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V nedávnych dňoch sme
si pripomenuli oslobodenie.
Bratislavy, Devínskej, Slovenska. Niekde náležite, niekde
skromne, niekde si nepripomenuli vôbec. Svedčí to síce
o našej rôznorodosti, nie celkom však o našej kultúrnosti.
Oslobodeniu predchádza,
spravidla, niektorá z príčin
poroby alebo neslobody. Alebo
aj nepochopenia.
Sme všetci rovnakí, alebo chceme, aby všetci boli
rovnakí, aby priemer bol
meradlom úspešnosti? Dostal som takú otázku, či si
pamätám. Tie časy si dobre
pamätáme, ba nazývali sme
ich svorne „vsio ravno“. Žiaľ
aj dnes sa vyskytujú pokusy,
často aj úspešné, ak niekto čo
len trochu vytŕča a nevyhovuje, tak mu treba klepnúť po...
Nie je z rodiny, nie je z dediny,
nie je dosť bohatý, nie je dosť
chudobný...a ešte k tomu má
iný názor ako ja, my, tzv.
väčšina. Ruda Slobodu mnohí
nepochopili dodnes.
Prečo
to
spomínam?
Posťažoval
si
nedávno,
dnes uznávaný a úspešný
spoluobčan stredného veku:“
Tak ma cepoval ten náš učiteľ,
facky lietali jedna radosť,
učiteľky si sem-tam zo mňa
utiahli pred všetkými...no
pamätám aj na dobrých pedagógov. A dosiahli viac, ako
tí, čo si iba namýšľali, že sú
odovzdávateľmi.“
Čo už? Aj odchod zo školy
niekto vnímal ako oslobodenie. Na tie však nespomíname
v kalendári
Vydavateľ

Ročník: XXII.
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Ivan Melicherčík (DNV), MČ DNV a starosta MČ DNV Milan Jambor pozývajú na očakávanú výstavu Duša Afriky – zbierku
afrického kmeňového umenia – do bývalej ZŠ na Charkovskej
ulici. Výstava bude otvorená od 18. apríla do konca mája 2012
denne okrem pondelka v čase 11.00 – 17.00 h.

Pre bezpečnosť v Devínskej
Na začiatku bola:
• Výzva Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality.
Nasledovali:
• PROJEKT a Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality
• Zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie

úloh prevencie kriminality
potvrdená listom:
Vážený pán starosta,
dovoľujem si Vám oznámiť, že
Vaša žiadosť o poskytnutie dotácie
na projekt v oblasti prevencie kriminality „Rozšírenie a modernizácia
kamerového bezpečnostného systému s kontinuálnym monitorovaním s
dôrazom na exponované časti Devínskej Novej Vsi“ bola schválená
Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality uznesením č.3/2012 dňa
7. februára 2012. Suma schválenej
dotácie je 46 000,- eur (kapitálové
výdavky).

 bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Na Slovakia Ringu
v júni prestížne preteky FIA GT1
INCLUDEPICTURE
MERGEFORMATINET
ORECHOVÁ POTÔŇ - Slovakia
Ring pri Orechovej Potôni
bude jedným z dejísk seriálu
majstrovstiev sveta FIA GT1.
Vlani sa na Žitnom ostrove
konali preteky európskeho
šampionátu FIA GT3, teraz
okruh získal prestížnejší seriál.
V Orechovej Potôni sa bude
súťažiť 8. až 10. júna, pôjde
o štvrté podujatie seriálu.
Pred Slovenskom sa preteky
GT1 uskutočnia vo francúzskom
Nogare, belgickom Zolderi,
španielskej Navarre, po Slovakia
Ringu nasledujú portugalské
Algarve, čínske okruhy Peking
a Ordos, kórejský Jeongam, ruská
Moskva a na záver indický Buddh.
V seriáli majstrovstiev sveta
FIA GT1 jazdia luxusné cestné
športové automobily rôznych
značiek špeciálne upravené
podľa pravidiel. Jedny preteky
trvajú hodinu. Seriál majstrovstiev
sveta sa začal v roku 2010.
Okruh v Orechovej Potôni sa
postupne vo svete motoristického
športu dostáva do povedomia.
Tento rok sa na ňom 28. a 29.
apríla uskutočnia aj majstrovstvá
sveta cestných automobilov WTCC.

Z podmienok výzvy vyplýva, že
„dotáciu možno poskytnúť najviac
do 80 % predpokladaných výdavkov projektu. V prípade schválenia nižšej dotácie ako 80 % predpokladaných výdavkov projektu ho
rada schvaľuje s podmienečným
súhlasom, v tomto prípade žiadateľ
do 15 dní od doručenia (e-mail,
(pokračovanie na strane 2)
Úzavierka dnešného čísla
bola 12.4. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 27.4. 2012,
číslo vyjde 4.5. 2012.

Pre bezpečnosť v Devínskej

(pokračovanie zo strany 1)
fax a pod.) informácie o tejto
skutočnosti predloží príslušnému obvodnému úradu čestné prehlásenie,
že je schopný naplniť ciele projektu
v súlade so schválenou dotáciou.
Ak žiadateľ v uvedenej lehote
nepreukáže schopnosť naplniť ciele
projektu realizuje sa ďalší projekt
v poradí schválený radou.
V prípade poskytnutia nižšej dotácie ako bolo požadované pred
podpisom zmluvy žiadateľ upraví
rozpočet projektu v súlade s poskytnutou dotáciou a cieľmi projektu“.
Zároveň by som Vás chcel
upozorniť, že v zmysle čl. II ods.
6 zmluvy č. /2012 o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality je príjemca povinný poskytnuté
prostriedky štátneho rozpočtu, ako aj
vlastné zdroje, podľa bodu 1 tohto
článku viesť na osobitnom účte!

V prílohe e-mailu Vám posielame
vzor čestného prehlásenia a dokument „Vyzva_RVPK_2012“, kde sú
okrem iného aj podmienky výzvy,
vzor zmluvy, tabuľky k projektu (6)
a predovšetkým Zásady plnenia
zmluvy.               
V najbližších dňoch Vás budeme
kontaktovať o ďalšom postupe,
predovšetkým o uzavretí zmluvy.
Mgr. Tomáš Kurta
Koordinátor pre prevenciu kriminality
OBVODNÝ ÚRAD BRATISLAVA
Prirodzene, že nielen strostu, ako sa
vyjadril na ostatnom stretnutí s redakciou táto skutočnosť potešila, ale iste
poteší aj občanov. Viac informácií
prinesieme po ich získaní.
Prirodzene, že nielen strostu, ako sa
vyjadril na ostatnom stretnutí s redakciou táto skutočnosť potešila, ale iste
poteší aj občanov. Viac informácií
prinesieme po ich získaní.
r

Cyklomost stav prác na začiatku apríla 2012.

Ak počasie dovolí...
• Vo štvrtok 12. 4. 2012 odovzdali
nosnú oceľovú konštrukciu mosta na
slovenskej strane rieky Morava.
• Pripravujú statické a dynamické
skúšky nosnej oceľovej konštrukcie.
Následne budú montovať tlmiče
a testovať ich účinnosť.
• V ostatných dňoch skončili
demontáž výhonov a pomocných
konštrukcií z rieky Morava, začínajú

odstraňovať montážne plochy a komunikácie.
• Pokračuje montáž zábradlia
a pripravuje sa finálna protišmyková
úprava mostovky.
• Dodávateľ Cyklomosta potvrdil
pri dobrom počasí v máji ukončenie
stavebných prác na moste a začatie
odovzdávania diela investorovi
Ing. arch. Milan Beláček

Rybárska sezóna
Rybárska sezóna začína v tomto roku 15. mája 2012.
Aký je súčasný stav na rybníku v Devínskej? Túto otázku sme položili porybnému Viktorovi Veberovi (absolventovi rybárskej školy).
- Mestská časť DNV má platnú nájomnú zmluvu s majiteľom do 31. mája
2012. Úlohou porybného bude, do tohto termínu, starať sa o plochu rybníka
a priľahlého okolia, dbať
o dodržiavanie platných
noriem a zákona.
Poslovia jari na Devínskej Kobyle a Pieskovci nepotrebujú
reklamu, len ochranu.
HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

Dátum
30. 4. – 2. 5. 2012
7. 5. – 9. 5. 2012
15. 5. – 17. 5. 2012

Ulica
J. Poničana 13-15 , Pod Lipovým, Ľubovníkova
J. Smreka 7-11 , Istrijská požiarna zbrojnica, Slovinec
J. Poničana 1-3 , križovatka Novoveská - J. Poničana,
Rybník
22. 5. – 24. 5. 2012
Eisnerova 38-40 , Pieskovcova, Jasencova
29. 5. – 31. 5. 2012
J. Smreka 10-12 , Bystrická, Kosatcova
Záhradný a stavebný odpad je možné doviezť o areálu Denovy len v určené dni:
každý utorok: 7,00 - 15,00 hod.
každý piatok: 7,00 - 15,00 hod.
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu: 9,00 - 12,00 hod.

Knihy v čase
Marec je jeden z najkrajších mesiacov v roku. Všetko vôkol ožíva
a teší sa z novej energie. Neobvyklým ruchom ožila aj naša školská
knižnica pri Základnej škole na Ulici
DEVEX 2

Ivana Bukovčana 3. Nezabudli sme,
že aj knihy majú sviatok. Okrem
čitateľských
kútikov,
výstaviek
obľúbených kníh, či zoznamovaním
sa s aktuálnou ponukou knižného
trhu sme uskutočnili výstavu starých
kníh a starých vysvedčení. Knihy
v čase – pod týmto názvom sme

V pláne sú (dvoje až
troje) rybárske preteky
s možnosťou odkúpenia
si rýb. Termíny budú včas
zverejnené prostredníctvom
miestneho rozhlasu, DTV
a Devexu.
O tom, čo bude s rybníkom
po 31. 5. 2012 sa pokúsime
získať, pre občanov a rybárov, informácie.
r
sa pustili po stopách starších kníh.
Deti sa poobzerali v knižniciach
starých rodičov, prezreli staré povaly
a v knižnici sa medzi novými knihami
zrazu objavili knihy z rokov 1837,
1848, 1876. Najviac kníh bolo zo
začiatku 20.storočia. Obdivovali
sme starú slovenčinu, staré knižné

väzby. A vysvedčenia? Najstaršie
bolo z roku 1931. Zaujal nás spôsob
slovného hodnotenia, ba aj názvy
jednotlivých predmetov. Zistili sme,
že knihy sú nadčasové a vieme, že
sme radi čítali, čítame a budeme radi
čítať.
Soňa Škulová

HLAS

čitateľov
Hlas čitateľov alebo občanov,
ktorý príde do redakcie Devexu
nekončí v koši. Nech by bol
akýkoľvek. Pravdaže vulgárne a iné
nespĺňajúce normy etiky a zásady
žurnalistiky neuverejňujeme. Odkladáme v archíve pre budúce
generácie pre informáciu, ilustráciu, poučenie.
Uverejňujeme
uverejniteľné. Iste každý pisateľ je
presvedčený, že ten jeho príspevok je
najlepší, najskôr poukazuje na problémy najvhodnejším spôsobom, najviac problémov vyrieši....Neberieme
pisateľom ich názory, nevnucujeme
svoje. Snažíme existovať vedľa seba,
ak môžeme pomôžeme, ak nie, zázraky sme sa ešte konať nenaučili.
Problémové príspevky, alebo
tie, ktoré vyžadujú účasť viacerých
posielame a žiadame vyjadrenia.
Niekedy nedostaneme vôbec,
niekedy po dlhej dobe po urgenciách, niekedy takmer obratom.
Nemáme listové oddelenie, aby sme
mohli odpovedať každému pisateľovi,
čo sme zistili, prečo sme príspevok
nemohli uverejniť tak ako sme ho
dostali. Rešpektujeme rôznorodosť

pisateľov, prosíme o kúsom tolerancie aj pre nás. Celú redakciu, všetky
oddelenia, všetky činnosti robí jeden
človek. V dvojtýždňových intervaloch.
Keby sme boli presvedčení, keby
nás čitatelia presvedčili, že robíme
zbytočnú robotu, že slúžime iba
jednej strane, jednemu pánovi a nie
širokému spektru očanov, tak by sme
to asi nechali.
Možno bude čas, keď si na tieto
témy porozprávame viac.
Vybrali sme z pošty
Hlas 1.
sťažnosť obyvateľov z Istrijskej, ktorej
podstata sa vlečie roky naprieč rokom, zloženiam miestnych parlamentov i niekoľkých starostov. Hlučnosť
a nekultivované správanie niekoľkých
jedincov v nočných hodinách na
tejto frekventovanej ulici. Najskôr to
boli húfy vracajúcich sa z diskoték
z reštaurácie na štadióne, v ostatnom čase nočný kľud rušiace partie
údajne z tzv Medveď pubu, možno
tých zdrojov je viac. Devex to určite
nevyrieši. Sťažnosti a ponosy sme
postúpili kompetentným Miestnemu
úradu, samospráve a polícii.
Dnes prinášame prvú reakciu
		
2894/2012
11.4.2012
Žiadosť o poskytnutie informácií
podľa zákona č. 211/2000
Na základe vašej žiadosti zo dňa
29.3.2012 evidovanej pod číslom

2677/2012 o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám
vám sprístupňujem požadované
informácie o „prijatých krokoch na
zamedzenie sústavného porušovania
VZN Medveď pubom ako aj o opatreniach prijatých, aby viac nedochádzalo k výtržnostiam a trestnej
činnosti počas víkendových nocí v uliciach Devínskej Novej Vsi“.
Od začiatku roka 2012 sme
vykonali nasledovné:
11.1.2012 stretnutie s kpt. JUDr. Vrchovským a JUDr. Stankom zástupcami
policajného zboru SR a mestskej
polície, na ktorom som ich informoval
o zvýšenom množstve sťažností na
výtržnosti a porušovanie VZN v celej
Devínskej Novej Vsi, ale najmä na
Istrijskej ulici a požiadal som ich
o intenzívnejšiu kontrolu a dohľad.
2.3.2012 žiadosť na Krajský stavebný úrad o preskúmanie právoplatnosti
a v prípade nezákonnosti o zrušenie
kolaudačného rozhodnutia č. DNV
2010/951/S/16/K/Gš.
19.3.2012 osobný list plk. JUDr.
Szucsovi, riaditeľovi SOŠ PZ BA so
žiadosťou o dohovor študentom školy,
ktorí sú častými návštevníkmi tzv.
„Medveď pubu“.

Príprava občanov na sebaobranu Čo robiť v prípade teroristického útoku?

ZACHOVAŤ POKOJ A ROZVAHU, NEŠÍRIŤ PANIKU!

Ďalej je potrebné:
• Improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustiť
urýchlene ohrozený priestor- kolmo
na smer vetra a ukryť sa vo vhodnej
budove.
• Sledovať informácie v televízii,
rádiu a obecnom (mestskom) rozhlase.
• Plniť pokyny vydané oprávnenými osobami.
• Vyhotoviť si improvizované prostriedky ochrany.
• Utesniť okná, dvere a iné vetracie
otvory.
• Zbytočne netelefonovať.
• Poskytnúť pomoc susedom
a spolupracovníkom (najmä deťom,
starším, chorým a bezvládnym
osobám).
• Odstrániť z verejnej komunikácie
vlastné vozidlo, ktoré by prekážalo
pri činnosti záchranárov.
• Dodržiavať nariadené hygienické, protiepidemiologické a protiepizootické opatrenia a režimy
karantény.
• Sledovať zdravotný stav rodin

ných
príslušníkov
priebežne
a zaznamenávať ich telesnú teplotu.
Aké sú prostriedky individuálne}
ochrany osôb? Improvizované (krátkodobá ochrana na opustenie kontaminovaného priestoru):
• ochranné rúško z vreckovky,
viacerých vrstiev gázy, uteráku,
• plášť do dažďa,
• gumové čižmy,
• rukavice (igelitové vrecká),
• rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov.
Čo robiť pri ohrození povodňami
a záplavami?
PRED OHROZENÍM
POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré
nebude zaplavené vodou.
Umiestniť hodnotné veci zo suterénov, prízemných . priestorov
a garáží do vyššieho poschodia,
Pripraviť si vrecia s pieskom na
utesnenie nízko položených dverí
okien.
Pripraviť si trvanlivé potraviny
a pitnú vodu na 2-3 dni. Ak ste vlastníkom osobného automobilu, prip-

ravte ho na použitie.
Pripraviť sa na evakuáciu osôb,
zvierat. Pripraviť si evakuačnú
batožinu. Upevniť veci, ktoré by
mohla odniesť voda.
V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
Opustiť ohrozený priestor.
Zbytočne netelefonovať, len v prípade tiesňového
volania.
V prípade vyhlásenia evakuácie,
dodržiavať zásady pre opustenie
ohrozeného priestoru, rešpektovať
pokyny členov evakuačnej komisie.
V prípade časovej tiesne, okamžite
sa presunúť na vytypované miesto,
ktoré nebude zaplavené vodou.
Nešíriť paniku a nerozširovať
neoverené správy.
Tiesňové čísla
112
jednotné európske číslo tiesňového
volania
záchranná zdravotná služba
155
Hasičský a záchranný zbor SR
150
Policajný zbor SR
158
(Pokračovanie v budúcom čísle)

19.3.2012 žiadosť o spoluprácu adresovaná Finančnému riaditeľstvu SR
pri kontrole skutočného prevádzkovania podnikateľskej činnosti počas dní
kedy prevádzkovateľ tzv. „Medveď
pubu“ tvrdil, že nepodnikal ale organizoval súkromné oslavy.
r
Hlas 2.
1. domienka 1. VÝSTAVBA NOVÝCH
PARKOVACÍCH MIEST NA ÚKOR
ZELENE
V roku 2010 som na váš miestny
úrad dával žiadosť o zabezpečenie
zvýšenej ochrany zelene na Jána
Smreka. V odpovedi zo dňa
14.4.2010 bolo okrem iného uvedené, že Mestská časť sa snaží
vytipovať miesta pre vytvorenie
nových parkovacích miest, pričom
uprednostní plochy, kde nerastú
dreviny a zásah do zelene bude čo
najmenší.
Ku navrhovanému zvýšeniu počtu
parkovacích miest na úkor zelene
uvádzam nasledovné údaje:
Na ulici Jána Smreka je postavených
päť 12 poschodových, dva 8 poschodové a jeden 6 poschodový
bytový dom, v ktorých je spolu 688
domácností.
V priamej blízkosti domov môže
zaparkovať 501 áut z toho 441 býva
zaparkovaných na uliciach Jána
Smreka, príslušnej časti Eisnerovej,
(Pokračovanie na strane 5)

OTVORIA NOVÚ

CYKLOTRASU
Alpsko-karpatský koridor (AKK)
otvorí 22. apríla v Hainburgu
cyklotrasu AKK. Záujemcovia sa
zídu o 14. h vo vnútornom dvore
Starého kláštora na Fabrikaplatze.
Cyklistov čaká hviezdicová jazda.
O zábavu sa postará mestská hudba Hainburg. Pripravili aj program
pre deti so šašom, cykloparkúrom
a ďalšími atrakciami. Doneste si
vlastný bicykel! Popoludní budú
ponúkať občerstvenie zdarma
a podujatie bude dvojjazyčné.
Novovzniknutá cyklotrasa AKK
vznikla medzi Mönichkirchenom
(Dolné Rakúsko) a Senicou pozdĺž
migračnej trasy voľne žijúcej zveri.
Na existujúcich cyklocestách vedie
príťažlivou krajinou Dolného Rakúska, Burgenlandu a západného
Slovenska. Na trase nájdete prírodné krásy, kultúrne zaujímavosti ako
aj informácie o Alpsko-karpatskom
koridore.
jm – TIK DNV
DEVEX 3

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
21. 4. Samove hry

- kultúrne podujatie pre širokú verejnosť
Program: vystúpenia skupín historického šermu,
tanca a hudby, jazdecké vystúpenie, prezentácie
historických a umeleckých remesiel, hry pre deti
Miesto: námestie J. Kostru v Devínskej Novej Vsi, od 13.30 h
22. 4. Bez opony
- talkshow Činoherného klubu DNV, hosťami budú herecká
legenda Ivan Letko a jeho dcéra Hana Gajdošová Letková
Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, od 17.00 h.,
22. 4. Veľkonočný chrámový koncert
- chrámový koncert klasickej hudby, zaznejú
komorné diela majstrov klasicizmu a baroka
- hosťom koncertu bude člen Viedenskej Filharmónie
Gotfried Boisits (AT) - hoboj, spoluúčinkujú hudobníci
žijúci a pôsobiaci v Devínskej Novej Vsi
Vstupné: dobrovoľné
Miesto: Kostol Ducha Svätého v DNV o 20.00 h.
23. – 27. 4. Deň Zeme
- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre deti
a mládež v Devínskej Novej Vsi venovaný mesiacu
lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Miesto: Istra Centrum, DNV
29. 4. Malý Huemaj
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Jaja
Vstupné: 1 euro
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, o 16.30 h.
30. 4. Stavanie mája
- účinkuje Ľudová hudba Jána Paprčku z
Hriňovej a dychový orchester ZUŠ v DNV
Miesto: Istrijská ulica - vedľa požiarnej zbrojnice, o 17.00 h.

(zbierka afrického kmeňového umenia Ivana Melicherčíka)
výstava v budove bývalej školy na Charkovskej 1,
Bratislava – Devínska Nová Ves potrvá od 16. apríla 2012,
otvorená pre verejnosť 19. apríla do 30. mája 2012
otváracia doba : od utorka do nedele od 10,00 do 16,00
Takže sprístupnenie nevšedných predmetov zbierky Ivana Melicherčíka
z čierneho kontinentu na výstave v Devínskej Novej Vsi, o ktorej sa už nejaký
čas hovorí nielen v Devínskej je otvorená a záujemcovia, tiež nielen z Devínskej, môžu nahliadnuť do tajomstiev afrického kmeňového umenia. Raz vidieť
je viac ako niekoľko krát počuť. V tomto prípade však bude možností viac.
Okrem rozsiahlej publikácie – knihy Tvar ducha ponúkne vystavovateľ iste,
okrem obsažného katalógu, aj ďalšie možnosti zoznámiť sa, pre Európana,
zatiaľ s neznámou kultúrou. Iste nejde o prachom zapadnuté diela majstrov a veľmajstrov dávno prebádaného európskeho umenia. Že však ide
o osobitnosť svedčí aj záujem o zbierku z Belehradu, Lisabonu, či niekoľkých
miest v Čechách. Využite preto príležitosť a prídťe sa presvedčiť.
r

VÝLET DO MIKULOVA
Autobusový výlet na južnú Moravu do malebného mestečka Mikulov vám
prinesie určite pekné zážitky. Prezriete si historické námestie, zámocký
park, zámockú expozíciu s obrím sudom a historickými lismi. Navštívite
židovskú štvrť a židovský cintorín. To všetko 28. apríla (v sobotu). Odchádza sa o 8. 00 h spred budovy Turistickej Informačnej Kancelárie na Istrijskej
49 v Devínskej Novej Vsi (budova bývalej Radnice). Účastnícky poplatok
je 12 eur. Prehliadka Mikulova so sprievodcom, vrátane vstupného do
pamiatkových objektov, stojí pre dospelých 130 Kč, pre deti, študentov
a seniorov 80 Kč. Prihlásiť sa môžete najneskôr 5 dní vopred mailom na:
info@tikdnv.sk alebo telefonicky na číslo +421 2 64 77 0260.
TIK DNV

Po stopách Ruda Slobodu
Na hodinách literatúry sa zoznamujeme s tvorbou niektorých
slovenských spisovateľov. V apríli
si pripomíname výročie narodenia
známeho slovenského spisovateľa
Ruda Slobodu. Pri tejto príležitosti
sme si hodiny literatúry spestrili
príjemným pátraním PO STOPÁCH
DEVEX 4

RUDA SLOBODU. Tvorivou formou sme pracovali s faktografickým materiálom, pátrali sme po
miestach, ktoré spisovateľ v Devínskej Novej Vsi navštevoval, zozbierali sme spomienky jeho priateľov.
Zoznámili sme sa s jeho literárnou
tvorbou a začítali sme sa spoločne

do textu jeho knihy Ako som sa
stal mudrcom. Šiestaci a siedmaci
zo Základnej školy na Ulici Ivana
Bukovčana 3 sa tak po dokonalom
pátraní dozvedeli veľké množstvo
nových informácií o tejto „našej“
devínskonovoveskej osobnosti.
Soňa Škulová

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov

Mária CÍBIKOVÁ,
rod. Bagová
Štefánia DVORÁKOVÁ,
rod. Lovasová
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

Dňa 28.4.2012 si
pripomenieme
tretie výročie úmrtia
našej drahej
Helenky RUŽOVIČOVEJ
rod. Habudovej.
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ...
S úctou a láskou
spomínajú
manžel,
dcéra s manželom,
syn vnuk
a ostatná rodina.

Spomienka
V utorok 24. apríla
uplynie rok, čo nás opustil
manžel, otec, starý
otec, svokor
Jozef LAVRINČÍK
S láskou spomíname
celá rodina

Slovo
majú Novoveštania
Krátky názor k názvu cyklomostu :
Anketa na názov ešte nepostaveného cyklomostu, organizova(Pokračovanie zo strany 2)
Štefana Králika a Zavadilovej
a cca 60 áut parkuje na chodníkoch,
v oblúkoch za VÚB bankou a blokovaním iných áut.
Takže dnes na 1 domácnosť pripadá
0.73 parkovacieho miesta v priamej
blízkosti domu. Je pravdou, že sú
domácnosti, ktoré auto nevlastnia,
ale na druhej strane sú domácnosti
ktoré vlastnia 2 a viac áut, vrátane
firemných.
Pri potrebe 1 parkovacieho miesta
na 1 domácnosť je potrebné vytvoriť
na ulici Jána Smreka minimálne 187
nových parkovacích miest.
Vypílením 44 stromov a zrušením
zelených ostrovčekov na ulici Jána
Smreka vznikne cca 25 nových
miest, čo nerieši problém. Dokonca
ani vybudovaním cca 100 nových
parkovacích miest na bývalom CO
kryte, ani zrušením zelene za Scénou
v oblúkoch pre cca 10 miest
a zrušením detského ihriska Jána
Smreka 11 pre cca 25 miest sa
nepokryje potreba 1 domácnosť = 1
parkovacie miesto.
Z uvedeného príkladu na ulici Jána
Smreka je zrejmé, že veľká hustota
zástavby neumožňuje každej domácnosti zaparkovať auto pri dome a že
pre riešenie problému parkovania je
nutné prijať inú koncepciu, nie na úkor
existujúcej zelene a výrubu stromov.
Ako možné riešenia
sa napríklad ponúkajú:
- vybudovať lacný viacpodlažný
strážený parkovací dom na vhodnej
lokalite
- vyrokovať predĺženie nočného parkovania pred Ternom, ktoré je v čase
od 23.00 do 6.00 zadarmo a kde je
cca 100 parkovacích miest
- vyrokovať
parkovanie
na
nevyužitých miestach parkoviska

ná Bratislavským samosprávnym
krajom dopadla s prekvapivým
medzivýsledkom.
Svetový ohlas s rozpačitým vyznením je zaručený. V tejto súvislosti vyvstala otázka či je vôbec
nutné pomenovať tento most, ba
skôr väčšiu lávku. Takých lávok
pre peších a cyklistov, dlhších aj
vyšších, je cez Váh či iné slovenské
rieky, viacero. Ich pomenovanie
nikomu nechýba. Celé desiatky
rokov. Dokonca na Slovensku
máme desiatky podstatne väčších

a dôležitejších mostov. Bez mena.
Nemusíme chodiť ani ďaleko. Železničný most do Marcheggu slúži
svojmu účelu cca 165 rokov, len
o 3 km vyššie ako naša 25 rokov
pripravovaná a zatiaľ nedokončená lávka.
Železničný most slúži bez mena
a dobre. A iste aj naša lávka bude
spokojná s praktickým označením
cyklomost. Len aby nám už čím
skôr a čím dlhšie slúžila.....

SUNDIAMOND, kde je 68 miest
- vyrokovať lacné parkovanie v existujúcom CO kryte

SPP – distribúcia
v zmysle § 47 ods. 4
písm. d) a ods.7 zákona 543/2002 Z.z.
čitateľov
o ochrane prírody a
krajiny a § 10 10 ods.
1 písm. b) zákona č. 656/2004Z.z.
o energetike. Dôvodom výrubu bola
skutočnosť, že stromy boli vysadené
priamo nad plynovodmi a svojimi
koreňmi ohrozujú bezpečnosť prevádzky plynovodov. Za tieto dreviny
plánujeme vysadiť na iných vhodných
miestach v blízkosti výrubu nové stromy, musíme však pri výrube zohľadniť
prítomnosť inžinierskych sietí.
Mestská časť si uvedomuje význam stromov v ostrovčekoch medzi
parkoviskami a v žiadnom prípade
neplánujeme budovanie nových parkovacích miest na úkor týchto stromov.
Mestská časť začala v minulom roku
realizovať obnovu stromoradí topoľov
na sídlisku Kostolné, všetky vyrúbané
stromy však sú (prípadne budú) nahradené novými vhodnými drevinami
na pôvodnom mieste. Dôvodom týchto výrubov je nedostatočný koreňový
systém stromov a s tým súvisiace riziko
ich vyvrátenia.
Pokiaľ ide o podnety na
znečisťovanie áut z dôvodu výskytu
vošiek na lipách, v žiadnom prípade táto skutočnosť nemôže byť
dôvodom výrubu stromov. Výskyt
vošiek na lipách je možné regulovať
postrekom, tu však treba zvážiť i ekonomické náklady na jeho prevedenie ako i jeho dopad na necieľové
organizmy, najmä lienkovité, ktoré
sú prirodzeným nepriateľom vošiek.
Zatiaľ výskyt vošiek na lipách nebol
zaznamenaný v takom rozsahu, aby
to malo vplyv na poškodenie stromov. V minulosti bol realizovaný 1x
postrek.
Rattayová

2. domnienka RIEŠENIE PROBLÉMU
ZNEČISTENIA ÁUT ZO STROMOV
NAPADNUTÝCH HMYZOM
V priebehu roka 2011 došlo na
ulici Jána Smreka ku znečisteniu karosérií zaparkovaných áut medovicou
zmý-vanou z listov líp, ktoré boli napadnuté voškami.
Príčinou napadnutia hmyzom nebol
zrejme zlý zdravotný stav líp, ale
výskyt vošiek, ktoré sa každoročne
obja-vujú na niektorých druhoch
drevín v závislosti od rôznych faktorov
náhodne na rôznych lokalitách.
Lipa pre svoju odolnosť voči
znečisteniu je vhodná do mestskej
zástavby, ale rovnako na svoj rast
vyžaduje určitú výživu a vlahu. Na
ulici Jána Smreka po sťažnostiach
majiteľov znečistených áut Denova
vykonala rez spodných konárov
a zoštíhlenie širokej koruny stromov.
Je zrejme na posúdení dendrológa
či slabšie lipy nenahradiť inými druhmi
nenáročných, prispôsobivých, odolných voči imisiám či posypovej soli
a zároveň nealergizujúcich drevín
s užšou korunou a nižším vzrastom,
ako sú napr. jarabina, pajaseň, agát,
čremcha, či hlošina.
Zachovať 44 stromov na zelených
ostrovčekoch na ulici Jána Smreka
je dôležité pre ich prínos k čistote
ovzdušia, k regulácii mestskej klímy,
k zachovaniu estetickej hodnoty bývania a s tým súvisiacej aj ekonomickej
hodnoty bytov.
Ing. Vladimír Melicher
Odpoveď z oddelenie životného
prostredia Miestneho úradu
Výrub drevín vykonala spoločnosť

Miloš Encinger

HLAS

Porušovateľov noriem spolunažívania, a nielen v Devínskej, je neúrekom. Aké možnosti
má štátna správa, polícia, občania... na riešenie tohto problému? A nie sú to iba opití, hulákajúci a demolujúci návštevníci pohostinských zariadení, fetujúci a inak povzbudzujúci sa
nedorastenci, ale aj inak neprispôsobiví vyčleňujúci sa z radov spoločnosti. Neexistujú spôsoby obrany, ochrany, eliminácie? Ako to robia v iných civilizovaných štátoch? Nebolo by
od veci ak by niekto z komisie pre ochranu verejného poriadku pripravil primeraný seriál
do Devexu?
DEVEX 5

Bývalá škola
pri Rudníku
(okres Myjava
smer Stará Turá)
u Mockov,
- pristavaný byt pre učiteľov
100 m² a ďalšie prístavky,
- celková plocha pozemku
je 4 849 m² z toho
budovy 826 m².
- vlastná studňa, žumpa,
elektrika, možnosť
pripojenia na
verejný vodovod
a plyn - 200 m.
Nutná rekonštrukcia budov.

PRÍLEŽITOSŤ INVESTOVAŤ

Cena: 150 000

ponúka spoločnosť Presskam, Vápenka 4, 841 07 Bratislava

kontakt: 02/6436 9590 • 0908 700 684
Administratívna
budova
pod Devínskou
kobylou,
dvojpodlažná
360 m² plocha úžitková,
plochy okolo
budovy 400 m²,
samostatné energie,
sociálne zariadenia
na oboch poschodiach,
alarm + strážený objekt.
Cena: 400 000 s DPH

OdKomunity.sk

–
miesto, kde si ľudia pomáhajú
http://www.odkomunity.sk
Komerčné požičovne sa zriekajú časti svojich príjmov v prospech
užívateľov OdKomunity.sk
OdKomunity.sk je nekomerčný
verejnoprospešný projekt, ktorý
vám pomôže nájsť niekoho vo
vašom okolí, kto je vám ochotný
zadarmo, či malý poplatok,
DEVEX 6

požičať, čo potrebujete. Alebo
požičať to, čo máte a niekto vo vašom
okolí potrebuje.
Okrem ponúk súkromných osôb
sa na stránke projektu v posledných
dňoch začali objavovať aj ponuky
komerčných požičovní s výraznými
zľavami zo svojich cenníkových cien.
(1.)
Dôvody objasňuje koordinátor
projektu Ing. Marián Repáň: „Už
dávnejšie začali komerčné požičovne

využívať webstránku projektu na svoju
prezentáciu. Keďže našou ambíciou
je okrem iného prispieť k znižovaniu
spotreby, nechceli sme tieto, i keď
komerčné ponuky, odstraňovať. Oslovili sme preto požičovne priamo
a s časťou z nich sme sa dokázali
dohodnúť na znížení cien pre našich
užívateľov. Zľavy dosahujú až 50%.
Ktokoľvek, kto sa zaregistruje na
www.odkomunity.sk, môže tak aj tieto
výhody využívať vo svoj prospech.”

Ďalšie informácie:
Ing. Marián Repáň
mobil: +421 903 103 906
e-mail: repan@odkomunity.sk
http://odkomunity.sk
(1.) príklady:
http://odkomunit y.sk/
sortiment_i/864
http://odkomunit y.sk/
sortiment_i/859

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

02 - PREDAJ
• Predám kočiar zn. TEUTONIA, trojkombinácia (hlboký, športový a do
auta), kompletne vybavený vo veľmi
dobrom stave, farba bordová, cena
dohodou.
tel.: 0910 965 917

04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY –
DANE zodpovedne, spoľahlivo, za
prijateľnú cenu 0907 106 308,
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme koberce
a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097

• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@
gmail.com
• S láskou a spoľahlivo opatrím
dieťa alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442, 0902 611 594
• Joga pre zdravie, Pondelky
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana
Králika 3/A, Devínska Nová Ves, 4
Euro/ cvičenie.
tel.: 0948 046 680
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE –
ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci,
oprava komínov...
tel.: 0949 428 626

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY,
rozličný
tovar,
darčeky. Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

Dynamicky sa rozvíjajúca zahraničná
spoločnosť so sídlom v Bratislave,
líder vo výrobe sklenených obalov
pre farmaceutický priemysel príjme
pre výrobný závod v Bratislave do výroby nasledovné profesie:
1/ ZMENOVÝ MAJSTER – požadujeme:
• VŠ/SŠ technického smeru,
• prax vo vedení ľudí min. 5 rokov (zmena cca 25-30 ľudí)
• znalosť angl./tal. jazyka, flexibilita, samostatnosť,
2/ NASTAVOVAČ VÝROBNEJ LINKY – požadujeme:
• vzdelanie technického smeru (zámočníctvo, strojárstvo,
elektromechanici, automechanici, mechanik - nastavovač)
• všeobecnú precíznosť a zručnosť,
• iniciatívny prístup k práci,
• angličtina, taliančina výhodou – nie sú podmienkou
3/ ELEKTRONIK – požadujeme:
• elektronické vedomosti – slaboprúd / silnoprúd,
• ovládanie práce s PLC systémami (Siemens Simatic)
• elektromechanickú zručnosť,
• znalosť kamerových systémov kontroly,
• jazykovú znalosť angličtiny alebo taliančiny,
• komunikačnú schopnosť,
4/ ÚDRŽBÁR VÝROBNÝCH ZARIADENÍ – požadujeme:
• prax a zručnosť pri oprave strojov a zariadení,
• flexibilitu a precíznosť,
• manuálnu zručnosť,
• poznanie výkresov a mechanických princípov
(vačky, náhony, pohony, ozubené prevody),
• obrábacie stroje – sústruh, fréza, zváranie
(zvárací kurz je vítaný, nie je podmienkou),
5/ PRACOVNÍČKY DO VÝROBY – požadujeme:
• zručnosť a pracovitosť pri vizuálnej kontrole a balení,
P O N Ú K A M E:		
ŽIADAME:
• zaujímavú prácu s tvarovaním skla,
• bezúhonnosť,
• možnosť rastu a školenia v zahraničí,
• zodpovedný prístup k práci,
• výhodné platové podmienky,
• flexibilitu.
• individuálny prístup,
• stabilné pracovné miesto s dlhodobou perspektívou,
• prácu v mladom dynamickom kolektíve,
• bez možnosti ubytovania.
Životopisy a žiadosti o zamestnanie prosíme zaslať na adresu firmy,
respektíve na e-mailovú adresu: career.mg@stevanatogroup.com

MEDICAL GLASS, a. s.
Agátová 22, 844 03 Bratislava • Tel: 02/6929 1111,
e-mail: career.mg@stevanatogroup.com

AUTOOPRAVÁRI BOJOVALI
O SLOVENSKÉ FINÁLE
V utorok 20. marca 2012 sa
v Strednej odbornej škole automobilovej v Bratislave na ulici J. Jonáša
5, v Devínskej Novej Vsi uskutočnilo
oblastné kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2012 CASTROL.
Bol to už 12.ročník súťaže, ktorá
začala pod krídlami Združenia
automobilového priemyslu Slovenskej republiky /ZAP SR/ a fy.
CASTROL. Súťaž sa za tucet rokov
rozrástla z 240 súťažiacich žiakov
z niekoľkých škôl na Slovensku
na viac ako 1 300 žiakov zo
všetkých škôl na Slovensku, kde
sa žiaci pripravujú v odbore autoopravár.

Súťaž je rozdelená do troch
kategórií: 1/ mechanik a elektrikár,
2/ lakovník, 3/ karosár. Vo svojom
13. ročníku prešla modernizáciou
prostredníctvom
elektronizácie
súťaže a prvýkrát prebiehala formou
on-line pripojenia na internetový portál riadiaceho centra súťaže. Celá
súťaž prebieha na stránke www.
autovzdelavanie.sk v sekcii SUTAZ.
Víťazi jednotlivých kategórií
postúpili do celoslovenského finále,
ktoré sa uskutoční v dňoch 28.
a 29.marca 2012 v Bratislave. Žiaci

našej školy opätovne dosiahli veľmi
pekné umiestnenia aj keď postup
na slovenské finále si vybojoval iba
Michal Puss v odbore lakovník. Veríme,
že v slovenskom finále sa mu podarí
umiestniť na jednom z prvých miest,
pretože vyvrcholením celej súťaže
bude Česko –,slovenské finále, ktoré
sa uskutoční priamo na výstave autosalón v Bratislave v dňoch 17. až
19 apríla 2012. Budeme držať
palce všetkým víťazom zo Slovenska, aby sa im podarilo obhájiť
vynikajúce výsledky z minulého
československého finále, ktoré sa
uskutočnilo na autosalóne v Brne.
mm

Výkup druhotných surovín • Opletalova 100 , DNV
Potrebujete sa zbaviť Fe odpadu • volajte: 0903-463 038

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

Z policajného
zápisníka
• Ešte 25. 2., neznámi páchatelia ukradli vo vchode bytového domu na J. Poničana dve
bezpečnostné kamery v hodnote
600 eur.
• V piatok, 30. 3., hliadka polície DNV zaistila v Terne občana,
ktorý kradol. Keďže kradol opakovane, za ostatný rok už viackrát,
bol obvinený z krádeže.
• V čase 1. – 3. 4. sa na
Záhradnej ulici vlámal neznámy
páchateľ vlámal do murovanej
dielne a ukradol veci za 340 eur.
Poškodením spôsobil škodu 227
eur.
• V sobotu, 7. 4., hliadka OO
PZ DNV zaistila osobu, ktorá po
poučení vydala dobrovoľne dva
kusy igelitových vreciek s obsahom neznámej sušenej rastliny.
Ide o podozrenie z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• V čase, od 7. do 9. 4., nezná-

my páchateľ ukradol na P. Horova
osobné motorové vozidlo Fiat.

• V pondelok, 9. 4., v obchodnom dome Tesco hliadka polície
DNV zaistila osobu, ktorá kradla. Keďže aj v tomto prípade šlo
o opakovanie krádeže osoba bola
obvinená z krádeže.
• O deň neskôr, 10. 4., nahlásil
občan, že z garáže na Š. Králika
mu neznámy páchateľ ukradol celkom 10 ks pneumatík a hydraulický
„paleťák“. Celkom spôsobil škodu
1 510 eur.
• Vo štvrtok, 12. 4., dvaja páchatelia vypaľovali na Bystrickej káble.
Keďže hustý dym privolal hasičov
obaja budú riešení za priestupok podľa zákona č. 314/2001
o ochrane pred požiarmi.
• Neznámy páchateľ sa v piatok, 13. 4., v čase 7.30 – 7.35 h.,
vlámal do osobného auta zaparkovaného pred škôlkou, a ukradol
z auta kabelku.
• V ten istý deň hliadka OO
PZ DNV zatkla osobu, na ktorú
Okresný súd Bratislava II vydal
príkaz na zatknutie. OO PZ DNV

výsledky seniori 4. liga
25. 3. Malinovo – DNVes

0:1

g: Lorenc
1. 4. DNVes – Inter

g: W. Rische 3
8. 4. DNVes – Tomášov
g: Hrdlička
15. 4. Rusovce – DNVes
g: M Rischer

3:0
1:1
1:1

Good Sports International Slovensko
Pozýva všetkých záujemcov na

s



Opatrenia pri spaľovaní
horľavých látok
Povinnosťou
občanov MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves
v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpisov je dodržiavať zásady
protipožiarnej
bezpečnosti
pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
1/
Povinnosti fyzickej osoby
v zmysle § 31 e) vyhlášky MV SR
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii pri činnostiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru
- činnosti spojené so spaľovaním
horľavých látok na voľnom priestranstve
oznámi pred začatím spaľovania
miesto a čas spaľovania na príslušné
okresné riaditeľstvo na telefónne číslo
150,
sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto
spaľovania z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti,
ukladá horľavé látky do upravených
hromád vo vzdialenostiach, z ktorých
neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité
objekty a iné skladované alebo
uložené horľavé materiály ani porasty,
zabezpečí potrebné množstvo
vhodných hasiacich prostriedkov,
pracovné náradie na zabránenie
rozšírenia ohňa a vhodný spojovací
prostriedok na privolanie hasičskej
jednotky,
vykonáva kontrolu stavu miesta
spaľovania a priľahlých priestorov
v priebehu celého spaľovania,

po skončení spaľovania vykoná
dohasenie zvyškov po spaľovaní
a skontroluje okolie.
2/ Fyzická osoba nesmie v zmysle
§ 14 ods. 2 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov
a) fajčiť alebo používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých
výkon nemá osobitné oprávnenie
alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
vyžadujú na ich vykonávanie podľa
osobitných predpisov,
e)
poškodzovať,
zneužívať
alebo
sťažovať
prístup
k požiarnotechnickým zariadeniam,
požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred
požiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení, najmä elektrickej energie,
plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny
poplach, privolať bezdôvodne
hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.
Nedodržiavanie
môže
spôsobiť požiar a tiež následné sankcie pre občanov
v priestupkovom konaní až
do výšky 331 Eur.
3/ Na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy,
vykonáva pôsobnosť okresného
riaditeľstva Hasičský a záchranný
útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

- Vieš aký je ideál ženskej krásy
v Amerike? 90-60-90.
- Však to je aj u nás.
- To áno, lenže oni to majú
v palcoch.
•••
Prepáčte, hľadám stanicu,
idem dobre? Nie, krívate.
•••
Beda stádu, ktorého pastierom
je hovädo.
•••
Čestný človek vraj ešte
v nás žije.

Ale z čoho, to nik nevie.
•••
Čo jedáva kanibal,
keď má diétu?
Vegetariánov.
•••
Peniaze majú úžasnú moc.
Lámu charaktery.
•••
Naša vláda i parlament majú
plnú hlavu starostí ako pomôcť
Grékom. Ale ako pomôcť
Slovákom, nad tým si hlavu
nelámu.

FUTBALLOVÝ TURNAJ
8. mája 2012 v utorok (sviatok)
Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA 3
Program:

8.30-8.45 – registrácia mladší (10-13rokov)
9.00-11.00- turnaj mladší
Vyhodnotenie
11.00-11.15 – registrácia starší (14-16 rokov)
11.15-13.30- turnaj starší
Vyhodnotenie
13.30-13.45- registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45- turnaj
Vyhodnotenie
Vytvorte si tímy (3 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať.
Registrácia tímu potrebná vopred.
Viac info: 0902 705 507
Miesta budú ocenené.Tešíme sa na vás!!!!!!

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
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