečku, Mgr.
Otta Gregora, Mgr. Márie Synekovej, RNDr. Jozefa Hrabinu.
• z r u š i l o uznesenie miestneho
zastupieľstva č. 46/3/2011/2,3.
• v o l í za nových členov Správnej
rady Domova sociálnych služieb
Senécio, nezisková organizácia
Ing. Vladislava Hečka, Mgr. Danu
Vankovú, MUDr. Líviu Baumannovú, Mgr. Bc. Martina Čoreja,
Jozefa Tittela, Mgr. Petra Kruga,
Mgr. Lenku Hlaváčovú,  Ing. Martina Ružoviča.
• požiadalo novozvolenú Správnu radu Domova sociálnych služieb Senécio, nezisková organizácia ustanoviť Dozornú radu Domova sociálnych služieb, nezisková organizácia a podať informáciu do najbližšieho miestneho
zastupiteľstva.
• odvolalo  pána Jozefa Dzurillu
z funkcie člena Komisie ochrany
verejného poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti DNV,
• zvolilo pána Petra Gašparíka za
člena Komisie ochrany verejného
poriadku Miestneho zastupiteľstva
MČ DNV.

Čo sa buduje pri odbočke do DNV
od Technického skla.
Ide o nové dopravné napojenie MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves na
centrum mesta a diaľnicu D2.
Už v rokoch 2004 – 2006 sa nepodarilo zrealizovať križovatku II/505
s predĺžením Saratovskej ulice - nové
prepojenie MČ Bratislava – DNV
do Dúbravky. I z uvedeného dôvodu
sme radi, že sa začala realizácia I.
etapy dopravného napojenia MČ
Bratislava – DNV na centrum mesta
v rámci územia Lamačskej brány.
V rámci ktorej je vo výstavbe okružná
križovatka OK2 pri agroturistickom
zariadení Pegas – Galloper, ďalšia
veľká okružná križovatka smerom do
centra mesta OK3 v súčasnej dobe
tiež rozostavaná. Súčasťou nového dopravného prepojenie MČ DNV do Dúbravky a centra mesta je následne prepojenie novo vzniknutých križovatiek  

OK3 a OK4 na mieste súčasného
privádzača na diaľnicu D2 so Saratovskou ulicou novou komunikáciou
vedenou popod železnicu.
Predĺženie električkovej trate z Dúbravky bude mostom ponad železnicu.
Výstavba novej satelitnej autobusovej
stanice pre severozápad hlavného
mesta, nová železničná zastávka
a v neposlednom rade aj rozšírenie
diaľnice D2 - vybudovanie kolektora.
Rozšírenie diaľnice D2 je v budúcnosti
potrebné aj pre napojenie diaľnice
D2 a predĺženia Eisnerovej ulice
z MČ DNV. Po otvorení severného
dopravného napojenia MČ DNV na
diaľnicu D2 – časť nultého okruhu mesta D4, ide o ďalšie náročné dopravné
stavby, ktoré zlepšia súčasnú nevyhovujúcu situáciu.
Milan Beláček

Milan Jambor, starosta MČ DNV

CHCE SA MI PRACOVAŤ
Myslím, že nebudem jediný, kto si
povzdychne, že žijeme v zvláštnom svete.
V svete, kde sa vlastnosti ako pravda,
láska, tolerancia, slušnosť veľmi nenosia,
vo svete kde má navrch klamstvo, nenávisť,
zlo. Tento pocit som mal naposledy veľmi
intenzívny, keď sa mi do rúk dostalo tretie
číslo novín občianskeho združenia Devínska inak. Tieto noviny sú plné poloprávd,
dezinformácií a účelových interpretácií.
Nebudem reagovať na všetky, ale pri
niektorých sa musím pristaviť.
Začnem rozhodnutím zastupiteľstva,
že sa bude v tomto roku schádzať raz
za dva mesiace. Nevidím v tom nič neobvyklé, funguje to tak aj inde a nie je
s tým problém. Dokonca v niektorých
mestských častiach začínajú ešte neskôr
ako o 16,00. Skutočná práca sa totiž v komunálnej politike nerobí na zasadnutiach
zastupiteľstva, ale v odborných komisiách. Na zasadnutiach zastupiteľstva
sa zákonne potvrdí to, čo Miestny úrad
pripraví a následne to prerokujú a schvália komisie. Uvediem jeden príklad za
všetky. Všeobecno záväzné nariadenie
o prideľovaní bytov sa prerokúvalo takmer 4 mesiace. Za celý tento čas nemali
poslanci za Devínsku Inak s touto normou
problém, ale na zastupiteľstve pred kamerami povedali, že je zlá. Ak to mysleli
úprimne, mali to povedať v procese tvorby, všetky zmysluplné pripomienky by boli
akceptované.
Ak sú do zastupiteľstva predkladané
návrhy, ktoré nie sú v súlade s právnym
poriadkom našej krajiny, je úplne
pochopiteľné, že poslanci, ktorí si ctia
zákon a poriadok, hlasujú proti tomu, aby
sa o takomto návrhu rokovalo. Poslanci za
Devínsku Inak predložili návrh všeobecno
záväzného nariadenia o zákaze propagácie a podomového predaja, ktoré bolo
v rozpore so zákonmi našej krajiny, čo
nám potvrdil aj nezávislý právnik, a preto
sme o tom odmietli rokovať. Títo poslanci

to dopredu vedeli, už dávno sme im hovorili, že návrh je zlý, bol aj prerokovaný
v príslušných komisiách. Týmto poslancom
zjavne ide len o lacné vytĺkanie politického kapitálu, a nie o skutočné záujmy
našej mestskej časti. Úplne šokovaný som
však zostal na poslednom riadnom zasadnutí zastupiteľstva, keď títo poslanci nehlasovali za predĺženie nájmu Obvodnému
oddeleniu Policajného zboru. Tento fakt je
o to šokujúcejší tým, že bezpečnosť bola
ich hlavnou predvolebnou témou a jeden
z nich je predsedom komisie na ochranu
verejného poriadku. Neviem si dosť dobre
predstaviť, ako ho chce bez policajtov
chrániť.
Čo sa týka kamerového systému u nás
v Devínskej, považujem ho za veľmi
dôležitý a potrebný a už pracujeme na
jeho návrhu tak, aby sme ho mali funkčný
už na budúci rok. Na mojom poslednom
stretnutí s ministrom vnútra pánom Lipšicom
som od neho dostal prísľub, že nám na kamerový systém prispeje. Takisto intenzívne
pripravujeme vybudovanie zberného
dvora v priestoroch bývalej Textilanky.
Dovolím si teraz uviesť stručný výpočet
našej činnosti, z ktorého si môžete urobiť
obraz, či sa nám chce pracovať.

Za necelých deväť mesiacov
sa nám podarilo:
• Nakúpili sme skrinky do Základnej
školy na I. Bukovčana 3 v hodnote takmer
15 000 eur.
• Ideme opravovať podlahy v školách za
viac ako 25 000 eur.
• Podarilo sa nám získať dotáciu na
chod Domu sociálnych služieb Senecio

80 000 eur na výstavbu záchytného parkoviska k cyklomostu.
• Realizovali sme množstvo výberových
konaní na nových dodávateľov (kancel.
potrieb, papiera, tonerov, atď) čím sme
usporili nemalé finančné prostriedky.
• Na sídlisku Kostolné, na uliciach I.
Bukovčana a J. Poničana vzniklo krásne
a veľké detské ihrisko za 25 000 eur.

Nové okná na škôlke.
v hodnote takmer 300 000 eur.
• Zrealizovali sme masívnu výsadbu zelene, najväčšiu za posledných 12 rokov
a vo výsadbe zelene budeme pokračovať.
• Opravili sme strechu na ZŠ I.
Bukovčana v hodnote viac ako 40 000
eur.
• Najväčšou akciou tohto roka je výmena okien na 4 škôlkach a škole na I.
Bukovčana 1 v hodnote 350 000 eur.
• Vybudovali sme takmer 100 miest na
parkovanie a pokračujeme v budovaní
ďalších.
• Podarilo sa nám získať grant v hodnote

• Tiež sme opravili strechy na všetkých budovách materských škôlok. Na Mečíkovej
ulici sme zrekonštruovali ihrisko pre väčšie
deti.
Tých realizovaných vecí je samozrejme
viac. Nepatrí sa hodnotiť vlastnú prácu,
ale jedno hodnotenie si predsa len neodpustím. Myslím, že len doteraz sa nám podarilo spraviť viac, ako predchádzajúcej
garnitúre za 4 roky. Združenie Devínska
Inak (ktoré chce všetko inak, ale nikto nevie ako, ja si myslím, že nijak) nám v našom
úsilí vôbec nepomáha, skôr naopak.

Nový chodník k parku a pamätníku R. Slobodu.
HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Dátum
14. 09. 2011
14. 09. 2011
14. 09. 2011
14. 09. 2011
14. 09. 2011

Nové spevnené plochy na Kostolnom.
Súčasťou bude aj nová zeleň.



Deň
streda
streda
streda
streda
streda

Miesto pristavenia
Štefana Králika 2
Milana Marečka 1 - 3
Na hriadkach
Kosatcova (pri ZŠ )
Pod lipovým

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad,
nie na stavebný a rastlinný odpad

DEVEX 3

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
18. 9. Detská divadelná scéna
vo veľkej sále Istra Centra od 16.30 h
vstupné: 1 Eur
19. - 23. 9. Vyčistíme Devínsku
- každoročný projekt jesenných ekologicko-náučných aktivít pre
deti materských a základných škôl zameraných na ochranu
okolitej prírody, životného prostredia v Devínskej Novej Vsi.
- projekt v rámci kampane Clean Up the World

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.
16. - 17. 9. (piatok 19.00 h. – sobota 19.00 h.)

Výšľap na Devínsku Kobylu 2011, V. ročník
- športovo-turistické súťažné podujatie, 24 a 12 hodinový
výšľap, súťaž o najväčší počet absolvovaných okruhov
Trasa: DNV – Devínska Kobyla – DNV,
okruh: 6 km s prevýšením 340 m
Štartovné: 1 Eur
Organizované v spolupráci s Xtremerun, o.z.
Miesto: Nám. Jána Kostru, DNV

Kultúrno – spoločenské podujatie pri
príležitosti 560. výročia prvej zmienky
o Devínskej Novej Vsi a osláv Dňa ústavy
pripravili organizátori MČ DNV a Miestny odbor Matice slovenskej na sobotu 3.
septembra v prírodnom prostredí Srdca.
V kultúrnom programe vystúpili: orchester Základnej umeleckej školy v DNV,

divadielko Dunajka, mažoretky Tina
a počas celého podujatia hrala country
muzika Dunaj. Mtičiari pripravili tradičný
guláš, mestská časť občerstvenie počas
celého dňa a pre deti bolo pripravených
množstvo športových podujatí od TIKu,
Bublinky až po dobrovoľníkov.
r

18. 9. od 10.45 h.
Schloss Hof – Festival koní
- autobusový výlet do rakúskeho zámku Schloss Hof
na Festival koní s bohatým programom jazdeckých
vystúpení, súčasťou výletu je aj prehliadka zámku
Poplatok: 7,30 Eur + vstupné: 10 Eur dospelí, 6 Eur deti
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49
24.9.2011, 14.00 h.
Kamenná tvár Devínskej Kobyly
- pešia exkurzia so sprievodcom zameraná na geologické
a paleontologické zaujímavosti NPR Devínska Kobyla
- exkurzia sa koná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Vstupné: zdarma
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49

LETNÉ KINO ISTRACENTRUM
ponúka na september 2011,
v prípade nepriazne počasia sa premieta v sále Istracentra
20. 9./ut/ SAKSÁNA A LEXIKÓN KÚZIEL o 20,00 hod.

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)
11. 9./ne/
MUŽI V NÁDEJI o 17,30 hod.

21. 9./str/ SAKSÁNA A LEXIKÓN
KÚZIEL 16,30 a 18,30

14. 9./str/  
MUŽI V NÁDEJI o 18,30 hod.

23. 9./pia/
MRCHA UČITEĽKA o 17,30 h.

DEVEX 4

Miestny odbor Matice slovenskej
Matičiari v Prahe

Miestny odbor Matice slovenskej v DNV usporiadal v dňoch 8. – 10.7.2011 pre
svojich členov poznávací zájazd do Českej republiky. Matičiari sa podrobne oboznámili s historickými a kultúrnymi pamiatkami hlavného mesta Prahy a na spiatočnej ceste
navštívili hrad Český Šternberk.

Spomienka na Andreja Hlinku

Miestny odbor Matice slovenskej v DNV usporiadal v spolupráci s Obecným úradom
Zohor v sobotu 13.8.2011 spomienku na významného slovenského národovca Andreja
Hlinku pri príležitosti 73. výročia jeho smrti. Spomienka sa uskutočnila pred pamätnou
tabuľou na Andreja Hlinku umiestnenou na budovej Obecného úradu v Zohore, ktorá
pripomína, že Andrej Hlinka v roku 1934 osobne vysvätil túto budovu bývalej ľudovej
školy. Na spomienke sa zúčastnili okrem vedenia obce Zohor, občanov Zohoru a devínskonovoveských matičiarov aj zástupcovia vedenia Matice slovenskej.
- jz -

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa

Poďakovanie

Ján BUČIČ a Iveta VARGOVÁ
Ing. Tomáš SEDLÁČEK
a Adriána VALÁŠKOVÁ
Mgr. Tomáš POLÁČEK
a Mgr. Lucia SODOMOVÁ
Mgr. Art. Milan ŠPAK
a Mária KORNUCÍKOVÁ
Peter OSTERTÁG
a Kristína FIALOVÁ
Miroslav SLEZÁK
a Ing. Daša BEZÁKOVÁ
Martin MÁJEK
a Hana OPATOVSKÁ
Peter CSOMOR
a Lenka VLKOVÁ
Ing. Ivan HREBČÍK
a Mgr. Martina DODÁVKOVÁ
Ing. Michal JANÍK
a Zuzana ŠUBÍNOVÁ
Juraj POLÁK
a Lucia DORKOVÁ
Peter GRSSER
a Jana NAGYOVÁ
Mgr. Tomáš TREBULA
a MUDr. Kristína FORGÁČOVÁ
Blahoželáme!

Ďakujeme
rodine, priateľom
a známym, ktorí
sa prišli
rozlúčiť s našim
drahým
Brunom
ZÁHORSKÝM
Za prejavy
sústrasti ďakuje
smútiaca rodina.

Odišli z našich
radov

Siloš POHANKA
Ján TOLLA
Jozef DANIS
Marta KORYTÁROVÁ
rod. Poláková
Helena GROSSCHMIDTOVÁ
rod. Jánošová
Antónia BESEDOVÁ
rod. Grancová
Ján KEKELIAK
Branislav BLATNICKÝ
Ján BELEŠ
Tomáš ČERMÁK
Ladislav ROZSA
Peter BARTÁK
Bruno ZÁHORSKÝ
Eliška POLLÁKOVÁ
rod. Witichová
Marta MIKLETIČOVÁ
rod. Neklapilová
Mária ROZKOŠOVÁ
rod. Srnková
Antónia SLNEKOVÁ
rod. Klačková
Nech odpočívajú
v pokoji!



Slovo
majú Novoveštania
Na niektoré témy sa nesranduje.
Ak okresný riaditeľ polície hovoril
o tom, že po informácii o nezáujme
prenajať policajtom priestory v Devínskej majú o policajtov záujem ostatné
mestské časti, niet sa čo čudovať. Ale
bolo potrebné takéto divadlo? Mali
naši páni poslanci málo času s materiálom sa zoznámiť, prerokovať v kluboch
a nájsť riešenie bez divadla? Alebo
už teraz možno hovoriť o pracovnom
štýle istej skupiny poslancov?
Marek b
Od Lamača sa k nám blíži
rozsiahla výstavba a s tým spojené
rôzne zmeny iste nielen v cestnej
premávke. Privítali by sme rozumné
a zrozumiteľné informácie (bez
oslavných ód na staviteľov, realizátorov a financujúcich) tak, aby sme
sa vedeli zorientovať, prípadne včas
pripraviť na zmeny, ktoré nás čakajú.
ro
Ak sa nemýlim, tak Devex by
mal osláviť výročie rovnako ako ostatní dvadsaťroční (Volkswagen, ale
aj mnoho ďalších firiem). Potrasie
niekto vydavateľovi pravicu za jeho
dlhoročný prínos pre našu mestskú
časť a jej občanov, alebo nechajú
všetci, noviny, ktoré už splnili svoju
úlohu zahynúť? Ako vieme obec vydávanie nepodporuje a z vlastného
vrecka to predsa vydržať nemôže.
Alebo s tým niekto kalkuluje?
r

Už druhá v Devínskej
V materskej škole na ulici P. Horova
otvorili v pondelok 5. septembra už
druhú bilingválnu slovensko-nemeckú
triedu. K triede, ktorej vznik podporila
v minulom roku Nadácia Volkswagen
Slovakia tak pribudla ďalšia. Rodičia
detí, ktoré tieto triedy navštevujú
nebudú platiť žiadne iné poplatky ako
tie, ktoré sú štandardnom v obecných
zariadeniach tohto typu.
Nápad založiť bilingválnu triedu
v materskej škole vznikol v Nadácii

Volkswagen Slovakia, ako reakcia
na neustále sa zvyšujúcu zložitosť
umiestňovania detí do predškolských
zariadení a rozvoj sociálneho programu spoločnosti Volkswagen Slovakia. „Záujem o jazykové vzdelávanie
už v predškolskom veku je veľké. Na
základe veľmi pozitívnych ohlasov z otvorenia prvej triedy, sme sa rozhodli
podporiť aj vznik druhej,“ vysvetlil
Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia.

Cyklomost - výstavba hlavného oceľového mosta
Schlosshof – MČ Bratislava – Devínska Nová Ves.

V septembri začnú
stavať

Hlavný nový mostný objekt pozostáva z troch častí. Oceľový zavesený
most nad tokom rieky Morava dĺžky
180m a rozponu jednotlivých segmentov 30m - 120m -30m. Inundačného
oceľového mosta nad pevninou
dĺžky 240m Slovenská republika.
Inundačného oceľového mosta nad
pevninou dĺžky 105m Rakúska republika. Rekonštrukcia klenbových mostov,
hrádze dĺžky 108m v Rakúskej republike je už zrealizovaná a dokončuje
sa prístupová komunikácia k toku
rieky Morava. V súčasnej dobe sa
spracováva podrobný realizačný
projekt oceľového hlavného most-

ného objektu, dokončujú sa geologické prieskumy v Rakúskej republike. Spresňujú sa montážne postupy,
vzhľadom na náročnosť, podmienky
výstavby v zaplavovanom území
a termíny stavby, budeme na stavenisko z výrobných hál a predmontáže
dopravovať veľkorozmerové dielce
a na stavbe realizovať ich finálnu
montáž. Po spracovaní podrobnej
realizačnej rozpočtovej dokumentácie
bude 25.9.2011 podpísaná zmluva
o výstavbe a začne sa stavba na slovenskom území.
Milan Beláček

DEVEX 5

Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen
vykoná v sobotu 24.9.2011 v čase od 9,00 do 13,00 hod.

Zber odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivín
Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti
s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:
Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
Istrijská ulica - pred požiarnou zbrojnicou,
Eisnerova ulica – pod terasou Milana Marečka
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky,
mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové
oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch
(bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.
Využite túto príležitosť a zbavte
sa zlého a nepotrebného odpadu

Nová kniha z Devínskej
Tento krát nejde o beletriu ale o odbornú literatúru z oblasti obrábania dreva.
Náš spoluobčan Jozef Sabo sa dlhé roky
venuje svojmu hobby – drevoobrábaniu.
V jeho prípade však treba tento termín
upresniť, pretože sa venuje tokárstvu.
Čo všetko tokárstvo znamená
a prináša sa možno dozvedieť z jeho prvotiny TOKÁR, ktorá v týchto dňoch vyšla
a iste poslúži nielen začínajúcim záujemcom o tokárstvo, ale aj tým skúsenejším,
pretože na viac ako 300 stranách ponúka
od poznávania dreva cez mechanické
a fyzické vlastnosti, po technologické
postupy obrábania i povrchovej úpravy.
Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac odporúčame
navštíviť internetovú stránku: www.tokárstvo.info

Nové lavičky v parku R. Slobodu.

DEVEX 6

Pre MŠ 40 000 Eur
Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s.
na základe princípov spoločenskej
zodpovednosti už dlhodobo podporuje rôzne kultúrne a komunálne
projekty v prospech širokej verejnosti.
Nebolo tomu inak ani v stredu
22. 6. 2011, keď v priestoroch Materskej školy na ulici M. Marečka 20,
výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE
Ing. Pavel Pelikán za účasti riaditeliek
MŠ v DNV I. Ludvigovej a I. Pilankovej odovzdal starostovi MČ DNV
Milanovi Jamborovi šek v hodnote
40 000 Eur na rekonštrukciu budov
škôlok. Okrem tohto daru dostali
deti, ktoré sa predstavili v krátkom
programe, aj, ako sa sami pochválili:
„Vééééľku hromadu hračiek“.
r

Nové príležitosti zamestnaní
Volkswagen Slovakia (VW SK)
začal s nábormi zamestnancov pre
výrobu vozidiel radu New Small Family.
Nová produkcia vytvorí do konca roka
približne 1 500 nových pracovných miest priamo v spoločnosti. Ďalšie tisícky
vzniknú v dodávateľskej sieti.
VW SK potrebuje obsadiť najmä
pozície v produkcii automobilov.
Výrobní pracovníci nájdu uplatnenie v karosárni, lakovni, montáži.
Spoločnosť bude hľadať najmä pracovníkov s technickým vzdelaním
stredoškolského stupňa. Uplatnenie
si nájdu ľudia s praxou aj absolventi.
Nábory nových zamestnancov budú
prebiehať až do konca roka. Každý
novonastúpený pracovník pritom absolvuje kvalifikačný tréning v dĺžke
minimálne štyroch týždňov v závislosti

od pracovnej pozície.
Noví zamestnanci VW SK budú
mať pracovné podmienky na vysokej
úrovni a budú môcť využívať rôzne
zamestnanecké benefity, medzi ktoré
patria napríklad dovolenkový, či
vianočný príspevok (13. a 14. plat).
K dispozícii budú mať tiež
príspevky na dovolenky, pri narodení
dieťaťa, na doplnkové dôchodkové
sporenie, bezúročné pôžičky, príspevky na stravovanie, možnosť využívať
služby zdravotného strediska pri
závode, v prípade potreby možnosť
využitia zmluvnej autobusovej dopravy. Ako zamestnanci VW SK budú
môcť využívať aj zľavy na kultúrne
podujatia, športové aktivity, na nákupy v obchodoch, či pri kúpe vozidiel
koncernu VW.

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

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
hľadá:
• Vodič kamióna hľadá miesto.
tel.: 0914 292 380

04 - SLUŽBY
• 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
• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov
aj nemčinu pre technikov, vrátane
základov. Všetky úrovne. Cena: 5 Eur
za 1 hod. a 15 min.. Volajte.
tel.:
0911 457 227
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradne diely.

Rozvoz tovaru 0907 181 800

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový byt
v DNV.
tel.: 0949 124 131
Rozvoz tovaru 0907 181 800

05 - BYTY

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

07 - ROZLIČNÉ
• Zdravie z prírody
– redukcia váhy, pohybové problémy,
imunita, kozmetika
www.dregrt.sk,
vstup pre zákazníka
(voucher): 60008409
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55.
tel.: 6477 4642

KATALÓG

Obchodov a služieb pre občanov
Devínskej Novej Vsi na rok 2011
z vydavateľstva Devex je už síce
vo vašich domácnostiach nejaký
čas, ale chyby, ktoré sa pri práci
môžu vyskytnúť, a keďže Devex
nie je výnimkou, tak sa aj vyskytli,
ale z časovo tiesňových dôvodov
ich nestíhame opraviť a zverejniť
(chybné telefónne číslo, umiestnenie v obsahu nesúladiace so stranou grafiky), sľubujeme však, že
sa dostanú do najbližšieho čísla
Devexu, teda toho, ktoré vyjde
23. októbra 2011. Čitateľov prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť,
rovnako aj inzerentov, ktorých sa
tieto riadky dotýkajú.
Redakcia

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V piatok 8. 7. na Š. Králika sa
trestne zodpovedný páchateľ
nebezpečne, slovne a fyzicky,
vyhrážal občianke DNV. Polícia
začala voči páchateľovi trestné
stíhanie.
• Vo štvrtok 14. 7. sa v Dovina
pasáži vlámal, zatiaľ neznámy
páchateľ,
do predajne bicyklov, kde tri ukradol. Firme spôsobil škodu 3400 Eur a MČ DNV
poškodením priestorov škodu 3 tis.
Eur.
• V sobotu 16. 7. polícia prichytila
ráno o 6 h osobu, ktorá na Jasencovej neoprávnene vstúpila na súkromný pozemok, prešla do domu,
kde ukradla oblečenia. Hliadka
OO PZ DNV páchateľa zadržala
a je obvinený za prečin krádeže
a prečin porušovania domovej slobody.
• V noci z 31. 7. na 1. 8. sa neznámy páchateľ vlámal do čerpacej
stanice na Eisnerovej, kde spôsobil
škodu krádežou 13 457 Eur.
• V pondelok 1. 8. dosiaľ neznámy páchateľ na J. Jonáša podpálil
osobné motorové vozidlo Š Oktavia v hodnote 8 tis. Eur. Polícia vedie voči neznámemu páchateľovi
trestné stíhanie.
• Polícia obvinila občianku DNV
prichytenú 9. 8. pri krádeži v OD
Tesco z prečinu krádeže nielen pre
krádež tovaru ale za opakovanie
tohto činu.
• V ten istý deň 9. 8. hliadka OO
PZ DNV zaistila 3 osoby, ktoré
sa snažili neoprávnene vstúpiť do
cudzieho bytu na M. Marečka,
pričom jednu z osôb obvinili pre
prečin neoprávneného zásahu
do práva k domu, bytu alebo nebytového priestoru. Vyšetrovateľ
začal aj trestné stíhanie pre zločin
podvodu v štádiu pokusu, keďže
trestne zodpovedná osoba z tohto
prípadu sa snažila podvodom
získať nehnuteľnosť.
• Na ulici M. Marečka v noci zo
16. na 17. 8. neznámy páchateľ
ukradol motorové vozidlo Fiat
Ducato v hodnote 19 950 Eur.
• V stredu 17. 8. sa neznámy
páchateľ vlámal do garáži herne

v OD Glavica a ukradol 4 400 Eur.
• V ten istý deň 17. 8. sa neznámy 
páchateľ vlámal do kočíkarne na
Istrijskej a ukradol veci v hodnote
670 Eur.
• V noci zo 17. na 18. 8. na ulici
Na vyhliadke vyhasol ľudský život.
Príčiny smrti polícia vyšetruje.
• V piatok 19. 8. dvaja neznámi
páchatelia, muž a žena, na J. Smreka, pod zámienkou, že ich známi
mali dopravnú nehodu a potrebujú
na operáciu 500 Eur sa dostali do
bytu poškodenej, kde ukradli ďalšie
peniaze v celkovej výške 2 000
Eur.
• Od 15. do 18. 8. sa neznámy
páchateľ na Jasencovej vlámal do
rodinného domu a ukradol bicykel
v hodnote 1150 Eur a poškodil zariadenie za 100 Eur.
• Neznámy páchateľ vnikol 18. 8.
na Charkovskej do rodinného domu
a ukradol veci v hodnote 1150 Eur.
• O tom, že drogy nedajú pokoja
niektorým občanom svedčia aj prípady z tohtoročného leta. Na Š.
Králika pri kontrole našla hliadka
polície u občana 8. 7. neznámu
zelenú sušenú látku (marihuana?).
O tri dni neskôr 11. 7. sa odohral
rovnaký scenár na Vápencovej
ulici. V nedeľu 17. 7. opäť rovnaký
prípad. V utorok 9. 8. na Bystrickej
hliadka polície zaistila osobu,
ktorá mala pri sebe päť plastových
sáčkou s obsahom bielej krištalickej
látky a jednu lyžičku s údajnými
zvyškami heroínu. O deň neskôr
zistila u kontrolovanej osoby
umelohmotnú striekačku s obsahom
pervitínu.
U všetkých prípadov polícia začala
trestné stíhanie pre prečin nedovolenej výroby, prechovávania a šírenia
nedovolených psychotronných látok.
Otázka pre rodičov,
priateľov, rodinných
príslušníkov, kamarátov...?
Vám skutočne nezáleží na vašich
blízkych, keď po toľkých skúsenostiach viete, kam používanie drog
vedie? Budete „tolerantní“ aj potom
keď budete vidieť svojich potulovať
sa v zúboženom stave po uliciach
kadiaľ chodíte, kadiaľ chodí vaša
rodina, vaše deti...? Pomáhajte kým
je čas. A buďte tvrdí. Aj keď vďaku
možno žať nebudete.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vypracovalo program KRIMI-INFO-STÁNOK určený pre širokú verejnosť. Ide o dlhodobú
informačno-osvetovú preventívnu akciu zameranú na predchádzanie
trestnej činnosti a nadviazanie užšej spolupráce občanov a polície pri
odhaľovaní páchateľov.
Základným cieľom programu je informovanie verejnosti o činnosti a pôsobnosti bratislavskej polície, nadviazanie užšej spolupráce s verejnosťou,
zvyšovanie právneho vedomia občanov, ako aj o možnostiach ochrany svojho života, zdravia a majetku. Prostredníctvom uvedeného programu budú
občania upozorňovaní na najčastejšie formy a spôsoby páchania trestnej
činnosti (krádeže vlámaním do motorových vozidiel, vreckové krádeže
a rôzne formy podvodov, ako aj na inú trestnú činnosť).
Informačno-osvetová akcia sa realizuje v spolupráci s obchodným centrom
Polus City Center, v ktorého priestoroch sa KRIMI-INFO-STÁNOK nachádza. V stánku s označením „POLÍCIA“ sú pre dospelých návštevníkov
k dispozícii informačné letáky, osvetové materiály, pre mladšie vekové
kategórie zábavné figuríny policajtov a drobné propagačné predmety.
Informácie budú poskytovať policajti v uniformách, ktorí Vás pozývajú na
uvedenú akciu v dňoch
14.09.2011 od 14.00-18.00 hod
12.10.2011 od 14.00-18.00 hod
09.11.2011 od 14.00-18.00 hod
14.12.2011 od 14.00-18.00 hod.
do nákupného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.

Autovraky vždy špatia a zavádzajú. (J.Poničana).

- Aký je to človek, čo nemá oči?
- Bezočivec.
•••
Inzerát
Kúpim vilu od poslanca
národnej rady za cenu, ktorú
uviedol v daňovom priznaní.
•••
- Viete, prečo sme
nejnezávislejšia
republika v Európe?

- Lebo od nás nič nezávisí.
•••
Vraj 80% mozgu tvorí
kvapalina. U niektorých
brzdová.
•••
Príčinou nadutosti je dutosť.
Staré dobré zvyky
vystriedali nové a zlé.
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