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V čísle:

„Banky majú štvrťročný
čistý zisk 141 miliónov Eur,
vlani mali viac...“ čítam
a žasnem, že nie je pravda,
ako nám je zle. Nedobre
som to formuloval. Nie je
zle, ale zopár vyvoleným
je dobre. A že sa nepodelia s ostatnými, alebo
nepomôžu trebárs zdravotníctvu, zdravotníctvu
a opäť zdravotníctvu, potom školstvu a všade tam,
kde to viazne... Dokonca o
kúsok ďalej čítam: „Hrubý
zahraničný dlh Slovenska
stúpol na 70 miliárd dolárov...“ ani sa mi nechce
veriť susedovi Janovi,
ktorý vraví, že je to dielom
nenažrancov, ktorí okrem
seba nevidia nikoho iného.
A že ich máme aj okolo
seba, netreba pripomínať.
Tým však neprekáža ani
poukazovanie,
pripomínanie, príklady... jednoducho, akoby to mali v génoch. Ešte šťastie, že „nielen
chlebom (a funkciamikorytami) je človek živý“.
Pritom priemerná starobná
penzia u nás predstavuje
375 Eur.!!??
Aj
ostatný
víkend
ponúkla Devínska toľko
kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí...
(čítajte aj v Devexe), že
nemusíme zúfať. Zavŕšili
to vystúpeniami folklórne
súbory v Istracentre programom ku Dňu matiek.
Vydavateľ

Ročník: XXII.
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Spevom i tancom pozdravili Deň matiek v sobotu 12. mája
v Istracentre deti z folklórnych súborov Grbačieta, Črip,
Kobylka a Gymnik.

Miestny rozhlas v DNV
Mestská časť BA – DNV sa  vo februári 2012 uchádzala o dotáciu
z MF SR poskytovanú podľa výnosu z r. 2005  na „Rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu miestneho rozhlasu v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.“  Koncom apríla sme dostali dotáciu na spomínaný projekt
v hodnote 10 000 eur, s minimálne 10 % spolufinancovaním.
Naša MČ má zavedený miestny
rozhlas od roku 1953. Hoci bola
priebežne vykonávaná jeho údržba
a postupne sa dobudovával, po
toľkých rokoch a vzhľadom na mohutnú výstavbu nových štvrtí v poslednom desaťročí, chýba v mnohých
častiach obce pokrytie signálom rozhlasu. Nejde však len o nové štvrte.
Sú miesta, kde už pôvodná sieť nie
je funkčná, resp., kde jej dosah nie
je dostatočný. Rozhlas potrebuje roz-

siahlu rekonštrukciu, údržbu a modernizáciu.
Musíme konštatovať, že využitie
rozhlasu v Mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves je dôležité nielen
na bežné informovanie občana, ale
má veľký význam aj ako doplnkový
miestny informačný prostriedok
z hľadiska civilnej ochrany.
Preto sme s radosťou uvítali
možnosť čerpať dotáciu z MF SR.
MČ BA DNV v súčasnosti prip-

 bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
REZERVUJTE SI ČAS
• Devínskonovoveská
farnosť prežíva v najbližšie
víkendové dni významné
udalosti. V nedeľu 20. mája
bude v Devínskej Novej Vsi
birmovka. V nasledujúce dve
nedeľe 27.5. a 3. 6. bude
prvé sväté prijímanie.
• V nedeľu 27. mája budú
v nedeľu hodové slávnosti.
• Počas víkendu 2. a 3. júna
bude v Devínskej Festival
slovenskej národnej piesne.
• Autobusový výlet do ZOO
vo Viedni s odchodom
o 8.00 h z ulice Na mýte
organizuje TIK v sobotu 9. júna.
• V utorok 22. mája bude
riadne zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Jedným
z bodov programu bude opäť
riešenie priestupku poslanca
MZ pána Petra Kruga. Zbavia
ho mandátu? Dostane
pokutu? Za dobrotu na
žobrotu? Uspeje hnutie
alebo zdravý rozum?

ravuje verejné obstarávanie na
dodávateľa rekonštrukcie rozhlasu.
Výhodou rozhlasu je okamžité
informovanie obyvateľstva MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves
aj o vzniku mimoriadnej udalosti.
Preto považujem jeho rekonštrukciu
a modernizáciu za mimoriadne
dôležitú.
Milan Jambor,
starosta MČ
Úzavierka dnešného čísla
bola 11.5. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 25.5. 2012,
číslo vyjde 1.6. 2012.

Cyklomost stav prác v mesiaci máj 2012.

Už aj sadové úpravy

Parkoviská

Zábradlie mosta nad riekou
Morava na slovenskej strane je
pripravené na odovzdanie. Začali
montážne práce osvetlenia do zábradlia na rakúskom území. Statické
zaťažovacie skúšky nosnej oceľovej
konštrukcie budú robiť od 14. 5.
do 21. 5. 2012. Následne budú
montovať tlmiče.
Stavbári budú pokračovať
v odstraňovaní montážnych plôch

a komunikácií a súvisiacich sadových
úprav na slovenskej a rakúskej
strane. Zároveň začali robiť finálnu
protišmykovú úpravu mostovky.
Dodávateľ Cyklomosta vyvíja
veľkú snahu na ukončenie stavebných prác do termínu na prelome
mesiacov máj a jún. Pripravuje
odovzdanie diela investorovi.

Rovnaký osud s nedostakom parkovacích miest, ako v celej Bratislave, postihuje aj našu mestskú časť. A hoci sa samospráva snaží využiť každý kúsok
priestoru, iste budeme musieť pristúpiť k riešeniu parkovania budovaním parkovacích domov. Vo svete tak robia už dávno.
Naostatok aj na ulici P. Horova MČ vybudovala niekoľko spevnených plôch
slúžiacich na parkovanie.

Ing. arch. Milan Beláček

...hor sa na plavbu!
Plavba po Baťovom kanále so
zaujímavým rozprávaním lodivoda,
ochutnávka skalického trdelníka
a vína, prehliadka výklopníka, výstup
na vyhliadkovú vežu vás čaká na
výlete v sobotu 26. mája. Záujemcovia navštívia krásne mestečko Skalicu, prezrú si františkánsky kláštor,
v ktorom sa vyrába tradičná skalická
špecialita, schladia sa v podzemných priestorov ,,ľadovní“ a zavítajú
do Záhorského múzea. Odchádza
sa autobusom o 8.00 hod. spred
Turistickej Informačnej Kancelárie
na Istrijskej 49 (bývalá budova

Radnice) v Devínskej Novej Vsi.
Účastnícky poplatok 12 eur sa
platí vopred. Plavba, vstupy do objektov, sprievodca stojí 10 eur pre
dospelých, 9 eur pre ZŤP, seniorov,
deti a študentov. Bližšie informácie
a prihlasovanie na výlet: Turistická
Informačná Kancelária, Istrijská 49,
DNV, tel. čísla:
+421 2 6477 0260,
+ 421 917 164 215,
e-mail: info@tikdnv.sk
jm – TIK DNV

Záverečný účet 2011
Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2011
Bežné príjmy
5 675 037 Eur
Bežné výdavky
5 383 543 Eur
Prebytok bežného rozpočtu
291 494 Eur
Kapitálové príjmy
115 465 Eur
Kapitálové výdavky
266 514 Eur
Schodok kapitálového rozpočtu
– 151 049 Eur
Finančné operácie príjmové
416 444 Eur
Finančné operácie výdavkové
170 706 Eur
Celkový reálny prebytok hospodárenia za rok 2011
386 183 Eur
Schvália tento dokument poslanci MZ na zasadnutí 22. 5. 2012 ?
DEVEX 2

Slovo majú Novoveštania
Pred niekoľkými chvíľami
sme sa dozvedeli, že zomrel
sused. Stretávali sme sa často. Na
ceste z domu, do obchodu, za
povinnosťami. Odišiel. Pre nás akosi
odrazu, priskoro. A vtedy nám prišlo
na um, ako sa ľudia dokážu žrať, ako
si dokážu robiť prieky, ako dokážu,
dokonca pod rôznymi humanitnými
názvami organizácií a hnutí páchať,
doslova páchať zlo na svojom okolí,
na svojich susedoch, ba neštítia sa
nazývať tých, ktorým škodia „bratia“. Pozorne vnímajte svoje okolie,
ľudí, ktorí sa tvária....a dokážu viac
škodiť ako pomáhať.
ps
O jazde v kruhovom objazde sa toho popísalo... A nám tu
pribudli kruhové objazdy ako huby
po daždi. Máme ich v chotári už

vari päť. Najfrekventovanejší je pri
Tescu a Lidli. Je neuveriteľné, čo tam
dokážu vodiči urobiť. Vletia do objazdu bez dania prednosti, opúšťajú
objazd bez signalizácie...mať tam
tak namontovanú kameru...to by sa
vybralo pokút.
Rozmiestnenie kontajnerov

29. 5. – 31. 5. 2012 J.Smreka
10-12, Bystrická, Kosatcova
Záhradný a stavebný odpad
je možné doviezť do areálu
Denovy len v určené dni:          
každý utorok   7,00 - 15,00 hod.     
každý piatok   7,00 - 15,00 hod.     
Zberný dvor je naďalej
otvorený každú sobotu

Z programumiestneho zastupiteľstva v utorok
22. mája 2012 (popoludní od 15.00 h.)

Zámery architektov, ktoré vyplynuli z komunikácie

Na novej úrovni
V piatok 11. mája 2012 otvorili
v F-centre na Istrijskej netradičnú
výstavu návrhov a projektov PREmenüDNV II, ktorá chce obnoviť
problémové lokality v našej mestskej časti.
Na výstave sa spojilo viacero
umeleckých disciplín. “Architekti,
dizajnéri a výtvarníci prinášajú
riešenia, ako dať nevyužívaným
alebo zanedbaným lokalitám nový

zuje na aktivity z roku 2009, kedy
prišla miestna skupina architektov
s predstavou riešenia prostredia
Devínskej Novej Vsi. “V snahe
predísť rôznym unáhleným koncepciám a s cieľom vyvolať diskusiu
prezentovala “menü” návrhov pre
stvárnenie vytypovaných lokalít,”
vysvetlil architekt. V súčasnosti
vznikla potreba iniciatívu oživiť aj
kvôli aktivitám mestskej časti, ako

význam, ale takisto chcú podnietiť
záujem verejnosti o vlastné mestské prostredie. Architekt a autor
projektu Daniel Šubín uviedol,
že výstava sa zameria najmä na
koncepciu parkovania, riešenie
cyklotrás, obnovu nevyužívaných
lokalít - rekreačné a viacúčelové
zóny, či exponované námestia.
V rámci projektu sa priamo vo
výstavnom priestore uskutoční cyklus tematických prednášok a tiež
diskusia s verejnosťou a miestnym
zastupiteľstvom. Na sprievodných
workshopoch sa vytvoria diela,
ktoré reagujú na prezentované architektonické koncepcie.
Projekt PREmenüDNV II nadvä-

je výstavba Cyklomosta cez rieku
Moravu, či rôzne developérske
a investičné zámery v okolí.
Popri diskusných fórach bude
mať verejnosť možnosť vyjadriť sa
k problematike aj na sociálnych
sieťach a webovej stránke. Počas
výstavy bude prebiehať vizuálna
“menü-anketa”, ktorá pomôže
odhaliť záujem obyvateľov o jednotlivé riešenia. Jej výsledok bude
prezentovaný verejnosti, miestnej
samospráve a potenciálnym investorom. Najvhodnejšie riešenia by
sa mali realizovať. Výstavu podporila devínskonovoveská samospráva
a miestne organizácie.
r



• Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ
• Záverečný účet MČ BA DNV za rok 2011
• Návrh I. zmeny rozpočtu MČ BA DNV na rok 2012
• Schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu na mimoriadnu
okolnosť-okná v školách
• Prenájom hodný osobitného zreteľa časti pozemkov pre výstavbu
verejnej komunikácie a zemného valu pre Realiz a.s.
• Prenájom NP ako prípad hodný osobitného zreteľa - OZ Ichtys
• Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom
dome P. Horova 20 vlastníkom bytov a nebytových priestorov
• Minimálne sadzby prenájmov nebytových priestorov
• Návrh na uzatvorenie Dohody o splátkach s Janou VaškovičovouSandberg garden
• Predaj pozemku Mgr. art. Múranicovi
• Návrh VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych
služieb MČ BA DNV
• Nadobudnutie pozemku pod cestou darovaním
• Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ISTRA CENTRU, centru pre
voľný čas
• Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. - Mgr. Krug
• Interpelácie poslancov

Čo môžme sami urobiť pre Devínsku
Sobota, 10. marec. Podľa „aladina“ jasno až polojasno, 11°C.
Prvé jarné lúče ťahajú každého von
a v tento pekný deň si treba splniť
svoju občiansku povinnosť. Ako
obyvateľ bytovky na Š. Králika 5
mám výhľad, okrem iného, na Zavadilovu ulicu. Okolo deviatej ráno sa
tamojší obyvatelia začali zoskupovať
pri stole na ulici. Naň postupne začali
pribúdať dobroty v podobe nápojov,
či domácich špecialít zúčastnených
rodín. Najprv sme s manželkou
nevedeli určiť činnosť, akú budú títo
Novovešťania vykonávať. Neskôr
sa ukázalo, že okrem hodových
doplnkov, poprinášali zúčastnení aj
záhradné náradie. Začali upratovať
ulicu a vykonávať jarnú údržbu
zelene. Teraz nám to bolo jasné jednoznačný pokus o spojenie príjemného s užitočným. A myslím, že sa im
to podarilo.
Upratovali aj miesta, kde cez
týždeň parkujú autá – nie ich vlastné,
ale obyvateľov sídliska. To vlastné
majú predsa zaparkované na dvore,
na mieste, ktoré im ako povinnosť
obec uložila vybudovať. Je jasné, že
týmto ľuďom záleží na prostredí, kde
žijú. Na rozdiel od tých, ktorí o tom
iba hovoria, oni pre to aj niečo robia.
Presne toto je obraz, čo mi k Devínskej
sedí. Obraz, ktorý vídam na Grbe, na
Kaštieli, na Kolónii, na Hriadkach,
ale aj inde. Pred rodinnými domami
je väčšinou poupratované, aj keď
upratovanie ulice nie je povinnosťou
žiadneho vlastníka.
Na sídlisku je to trochu zložitejšie.
Keď je poupratované pred bytovkou,
tak je to naša ozdoba. Keď však
prifúka od niektorého z našich supermarketov igelitku, tak očakávame, že

ju uprace ten, kto ju úmyselne alebo
neúmyselne vyhodil. Neporiadok
sa stáva ničím a predsa všetkých.
Neporiadok, ktorý nakoniec uprace
Denova.
V tomto vzniká istá diskriminácia
obyvateľov rodinných domov oproti
sídliskovým, lebo na činnosť Denovy
a na stavbu parkovacích miest sa
skladajú rovnakým dielom, i keď ich
výhody toľko nevyužívajú. Mimo sídliska má parkovanie vyriešené takmer
každý a povinne na vlastnom pozemku. Rovnako, napríklad, na Grbe nikto
nestojí o zlé meno kvôli nepozametanému chodníku pred domom. Pozametá radšej sám, ako by mal čakať,
dokiaľ to neprídu urobiť „denováci“.
Pravdepodobne z titulu šetrenia
sa naša samospráva rozhodla
neopravovať pontón na rybníku.
Koľko parkovacích miest bolo treba
nevybudovať, aby pontón prežil?
Miestni predstavitelia moci sa v otázke parkovania snažia maximálne
vyhovieť podľa toho, čo im miestny
rozpočet dovolí. Koniec koncov, bol
to významný bod ich predvolebnej
kampane. Čo nevidieť, budeme tu
mať most s Rakúskom. Ale na rozdiel
od možnosti rekreačnej rybačky, novovybudované parkoviská žiadneho
z potenciálnych turistov nepritiahnu.
Neočakávajme, že samospráva
vyrieši naše problémy, lebo to
môže byť aj na úkor Novoveskej
jedinečnosti. Nepýtajme sa, čo nám
Devínska môže dať, ale čo môžeme
dať my jej (napr.: zaparkujem pri
jednom alebo druhom supermarkete
a absolvujem zdravotnú 10-minútovú
prechádzku domov). Presne tak,
ako to urobili Novovešťania zo Zavadilovej ulice.
Metod Glatz
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM

Matica slovenská, Miestny odbor Matice slovenskej
MČ DNV a starosta MČ DNV

centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
19. 5. Schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska

vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 15.00 h.
26. 5. Hody s dychovkou
- účinkuje Dychová hudba Záhorienka s legendou
moravskej dychovky Jirkom Helanom
vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 18.00 h., vstupné: 1 euro.
27. 5. Aladinova zázračná lampa
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 16.30 h., vstupné: 1 euro.
2. 6. Deň detí
- súťaže, hry a športový program pre deti
Organizuje: MČ DNV a občianske združenia v DNV
Miesto: otvorené priestranstvo pri ZUŠ v DNV,
Istrijská ulica, 14.00-19.00 hod. Vstup voľný.
2.-3. 6. Festival slovenskej národnej piesne
Program: príloha
2. 6. o 19.00 h., veľká sála Istra Centra
Stálo ti to za to, zlato?
- divadelné predstavenie divadla na Hambálku
3. 6. , nádvorie Istrijská 6
- prehliadka ľudových piesní a tancov v podaní
súborov a sólistov od 16.00 hod.
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej
v DNV s finančnou podporou MČ DNV.

Pozývajú vás všetkých
na devätnásty

FESTIVAL
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE
v dňoch

2. a 3. júna 2012
PROGRAM

sobota 2. jún 2012
17.00 h. otvorenie výstavy
Obrazy Mariána Komáčka (DNV)
F-centrum, Istrijská 4
18.00 h. Spomienka na spisovateľa
Rudolfa Slobodu
na námestí R. Slobodu na Slovinci
19.00 h divadelné predstavenie
Stálo ti to za to, zlato
Divadlo na zábradlí z Malaciek
•••

nedeľa 3. jún 2012
od 16.00 h v kultúrnej záhrade Istracentra
Istrijská 6
v prípade nepriaznivého počasia
vo veľkej sále Istracentra
prehliadka piesní, slova a tancov
v podaní súborov a sólistov

Otvorili školu i srdiečka
Aj počasie poprialo tohtoročnému
Dňu otvorených dverí Základnej
umeleckej školy v Devínskej. Piatkové
popoludnie 11. mája patrilo najmä
deťom, ale aj pedagógom, rodičom
a návštevníkom tohto vydareného
podujatia.
Sluchové kanáliky otváral súbor
Črip a informácie o tom, že malí
tanečníci, Novoveskí hudci a pásmo
Opice škorice ponúknu deti deťom
DEVEX 4

na nádvorí, rozprávku Soľ nad
zlato môžu návštevníci vidieť v budove školy. Tam sa urputne bojovalo v speváckej a výtvarnej súťaži.
Počas celého popoludnia vďačným
divákom a poslucháčom deti ukázali
a predstavili všetko, čo sa v škole
učia a čo sa už naučili. Tým dokumentovali, že sú naozaj v dobrých
rukách pedagógov devínskonovoveskej ZUŠ-ky.
r

Vystúpia súbory:
Slniečko (DNV), ZUŠ (DNV),
Kytica, Rodokmeň, Lúčnica,
sólisti: Mária Hanyová, Ivan Rychlo, Kristína Surová, Marta Janíčková,
Tomáš Ondriáš
ZUŠ Istrijská 22, Bratislava a Rodičovské združenie
pri ZUŠ vás pozývajú na naše podujatia
22.5. o 15.00 -18.00 hod.
Talentové skúšky do všetkých odborov v ZUŠ
28.5. o 17.30 hod.
Vernisáž Výtvarného odboru ZUŠ, Chorvátske múzeum v DNV

ˇ
Spolocenská
kronika
Uvítali sme

Spomienka

nových spoluobčanov
Teodor ČERNÁK

Dňa 09.06.2012 uplynú
dva roky, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mama a babka

Slávnostné zápisy detí:
Dominik DÖMÉNY
Alex Daniel POVAŽAN
Miriama GAŠPAROVÁ
Andrej ANTOL
Laura HOLLÁ
Juraj POKORNÝ
Sofia KOZOVÁ
Tereza PLÁŠEKOVÁ
Jubileum 89 rokov
oslávila
p. Mária PETRUCHOVÁ,
rod. Lauková
A tak isto aj Margita
Dianišová, rod. Alakšová
Jubileum 102 rokov
oslávila p. Mária Martanovičová 11.5.2012

Zosobášili sa
Mgr. Rastislav ŠTEFÁNIK
a Mgr. Jana RÚROVÁ
Matej ROSTOCKÝ
a Petra DURECOVÁ
Radoslav HRÚZIK
a Zuzana HRONCOVÁ

Odišli z našich
radov

JUDr. František
KRATOCHVÍLA
Ľudmila SMÍŠKOVÁ
Danuša JAKUBCOVÁ
Tibor GODÁNY
Štefan HOLÁŠ
Nech odpočívajú v pokoji!

Zlatý sobáš
Karol a Justína VAŠEKOVCI

ˇ
Podakovanie
Chceme sa poďakovať Jánovi
OSVALDOVI, príslušníkovi policajného zboru msp ba 4, že
odchytil nášho strateného psíka,
odniesol ho do útulku zvierat
a ešte nás o tom upovedomil.
Veľmi tým pomohol celej našej
rodine. Tešíme sa, že máme takých spoľahlivých a chápavých
príslušníkov zboru. Ďakujeme.

Je potešiteľné, keď obyvatelia našej obce sa dokážu zorganizovať a urobiť niečo pre
seba i našu mestskú časť. V apríli, skupina nadšencov z ulice Š. Králika, sa venovala
čisteniu, upratovaniu a revitalizácii zelene. Náradie si priniesli z domu, firma Presskam
dala k dispozícii nákladné vozidlo a likvidovala odpad. Tí skôr narodení si zaspomínali na časy nedávno minulé, kedy na skrášľovaní okolia sa podieľali pravideľne a radi.
vp

Eva DRABANTOVÁ
Vyhasli oči plné lásky
našej drahej Evičky,
nevyhasnú však
nikdy na ňu
v srdciach naše spomienky.
Za tichú spomienku
ďakuje rodina Strnádová

Pre zlepšenie
Mestská časť Bratislava DNV
v spolupráci s Komisiou mládeže
vzdelávania a školstva pripravila
krátky dotazník, v ktorom zisťuje
vašu spokojnosť so školami a materskými školami v našej mestskej časti.
Výsledky z prieskumu budú slúžiť na
ďalšie zlepšovanie a možno aj smerovanie úrovne našich škôl a ma-

terských škôl. Chceme poznať váš
názor, a preto vás prosíme o spoluprácu a súčinnosť. Ide nám o spoločnú vec a tou je zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie našich detí.
Dotazník si môžete stiahnuť aj na

webovej stránke našej mestskej časti, alebo ho obdržíte na vašej škole.
Ďakujem za spoluprácu
Martin Čorej
zástupca starostu

Podľa historika by sa mal cyklomost volať Jantárový
Cyklomost, ktorý spája Devínsku Novú Ves a Schlosshof, by
sa mal podľa historika a archivára Jozefa Klačku, volať Jantárový. Práve na tomto území, možno o nejakých 100 metrov bližšie
alebo ďalej, prechádzala, podľa jeho slov, pomedzi hradiská
na Pieskovci a Skale Jantárová cesta. Takýto názov by bol podľa
neho nenapadnuteľný.
Na sociálnej sieti Bratislavského kraja, kde sa za názov nového
mosta hlasuje, takáto možnosť nie je. S 11 755 hlasmi vedie na
Facebooku Most Chucka Norrisa. Druhý je Most Márie Terézie,
ktorý zatiaľ nedostal ani 1000 hlasov. Pomenovať cyklomost po
rakúsko-uhorskej panovníčke sa však historikovi zdá príliš fádne.
Mária Terézia trávila v Schlosshofe čas najmä po smrti svojho
manžela Františka Lotrinského. V roku 1771 ho dala aj obnoviť,
aby sa cezeň mohla voziť do Bratislavy.
„Po panovníčke však nesie meno už množstvo artefaktov
a pamätníkov na ňu je dosť. Jantárový most by bol neopakovateľný,“ poznamenal. Podľa Klačkových slov na mieste, kde sa
dnes dokončuje cyklomost, bola vždy kompa, most alebo iný
prievoz, ktorý fungoval na to, aby si ľudia mohli vymieňať tovar.
„Prvá písomná zmienka o postavenom moste na tomto území je
za českého kráľa Přemysla Otakara II., ktorý prišiel do Bratislavy
vymáhať veno pre svoju druhú manželku,“ pokračoval Klačka.
Uhorský kráľ Štefan V. mu nebol ochotný ustúpiť kraje, ktoré jej
ako veno patrili. „Otakar preto postavil v Devínskej most, obsadil
Záhorskú Bystricu a Stupavu a odtiaľ hrozil Štefanovi V., že ho

v Bratislave vypráši.“
V 19. storočí sa o moste na tomto mieste hovorí ešte trikrát.
Zbúrali ho vojská alebo odniesla vysoká voda. Poslednýkrát ho
podľa historika postavili pre Nemcov ruskí zajatci v rokoch 1944
až 1945. „Šiesteho apríla ho ustupujúca nemecká armáda vyhodila do vzduchu. Piliere z neho tam ostali do dnešných dní,“
dodal Klačka.
Ak by sa cyklomost volal po Márii Terézii, mestskej časti
Devínska Nová
Ves ponúkol na
predaj jej jazdecké súsošie
akademický
sochár Miroslav
Černák. Pre samosprávu však
bola jeho cena
vysoká, kultúrna
komisia preto
návrh neschválila.
Momentálne
práce na cyklomoste finišujú. Cyklistom aj chodcom by ho mali
sprístupniť už v lete.
(TASR)

DEVEX 5

a Univerzita Komenského

Podpísali memorandum
o spolupráci

Ponúkame na prenájom alebo predaj 4-izbový rod. dom
na Dubovej ul. v Stupave-Noviny. Jedná sa o poschodový
rodinný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia.
Dom je ideálny pre pokojný a bezpečný rodinný život,
v príjemnom prostredí, priamo pri lese, s nádherným
výhľadom na Rakúsko a Alpy.
Kategória:
rodinný dom/prenájom
Stav:
novostavba
Lokalita:
Dubova, Stupava
Okres:
Malacky
Zastavaná plocha:
99 m2
Úžitková plocha:
134 m2

Volkswagen Slovakia bude s Univerzitou spolupracovať
pri výskume a ochrane životného prostredia na Slovensku. Prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského
v Bratislave a Wilfried von Rath, za vedenie spoločnosti
Volkswagen Slovakia (VW SK) na pôde bratislavského
závodu podpísali „Memorandum o spolupráci pri výskume
a ochrane životného prostredia a prírody na Slovensku“.
„Máme spoločnú víziu i
záujem. Volkswagen Slovakia
využíva pri výrobe automobilov najmodernejšie technológie
ohľaduplné k životnému prostrediu. V rámci iniciatívy Think Blue
Factory sme si dali za cieľ do
roku 2018 znížiť spotrebu emisií
CO2, elektrickej energie, odpadu
a použitej vody na vozidlo o 25 %.
Neostaneme však len pri tom. Už
v minulosti sme podporili projekty
výskumu biodiverzity živočíchov
a organizmov na Slovensku. Na
výskume, vzdelávaní, manažmente
biodiverzity a ochrane prírody
na Slovensku však chceme
spolupracovať ešte intenzívnejšie,“
povedal Wilfried von Rath.
„Našu spoluprácu považujeme
za jedinečnú svojho druhu
a zároveň za veľmi užitočné prepojenie moderných technológií
a prírodných vied pri ochrane
životného prostredia. Budeme robiť
všetko pre to, aby sme prichádzali s
podnetmi pre reálny život. A to nielen formálne. Veď už v súčasnosti
pripravujeme reálne spoločné aktivity,“ uviedol pri podpise Memoranda Prof. Karol Mičieta.
Spoločným záujmom oboch
inštitúcií bude spolupráca pri výskume, vzdelávaní a praktických kro-

koch zameraných na manažment
biodiverzity a ochranu prírody
a životného prostredia. Zameriavať
sa budú na zvyšovanie poznania
európskej flóry a fauny, zvyšovanie
znalostí a povedomia verejnosti
a vedcov o súčasnom stave biodiverzity, získavanie nových vedeckých výsledkov, zaznamenávanie
zmien v distribúcii, ako aj trendov
s ohľadom na krízy biodiverzity a potenciálne vplyvy globálnych environmentálnych zmien
a konkrétne aktivity zamerané na
zlepšenie stavu životného prostredia na Slovensku.
Na Slovensku sa vyskytuje približne 30 000 druhov
živočíchov a 2 000 druhov
rastlín. Volkswagen Slovakia
v minulosti podporil, napríklad,
Ka-tedru zoológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského
v rámci projektu EDIT ATBI. V rámci
tohto projektu, na základnej inventarizácii biodiverzity troch slovenských národných parkov – Slovenského raja, Slo-venského krasu
a Muránskej planiny, spolupracovali vedci z 27 inštitúcií pôsobiacich
prevažne v Európskej únii. V rámci
tohto projektu boli na Slovensku
objavené nové druhy živočíchov
a rastlín.
vm

Pitná voda nie je samozrejmosť.
Pomôžte nám to zmeniť.
Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od
14. do 20. mája, pomôže deťom
v Zimbabwe, aby sa mohli bez obáv
napiť. V Bratislave sa do zbierky zapájajú mnohé školy a podujatie aj
tento rok podporia známe osobnosti.
V mnohých oblastiach sveta nie je
voda vhodná na pitie. Je to aj prípad
Zimbabwe, kde sa dve tretiny vodných zdrojov nachádzajú na povrDEVEX 6

chu vo forme riek a jazier, a človek
sa o ne delí so zvieratami. Keďže
až 28 % obyvateľov vidieka inú
vodu nemá, používa ju na varenie aj
pitie.
Žiaľ, voda, ktorá nie je zdravotne
nezávadná,
spôsobuje
deťom rôzne ochorenia: pitie vyvoláva črevnú dizentériu, brušný týfus,
choleru a salmonelózu alebo sa
do tela môže dostať cudzopasník

tel.: 0911 442 882 • www.byvanicko.sk

VEREJNÁ PONUKA NA PRIDELENIE
VYHRADENÉHO PARKOVACIEHO MIESTA 2012

Parkovacie zóny :
Ivana Bukovčana 4-6  počet miest : 1
Eisnerova ul. (pred VÚB)                 3
Jána Smreka 10-12                         4
Milana Marečka 18                   2
Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta:
01. 06. 2012 – 30. 04. 2013
Podmienky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta.                                                                                                                           
•   výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta
nemôže byť nižšia ako 330 eur
•   nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom
s najvyššími ponukami cien podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne
•   doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v zalepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ na
Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
najneskôr do 12,00 hodiny v termíne 15 dní odo dňa zverejnenia verejnej
ponuky na webovej stránke MČ DNV s uvedením identifikácie žiadateľa,
požadovaného vyhradeného parkovacieho miesta, vlastníka osobného motorového vozidla, typu , farby a evidenčného čísla osobného motorového vozidla,
ponúkanej ceny za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie
jedného roka
•   povinnosti užívateľa : udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom
mieste počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho
miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe
výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves za účelom
zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového čistenia ulíc
•   povinnosti Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves : zabezpečiť zvislé
a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade s platnou
legislatívou.
Uzávierka žiadostí:    15. 05. 2012 o 12,00 hodine
Vlasovec medinský. Hygiena znehodnotenou vodou môže deťom
spôsobiť žltačku typu A, či kožné
a očné ochorenia. Prostredie so
stojatými vodami podporuje výskyt
malarických komárov, ktoré okrem
malárie prenášajú aj žltú zimnicu
a horúčku dengue.
V Zimbabwe umiera až 12 %
živonarodených detí na črevné
hnačkové ochorenia, ktoré ich
telíčka odvodnia a vysilia. Najviac
sú ohrozené deti mladšie ako 5 rokov. Každý rok sa piatych narodenín
nedožije až 29 000 detí v Zimba-

bwe. Ďalšie deti majú pre nedostatok
pitnej vody zhoršenú kvalitu života.
UNICEF je poprednou organizáciou, ktorá v Zimbabwe zaisťuje
prístup k nezávadnej pitnej vode,
dodáva prostriedky potrebné na
jej čistenie a stará sa o propagáciu
hygieny a zlepšenie sanitácie.
Vodno-sanitačné programy zaisťuje
UNICEF popri očkovaní, registrácii
novorodencov, vzdelávaní a programoch prevencie detskej kriminality
a prevencie HIV/AIDS.
Pokračovanie v budúcom čísle

príležitosti sa chceme poďakovať
všetkým brigádnikom z radov rodičov
našich hráčov, samotných hráčov
a členov výboru FC Lokomotíva
DNV.
V
septembri
plánujeme
presťahovať tréningový proces
všetkých mládežníckych kategórií až
po mladších žiakov na ihrisko Pavla
Horova. Týmto krokom príde k pod-

statnému šetreniu hlavnej hracej plochy, ktorá sa pri súčasnej starostlivosti
dostane v krátkom čase na špičkovú
úroveň.
Veríme, že sa nám časom v spolupráci s DNV športom podarí dostať
aj spodné tréningové ihrisko na
požadovanú úroveň. A jednu z podmienok ÚTM teda splníme.
R. Kačeňák

Brigáda – futbalové ihrisko na ulici Pavla Horova

Dievčatám sa naďalej darí vo florbale na ZŠ P. Horova

Futbalový klub FC Lokomotíva
DNV si stanovil úlohu vybudovať
v časovom horizonte piatich rokov
Útvar talentovanej mládeže prvého
ÚTM2 alebo druhého stupňa ÚTM3.
Tieto ÚTM sú dotované z prostriedkov Slovenského futbalového zväzu.
Aby sme ich však mohli vytvoriť
a uchádzať sa o dotácie, musíme
splniť niekoľko podmienok, medzi
ktoré logicky patria hracie plochy
zodpovedajúcej kvality. Aby sme boli
konkrétnejší, podmienkou sú tri hracie
plochy.

Jednou z nich bude v krátkej
budúcnosti futbalové ihrisko na
ulici Pavla Horova, kde sa začala
rekonštrukcia 27.04.2012 v spolupráci s DNV športom a mestskou
časťou, postrekom proti burinám.
Následne sme 12.05.2012 zorganizovali brigádu, kde sme svojpomocne plochu vyčistili a pripravili tak,
aby mohla rekonštrukcia pokračovať
rekultiváciou, vyrovnaním, výsadbou,
valcovaním, kosením a polievaním.
Predpokladáme, že až v septembri
začneme plochu využívať. Pri tejto

Dňa 17. 4. 2012 sa v Stupave
konalo krajské kolo v Orionflorbalcupe starších žiačok.
Dievčatá opäť nesklamali a umiestnili
sa na 3. mieste.
Pekné 2. miesto obsadili aj naše
mladšie dievčatá v obvodnom kole
v Orionflorbalcupe.

04 - SLUŽBY

tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa
alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442
0902 611 594
• Joga pre zdravie, Pondelky
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Králika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/
cvičenie.
tel.: 0948 046 680
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE –
ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci, opra-

Pre futbalové talenty

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

02 - PREDAJ

• Predám kočiar zn. TEUTONIA, trojkombinácia (hlboký, športový a do
auta), kompletne vybavený vo veľmi
dobrom stave, farba bordová, cena
dohodou.
tel.: 0910 965 917
•Predám nové tehly na obvodové murivo hr. 29 cm, za polovičnú cenu.
tel.: 0911 442 882

• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú
cenu.
0907 106 308,
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme koberce
a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.

Skončili na stupňoch

O tieto úspechy sa zaslúžili:

Staršie dievčatá - Natália Vitálošová,
Monika Nagyová, Kristína Košutová,

Lea Štiffelová, Nicolette Chudá (9. A),
Daniela Kubalová, Michaela Albrechtová, Martina Melíšková (8. A)
Mladšie dievčatá - Ivica Bohumelová,
Rúth Bohumelová, Andrea Karelová,
Dominika Lachkovičová, Viktória
Jánošová (5. A), Júlia Gaálová, Tereza Vargová (6. A), Kristína Beňová,
Monika Gulášová(6. B), Petra Rybárová(7. A).
Mgr. Ivana Kralovičová

va komínov...

tel.: 0949 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých
a deti. www.martasstudio.eu
tel.: 0908 709 500

05 - BYTY

• Predám 2i byt na ul. Ivana
Bukovčana, po rekonštrukcii, loggia,
možný HU, 6. posch.- 72 000 eur.
tel.: 0944 210 434

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba, komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121

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

Z policajného
zápisníka
• V sobotu, 28. 4., sa na ulici
J. Poničana, neznámy páchateľ
vlámal do pivnice. Ukradol minibicykel v hodnote 135 Eur.
• V ten istý deň, na Eisnerovej,
hliadka OO PZ DNV zadržala
vodiča, ktorý pri kontrole nafúkal
2,3 promile alkoholu. Okrem
toho, že mu zobrali vodičský
preukaz, začali trestné stíhanie
pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
• V piatok v noci, 4. 5., na
Vápencovej sa nachádzala osoba, ktorá pri kontrole vydala hliad-

ke polície obal so zelenou sušenou
rastlinou (pravdepodobne išlo

o marihuanu) a zatavenú injekčnú
striekačku s bielou kryštalickou
látkou, o ktorej sa osoba vyjadrila,
že ide o pervitín. Postup polície bol
v súlade s platnými zákonmi.
• V stredu, 9. 5., neznámy páchateľ
poškodil na Eisnerovej vozidlo
VW Golf čiernej farby a majiteľovi
tak spôsobil škodu 1 500 Eur.
• O deň neskôr, vo štvrtok
10. 5., hliadka polície DNV zaistila
vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom
alkoholu. Začalo sa trestné stíhanie
vodiča za prečin ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky.
OO PZ DNV

Pre malých i veľkých
V sobotu 12. 5. sa zišli na Mlynskej pri rybníku vyznávači modelárskej
záľuby na podujatí pod názvom Remorkéry na rybníku. Napriek chladnému počasiu sa zišlo v okolí rybníka niekoľko modelárov, aby predstavili
modely remorkérov, makety lodí a člnov a plachetníc. Ako každý rok, aj na
tomto štvrtom ročníku, si mali možnosť deti z radov divákov vyskúšať detské
jazdy zručnosti s rádiom ovládaných modelov.

McDonald´s cup
Dňa 13. 4. 2012 sa školské futbalové mužstvo U11 zo ZŠ P. Horova
zúčastnilo regionálneho kola McDonald´s cupu. Je to celosvetová súťaž,
ktorú na Slovensku organizuje Slovenský futbalový zväz a zúčastňujú sa na
ňom jednotlivé školy. Chlapci veľmi milo prekvapili hrou ale aj vystupovaním
a postúpili do ďalšieho kola.
Výsledky: Horova - Kremeľská 18:1, Bukovčana - Horova 2:9, Horova Hargašova 8:0, Horova-Malokarpatské nám. 5:0.
Mladí futbalisti nestratili ani bod a zaslúžene sa tešili z víťazstva v turnaji. ZŠ P.Horova reprezentovali Frederik Čermák, Jurko Mader, Jožko Rigo,
Kubo Ropjak, Jožko Novotný, Johny Brenkus, René Morkus a Matúško
Molnár, ktorý sa s 25 gólmi stal aj najlepším strelcom.
Mgr. Richard Tóth

 Vybrali sme zo zápisnice
PRE TELESNE
POSTIHNUTÝCH
Komisia športu (KŠ) súhlasí
s ideou zorganizovať športové
podujatie pre telesne postihnutých a žiada KSBZ o iniciovanie
stretnutia s predstaviteľmi zväzu
telesne postihnutých. Zároveň ich
KŠ pozýva na najbližšie zasadnutie KŠ.

Výsledky seniori 4. liga
6. 5. - 21. kolo
VCT – DNVes
3:1
g: Lorenc
13. 5. - 22. kolo
DNVes – Most pri Ba
g: Hanúsek

1:0
s

Opäť na florbalovej scéne
Ak niečo funguje v Záhorskej
Bystrici, prečo by to nemohlo
fungovať aj v Devínskej Novej
Vsi... v minulosti tu pôsobili šikovní
Devínski Jazdci alebo sympatické
Devínske Ruže.
Ako odmenu pre deti,
ktoré vyhrali v zbere papiera
a batérií, sme v spolupráci s vedením
školy ZŠ P. Horova pripravili florbalový turnaj. I keď niektorí žiaci hrali
florbal po prvýkrát, ich nadšenie,
hlučná atmosféra povzbudzovania,
prítomnosť televíznej kamery miestnej TV, to všetko umocnilo dojem,
že je potrebné vrátiť DNV na mapu
florbalového sveta.
Fair play súboje rovesníkov priniesli veľa pozitívnej energie a radosť
všetkým zúčastneným. Bol to príjemný turnaj. Môže sa každoročne
opakovať a znova môže deti
priviesť k tejto krásnej hre.
Od stredy 11.4. 2012 (od
15:00 do 16:30) sa konajú florba-

lové tréningy pre nadšencov z radov detí v DNV. Tréningy potrvajú
do konca júna. Ak bude chodiť len
časť zo zúčastnených detí, bude
o kvalitné vyplnenie ich voľného
času postarané. A kto vie, možno
od septembra 2012 sa do DNV
vráti aj organizovaná forma florbalu v podobe klubovej reprezentácie našej mestskej časti. Pretože
aj v DNV to môže byť také, ako
v športovom florbalovom klube
Tsunami v Záhorskej Bystrici.
Výsledky:
I. stupeň:
1. miesto - 3. A / 2. miesto - 2. A
II. stupeň:
1. miesto - 6. A / 2. miesto - 5. A /
3. miesto - 6. B

Bavia sa dvaja pri pivku.
- Tak ti prídem predčasne zo
služobky, vrazím do bytu, otvorím
skriňu - nič. Pozriem pod posteľ nič. Otvorím chladničku - nič.
- A čo na to manželka?
- pýta sa druhý.
- Aká manželka? Ja som
slobodný. Ale vykradli mi byt!”
•••
Jeden chlap podá inzerát:
“Hľadám pre seba manželku”.
O pár dní dostane skoro 100
ponúk: “Čo by ste povedali na
moju...?”
•••
- Váš manžel potrebuje pokoj.
Predpíšem vám nejaké

prášky na upokojenie nervov.
- A kedy ich má manžel užívať?
- Nie manžel, užívať ich
budete vy!
•••
K lekárovi prišiel pacient
s nožom zapichnutým v chrbte.
- Kedy sa vám to stalo?
- Pred týždňom.
- A to ste prišli až teraz?
- Ani som nechcel, ale strašne
ma to pichá, keď sa smejem.
•••
- Ja som raz dokázal myšlienkou
rozbiť desať tanierov.
- To kecáš!
- Skutočne. Povedal som
manželke, čo si o nej myslím.”

Ivana Kralovičová, Juraj Hvozdík,
Šimon Dudík
uč. TV, ZŠ P. Horova
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
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