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Deň ústavy, deň
sviatočný, prislúcha v tomto
roku na utorok 2. septembra. Keďže je to aj deň
pracovného pokoja, teda
voľna, MČ DNV v spolupráci
s Miestnym odborom Matice
slovenskej hodlajú v tento
deň, tak ako vlani, pripraviť
pre občanov kultúrno –
spoločenské podujatie na
„planírke“ pod Srdcom.
Všetkých občanov organizátori srdečne pozývajú.

Tohtoročný deň otcov v sobotu 13. júna
si užili najmä deti. Strieľali, hádzali,
vrhali, pretekali, šantili. Na svoje si prišli
aj „oslávenci“ ocinovia ale i maminy.

Končí vám dieťa
základnú školu?
A nenašli ste vhodné pokračovanie?
Keď som známym ponúkol, že
ich syn, ktorý má problém s čítaním, môže pokračovať v štúdiu na
Strednej odbornej škole na Mokrohájskej č. 1, sa takmer urazili. „A
čo je on chromý?“
Možno ešte donedávna, aj to iba
z nedostatočnej informovanosti,
mal každý dojem, že na Mokrohájsku sa môžu ísť učiť iba bezrukí, či
beznohí, na vozíčku alebo po detskej mozgovej obrne.
Z Devínskej však štúdium na Mokrohájskej absolvovalo už niekoľko
desiatok detí. Aj tie viac zdravotne
postihnuté aj tie druhé. Teda tie,
čo sa im ťažšie dýchalo, mali nepatrne, obrazne povediac, ploché
nohy, alebo alergiu na nejakú rast-

linu. Dnes, po absolvovaní, si nevedia vynachváliť možnosť sa vyučiť
alebo zmaturovať.
Ak teda nemáte vyriešený problém
s vašim dieťaťom končiacim základnú školu, informujte sa:
02/ 5920 9158, 5920 9107,
sekretariat@iprba.sk,
získajte informácie aj na:
www.iprba.sk.
Aké učebné odbory a možnosti
SOŠ ponúka?
Možnosť vyučiť sa v trojročných
učebných odboroch:
obrábač kovov
mechanik opravár
elektromechanik
knihár

technicko administratívny
pracovník
zlatník a klenotník
krajčírka
Možnosť absolvovať
štvorročný odbor s maturitou:
kozmetik (čka)
mechanik počítačových sietí
Možnosť absolvovať
dvojročné denné nadstavbové
štúdium končiace maturitou
elektrotechnika
umelecko remeselné práce
strojárstvo
technicko ekonomický
pracovník
A ďalšie možnosti dovzdelávania
a možnosti získania kvalifikácie
nájdete na: www.iprba.sk.
pk
Úzavierka dnešného čísla
bola 11.6. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 3.9. 2009,
číslo vyjde 11.9. 2009.
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PREČÍTALI SME
Vraj rozumieť

nemusíme

Politická korektnosť sa okrem
iného začína prejavovať
aj v lingvistike. Politická
korektnosť vychádza
z pomerne ľahko overiteľného
faktu, že jazyk zásadným
spôsobom ovplyvňuje
vedomie človeka aj jeho
vnímanie sveta (už spomenutý
Orwellov newspeak), jazyk
sa tak stáva dôležitou formou
myšlienkovej a spoločenskej
kontroly občanov. To je
len ďalší krok sociálneho
inžinierstva a jeho veľmi
výrazným vedľajším
dôsledkom je obmedzenie
slobody slova. Jedným
z najdôležitejších cieľov
súčasných neoliberálnych
elít je usmerňovať myslenie
a konanie ľudí správnym
smerom. Tomuto cieľu slúžia
všetky mainstreamové,
mienkotvorné médiá,
ktorých cieľom je ovládnutím
jazyka ovládnuť myslenie
más. Už desaťročia sa
tak napĺňa Orwellova vízia
o newspeaku, v ktorom
nakoniec ani nebude možné
myslieť inak než správne.
Svetové mediálne koncerny
kontrolujú značnú časť
médií a veľmi systematicky a
premyslene zavádzajú diskurz
politickej korektnosti, ktorý
doktrinalizuje a deformuje
reflexiu západného sveta.
Jedným z najúčinnejších
spôsobov, ako udržať
„spoločenský diskurz“,
teda diskusiu o hodnotách
a smerovaní spoločnosti, v
„bezpečných“ hraniciach,
sú falošné pravidlá politickej
korektnosti. To znamená, že
najvplyvnejšie strednoprúdové
„liberálne“ médiá zásadným
spôsobom obmedzujú
diskusiu. Politická korektnosť
v reáli znamená, že o istých
veciach sa nediskutuje,
prípadne sa diskutuje s vopred
určeným výsledkom. Skrátka,
sú isté veci, o ktorých nie
je prípustné diskutovať,
a to je pre vývoj slobody
slova veľmi nebezpečné.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, nie na stavebný a rastlinný odpad
Dátum

Pristavenie

Miesto pristavenia

19.6.2009
19.6.2009
19.6.2009

piatok
piatok
piatok

Devínske jazero -križovatka-odbočka k žel. stanici
Bystrická-Opletalova
Eisnerova 38-44

26.6.2009
26.6.2009
26.6.2009

piatok
piatok
piatok

Hradištná 7-11
Slovinec na križovatke s Prímoravskou
Bukovčana 26-28

3.7.2009
3.7.2009
3.7.2009

piatok
piatok
piatok

Charkovská -Delená
J. Poničana 7-9
Horova 18-20

10.7.2009
10.7.2009
10.7.2009

piatok
piatok
piatok

Uhrovecká za obchodom
Š. Králika 6-8
Novoveská 10-14

PREČÍTALI SME
Tatra chystá
v DNV Tesco a 400 bytov
Tatra Residence chce obchodné
centrum v Bratislave stavať čo
najskôr

[4.6.2009, eTREND

/ Ľuboš Mistrík]
Na začiatku Devínskej Novej Vsi za
železničnou traťou chystá Tatra Residence, developerská dcéra Tatra
banky, výstavbu nákupného strediska a niekoľkých bytoviek. Obchodné centrum pomenované Glavica už
pozná aj hlavného nájomcu. Bude
ním Tesco, ako už portál TRENDreality.sk informoval. Zaberie polovicu plochy, štart výstavby sa oproti
pôvodnými informáciám posunul o
rok neskôr.
„Obchodné centrum chceme začať
stavať ešte tento rok,“ hovorí Miloš
Sušarský, riaditeľ developerskej
spoločnosti. Kontrakt s Tescom je
už podpísaný, zaberie približne
polovicu plochy – 2-tisíc štvorcových metrov. Zvyšok pripravia pre
35 až 40 menších prevádzok, ich
nájomníkov zatiaľ Tatra Residence
nepozná. Obchody chce otvárať
ešte pred Vianocami 2010, na je-

seň tohto roka spúšťa marketing
projektu. V rámci neskôr naplánovanej druhej etapy postaví developer
bytové domy, ktoré sa zatiaľ len
kreslia. „Uvažujeme o kapacite 400
bytov v troch vežiakoch,“ približuje
M. Sušarský. Ich plánovaná výška je
dnes 16, 13 a 10 podlaží, momentálne je však vypracovaná ešte len
štúdia. Obchodné centrum je v územnom konaní.
Štandard bytov má byť masovejší, o
ich cenách je podľa šéfa Tatra Residence predčasné hovoriť.

Dopravná situácia na kolónii
MČ DNV schválila 8 000 EUR na
projekt riešenia dopravnej situácie
na Kolónii. Spýtal by som sa kompetentných, kto niečo takéto vymyslel,

myslím, že aj bez štúdie je jasné, že
Kolónia má 3 základné dopravné
problémy a my zase vyhodíme naše
spoločné peniaze na zbytočnosť.

V lete minulého roka spomínal čísla okolo 60-tisíc Sk/m2, dnes ich
budú zrejme korigovať smerom nadol. Komplex v Devínskej má stáť
naľavo od vjazdu z Lamača za
tunelom pod železničnou traťou.
Pozemok má rozlohu približne tri
hektáre. Tatra Residence je stopercentnou dcérou banky, venuje sa developerským aktivitám.
V týchto dňoch skolaudovala TatraCity v Petržalke, kde predáva holobyty, ako aj vedľajšiu kancelársku
vežu, kde si zriadi druhú centrálu.
Parkovanie áut
pri železničnej stanici
Tento problém je z pohľadu chodcov
už z väčšej časti vyriešený, nakoľko
po vyznačení miesta, pokiaľ môžu
autá parkovať sa už dá konečne
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okolo nich pešo prejsť, situácia bola
doteraz kritická.
Parkovanie áut
na Opletalovej ulici
Najhoršia je časť od čísla domu 16 po
číslo 42. Po tejto ulici premávajú autobusy MHD Bratislava č.20,28,92.
Najväčším problémom sú parkujúce
autá na jednej strane cesty v časti od
W hotela smerom ku konečnej autobusov, ktoré znemožňujú plynulý
prejazd áut. Kolízne situácie vznikajú, keď idú oproti sebe 2 autobusy,
prípadne autobus a osobné auto.
Cez víkend je situácia horšia, lebo
na linkách linky 20 a 28 premávajú
dlhé kĺbové autobusy. O riešenie tejto situácie sa snažím od novembra
2007, a nakoľko ide o cestnú komu-

nikáciu v správe magistrátu, emailom
som na adresu rs4@bratislava.sk poslal na Magistrát hl.m. SR Bratislavy
žiadosť o osadenie značky Zákaz zastavenia, resp. státia. Na Miestnom
úrade som žiadal o vybudovanie
parkovacích ostrovčekov pre tieto
autá. V roku 2008 som niekoľkokrát
telefonicky žiadal o riešenie tejto
situácie pracovníka magistrátu p.
Révaia. Po mojich mnohých urgenciách bola v decembri 2008 osadená značka Zákaz zastavenia, ale na
druhej strane cesty, tam, kde nebola
potrebná. A problém zostal. Po mojej ďalšej sťažnosti v januári 2009
sa magistrát k samotnému problému ani nevyjadril, len skonštatoval,
že autá parkujú po oboch stranách
ulice a prisľúbil osadiť vodorovnú
značku V 13 pri výjazde z bočných

ulíc najneskôr do 31.3.2009. Doteraz tam to značenie nie je. Po mojej
ďalšej sťažnosti som dosiahol prejednanie problému priamo na mieste
za účasti pracovníkov dopravného
inšpektorátu a zástupcov magistrátu.
Na mieste som im problém vysvetlil,
oni mi oponovali, že ulica je pokojná,
nie je to nehodový úsek a značenie
nie je potrebné. Nakoniec mi prišlo
vyjadrenie z magistrátu, že dostali
informáciu od Miestneho úradu, že
sa tu idú budovať parkovacie ostrovčeky a že týmto bude problém parkovanie na vozovke vyriešený. Keď
som si tento fakt telefonicky overoval
na Miestnom úrade, dostal som informáciu, že ešte len idú pripravovať
štúdiu tohto parkovania. Čo znamená, že tieto parkovacie ostrovčeky
sa ešte vôbec nejdú robiť a keď na

FUTBALOVÝ TURNAJ
PRÍPRAVIEK
V nedeľu 14. 6. 2009 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil na futbalovom ihrisku FCL
Devínska Nová Ves na Vápencovej 2. ročník futbalového turnaja
prípraviek – detí ročník narodenia
1997 a mladší o pohár MČ DNV
a MO MS. Futbalového turnaja sa
zúčastnilo päť mužstiev prípraviek:
FCL Devínska Nová Ves „A“, FCL
Devínska Nová Ves „B“, FC Ružinov, FK Lamač a FC Rohožník. Zúčastnené mužstvá turnaj odohrali
systémom každý s každým 2 x 10
minút.
Turnaj sponzorsky zabezpečili: mestská časť Bratislava DNV,

Bratislava 2. jún 2009 – Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s.
(VW SK) dnes oslávila umiestnenie
výroby vozidiel radu New Small
Family. Predstavené na nej boli
koncepty Volkswagen up!, space
up! a space up! Blue. „Umiestnenie
výroby radu New Small Family do
nášho závodu je ocenením výbornej práce našich zamestnancov od
samotného vedenia koncernu VW
AG, “ uviedol predseda predstavenstva VW SK Andreas Tostmann.

Zahradenie cesty
plotom
na Blížnom Zamajerskom
Tento problém rozoberieme v najbližšom čísle.

Milan Jambor

PRIŠLO PO ÚZAVIERKE

Miestny odbor Matice Slovenskej
v DNV, Corect Betón, W HOTEL
a Palacinkáreň „Lucia“. Všetkým,
ktorí takýmto spôsobom prejavili
podporu rozvoja futbalu detí mi
dovoľte srdečne poďakovať.
Víťazom 2. ročníka turnaja sa stalo
mužstvo FC Rohožník, na druhom
mieste sa umiestnilo mužstvo FC
Ružinov, na treťom mužstvo FCL
DNV „A“, na štvrtom mužstvo FK
Lamač Bratislava a na piatom mužstvo FCL DNV „B“.
Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený hráč FC Rohožník Marek Pálka, najlepším strelcom turna-

ja sa stal hráč FC Ružinov Samuel
Matulník a najlepším brankárom
bol hráč FC Ružinov Tomas Véber. Všetci boli ocenení pohárom
podľa umiestnenia, hráči prvých
troch mužstiev medailami, najlepší

Volkswagen Slovakia, a. s., oslávil
umiestnenie výroby
New Small Family

to MČ DNV nenájde peniaze, tak sa
to vôbec robiť nebude. Zo strany
magistrátu ide o alibizmus a výhovorky. Teraz si predstavte moje rozčarovanie, keď sa dozviem, že ideme
minúť 8 000 EUR na nejakú štúdiu.
Vážení kompetentní, použite prosím
tieto peniaze na vybudovanie parkovacích ostrovčekov na Opletalovej
ulici a v spolupráci s magistrátom
osaďte značky Zákaz státia tam kde
patria a ľudia bývajúci na Kolónii Vám
poďakujú.

VW SK je už v súčasnosti jediným
závodom spoločnosti vyrábajúcej
automobily na svete, ktorý produkuje vozidlá pre štyri značky. So
štartom výroby NSF k tomu pribud-

ne aj piata – SEAT. Výroba SUV
– Volkswagenu Touareg, Audi
Q7, kabín Porsche Cayenne trvala
úspešne 6 rokov popri výrobe vozidla Volkswagen Polo. „Získaním
výroby NSF sa VW SK podarilo dostať do svojho výrobného portfólia vozidlá, ktoré
budú udávať trend pre celý
svoj segment. Zákazníkom
tak budeme popri najvyššej
triede SUV dodávať aj malé
vozidlá, zjednotené výnimočnými technickými detailami
vo svojich triedach,“ dodal A.

jednotlivci trofejami a malými upomienkovými predmetmi.



JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

Tostmann. V duchu nových vozidiel
New Small Family sa aj Nadácia
VW SK rozhodla darovať prvé
vozidlo, ktoré zíde z výrobnej linky. Získa ho organizácia, ktorá sa
zapojí do výzvy o najinovatívnejší
projekt. O víťazovi rozhodne Nadácia VW SK spoločne s predsedom vlády SR. Umiestnenie výroby
New Small Family si vyžiada investície vo výške 308 miliónov eur. Výrobná kapacita závodu sa rozšíri
na 400 000 vozidiel ročne. Počet
zamestnancov spoločnosti sa zvýši o približne 1500. Prvé vozidlá
nového modelového radu opustia
linku už začiatkom roku 2011. 
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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

20. - 21. 6. Festival chorvátskej kultúry
organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
v priestory Farského centra a IstraCentra
27. 6. Galavečer tanačného centra Eleganza
vo veľkej sále IC od 15.00 do 17.00 h
28. 6. 40. rokov SZZP v Devínskej Novej Vsi
- slávnostné posedenie pri príležitosti
40. výročia vzniku miestnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále IC od 15.00 do 18.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
27. 6. Eckartsau – po zámku a lužnými lesmi
- autobusový výlet, návšteva habsburského loveckého
zámku a dunajských lužných lesov
organizuje: TIK DNV, Istrijská 49 od 10.00 hod.

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
Streda 24.6 o 18.30
Znovu 17
Utorok 30.6. o 17.30, 19.30
Anjeli a démoni
Nedeľa 5.7. o 19.30
Nebo peklo zem

Nedeľa 12.7. o 19.30
Vojna neviest
Nedeľa 19.7. o 19.30
Terminátor 4
Streda 24.7. o 18.00
Vo štvorici po opici
Nedeľa 9.8. o 15.30, 17.15
Doba ľadová 3
dkdevin@amfik.sk

Základná umelecká škola so sídlom na Istrijskej ul. č. 22 v Devínskej Novej Vsi si v tomto roku pripomína ôsme výročie vzniku a
samostatného pôsobenia v MČ DNV

Mladí umelci vystavujú
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v spolupráci s Chorvátskym
kultúrnym zväzom na Slovensku
pripravilo pri tejto príležitosti výstavu prác žiakov výtvarného odboru
ZUŠ v DNV. Pútavé obrázky a
nápadité dielka z hliny alebo papiera sú výsledkom nielen snahy a
výrazného talentu týchto malých
umelcov, ale samozrejme, aj trpezlivého vedenia a láskavého prístu-

pu ich pedagógov zo ZUŠ. Vernisáž výstavy bola 1. júna 2009,
kedy sme si sprístupnením takejto
„detskej“ výstavy aj my uctili menšie i väčšie detičky formou menšej
slávnosti. Výstava je prístupná pre
verejnosť do 17. júna 2009 v priestoroch Slovenského národného
múzea - Múzea kultúry Chorvátov
na Slovensku na Istrijskej ulici č. 68
v DNV denne od 10.00 do 16.00
hod. 
Srdečne Vás pozývame!

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
Miestne zastupiteľstvo Devínska Nová Ves
vás pozývajú na

21. FESTIVAL
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
20. – 21. júna 2009
Tento rok v znamení spolupráce
moravských a slovenských Chorvátov
program sobota 20. júna
14.00 	 Vernisáž výstavy Chorváti na južnej Morave
v múzeu Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
15.00 	 Tradičné kulinárstvo slovenských Chorvátov
prezentácia jedál a nápojov
18.00 	 Kultúrny program
NS PÁLAVA z Moravy, Corváti z Maďarska,
FS ČRIP DNV,
klapa ROČ BOŠKARIN a kvartet ŠTRACE z Istrie
19.30 	 Chorvátska zábava (kapela z Čunova)
program nedeľa 21. júna
10.30 	 Chorvátska svätá omša
16.30 	 Festivalový sprievod
18.00 	 kultúrny program
DFS GRBARČIETA, ROSICA, CHORVATANKA,
ČUNOVSKI BEČARI, MJD JANDORF,
KOLO SLAVUJ z Rakúska a súbory z Istrie
19.00 	 Chorvátska zábava (hrá Dovina)

Moravskí Chorváti v DNV
Chorvátske menšiny žijú v celom
rade dnešných európskych štátov.
V niektorých podunajských krajinách sa Chorváti usadili ešte na
začiatku a v priebehu 16. storočia.
Sú to Chorváti, ktorí dnes žijú v
Rakúsku, na Slovensku, v severozápadnej časti Maďarska a ktorí sú
súčasťou korpusu Gradišťanských
Chorvátov. Výstavou Chorváti na
južnej Morave, ktorej vernisáž sa
koná 20. júna 2009 o 14.00 hod.
v priestoroch SNM-Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku, si organizátori chceli pripomenúť práve
históriu, kultúru a spôsob života
príslušníkov tejto chorvátskej etnickej diaspory. Život moravských
Chorvátov máte možnosť viac spoznať prostredníctvom malieb maliara prof. Othmara Ružičku.
Prevažná časť jeho tvorby je venovaná realistickému zobrazeniu

bežného života dedinského ľudu
z okolia obcí Pavlov, Novosedly, ale
predovšetkým z Jevišovky a jej okolia. Na výstave budú prezentované
taktiež i archívne fotografie a ľudový odev. Vernisážou výstavy Chorváti na južnej Morave sa otvorí aj
21. ročník Festivalu chorvátskej kultúry v DNV, ktorý pripravuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
v priestoroch IstraCentra v DNV.
Všetkých vás srdečne pozývame
na prehliadku výstavy, ale i na toto,
už tradične, pútavé podujatie!
Výstava je prístupná pre verejnosť
do 31. júla 2009 denne od 10.00
do 16.00 hod. Vstupné na výstavu
je 1,33 € a zľavnené vstupné je
0,66 €.
Viac informácií o podujatiach a výstavách múzea nájdete aj na webe
www.snm-mkchs.sk alebo volajte:
02/ 64761 087.
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Dejan BAJIČ
a Martina RYCHLÍKOVÁ
Miroslav KRAJČOVIČ
a Monika BERGEROVÁ
Ján POKORNÝ
a Renata KOŠECKÁ
Toni STRUNJE
a Petra STAŠOV
Blahoželáme !

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Matej ADAMIČKA
Andrej HALADA
Tomáš MAREČEK
Jakub HAŠČÍK
Alexander FRONC
Vitajte !

Odišli z našich
radov
Miroslav POKORNÝ
Ondrej ŠAUŠA
Nech odpočívajú v pokoji !

Blahozelanie
ˇ
Pred šesťdesiatimi rokmi
v Bratislave – Prievoze
6. 6. 1949 sa vydali
na spoločnú púť životom
manželia

Drobnými perlami
(Dokončenie z minulého čísla)
Dvojdňové podujatie, ktorého súčasťou boli štyri časti, stále hovoríme o Festivale slovenskej národnej
piesne 23. a 24. mája 2009, nie
je jednoduché. A ani si nekladie za
cieľ vyčerpať nejaké hodnotenia,
pretože to je možné najúčinnejšie
priamou účasťou. Jednoducho titulok vystihuje rozsah i dosah tohto
počinu na území Devínskej Novej
Vsi. Matičiari sa pokúsili, ako vravia, drobnými perlami v oblasti kultúry – v slove, piesňach, tancoch
i výtvarnom umení – vzdať úctu
rodnej vlasti. Do akej miery sa im to
podarilo hovoria vyjadrenia zúčastnených interpretov i poslucháčov
a potvrdí to obraz, ktorý ako svedectvo podujatie zanechá.  pj jr

Hostia z Chorvátska

Súbor Kytica

Tých dní, ktoré v roku čomusi, či
komusi venujeme je tak akurát.
Myšlienka uctiť si aj otcov ich
dňom vznikla... v Devínskej minulý
rok, a ten prvý ročník sa aj nadmieru vydaril.
Ten ďalší, teda v sobotu 13. júna
ako druhý, bol tiež na „planírke“
v Srdci a tiež bol vydarený. Keďže predtým pršalo, prišlo o čosi
menej oteckov (mamičiek a detí)
ako vlani. Deň i podujatie sa však

vydarili. Pre súťažiacich všetko
dôkladne pripravil Laco Fröhlich
takže sa nik nenudil. Deti strieľali
zo vzduchoviek, hádzali granáty na cieľ, či krúžky na tyč, liezli
cez „tunel“, lopty tiež nezaháľali,
matičiari varili guláš a občerstvovali všetkých smädných, slniečko
hrialo a radosť sa šírila od lúky až
do lesa. Takže organizátori. MČ
DNV a Miestny odbor Matice slovenskej tak ako deti a účastníci,
otcovia i mamičky môžu byť s vydarenou akciou spokojní.

r

MČ DNV a MČ Devín i spoluorganizátorov:
STARZ, Sportprogress Slovakia,
W hotel DNV, zorganizovať nové športovo – rekreačné podujatie, tento krát v rámci MDD pre
deti a rodičov. A tak v nedeľu

31. 5. sa na štarte pred W hotelom v DNV zišlo niekoľko desiatok účastníkov, aby absolvovali
6 km trať pozdĺž rieky Moravy po
sútok s Dunajom v Devíne. Okrem
párkov pred pretekmi, sladkosťami v cieli, boli účastníci odmenení

Deň otcov

Helena
a Viliam Liedloví
Súčasným obyvateľom DNV
blahoželajú
a do ďalších rokov na
spoločnej ceste veľa
zdravia a radosti želajú
deti s rodinami

Devínske párkové preteky

Vyhrali všetci
Spomienka na mládežnícke časy, kedy párok s horčicou znamenal odmenu na tých najrozličnejších pretekoch či súťažiach
inšpiroval organizátorov:
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možnosťou športového zápolenia, pohľadmi na prenádherné
okolie ale aj voľným vstupom
na hrad Devín a vyžrebovaní
aj voľným vstupom do wellness
centra W hotela.

pk
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Slovo majú Novoveštania

Na zachovanie

DEVEXU
T

ak sa to konečne podarilo.
Poslanci MČ DNV, s doporučením predných pracovníkov MÚ
schválili vydávanie mesačníka Metropola DNV. Je teda dôvod na spokojnosť a oslavy. Máme ďalší závislý mediálny prostriedok. Čo na
tom, že kasa MČ bude mesačne
približne o 85 tisíc SKK alebo
o 2820 Euro ľahšia. Hlavne, že budeme držať uzdu pevne v rukách.
Milión roč-ne sem alebo tam. Polemizovanie o tom čo nám prináša nový mesačník je teraz hádam
predčasné, to ukáže čas. Máme
možnosť vnímať informácie, ktoré nám prináša a posudzovať ich
objektivitu. Aby som nechodil pridlho okolo horúcej kaše, o.i. som
sa v novom mesačníku dočítal,
o výzve poslancov pre občanov,
ako sa budú radi zaoberať podnetmi návrhmi a pripomienkami
občanov ak ich podajú do poslaneckých stránok umiestnených
na MÚ. Dúfam, že to nedopadne
ako na ostatnom Miestnom zastupiteľstve so žiadosťou občanov,
ktorí žiadali pána starostu o prerokovanie ich pripomienok na zasadaní MZ v súvislosti s Luklovou
uličkou. V diskusii sa poslanec
JUDr. Šimkovič, náramne bavil
na tom, ako občania nevedia, ako
majú adresovať svoje prípadné
požiadavky na poslancov. Z jeho
prejavu vyplynulo, že nemá záujem zaoberať sa požiadavkou
občanov podanou poslancom
pros-tredníctvom starostu. Jeho
chovanie nebolo vôbec v súlade
s uvedenou výzvou v novom mesačníku. Možno sa ešte nestačil
zorientovať. Keď už som pri tej
Luklovej uličke. Je to bývalá ulička
medzi záhradami od Istrijskej ulice
k potoku Mláka od pneuservisu
Bródy. O čo ide. Niekedy sa táto
ulička, do 50 rokov minulého storočia, využívala najmä na prístup
statku k vode a pasienkom a prípadný prevoz koňmi nachystaného krmiva. Príchodom socializácie

dediny, bývalí komunistickí mocipáni,
násilným združstevňovaním vytvorili
podmienky pre nepotrebnosť tejto
uličky. Zároveň budovaním železnej
opony bola táto ulička zlikvidovaná.
Teraz prišlo k návrhu, ktorí predložil poslanec Miroslav Encinger na
obnovenie vraj historickej uličky.
Jedno je isté, uvedený návrh nebol
prerokovaný s občanmi z dotknutej
oblasti alebo okolia. Bez ohľadu kto
má v blízkosti záhradu.
V inom článku som sa dočítal o účelovo praktickom a spoločensko-kultúrnom aspekte ako i o záchrane
historického miesta odkúpenia bývalej Textilanky od spoločnosti ABC
Market. Okrem iného som sa dozvedel o akejsi transformácii bývalého
liehovaru na Textilanku. Ak sa dobre
pamätám Textilanka, Vápenka i Teheľňa, boli komunistickou chobotnicou a jej mocipánmi znárodnené,
a majitelia sa podeli bohvie kam. Veď
to nie je taká dávna minulosť, ktorú
by sme nepamätali alebo mali zabudnúť. Deti komunistických riaditeľov
týchto podnikov predsa pamätajú
a iste aj spomínajú. Mne však na tej
kúpe vadí predovšetkým to, že sa
neuskutočnila verejným obstarávaním v súlade zo zákonom o verejnom
obstarávaní. Ďalej, bolo všeobecne
známe minimálne od roku 1996, že
Textilanka Gajary ponúkala predmetné objekty na predaj za 7,5 mil.
Sk, návrhy poslancov vtedy na jej
odkúpenie neboli akceptované, no
a dnes hovoríme o kúpe za 28 mil.
Sk ako pomaly ako o zázraku. Nie
som proti tomu aby sme vytvorili podmienky pre pracovníkov našej MČ,
ale takéto bohapusté hospodárenie
s obecnými peniazmi to mi nevonia.
No a naviac to zakrývanie za hlinené
zdôvodnenia. O historickom poslaní
a význame sme sa napočúvali dosť
i o Istriskej ulici, a môžete sa na vlastné oči presvedčiť ako to dopadlo.
Nuž a nakoniec prichádzam k poznaniu, že čítať i závislé noviny je dobré,
človek sa v nich vždy niečo nové dozvie čo doteraz nevedel. Mne však je

jasné, že DEVEX, ktorý občania, po
negatívnom rozhodnutí Miestneho
zastupiteľstva začali finančne podporovať, vyjadrili tým svoj názor, že chcú
aby Devex naďalej existoval a to v takej forme akej doteraz informuje.
Nestranne, nezaujato a poskytuje
priestor občanom, nie je to len fórum
vyvolených. Nevidia to hádam len naši
poslanci, alebo skôr si myslím, že to
nechcú vidieť. Je to najmä preto, že
na stránkach Devexu, je záruka, že
každý občan má právo a šancu na vy-

jadrenie si svojho názoru, prípadne
vyjadrenia utŕženej krivdy. Posťažovania sa, prípadne verejne sa
domáhania svojich práv a podobne. Myslím si, že okrem iného, to
je ten hlavný dôvod, prečo by sme
mali bojovať za zachovanie Devexu. Je preto namieste, poradiť sa
ako teda ďalej. Ja osobne by som
navrhoval Devex, v dvojtýždenných
intervaloch ako doteraz, predávať
cez novinové stánky. Je to raz za
dva týždne pár korún, kto má skutočný záujem o Devex a informácie
v ňom, tak si ho určite kúpi. 
Ing. Peter Ebringer

Súkromné gymnázium
ESPRIT
Súkromná základná škola
ESPRIT
otvára v školskom
roku 2009/2010
triedu 5. ročníka
základnej školy
so zameraním na výučbu
cudzích jazykov (Aj, Fj)
v priestoroch
ZŠ A. Dubčeka,
Majerníkova 62,
Bratislava – Karlova Ves
www.sgesprit.sk
tel.: 02/6225 0902,
0903 406 543

Mladí mechanici-elektrotechnici a autoelektronici
ukončili prax vo Volkswagene Slovakia
V bratislavskom závode spoločnosti
Volkswagen Slovakia, a. s., slávnostne
ukončili štúdium absolventi študijného odboru mechanik-elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku a autoelektroniku. „Každý úspešný závod,
ktorý to myslí so svojou budúcnosťou vážne by nemal zabúdať
na prípravu a vzdelávanie sú-

časnej, ale i nastupujúcej generácie študentov a budúcich zamestnancov,” uviedol Bohdan Wojnar,
člen predstavenstva pre finančnú a
personálnu oblasť VW SK.
Prax z výroby high-end vozidiel pomocou najmodernejších technológií je pre študentov do budúcnosti
veľkou pridanou hodnotou. V tomto
školskom roku si prevzalo doklad o
absolvovaní praktickej časti štúdia
15 študentov.
ts
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www.zamajerske.sk
Tel.: 02/ 5464 5363
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V ponuke atraktívne 4 - izbové byty za skvelú cenu 185 456,- EUR / 5,5 mil. Sk.
Pozývame vás na obhliadku.
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Slovo majú Novoveštania
V súvislosti s ochranou životného prostredia a zákazom spaľovania drevného odpadu na záhradách boli každoročne na jar
rozmiestňované veľkokapacitné
kontajnery na zelený odpad a odrezky stromov. Posledná takáto
akcia bola na jar v roku 2007.
Prečo sa s touto dobrou tradíciou
prestalo? Verím, že to nie je
z dôvodov finančných, sledujúc
veľkolepé investičné zámery MČ
Devínska Nová Ves.  Zvp
Postrehy zo zastupiteľstva
Intenzifikácia ČOV
Ide v podstate o to aby sa do čističky odpadových vôd v našej MČ,
mohli napojiť pripravované realizácie projektov na územiach Lamač,
Dúbravka, Záhorská Bystrica a bu-

dúcnosť ukáže čo ešte. Z toho vyplýva, že je tu požiadavka, aby sa
prakticky v prostriedku obývaného
katastra DNV zberali všetky odpady
z uvedených území, čo znamená
zaťaženie nášho územia de fakto
možno na celé stáročia. Alebo ináč
povedané, investori sa nabalia a po
nás čo bude a ako, to nás nezaujíma.
Je jasné , že sľuby a presvedčovanie
o výhodách ktoré nám z toho vyplynú
resp. pre našu MČ do budúcnosti,
môžu platiť tak pár rokov. Ale čo potom. Kto naše územie odťaží. Ak je
každá obec v našej republike povinná
vysporiadať sa s týmto problémom,
prečo na náš úkor by niekto mal zaťažovať naše územie a ešte k tomu na
úkor kvality životného prostredia?
Hovorí sa, keď vtáčika lapajú,
pekne mu spievajú.

Na jednej strane ideme vynaložiť
600 mil sk na zlikvidovanie gudrónov v Srdci a na druhej si dopustíme
záťaž územia na večné časy? Alebo
ide naozaj len o kšeft? Prečo by si
nemohli Lamač, Dúbravka, Záhorská
Bystrica spolu so Stupavou, Mariankou a prípadne s Borinkou spolu
vybudovať spoločnú čistiareň na ich
území. Je to zrejme taká istá fatamorgána ako v našom prípade. Pre mňa
je nepochopiteľné, že niektorí naši
zástupcovia ako napr. pán starosta
a predseda stavebnej komisie, navrhujú takéto riešenie zjavne pre našu
MČ nevýhodné a tým i neprijateľné.
Žiadosť o uznanie vložených investícií
V diskusii o žiadosti pána Molnára
o zhodnotenie vložených investícií
sa veľa diskutovalo o tom ako cie-

lene nezhodnotiť tieto investície.
Hovorilo sa o hospodárnosti a šetrnom hospodárení s obecnými
prostriedkami. Zarazilo ma však
keď poslanci diskutujú o niečom,
a nemajú vedomosti o tom na
akých zásadách sú urobené nájomné zmluvy, neuvedomujú si, že
keď niekto vloží investičné prostriedky do obecného majetku, tak
zveľaďuje obecný majetok a ako
si to obec dorieši je ich problémom a problémom pracovníkov
exekutívy MÚ. Možno pán predseda finančnej komisie, keď hovorí
o hospodárnosti, nevie, že v Dovina pasáži je prenajatý nebytový
priestor, ktorý nemôže nájomca
z rôznych prekážok sprevádzkovať
a naša MĆ už takto prišla asi o milión korún na nájomnom a strate
na zveľadení majetku. Aj to sú argumenty a nie lichotivé. 
Ing. Peter Ebringer

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
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Z policajného
zápisnika
• V noci z 28. na 29. 5. na Janšákovej neznámy páchateľ vnikol
cez okno do priestoru firmy a ukradol počítač. Firme spôsobil škodu
500 €.
• Na Zavadilovej ulici v noci z
1. na 2. 6. neznámy páchateľ ukra-

dol vozidlo Citroen. Našlo sa neskôr na Agátovej ulici.
• Opäť v noci z 2. na 3. 6. neznámy páchateľ ukradol na Istrijskej vozidlo Škoda Oktavia kombi
v hodnote 6 tis €.
• Neznámy páchateľ uskutočnil
neoprávnený výber z bankomatu
na ul. M. Marečka zo 6. na 7. 6.
Predtým bankomatovú kartu musel
ukradnúť.

OO PZ DNV

Volejbalový klub ŠK Albatros
pri ZŠ I.Bukovčana 3 v DNV, vyhodnotenie a umiestnenie
v súťažnom ročníku 2008/2009.
2.liga junioriek OB – skupina o 1.-4.miesto o postup do 1.ligy:
Konečná tabuľka:
Celkový stav
poradie
1
2
3
4

družstvo
Malacky
Račianska Ba
Slávia UK
Albatros Ba

Zápasy
zápasy
18
18
18
18

O toto umiestnenie sa
pričinili hráčky:
kapitánka - V. Wurflová, M. Ščevlíková, Z. Štainigerová, B. Diničová,
N. Džugasová, N. Fialová, M. Zolnianska, M. Šturdíková, L. Kraváriková, M. Musilová, K. Pisárová,
P. Petrasová a tréneri M. Mičian
a Lenka Senková.

Walti Cup
2009
Ihrisko s umelou trávou na ZŠ
P. Horova bolo dňa 6. 6. 2009
dejiskom IX. ročníka futbalového turnaja Walti Cup, ktorého
organizátorom je každoročne
klub HFC Senior z Devínskej
Novej Vsi. Na memoriáli Waltera Kastla sa tohto roku zúčastnilo 5 družstiev, ktoré si už
v minulom roku zmerali sily.
Otvorenie turnaja vykonal zástupca starostu JUDr. František
Baňas, v mene a v zastúpení
mestskej časti Devínska Nová
Ves, ktorá turnaj finančne podporila. Vzhľadom na nižší počet družstiev hralo sa systé-

Body
V
15
13
9
7

P body
3 33
5
31
9
27
11 25

Sety
v/p
ratio
48:15 3,2
41:25 1,64
36:32 1,12
31:36 0,8



koch malo opäť troch najstarších hráčov, muselo zvoliť
umnú taktiku hry, aby obstálo.
Disciplinovaná a taktická hra
priniesla nečakaný a pre viacerých aj prekvapivý úspech
– opätovné víťazstvo, po 4 neúspešných ročníkoch.
Na korektnosť hry dohliadal
prizvaný futsalový rozhodca,
ktorý odpískal všetkých 10 zápasov, pričom v jednom zápase musel žiaľ vytiahnuť aj
červenú kartu. Po 6 hodinách
nepretržitej hry sa turnaj ukončil vyhlásením výsledkov, odovzdaním pohárov a diplomov
pre 3 najúspešnejšie družstva
a pre najlepšieho strelca. SlávKonečné poradie:
HFC Senior 	
AC Centrum Vsetín 	
Dimitrovka
Formula 	
Syslári Lozorno 	

4 	
4 	
4 	
4 	
4 	

4 	
2 	
2 	
1 	
0 	

0 	
1 	
0 	
1 	
0 	

0 	
1 	
2 	
2 	
4 	

14: 8 	
21:10 	
31:22 	
19:18 	
12:39 	

12
7
6
4
0

FUTBAL

Z nášho volejbalového klubu ŠK
Albatros boli na hosťovaní v tomto súťažnom ročníku v ŠŠK Bilíková hráčky Simona Mičianová
a Karolína Čizmáziová, kde sa
pričinili o pekné úspechy v kategórií junioriek – 2.miesto na majstrovstvách SR a v družstve kadetiek.
mom každý s každým, takže
žiadny z prítomných hráčov sa
nemohol sťažovať, že si nezahral, nakoľko musel odohrať 4
zápasy po 30 minút.
Minuloročný a viacnásobný
víťaz – Dimitrovka v oslabenom
zložení titul neobhájila. Zahraničný účastník AC Centrum
Vsetín si minuloročné postavenie zlepšil o 2 miesta. Družstvo
Formule z Devínskej Novej Vsi
skončilo tiež lepšie ako vlani,
ale ich ambície boli určite vyššie.
Družstvo „Syslárov“ z neďalekého Lozorna si prišlo overiť,
či v zime dostatočne trénovalo,
ale podľa konečného umiestnenia bude musieť zvýšiť tréningové dávky. Mužstvo usporiadateľa, ktoré popri mladí-

nostný akt vykonali prezident
klubu HFC Senior D. Fičor
a športový riaditeľ turnaja J.
Šafár, ktorým asistovali dcéry a syn zosnulého bývalého
člena klubu Waltera Kastla.
Pod priestranným vojenským
stanom, ktorý organizátori postavili ako útočisko pred slnkom a prípadným dažďom sa
do neskorého odpoludnia v  
pohode dojedal výborný guláš,
popíjala kofola, či Gambrinus
10° a „kriticky“ hodnotili výkony mužstiev i jednotlivých hráčov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Rafaj z Dimitrovky,
ktorý súperom nastrieľal 14
gólov.
Dušan Fičor

25. kolo - 7.6.
Kalinkovo – Lok. DNV 
g: M. Rischer, Pillár,
W. Rischer
O nevšedný zážitok sa v tieto
dni starajú bociany loviace
na lúkách neďaleko rieky Moravy,
kúsok za poľnohospodárskym
družstvom smerom na Vysokú
pri Morave. Cez víkend
sme ich tam napočítali osemnásť.

Vojaci skáču
s padákom z lietadla.
- Pomóóóc!
- kričí jeden z nich
- môj padák sa neotvoril!
- No a čo má byť?
- pýta sa okololetiaci
kolega.
Veď o nič nejde, je
to len cvičenie.

2:3
z

Vezmem
do prenájmu
3 izbový byt v DNV.

0949 180 227
•••
- Je to veľké, červené
a guľaté. Čo je to?
- Malá zelená kocka.
•••
- Viete čo znamená EMO?
- Extra Mastná Ofina.
•••
- Predám auto búrané
zprava.
Zn.: Pri rýchlom jednaní
zľava
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