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vydavateľa
Asi najmocnejšie zarezonovali v uplynulých dňoch
spomienky na 17. november 1989. Na prevrat znamenajúci zásadné zmeny
v spoločnosti, spomínali nielen
priami účastníci, ale aj ostatní, pretože média tento raz
nešetrili priestorom. Nakoniec
od týchto udalostí uplynulo
už dvadsať rokov a okrúhle
výročia zvykneme pripomínať.
O tom, či zmeny znamenali kroky k lepšiemu sa vedú,
a ešte aj chvíľu budú viesť,
polemiky. Každý očakával
zmeny k lepšiemu. Akou mierou sme k smerovaniu prispeli, to je už iná otázka.. Vraj.
O tom, čo sme zanedbali,
podcenili, nedotiahli... sa tiež
veľa hovorí. Boli sme zvyknutí
prijímať nadiktované a tohto
zvyku sme sa nezbavili ani
po dvadsiatich rokoch. Iba to
frflanie a posudzovanie „po
funuse“, to nám zostalo. Že
je zbytočné, že by bolo treba
hľadať zodpovednosť, energiu,
ktorú treba vložiť do každého
projektu ak má byť úspešný,
že nie čakať, ale konať treba...
O tom svedčia i nedávne voľby
do VÚC. Znechutení voliť nešli
a tak odvážnym, ktorých rodina a kamaráti prídu k urnám
vždy, nič iné netreba. Ale
verejnosť sa pomaly zobúdza.
Nie je jej ľahostajné ako sa
s ich hlasmi, s ich názormi,
s ich vôľou narába. A to je dobré znamenie.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Začali sa práce 1. etapy
rekonštrukcie Mečíkovej
ulice v úseku od Opletalovej
po Kremecovú. Práce budú
trvať cca 3- 4 týždne.
• Podrobný rozpočet
mestskej časti DNV je
umiestnený na úradných
tabuliach. (jedna je pred
miestnym úradom. Treba
sa obliecť a čítať. Mal
by byť aj na internete.

Dve rôzne kvality. Vľavo protipovodňová ochrana na ceste smerom na Devín,
vpravo zelený val na Blížnom Zamajerskom 2.
Vianočné trhy, také obľúbené na Hlavnom námestí v Bratislave, ale aj vo Viedni,
Budapešti i v Hornej Maríkovej boli inšpiráciou i pre Devínsku. Ako sme sa
dozvedeli budú aj v DNV v Základnej škole. Ponuka živnostníkov vraj neprešla.

Pozvánka
Riaditeľstvo Základnej školy
na ulici I. Bukovčana 3
Vás pozýva na Advetné dielne
dňa 5.12.2009 od 14.00 h. do 18.00 h.
do budovy školy I. Bukovčana 1

www.anglictina devinskej.sk

Chorvátsky kultúrny
zväz na Slovensku
Miestne zastupiteľstvo
Dúbravka
Pod záštitou Veľvyslanectva
Chorvátskej republiky
v Bratislave pozývajú
(pre tých ktorí dostanú
informáciu neskoro
tak informujú)
VEČER FOLKLÓRU
SLOVENSKÝCH
CHORVÁTOV
20. novembra
2009 o 19°° h
v Dome kultúry Dúbravka
ako hosť vystúpi
súbor z Rakúska

Múdrosť často
neprichádza s vekom.
Niekedy vek prichádza aj sám.
Ak vás po nociach trápi
svedomie, spite cez deň.
Úzavierka dnešného čísla
bola 12.11. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 26.11. 2009,
číslo vyjde 4.12. 2009.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Devínska Nová Ves (MZ
MČ DNV) sa zišlo 20. 10. 2009
na riadnom zasadnutí, na ktorom
podľa schváleného programu
rokovania zo 17 bodov prerokovalo 4 body. Po ich prerokovaní
bolo MZ MČ DNV ukončené.
Pokračovanie MZ MČ DNV bolo
starostom MČ DNV zvolané na
23. 10. 2009. Na tomto zasadnutí
prerokovalo 3 body schváleného
programu a zasadnutie bolo opäť
ukončené. Jeho pokračovanie
bolo starostom MČ DNV zvolané
na 3. 11. 2009. Na tomto zasadnutí boli prerokované ostávajúce
body schváleného programu zo
dňa 20. 10. 2009. Boli prijaté
tieto závery a uznesenia:
MZ MČ DNV
• zobralo na vedomie Správu
Najvyššieho kontrolného úradu
o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom MČ
DNV za rok 2008, - uložilo prednostovi MÚ MČ DNV predložiť na
rokovanie Komisie financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu
a legislatívy protokol z kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu,
• schválilo predloženú novelizáciu „Pravidiel odmeňovania
poslancov MZ MČ DNV...“ podľa
predloženého návrhu, uložilo
prednostovi MÚ MČ DNV
a zástupcovi starostu MČ DNV
vydať úplné znenie „Pravidiel
odmeňovania poslancov...“
• zobralo na vedomie usmernenie Ministerstva vnútra SR na
žiadosť MČ DNV o umiestňovaní
pohostinských a reštauračných
zariadení v MČ DNV,
• uložilo zástupcovi starostu MČ DNV predložiť Správu
o škodových udalostiach po prerokovaní v Komisií financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu
a legislatívy,
• schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) MČ DNV č.
4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN MČ DNV č. 7/2004 o miestnych daniach na území MČ DNV
v znení Všeobecne záväzných
nariadení č. 1/2005, č. 1/2007
a č. 1/2008,

• schválilo starostovi MČ DNV
finančnú odmenu za III. štvrťrok
2009 (mesiace júl až september
2009) vo výške 25% súčtu platov za
uvedené obdobie,
• schválilo občanom MČ DNV –
členom OHZ v DNV mimoriadne
finančné odmeny za poskytovanie
osobnej pomoci pri likvidácií
a odstraňovaní následkov povodní
v mesiaci jún 2009 v celkovej výške
1.350 Eur,
• schválilo mesačnú odmenu
hlavnému kontrolórovi MČ DNV
k mesačnému platu za mesiace III.
štvrťroka 2009 (mesiace júl až september 2009) v súlade s § 18c ods.
5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v percentuálnej výške
29% zo sumárov 3 (slovom troch)
mesačných platov,
• zobralo na vedomie Správu
o hospodárení s teplom za rok 2008
v tepelnom hospodárstve v DNV
predloženú fi. Tenergo Brno, a. s.,
OZ Martin, uložilo prednostovi MÚ
MČ DNV predložiť do Komisie financií, podnikania, rozvoja cestovného
ruchu a legislatívy zoznam platných
zmlúv vo vzťahu k platnej legislatíve
s prijatými uzneseniami MZ MČ DNV
pre výkon hospodárenia s teplom firmou Tenergo Brno, a. s. , OZ Martin,
• schválilo zverenie nehnuteľného
majetku :
stavba súp. Č. 5773 Milana Pišúta
č. 3 postavenej na pozemku parc.
č. 492 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59m2 vrátane
príslušenstva,
stavba súp. Č. 5773 Milana Pišúta
č. 3 postavenej na pozemku parc.
č. 493
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 796m2 vrátane príslušenstva,
pozemok parcela č. 492 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 59m2,
pozemok parcela č. 493 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 796m2,
čo sú nehnuteľnosti zapísané na liste
vlastníctva č. 3504 vrátane oplotení
a vonkajších úprav vo vlastníctve MČ
DNV do správy príspevkovej organizácie Denova, a uložilo prednostovi MÚ MČ DNV a riaditeľovi Denovy pripraviť návrh rozpočtového
opatrenia rozpočtu MČ DNV na prevádzku areálu VPS v r. 2009,
• schválilo pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť DNV účelovú dotáciu

na úhradu časti nákladov spojených
s vybudovaním bleskozvodu na objekte F-Centra, vo výške 1.883,96
Eur. z peňažného fondu Fond pre
rozvoj mestskej časti,
• zobralo na vedomie prehľad
vykonaných krokov a opatrení zo
strany MČ DNV na prevádzku Pizzéria Corleone so sídlom Hradištná
č. 37,
• zobralo na vedomie informáciu o zámeroch EIA
„Rozšírenie výrobných kapacít
Volkswagen Slovakia, a. s.
– objekt H2“ a „Rozšírenie výrobných kapacít Volkswagen Slovakia,
a. s. – objekty H6 a H3“,
• schválilo služobnú cestu delegácie MČ DNV do družobnej obce
Sv. Ilja v dňoch 7. a 8. 11. 2009
v zložení : Ing. Vladimír Mráz – vedúci delegácie, poslanci Mgr. Dezider Mráz, Ing. arch. Eva Vargová
a za OHZ DNV Jozef Dzurilla a Dagmar Dudeková, schválilo úhradu
cestovného dvomi autami vo výške
skutočných nákladov a stravné vo
výške 40% dennej sadzby. V prípade potreby stanoví náhradníkov
vedúci delegácie.

Miestna rada MZ MČ DNV
sa zišla 3. 11. 2009
a prerokovala 31 bodov programu.
MR MZ MČ DNV
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh VZN o určovaní času predaja v obchode a času prevádzky
služieb... v znení pripomienok MR
MČ DNV a po prerokovaní v Komisií
ochrany
verejného
poriadku
a v Komisií financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložený návrh VZN o určení podmienok pri poskytovaní sociálnych
služieb MČ DNV po prerokovaní
v komisiách,
• odporučila MZ MČ DNV
prerokovať návrh VZN hl. m. SR
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb po prerokovaní
v Komisií sociálnej a v Komisií financií...,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložená návrh VZN o určení do-

tácie na prevádzku a mzdy dieťaťa
v MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2010 po prerokovaní
v príslušných komisiách
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh zmien údajov
v zriaďovacích a zakladacích listinách organizácií v zriaďovacej
pôsobnosti MČ DNV podľa
predloženého návrhu, uložila
prednostovi MÚ MČ DNV majetkovo-právne vysporiadať budovy
pri ZŠ a MŠ vrátane školských zariadení a pripraviť prehľad nevysporiadaných budov a zastavaných
plôch a predložiť do februárovej
MR s návrhom riešenia,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh zmeny VZN č.
7/2004 o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
po prerokovaní v Komisií ochrany
verejného poriadku a v Komisií financií...,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh minimálnych
sadzieb prenájmov na rok 2010
v znení pripomienok a po prerokovaní v Komisií financií...,
a odporučila starostovi MČ DNV
rokovať s IRS o predĺžení nájmu
nebytových priestorov v kine Devín
o 6 mesiacov,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh rozpočtu MČ DNV
na rok 2010 – 2012 v znení pripomienok MR MČ DNV a po prerokovaní v komisiách,
• schválila:
1.
prenájom
kancelárskych
priestorov vo VÚZ na 1 n.p. o celkovej výmere 16,72 m2 firme
Streamline, spol. s r. o. so sídlom
Na Kaštieli 5424/8 Bratislava na
dobu neurčitú od 1. 12. 2009 za
cenu nájmu 79 Eur/m2/rok v r.
2009 a v r. 2010 podľa platných
sadzieb prenájmov,
2. prenájom kancelárskych
priestorov vo VÚZ na 1 n. p.
o celkovej výmere 16,72m2 firme
Streamline, spol. s r. o. so sídlom
Na Kaštieli 5424/8 Bratislava na
dobu neurčitú od 1. 12. 2009 za
cenu nájmu 79 Eur/m2/rok v r.
2009 a v r. 2010 podľa platných
sadzieb prenájmov,
3. prenájom neb. priestorov
vo VÚZ na 1 n. p. na prízemí
(pokračovanie na strane 3)
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Z radnice

(pokračovanie zo strany 2)

v priestoroch kaderníctva o výmere 20,16m2 p. Jarmile Lovasovej, bytom 1. mája 1, Bratislava
na dobu neurčitú od 1. 12. 2009
za cenu nájmu 79Eur/m2/rok v r.
2009 a v r. 2010 podľa platných
sadzieb prenájmov,
4. prenájom časti pozemku p. č.
210 o výmere 2,1m2, parcela zapísaná na LV č. 1 pre žiadateľa Juraja Besedu na dobu neurčitú od
1. 12. 2009 za cenu 10 Eur/m2/
rok v r. 2009 a v r. 2010 podľa
platných sadzieb prenájmov,
5. prenájom pozemku p. č.
1603/5 o výmere 100m2, parcela zapísaná na LV č. 1 pre
žiadateľa Ing. Arch. Petra Čavaru
za podmienky údržby a ponechania funkčnosti na dobu neurčitú od
1. 12. 2009 za cenu 10Eur/m2/
rok v r. 2009 a v r. 2010 podľa
platných sadzieb prenájmov,
6. zámer prenájmu kancelárskych
priestorov vo VÚZ na 1 n. p. o celkovej výmere 16,72m2 formou
priameho prenájmu za cenu min.
79Eur/m2/rok,
7.zámer prenájmu časti pozemku
p. č. 1628 o výmere 422m2 zapísaný na LV. Č. 1 a časti pozemku p. č. 1629 o výmere 456m2
zapísaný na LV č. 1 formou priameho prenájmu za cenu min.
0,50Eur/m2/rok,
8. neschválila zámer prenájmu
budovy bývalej ZŠ Charkovská č.
1, súpisné číslo 5551 na parcele
č. 316,

• zobrala na vedomie priebežnú
správu z kontroly predaja a prenájmov bytov,
• odporučila materiál „Investičný
zámer premeny NP Istrijská 68
predložiť do MZ MČ DNV po prerokovaní v Komisií kultúry v znení pripomienok MR MČ DNV a zaradiť do
kap. výdavkov rozpočtu na rok 2010,
• požiadala riaditeľov ZŠ
o zverejňovanie voľných kapacít
telocviční po 17,00 hod. na WEB
stránke, a o dopracovanie materiálu
v znení pripomienok a predložiť ho
do najbližšej MR MČ DNV,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
zabezpečiť zadanie na 1. stupeň projk. dokumentácie vrátane kúrenia,
elektriky, regulácie, teplej a studenej
vody pre všetky Školské jedálne
v budovách ZŠ a MŠ,
• uložila prednostovi MÚ MČ
DNV zabezpečiť výber projektu
a dodávateľa el. zabezpečovacej
signalizácie na objekt VPS, uložila
riaditeľovi Denovy pripraviť návrh
organizačného poriadku s premietnutím 3 pracovných pozícií s kumulovaním pracovného výkonu
na zabezpečenie zberného dvora
a vrátnice a predložiť kalkuláciu na
strážneho psa,
• schválila zúčtovanie bezplatného
využitia priestorov Istra centra organizáciami v roku 2009, schválila
bezplatné poskytnutie priestorov
IC organizáciám a spolkom v r.
2010 podľa predloženého návrhu,
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
zahrnúť do rozpočtu na r. 2010 výdavky bezplatné poskytnutie priestorov IC podľa predloženého návrhu,

• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
preveriť stav oplotenia DI v rámci
MČ DNV a predložiť návrh riešenia
do najbližšej MR MČ DNV,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
v súvislosti so žiadosťou Kopos, BV
predložiť materiál do Komisie výstavby ... a následne do MZ MČ DNV,
• schválila zníženie nájomného NP
Istrijská 68 na 1 mesiac o 28,75
Eur nájomníčke Ing. Drahomíre Ludvigovej z dôvodu sanácie prevádzok
kaderníctva a kvetinárstva Begra,
• neschválila účelovú dotáciu pre
Slovenský zväz akrobatického rocck
and rollu na organizáciu Svetového
a Európskeho pohára v kategórií Kadet a „B“,
• neschválila zvýšenie dotácie pre
poľovnícku spoločnosť DNV,
• odporučila MZ MČ DNV navrhnúť
hl. m. SR Bratislava p. Evu Vargovú
ako zástupcu MČ DNV do školskej
rady ZUŠ,
• uložila prednostovi MÚ MČ
DNV vypísať výberové konanie na
dodávateľa tlače a digitálnej verzie
dokumentov 1. a 2. Dielu Zlatej
knihy prameňov o DNV,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
pamätihodnoti MČ DNV podľa
predloženého návrhu v znení pripomienok MR MČ DNV a po prerokovaní v Komisií kultúry a v Komisií
výstavby...,
• schválila mimoriadnu účelovú
dotáciu na vybavenie novej triedy
v MŠ M. Marečka 20 (po Votume)
vo výške 3 tis. Eur z Foperu,
• schválila poskytnutie finančnej
dotácie na Slávnosť mladého vína
13. 11. 2009 vo výške 431,52 Eur.

z rozpočtovej položky Neformálne
aktivity na: organizáciu a materiálne náklady spojené s prezentáciou a programom, schválila
poskytnutie finančnej dotácie
na Katarínsky koncert a zábavu
dňa 21. 11. 2009 vo výške 500
Eur. ako odmenu účinkujúcej DH
Záhorienka, schválila poskytnutie
finančnej dotácie na „Začíname
spolu Advent“ 29. 11. 2009
vo výške 166 Eur. na odmeny
účinkujúcim, schválila poskytnutie finančnej dotácie na Vianočný
koncert vo výške 400 Eur pre
kultúrny súbor Buševec,
• v rôznom uložila riaditeľke
IC a požiadala riaditeľa ZŠ
I. Bukovčana 3 organizačne
zabezpečiť Vianočné trhy 2009
v areáli ZŠ I. Bukovčana 1,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
premietnuť do rozpočtu na rok
2010 zabezpečenie 12 drevených
stánkov, schválila uvoľnenie
finančnej dotácie pre Chorvátsky
spolok vo výške 500 Eur. na krytie dopravných nákladov na festival v Chorvátsku, zobrala na
vedomie informáciu o príprave
Kultúry bez hraníc pre r. 2010
na úrovni slovensko rakúskych
obcí, zobrala na vedomie informáciu o rokovaní so Sundiamond
vo veci návrhu na uzatvorenie
dohody s MČ DNV na výstavbu
parkovacích miest, a zobrala na
vedomie informáciu o rokovaní so
spol. VW Slovakia, a. s. vo veci
prenájmu športovísk – areál Vápencová.
zrb

DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO •••

(pokračovanie z minulého čísla)
Ďumbier (zázvor)
Čo to je?
Aromatický svetlohnedý koreň
– hľuza kríkovitej rastliny známej
v Ázii asi 4000 rokov. Oddávna sa
používa ako korenie a v niektorých
tradičných medicínskych prístupoch
je považovaný za univerzálny liek.
Aktívne látky sú gingeroly, girendióny,
zingerón a shogaoly.
Aké má účinky?
blokuje vznik viacerých cytokínov (ko-

munikačné molekuly buniek imunitného
systému) a to následne podporuje
všeobecný protizápalový účinok
antipyretický účinok – znižuje horúčku
blokádu aktivácie krvných doštičiek (znižuje zrážanlivosť krvi)
protirakovinový – zastavuje rast rakovinových buniek, najmä v hrubom čreve

protisklerotický – znižuje vstrebávanie
cholesterolu, zabraňuje oxidácii LDL
cholesterolu a chráni cievny endotel
antimikrobiálny a antivírusový – bráni
množeniu sa baktérií a vírusov
expektoračný – podporuje vykašliavanie
vazodilatačný – rozširuje cievy a zvyšu-

je prekrvenie najmä koncových častí tela
(prsty na rukách, chodidlá a pod.)
chráni pred vznikom žalúdočných erózií
(rany sliznice), stimuluje pohyby čriev,
účinkuje spazmolyticky (uvoľňuje kŕče)
a karminatívne (proti nafukovaniu), zvyšuje vylučovanie žlče.

(pokračovanie v budúcom čísle)

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Rozpis pristavenia kontajnerov Denovy pre občanov DNV v tomto roku

20. - 23.11.

– Zavadilova, križovatka Novoveská - Poničana, Ivana Bukovčana 2-8

04. - 07.12.

– Na hriadkach, Delená(pri kurtoch), Pavla Horova 3-7

11. - 14.12.

– križovatka Poniklecová - Bleduľová, Jána Poničana 1-3, Slovinec

18. - 21.12.

– Jasencová pri trafostanici, Ľubovníkova, Š. Králika 6-8

DEVEX 3

Devex 18-09.indd 3

11/18/09 8:27 AM

• 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

FotoFórum 2009
- výstava fotograﬁí portálu fotoforum.istracentrum.sk
ktorá bude prebiehať celý november
miesto: SMN – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
… viac info na www.istracentrum.sk
21.11. Katarínsky koncert a tanečná zábava
- hudobno-spevácky program a tanečná zábava hudobného
zboru Rosica a dychovej hudby Záhorienka so svojimi sólistami.
vo veľkej sále IC, od 17.00 h, vstupné 3 €
vstupenky budú v predaji pred programom v pokladni Istra Centra

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Štv: 9.00-12.30 h. - 13.00-17.30 h
20.11. Nočný pochod
exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy Moravy
Poplatok: špeciálna cena 1,00 € (30,126 Sk)
TIK DNV Istrijská 49 –19.00 h.
25.11. Fenomén povodní
prednáška RNDr. Blaženy Horváthovej, CSc. o povodniach,
s konkretizáciou na Dunaj a Moravu, vstupné dobrovoľné
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 –18.00 h.

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV II.
Predvolebná kampaň do VUC
Po prečítaní časopisu Metropola
č.7/2009 som zostal v nemom úžase
a stále dookola som si opakoval – je
to vôbec možné, kam to až dokážu
zájsť. Aby som bol presnejší, týka sa to
dvoch článkov. Tomu druhému sa budem venovať v ďalšom článku, poďme
sa pozrieť na ten prvý. Ide o rozhovor
so starostom MČ DNV Vladimírom
Mrázom s názvom Túto obec mám
rád, ktorý bol uverejnený v rubrike Ako
sa Vám žije. Dozvedeli sme sa v ňom,
ako úmorne, ba priam až sizyfovsky
pracuje pre dobro našej mestskej časti. Uverejniť takýto oslavný článok na
jedného z kandidátov za poslanca na
dvojstranu časopisu týždeň pred voľbami do VUC považujem za neetické
a nehorázne. Jedno číslo tohto časopisu nás obyvateľov DNV stojí takmer
3000 EUR, takže ak má pán Mráz
čisté svedomie, resp. ho chce mať, mal
by si túto reklamu aj zaplatiť. Keďže je
v časopise päť dvojstrán, cena jednej je

približne 600 EUR. Náš pán starosta
si z tohto časopisu urobil časopis pre
seba a svojich verných. No ale potom
nech si ho platí sám a môže si zmeniť
názov napríklad aj na Mrázopola.
Poprosil by som všetkých poslancov so
zdravým rozumom, aby v sebe našli silu
a tento časopis zrušili.
Keď už pán starosta tvrdí, že má
čisté svedomie a účet môže kedykoľvek
a komukoľvek predložiť, mohol by nám
aspoň odpovedať na nasledujúce otázky:
a) Ako nám vysvetlíte zbytočný nákup
nových áut v čase krízy? b) Ako nám
vysvetlíte nezrovnalosti v hospodárení s obecnými bytmi? c) Ako nám
vysvetlíte predražený nákup areálu
VPS – bývalá Textilanka, do ktorého je potrebné investovať množstvo
peňazí aby sa dostal do prevádzkyschopného stavu? d) Ako nám vysvetlíte používanie svojho reprefondu?
e) Ako nám vysvetlíte rozšírenie čističky odpadových vôd? f) Ako nám

ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica, Istrijská 6, Dev. Nová Ves

„ Hrdinovia z našich kníh“
Dňa 10.11.2009 sa v Miestnej knižnici uskutočnilo vyhlásenie víťazov
literárnej súťaže „ Hrdinovia z našich kníh“. Túto novú súťaž knižnica
pripravila a posunula na neskoré jesenné obdobie nadväzujúc na
úspešné ročníky inej súťaže (Moja prázdninová kniha), ktorá sa realizovala na začiatku školského roka. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo
rekordné množstvo žiakov. Do knižnice sme dostali 179 prác, ktoré odborná komisia rozdelila do troch kategórií a v každej udelila 3 ceny.
Po prečítaní všetkých prác sme zistili, že najobľúbenejším hrdinom sa
stal Harry Potter, o ktorom písalo až 23 žiakov. Po 9 prác prišlo na hrdinov z Klubu Záhad a na Twilight ságu a 5 písali o Eragonovi.
Výsledky literárnej súťaže
I. kategória: 1. Maxík Mencl 2.B I.B., 2. Ema Čertíková 4.A P.H.,
3. Paťko Bobek 2.B I.B
II. kategória: 1. Dáša Antolová 7.A I.B, 2. Michal Sofka 7.B I.B.,
3. Nat. Vitálošová 7.A P.H.
III. kategória: 1. Stela Némethová 8.A P.H.,
2. Roman Halinkovič 9.D I.B.,
3. Lenka Košibová 9.A P.H.

PROGRAM kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
22. 11. O 18,30 HOD.
NEZVRATNÝ OSUD 4
27. 11. O 18,30 HOD.
BIELA SMRŤ
2. 12. O 18,30 HOD.
COCO CHANEL
vysvetlíte otrasný stav Istrijskej ulice
a prenájom jej časti na parkovisko?
g) Ako nám vysvetlíte stav okolia
Chorvátskeho múzea? h) Ako nám
vysvetlíte nezrovnalosti vo vyúčtovaní reprezentačného plesu MČ DNV
v roku 2008?
A odpovedať môžete vo svojom peknom časopise, ktorý je platený z našich
peňazí.
Blížne Zamajerské 2 – zeleň v DNV
V jednom z predchádzajúcich
článkov som sa venoval betónovým
blokom blokujúcim vjazd do tejto
časti Devínskej, teraz by som rád poukázal na stav zeleného valu, ktorý
má oddeľovať túto obytnú zónu od
priemyselnej zóny a vizuálne aj od
areálu závodu VW. Je veľmi smutné,
že robíme štúdie na rozvoj jednej časti
Kolónie za drahé peniaze a pritom sa
nevieme postarať o stromy na Blížnom
Zamajerskom, čoraz častejšie mi naša
Devínska začína pripomínať Kocúrkovo. Za tieto peniaze tento val mohol
nádherne vyzerať, teraz tam uvidíte

Artgallery Devín
pozýva na výstavu
Elvíra Antalová
Prierez tvorbou
po-pia: 1400 - 1900
otvorené do
29. 11. 09
www.artgallery.sk
mnoho vyschnutých stromov. Keď som
pátral po príčine, tak som sa dozvedel,
že Denova na to kapacitne a technickým vybavením nestačí. Denova má 2
traktorové kosačky, obidve majú 12 rokov, jedna z nich už ani nedokáže vyjsť
do mierneho kopca, lebo jej preklzuje
spojka.
Starostlivosť o tento zelený val
je katastrofálna, tento rok do septembra bol val kosený zo strany bytových domov len 1x a z druhej strany
vôbec, bola tam 1 metrová burina!!
Nehovoriac o tom, že veľké a určite
aj drahé stromy tam vinou nedostatočnej starostlivosti pomaly uschýnajú!
A to ešte máme veľké šťastie, že toto
leto bolo pomerne bohaté na zrážky,
inak by škody boli oveľa vyššie. Myslím, že keby kompetentní dostali zaplatiť čo i len jeden vyschnutý strom,
takéto niečo by sa nestalo. Myslím,
že kompetentní by sa mali čo najskôr
zobudiť a dať veci do poriadku, inak
ich treba vymeniť. Nehovoriac o tom,
že porušujú VZN č.4/1991 o tvorbe,
údržbe a ochrane zelene na území
(pokračovanie na stranie 5)
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Odišli z našich
radov
Pavel VERNER
Nech odpočívajú v pokoji!

Na zachovanie Devexu
Ako je známe Devex od septembra roku 2007 vychádza bez ﬁnančnej podpory Mestskej časti Devínska Nová Ves. Mestská časť sa rozhodla
vydávať vlastné médium, farebný mesačník, vyhlásila výberové konanie a ...výsledok
poznáte.
Takto píšeme už dva roky a...nie že by každého zaujímali iba vlastné problémy, ale jednoducho ešte dnes sa stretávame s obyvateľmi Devínskej, ktorý
o tom nevedia, že Devex je ﬁnancovaný len z inzercie, darov občanov a čitateľov, sponzorských príspevkov a čo chýba doloží vydavateľ.
Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov Devexu, patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú
číslo účtu Devexu

5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
Mgr. Peter Krug, vydavateľ
(pokračovanie zo strany 4)
DNV. Keď som tie stromy videl, bolo
mi ich tak ľúto, že som sa rozhodol
ich v najväčších teplách v rámci mojich
možností polievať, aby prežili. Macošský vzťah mestskej časti k tomuto valu je
o to nepochopiteľnejší, že tento val sa
nachádza v blízkosti areálu automobilky VW a práve v takomto prostredí je
potreba zelene najväčšia. Vážení páni
poslanci, vážený pán starosta, bol by
som rád, keby ste sa tam išli pozrieť
a zjednali nápravu. Ak má Denova
málo pracovníkov, treba ich navýšiť,
ak má staré a poruchové stroje, treba
kúpiť nové, peniaze na to máme. Nehovoriac o tom, že aj polievanie ostatných
stromov vysadených v Devínskej za posledné obdobie sa nerobilo. Nerozumiem, načo ich potom vysádzame, keď
sa o ne ďalej nestaráme!! Skutočne
brilantným prehľadom sa opäť zaskvel
náš pán starosta, ktorý v magazíne
DTV na adresu kompostovania zeleného odpadu povedal asi nasledovné:
Dnes sa to likviduje asi takým spôsobom, že je za Bratislavou obec, myslím, že sa volá Sv. Jur, kam sa to teda
vozí. Pán starosta, DNV rieši likvidáciu
zeleného odpadu už dlhé roky na provizórnej kompostárni v záhradkárskej
osade pri družstve, ktorá vznikla vďaka
obetavosti niekoľkých zanietencov. Ak
chcete, môžem vám ju ísť ukázať, aby

O VOĽBÁCH po voľbách
Aby neprišlo k omylu, tento článok
sa nezrodil po voľbách do VÚC ani
po zverejnení výsledkov, ale deň pred
voľbami v piatok 13. 11. 2009 tak,
aby keď vyjde už nič neovplyvnil.
Ešte nezačali voľby a už som
sklamaný! Isteže nemôžem vedieť výsledky ale...
Do volieb som vstupoval
s jasným programom:
• podporiť zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky,
• podporiť zmysluplné využitie
voľného času najmä mládeže,
• podporiť myšlienky šport pre
všetkých a športom proti drogám,
• podporiť rozvoj motoristického
športu a rozvoj talentov
z radov mládeže,
• jednou z mojich priorít bolo aj
zrušenie nebezpečných
ostrovčekov na Eisnerovej
v DNV.
Tak som pred voľbami, v rámci
noriem, nechal vytlačiť informačné

letáčiky určené do domácností, nech
voliči vedia o mojej kandidatúre
o mojich zámeroch a cieľoch ako
kandidáta na poslanca VÚC.
S hrôzou som zistil, že objednávka, ktorú som uplatnil na pošte
(DNV) nebola realizovaná tak, ako
mala byť. Do niektorých schránok
v Devínskej sa dostali do niektorých
nie. O tom, že si nevymýšľam som
sa nechal presvedčiť obchôdzkou
po rajóne, teda miestach, kde letáčiky mali byť doručené. A skutočne
na niektorých miestach doručené
neboli. Tu si nemusím klásť otázku či
bolo poškodené volebné právo, moje
volebné ambície. Ťažko sa potom ide
do súboja o voliča, keď vám pred
voľbami zatvoria informačné dvere.
Dnes, niekoľko dní po zverejnení
výsledkov, sme síce múdrejší, ale...
Pozor si budú musieť dať najmä
kandidáti v najbližších komunálnych
voľbách.
Jozef Studenič

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV II.
ste nabudúce nehovorili úplne od veci.
Nové centrum pre Devínsku Novú Ves
So záujmom a potešením som
privítal informáciu o zámere upraviť
priestor okolo Terna. Menej potešený som zostal, keď sa mi rúk dostala
architektonická overovacia štúdia na
úpravu tohto priestoru z dielne ateliéru
profesora Peichla z Viedne. Z predkladaných 4 variantov sa javí ako najprijateľnejší variant č.1. Ale aj tento najprijateľnejší podľa mňa skrýva v sebe
veľký problém. Vyplýva totiž z neho,
že medzi Ternom a cintorínom má vyrásť 10 podlažná budova s bytmi. Ak
je toto citlivé prepojenie medzi starým
a novým, ako to sľubuje investor, tak
ja už potom naozaj neviem... Obrázky
centrálneho námestia sú veľmi pekné,
ale silno pochybujem, že súkromný
investor nám ho tu len tak vybuduje,
nehovoriac o tom, že z hlavnej tepny
Devínskej, ktorá tento priestor rozdeľuje sa má stať v určitých prípadoch pešia
zóna. Ak sa tento priestor má prepojiť,
tak určite mimoúrovňovo a námestie by
malo byť v priestore medzi Ternom a
cintorínom. Neuveriteľné je aj vyjadrenie nášho pána starostu, ktorý to považuje za citlivé a principiálne zhodnotenie nášho miestneho centra. Neviem,
ako by sa tváril, keby niekto pár metrov
od jeho domu postavil 10 podlažnú

bytovku... Skôr sa bojím toho, že nám
v prvej fáze vedľa cintorína postavia
10 podlažnú budovu, ktorú výhodne
speňažia a ostatné ostane len na papieri, zrazu nebudú peniaze na ďalšie
fázy výstavby a nám ostanú len oči pre
plač, ako už niekoľkokrát predtým,
stačí sa pozrieť na výstavbu bytov na
Istrijskej ulici. Nehovoriac o tom, že
developerom má byť ﬁrma Cité s.r.o.,
ktorá vznikla 11.3.2008, takže určite
nemá za sebou skúsenosti z takýmto
rozsiahlym projektom. Nerozumiem,
prečo kompetentným doteraz nevadil
stav, v akom bol priestor medzi Ternom
a cintorínom. Myslím, že sa už dávno
mali dohodnúť s majiteľom pozemku
a dočasne tento priestor dať jednoducho a lacno terénne upraviť a osadiť
sem lavičky a podobne. Tento priestor
desiatky rokov špatí našu Devínsku.
Nehovoriac o tom, že momentálne sa
poslanci aj Miestny úrad úporne snažia vyriešiť problematiku centra DNV.
Myslím, že tento priestor by bol ideálny, nachádza sa v dosahu väčšiny obyvateľov Devínskej a spolu z priestorom
oproti Ternu by sa mohol stať novým
centrom Devínskej. Chodník popri cintoríne by sa stal súčasťou zelenej promenády, ktorá by mohla začínať pri vynovenom rybníku, pokračovala by po
ulici na Grbe a prepojili by sme novú

a starú Devínsku. Táto promenáda by
vyústila na novovzniknutom vyvýšenom
námestí s parkom medzi cintorínom
a Ternom, čo by sa dalo využiť pri
rozličných slávnostiach – Chorvátske
slávnosti, sprievody a pod.. Na druhej
strane cesty by mohol vzniknúť komorný átriový kultúrno – administratívny
komplex s menším polozatvoreným
nádvorím, odvráteným od rušnej cesty
s množstvom zelene.
Predaj objektu bývalej kapustárne
pri Chorvátskom múzeu
Neviem, koľkí si spomeniete, ako sa
pred pár rokmi snažil súkromný investor postaviť na pozemku okolo Chorvátskeho múzea 5 podlažné domy.
Proti tomuto zámeru sa zdvihla vlna
odporu a projekt sa našťastie nerealizoval. V súčasnosti sa MČ DNV znova zaoberá plánom predať pozemky
okolo Chorvátskeho múzea. Pravdu
povediac vôbec nerozumiem snahe
opäť tento priestor predávať. Veď okolie múzea je v zúfalom stave. Na tomto
pozemku treba vybudovať parkovanie
a pekné námestie s parkom ako oddychovú zónu a miesto posedenia pre
občanov Devínskej.
Vážení kompetentní, keď ste už zničili
Istrijskú urobte aspoň poriadne okolie
Chorvátskeho múzea a okolie Terna.
Milan Jambor
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Životné poistenie
– prepych, alebo nevyhnutnosť?
Rok 2008 bol na Slovensku na trhu komerčného poistenia zlomovým rokom. Prvýkrát v histórii investovali ľudia viac
do životného poistenia ako do neživotného. Aj v tomto ukazovateli sa približujeme stále viac a viac vyspelej Európe.
Ľudia začínajú chápať, že oveľa cennejšie ako auto alebo byt je pre nich a ich rodinu ich vlastné zdravie a život.
Pán Žatko, aký je princíp
životného poistenia?
Princíp je podobný ako pri neživotnom poistení. Veľa ľudí sa skladá
malou čiastkou na to, aby rodina
poisteného dostala v prípade jeho
úmrtia, úrazu alebo choroby veľkú
sumu peňazí, ktoré jej pomôže preklenúť ťažké obdobie. Odlišné od
neživotného poistenia je to, že životná poistka môže mať aj šetriacu
zložku. Pri skončení poistenia preto
klient dostane vyplatené naspäť
to, čo do poistenia vložil, niekedy
dokonca aj oveľa viac. To je veľmi dôležité hlavne pri odchode do
dôchodku. Súčasní dôchodcovia vedia veľmi dobre, že ich príjem po odchode zo zamestnania klesol často
až na polovicu. Na to, aby nemuseli
aj v dôchodku pracovať, ale aby si
ho skutočne aj užili, slúži práve životné poistenie so svojou šetriacou
zložkou.
V súčasne ekonomickej
kríze si však uzatvorenie
životného poistenia

málokto môže dovoliť.
Práve naopak. Práve teraz je životné
poistenie oveľa dôležitejšie ako v čase
hojnosti. Veď kedy rodinu strata jej živiteľa viac postihne? V dobrých alebo
v zlých časoch? Ak dnes človek tvrdí, že
nie je schopný ušetriť 33 eur mesačne
na zaplatenie životnej poistky, ako sa
jeho rodine podarí vykryť stratu jeho
zárobku, ktorá môže byť napríklad
660 eur mesačne? Viete, je kríza, ale
krčmy sú stále plné. A stačí si odoprieť
jedno pivo denne a môžem z toho platiť veľmi kvalitnú životnú poistku a môžem pokojne spávať. Moja rodina je
zabezpečená.
Pán Žatko, vy máte
životnú poistku?
Áno, dokonca dve. Prvú som si uzatvoril
vtedy, keď som kupoval dom na hypotéku. Bolo mi jasné, že ak by som zomrel,
tak moja manželka so synom sa musia
vysťahovať na ulicu. Z jej platu by sa
hypotéka jednoducho nedala splácať.
Druhú som si uzatvoril neskôr, keď Wüstenrot prišiel so svojou novinkou Investičným životným poistením pre zdravie

a dôchodok. Tá ma chráni pre prípad
úrazu alebo choroby a hlavne mi zabezpečí, aby sme si v dôchodkovom
veku nemuseli s manželkou privyrábať,
ale mohli sme sa venovať svojim záľubám, napr. cestovaniu. Žil som nejaký
čas v Kanade a tam som videl, že to
naozaj funguje. Dôchodcovia si tam
zaslúžený odpočinok naozaj užívajú
a základným predpokladom na to, aby
to mohli urobiť, je práve životné poistenie. Veľmi veľa kanadských dôchodcov
trávi napríklad celú zimu na Floride
a domov sa vracajú až v lete.
Mohli by ste nám viac
povedať o tom Investičnom
životnom poistení pre
zdravie a dôchodok?
Je to skutočne bomba medzi životnými poistkami. Prišli sme s týmto nápadom v roku 2006 a hneď sme získali
titul Zlatá minca za objav roka. V roku
2007 sme získali v súťaži Zlatá minca
1. miesto v kategórii Investičného životného poistenia a v roku 2008 sme si
toto prvé miesto aj obhájili. Medzitým
sme samozrejme tento produkt neustále

vylepšovali. Je to veľmi variabilné
poistenie, pri ktorom si môže človek
ľubovoľne kombinovať riziko, na ktoré chce byť poistený, takisto aj výšku
poistnej sumy. Dôležité je aj to, že
vieme klientovi na tomto type poistenia našetriť veľmi vysokú ﬁnančnú
čiastku. Napríklad výnosnosť jedného z našich fondov, Fondu rýchlo
rastúcich krajín, je až neuveriteľných
54% od začiatku tohto roka. Dá sa
to overiť na webovej stránke www.
wuestenrot.sk. Všetky dôležité veci
o tomto, ale aj ďalších typoch poistenia sa však samozrejme na tomto
obmedzenom priestore nedajú spomenúť. Som preto vašim čitateľom
kedykoľvek k dispozícii.
Môžu sa obrátiť aj priamo
na mňa, mailom na adrese:
zatko.wustenrot@gmail.com,
prípadne zavolať
na číslo 0918 444 607,
0904 851 497.
Môžu si dohodnúť aj bezplatnú konzultáciu buď priamo na mojom pracovisku na ústredí poisťovne, alebo
tu v Devínskej Novej Vsi.

Stačí mať telefón
a my Vám prinesieme

všetko až domov
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Neobmedzený
Magio internet na optike

mesačne
na 6 mesiacov

1€

(30,10 Sk)

Ponuka platí len
do konca novembra!

0800 123 456 www.t-com.sk T-Centrum
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€
Akciová ponuka platí do 30. 11. 2009 pre nových a existujúcich
zákazníkov (bez viazanosti) služieb Magio internet Optik
s viazanosťou na 27 mesiacov. Akciový mesačný poplatok za
internet platí prvých 6 mesiacov, poplatok v ďalšom období (pre
službu Optik 2) je 19,95 € (601,00 Sk) mesačne. Dostupnosť služieb
Optik si overíte na www.t-com.sk.

22.01.23 Opticka siet - printy V devinskonovovesko 182x130.indd 1

Pre študentov

architektúry a pozemného
staviteľstva
Dovoľujem si vám zaslať informáciu o vyhlásení nového ročníka
medzinárodnej architektonickej
súťaže pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva.
Tento rok bude úlohou študentov
vdýchnuť život 4 pylónom bývalej
lanovky na zvážanie vyťaženého
piesku zo Sandbergu, ktorý sa
nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla,
a navrhnúť objekt alebo sústavu
objektov s funkčnou náplňou
POZNANIA, RELAXU a ZÁBAVY.
V prípade akýchkoľvek
otázok ma, prosím,
neváhajte kontaktovať.
K.Dudáková
katarina.dudakova@
keycommunications.sk,
Mobil: 0910 967 741

KATALÓG
DEVEX 2010
Uzávierka koncom
novembra 2009
info: 0903-429 485

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme vyučenú kuchárku.
Tel: 5920 9110

04 - SLUŽBY

• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

05 - BYTY

• Predám

4 izb. byt na
I. Bukovčana, rekonštrukcia, 2/8.

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

Tel: 0905 131 528, 0910 601 400

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

4.11.2009 11:59
• Dovolenka na chate
v Tatrách.
Lokalita Hybe. Tel: 0903 105 924,
www.chata10.szm.sk
• Kto daruje vyradené drevené
lavice do záhrady.
Tel: 0903 429 485
• Vezmem do prenájmu garáž
v Devínskej Novej Vsi.
Tel: 0915 995 519

• Predám garáž v Devínskej Novej
Vsi pri Volkswagene J. Jonáša. Cena
dohodu.
Tel: 0905 200 480
• Výhodné poistenie auta
Júlia Suchová okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

www.anglictinavdevinskej.sk
Pestrá ponuka kurzov

02 - PREDAJ

všeobecnej a odbornej angličtiny

• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel: 0910 923 932

pre ﬁrmy a verejnosť

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 pondelok 2. 11. vo večerných
hodinách na ul. I. Bukovčana neznámy muž vytrhol staršej pani
kabelku a ešte ju aj udrel lakťom.
Poškodenej
vznikla
lúpežou
škoda 3700 eur. Za lúpež hrozí
páchateľovi až 12 rokov väzenia.
• O deň neskôr neznámy páchateľ
na J. Smreka z bytu na 6. poschodí
ukradol rôzne veci tak, že rozbil
sklo. Ukradol notebook a videokameru v hodnote 600 eur.
• V stredu 4. 11. na vrátnici VW Sk
prichytili osoby s vreckami sušenej
rastliny (marihuany?). Čaká sa na
výsledky kriminalistickej expertízy.
• V sobotu 7. 11. zatiaľ neznáma
osoba sfalšovala platobnú kartu
a následne vykonala neoprávnený
výber z bankomatu 360 eur.
• O deň neskôr, v nedeľu 8. 11.
na Istrijskej neznámy páchateľ
poškodil motorové vozidlo Opel
Corsa, čím spôsobil majiteľovi
škodu 300 eur. Keďže do kapoty vyryl hákový kríž, hrozia

páchateľovi 3 roky väzenia za
poškodzovanie cudzích vecí a za
propagáciu zakázaného hnutia.
• V Základnej škole I. Bukovčana
1 neznámi páchatelia ukradli 120
eur v pondelok 9. 11.
• V dopoludňajších hodinách
o 10.30 na cintoríne v DNV v utorok 10. 11. neznámy muž vytrhol
staršej pani kabelku, v ktorej bolo
370 eur. Pátranie po zlodejovi
a lupičovi pokračuje.
• Opäť v dopoludňajších hodinách
11. 11. neznámy páchateľ na J.
Smreka ukradol z bytu trezor, v ktorom boli dve strelné zbrane v hodnote 1000 eur.
• V stredu 11. 11., v čase okolo
obeda, zatiaľ neznámy páchateľ
žiadal od 12-ročného chlapca
ﬁnančnú hotovosť pod hrozbou
ujmy na zdraví a zabitia. Chlapec z obáv o život a zdravie
páchateľovi vydal hotovosť, ktorú
mal pri sebe.
• O deň neskôr vo štvrtok 12. 11.
na Bystrickej neznámy páchateľ
sa vlámal do rodinného domu,
kde v suteréne ukradol rôzne veci
v hodnote 6145 eur.
OO PZ DNV

slúžiť im. Ale neslúži! Prečo?
Zákonom z roku 1991 aj táto
nehnuteľnosť prešla do správy
miestnych častí. A ešte raz
oživme svoju pamäť. V roku
1992 ste boli starostom mestskej
časti Devínska Nová Ves (DNV)
vy a reštaurácia na štadióne
bola daná do nájmu – čuduj
sa svete – nie športovcom, ale
podnikateľovi. Prečo?
Toľko k nájmu reštaurácie
na štadióne.
Podľa vami uverejnených
článkov v Devexe a Metropole
sa dá usúdiť, že za katastroﬁcký stav trávnika a chátrajúce
priestory štadióna nie vy, ako
konateľ jedinej kompetentnej
organizácie (poverenej správou
štadióna) nesiete zodpovednosť,
ale hospodári, konkrétne ja.
Čítali ste vôbec niekedy moju
pracovnú zmluvu a náplň mojej
práce? Ako ja môžem zo svojej
pozície rozhodnúť o rozsahu
opravy ihriska na štadióne
alebo o jeho údržbe, ktorý je
zverený DNV Športu, s.r.o.,
a ktorého konateľom ste vy?
Na štadióne sme zamestnaný

dvaja. Jeden pracovník na celý
úväzok a ja, zamestnanec na
polovičný pracovný úväzok
a ako taký samozrejme môžem
vykonávať len práce, na ktoré
nám poskytnete
podmienky
(napr. ﬁnančné a materiálové).
Za stav majetku, ktorý má
DNV Šport, s.r.o. v správe,
nesie plnú zodpovednosť.
Ako zamestnanec vyššie uvedenej správcovskej ﬁrmy môžem
zodpovedne prehlásiť, pre informáciu čitateľa, že sa nezakladá
na pravde to, čo sa v horeuvedených médiách uverejnilo.
Konkrétne, že sa robí pravidelná údržba ihriska. Nerobí !
Koľko zeminy ste dali na ihrisko
doviesť za posledný rok? Nič!
Koľko trávového semena ste na
„pravidelnú“ údržbu zakúpili?
Zase nič. V minulosti som robil hospodára na celý úväzok
a bol som pyšný na to ako vyzerá trávnik (podľa pochvalných
slov súperov). Vy sa len vkuse
vyhovárate na nedostatok ﬁnancií v DNV Športe, s.r.o..
I. Kolenič
(pokračovanie v budúcom čísle)

Nová adresa Policajného zboru FUTBAL
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV oznamuje,
že v záujme zefektívnenia komunikácie Policajného
zboru s verejnosťou, vytvorilo novú e-mailovú adresu:
orpzba4@minv.sk pre občanov za účelom poznania
ich problémov, poskytovania informácií a poznania
ich názorov na plnenie úloh Policajného zboru.

FUTBALISTI a DNV šport
Opäť prišiel list a opäť tvrdenia proti tvrdeniam. Domnievame sa, že ak
skutočne v tejto oblasti panuje nesúlad, bolo by vhodné sadnúť si za
rokovací stôl a veci vydiskutovať a vyriešiť a nie ťahať to donekonečna
po novinách. Ak by problémy neboli iste by sa nevyskytli ani v novinách.
Ale ťahať to donekonečna....?
Mail sme včas poslali aj konateľovi DNV šport.
r
Vážený pán konateľ DNV Športu, zostáva (aj keď som to pôvodne
v úmysle nemal).
s.r.o.!
Ako aj vy vo svojej reakcii píšete,
Nič iné mi ako reagovať na
vaše články, vzhľadom na ich reštaurácia bola postavená za
obsah zverejnený v Devexe č.15 výdatnej pomoci športovcov (futa v októbrovej Metropole, ne- balistov) v tzv. akcii “Z“ a mala

4. liga seniori
12. kolo 8. 11.
Lok. DNV – Šk Danubia 2 : 0
g: Adam, W. Rischer

13. kolo 15. 11.
Fk Dúbravka – Lok. DNV 2 : 3
g: M. Rischer, Duda,
A. Šmahovský
z

Príde zamaskovaný muž

- Je to smutné,– pokyvuje

do obchodu a chce vykúpiť

ten z východu.

všetko hnilé ovocie.

- Prečo? Zvíťazili ste

- Á, pán je oponent a ide na

a došli ste až do Berlína.

míting s našim predsedom,

- Viem. Ale ja hovorím o tom,

– prikyvuje chápavo predavač.

že vy, ako porazení, ste sem

- Nie prosím, ja som

prišli v mercedese, a ja ako

ten predseda.

víťaz, som prišiel pešo!
•••

•••

Dvaja vojnoví veteráni, ktorí

Génia medzi ľuďmi spoznáte

bojovali proti sebe sa zišli pri

hravo podľa toho, že sa proti nemu

pamätníku neľútostných bojov.

ihneď spoja všetci – hlupáci!
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