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Príhovor

vydavateľa
Nebolo vari predvolebného ruchu nikdy toľko ako
práve pred tohtoročnými
komunálnymi voľbami. A
ono je to dobré. Do súťaže
sa prihlásilo neuveriteľné
množstvo záujemcov a to
ešte mnohí nestihli termín
alebo zaradenie sa.
Je to správne, že všetci
kandidáti chcú naše dobro, tak si ho nenechajme
vziať  a využime to právo i  
možnosť aj my zabodovať
v náš prospech. Tým, že
komusi dáme hlas, zvolíme
si zástupcov, ktorí budú za
nás rozhodovať kam bude
smerovať obec, v ktorej
žijeme, žijú naši rodičia,
naše deti, ako budú tiecť
(nie pretekať a tratiť sa)
prostriedky z našich daní
(ale aj tie, ktoré dokážeme
získať) a ako toto všetko  
a celý mechanizmus bude
slúžiť všetkým a nielen
niektorým, to vlastne
máme teraz vo vlastných
rukách. Ba potešiteľné je,
že sa zobúdzajú ľudia zo
sídlisk, mládež, vlastne
celá Devínska. Občianska
sila je neuveriteľná, len ju
treba zúžitkovať. Dejiny
neklamú, tvrdia.
Šťastnú ruku všetkým,
čo prídu k urnám.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

V čísle:
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Ročník: XX.		
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Dnešné číslo sa takmer celé
nesie v predvolebnom duchu
a tak väčšina strán obsahuje
viac – menej materiály
predvolebnej kampane. Iba
na 4. strane je kus kultúry
na 5. strane kus spoločenskej
kroniky, inzercia je na stranách
4,13,15, a strana 16. je takmer
klasická.

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• VIANOČNÉ TRHY
budú od piatku 3. 12.
do nedele 5. 12. 2010
pred budovou
Základnej školy
na ulici I. Bukovčana 1
otvorené v čase:
3. 12. od 16.00 do 20.00 h.
4. a 5. 12. od 10.00
do 20.00 h.
• ADVENTNÉ DIELNE
budú tohto roku tiež
v budove Základnej školy
I. Bukovčana 1 v sobotu 4. 12.
od 14.00 do 18.00 h.
• Voľby do orgánov miestnej
samosprávy budú už o týždeň
27. novembra 2010.
Budeme voliť starostu
a dvanástich poslancov
miestneho zastupiteľstva.

Voľby do miestnej samosprávy sú už „pred dverami“. Miesta na
paneloch sú už obsadené novými i staronovými kandidátmi. Občania
– voliči porovnávajú predchádzajúce sľuby a odpočty predchádzajúcej garnitúry so sľubmi v tomto volebnom období.
Pozvanie na miestne domáce voľby 27. novembra patrí všetkým
občanom.

NEPREMÁRNIME ŠANCU
Hoci prichádza každé štyri roky,
zdalo by sa, že sme sa nenaučili vziať
riešenia veci verejných do svojich rúk.
Alebo zopár ľudí to pochopilo, trochu
po svojom a veci verejné (najmä peniaze) začali považovať za svoje. Bolo
by to chvályhodné, keby zveľaďovali
v prospech obce a jej obyvateľov.
Ako to vnímali a konali, poznáme.
Nepoznáme mechanizmy a detaily.
Len výsledok väčšia nespokojnosť ako
spokojnosť začali signalizovať, že niečo

nie je v poriadku. A práve v takých
krízových obdobiach sa ľudia prebúdzajú z letargie a začínajú skúmať
príčiny nespokojnosti. Na jednej strane
je to dobré, na druhej bola škoda času.
Potešiteľné, že sa zobudila mládež,
že aj skôr narodeným sa otvorili oči
a z poznaného (obdobia predchádzajúcich samospráv) budú vychádzať zodpovedne pri výbere svojich zástupcov
na ďalšie štvorročné obdobie.
Peter Krug

• Tohtoročné vianočné trhy
na Hviezdoslavovom námestí
v Bratislave otvoria
19. 11. 2010.

Ďalšia obeť v Devínskej
V pondelok 15. novembra 2010
našli predpoludním mŕtvolu muža.
V obhorenej Škode Fabia ju na ulici
Pavla Horova našiel okoloidúci muž.
Miesto, kde vozidlo objavili je celkom
hore na menovanej ulici na hranici s lesom. V čase uzávierky Devexu nebola
známa ani totožnosť muža ani príčiny
tragédie.
r
Úzavierka dnešného čísla
bola 11.11. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 25.11. 2010,
číslo vyjde 3.12. 2010.

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
z mimoriadneho zasadnutia dňa 9. novembra 2010
Miestne zastupiteľstvo
• s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok
2010 podľa predloženého  návrhu    
• b e r i e    n a   v e d o m i e
východiská rozpočtu MČ DNV na roky
2011-2013
• s ch v a ľ u j e v súlade s §11 ods.
1, zákona 583/2004 Z. z. rozpočtové
provizórium mestskej časti DNV a
jeho hospodárenie na obdobie od
1.1.2011 do schválenia rozpočtu MČ

DNV na rok 2011 podľa upraveného
rozpočtu na rok 2010 schváleného UMZ č.
153/11/2010, pričom výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória nesmú
v každom mesiaci rozpočtového roka
prekročiť 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú
v súlade s termínmi splácania dohodnutými v prechádzajúcom roku   a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória
na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov
r o z p o č t o v é   príjmy a výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória

sa zúčtujú s rozpočtom mestskej časti DNV
na rok 2011 po jeho schválení
• u k l a d á prednostovi Miestneho úradu  
zapracovať východiská do rozpočtu mestskej
časti DNV na roky 2011 – 2013 a predložiť na
schválenie do 28.2.2011
• s ch v a ľ u j e výšku minimálnych sadzieb
prenájmu telocvičných priestorov v objektoch
Základných škôl v mestskej časti DNV podľa

predlohy s účinnosťou od 9. novembra.2010.    
• s ch v a ľ u j e všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti DNV č. 2/2010
o výške príspevku a spôsobe jeho platby v
Základných školách a Materských školách
v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti,
ktorým sa mení VZN č. 4/2008 v znení
VZN č. 6/2008 a VZN č. 9/2009.   zi

Udelenie ďakovných listov

Starosta MČ DNV udelil v týchto dňoch ďakovné listy  
• pplk. Mgr. Ľubošovi Šidíkovi, riaditeľovi Okresného riaditeľstva PU SR Bratislava I.,
• pplk. Ing. Michalovi Rakovskému, riaditeľovi úradu justičnej a kriminálnej polície Bratislava IV.,
• mjr. Mgr. Borisovi Baloghovi, riaditeľovi Obvodného oddelenia PZ SR v DNV,
• Petrovi Novosedlíkovi, občanovi Devínskej Novej Vsi za príkladné a profesionálne zvládnutie
situácie počas augustovej tragickej udalosti v DNV.

Harmonogram pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov

Garážové státia
na prenájom
v bývalom CO-kryte na ul. J. Smreka
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Miesto pristavenia

16.11. - 19.11.2010
		
		
23.11. - 26.11.2010
		
30.11. - 3.12.2010
7.12. - 10.12.2010
		

Bystrická, Pieskovcova
Na kaštieli, križovatka Novoveská
- J.Poničana
I.Bukovčana 2-8, Zavadilova,
P.Horova 3-7
Na vyhliadke, Slovinec, Pod Lipovým
J.Poničana  9-11, križovatka Poniklecova
- Bledulova

Nepoužívať na chemický odpad,
staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

ZOZNAMY KANDIDÁTOV
na primátora mesta

na mestských poslancov

1. Ing. Marek Blaha (29),
predseda strany SDĽ,
(Strana demokratickej ľavice)
2. Jozef Bonko (49), technik,
(nezávislý kandidát)
3. Ján Budaj (58),
ochranár a mestský poslanec,
Demokratická únia Slovenska
4. Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
(54), vysokoškolský učiteľ,
(nezávislý kandidát)
5. Alojz Hlina (40), manager,
(nezávislý kandidát)
6. Stanislav Pánis (60), ekonóm,
(Slovenská národná jednota)
7. Mgr. Magdaléna Vášáryová
(62), poslankyňa NR SR,
(SDKÚ-DS, KDH, SaS,
Most-Híd, OKS)

1. Ing. Peter Cvečko (67),
elektroinžinier, (SDĽ)
2. Ing. Peter Ebringer (63),
ekonóm, (SMER-SD, SZS, SNS, SF,
HZD)
3. Miroslav Encinger (57),
súkromný podnikateľ, (EDS)
4. Ing. Vladislav Hečko (48),
manažér, (SDKÚ-DS, SaS, KDH,
MOST - HÍD, OKS)
5. Ing. Vladimír Mráz (54),
inžinier ekonómie,
(Nezávislé fórum)

DEVEX 2

na starostu DNV
1. Miroslav Encinger (57),
súkromný podnikateľ,
(nezávislý kandidát)
2. Milan Jambor (38), manažér,

3.
4.

5.
6.

Poniklecová 5870/24
(SDKÚ-DS, SaS)
Ing. Vladimír Mráz (54),
inž. ekonómie, (Nezávislé fórum)
Ing. Peter Rajkovič (50),
technický manažér,
(KDH, SMER-SD)
Mgr. Rastislav Tešovič (32),
právnik, (nezávislý kandidát)
Ing. arch. Eva Vargová (52),
projektant, (nezávislý kandidát)

na poslancov miestneho
zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1 - počet
poslancov: 12
1. JUDr. František Baňas (62),
právnik, (DS, MOST-HÍD, SZ)
2. Vladimír Baranovič (60),
technik, (Nezávislé fórum)

3

MUDr. Lívia Baumannová
(60), lekár,(Nezávislé fórum)
4. Ing. Ján Beseda (52),
technik - ekonóm,
(Nezávislé fórum)
5. Ing. Gabriel Boďa (48),
manažér, (DS, MOST-HÍD, SZ)
6. Mgr. Erika Buková (54),
učiteľka, (KDH, SMER-SD)
7. Ing. Peter Cvečko (67),
elektroinžinier, ( SDĽ )
8. Mgr. Bc. Martin Čorej (39),
manažér, (SDKÚ-DS, SaS)
9. Ing. Jozef Dobrík (60),
ekonóm, (DS, MOST-HÍD, SZ)
10. Pavol Dovičovič (48),
energetik, (DS, MOST-HÍD, SZ)
11. Ing. Peter Ebringer (63),
ekonóm, (KDH, SMER-SD)
(Pokračovanie na strane 3)

(Pokračovanie zo strany 2)
12. Ing. Jolana Foltínová (50),
ekonóm, (nezávislý kandidát)
13. Ing. Igor Forus (52),
technik, (KDH, SMER-SD)
14. Ing. Lubomír Frolek (44),
vedecko-výskumný pracovník
(KDH, SMER-SD)
15. Marek Garay (38),
technik, (DS, MOST-HÍD, SZ)
16. Ing. Metod Glatz (25),
strojný inžinier, (Nezávislé fórum)
17. Michal Glosík (35),
podnikateľ, (Nezávislé fórum)
18. Mgr. Oto Gregor (50),
spevák, (nezávislý kandidát)
19. Nikoleta Griezlová (37),
pedagóg, (Nezávislé fórum)
20. Ing. Vladislav Hečko (48),
manažér, (SDKÚ-DS, SaS)
21. Ing. Ivan Hirländer (38),
manažér, (DS, MOST-HÍD, SZ)
22. Mgr. Lenka Hlaváčová (33),
projektový manažéž,
(nezávislý kandidát)
23. RNDr. Doc. Jozef Hók, CSc.
(49), geológ,
(Nezávislé fórum)
24. František Hupka (51),
živnostník, (nezávislý kandidát)
25. Mgr. Miroslav Jablonický
(58),pedagóg,
(DS, MOST-HÍD, SZ)

O

politike som nikdy nemal veľké
ilúzie, ale to, čo som zažil odvtedy, čo som začal svojimi článkami
kritizovať pomery v našej Devínskej
prekvapilo aj mňa. Nikto z nás nepochybuje o tom, že v politickej kampani
sa používajú aj neférové prostriedky. Vo
svojej e-mailovej schránke som našiel
správu, v ktorej sa ma jedna obyvateľka
Devínskej pýtala, či je pravda to, čo sa
o mne po Devínskej hovorí - že mi bol
odobratý vodičský preukaz za jazdu
pod vplyvom alkoholu. Úplne ma to
šokovalo a zostal som nemilo prekvapený, že niekto dokáže šíriť takéto lži.
Myslím, že je verejným tajomstvom, že
takéto problémy boli zaznamenané u
inej osoby. Chcem všetkých obyvateľov
ubezpečiť, že je to iba lož a predvolebný ťah. Dennodenne jazdím autom,
vozím svoje malé deti a niečo také je
pre mňa absolútne nepredstaviteľné.
Ďalšou, a nemenej zaujímavou,
je informácia, ktorú mi povedal jeden
z kandidátov na starostu a to, že ma
„našiel“ na zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne. Pravdu povediac, veľmi
ma to prekvapilo, lebo som nedostal žiadnu informáciu zo zdravotnej



26. Ing. Igor Jakubík, CSc. (66),
riaditeľ, manažér, (SF)
27. Andrei Kiszel (34),
riaditeľ DTP, (SDKÚ-DS, SaS)
28. Milan Kisztner (48),
projektový koordinátor,
(SDKÚ-DS, SaS)
29. Mgr. Anna Kmeťová (50),
zástupca riaditeľa ZŠ,
(nezávislý kandidát)
30. Alojz Kordoš (68),
strojný zámočník, (KDH, SMER-SD)
31. Martin Kravárik (31),
súkromný podnikateľ, (SNS)
32. Mgr. Peter Krug (64),
novinár, (nezávislý kandidát)
33. JUDr. Milan Latta (63),
právnik, (KDH, SMER-SD)
34. Viliam Liedl (59),
podnikateľ, (nezávislý kandidát)
35. Daniela Lipková (64),
pedagóg, (Nezávislé fórum)
36. Martin Lisý (39),
produkčný šport. red.,
(SDKÚ-DS, SaS)
37. Ing. Drahomíra Ludvigová
(54), riaditeľka DSS,
(nezávislý kandidát)
38. Boris Malárik (39),
elektrotechnik, (Nezávislé fórum)
39. Ing. Mgr. Peter Marčák (57),
kontrolór, (KDH, SMER-SD)
40. Alojz Moravec (55),
kameraman, (DS, MOST-HÍD, SZ)

41. Mgr. Dezider Mráz (55),
chemoterapeut,
(DS, MOST-HÍD, SZ)
42. Bc. Anna Mrázová (52),
sociálny pracovník,
(Nezávislé fórum)
43. Mgr. Natália Pavelková
Mrázová (35),
liečebný pedagóg,
(nezávislý kandidát)
44. Fridrich Pokorný (45),
stavebný technik,
(nezávislý kandidát)
45. Ján Puškáš (53),
dôchodca, (SDKÚ-DS, SaS)
46. Mgr. Jozef Rajchl (29),
pedagóg, (DS, MOST-HÍD, SZ)
47. Ing. Peter Rajkovič (50),
technický manažér,
(KDH, SMER-SD)
48. Michal Runák (33),
vedúci skladu, (SDKÚ-DS, SaS)
49. Ing. Martin Ružovič (42),
riaditeľ firmy technik,
(nezávislý kandidát)
50. Štefan Sekáč (52),
technik, (KDH, SMER-SD)
51. Michal Simon (24),
živnostník, (SDĽ)
52. Ing. arch. Peter Stec (61),
architekt, (Nezávislé fórum)
53. Ing. Miloš Surový (33),
odborný referent - plánovač
zariadení, (nezávislý kandidát)

54. Júlia Šemberová (42),
ekonóm, (nezávislý kandidát)
55. JUDr. Miloslav Šimkovič (56),
advokát, (DS, MOST-HÍD, SZ)
56. RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
(48), vulkanológ,
(KDH, SMER-SD)
57. MUDr. Milan Šobek (49),
lekár, (Nezávislé fórum)
58. JUDr. Dušan Štupický (60),
advokát, (DS, MOST-HÍD, SZ)
59. Ing. Andrej Takáč (42),
marketingový manažér,
(KDH, SMER-SD)
60. Mgr. Rastislav Tešovič (32),
právnik, (nezávislý kandidát)
61. Jozef Tittel (20), študent,
(SDKÚ-DS, SaS)
62. Ing. Peter Trstenský (43),
ekonóm, (SDKÚ-DS, SaS)
63. Miloslav Vajdiš (46),
technik, (SNS)
64. Mgr. Dana Vanková (28),
právnik, (nezávislý kandidát)
65. Eva Vaňová (48),
súkromný podnikateľ, (SNS)
66. Ing. arch. Eva Vargová (52),
projektant, (nezávislý kandidát)
67. Ing. PhDr. Juraj Zábojník,
PhD.
(48), manažér,
bezpečnostný analytik, (SF)
68. Ing. Ján Žatko (52),
technik, (KDH, SMER-SD)

poisťovne, že by voči mne evidovali
nejakú pohľadávku. Keď som túto informáciu preveril, dozvedel som sa, že
problém nastal pri nedávnom zlučovaní
dvoch zdravotných poisťovní. Takisto mi
povedali, že uvedený údaj nie je ľahko

svoje články“. Bohužiaľ aj takúto tvár
má politika a aj preto je dnes viac ako
inokedy potrebná zmena. Preto som vytrval, hoci to nebolo jednoduché, lebo

stále verím, že pravda môže zvíťaziť
nad lžou a láska nad nenávisťou.

O POLITIKE
dostupný, a dosť ich to prekvapilo, že
niekto operuje takýmto údajom. A to
už nehovorím o snahe nemenovanej
šéfredaktorky istého časopisu, ktorá sa
snažila asi pred dvoma rokmi odo mňa
získať “zdroj informácií“, ktorý som
používal pri písaní kritických článkov.
Celá diskreditačná kampaň voči mojej
osobe začala začiatkom tohto roka.
Kritické články na adresu miestnej samosprávy urobili zo mňa osobu nepohodlnú nielen pre vedenie miestneho
úradu, ale i pre vedenie firmy, ktorá má
v Devínskej svoje aktivity a sféry záujmu.
Tieto praktiky zaváňajú dobami dávno
minulými. Bohužiaľ stále nachádzajú u
nás svoju živnú pôdu. Keď som sa o tom
s odstupom času rozprával s bývalými
kolegami, dostalo sa mi priamočiarej
odpovede - „a čo iné si čakal za tie

Milan Jambor

Katalóg

DEVEX 2011
Vydavateľstvo Devex pripravuje už 14.
vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre rok 2011.
Uzávierka objednávok je 10. 1. 2011
e-mail: devex@ba.netlab.sk,
poštová adresa: DEVEX, Kalištná
9, 841 07 Bratislava
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%
DEVEX 3

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

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
11. až 30. 11. FotoFórum 2010
- výstava fotografií portálu http://fotoforum.istracentrum.sk/ , ktorá
bude prebiehať celý november aj so sprievodnými besedami
v SMN – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, od 18ºº vstup voľný
20. 11. Chorvátsky večer a Katarínska zábava
pri dychovke Záhorienka
vo veľkej sále IC, vstupné 5 €
28.11. Čas radosti, veselosti
- spoločný vianočný program detí s DFS Kobylka,
DFS Lúčka, DFS Grbarčieta, DFS Črip
vo veľkej sále Istra Centra, od 16.00 h, vstupné 1 €

Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi
Hrvatsko kulturno društvo u Devinskoj Novoj Vesi
Vás pozýva na
poziva Vas na

CHORVÁTSKY DEŇ
HRVATSKI DAN
DEVÍNSKA NOVÁ VES
DEVINSKO NOVO SELO

20. 11. 2010 o 18.00 h/s.
do Veľkej sály Istra centra/ u Veliku dvoranu Istra-Centruma

Program
ROSICA
Grbarčieta
Črip
KUD INDUSTROGRADNJA, Chorvátsko
Vstup bezplatný!

Hrdinovia z našich kníh
Dňa 9.11.2010 sa v Miestnej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie II. ročníka literárnej
súťaže Hrdinovia z našich kníh. Súťaže sa zúčastnilo 102 žiakov Základných škôl
v Devínskej. Odborná komisia rozdelila ich práce do troch kategórií a v každej
udelila 3 ceny. Naďalej asi najobľúbenejším hrdinom zostáva Harry Potter, ktorého
opisovalo viac žiakov.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostných menšín

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)
24.11.
o 17,30 h.
KUKY SE VRACÍ

1.12.
o 18,30 h.
JEDZ, MODLI SA, MILUJ
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III.kategória II.kategória I.kategória

Program spestril aj žiak ZUŠ Michal Illiť prednesom prózy.
Výsledky literárnej súťaže
1. miesto Dávid Laurovič
4.C
I.Bukovčana
2. miesto Jozef Rigo
3.B
P.Horova
3. miesto Daniel Rusina
3.B
P.Horova
1. miesto Laura Smutná
5.B
P.Horova
2. miesto Viktória Kaňková 5.B
I.Bukovčana
3. miesto Lucia Fučíková
5.B
P.Horova
1. miesto Veronika Vargová 8.A
P.Horova
2. miesto Marek Hutta
7.B
I.Bukovčana
3. miesto Michal Illiť
7.B
I.Bukovčana

ObchOdné
priestOry
na prenáJOm od 20 m

2

0902 893 305
DEVEX 4

ˇ kronika
Spolocenská
Zlatý sobáš
V týchto dňoch
oslávili manželia
Jozef a Emília LIPKOVI
K jubileu blahoželáme
a ďalších veľa slnečných dní želáme.

Privítali sme
nových spoluobčanov
Samuel ĎURIŠ
Peter VRBA
Vitajte!

Odišli z našich
radov

Mária JÁNOŠOVÁ,
rod. Koláriková
Edita UHRÍNOVÁ
rod. Almanová
Nech odpočívajú v pokoji!

Koho voliť?

Výberové konanie
na kronikára MČ
Mestská časť Bratislava DNV vyhlasuje
výberové konanie na kronikára mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves.
Podmienky výberového konania na kronikára
mestskej časti :
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru
• výborná znalosť slovenského jazyka
• občianska vyspelosť a dobré osobnostné predpoklady,
zaručujúce nestranné vedenie kroniky
• morálne predpoklady
• ovládanie práce s PC
Uchádzači sú povinní spolu s prihláškou
do výberového konania predložiť:
• vlastnoručne napísaný životopis
• overené kópie dokladov o nadobudnutí vzdelania
• odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
Uzávierka prihlášok je 31. 12. 2010

PREJAV
nemyslíme teraz ten klasický za rečníckym pultom.
Doba akosi poskočila a dobré mravy akoby nestačili
novodobému pokroku. Myslíme si to však iba doma, tí,
ktorí neprekročili prah rieky
Moravy a už vôbec nie ďalej.
Aj keď napohľad sa občas,
najmä v akčných filmoch zdá,
akí akční sú hrdinovia, verte,
že v skutočnom kontakte s realitou si každý všíma odkiaľ
a kam kráčate. Takže...
pat

3V roku 2000 na slovenskom brehu rieky Moravy navrhli České prístavy
a. s. postaviť prístav pre nákladné lode.
Ľudia v Devínskej ako prejav občianskej
angažovanosti si založili občianske
združenie „Rieka Morava v ohrození„
s cieľom ochraňovať prírodu a životné
prostredie ľudí najmä v katastri mestskej časti Bratislava – Devínska Nová
Ves, nivy Moravy a jej okolia. Vďaka



Na post starostu prvé
miesto získal:
Milan JAMBOR
na post mestského poslanca
získal najviac hlasov:
Ing. Peter CVEČKO
a na posty poslancov
najviac hlasov získali:
(zoradili sme podľa abecedy)

Mgr. Martin Čorej
Ing. Peter Ebringer
František Hupka
Mgr. Peter Krug
Viliam Liedl
Ing. Peter Rajkovič
Ing. Miloš Surový
Júlia Šemberová
RNDr. Ladislav Šimon
Mgr. Rastislav Tešovič
Jozef Tittel
Ján Žatko
Ďalší získali taký počet hlasov,
že sa umiestnili za počtom
dvanásť. Napríklad:M. Glosík,
M. Kisztner, Mgr. A. Kmeťová,
Mgr. J. Rajchl, Mgr. D. Vanková,
Ing. E-. Vargová... Poradie nie je
podľa počtu získaných hlasov
ale podľa abecedy.
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To bola hlavná otázka v našej
minisúťaži o kilo čokolády. Vaše
typy na starostu a poslancov ste
posielali poštou i mailami, my
sme spočítali a tých, čo dostali
najviac hlasov zoradili podľa
počtu získaných hlasov a dnes
vám výsledky ponúkame. Kilo
čokolády vyhral Miroslav D,
ktorý poslal svoje typy e-mailom
9.11.2010.

aktivite vyše 900 členov občianskeho
združenia sa zachovali prírodné hodnoty rieky Moravy a jej okolia pre nás
a pre ďalšie generácie, ale aj tradičný
ráz okolia Devínskej Novej Vsi. Za
10 rokov svojej existencie občianske
združenie sa zapojilo do vyše 30
ochranárskych akcií, ktoré pozitívne
ovplyvnilo životné prostredie v Devínskej, ale aj v iných častiach Slovenska.
Zorganizovalo vyše 60 prírodovedných

prednášok pre obyvateľov Devínskej.
Jej členovia sú aktívny aj v samospráve
mestskej časti. Nižšie Vám ponúkame
prehľad činnosti občianskeho združenia
Rieka Morava v ohrození za roky 2007
– 2010.
1. Diaľnica D4
(úsek križovatka DNV II/505
– štátna hranica SR/RR)
Združenie v roku 2007 vstúpilo
(Pokračovanie na strane 6)

Nakoniec to je len jeden
z typov a občan-volič sa iste
zariadi podľa svojich vlastných
kritérií.
Nám sa nakoniec vidí, že v ozname nechýbajú ani skúsení, už
fungujúci vo funkcii poslancov,
takže obava, že tam môžu byť
iba starí alebo iba mladí asi byť
nemusí. Nenavrávame si, že
ide o reprezentačnú vzorku, len
sme umožnili občanom súťažiť.
r

DEVEX 5

(Pokračovanie zo strany 5)
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do procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie (EIA) v rámci príprav
zámeru Diaľnica D4, križovatka DNV
II/505 – štátna hranica SR/RR. V rámci
tejto činnosti sme aktívne komunikovali
predovšetkým s odborníkmi zo slovenských mimovládnych organizácií, tiež s
Ministerstvom životného prostredia SR
(MŽP SR), rakúskym Úradom krajinskej
vlády Niederösterreich a s Európskou
komisiou (Generálne riaditeľstvo pre
životné prostredie). K zámeru realizácie uvedenej diaľnice sme predložili
rozsiahle pripomienky, pretože vybudovaním diaľničných estakád by
bola zásadným spôsobom narušená
scenéria v oblasti nivy rieky Morava,
ale predovšetkým by boli zničené biotopy európskeho a medzinárodného
významu, ktoré chránia medzinárodné
dohovory a predpisu Európskej únie.
Aktívnou účasťou pri rokovaní na MŽP
SR sa nám podarilo presadiť, aby pri
príprave projektu boli zapracované
naše pripomienky a bol posudzovaný
aj tzv. tunelový variant (t. j. vedenie
diaľnice pod riekou Morava), pretože
Národná diaľničná spoločnosť o ňom
ani neuvažovala. Správa o hodnotení
sa v súčasnosti pripravuje. Ďalšie aktivity v tejto veci považujeme z hľadiska
vplyvu na životné prostredie v Devínskej
Novej Vsi za mimoriadne významné.
2. Diaľnica D4 (úsek Ivanka
pri Dunaji – Stupava, sever)
V polovici roka 2008 sme vstúpili
do procesu EIA v súvislosti s prípravou
zámeru výstavby diaľnice D4 na úseku
Ivanka pri Dunaji – Stupava, sever (cesta I/2). Dôvodom bolo nedostatočné
spracovanie zámeru: absencia dopravnej prognózy záujmového územia,
absencia predchádzajúceho environmentálneho strategického hodnotenia
(SEA), absencia prijateľnejších variantných riešení vedenia diaľnice, absencia adekvátneho posúdenia projektu
na zdravie obyvateľstva a rekreáciu.
Okrem toho sme k projektu vzniesli viacero zásadných pripomienok.
3. Výstavba prevádzkovej
budovy HPL Laboratóriá
klinickej mikrobiológie
Združenie v júli 2008 podalo
v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) svoje
pripomienky k zámeru Výstavby prevádzkovej budovy HPL Laboratóriá
klinickej mikrobiológie. Dôvodom podania pripomienok bol tesný dotyk
navrhovanej výstavby s obytnou zónou
na Ílovej ulici (pripomienky smerovali
aj proti nedostatočnému spracovaniu
zámeru, absencii hlukovej a rozptylovej
štúdie, nedostatočnému dopravné na-

DEVEX 6

pojenie plánovaného areálu a absencii
dostatočne širokého pásu zelene). MŽP
SR napokon v záverečnom stanovisku
odporučilo realizáciu navrhovanej
činnosti za predpokladu splnenia stanovených podmienok.
4. Nečinnosť v procese EIA
na Atómovú elektráreň
Mochovce VVER 4×400
MW (3. stavba)
Spolu s organizáciou GREENPEACE a viacerými ďalšími mimovládnymi organizáciami sme sa v polovici roka
2008 obrátili so žalobou proti Úradu
jadrového dozoru SR na Najvyšší súd
Slovenskej republiky. V žalobe sme
žiadali vyslovenie nečinnosti tohto úradu a tým vypracovanie posúdenia EIA
dokumentácie na stavbu Atómovej elektrárne Mochovce VVER 4×400 MW (3.
stavba). Súdny spor bol ukončený na
podnet všetkých žalujúcich subjektov,
pretože sme zistili, že Slovenské elektrárne sa obrátili na príslušný stavebný
úrad. Tým dôvod iniciovaného súdneho
konania odpadol.
5. Podpora otvorenej demokracie v bratislavskej samospráve
V rámci podpory otvorenej demokracie v bratislavskej samospráve sme na
základe Zákona o slobode informácií
v júli 2008 požiadali mesto Bratislava
o sprístupnenie zápisníc z rokovania
Mestskej rady dňa 19. júna 2008,
ktoré mesto označilo za neverejný
a tým za tajné. Tento postup bratislavskej samosprávy, nezabezpečujúci ani
minimálny štandard slobody informácií,
ktorý bol navyše v zreteľnom rozpore
so Zákonom o slobode informácií sme
nominovali do kategórie „Nepriateľ
informácií“ súťaže Infočin roka 2008
organizovanou Nadáciou otvorenej
spoločnosti. Táto nominácia obsadila
prvé miesto ako najväčší zásah do slobodného prístupu k informáciám v danom roku. Mesto po prehratom súdnom
spore po viac ako dvoch rokoch napokon informácie sprístupnilo.
6. Výstavba na Istrijskej ul.
v Bratislave / Zverejňovanie
rozhodnutí na internete
V druhej polovici roka 2008 sme
vykonali viaceré úkony v súvislosti
s výstavbou Polyfunkčného centra na
Istrijskej ul. v Bratislave. Napriek tomu,
že združenie v minulosti vstúpilo do
procesu EIA, Mestská časť Bratislava
– Devínska Nová Ves nekonala s
našim združením ako s účastníkom
územného a stavebného konania.
Vzhľadom na to združenie ako opomenutý účastník konania podalo proti
stavebnému povoleniu žalobu na Krajskom súde v Bratislave. Okrem toho

sme sa zrušenie stavebného povolenia
pokúsili dosiahnuť aj prostredníctvom
Okresnej prokuratúry Bratislava IV,
ktorá na náš podnet vydala upozornenie prokurátora a v stavebnom povolení konštatovala viaceré porušenia
zákona. Aj keď sa nášmu združeniu
nepodarilo pre pomalosť súdov včas
zakročiť proti prebiehajúcej výstavbe
na Istrijskej ul., vďaka upozorneniu
prokurátora mestská časť zaviedla prax
zverejňovania verejných stavebných
vyhlášiek na internetovej stránke mestskej časti tak, ako to vyžadoval zákon
o správnom konaní. Práve v dotknutom
prípade sa totiž stalo, že stavebný
úrad mestskej časti uverejnil oznámenie
o začatí stavebného konania na Istrijskej ul. v letných mesiacoch roka 2008
na svojej úradnej výveske umiestnenej
v suteréne budovy miestneho úradu.
Tým síce formálne umožnil prístup k informácii o začatí stavebného konania,
no prakticky znemožnil komukoľvek
dostať sa k tejto informácii, pretože je
len pomerne ťažko predpokladať, že by
každý občan pravidelne navštevoval a
„sledoval“ vývesku stavebného úradu.
Zverejňovaním rozhodnutí o začatých
správnych (stavebných) konaniach sa
tak možnosť prehliadnutia informácií
o začatých stavebných konaniach
znižuje.
7. Spaľovňa priemyselných
odpadov Chemolak Smolenice
Vo februári 2009 sme podporili občiansku iniciatívu v Smoleniciach,
ktorá nesúhlasila so zámerom výstavby
Spaľovne priemyselných odpadov
v areáli závodu Chemolak Smolenice.
V rámci procesu EIA sme vzniesli viacero zásadných pripomienok, pretože
existovali/existujú vážne odborné pochybnosti o vplyve tejto prevádzky na
zdravie a udržateľnosť životného prostredia v Smoleniciach a jeho okolí, ktoré
je svojim prírodným a kultúrnym charakterom (napr. jaskyňa Driny, Smolenický
zámok) predurčené na rozvoj cestovného ruchu. Dlhoročné smerovanie
a zámery rozvoja obce Smolenice
v oblasti cestovného ruchu sú týmto
ohrozené a preto sme považovali za
potrebné angažovať sa v tejto lokalite,
aj keď je s Devínskou Novou Vsou prepojená len v širších environmentálnych
vzťahoch. Aktívne sme sa zúčastnili tiež
verejného prerokovania zámeru pred
obyvateľmi obce Smolenice.
8. Nákupné centrum Glavica
Bratislava – Devínska
Nová Ves (NC)
Pripomienky v rámci procesu EIA
sme predložili aj v rámci realizácie
zámeru Nákupného centra Glavica
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Bratislava – Devínska Nová Ves.
Dôvodom podania pripomienok bolo
predovšetkým nedostatočné dopravné
riešenie zámeru (dopravné napojenie
nákupného centra malo byť situované
do Eisnerovej ulice, na neprehľadnej
zákrute s nedostatočným rozhľadom
do križovatky, a v blízkosti ďalšieho
napojenia hypermarketu LIDL a benzínovej stanice na opačnej strane).
V pripomienkach sme požiadali o
vypracovanie nového dopravného napojenia areálu tak, aby nedochádzalo
k budovaniu nového napojenia do Eisnerovej ulice a o doloženie dopravnoinžinierskej analýzy s posúdením vplyvu
navrhovaného objektu na najbližšiu
cestnú sieť (Eisnerova ulica, križovatka
pred železničnou traťou), posúdiť vplyv
na dopravu v dopravnej špičke (ráno
a večer) a dopravnom sedle.
9. Rozšírenie výrobných kapacít
VOLKSWAGEN SLOVAKIA,
a.s. – objekty H2, H6 a H3
Rozsiahle pripomienky k procesu EIA sme v roku 2009 vzniesli
aj vo vzťahu k zámeru rozšírenia
výrobných kapacít VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, a.s. o objekty H2, H6
a H3. Predovšetkým sme namietali,
že zámer sa predkladal na posúdenie postupne, čo znemožňovalo komplexné posúdenie investície na životné
prostredie (posúdenie synergických
efektov). Žiadali sme preto popísať kumulatívne vplyvy z celej investície na
povrchové vody, ovzdušie, produkciu
odpadov, hlukovú situáciu, záber pôdy
a ďalšie zložky životného prostredia.
Nedostatočné bolo tiež spracovanie
dopravného riešenia celého projektu:
požadovali sme uviesť, o koľko dôjde
k navýšeniu dopravy. Požadovali sme
tiež vypracovať spoločný dopravný
posudok pre všetky objekty, ktoré sú
predmetom rozšírenia (H2, H3 a H6),
zohľadniť nároky dynamickej dopravy
(nákladné a osobné vozidlá) na cestnú sieť, posúdiť kapacitu jednotlivých
cestných úsekov podľa platných STN,
navrhnúť dopravné riešenie maximálne mimo obytnú zónu. Parkovanie
nákladnej dopravy sme navrhli riešiť
v rámci závodu a nie na verejných komunikáciách. Pripomienky sme vzniesli
aj k potenciálnym veľkým zdrojom
znečistenia ovzdušia – v zámere absentovala rozptylová štúdia pre stacionárne a mobilné zdroje a posúdiť
vplyv znečisťujúcich látok na obytnú
zónu (súčasné Zamajerské, Devínsky
dvor, ul. Jána Jonáša a pripravovaný
Slnečný vrch).
Neskôr sme predložili pripomienky aj
(Pokračovanie na strane 7)

(Pokračovanie zo strany 6)
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k správe o hodnotení, ktorá vyplynula
z procesu EIA. V týchto pripomienkach sme predovšetkým požadovali
vypracovať aktuálnu hlukovú štúdiu a
nový dopravný posudok a prognózu
dopravy pre roky 2012 – 2015 a do
hodnotenia zahrnúť aj bezprostredne
okolité územie (výjazd z diaľnice D4
na cestu II/505, ďalej cestu II/505 a J.
Jonáša).
10. Polyfunkčné územie
Lamačská brána, Bratislava
Združenie v roku 2009 predložilo
pripomienky aj k Správe o hodnotení zámeru „Polyfunkčné územie
Lamačská brána“. V pripomienkach
sme požadovali viesť staveniskovú dopravu mimo obývaných častí Devínskej

Novej Vsi. V ďalších stupňoch v záujme zlepšenia mikroklímy, pohlcovania emisií, krajinárskeho dotvorenia
areálu sme požadovali dodržať 25 %
objemu zelene na dotknutom území a
rešpektovať jestvujúcu zeleň v maximálnom rozsahu a pri nových výsadbách
použiť domáce a pôvodné dreviny,
aby sa zabránilo šíreniu nepôvodných
druhov do okolitých chránených území.
Požadovali sme tiež nezasahovať
do prioritných biotopov európskeho
významu a minimalizovať zásahy do
biotopov národného významu, ktoré
sa nachádzajú v okolí lokálnych tokov a je ich možné krajinársky využiť
v rámci dotvorenia územia. Podstatná časť pripomienok sa opäť týkala

nedostatočného dopravného riešenia
zámeru. V súčasnosti slúži cesta II/502
na zrýchlené prepojenie z DNV na
diaľnicu D2. Plánované vybudovanie
viacerých
okružných
križovatiek
a nárast objemu dopravy (intenzity na
niektorých úsekoch sa pohybujú okolo
40 000 voz/24 hod už v 1. etape) by
spôsobilo výrazné spomalenie dopravy
na tejto komunikácii pre obyvateľov
Devínskej Novej Vsi využívajúcich túto
cestu pre rýchle spojenie s centrom
mesta. Pre riešenie dopravnej situácie
sme žiadali vybudovanie predĺženia
Eisnerovej už v prvej etape. Trvali sme,
aby bola pri rozvoji územia maximálne
zapojená MHD, keďže aj Dopravnourbanistická štúdia konštatovala, že
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„v prípade, že by sa mestu Bratislava
nepodarilo realizovať scenár B dopravnej politiky s rozvojom MHD, by
pri scenári A – rozvoj IAD výkonnosť
križovatiek bola vysoko prekročená už v
časovom horizonte roku 2010“. Každý,
kto danými úsekmi dnes denne cestuje
vie, že tieto obavy sa pomaly, ale isto
napĺňajú.
Ďakujeme všetkých, ktorí sú angažovaní
občania a ktorí nám pomáhajú alebo
podporujú nás v našej aktivite.
RNDr. Ladislav Šimon, PhD.,
splnomocnenec OZ
a Mgr. Róbert Bardáč,
riaditeľ OZ

Blížia sa komunálne voľby 2010 a zo všetkých kútov na nás útočia kandidáti.
Sľubuje sa to, či ono, ale o mnohých kandidujúcich, žiaľ,
počas uplynulých rokov akosi nebolo vôbec počuť.

Kamarati, priatelia, obyvatelia
Devínskej Novej Vsi
blížia sa nám komunálne voľby, a tým
sa opäť otvára otázka smerovania našej
Devínskej. Zovšadiaľ sa vynárajú ľudia,
ktorých sme nikdy predtým nevideli a
nikdy o nich nepočuli, sľubujú možné aj
nemožné ...
Kto však číta DEVEX (alebo si občas
pozrie DTV), meno Milan Jambor mu
je určite známe. Už niekoľko rokov bojuje za nás, za bežných ľudí, za pravo,
slušnosť a poriadok v našej Devínskej.
Bojuje proti opilcom, rozkrádačom,
rodinkárstvu, hlúposti a nenažranosti
niektorých ľudí v miestnom zastupiteľstve.

Ako sa ale hovorí, pohár pretiekol,
a preto sa Milan Jambor rozhodol ešte
aktívnejšie vstúpiť do diania a kandiduje
na post starostu DNV.
Prosím, nájdite si chvíľku, zúčastnite
sa volieb a dajte mu svoj hlas. Ja verím,
že mu pomôžu aj ďalší, ktorým na našej
Devínskej záleží.
Bývame v najkrajšej časti Bratislavy,
tak si ju nedajme a bojujme za ňu.
Dozrel naozaj čas na zmenu.
Milana poznám a je to super človek. Ja
mu svoj hlas rozhodne dám.
Denis

Škoda
Škoda, že voľby netrvajú štyri roky
a v nich každý deň.. To by sme sa
napočúvali. Sľubov a možno aj ich
plnenia. Veď by sme mohli denne
kontrolovať. A nie vypočuť si raz za štyri
roky, zabudnúť a potom sa čudovať, ak
odpočty robí iba zopár ľudí, čo si trochu
(alebo viac) pamätá.
Ba, nezaskočili by nás slogany, ktoré
sa objavia raz za štyri roky, aj to iba na

Obraz
Pozvali ste už niekoho na návštevu a ani
po dvoch hodinách si u vás nedal ani pohár vody?
Nemusíte poznať protokol, ani pravidlá

papieri, plagáte, alebo ako slovné hračky
v miestnom rozhlase alebo televízii.
Pritom vy denne chodíte do práce,
tlačíte sa v autobuse pri odchode i príchode domov, ak chodíte autom špekulujete
už od rána ako a kde zaparkujete,
ste sledovaní a kontrolovaní od rána
do večera, narážate pri komunikácii
s úradom (nielen miestnym, či v bydlisku) na nezáujem, dostanete pocítiť, že
slušného správania, ak ste len trochu
skúsený odhadnete človeka aj na prvý
pohľad. Nakoniec denne sme podrobovaní hodnoteniam, denne hodnotíme.
Robíme si obraz o.... o každom s kým
sa stretáme. Sedemnásobne dlhší čas je

NAOZAJ INAK?
Málokto z nás v poslednom období
mohol prehliadnuť aktivitu združenia
Devínska inak. Asi všetci by sme boli
radi, keby mysleli úprimne svoju snahu
zmeniť Devínsku k lepšiemu, je tu však
niekoľko ale:
Pán Tešovič nám pri svojej deklarovanej
otvorenosti zabudol povedať, že ich
združenie je vlastne veľká rodinná firma
– p. Lenka Hlaváčová je jeho družka
a pani Vanková jeho kamarátka. Takéto
niečo sme tu mali aj v minulých voľbách,
všetci si pamätáme kandidujúci rodinný
klan Baňasovcov... Rovnako v týchto
voľbách sa na kandidátnych listinách objavil rodinný klan Mrázovcov , no a toto
združenie, ktoré hovorí: všetko inak.

Ak je toto inak, ťažko možno hovoriť
o zmene. Ak v takomto zložení kandidujú, ako budú potom rozdeľovať posty?
Ďalším ale je množstvo peňazí
na kampaň. Aj laik si všimne, že ich
časopisy, bilboardy a kampaň museli
stáť niekoľko tisíc eur. Ktorá rodina si v
dnešných časoch môže dovoliť minúť
takéto množstvo peňazí? Alebo to niekto
financuje a bude chcieť tieto peniaze po
voľbách naspäť?
Posledné ale je porušenie volebného
zákona – zverejnenie kandidátnych
čísiel pred oficiálnym začiatkom politickej kampane.
Je to teda naozaj inak?
MC

neptríte medzi „celebrity“, ba niekedy
ani neviete určiť kategóriu, kde vás ktosi
arogantný zaradí. Ak sú dvaja, či traja,
už sú v presile a valcujú ako si predsavzali
pri nástupe do funkcií.

miestečkách...), podaktorí akože občas
sa zdržali hlasovania, keď už bolo jasné,
že protestovať netreba. A niektorí sa jednoducho objavili.

Chcete iné? Poniektorí celé volebné
obdobie, teda celé štyri roky poukazovali
na nedostatky, nekalé hry a neduhy...
boli osamotení. Poniektorí sa viezli (pozastrkovaní v...zastupiteľstve, komisiách,
potrebný, aby sme pošramotený obraz
napravili. Ale dá sa.
Prečo o tom hovorím? Ľudia si aj takéto
„maličkosti“, často ani neuvedomujú.
Svoje správanie považujú za najlepšie,
sústreďujú svoj kritický pohľad na iných.

Využite poznanie. Príďte a o zmenu sa
pousilujte aj vy.
tm

O tom, že dbať a svoj obraz je dôležité
neuvažujú možno nikdy. Skúsme preto
používať zrkadlo, občas sa zahľadieť
doň a realistický obraz tam možno
nájdeme.
pk

DEVEX 7

53
Prichádzame priamo k vám domov pozvať vás
na domáce komunálne voľby

27. novembra v čase 8.00 – 20.00 h

podporujeme kontinuitu dobrého, zmeny k lepšiemu za vašej účasti

DEVEX 8
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DEVEX 9

Nové tváre, staré metódy?
Devínska potrebuje nové, kompetentné vedenie obce. S týmto
tvrdením sa uchádza o dôveru
voličov v komunálnych voľbách
veľa nových tvárí a ja s nimi súhla-

sím. Nie je však fér, ak SDKÚ-DS
prichádza s týmto heslom bez toho,
aby s pokorou priznala svoj diel
viny na súčasnom stave vedenia
mestskej časti. Ak súčasný starosta

zlyhal, nemá na tom svoj diel viny
aj SDKÚ-DS, ktorá ho pred štyrmi
rokmi vo voľbách podporovala?
Ak poslanecký zbor zlyhal, nemá
na tom svoj diel viny aj SDKÚ-DS,
ktorá získala v koalícii so SZ v po-

sledných voľbách 9 poslaneckých
mandátov a tým pádom vytvorila najsilnejší poslanecký klub?
Neboli to práve poslanci koalície
SDKÚ-DS, SZ, ktorí si v spolupráci
s poslancami NF hneď po voľbách
rozdelili v Devínskej sféry vplyvu
a moc v zmysle hesla „Vyhrali
sme, zvyknite si“ a ignorovali
opozičných poslancov? Ja viem,
žiaden z uvedených poslancov už
dnes nie je členom SDKÚ-DS. Bolo
by však korektné, keby súčasní
predstavitelia tejto strany s pokorou povedali obyvateľom našej
mestskej časti: „Ospravedlňujeme
sa vám za to, že v minulých
voľbách sme podporili nehodného
starostu.
Ospravedlňujeme sa vám
za to, že v minulých voľbách
sme kandidovali nehodných
ľudí. Dištancujeme sa od nich
a ich metód a preto vám dnes
ponúkame nové tváre.“ Devínska
potrebuje nové, kompetentné vedenie obce. A úprimnosť.
Ján Žatko

DEVEX 10

SPOLOČNE ZA NAŠU DEVÍNSKU

Ing. Peter Rajkovič - kandidát na starostu
tu a preto komunikujme a to nielen
pred volbami, ale počas celého volebného obdobia. Zmena k lepšiemu
záleží na všetkých. My sme si podali ruky v koalicii – pridajte sa k nám.

Ciele ,ktoré som si stanovili vychádzajú
z krízovej situácie, v ktorej sa nachádza
naša MČ . Ponúkam vzájomnú komunikáciu a partnerstvo. Nie hladanie
akýchkolvek rozdielov, ale realizáciu
spoločného pre nás v Devínskej. Žijeme

Na dosiahnutie týchto cielov
vám ponúkam:
1/ Nový spôsob riadenia miestneho
úradu a mestskej časti. Poskytovania
služieb bude smerom k občanovi . Lepšiu
informovanosť a dostupnosť služieb miestneho úradu. Zvýšenie finančného príjmu
do rozpočtu na zlepšenie činnosti

združení a klubov u nás pôsobiacich.
Transparentné obstarávanie služieb
a tovarov a zverejnenie zmlúv.
2/ Možnosť vlastného bývania mladým
rodinám prostredníctvom overeného
projektu”Byty pre mla- dé rodiny”. Na
skvalitnenie cestovania oživenie projektu
“Predĺženie Eisnerovej ul.” ako novej dopravnej komunikácie. Kto ostane “doma v
Devínskej”,nech má k dispozícii priestory
v “Obecnom dome”a v novej Sokolovni.Zvýšenie bezpečnosti znížením
rýchlosti aut technickými prostriedkami.
Zapojenie integrovaného spôsobu do-

Zmena k lepšiemu

záleží na každom z vás
Kto som?
Mám 52 rokov, manželku a dospelého syna, diplom inžiniera elektrotechniky ale posledné štyri roky sa živím
finančným poradenstvom.
Kde som sa tu vzal?
Narodil som sa v Jacovciach. V Devínskej Novej Vsi žijem 22 rokov, z toho
polovicu času na sídlisku Podhorské,
polovicu na Kolónii a chcem tu žiť aj
naďalej.
Čo som pre Devínsku urobil?
V rokoch 1990 – 1998 som pôsobil v samospráve DNV ako poslanec,
zástupca starostu a prednosta miestneho
úradu. Počas môjho pôsobenia som prispel k vybudovaniu televízneho káblového rozvodu, dobudovaniu kanalizácie, rekonštrukcii kostolného kopca a
detských ihrísk na sídliskách, výstavbe
nových parkovacích miest a občianskej
vybavenosti, zriadeniu DTV.

Čo robím pre Devínsku teraz?
Po návrate z dlhodobého pobytu
v zahraničí už štvrtý rok vediem miestny
odbor Matice slovenskej a snažím sa
spolu s ostatnými matičiarmi prispieť
k rozvoju miestnej kultúry a národného
povedomia v DNV.
Prečo nekandidujem ako nezávislý?
Pretože jednotlivec v miestnom
zastupiteľstve veľa nezmôže a na presadenie dobrých myšlienok potrebuje
podporu ďalších poslancov.
Prečo kandidujem za koalíciu
KDH, Smer-SD?
Pretože samospráva Devínskej Novej
Vsi je v kríze a krízová situácia vyžaduje
krízové riešenia. Spoločne s ďalšími kandidátmi tejto koalície chcem ponúknuť
obyvateľom Devínskej Novej Vsi zmenu
v prístupe a ponúkam vzájomnú spoluprácu. Preto sme sa napriek rozdielnym

politickým názorom dokázali zhodnúť
na spoločnom volebnom programe,
ktorý nájdete na stránke HYPERLINK
“http://www.nasadevinska.sk” www.nasadevinska.sk a aj vo svojich poštových
schránkach. Myslím si, že politika musí ísť
bokom, keď ide o dobro Devínskej a jej
obyvateľov.
Čo ponúkam svojim voličom?
Spoluprácu. Preto idem do volieb
pod heslom „Spoločne za našu Devínsku“. V prvom rade chcem dosiahnuť
spoluprácu dvanástich poslancov a sta-

pravy do mesta.
3/ Náš domov na zelenom okraji
Bratislavy zveľadím zlepšením čistoty
prostredia,dostatkom dobrých športovísk
a možnosťou využitia priestorov na
kultúru a volný čas. Nové ihriská pre deti,
mládež , organizovaný šport a tiež park
pri rieke Morava.
Vaša dôvera – môj záväzok
Pozývam Vás na stretnutia dňa 23.11.
od 16:00 hod.do 19:00 hod. na nám .
J Kostru. a dňa 24.11. v IstraCentre od
18:00 hod do 20:00 hod.
www.nasadevinska.sk
rostu. Chcem dosiahnuť, aby bola pre
poslancov dôležitá myšlienka a nie to,
kto ju prednesie. Chcem dosiahnuť, aby
sa samospráva otvorila vám občanom,
aby začala s vami spolupracovať, aby
sa vás pýtala na vaše názory a aby
riešila vaše problémy. Chcem presadiť
transparentnosť v rozhodovaní a financovaní mestskej časti. Chcem dosiahnuť,
aby sa peniaze mestskej časti míňali na
riešenie vašich drobných každodenných
boľačiek a nie na megalomanské projekty. Chcem dosiahnuť, aby Devínska
Nová Ves bola pre vás všetkých NAŠA.
Aj pre tých, čo ste sa tu narodili, aj pre
tých, ktorí tu chcete zostarnúť. Bez
ohľadu na to či žijete v starej časti, na
sídlisku, alebo v novej rodinnej zástavbe.
Chcem dosiahnuť, aby ste do Devínskej
Novej Vsi prichádzali vždy s radosťou,
pretože bude čistá, zelená, priateľská
a bezpečná. Ak to chcete aj vy, dajte
mi svoju dôveru, ja vás nesklamem.
Zakrúžkujte na volebnom lístku moje
číslo 68 úplne na konci zoznamu kandidátov.
Ing. Ján Žatko,
kandidát na poslanca č. 68
za koalíciu KDH, Smer-SD

Možno vás bude zaujímať,
že v lokalite Poničanova Denova dnes (15.11.2010) zväčšuje
plochu parkoviska (asi o 40 %), ktoré MÚ zriadil na jar t.r.
Zrejme je to posledný záchvev moci terajšieho MÚ. Parkovisko je zriadené v mieste, kde pôvodný Návrh územného plánu
mesta umiestnil “ochrannú a izolačnú zeleň”, čo starosta
v r.2004 bez akejkoľvek diskusie s dotknutými obyvateľmi lokality svojvoľne zmenil na “občiansku zástavbu”. Nekultúrnu
zeleň zrejme vyrúbali bez povolenia a je pravdepodobné, že
parkovisko je vybudované “na čierno” bez povolenia hygienika
- to sú však len moje dohady, ktoré by bolo treba preskúmať.
os

DEVEX 11

Prečo kandidujem
Chcem zabezpečovať vyváženú
informovanosť pre občanov DNV
Nielen v ostatnom čase počúvam
sťažnosti
na
nedostatočnú
informovanosť smerom od pracovníkov mestskej časti, miestneho
úradu, či obecných funkcionárov
k občanom.
Devex, ktorý sa síce snaží, ale
skôr bojuje s nezáujmom kompetentných (česť výnimkám), embargom,
alebo snahou skresľovať realitu, iné
médiá (domáce) akoby plnili iba

požiadavky na objednávku, skrátka
naša obec dospela tak ďaleko,
že v oblasti komunikácie obecné
zastupiteľstvo a obec voči občanom
sme sa dostali až na chvost (predposledné miesto) v celoslovenskej
tabuľke hodnotenia otvorenosti,
prieskumu, ktorý robila Transparency
International Slovensko na základe
112 ukazovateľov. (Tam sa nebrali
do úvahy súkromné médiá, ale to čo
smeruje z obce a úradu k občanom).
To je oblasť, v ktorej chcem pomôcť.

Teda tlačené médiá, rozhlas,
miestna televízia, informačné tabule, ale aj stretnutia s občanmi... to
všetko dostať na takú úroveň, aby
slúžili občanom.
Iste budem pomáhať aj v ostatných oblastiach (kultúra, šport, sociálna oblasť, školstvo...) tam, kde
mám znalosti, skúsenosti, moje pôsobenie bude potrebné a žiadané
a ľahko kontrolovateľné.
Peter Krug,
vydavateľ Devexu,
kandidát na post poslanca
miestneho zastupiteľstva

Kde treba pomôcť
chýba, čomu treba pomôcť.
Viem, že najväčším problémom v Devínskej je parkovanie.
V súčasnosti je veľmi ťažké vybudovanie nových parkovacích
miest, nakoľko poslanci miestneho
zastupiteľstva schvaľovali nové
výstavby bez rozmýšľania a porady
s obyvateľmi Devínskej.
Volám sa Júlia Šemberová, mám
42 rokov, v Devínskej Novej Vsi
bývam už 22 rokov a mám
dve deti. Chcem kandidovať za poslanca miestneho zastupiteľstva ako
nezávislý kandidát v komunálnych
voľbách. Za tých niekoľko rokov, čo
žijem v Devínskej Novej Vsi sa zmenilo veľa. Niečo k dobrému a niečo
k zlému. Hovoriť treba o tom čo

DEVEX 12

Pálčivá otázka je aj MHD. Niektorí ľudia sú spokojní, ale tí čo
cestujú v čase od trištvrte na sedem
do štvrť na osem vedia svoje. V tom
čase cestujú najmä študenti, čiže
deti, ktoré nám povyrástli. A akosi sa
pozabudlo, že ich je veľa. Myslím si,
že autobus č. 92, ktorý chodí z Volkswagenu, by mohol prechádzať cez
sídlisko a vylepšilo by to cestovanie.

Úplne by postačilo v ranných
hodinách a poobedných, keď sa
cestuje domov. Linku č. 21 využíva
veľmi veľa ľudí , ktorí cestujú z mesta
do Dúbravky i Lamača a prestupujú
na Patrónke. Niekedy obyvatelia
Devínskej nemajú šancu nastúpiť
a doviezť sa domov.
Šport je dôležitý pre každého,
či sú to deti, mládež ale i dospelí.
Športoviská v Devínskej kričia po
opravách a rekonštrukciách. Ak sa
niekto venuje športu, má koníčka,
nevymýšľa, nehľadá náhrady,
neničí, ale tvorí. Preto treba deti, ale
i mládež podchytiť, aby športovali
a nenudili sa popíjaním alkoholických nápojov na sídlisku medzi
panelákmi. Myslím, že by sa mohlo
v Devínskej postaviť ihrisko na hru

petangue, finančne to nie je vôbec
drahé a túto hru môžu hrať všetci.
Tak isto treba myslieť aj na tých
najmenších, v poslednej dobe som
si všimla, že sa znovu začali rodiť
detičky. Na sídlisku Podhorské je
jedno detské ihrisko a na sídlisku
Kostolné nie je žiadne.....
Mestskej časti patria aj základné
školy, materské škôlky, ale i umelecká škola, ktorým treba pomôcť
technickým zabezpečením. Zaujímal sa o to vôbec niekto z poslancov, alebo ich to nezaujímalo,
nakoľko sa to netýka ich detí? Alebo
len vtedy, keď sa objavili havárie,
havárijné stavy a bolo treba hasiť
nie systematicky riešiť preventívne
starnutie základných prostriedkov
budov a zaria-dení?
Júlia Šemberová

ZATEPĽOVANIE A OBNOVA
PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV
Spoločnosť PS STAVBY sa zaoberá komplexnou obnovou panelových bytových
domov so zameraním na technické riešenia znižujúce energetickú spotrebu budov.

BD Bradáčova 5

BD Jasovská 2-4

BD Ivana Bukovčana

BD Vrbová 2-6

PORADENSTVO | PROFESIONALITA | ODBORNOSŤ | SKÚSENOSTI

02/4564 0592

www.psstavby.sk
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DOZREL ČAS NA ZMENU
pokračovanie rozhovoru s Milanom
Jamborom, kandidátom na starostu
Devínskej Novej Vsi
Aké ďalšie projekty máte prichystané pre Devínsku?
1. Rekonštrukcia areálu Charkovská
Budova bývalej školy na Charkovskej ulici je ideálne miesto pre
Klub seniorov a zároveň centrum
voľného času pre deti a mládež, a

centrum pre mamičky s deťmi. Momentálne nevyužívaný školský dvor,
na ktorom ste mohli nájsť v lete aj
metrovú burinu chcem premeniť
na park, ako to môžete vidieť na
priloženom obrázku. Tu by seniori,
mamičky s deťmi a široká verejnosť
mohli tráviť voľný čas prechádzkami
a posedením v príjemnom prostredí
plnom zelene. Na prízemí v jednej
časti budovy by bol nový klub seniorov, nakoľko súčasné priestory na
Istrijskej ulici sú nevyhovujúce. Druhá
časť prízemia by patrila mamičkám
s deťmi a celé poschodie by patrilo

krúžkom pre malé aj väčšie deti.
Myslím, že naši seniori si zaslúžia
dôstojný priestor pre svoje aktivity. Nezabúdajme, že aj my trochu
mladší, budeme raz seniormi. A
ktorá investícia je lepšia ako do
našich detí, do našej budúcnosti. Iste
si mnohí pamätáte tú rozprávku o 3
grošoch, kde jeden treba dať svojim
ďeťom a jeden svojim rodičom. A
presne toto by sme mali spraviť aj my
– zrekonštruovať tento areál, našim

Dôležité bude ustrážiť financie, aby sa dostali tam, kde je to
DEVEX 14

poriadku.
Neponúkam
prázdne
slová
a falošné sľuby, ale prinášam
konkrétne riešenia. Voľte č.2. viac
informácií nájdete na www.milanjambor.sk
Milan Jambor

rodičom ako vďaku za to, čo pre nás
spravili a našim deťom, aby videli
ako nám na nich záleží. Keď im my
teraz dáme svoju lásku a pozornosť,
vrátia nám ju, keď budú dospelí.
2. Oddychová zóna na Podhorskom
Predstavte si na lúke nad Dendroparkom oddychovo relaxačnú
zónu, kde by ste mohli s celou rodinou stráviť príjemný deň. Deti by sa
dosýta vybehali na lúke, zahrali sa
na prírodnom ihrisku. Veď kde inde
ako v prírode majú vyrastať naše deti,

TAK TO VIDÍM JA
Končí obdobie sľubovania,
veď o niekoľko dní občania rozhodnú, koho si vyberú za svojich zástupcov. Nastanú ťažké
časy realizácie sľubov. Po, dúfam kontinuálnom preberaní
predovšetkým
zodpovednosti,
bude potrebné nadviazať na
všetko začaté a na-plánované
súčasným vedením obce a zastupiteľstva,
dobré
zachovať
a poposúvať dopredu, nie dobré
rozhodnutia preveriť, preskúmať,
hľadať a nájsť optimálne riešenia.

na čerstvom vzduchu
a pri zdravých aktivitách. Ak chceme, aby
sa naše deti zdravo
rozvíjali, musíme im
na to vytvoriť aj podmienky, veď sú našou
budúcnosťou. Myslím,
že väčšina z nás by v
takomto prostredí rada
trávila čas. A to všetko
namiesto
zarastenej
lúky, ktorá je nevhodná
aj z ochranárskeho
hľadiska. Zútulnime si
našu Devínsku, spravme
z nej pekné miesto plné
zelene, pohody, spokojnosti.
Ale
nielen
rozvojové projekty sú
dôležité. Začať treba vecami,
ktoré ovplyvňujú každodenný
život nás a našich detí. V školách
výmenou starých školských lavíc,
zariadením toaliet na školách,
dokončením výmeny okien v
školách... Iste ich spolu nájdeme
viac a dáme si našu Devínsku do

najdôležitejšie: školám, sociálnej
oblasti, rozvoju, skrátka tam, kde
je to potrebné. Nie je predsa
možné, aby tečúce záchody
v školách sa neriešili roky alebo
sme čakali, že ich budú opravovať
alebo vymieňať rodičia?!?!
Humorne vyznievajú sľuby
bývalých poslancov futbalistom.
Predsa situácia do ktorej sa dostali
nevznikla zo dňa na deň. V športe
pôsobím už ozaj niekoľko rokov,
viem, že iba systematická práca
s ľuďmi a pravidelným materiálno
technickým zabezpečením je
možné prežiť a dosahovať aký
taký pokrok. Najmä v tejto oblasti

Rozhovor s Viliamom Liedlom, ktorého priatelia prehovárajú aby kandidoval na post
poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v komunálnych voľbách 27. 11. 2010.

zdroje, ale nemenej dôležité je,
rozdeľovať ich za účasti všetkých,
ktorí potrebujú.
Iste to nie sú jednoduché rozhodnutia. Budú vyžadovať istú
cieľavedomosť, veď obec je
mohutnejší či rôznorodejší subjekt
ako veľká fabrika, alebo veľký
športový tím.

ponúkam svoje sily, vedomosti
a skúsenosti.
Samozrejme, že bude potrebné
hľadať a zabezpečovať nové

Pri dobrej vôli, ochote, spolupráci všetkých a dobrej kontrole
každej činnosti, by mala obec
napredovať a kvalita života
občanov by mala rásť.
Viliam Liedl

Mnohé peripetie, ktorými prechádza
lokalita
Poničanova
(priestor za kotolňou, medzi Autoservisom, garážovými objektmi
a obytnými domami Poničanova 9
- 15) už asi 15 rokov, sa začali
niekedy v deväťdesiatych rokoch
utopením mimoriadne žiadúceho a
užitočného projektu zmapovania ŽP
v DNV. Niekomu proste dokument
zrozumiteľne popisujúci realitu DNV
prekážal.
V roku 2004 pri spracúvaní
Návrhu územného plánu Bratislavy
terajší starosta zamietol v predmetnej lokalite navrhnutú izolačnú
a ochrannú zeleň na utlmenie hluku
zo železnice a iných negatívnych
dopadov a na základe fiktívneho
projektu zmenil funkciu územia na
občiansku zástavbu.
Po zmene funkcie územia sa
tu striedali projekty prevádzok
očividne poškodzujúcich ŽP obytnej zóny a to: Zberné suroviny,
Veľkogaráž, Požiarna stanica
a hospodársky dvor Denovy, proti
ktorým sme museli opakovane

Pridajte im!
alebo
Ďalšia veľkogaráž
na Poničanovej na obzore!

usporiadavať petície.
Najnovšie pán Jambor v Devexe
č. 16 vyjadril zámer riešiť problém
parkovania na sídlisku opäť výstavbou viacpodlažnej veľkogaráže
v bezprostrednej blízkosti (cca
12 metrov) od bytov obytnej (!)
zóny v tejto lokalite. Pochopiteľne,
podobne ako sa to dialo za
terajšieho starostu, t.j. z pozície moci
a bez súhlasu, či aspoň vyjadrenia tu žijúcich obyvateľov. Obytná
zóna v tejto lokalite je dlhodobo
zaťažená:
nadlimitným nonstop hlukom zo
železnice: cca 80 - 90 dB; denne
cca 200 vlakov/24 hod. počas
nočného kľudu, víkendov i sviatkov
extrémnym množstvom statickej
dopravy: cca osobných 400 áut
aj s neúmerne častými aktiváciami
najmä nočných autoalarmov +
neprípustné parkovanie nákladných

Zmena sa pýta, a už je blízko...
Milý občan našej Devínskej,
je práve nedeľa, keď píšem tento
článok a takto o 2 týždne bude
rozhodnuté. Už bude známi nový
starosta, dúfam, že naozaj nový,
nie staronový a nové zastupiteľstvo
MČ DNV. Je veľa úloh ktoré čakajú
nové zastupiteľstvo, možno aj mňa,

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

02 - PREDAJ
• Predám klavír zn. Koch & Korselt,
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena
dohodou.
Tel. 0907 319 381

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
Tel.: 0949 666 494
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.

no verím, že aj keď bude nový tím
o polovicu menší, dokáže rýchlejšie
presadzovať a hlavne realizovať
nové projekty v našej mestskej časti.
Vyzývam hlavne novú mladú generáciu zo sídliska, aby prišli vylepšiť
štatistiku z roku 2006, keď z 13.580
oprávnených voličov, prišlo k urnám


Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY,
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907 106 308• 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

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

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642

áut hlukom z prevádzok autoservis, celoobecná skládka odpadov,
objekty garáží slúžiace často ako
zámočnícke dielne, nežiadúcimi
motocrossovými a motorkárskymi
exhibíciami ai.
neobmedzeným prejazdom obytnej
zóny pre nákladné autá, pričom v iných lokalitách DNV je vjazd nákladných áut zakázaný!
centrálnou skládkou odpadov
z celej DNV absenciou protihlukovej
bariéry od železnice a akýchkoľvek
opatrení obmedzujúcich vznik hluku
záveternou polohou obytnej zóny
voči hlavnému vjazdu motorových
vozidiel do DNV na Eisnerovej ulici
nízkymi rozptylovými možnosťami
emisií z dopravy nízka výmera zelene/obyvateľa lokality: orientačný
prepočet výmery zelene je cca 2
m2/obyvateľa, pričom, napr. v lokalite MÚ je to až cca 100 m2/
obyvateľa.
O nejakom estetickom stvárnení
priestoru ani nehovoriac.
Len z uvedeného možno ľahko
usúdiť, že lokalita má, hádam,

najhorší komplex parametrov ŽP
v celej DNV! To však p. Jamborovi
to nestačí ani neprekáža ... chce
v mieste pôvodne navrhnutej ochrannej a izolačnej zelene (napr. parku)
tunajším obyvateľom pridať ďalší
hluk, ďalšie najškodlivejšie emisie
zo studených štartov, chce ešte
zvýšiť dopravnú frekvenciu a teda
aj prašnosť v našich bytoch, úplne
odstrániť terajšiu okyptenú plochu
biednej zelene, odstrániť jedinú
plochu pre psov a teda výrazne
zvýšiť koncentráciu psích exkrementov na pár štvorcových metroch
prídomových trávničkov ... Teda
miesto skultúrnenia a pozdvihnutia
ŽP lokality, napríklad podobnou
úpravou ako úprava okolia rybníka,
chce ešte viac devastovať dlhodobo
zo strany MÚ zanedbávané podpriemerné ŽP v lokalite (oproti ostatným častiam DNV) a nespravodlivo
prišiť tunajším obyvateľom ďalšiu
ekologickú záťaž, zatiaľčo ostatné
lokality, napr. okolie MÚ, sa zrejme
budú - aj za naše peniaze - naďalej
zvelaďovať a skultúrňovať!
- vt -

len 4.636 obyvateľov DNV, čo
štatisticky dáva len 34,13 percentnú
účasť.
Zdroj: Štatistický úrad SR, oficiálne
výsledky do orgánov samosprávy
obcí:

môžu po mnohých rokoch priniesť
zmenu pre lepšie, transparentnejšie
fungovanie našej mestskej časti.

Preto príď, nájdi si čas v sobotu
27.11.2010, pretože tieto voľby

• Výhodné poistenie
Júlia Suchová
okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

KÚPIM

stavebný pozemok
alebo rodinný dom
Tel.: 0904 239 227

HĽADÁM
rodinný dom
do prenájmu

Tel.: 0910 956 917

Volám sa Miloš Surový, som
obyčajným obyvateľom DNV a kandidujem ako nezávislý na post poslanca do nového 12 členného tímu
miestneho zastupiteľstva.

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
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Z policajného
zápisnika
• V noci z 2. na 3. 11. okolo
polnoci, počas kontroly, zaistila
hliadka polície u mladistvej
osoby plastové vrecko s obsahom zelenej sušenej rastliny.
Mladík tvrdil, že ide o marihuanu. Preto bolo začaté trestné
stíhanie za prečin nedovolenej
výroby a držania omamných
a psychotropných látok...
• V noci z 5. na 6. 11 na Eisnerovej, ukradol zatiaľ neznámy
páchateľ, z motorového vozidla
BMW, predný nárazník spolu
so svetlometmi, čím spôsobil

majiteľovi škodu 1500 Eur. Po
páchateľovi polícia pátra.

• V čase od 4. 11. do 9. 11.
neznámy páchateľ poškodil
na Istrijskej bankomat Slovenskej sporiteľne. Keďže spôsobil
škodu 3000 € a ohrozil prevádzku zariadenia polícia po
páchateľovi pátra.
• V utorok 9. 11., vo večerných
hodinách, sa neznámy páchateľ
vlámal do rekreačného domu
v oblasti pri ceste smerom na
Devín. Ukradol hodinky Rolex,
notebook Sony, dámske hodinky
Citizen, rôzne náramky, čím spôsobil majiteľovi škodu takmer za
4-tis. Eur.
OO PZ DNV

Reakcia na Pridajte im!
(Zo strany 15)
Chcem ubezpečiť autora listu Pridajte im! Alebo ďalšia veľkogaráž
na Poničanovej na obzore!, že v
žiadnom prípade nechcem robiť
niečo proti občanom, práve naopak,
presadzujem úplnú informovanosť
a toto bol len návrh riešenia problému. V prípade nesúhlasu občanov
sa žiadna stavba konať nebude, nie
som žiadny zástanca investorov na
úkor občanov, práve naopak, občan
je pre mňa na prvom mieste. Ctím
si cicerovské – Salus Populi Est suprema Lex – Blaho ľudu je hlavným
zákonom. Takže ak sa ľudia vyjadria, že tam chcú mať park a iné
oddychové funkcie, môžem verejne
prisľúbiť, že v prípade môjho zvolenia urobím všetko preto, aby tam
vyrástol krásny park plný zelene.
Čo sa týka zelene, ako občan
som členom Komisie ochrany
životného prostredia pri Miestnom
zastupiteľstve. Myslím, že v Devínskej sa nenájde nikto, kto by sa
viac ako ja zasadzoval za výsadbu
zelene. Svedkom sú mi kolegovia
z komisie, bohužiaľ všetky aktivity
moje a aj kolegov z komisie naraz-

ili na nezáujem súčasného vedenia
obce. Ako perličku uvádzam, že
Devínska Nová Ves má na zeleň peniaze, nakoľko pri výruboch sa platí
určitý poplatok a momentálne je v
tomto fonde cca 20 000 EUR, ktoré
sa dajú použiť len na výsadbu zelene. S týmito peniazmi sa nič nerobí
napriek mojim návrhom na masívnu
výsadbu zelene v oblastiach, ktoré
to potrebujú. Aj na ulici J. Poničana v
okolí kotolne som navrhoval výsadbu zelene a aj tento môj návrh sa
nestretol s pochopením. Čo sa týka
hluku od železnice, aj pri riešení tohto problému vyviniem maximálne
možné úsilie, aby sa tento problém
vyriešil.
Chcem vás ubezpečiť, že občan
a životné prostredie v našej obci sú
mojimi prioritami.
V prípade svojho zvolenia za
starostu chcem Devínsku premeniť
na bezpečnú modernú mestskú
časť plnú zelene, ihrísk, športovísk,
parkov. Peniaze na to naša mestská
časť má, treba len nové vedenie
našej mestskej časti.
Milan Jambor




FK Lok. DNV organizuje zájazd
vlastným autobusom, cena 20 Eur

na nákupy do
Noweho Targu v Poľsku
Pravdepodobný termín:

10. 12. 2010
Odchod autobusu z DNV 10.12. o 22.00 h
od požiarnej zbrojnice na Istrijskej
Info: 02/6477 6360 • 0903-425 961

FUTBAL

13. kolo 07. 11.
MSK Rusovce – TK Lok DNV		
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Skontrolujte si
doklady, vyzýva polícia pred
voľbami. Polícia pred komunálnymi
voľbami, ktoré budú v sobotu 27. novembra od siedmej ráno do dvadsiatej večer, upozorňuje občanov,
aby si skontrolovali platnosť dokladov totožnosti, ktorými sú voliči povinní preukázať sa pred hlasovaním.
V prípade občanov Slovenska je na
to potrebný občiansky preukaz,
v prípade cudzincov s trvalým pobytom treba povolenie na pobyt.
“V prípade potreby si treba
dať urobiť nový doklad
v časovom predstihu,” uviedla

hovorkyňa )Prezídia PZ Denisa
Baloghová. Polícia vybavuje nové
doklady totožnosti spravidla do 10
pracovných dní, zákonná lehota
na vydanie nového občianskeho
preukazu od podania žiadosti je
30 dní. Počas volieb do orgánov
samosprávy obcí, bude polícia
vykonávať bezpečnostné opatrenia a dohliadať, aby nedošlo
k narušeniu verejného poriadku.
Policajné hliadky budú venovať
zvýšenú pozornosť volebným miestnostiam, sídlam obvodných volebných komisií a sídlu Ústrednej volebnej komisie.

Neradi sa opakujeme ale vraj
opakovanie je matkou múdrosti
Čukča sa vrátil domov zo
stretnutia straníckej skupiny
s budúcim koaličným partnerom
riadne nasmerovaný.
- Tak ako tam bolo? –
pýtajú sa domáci.
- Pekne hovorili. Všetko
v mene človeka, všetko pre
človeka, všetko pre uspokojenie
narastajúcich potrieb človeka.
- A ja som videl toho
človeka i jeho partnerov.
•••
Ráno sa pýta sused druhého.

- Prečo na teba žena
včera tak kričala?
- To nie na mňa, to na psa.
- Chudák Rexo, ako som
počul, mal okamžite
odovzdať zvyšok výplaty.
•••
- Synku, rýchlo dones fľašu
s koňakom, mama omdlela!
- A mamičke netreba
nejako pomôcť?
•••
- Ako sa ti darí v manželstve?
- Ďakujem, nemôžem
sa sťažovať.
- Aj to máš zakázané?
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