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Príhovor

Kde sa podeli hodnoty, kde je
vlastná podstata človečenstva?
Kde je niečo viac, ako len strohé
konštatovanie.? Hrôza, čo sa tu
udialo za tých dvadsať rokov.
Vytratila sa láska, porozumenie, ľudskosť, tolerancia, teplo
rúk, sklon pred šedinami.
Oj, ako ťažko sa to číta. To
už ozaj neviete napísať niečo
veselšie s ľahkosťou... Nuž,
dalo by sa. Ba, prezradím
vám, že sa to píše oveľa lepšie
a ľahšie. Ale prezradím vám,
že aj takéto slová nachádzajú
adresátov, a ku podivu nielen
medzi tými skôr narodenými,
ale práve medzi strednou generáciou, ktorá sa prebúdza,
začína plodiť a vychovávať
vlastné deti a obáva sa, aby
nešli v šľapajách...dokonca,
takémuto druhu slov začína,
a chvála Bohu, rozumieť aj tá
najmladšia generácia. Aj tá
si želá prispieť k inému ako
k lacnote, povrchnosti...veď
viete o čom hovorím. A vy
starší môžete byť hrdí, pretože
je to iste aj podieľ vášho pôsobenia na deti, vnúčatá, okolie.
Pravdaže je stále dosť iných.
Tí tiež niekedy sa dopracujú
k poznaniu. Budú sa učiť na
vlastných škodách...a ostatných vlastných. Skúsenostiach.
Že nepocítia radosť a hrdosť
samých na seba? My ostatní to
tiež prežijeme.
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KRÁTKE SPRÁVY
• Výročné zhromaždenie
Miestneho odboru
Matice slovenskej
v DNV bude 27. februára
2011 o 15.00 h. vo veľkej
sále Istra centra.
• Najbližšie riadne
zasadnutie miestneho
zastupiteľstva
bude vo štvrtok 3. marca 2011.
• Chcete sa viac dozvedieť
zo zákulisia miestneho
zastupiteľstva?
Devex ponúka úlohu
sprostredkovateľa. Vy
pošlete otázky, my vám
zabezpečíme odpovede.

Prečítali sme

V základnej škole na ulici I. Bukovčana 3

ZAPÍSALI

108 budúcich prvákov

Deti počas zápisu spievali, recitovali,
počítali, určovali farby, geometrické
tvary kreslili, vypĺňali jednoduchý test.
Po splnení všetkých podmienok si prevzali pamätný list na zápis a darčeky,
ktoré sme pre nich zakúpili z prostriedkov MÚ v Devínskej Novej Vsi a od
sponzorov. Na záver, vďaka príspevku od Rady rodičov pri našej škole,
dostali v zaujímavo aranžovanom
bufete občerstvenie. Kto mal ešte chuť
a čas, mohol si pozrieť rozprávky,
ktoré pre nich celý čas premietal Patrik
Ondrašina, žiak 6. B triedy.
Všetky
učiteľky I. stupňa
a vychovávateľky školského klubu detí

konštatovali, že deti sú vďaka rodičom
a učiteľkám z materských škôlok, na
plnenie školských povinností výborne
pripravené.
Vedenie školy ďakuje všetkým
rodičom za prejavenú dôveru a verí, že
ich dieťa bude v našej škole dosahovať
výborné výchovno-vyučovacie výsledky, že bude spokojné a šťastné.
Heslo našej školy: “Múdrosť deťom,
úcta učiteľom, spokojnosť rodičov”
bude naplnené.

Mgr. Anna Čepáková,
zástupkyňa riaditeľky školy

Pri stavbe víkendovej chaty (i rodinného domu) treba myslieť na ochranu
pred mnohými nepriaznivými účinkami
– počasím, vodou, požiarom, ale aj
pred radónom. Ak hydroizolácia nie
je dostatočne tesná, radón sa ľahšie
môže dostať do obytného priestoru.
Pretože na chalupe netrávite každý
deň a pravidelne ju nevetráte, môže
dôjsť k zvýšenej koncentrácii tohto
nebezpečného plynu a v horšom prípade aj k ohrozeniu ľudských životov.
Po premene radónu na tuhé rádioaktívne látky a ich prieniku do dýchacích
ciest totiž dochádza k ožarovaniu buniek a následne v mnohých prípadoch
k rakovine pľúc. Čím je koncentrácia
radónu v prostredí vyššia, tým vyššie je
aj nebezpečenstvo vzniku uvedeného
ochorenia.
int
Úzavierka dnešného čísla
bola 03.02. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 17.02. 2011,
číslo vyjde 25.02. 2011.

Z radnice
Z Miestneho zastupiteľstva
MČ DNV 25. januára 2011
sme v minulom čísle priniesli zoznam členov komisií miestneho
zastupiteľstva, info o odvolaní
členov dozornej rady Devnet,
DNV šport a DTV a o zriadení
miestnej rady.
• V minulom čísle sme sa zmienili aj o návrhu VZN (všeobecne
záväzného nariadenia) č.1/2011
o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
na území DNV.
Hneď po uverejnení sme dostali upozornenia na prijatie
protiľudového miestneho zákona.
Pravdaže ten názov protiľudový
vychádzal od prevádzkovateľov
reštauračných,
pohostinských
a zábavných zariadení, ktorí,
iste po dohovore s klientelou, sa
sťažovali, prečo nemôžu uspokojiť
požiadavky zabávychtivých a musia... Prirodzene na druhej strane
sú obyvatelia, ktorí uprednostňujú
pokoj vždy a v každom čase (ale
ubytovali sa na najrušnejších
križovatkách zdrojov hlukov)
a požadujú obmedzenie prevádzok zábavy. (možno skôr

obmedzenie vyčínania tých, čo
odchádzajú zo zábavných podnikov
v noci...to však už je na riešení
zabezpečovateľov poriadku, teda
polície).
Podstatné je však to, ako nás
ubezpečil predseda komisie ochrany
verejného poriadku pán Tešovič, že
prijaté uznesenie nie je konečné a,
po prieskumoch v teréne, členovia
komisie
pracujú na
novom znení
tak,
aby
vyvážene
zohľadňovalo
požiadavky
o b o c h
skupín. Po
spracovaní sa
materiál dostane na rokovanie miestneho zastupiteľstva i do Devexu.
• v priebehu ďalšieho rokovanie
miestne zastupiteľstvo:
zvolilo
členov
škodovej
a vyraďovacej komisie, prijalo zmeny
Organizačného poriadku (24 strán)
s materiálom občanov zoznámime
v najbližších číslach,
- schválilo všeobecne záväzné nariadenia č.2/ 2011 o podmienkach

Odmeňovanie poslancov v roku 2011
Odmeňovanie poslancov v roku 2011- výška mes.odmeny
Preds.kom. Členkomisie
spolu v EUR zaokrúhl.
Mgr. Martin Lisý
KVAD
KVAD, KOVP, K.športu
369
		
Mgr. Rastislav Tešovič
KOVP
KOVP, KOVZ, K.soc., KŽP
495
+ člen MR		
Mgr. Dana Vanková

K.školstva

K.šk., K.soc., KOVP

369

Mgr. Lenka Hlaváčová

K.mand.

K.mand., K.škol., KLaF

369

Ing. Vladislav Hečko
+ člen MR

KOVZ

KOVZ, KŽP, KLaF

466

MUDr. Lívia Baumannová

K.soc.

K.soc., K.škol., KOVZ

369

Mgr.Bc.Martin Čorej
+ člen MR + ZST

K.kult.

K.kult., KVAD, K.škol.,

728

Mgr.Jozef Rajchl
KŽP
		

KŽP, KVAD, K.mand.,
K.kult., K.športu,

427

Jozef Tittel

K.športu

K.športu, KVAD, KLaF

369

Ing.Martin Ružovič

KLaF

KLaF, K.mand., K.škol.

369

Mgr.Peter Krug		

KVAD, KOVZ, K.kult., K.športu

379

Ing.Peter Rajkovič		

K.mand., KOVZ, KLaF

350

Ide o hrubú mzdu, z ktorej treba odviesť všetky odvody a dane.
DEVEX 2

pri poskytovaní sociálnych služieb
MČ DNV
tabuľka viď. nižšie
- odsúhlasilo Poriadok odmeňovania
poslancov a členov komisií, ktoré
sa bude riadiť v súlade s platnými
zákonmi SR bez neoprávneného
navyšovania,
- schválilo Návrh pôsobnosti a ok-

ktoré tieto zariadenia trápia,
- plat starostu MČ na tomto zasadnutí poslanci neschválili, pretože
sa neprezentovali v dostatočnom
počte a zástupca starostu tento
bod z rokovania stiahol.
- schválilo správu o činnosti a návrh
plánu činnosti hlavného kontrolóra
na rok 2011,

ruhy činností komisií
miestneho zastupiteľstva (postupne
budú zverejňované),
- na rokovanie najbližšieho
zastupiteľstva odložili Návrh zmluvy
o prenájme priestorov Chorvátskeho
múzea so Slovenským národným
múzeom a Chorvátskym kultúrnym
spolkom v DNV,
- zobrali na vedomie a schválili
správy o hospodárení základných
a materských škôl v DNV. Od prvého
dňa však sa ujali riešiť problémy,

- schválilo vykonanie
finančného, právneho a personálneho auditu,
- neschválilo žiadosť pani Zelinovej
o náhradu za zavezenie jej pozemku. Pretože sa žiadosť nezakladala
na skutočnosti,
- schválilo kúpu nehnuteľnosti
pozemkov (vrátane osvetlenia)
od firmy Presskam za 1 € v celosti, s podmienkou odstránenia
betónových zábran.
r

Poslanecké utorky
Stretnite sa s poslancami z klubu SDKU - SaS
každý prvý utorok v mesiaci v čase
18.00 - 19.00 vo vile Koštálka na neformálnom rozhovore.

Začíname 3. marca.

Na vaše návrhy, podnety a pripomienky čakajú
starosta Milan Jambor a zástupca starostu Martin Čorej.

Prvé hrejivé slnečné lúče v nedeľu 6. 1. vytiahli pod Pieskovec niekoľko záujemcov.
Či to boli záhradkári alebo turisti sme nezistili, ale po stráni sme videli zopár turistov ako sa snažia dostať k vrcholu.

Kvapky lásky
Možno nájsť i viac názvov či
prirovnaní artefaktov pri návšteve
ateliéru Gordany Turuk v neďalekom
Lamači.
A hoci nie každého návštevníka
musí postihnúť Stendhalov syndróm,
z každého kúska, z každého dielka
či kompozície vyžaruje láska, ktorá

tvorbu podporovala, sila osobnosti autorky, originalita a jedinečnosť výrazu
vloženého do skla.
Stretli sme sa v Chorvátskom múzeu
na Istrijskej v DNV a prijali pozvanie
do ateliéru v Lamači. Veľvyslanec Chorvátskej republiky Tomislav Car, starosta
MČ DMV Milan Jambor a doc. Ing.

SLÁVNOSŤ NAJSLÁVNEJŠIA
Sľubujem, že sa budem svedomito
učiť a tak robiť radosť svojim rodičom
i svojim učiteľom, budem si plniť svoje
povinnosti a budem sa slušne správať
v škole a mimo nej...... to je pár slov
zo Sľubu prváka, ktorí vykonali naši
žiaci – prváci práve v deň odovzdávania polročných vysvedčení. V tento
slávnostný podvečer 28. januára sa
v priestoroch telocvične uskutočnila
v našej škole na Ulici I. Bukovčana
3 historicky prvá IMATRIKULÁCIA

vom umenia rozvíjať umelecké cítenie.
Preto podporuje nielen Nadáciu srdcovej chirurgie, deti z detského domova
v Zlatých Moravciach i z okolia ateliéru
v Lamači, ale každý hosť jej prináša
radosť i novú myšlienku pre tvorbu...
Sama sa priznáva i vyznáva.
Čo všetko sa dá, čo všetko umelkyňa
dokáže vytvoriť zo skla, farieb
a vzťahu, možno vidieť od vstupnej haly
po malé nádvorie tvoriace prechod od

sú to deti veľmi šikovné, milé, usilovné,
snaživé a zaslúžia si nosiť hrdý titul
žiak základnej školy. Deti za prítomnosti svojich právom pyšných rodičov
recitovali, počítali, spievali. Statočne
vydržali „múdre ťapnutie“ čarovnou
ceruzkou, prevzali si imatrikulačný list,
spapali sladké prekvapenia a hor sa
do druhého polroka. Za starších sa
prváčikom okrem deviataka Miška
milo prihovorila pani riaditeľka R. Balogová a za rodičov pán Tytykalo.

Juraj Cvečko, ktorý donedávna šéfoval
Chorvátom na Slovensku. Priestor na
poznanie využil aj starosta Lamača Peter Šramko.
Cieľom stretnutia, okrem poznania
nového ateliéru a úžasného kreatívneho potenciálu Gordany, je poznať prostredie, z ktorého čerpá, ako sama vraví
aj nachádza, novú inšpiráciu, šťastná,
že nachádza a môže rozdávať.
Pre ocenenia, ktoré táto mladá
a šarmantná umelkyňa získala len za
ostatných sedem rokov, od Bratislavy
po Taliansko, by sme si potrebovali
zobrať dovolenku.
Chorvátka i Slovenka v jednom sa rozhodla umením robiť dobro. Chce vrátiť
do nášho uponáhľaného životného
štýlu ľudskosť, hodnoty a prostredníct-

bývania k prírode na konci putovania
domom a ateliérom v jednom. S tým
všetkým sa však stretnete v jednotlivých
miestnostiach. Srdce, Kvapka lásky,
Dámske tajomstvo, Slnečné lúče, či
Čarovné jazero nájdete vo dvoch miestnostiach tvoriacich dielňu i ateliér.
Opäť v jednote. A potom, už kdekoľvek
vstúpite, oslovuje vás peknota vložená
umom, rukami a farbami do skla.
Tento prvý kontakt naštartoval ďalšie
a iste uvidíme diela aj autorku v Devínskej.
pk

Jarný tvorivý tábor
21. - 25. február 2011

Chcete, aby vaše deti strávili jarné prázdniny aktívne,
nazbierali kopu nových zážitkov a našli si nových kamarátov?
Pripravili sme pre ne denný tábor plný kreatívneho
tvorenia, tanca a spevu.
Pre deti: od 4 - 10 rokov
Príchod detí do tábora: každý deň od 7.30.
Odchod detí z tábora: každý deň od 16.00 – 17.00.
Okrem stredy, to spíme v Bublinke (nie je povinné).
Kde? v MC Bublinka, v priestoroch MŠ Jána Smreka 8, DNV
Bližšie info a fotografie z nášho letného tábora nájdete na:
www.bublinka.org

Slovo majú Novoveštania

ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA. Slávny
imatrikulačný zbor pod vedením deviataka Miška Sagulu prijal prváčikov
po splnení niekoľkých úloh a po
zložení sľubu do radov príslušníkov cechu žiackeho. Prváčikovia dokázali, že



Naša veľká školská rodina žiakov aj
učiteľov im spoločne držíme palce na
náročnej ceste za poznaním.

Soňa Škulová

F Bratislavský Ružinov údajne
zdedil po bývalom vedení mestskej
časti množstvo netransparentných povolení na divokú výstavbu. Preukázal
to audit na miestnom stavebnom úrade,
ktorý nariadil okamžite po nástupe do
funkcie nový ružinovský starosta.
Podľa výsledkov auditu v roku 2010
podpísali viac ako 70 územných ro-

zhodnutí a stavebných povolení, z toho
desať po novembrových komunálnych
voľbách. Mnohé z nich sú v prospech
investorov a nie občanov, ktorí vraj
často o investičných zámeroch
a plánovanej výstavbe nevedia.
Nás v Devínskej zaujíma, či aj u nás
bol audit a čo objavil, alebo sa chystá?
mk
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ISTRA CENTRUM
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
12. 2. Rybársky ples
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h.
17. 2. Detský fašiangový karneval
- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h.
vstupné 1,5 Eur, predaj vstupeniek pred
podujatím v pokladni Istra Centra
20. 2. Ako sa psíček nechcel umývať
- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo JaJa
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h.
vstupné: 1 Eur
21.-25. 2. Jarný denný tábor
- denný tábor so zameraním na turistiku, denne 8.00 – 16.30 h.
- bližšie info u Ing. A. Pilchovej, 02/ 6477 0033,
ekonomka@istracentrum.sk
cena: 40 Eur, miesto: Istrijská 6
27. 2. výročná schôdza MO Matice Slovenskej
vo veľkej sále Istra centra od 15.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.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.
19. 2. Z histórie Devínskej Novej Vsi
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 14.00 h.

Naprieč Kaliforniou
Jozef Rajchl a Matúš Glatz sa
rozhodli ešte v septembri 2010
absolvovať zaujímavé podujatie, beh
naprieč Kaliforniou. Zdravotné problémy,, ktoré postihli Jozefa nedovolili
podujatie úspešne ukončiť. Počas pokusu však účastníci zažili veľa zaujímavého. Rozhodli sa preto o nové zážitky
a poznatky podeliť s obyvateľmi Devínskej.
Prednáška beh naprieč Kaliforniou sa konala v priestoroch SNM Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku stredu 26. 1. 2011.
Cestovatelia Matúš Glatz a Jozef
Rajchl absolvovali cestu na vlastný
pohon Matúš na bicykli s 50 kg prívesom a Jozef po vlastných, trasu dlhú
975 km pričom denná priemerná
vzdialenosť sa vyšplhala len na 65 km.
Expedícia bola prerušená z dôvodu
Jozefových vážnych zdravotných problémov.
Napriek tomu sa im podarilo prejsť

DEVEX 4

pohorím Sierra Nevada (priesmyk
3000 m.n.m. ) cez národný park Yosomite a prešli aj časťou Death Valley
a skončili v Las Vegas.

Umelecký plagát
Chorvátskeho národného
divadla v Záhrebe
Chorvátske múzeum v DNV prezentovalo v januári tohto roka 20 umeleckých plagátov Chorvátskeho národného
divadla (CHND) v Záhrebe, ktoré nám
umožňujú nahliadnuť do jedného
malého segmentu divadelnej tvorby
a výtvarného spracovania divadelných
diel (balet, opera a dráma) rukami

Výstava Plagáty Chorvátskeho
národného divadla v Záhrebe obišla
celý svet, pre veľký záujem nielen
európske metropoly, ale aj zaoceánske
krajiny od USA a Austrálie až po Južnú
Ameriku.
Záhrebské CHND bolo založené
v roku 1895 a za tento čas poskytlo
priestor inscenáciám najznámejších
autorov, producentov a divadlených

Účastníkom sa prihovoril
Dušan JUNEK.
a umom vrcholových výtvarných umelcov. Plagáty prezentujú malú časť
divadelnej produkcie v rokoch 1990
až 2001. Kompletná produkcia obsahuje 41 plagátov a vyžaduje oveľa väčší
priestor, než ten, ktorý máme k dispozícii.

Podujatie bolo zamerané na zbierku
pre nadáciu M. J. Fox venujúcu sa podpore výskumu liečby parkinsonovej
choroby.
pjm

dizajnérov. Začiatkom 90. rokov sa
v CHND zrodila myšlienka osloviť
najväčších vizuálnych umelcov, aby
vytvárali plagáty, na ktorých bude divadlo prezentovať svoje predstavenia
a súčasne, aby sa tieto zachovali ako
umelecké záznamy divadelného umenia.
Každú novú produkciu predstavenia,
baletu, opery, súčasného tanca aj
dnes sprevádza a širokej verejnosti
predstavuje plagát, ktorý vytvára akademický maliar, fotograf, karikaturista
alebo insitný umelec.
Okrem mnohých iných sa v múzeu
predstavili aj Vasilije Jordan, Edo
Murtić, Duško Šibl, Ivan Lovrenčić.
A ešte mnohí ďalší známi a uznávaní
umelci v Chorvátsku a vo svete. Medzi
preslávenými divadelnými dielami
z repertoáru CHND sú aj Bizetova
Carmen, Verdiho Aida a Nabucco,
Shakespearov Ako sa vám páči, Bjelinskeho Kocúr v čižmách, Marinkovičova
Gloria, Lhotkého Diabol v dedine, Pergolesiho Slúžka paňou a iné.
Počas svojej 150-ročnej histórie
predstavilo Chorvátske národné divadlo množstvo najznámejších umelcov, spisovateľov, hercov, režisérov,
scénografov a kostymérov, operných
spevákov a baletných tanečníkov zmámych na celom svete, dirigentov a choreografov.

ˇ kronika
Spolocenská
Zosobášili sa
Michal ĽUPTÁK
a Katarína VAJDIŠOVÁ
Valériu Ioan ZETOCHA
a Ing. Marcela RIZIKYOVÁ
Blahoželáme

Privítali sme
nových spoluobčanov
Sofia SKLENÁROVÁ
Alexander CESNEK
Boris PEŠADÍK
Vitajte!

Odišli z našich
radov

Fridrich ŠTEFEK
Ľubomíra EBRINGEROVÁ
Elena KOVARÍKOVÁ
-Ďurčeková
Wanda ILLEČKOVÁ
Pavol ŠULEK
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomíname
V nedeľu 27. 2. 2011
budú tri roky, čo nás
náhle opustil náš drahý
Ivan BORKA
Prosíme všetkých,
kto ste ho poznali
a mali radi
venujte mu s nami
tichú spomienku
Rodina Borková

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
16. 2. o 18,30 h.
SOCIÁLNA SIEŤ
titulky

Pozvánka

Pozývame vás na otvorenie výstavy
VLADIMÍR SVOBODA
OBRAZY
Vernisáž bola v Bratislave
v Galérii Pálffyho paláci
na Zámockej ulici vo štvrtok
10. februára 2011
Kurátor výstavy je PhDr.
Ivan Melicherčík
Výstava potrvá do 6. marca 2011



„Keď zachrániš jednu ľudskú
dušu, akoby si zachránil celý
svet“ (stará židovská tradícia)

S veľkým

srdcom
V stredu 2. 2. 2011 sa v historickej budove Slovenskej národnej
rady konala pod záštitou Izraelského veľvyslanectva ceremónia
odovzdávania titulov “Spravodliví
medzi národmi”. Titul “Spravodliví
medzi národmi” udeľuje izraelské
múzeum holocaustu YAD VASHEM
pre ľudí nežidovského pôvodu. Pre
ľudí, ktorí počas 2. svetovej vojny prejavili veľký kus statočnosti, ľudskosti
a odvahy pri záchrane ľudských
životov prenasledovaných Židov.
Od roku 1963 je odovzdaných vyše
22 000 ocenení. Na Slovensku už
máme vyše 500 ocenených, ktorých
mená sú na veky vytesané do stien
Múru cti spravodlivých v pamätníku
YAD VASHEM v Jeruzaleme.
Za prítomnosti prezidenta republiky pána Ivana Gašparoviča,

Manželia Ročekoví.
predsedníčky vlády Ivety Radičovej,
izraelského ministra pána Yossi
Peleda a ďaľších ústavných činiteľov,
záchrancov i zachránených, ako
i ich rodinných príslušníkov bolo
ocenených ďaľších 19 Slovákov
a vyrozprávaných 9 dojímavých
príbehov. Príbehov, ktoré možno bez
pochýb často nazvať zázračnými.
Príbehy, v ktorých hrajú hlavné úlohy
ľudia s veľkými srdcami, ktorí nezištne
pomáhali z toho mála, čo mali. Ľudia,
ktorí na seba kvôli záchrane iných
vzali riziko smrti.
Takými boli i Anton a Žofia Ročekoví,
občania našej Devínskej Novej Vsi,
ktorých príbeh bol tiež vyrozprávaný
a ktorí in memoriam boli nominovaní
na prevzatie ceny. V rokoch 1944 –

1945 pomohli židovskému dievčaťu
Erike Siegel, prežiť koniec vojny
v úkryte ich domu a po oslobodení
sprostredkovať jej stretnutie s bratom
Emanuelom, s ktorým potom vycestovala do USA. Počas života manželov
Ročekovcov sa dnes 80-ročná Erika
Siegel, žijúca v Memphise, snažila
aspoň písomne kontaktovať so svojimi
záchrancami.

lístky s.r.o., A&M
AUTOSERVIS
s.r.o. , Sklenárstvo KRALOVIČ,
LINOREX s.r.o., rámovanie Hollywod (oc galeria),firma Lunex, ARTHUR REAL ESTATE & PARTNERS
s.r.o., BEST CONSULTING s.r.o.,
HERBA,KOZMETICKÝ SALÓN ESTER, Formula Café Sport, PAPIERNICTVO Cibulková, MÖBEL HOFF, Ing.
Miroslav Blecha – BLEMI, BEST FIT

Xtreme zone, Kamapro, Domareal,
ROTECH Pro s.r.o., PC Štefana Králika, Lekáreň PRI RADNICI, CAR Line,
Adidas Slovensko, VČELÁRSTVO
Dušan Dedinský, firma ENCINGER,
mäsiarstvo Ježek, reštaurácia ISTRIA.
Všetkým sponzorom, organizátorom
a kuchárkam ZŠ Bukovčana 1 patrí
srdečná vďaka.
rb

V nedeľu 27. 2. 2011 uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
starý otec a otec Anton Roček. Je
nám ľúto, že sa nedožil toho významného okamihu. Určite by to bolo pre
neho veľkou cťou a oslavou ľudskosti
a spolupatričnosti.
Katarína Šimkovičová, vnučka

Rodičia i priatelia

Od septembra na
škole I.
Bukovčana 3 bolo mnoho zaujímavých aktivít pre žiakov a prišiel deň
na oslavu rodičov, priateľov a zamestnancov školy. Už tradičný 52. ročník
tejto spoločenskej udalosti zorganizovali OZ Chabik a školskí pracovníci. Nechýbala dobrá kapela FANTOM, vystúpenie mažoretiek Tina pri
ZŠ P. Horova, DFS Grbarčieta pri ZŠ
I. Bukovčana, Veronika Ružovičová
a Juraj Glatz z tanečného centra Eleganza.
Veríme,
že
milé
stretnutia
s priateľmi a známymi priniesli
všetkým príjemný zážitok. Mnohí
odchádzali obohatení o výhru z tomboly, do ktorej prispeli:
GASTRO
MARKET
s.r.o.,
ŽELEZIARSTVO GAZDA, PNEUSERVIS BRÓDY, W Hotel, rodina Hanicová, Milan Jambor, Mgr. Renáta
Balogová, Rada rodičov ZŠ Ivana
Bukovčana 1, 3, Rada školy ZŠ Ivana
Bukovčana 1, 3, Rada rodičov ZŠ
Pavla Horova, PD Vajnory, lekáreň
Nada, kvetinárstvo Iris, kaderníctvo - kozmetika Prospera, 101 Drogéria, DG Tip s.r.o., DOXX – stravné

DEVEX 5

W hotel



Valentinske rande
vo W HOTELI

Pre všetkých zaľúbených sme v období
od 11.2. do 14.2.2011 pripravili
 špeciálne Valentínske menu
 posedenie pri sviečkach
 romantický relax vo wellness
 atraktívne ceny ubytovania
 masáž lávovými kameňmi s príchuťou
kokosu a mnoho ďalších prekvapení
Viac informácií nájdete na webe. Rezervujte si už teraz.

www.whotel.sk
02/6476 1721

PREČÍTAJTE – VYBERTE SI
Nakoľko od 1.1.2011 prišlo k veľkému
množstvu zmien v zákonoch, dovolujem
si oznámiť podstatné zmeny týkajúce sa
zamestnancov.
Minimálna mzda - 317 EUR
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Začínajú sa platiť odvody z odstupného, odchodného, odmien pri jubileách, príspevku zo sociálneho fondu, zo
všetloých prdmov vyplatených po skončení
prac. pomeru /napr. preplatená dovolenka,
dodatočne vyplatené odmeny.../, služobné
auto používané na súkromné účely, pracovná pohotovosť odvod z vreckového pri
zahraničnej služobnej ceste.

Materská * zmena výpočtu - 60 %
z denného vymeriavacieho základu (do
31.12.2010 - 55 %), taktiež sa predlžuje
doba poskytovania z 28 týždňov na 34
týždňov, pri pôrode viac detí * z 37 na 43
týždňov.
Rodičovský príspevok - jednotná suma
190,10 EUR, pri dvojičkách 237,60,
trojičkách 285,10.
Ochranná lehota - zavádza sa 7 kalendárnych dní/do37.12.2010 bola 42 dní)Poberatelia predčasných dóchodkov – do 28.2.2011 sa musia rozhodnúť
- buď budú poberať predčasný dóchodok,
alebo budú pracovať. Ostáva možnosť
poberať predčasný dóchodok a pracovať

BAPE real

ponúkam

sprostredkovanie
Peter Balog
Jána Jonáša 17
841 07 Bratislava

e-mail: info@bapereal.sk
p.balog@inethome.sk
mobil: 0905 964 592
Tel./ Fax:
02 /64 76 13 56
DEVEX 6

KVALITNÉ
KOZMETICKÉ SLUŽBY
japonskú masáž tváre ŠIACU
liečivú reflexnú masáž chodidiel

Objednávky a info:
0905 475 905
0910 447 269

Rada rodičov a vedenie ZŠ P. Horova 16
Vás srdečne pozýva na

V sobotu 12.02.2011
Lístky sú k dispozícií na sekretariáte školy
každý pracovný deň od 07,15 hod. do 15,00 hodiny.
Informácie na tel.: 64 53 84 63, 64 77 90 56

na základe dohody.
Maximálne vymeriavacie základy ostávajú ako boli k 31.12.2010.
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Začínajú
sa
platiť
odvody
z odstupného, odchodného, odmien
pri jubileách, príspevku zo sociátneho
fondu, služobné auto používané na súkromné účely, pracovná pohotovosť, odvod
zvreckového pri zahraničnej služobnej
ceste.
Zamestnanci, ktorí prenajímajú byt alebo
miestnosť v byte - povinnosť prihlásiť sa do
31.1.2011 do zdravotnej poisťovne ako
SZČO - odvod na 7P 14 %.

Maximálny vymeriavací základ 2233,50 EUR (do 31.2.2010 - 2169,09)
DAŇ
NezdaniteIná časť základu dane na
daňovníka a manželku - 3559,30 EUR
ročne mesačne 296,60 , (do 31.12.2010
- 4025,70, mesačne 335,47), ruší sa
odpočítateíná položka na DDP, účelové
sporenie a životné poistenie - t.j. suma,
vďaka ktorej sa pri ročnom zúčtovaní dane
vracalo 75 EUR./do 31.12.2010 -398,33).
Daň sa bude platiť aj z vreckového pri
zahraničnej služobnej ceste.

HĽADÁTE V O Ľ N É M I E S T A
Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava
príjme do zamestnania
• údržbára pre výrobný objekt (s elektrikárskym osvedčením podľa vyhl.
č. 74/1996 Z.z.);
• automechanik pre nákladné autá
• automechanik pre osobné autá
• autoelektrikár pre prevádzku SEAT Dúbravka
• vodič nákladného vozidla (skupina C + E) s potrebnými školeniami
a dokladmi
Záujemci hláste sa na tel. č.
02/ 6436 9590 alebo 0908 700 684

04 - SLUŽBY

03 - VOĽNÉ MIESTA

• 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
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE
- kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907 106 308,
02/64 777 430
monika.koncova@gmail.com
• Opatrím vaše dieťatko aj celodenne. Informácie osobne
t.č. 0905 311 687

ponúka:
• Hľadáme upratovačku. W HOTEL.
Viac info na tel.č. 02/6476 1721
hľadá:
• Vodič hľadá miesto. Najradšej na
kamión.
Tel: 0914 292 380

• Predám pekný 3-izb. byt na
ul. I. Bukovčana, po čiastočnej
rekonštrukcii. Cena dohodou .
Tel.: 0905 653 603
• Predáme pekný 3-izbový byt na

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

02 - PREDAJ
• Predám detskú autosedačku so
strieškou 0+ po jednom dieťati,
cena 23eur, detský nosič úplne nový
s návodom, cena 14eur.
tel: 0911 149 716

05 - BYTY

ul.Kalištná. Cena 95 000 E.,
Tel.: 0903 384 250,
6477 9210

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám starší RDv DNV, časť
Grba, s pozemkom 6,5 á.
Tel.: 0903 926 100,
0911 344 817
• Predám záhradu v DNV, 1 907
m², možnosť stavať.
Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55, 841 07 Bratislava.
Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová
okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

PREDÁM
fungujúcu
prevádzku
PREDAJ
PEVNÝCH
PALÍV
blízko Topoľčian
Prevádzka je
v osobnom vlastníctve,
blízko železničnej stanice,
na 60 árovom pozemku
s rozostavanými
prevádzkovými budovami
Súčasťou bude aj
nákladné auto Iveco
a nakladač uhlia.

Info v redakcii
0903 429 485

už ro
sko

čo

Otvárame
Eisnerova ulica, Devínska Nová Ves

hypermarket
Devínska Nová Ves

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 €.
Devinska_Nova_Ves_182x130.indd
1
3.2.11 16:36
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
• Okolo 21. januára vyčíňal na J.
Jonáša dosiaľ neznámy páchateľ
tak, že poškodzoval osobné motorové vozidlá. Celkový počet
poškodených motorových vozidiel dosiahol tridsať a škoda sa
vyšplhala na 5 167 Eur, hoci ide
iba o sedem vozidiel z celkového
počtu, ktoré absolvovali nahlásenie a obhliadku.
• V piatok 21. 1. začala polícia
trestné stíhanie voči trestne zodpovednej osobe za nedovolenú
výrobu a prechovávanie omamných a psychotropných látok,
ktorej pri kontrole na ulici Na vyhliadke našli policajti tri igelitové
vrecká s obsahom zelenej sušenej
rastliny.
• V ten istý deň 21. 1. sa občan
DNV dopustil prečinu marenia

výkonu úradného rozhodnutia,

keď na vozidle Hyundai Terracan

jazdil napriek zákazu viesť motorové vozidlo na dobu 16 mesiacov.
• V pondelok 24. 1. sa neznámy páchateľ vlámal do novinového stánku na J. Jonáša, kde
poškodením spôsobil škodu 100
Eur a krádežou 200 Eur.
• O deň neskôr neznámy
páchateľ na Kosatcovej ukradol
kľúče od auta a následne ukradol
aj auto VW Golf, čím poškodenej
osobe vznikla škoda 3 500 Eur.
• V sobotu 26. 1. na Hradištnej
sa suseda nebezpečne vyhrážala
susede. Dopustia sa tak prečinu,
ktorý polícia rieši.
• Vo štvrtok 3. 2. na Opletalovej neznámy páchateľ prerezal plachtu na prívese kamióna
a ukradol tovar v hodnote 1 080
Eur. Poškodením spôsobil škodu
1 000 Eur.
OO PZ DNV

KRIMI-INFO-STÁNOK
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

09.02.2011 od 14.30-18.00 hod
09.03.2011 od 14.30-18.00 hod
13.04.2011 od 14.00-18.00 hod
11.05.2011 od 14.30-18.00 hod.
do nákupného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.
OR PZ Ba IV

Ak poškodíte cudzie vozidlo
neodchádzajte z miesta!!!

Včera vo večerných hodinách
doposiaľ neznámy vodič, nezisteným spôsobom, vozidlom
nezistenej značky a evidenčného
čísla poškodil motorové vozidlo
Opel Astra parkujúce na Námestí
hraničiarov v bratislavskej Petržalke.
Na zaparkovanom vozidle vznikla
škoda vo výške približne 200,-Eur.
Osoba, ktorá škodu spôsobila
z miesta odišla a neupovedomila
o tejto skutočnosti ani políciu ani
majiteľa poškodeného vozidla.

Tento prípad je jedným z mnohých, ktoré sa denne stávajú
v našich uliciach. Najčastejšie
k poškodeniam motorových vozidiel prichádza na parkoviskách
alebo pri parkovaní v úzkych uliciach.
Polícia vyzýva vodičov, aby
v prípade, že poškodia cudzie
motorové vozidlo (teda spôsobia

škodovú udalosť) pri cúvaní alebo
parkovaní o tejto skutočnosti informovali majiteľa poškodeného
vozidla. Ak nie možné, aby
vodič sám zabezpečil prítomnosť
druhého účastníka, je potrebné
upovedomiť o tejto udalosti políciu
a neodchádzať z miesta.
V prípade, že vodič opustí
miesto škodovej udalosti poruší
tak ustanovenia zákona o cestnej premávke. Konkrétne povinnosti účastníka dopravnej nehody
a škodovej udalosti vyplývajúce z §
66 ods. 6 uvedeného zákona. Toto
porušenie má za následok, že v prípade zistenia osoby, ktorá škodu
spôsobila, bude táto sankcionovaná finančnou pokutou vo výške
300,-Eur až 1.300,-Eur. Súčasne
bude osobe uložený zákaz činnosti
viesť motorové vozidlo po dobu
1-5 rokov.
KRPZ Bratislava

FUTBAL

Zimný turnaj Bratislavského futbalového zväzu
II. kolo, 30. 1.
MSK Rusovce – FK Lok. DNV		
g: Stupavský 2, Soták
III. kolo, 6. 2.
FK Lok. DNV – FK Záhorská Bystrica		
g: Stupavský (11 m), vlastný, Soták
				

Riaditeľ hovorí námestníkovi:
- Pozri sa, ten mladý je pracovitý,
má vysokú školu a je schopný
ma okamžite nahradiť. Čo
povieš, nedáme mu výpoveď?
•••
- Vonku mrzne len tak
praští a tá moja svokra len
čumí cez okno. Ak to takto
pôjde ďalej, budem ju asi
musieť pustiť dnu.
•••
- Máte nealkoholické pivo?
- Máme.
- A aké, desinu alebo dvanástku?

1:3

3:5
z

•••
- Starký, zajtra máme
výročie 30 rokov, čo sme
spolu. Mám zabiť kohúta?
- Neblázni, veď on
za to nemôže.
•••
... včera som si u vás kúpila
tužkové batérie a vôbec nepíšu.
•••
- Váš manžel potrebuje
absolútny pokoj. Predpíšem
vám uspávacie prášky.
Kedy mu ich mám dávať?
Pred, alebo po večeri?
- Jemu nie. Tie sú pre vás.
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