DEVínskonovoveský
EXpres

informačný
spravodajca
občanov
mestskej časti
DEVÍNSKA NOVÁ VES

03. - 04. týždeň

14.01. 2011 		

Príhovor

1

devex@ba.netlab.sk

Z radnice

4

Kultúra • Vinšujeme vám

• Vianočná besiedka

V čísle:

Voľnejšie dni po sviatkoch máme za sebou. Všetci
začíname nový rok tak trochu opatrne, pozvoľne, aby
sme si hádam neublížili. Nie
rovnako je to v našom štáte,
kde sľubujú zvyšovanie cien
a neskôr možno aj životnej
úrovne. Ale ani novozvolení
zástupcovia občanov,   ktorí
sľubovali   zmenu a vyšli
z koncoročných komunálnych volieb nezačínajú
pozvoľna. Majú za sebou už
dve zasadnutia miestneho
zastupiteľstva ešte v decembri a pracovné stretnutia
začali ešte v čase „školského
voľna“ v prvý kalendárny
týždeň. V ten druhý už budú
pracovať naplno, veď niet
dňa, v ktorom by sa nestretli
a nepripravovali podklady
na prvé tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva.
Ostatní, tak ako v každý
začiatok roka, bilancujú
vlaňajší rok a plánujú tento
nový.
Ak dovolíte, z poznatkov
a skúseností z rokov predchádzajúcich, si dovolím
upriamiť pozornosť na nie
dobré referencie na „straty
a nálezy“. Základné ľudské
hodnoty sa akosi vytrácajú
z nášho života a to, čo ich
nahrádza, nemožno nazvať
dobrými nálezmi. O tom
však vari inokedy.
Vydavateľ
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Z policajného

zápisníka • Korenie života

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Zápis do 1. ročníka bude
prebiehať v dňoch   
4. 2. od 15.00 do 18.00 (piatok)
5. 2. od 8.00 do 12.00 (sobota)
v budove školy na I. Bukovčana 1
Podrobné informácie nájdete
na www.bukovcana.sk
• Základná škola na
I. Bukovčana 3
pozýva predškolákov
a ich rodičov na
Deň otvorených dverí
20. januára 2011 (štvrtok)
od 15.00 - 18.00 hod.
v budove školy na I. Bukovčana 1
• Daň za psa v roku 2011
v rodinnom dome 7 Eur
v bytovom dome 42 Eur
je splatná do 31. 1. 2011
Verejné prerokovanie správy
o hodnotení činnosti
„Zberný dvor odpadov MČ DNV“
sa uskutoční 20.1.2011 (štvrtok)

„Osobnosť roka 2010“
je z Devínskej Novej Vsi
Medzi 200 nominovaných na ocenenie Osobnosť roka 2010 sa dostal aj
občan Devínskej Novej Vsi Doc. Ing.
Juraj Cvečko.
Iniciátor vzniku Chorvátskeho
kultúrneho zväzu na Slovensku,
ktorý ho aj celých 20 rokov viedol
a podieľal sa na jeho zviditeľňovaní

doma i v zahraničí sa právom ocitol
medzi tými, ktorých sa prezident SR
Ivan Gašparovič rozhodol oceniť. Juraj
Cvečko prevzal štátne vyznamenanie
Pribinov kríž II. Triedy za mimoriadne
zásluhy o kultúrny rozvoj, osobitne
v oblasti menšinovej chorvátskej kultúry.
jd

Predbežný harmonogram vydávania
Devínskonovoveského Expresu v roku 2011:
uzávierka: 06.1., 20.1., 03.2., 17.2., 03.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.,
26.5., 09.6., 01.9., 15.9., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12.
vyjde:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 08.4., 22.4., 06.5., 20.5.,
03.6., 17.6., 09.9., 23.9., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.

o 17.00 hod. vo veľkej sále
Istracentra na Hradištnej 43.

Zasadnutie
miestneho
zastupiteľstva

Prvé
zasadnutie
miestneho
zastupiteľstva v tomto roku bude v utorok 25. januára 2011 od 14.00 h vo
vile Košťálová. Je prirodzene verejné,
aj keď DTV bude robiť záznam.
Dôležitým bodom rokovania bude
rozpočet na rok 2011.
Úzavierka dnešného čísla
bola 06.01. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 20.01. 2011,
číslo vyjde 28.01. 2011.

Z radnice

Výsledky volieb

Keďže mnohí obyvatelia nemajú internet, tak sa nedozvedeli ako vlastne komunálne voľby v novembri 2010 skončili a žiadali zverejniť kompletné výsledky.
Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
číslo
meno
Spolu hlasov
1
Peter Cvečko
618
2
Peter Ebringer
722
3
Miroslav Encinger
1 136
4
Vladislav Hečko
1 754
5
Vladimír Mráz
823
Voľby primátora
číslo
meno

Spolu hlasov

4

2 212

Milan Ftáčnik

Voľba starostu MČ DNV
číslo
meno

Spolu hlasov

1
2
3
4
5
6

855
2 030
631
474
1 040
271

Encinger
Jambor
Mráz
Rajkovič
Tešovič
Vargová

Voľba poslancov do MZ MČ DNV
číslo meno
číslo meno
Spolu hlasov
60
32
49
8
46
20
64
3
47
36
22
61
68
62
11
18
66
53
37
54
56
28
27
17
19
44
1
7
24
29
2
57
35
34

Tešovič
Krug
Ružovič
Čorej
Rajchl
Hečko
Vanková
Baumannová
Rajkovič
Lisý
Hlaváčová
Tittel
Žatko
Trstenský
Ebringer
Gregor
Vargová
Surový
Ludvigová
Šemberová
Šimon
Kisztner
Kiszel
Glosík
Griezlová
Pokorný
Baňas
Cvečko
Hupka
Kmeťová
Baranovič
Šobek
Lipková
Liedl

DEVEX 2

1 603
1 284
1 255
1 248
1 156
1 114
1 085
1 043
1 005
983
979
923
897
859
857
839
833
819
809
790
772
749
748
739
737
737
729
729
680
674
670
655
643
595

67
16
48
12
4
6
45
43
40
14
38
50
5
23
55
59
39
30
52
13
33
9
42
15
25
21
31
41
65
10
51
26
63
58

Nový starosta,

noví členovia miestneho zastupiteľstva

Spolu hlasov

Zábojník
Glatz
Runák
Foltínová
Beseda
Buková
Puškáš
Pavelková Mrázová
Moravec
Frolek
Malárik
Sekáč
Boďa
Hók
Šimkovič M.
Takáč
Marčák
Kordoš
Stec
Forus
Latta
Dobrík
Mrázová
Garay
Jablonický
Hirländer
Kravárik
Mráz D
Vaňová
Dovičovič
Simon
Jakubík
Vajdiš
Štupický

594
592
611
582
578
496
486
480
464
454
412
406
405
405
403
399
397
395
386
362
358
348
334
322
319
306
279
256
247
240
219
190
167
157

V novembrových komunálnych
voľbách 2010 nastali prekvapujúce
ale želané zmeny. Nakoniec väčšina
kandidátov vstupovala do volieb so
zámerom zmeny.
Na poste starostu vystriedal Ing. V.
Mráza nový, 38 ročný rodák z Devínskej, Milan JAMBOR, ženatý, otec
dvoch detí. O tom, ako sa mu bude
dariť naštartovať zmenu v riadení
DNV tak, aby sa samospráva opäť
vrátila k riešeniu skutočných potrieb
občanov, budeme môcť hovoriť po
nejakom čase, či sto dní, alebo prvom
roku. Samozrejme, že bude záležať aj
od spolupráce s poslancami, od spolupráce úradu a úradníkov...skrátka od
mnohých faktorov, o ktorých budeme
informovať.
V samospráve, ktorá má v tomto
volebnom období iba 12 členov je
jedenásť nových, ktorí v takýchto

funkciách ešte nepracovali a zbierajú
skúsenosti, ako sa vraví za pochodu.
Už koncom roka 2010 na prvom
stretnutí prevzali funkcie, zložili predpísaný sľub poslanci i starosta, na
druhom riešili odvolanie zástupcov
z predchádzajúceho obdobia, ktorým
končilo funkčné obdobie (napr. odvolali členov dozornej rady DNV šport),
volili členov komisií z radov poslancov, odvolali a volili členov školských
rád, schválili odmeny členom komisií
neposlancov za druhý polrok 2010.
Zoznam členov komisií uverejníme po
skompletizovaní o členov neposlancov.
Na prahu nového roka sa nový starosta prihovoril občanom aj prostredníctvom DTV. Pretože nie všetci majú
možnosť pozerať DTV, z jeho príhovoru časť prinášame.
(Pokračovanie na strane 3)

Nový starosta, noví členovia miestneho zastupiteľstva

(Pokračovanie zo strany 2)

Vážení a milí spoluobčania
dovoľte mi, aby som vám v prvých dňoch
roku 2011 poprial v mene svojom, v mene
mestskej časti, zamestnancov miestneho úradu
a aj poslancov všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti v osobnom aj pracovnom
živote. Začiatok nového roka je obvykle čas,
keď bilancujeme rok starý a zamýšľame sa nad
rokom novým. Uvažujeme, čo nás čaká, čo by
sme chceli spraviť, stihnúť. Mojím cieľom je
popasovať sa s problémami, ktoré nás už dlho
v Devínskej ťažia a dokázať vám, že zmena,
ktorú ste si vybrali v nedávnych komunálnych
voľbách bola dobrá voľba.

problémy stmelili. Len tak je možné pracovať v prospech
Vašu podporu si vážim a pevne verím, že ju neskla- našich voličov, našej Devínskej. Som rád, že väčšina poslanmem. Verím, že už o rok, v ďalšom príhovore, budem môcť cov ide touto cestou.
vymenovať, čo všetko sa a nám podarilo a že to v reálnom
Vás občanov by som chcel poprosiť o vzájomnú tolerantnosť
živote aj pocítite. Našu mestskú časť by som rád spravoval
spravodlivo a zodpovedne, jej majetok chcem zveľaďovať. pri občianskom a susedskom spolužití a trpezlivosť pri prePodporím každý zmysluplný projekt, ktorý skvalitní život v sadzovaní niektorých zmien. Zároveň mi dovoľte poďakovať
Devínskej Novej Vsi. Mojimi prioritami v najbližšom ob- sa  všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj, zveľadenie a reprezendobí bude riešenie parkovania na sídlisku, rekonštrukcia škôl táciu našej mestskej časti v minulom roku a popriať im aj
a škôlok, vybudovanie ihrísk pre deti a mládež. Verím, že sa vám všetkým veľa elánu, nadšenia, radosti a spokojnosti
pre tieto moje plány nájde podpora v našom zastupiteľstve v Novom roku 2011.
a spoločným úsilím dokážeme vykonať viac pre našu mesNech je rok 2011 pre nás všetkých výzvou a rokom lepším
tskú časť a jej obyvateľov. Z mojich prvých stretnutí so
zastupiteľstvom to tak vnímam a som rád, že nás spoločné a úspešnejším ako bol predchádzajúci!

Dozrel čas na zmenu
Predvolebné heslo nového starostu
Devínskej Novej Vsi Milana Jambora
sa stopercentne naplnilo. Nielenže sa
mu podarilo vystriedať po 16 rokoch
v kresle starostu Ing. Vladimíra Mráza,
ale zemetrasenie nastalo i v poslaneckom zbore. Do dvanásťčlenného
zastupiteľstva sa dostal iba jeden
jediný poslanec z minulého volebného
obdobia. Do vedenia mestskej časti sa
tak dostala nová, mladá krv. Prajem
všetkým novozvoleným zástupcom
občanov, aby sa bezo zvyšku naplnilo
ďalšie predvolebné heslo víťaznej koalície SDKÚ-DS, SaS: “Devínska potrebuje nové, kompetentné vedenie obce.”
Jedným z hlavných prísľubov našich
zvolených zástupcov bola otvorenosť,
transparentnosť, informovanosť. To, čo
tu roky chýbalo a čoho sa obyvatelia
Devínskej Novej Vsi veľmi intenzívne
dožadovali a dožadujú. Aj preto si



získali naši súčasní zástupcovia dôveru
občanov. Prvé kroky novej samosprávy
v tejto oblasti však neboli príliš šťastné.
14.12.2010 som mal voľno a tak
som si popoludní sadol k televíznej
obrazovke a pustil som si DTV. Bol som
zvedavý na nášho nového starostu
a nových poslancov a na ich prvé
minúty v nových funkciách. Žiaľ,
nedočkal som sa. Priamy prenos
z rokovania miestneho zastupiteľstva
sa nekonal. Dobre, povedal som si.
To asi doterajší starosta rozhodol,
že odovzdávanie funkcií sa nebude
vysielať. Už o týždeň, 22.12.2010,
sa konalo ďalšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Tentoraz už v réžii nového vedenia mestskej časti. A opäť bez
účasti televíznych divákov.
Dozrel čas na zmenu. Myslí si to
drvivá väčšina obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Preto od decembra

minulého roku budú o ich osudoch
rozhodovať noví ľudia. Prvá zmena
s ktorou prišli, však nebola príliš šťastná.

Verím, že to bola iba náhoda a nie
zámer.
Ján Žatko

Odpoveď – dozrel
Vážený pán Žatko,
dôvod, prečo občania nemohli sledovať priamy prenos zo
zastupiteľstva je veľmi prozaický
a určite to nebol zámer. Zasadnutia
zastupiteľstva v Istracentre doteraz blokovali program tejto kultúrnej inštitúcie
na celý deň a tento fakt sa stretával
s nevôľou občanov. Preto som sa rozhodol vyhovieť vôli občanov a zasadnutia zastupiteľstva presunúť do vily
Košťálová. Toto riešenie je výhodné aj
z prevádzkových dôvodov, pripraviť
zasadnutie na tomto mieste je oveľa
jednoduchšie a lacnejšie. Momentálna technická situácia je taká, že
z týchto priestorov sa priame prenosy

robiť nedajú. Ale intenzívne pracujeme
na tom, aby sme tieto prenosy mohli
sprostredkovať aj z nových priestorov.
Ak ste mali voľno, ako píšete, kľudne ste
mohli prísť osobne do vily Košťálová na
obidve rokovania.
Ak pozorne sledujete dianie v Devínskej tak ste určite zaregistrovali aj fakt,
že na internetovej stránke mestskej
časti sa dozviete viac informácií ako
bolo doteraz zvykom a tento trend
bude ďalej pokračovať. Verím, že aj
vás presvedčíme o tom, že otvorenosť,
transparentnosť a informovanosť myslíme vážne.
Milan Jambor
starosta MČ DNV
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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
15. 1. Ples matičiarov
- otvorenie plesovej sezóny 2011
vstupné: 15 Eur, predpredaj vstupeniek vo vstupenkovej
pokladni Istra Centra, od 13.1. v čase od 17. do
20 hod., predaj vstupeniek aj pred akciou
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h.
22. 1. Fašiangy s dychovkou
- tanečná fašiangová zábava s dychovou hudbou Križovianka
vstupné: 10 Eur, predpredaj vstupeniek vo vstupenkovej
pokladni Istra Centra, od 17.1. do 21. 1. v čase od 17.
do 20 hod., predaj vstupeniek aj pred akciou
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h.
29. 1. Ples Metropola
- I. reprezentačný ples mesačníka Metropola
vstupné: 40 Eur, predpredaj vstupeniek vo vstupenkovej
pokladni Istra Centra, od 17.1. do 28. 1., pondelok až piatok, v
čase od 17. do 20 hod., predaj vstupeniek aj pred akciou
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h.

Vinšujeme vám...

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.
26.1. Beh naprieč Kaliforniou 2010
– prednáška Jozefa Rajchla a Matúša Glatza o ich
bežecko - cyklistickej výprave v USA v septembri 2010
Vstupné: dobrovoľné
v SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68 o 18.00 h.

Vianočná
besiedka
V utorok 21. 12. 2010 sa v prvej
bilingválnej triede v štátnej materskej
škole na Slovensku v DNV na ul.
P. Horova 3 uskutočnila vianočná
besiedka za účasti M. Jambora, starostu MČ DNV, B. Michalíka za nadáciu
VW SK učiteľov a rodičov žiakov. Deti
pripravili pestrý program v slovenčine
i nemčine.
r

DEVEX 4

V minuloročnom predvianočnom
čase prišli do Devínskej Ľudová hudba
a spevácka skupina SĽUK-u so svojimi

sólistami a hosťami s vianočnou hudbou Slovákov a národnostných menšín
žijúcich na Slovensku. Predstavili sa
v kostole Ducha sv.
Ponúkli tematicky i žánrovo bohaté
skladby vianočného repertoáru Na
Slovensku. Od skladieb z vianočnej
zbierky A. Kmeťa, cez piesne nemecké
z Turčeka a Chmelnice, z Gemera,
z poľského pohraničia, ruské a rusínske, ale aj z Devínskej Novej Vsi.

ISTRACENTRUM
Knižnica
výpožičné hodiny

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
		

12.00 – 18.00 h
zatvorené
12.00 – 18.00 h
12.00 – 18.00 h
9.00 – 12. 00 h
a 13.00 – 16.00 h

Turistická informačná kancelária

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

13.00 - 17.30 h
09.00 – 17.30 h
13.00 – 17.30 h
09.00 – 17.30 h
13.00 – 17.30 h

ˇ kronika
Spolocenská
Odišli z našich
radov

Zdenko SITH
Štefan URBAN
Otília LUDVIGOVÁ
Júlia TOLLOVÁ
Ladislav LENCZ
Ján KREPOP
Valéria TURANSKÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Podakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú

Valériu TURANSKÚ,
ktorá od nás odišla 3. 1. tohto roka
a na cintoríne v Devínskej sme sa
s ňou rozlúčili v piatok 7. januára
2011. Za dôstojne pripravenú
rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Karolovi Moravčíkovi a správcovi
cintorína Martinovi Puhovichovi
a všetkým za účasť, prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Dcéra Jana
a syn Marián s rodinou

Volám sa,
teda som

Je názov publikácie Viliama Pokorného, ktorú predstavil 16. 12.
2010 v SNM – Múzeu kultúry
Chorvátov na Slovensku na Istrijskej v DNV. Už podtitul: Chorvátsky onomastikón Devínskej
Novej Vsi hovorí, že publikácia
sa zaoberá náukou o vlastných
menách, ich tvorení a historickom
vývoji na tomto našom území.

Riaditeľstvo Základnej školy
na Ulici I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi
Občianske združenie CHABIK (združenie rodičov)
Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na

52. posedenie
rodičov a priateľov školy

5. februára 2011 o 19.00
Maškarný bál

Už po šiesty krát organizujú folkloristi zo súboru Črip
V piatok 4. februára 2011
vo veľkej sále Istracentra



v priestoroch Základnej školy
na Ulici I. Bukovčana č.1

Cena vstupenky je 20 Eur
v cene je večera+káva + ½ l vína + tombola
Program žiakov ZŠ, hudba, tanec, večera, tombola

Do tanca i na počúvanie budú hrať dve kapely
En Avant a tamburaši Daj šta daš
Vstup na toto podujatie bez masky nie je možný
Okrem výbornej hudby, dobrého jedla a pitia
účastníkov čaká tombola a dobrá zábava

Bližšie informácie na tel. 02/64778338,
www.bukovcana.sk

Rezervácia vstupeniek v hodnote 18 Eur
enciagency@gmail.com • 0948 524 346

Tešíme sa na vašu účasť

Predaj vstupeniek na riaditeľstve školy

DEVEX 5

Silvestrovský turnaj
zmiešaných družstiev
Nadšenci volejbalu pripravili
31. decembra 2010 v telocvični
ZŠ I. Bukovčana 1 tradičný Silvestrovský volejbalový turnaj zmiešaných
družstiev. Víťazmi boli všetci zúčastnení
športovci, ktorí posledný deň v roku
oslávili športom. Ďakujem spoluorganizátorovi OZ Fénix a sponzorovi MČ
DNV, vďaka ktorým turnaj prebehol
v plnej spokojnosti všetkých.
rb

Deti a mládež Devínskej Novej Vsi reprezentovala
na celoslovenskom podujatí Bojové Umenia 2010.

Podporujeme talenty

V nedeľu 5.12.2010 sa uskutočnil 1.
ročník slávností japonských a čínskych
bojových umení s názvom Bojové
Umenia 2010.
DK Zrkadlový Háj v Petržalke sa stal
na 3 hodiny chrámom ladných pohybov, odvážnych lámaní tvrdých tehál a
mrštných úderov a kopov či chrámom
kde vládla krása, farby a dokonalosť
pohybu.
Na podujatí sa predstavili divákom tí

najlepší predstavitelia štýlov ako KARATE, AIKIDO, KOBUDO, TAI CHI či
KUNG FU.
Na tomto unikátnom podujatí
prezentovali svoje zručnosti, šikovnosť
a svoje kung fu aj deti a mládež
z Devínskej Novej Vsi – členovia akadémie čínskych bojových umení Školy
ŠELIEM.
Deti vo veku 6-7 rokov predviedli zostavu štýlu Severnej Pästi a štandardnú
zostavu „5 Steps Boxing“.
Mladí, nadšení a talentovaní cvičenci

DEVEX 6

ukázali aj umenie zápasu a spolu so
svojimi staršími spolužiakmi predviedli
skvelý výkon.
Čínska vetva bojových umení
teda dokázala svoju povesť, ukázala
ladnosť skokov či akrobacie a farebných kostýmov či pre Európanov
netradičných zbraní.
Deti a mládež z bratislavskej časti
DNV získavajú svoje znalosti, zručnosti
a vedomosti z oblasti čínskeho bojo-

vého umenia Kung fu v rámci akadémie s názvom Škola ŠELIEM. Sídlo pre
výučbu Kung fu je na základnej škole I.
Bukovčana 1 a 3.
Brány školy sú neustále otvorené
novým talentom. Po zvládnutí potrebných a poža-dovaných lekcii majú
deti a mládež z „Devínskej“ možnosť
ukázať svoj talent na rôznych charitatívnych a exhibičných podujatiach.
Podporujeme talent a po-máhame ho
rozvíjať.
Slavomír Bachratý

Spomienky zostávajú
Začiatkom nového roka vždy bilancujeme, hodnotíme, spomíname.
Spomíname hlavne na to, čo bolo
úspešné a čo v nás zanechalo dojmy
na dlhší čas. Tak sa to začalo: Budú
aj tento rok? Čo pre nás pripravíte?
Bude aj nejaké prekvapenie? More
otázok a len jedna jediná správna
odpoveď – budú a budú super.
A bolo to tak. Že neviete, o čom píšem?
No predsa o našich ADVENTNÝCH
DIELŇACH, ktoré sa uskutočnili v decembri v priestoroch Základnej školy
na Ulici Ivana Bukovčana 1. Boli to
chvíle, na ktoré sa oplatí zaspomínať.
Opäť sa pod strechou našej základnej školy stretli všetci blízki, ktorí chceli
prežiť studené sobotňajšie popoludnie
v teplučkých slávnostne vyzdobených
triedach pri tvorivej činnosti. Ani mrazivé počasie nezabránilo tomu, aby sa
škola zaplnila tvorivými osobnosťami

túžiacimi po vlastnoručne vyrobených
výrobkoch.
Zručné prstíky maličkých vyrábali
snehuliačikovské pozdravy, mládenci
a dievčatá piekli perníčky, mamičky
navliekali korálky a oteckovia, čuduj
sa svete, kreslili na sklo a vyrábali
anjelikov, babičky zdobili ikebany
a pri tom všetkom im asistovali synovia,
dcérky, vnuci aj vnučky. Ochutnávali
kapustnicu, popíjali teplý čaj a pochrumkávali sladkosti. Jedna veľká rodina, jedno krásne zimné popoludnie,
jeden nádherný tvorivý deň. V každom
srdiečku sa zažlo maličké svetielko,
ktoré sa počas sviatkov rozhorelo na
plamienok lásky a porozumenia. Verím,
že tento plamienok zostane v nás aj
naďalej počas celého nového roka
a vždy nám pripomenie tieto chvíle.

6. liga
10. 12. 2010
ŠKP C – STK Devínska Nová Ves A
(Ondrej 4, Bilský 4, Čabala 3, Šandor 3)
7. liga B
2. 12. 2010
STK Devínska Nová Ves C – Viktoria C
(Arpa 4, Ondrej 3, Novotný M. 1, Matula 4)
7. A liga
6. 12. 2010
Most B – STK Devínska Nová Ves C
(Novotný J. 2, Čizmázia 1)
		

Soňa ŠKULOVÁ

5 : 13

4 : 14

15 : 3
b

Aj pre občanov

Poslanci miestneho zastupiteľstva majú vo vstupe na Miestny úrad
schránky na poštu. Dostávajú oznámenia z úradu od kolegov ale slúžia
aj pre občanov na doručovanie pripomienok, návrhov, podnetov. Využite
tieto možnosti.
Ospravedlnenie
Tak ako nešťastie nechodí po
horách ale po ľuďoch tak aj smola
sa dokáže prilepiť vtedy, keď to
najmenej očakávate.
„Blbol“ mi počítač, zavolal som
technika a... problém nevyriešil.
Stratila sa mi došlá aj odoslaná
pošta v období od 4. 9. 2009 do
12. 12. 2010.
Aj teraz, keď som dorobil toto

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

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
Tel.:0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602

číslo šiel počítač do servisu.
Žiaľ príspevky, ktoré som v tom
období dostal do Devexu neviem
nájsť. Pamätám, že tam bolo od
F. Baňasa príspevok z turnaja, od
toho istého autora poďakovanie
na záver roka aj voličom...možno
aj ďalšie príspevky...Nemám.
Odpustite mi prosím pochybenie
techniky
Vydavateľ

• 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

05 - BYTY
• Predáme pekný 3-izbový byt na
ul.Kalištná. Cena 95 000 E.,
Tel.: 0903 384 250,
6477 9210

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám starší RDv DNV, časť

Katalóg Devex 2011
Vydavateľstvo Devex pripravuje už 14. vydanie
osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre rok 2011.
Uzávierka objednávok je v januári 2011
e-mail: devex@ba.netlab.sk,
poštová adresa: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9
Požadované podklady:
objednávka s fakturačnými údajmi, čitateľná predloha
Spracovanie podkladov: do 10. 3. 2011
Distribúcia do každej domácnosti: do 10. 4. 2011

Pravidelní odberatelia inzercie,
5 a viac uverejnení, dostanú zľavu 10%
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. 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

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
• Ešte 5. 12. kontrolovala hliadka polície na J. Smreka osobu
majúcu pri sebe pravdepodobne
marihuanu. Začala voči nej trestné
stíhanie za nedovolenú výrobu
omamných a psychotropných látok.
• O deň neskôr 6. 12. na ul.
Tehelňa došlo pri nakladaní do
vagónu k zraneniu osoby, ktorá
skončila so zraneniami v nemocnici. Polícia začala trestné stíhanie
voči trestne zodpovednej osobe.
• V ten istý deň 6. 12. sa v obchodnom dome Terno dopustil
muž krádeže tovaru. Pretože šlo
o opakovanú krádež v roku, je
páchateľ obvinený a stíhaný za
prečin krádeže.
• Do novinového stánku na Kremencovej sa 19. 12. vlámal neznámy páchateľ a ukradol tovar,
ktorý vyčíslia až po inventúre. Po
páchateľovi polícia pátra.

• Rovnako polícia pátra po nezná
mom páchateľovi, ktorý 20. 12. na

Opletalovej poškodil plachtu kamióna a spôsobil škodu 2000 Eur.
• O deň neskôr, 21. 12., hliadka OO PZ DNV začala trestné
stíhanie trestne zodpovednej osoby na J. Jonáša pre prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• Neznámy
páchateľ
23.
12. poškodil majetok školy na
J. Jonáša, keď sa vlámal do šatní
školy. Poškodením spôsobil škodu
240 Eur, krádežou 775 Eur.
• Zranenia, ktoré spôsobila
trestne zodpovedná osoba 30.
12. na ulici Záhradná a ktoré
si vyžiadali hospitalizáciu sú
dôvodom začatia trestného stíhania páchateľa vo veci prečinu
ublíženia na zdraví.
• V stredu 5. 1. sa neznámy
páchateľ vlámal do stravného automatu na Opletalovej a spôsobil
škodu 392 Eur. Polícia začala
trestné stíhanie voči neznámemu
páchateľovi.
OO PZ DNV

Policajná akcia „Reštaurácia“

Muži
zákona
Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave IV začali v piatok
10.12.2010 o deviatej večer
policajnú akciu pod názvom
„Reštaurácia“,
zameranú
na
zisťovanie predávania a podávania
alkoholických nápojov maloletým
a mladistvým osobám, zdržiavanie
sa maloletých osôb bez dozoru
zákonných zástupcov po 21.00
hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje, pátranie po
hľadaných a nezvestných osobách,
po páchateľoch trestnej činnosti, po
veciach pochádzajúcich z trestnej
činnosti, po drogách, zbraniach,
výbušninách a strelive a po cudzincoch neoprávnene sa združujúcich

na území SR, ako aj na dodržiavanie
všeobecne - záväzných nariadení
jednotlivých mestských častí.
Počas jednej noci skontrolovali
desať pohostinských zariadení
v mestskej časti Devínska Nová Ves.
V týchto zariadeniach skontrolovali
spolu 80 osôb, z ktorých žiadna
osoba nemala menej ako 18 rokov.
Nebol zistený žiadny priestupok na
úseku podania alkoholu maloletým
alebo mladistvým osobám.
Policajti budú v podobných policajných akciách pokračovať. Budú
nekompromisní voči dospelým,
ktorí mládeži do osemnásť rokov
umožnia piť, ako aj voči samotným mladým ľuďom, ktorí pijú
alkohol napriek nízkemu veku.
OR PZ

Úprava stránkových hodín
na oddelení dokladov OPP OR PZ v Bratislave
IV M. Sch Trnavského 1 od 10.1.2011.
Úradné hodiny na oddelení dokladov
Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné pasy
Pondelok
07.30h – 15.00h
Utorok
07.30h – 12.00h
Streda
07.30h – 17.30h
Štvrtok
nestránkový deň
07.30h -12.00h - len výdaj zrýchlených
		
cestovných pasov a vodičských preukazov
Piatok
07.30h -12.00h
Úradné hodiny na oddelení dokladov – evidencia zbraní
Pondelok
07.30h – 12.00h
12.30h – 15.00h
Utorok
nestránkový deň
Streda
07.30h – 12.00h
12.30h – 17.30h
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07.30h -12.00h

FUTBAL

Bratislavský futbalový zväz usporadúva zimný turnaj.
Naša skupina sa bude hrať na umelej tráve v športovom
areáli na Mladej Garde na Račianskej ulici spravidla
v nedeľu.

Zimný turnaj BFZ 2010/2011
1. kolo 23. 01. 2011
14,00 h FK Lokomotíva DNV - FK CEPIT Vajnory BA
2. kolo 30. 01. 2011
10,00 h MFK Rusovce BA - FK Lokomotíva DNV
3. kolo 06. 02. 2011
12,00 h FK Lokomotíva DNV - MFC Záhorská Bystrica BA
4. kolo 13. 02. 2011
12,00 h ŠK Svätý Jur - FK Lokomotíva DNV
5. kolo 27. 02. 2011
10,00 h FK Lokomotíva DNV - Slovan Ivanka p.Dunaji
6. kolo 27. 02. 2011
14,00 h LP Domino BA - FK Lokomotíva DNV

- Čím je tvoja mamička? –
pýta sa učiteľka v škole
- Príborom! – odpovedá Janko
•••
- Čo sa tváriš ako by ti uleteli
včely. Zasa ti žena dala na
obed dusenú zeleninu, čo?
- Nie, mal som bravčové
rezne, ale uleteli mi včely!
•••
- Prečo sa Gejza Lakatoš z 2.

B v škole nikoho nebojí?
- Lebo má otca v 7. A.
•••
- Tati prečo si sa oženil?
- Aby si sa ty narodil, hlupáčik.
- A prečo si si zobral
páve mamičku?
- Otec sa triumfálne obráti
k manželke: Vidíš ani to
dieťa to nechápe.
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