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vydavateľa
Menej, či viac úspešne sme
s Devexom vstúpili do ďalších
rokov po naplnení dvadsiatich rokov vydávania. Preto
aj tie farebné strany, preto aj
v budúcich číslach si občas
zaspomíname. Na prvé kroky,
na prvých prispievateľov, na
prvých podporovateľov, na
splnené i nesplnené plány
a zámery.
Rozhodli sme sa pokračovať,
aj keď prostriedky si budeme
musieť zabezpečovať svojpomocne, prostredníctvom inzercie, sponzorov a darov.
Ďakujeme za prejavy porozumenia, gratulácie, upozornenia i dobré rady. Vraví sa, že
kto nerobí, nerobí ani chyby.
Hoci čosi na tom bude. Budeme
sa snažiť tých chýb robiť čo
najmenej. Veríme, že nám
pri tom pomôžu aj spolupracovníci: pisári, sadzba a zalamovanie, tlačiareň i ostatní.
Významných udalostí sa
v našej mestskej časti deje dosť,
chceli by sme zachytiť väčšinu,
počítame aj s vašou pomocou,
teda s pomocou čitateľov.
V 38. týždni zasadali
komisie MZ (správy prinesieme po zasadnutí MZ),
v pondelok poslanci schválili
spolufinancovanie
projektu
EÚ – zberný dvor v DNV.
V nedeľu 25. septembra
o 16.30 h. položia základný
kameň mosta pre peších a cykloturistov, ktorý povedie ponad
rieku Moravu do Rakúska.
Príďte všetci.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Na oslavách

20. výročia

KRÁTKE SPRÁVY
• Od 9. septembra 2011 už
neplatí zákaz zakladania
a udržiavania otvoreného
ohňa v lesoch, na lesných
pozemkoch a v ich ochrannom
pásme. Zákaz odvolalo
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
• Rada pre vysielanie
a retransmisiu (RVR)
udelila dnes licenciu
na novú spravodajskopublicistickú televíziu
s názvom Západoslovenská
televízia. Podľa slov
konateľa spoločnosti
RegionMedia, s.r.o.,
Pavla Galbavého pôjde
o pokrytie územia západného
Slovenska vrátane Záhoria,
Bratislavy až po Piešťany
a Nové Mesto nad Váhom.

založenia
VW SK
spoločnosti
Volkswagen
Slovakia (VW SK) sa
v bratislavskom závode
v stredu podvečer 31. 8.
zišlo približne 16 000 divákov. Zamestnanci ﬁrmy
tu so svojimi rodinami a
priateľmi zažili prierez toho
najlepšieho zo slovenskej

hudobnej scény. Akciu s dvomi pódiami
postavenými priamo v areáli bratislavskej automobilky sprevádzala moderátorská dvoja Adela a Sajfa. V úvode

bezplatne

programu sa predstavili skupiny
zamestnancov VW SK. Nasledovali
vystúpenia Petra Nagya so skupinou
Indigo, Vidieku, Kataríny Knechtovej,
(Pokračovanie na strane 3)

Úzavierka dnešného čísla
bola 15.09. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 29.09. 2011,
číslo vyjde 07.10. 2011.

Starosta zakázal?
V utorok 13. 9. 2011 organizoval Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku celoslovenský míting v Bratislave s cieľom
upozorniť vládu SR na potrebu plnenia programového vyhlásenia vlády
SR v oblasti školstva, aby zvýšila
výšku ﬁnančných zdrojov na školstvo
a zabezpečila lepšie mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva.
Z Devínskej Novej Vsi sa mítingu
zúčastnilo 30 pedagogických zamestnancov školstva. Keďže po Devínskej sa
začalo šíriť, že starosta zakázal účasť
na mítingu, zavolali sme riaditeľom
oboch základných škôl aby potvrdili
fámu, alebo nepotvrdili.
Ešte skôr ako oznámili zriaďovateľovi
(zriaďovateľom škôl je mestská časť)
ako sa rozhodli riešiť situáciu, zvolali vo

svojich školách (ako sa dohodli) zamestnancov, kde na porade odsúhlasili
(odhlasovali) postup, že mítingu sa
zúčastnia tak, aby nenarušili zásadne
vyučovanie a chod školy.
Vpodstate aj v iných školách riešili
túto otázku (účasti na mítingu) tak,
aby nenarušili chod školy. Buď riaditelia si vybrali možnosť dať riaditeľské
voľno (to však nebol čas pripraviť
rodičov aby zostali doma s deťmi),
alebo zabezpečiť chod školy s menším
počtom učiteľov, suplovaním, náhradným vyučovaním...
V Devínskej si, učitelia i zriaďovateľ
vybrali druhú alternatívu, ktorou splnil
požiadavky učiteľov, rodičov a k otázke sa postavili všetci vlastne zodpovedne.
r

odpad z údržby zelene a veľkorozmerný odpad

Zberný dvor odpadov
od 1.7.2011 je v Denove na Eisnerovej ulici č. 25 otvorený zberný dvor
odpadov. V Denove je umiestnený kontajner na biologicky rozložiteľný odpad
a na veľkorozmerný komunálny odpad. Občania s trvalým pobytom v MČ Bratislava Devínska Nová Ves môžu svoj veľkorozmerný a biologicky rozložiteľný odpad
odovzdať v Denove

vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
Bezplatne môžu odovzdať:
• max. 200 kg veľkorozmerného odpadu, nie viac ako prívesný vozík /
6 mesiacov
•

biologickyrozložiteľný odpad bez obmedzenia i v pracovné dni počas
prevádzky Denovy

•

stavebný odpad v množstve do 100 kg, s potvrdením z MÚ na základe ohlásenia udržiavacích prác , stavebný odpad majú občania DNV možnosť uložiť
na skládku inertného odpadu v DNV–6 t inertného odpadu (betón, zemina,
dlaždice a p.) na základe ohlásenia udržiavacích prác (potvrdenie dostanú na
MÚ DNV), 12,8 t na základe ohlásenia stavby, prípadne 51,2 t na základe
stavebného povolenia.

Kontakt na skládku : 02/64 77 43 48
Správa cintorína v DNV
Stránkové hodiny v roku 2011

POZOR zmena
pondelok 3. 10.2011
pondelok 7. 11.2011
pondelok 5. 12.2011

čas: 9,00 - 12,00 / 13,00 - 17,00
čas: 9,00 - 12,00 / 13,00 - 17,00
čas 9,00 - 12,00 / 13,00 - 17,00

V prípade pohrebu a naliehavých vecí prosím volajte na tel. čísla:
0911 640 100 – správca, 0918 652 903, 0948 521 352

DEVEX 2

Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci so
spoločnosťou Marius Pedersen vykoná

v sobotu 24. 9. 2011 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Zber odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivín
Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v uvedenom
termíne môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti
s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:

Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
Istrijská ulica - pred požiarnou zbrojnicou,
Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olovené batérie,
motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch
(bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám
ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.
Rovnakú akciu zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín
uskutoční Magistrát hl.m. SR Bratislavy za súčinnosti MČ DNV
v sobotu 1. 10. 2011 od 8.00 do 10.00 h
na Istrijskej ulici pre bývalou požiarnou zbrojnicou
VYUŽITE TIETO PRÍLEŽITOSTI A ZBAVTE SA
ZLÉHO A NEPOTREBNÉHO ODPADU.

Popri rieke Morava
pribudli značenia na cyklochodníku
K začínajúcemu sa Týždňu mobility otvorili v lokalite mestskej časti
Devínska Nová Ves novovyznačenú
cyklotrasu od mosta Lafranconi až po
obec Závod. Ide o nové značenia,
smerovníky a informačné tabuľky,
ktoré pomôžu cykloturistike lepšie
sa zorientovať na trase pozdĺž rieky
Morava a Dunaj.
Kraj má záujem na spolupráci
s hlavným mestom a mestskými časťami
v oblasti cykloturistiky a ponúkať cyklistom nové možnosti, aby sa na cestách
cítili bezpečne. Rovnako má záujem
podporovať integrovanú dopravu tak,
aby ľudia viac využívali hromadnú dopravu na úkor individuálnej automobilovej dopravy.

Kraj chce naďalej rozširovať cyklotrasy. Župa sa intenzívne zaujíma
o výstavbu cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom, v spolupráci so spoločnosťou.
Regionálne cesty chce nielen
budovať nové cyklochodníky, ale tiež
opravovať tie súčasné. Hlavné smery
záujmu sú sústredené na trasy popri
rieke Morave, ale tiež na ťahu od Rače
a Vajnôr smerom na Svätý Jur a Pezinok, ako aj trasy medzi Bernolákovom
a Ivankou pri Dunaji, či v samotnom
hlavnom meste.
Zámerom je, aby ľudia v čoraz
väčšej miere uprednostňovali bicykel
nielen na krátkodobú rekreáciu, ale aj
na cestu do práce.

Na oslavách
20. výročia založenia VW SK
(Pokračovanie zo strany 01)

Hexu a Pavla Haberu so skupinou
Team. Akciu ukončil ohňostroj z dielne
svetového odborníka na zábavnú pyrotechniku Ľ. Masára.
Medzi divákmi, poslucháčmi ale
aj domácimi vítajúcimi hostí sme videli: predsedu predstavenstva VW
SK Dr. Andreasa Tostmanna, Zoro-

slava Smolinského, predsedu ZO OZ
KOVO pri VW SK, Wilfrida von Ratha,
člena predstavenstva pre personálmu
oblasť, Ing. borisa Michalíka, jedného
z prvých zamewstanancov VW SK,
vedúceho právneho oddelenia a tiež
správcu nadácie ﬁrmy VW SK.

Rok sa pomaly schádza s rokom
od komunálnych volieb a veľa ľudí
si kladie otázku, či voľby, ktoré boli
v DNV prevratné, priniesli nejaké
zmeny. Inu, priniesli. DENOVA
je akosi aktívnejšia, v Devínskej
pribúdajú chodníky a parkoviská za posledných 10 rokov ich toľko
nepribudlo ako za posledný rok,
na školách a škôlkach máme nové
okná, ale čo ma najviac potešilo, na
sídlisku Kostolné rekonštruujú detské
ihriská. Na ulici Ivana Bukovčana
pred bytovými domami s popisným
číslom 16 a 18 a za bytovým domom
na ulici Jána Poničana 1 už máme
krásne, moderné detské ihriská. Dva
týždne usilovnej práce robotníkov,
ktorí obetavo od rána od 07:30
do neskorého večera pracovali so
zbíjačkami, krompáčmi a kladivami

Nový vietor
(práve v tých tropických dňoch augusta), dostávajú konečný tvar.
V súčasnej dobe, keď opäť stúpa
pôrodnosť a k slovu sa hlásia silné
ročníky ´74 - ´80, ktoré deti odkladali, je toto viac ako príjemná
udalosť. Naše malé ratolesti sa budú
mať konečne kde dôstojne hrať
a tráviť svoj voľný čas. Pevne verím,
že psičkári budú toto nové ihrisko
s rešpektom, že sa tam hrávajú
malé deti, obchádzať. Pán starosta,
ďakujeme, že popri tom, v akom
stave ste prevzali Devínsku po svojom
predchodcovi, myslíte aj na naše deti.
PS: Kladiem si ale otázku, čo pre
Devínsku osobne urobil pán Tešovič
okrem vydávania svojho pamﬂetu...
Denis Ružovič

Starosta prišiel so svojimi deťmi skontrolovať funkčnosť ihriska.

Výroba plastových, pasívnych, hliníkových
a protipožiarnych okien a dverí.
Stavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Milan Magula - MIMA
Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: +421 2 5262 2624 – 25
fax.: +421 2 5262 2626
mobil: 0911 526 625

mima@plastoveokna.sk • www.plastoveokna.sk

S OKNAMI MIMA NEBUDE VÁM ZIMA
obchodná kancelária: Jelenia 24, 811 05 Bratislava
Po - Pia: 7,30 - 17,00 hod.

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
1. 10. Členská schôdza Jednoty dôchodcov
- slávnostný program pri príležitosti mesiaca starších
- veľká sála Istra Centra od 15.00 h
8. 10. Šarkaniáda
- podujatie pre všetky deti, ktoré radi púšťajú šarkanov
- oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
- organizuje Turistická Informačná Kancelária
DNV v spolupráci s OZ Hlaváčik
- miesto: kopec Glavica od 13.00 h, vstup voľný
8. 10. 560. výročie prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi
10. hod. Minulosť, súčastnosť a budúcnosť DNV
- odborný seminár spojený s prednáškou, miesto:
Veľká sála Istra Centra, vstup voľný
13.30 hod. Exkurzia Slovenského národného múzeua
- Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku , návšteva
Turistickej Informačnej Kancelárie DNV
16. hod. Slávnostný koncert v Kostole Ducha
Svätého v Devínskej Novej Vsi

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@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.
24. 9. Kamenná tvár Devínskej Kobyly
- pešia exkurzia so sprievodcom zameraná na geologické
a paleontologické zaujímavosti NPR Devínska Kobyla
- exkurzia sa koná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
Vstupné: zdarma
Miesto odchodu: 14.00 h TIK DNV, Istrijská 49
1. 10. Kláštor Melk a zámok Schallaburg
- autobusový výlet do Rakúska s návštevou kláštora Melk,
jedného z najväčších klenotov barokovej architektúry
na svete a renesančného zámku Schallaburg
- poplatok: 12,00 Eur + vstupné do pamiatok, miesto
odchodu: 8.00 h TIK DNV, Istrijská 49, prihlasovanie na
výlety najneskôr 5 dní vopred!!! www.tikdnv.sk

DEVEX 4

Predstavujeme
Tanečné Centrum Eleganza
V Devínskej Novej Vsi patrí TC Eleganza
už medzi zabehnuté tanečné krúžky a na
históriu, súčasnosť a plány do budúcnosti sa
budeme pýtať vedúceho a zakladateľa TC
Eleganza Ing. Milana Bačiaka.
Začneme históriou. Kedy vlastne
vzniklo Tanečné Centrum Eleganza
a čomu presne sa venujete?
TC vzniklo koncom roka 1999 na ZŠ
P.Horova. V súčasnosti máme pobočky v 2
mestských častiach (Devínska Nová Ves
a Ružinove), ale základňa napriek tomu
zostala v rodisku tohto klubu – v Devínskej
Novej Vsi. Trénujeme v pekných a na náš
šport ako stvorených priestoroch Istracentra.
Venujeme sa hlavne tanečnému športu –
predtým nazývanému spoločenský tanec.
Tance ako Tango, Valčík, či ča-ča a samba
sú pre našich tanečníkov denný chlebíček.
V súčasnosti trénujú v klube traja tréneri.
Všetci boli ﬁnalisti Majstrovstiev Slovenka,
Klárisa Ufnárová v latinsko-amerických tancoch a ja v štandardných tancoch sme boli
aj Majstrami Slovenska. Trojlístok trénerov
dopĺňa charizmatický Attila Molnár.
V akom veku začínajú tanečníci
vo Vašom klube?
S tancom ja najlepšie začať v mladom
veku a ak chceme bojovať o najlepšie
umiestnenia na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach musíme začať s deťmi
mladšieho školského veku, t.j. prvý stupeň
ZŠ. Tí tvoria jadro a základňu, z ktorej
vyrastá budúca generácia tanečníkov. Tento
rok plánujeme aj tanečné kurzy pre 9. triedy
ZŠ tzv. malú tanečnú. Aby sme nezostali len
u školákov, TC má v sebe začlenené aj dospelé páry, ktoré tancujú najvyššiu – medzinárodnú triedu. Rodičia, ktorí majú záujem
o prihlásenie dieťaťa ho môžu prihlásiť cez
formulár, ktorý nájdete na našej webovej
stránke www.eleganza.sk.
Nájdu si u vás miesto aj dospelí
začínajúci tanečníci?
Pre tých, ktorí nemajú záujem o špičkové
športové výkony, ale sa chcú tancom jednoducho zabávať, je tu Hobby Klub – tam sú
tanečné páry staršie ako 18 rokov. Už v septembri začíname s novým kurzom a tak ak
chcete prekvapiť svojich známych na plese
nejakou krokovou variáciou, je teraz ten
pravý čas začať. Doteraz absolvovalo tento
kurz už vyše sto tanečných párov.
Prihlasovací formulár nájdete tak isto na
našej webovej stránke www.eleganza.sk.
Od vzniku klubu je za vami dlhá cesta,
pochváľte sa nejakými úspechmi?
Za vyše desať rokov sme sa stali už
zabehnutým a akceptovaným klubom po

celom Slovensku, ale i za hranicami SR.
Môžeme sa pochváliť viacnásobnými
ﬁnálovými umiestneniami na Majstrovstvách
Slovenska v štandardných tancoch ako aj
v najťažšej kategórii - kombinácii 10 tancov.
Okrem toho sa naše páry umiestňujú vo
ﬁnále a víťazia na postupových súťažiach
a súťažiach neregistrovaných párov.
O kvalite TC svedčí aj fakt, že u nás trénujú
aj páry z iných mestských častí. Každoročne
organizujeme dve klubové súťaže a tradičné
sa stali aj Galavečery TC Eleganza, kde sa
stretávajú nielen deti a rodičia z nášho klubu
ale aj všetci tancachtiví občania mestskej
časti. Tento rok sme zorganizovali aj s podporou starostu MČ, pána Milana Jambora
súťaž „O pohár starostu MČ DNV“. Celkovo sa ne nej zúčastnilo vyše 200 párov

z Česka, Maďarska a Slovenska. Verím, že
aj v tejto sezóne sa podarí zorganizovať
ďalší ročník.
Čo ešte môžete ponúknuť našim
čitateľom?
Robíme individuálne lekcie pre páry,
ktoré sa pripravujú na plesy alebo
stužkové. Veľmi obľúbené sú lekcie tanca
pre budúcich novomanželov. Okrem toho
robíme tanečné ukážky a úvodné predtancovania na plesoch, podnikových oslavách
a aj súkromných večierkoch. V prípade
záujmu prosím volajte moje telefónne číslo
0905/62 85 81, alebo pošlite e-mail na
adresu eleganza@eleganza.sk
Aké máte plány do budúcnosti?
Hlavným cieľom je mať v priebehu
nasledujúcich rokov minimálne jeden
tanečný pár na majstrovskej súťaži na stupni
víťazov. Samozrejme budeme pokračovať
vo výchove ďalších generácií a aj rozširovať
spektrum tanečných žánrov. Uvažujeme aj
o zriadení disko a Latino sekcie. Chceme
rozšíriť spoluprácu aj s MČ Devínska Nová
Ves tak aby sme mohli usporiadať medzinárodnú pohárovú súťaž.
Ďakujeme za rozhovor.

ˇ
Spolocenská
kronika
Uvítali sme
nových spoluobčanov
Simona FILIPOVIČOVÁ
Andrej DRITOMSKÝ
Vitajte!

Zosobášili sa
Lukáš GROŽAJ
a Silvia FOLTÍNOVÁ
Stanislav ROVENSKÝ
a Miroslava POLYAKOVÁ
Ing. Michal RUŽOVIČ
a Ing. Dana HODRMENTOVÁ
Roman URMANIČ
a Mária HABLÁKOVÁ
Bc. Marek RYŠÁNEK
a Ing. Lenka ADAMOVÁ
Pavol ŠTEFFKO
a Katarína
SCHERHAUFEROVÁ
Andrej ROZBORIL
a Katarína BEZDĚKOVÁ
Jaroslav MAJEROV
a Lenka ŠILHANOVÁ
Vladimír SURANOVSKÝ
a Katarína SLEZÁKOVÁ
Blahoželáme!

Diamantový
sobáš
Šesťdesiat rokov
spoločnej cesty životom
si pripomenuli
a oslávili manželia
Albína,
rod. Lipková a František
PREDAJŇOVÍ

Poslanecké utorky
Stretnite sa s poslancami
z klubu SDKÚ-DS - SaS
každý prvý utorok v mesiaci
18.00 - 19.00 vo vile Košťálka
na neformálnom rozhovore.
Čakáme vás 4. októbra 2011

Slovo

majú Novoveštania
Bezdomovci a neprispôsobiví
občania robia starosti všetkým vo
svojom okolí. Všade. Aká je situácia
v Devínskej? Je to v rámci normy? (čo
je pre tento pojem a situáciu norma?),
alebo sme na tom lepšie ako iné mestské časti, či obce?
Píšte, mailujte, upozornite, ponúknite
riešenia.
R
Prečo nie sú v prevádzke tenisové kurty nad futbalovým štadiónom?
mh
Podľa našich informácií práve prebieha výberové konanie na záujemcu
o prevádzkovanie kurtov.
r
Aj na sídlisku Stred (z dvora)
pociťujeme nedostatok odpadových
košov hlavne zo strany ako je Uhrovecká ulica.
Marek B

TOLDY BROTHERS, s.r.o.

Ku gratulantom
sa pripája
aj redakcia Devexu

Odišli z našich
radov

Milan SLOVÁK
Nech odpočíva v pokoji!

MURÁRSKE PRÁCE
menšieho rozsahu
Murovanie, omietky, stierky,
štuky, maľovanie, obklady,
dlažby, zatepľovanie.
KVALITNE A LACNO!
tel.: 0907 476 542

Škola ŠELIEM 2011
Akadémia čínskych bojových umení
Škola ŠELIEM pripravila pre mestskú časť Devínska Nová Ves nové
špeciálne kurzy kung fu pre deti (4-8
rokov) a a mládež (9-13) či dospelých. Od septembra 2011 môžu deti
už od 4 rokov navštevovať kurzy pohybovej prípravy, sebaobrany a kung
fu v priestoroch ZŠ I. Bukovčana kde
sa nenaučia iba pohybu, ale i disclíne a rešpektu. Akadémia združuje
4 samostatné školy, ktoré fungujú
samostatne a spoločne sa stretávajú
na exhibičných podujatiach v rámci
celého Slovenska a aj na pôde
spoločných slávnostných cvičeniach
Školy Šeliem. Prečo „šelmy“? Primárne
zameranie školy je výučba starých
čínskych zvieracích štýlov ako opica,
tiger, panter alebo had. Študenti sa
majú možnosť naučiť i klasické štýly
kung fu či boju s dlhou palicou, kali
palicami, nunchaku alebo yawarami.
Cvičenia sú vhodne pri mužov i ženy.
Počas augusta akadémia pripravila
pre členov špeciálne 3-týždňové podujatie s názvom Letná škola bojových
Zákaz vodenia psov
do celého areálu
Základnej školy
na Ul. I. Bukovčana 3.

ŽALÚZIE
(veľký výber farieb a vzorov)

horizontálne 
vertikálne

vonkajšie rolety 
sieťky proti hmyzu

markízy  látkové

roletky

Areál v okolí obidvoch budov
slúži žiakom počas veľkej
prestávky, poobede
na aktivity v školskom klube.

umení, ktorej sa zúčastnili deti z DNV
už od 9 rokov. Učili sa umeniu Meihuquan a taktiež umenia dlhej palice.
Cvičné penové zbrane ako nunchaku
akadémia využíva aj na svojich tréningoch a kurzoch pre deti, mládež i dospelých.
Najlepší a najtalentovanejší študenti
sa pravidelne zúčasťňujú vystúpení ako
Bojové Umenia 2011, Comics salón
a podobne. Študenti majú od septembra možnosť zapojenia do množstva
súťaží, kde môžu svoj talent a drinu na
tréningu zúročiť. Od septembra pripravujeme pre našich študentov športovú
ligu a súťažnú prípravu vo všetkých
kurzoch, teda vrátane detských,
mládežníckych i dospelých. Súťaživosť
podporuje zdravý rozvoj osobnosti
i ľudské ego či podporujú zdravú
konkurenciu.
Ak chcete zúročiť pohybových talent
vašeho dieťaťa alebo ten svoj navštívte
naše kurzy už tento september.
Škola ŠELIEM
www.skolaseliem.sk

FUTBAL
seniori IV. liga
5. kolo
FCL DNV – Čunovo

1:0

g: Pillar

OKNÁ
plastové

SALAMANDER
ALUPLAST

Eisnerova 21, DNV
02 – 6477 7441
mob.: 0911 662 680
tel.:

e-mail: miky149@centrum.sk

- Čo je maximálna neobľúbenosť?
Keď vám nechodia už ani
účty ani upomienky.
•••
- Dobrá žena buď pije,
alebo nalieva.

•••
Učiteľ na hudobnej varuje žiaka:
- Ak ma budeš takto hnevať ďalej,
poviem rodičom, že máš talent.

DEVEX 5

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves (MČ DNV)
upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatí na území mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej
zo zákona č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č.
384/1997 Z. z. a zákona
č.479/2008 Z.z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže MČ DNV
podujatie
zakázať,
alebo
usporiadateľovi uložiť pokutu.
Oznámenie
o
konaní
kultúrnej alebo športovej
akcie, zhromaždenia
Usporiadateľ
verejných
kultúrnych,
telovýchovných,
športových a turistických podujatí na území mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
je povinný písomne oznámiť
zámer zorganizovať podujatie
na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Miestnemu úradu, najneskôr 7 dní
pred uskutočnením podujatia. V
odôvodnenom prípade možno
oznámenie podať aj v kratšom
termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný
usporiadateľ podujatia oznámiť
bezodkladne.
Verejnými kultúrnymi
podujatiami sú verejnosti
prístupné divadelné, ﬁlmové
a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné
produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového
umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
tanečné zábavy a iné akcie
v oblasti spoločenskej zábavy. Za
kultúrne podujatia sa považujú
aj verejnosti prístupné artistické
DEVEX 6

produkcie, cirkusové a varietné
predstavenia.
Verejnými
telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové
a turistické súťaže, stretnutia,
turnaje, preteky a iné podujatia
spojené s pohybovo-rekreačnou
aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné
kultúrnej verejnosti. Podujatie sa
považuje za verejnosti prístupné,
ak sa koná pre individuálne
neurčených návštevníkov.
Potrebné doklady
• www.devinskanovaves.sk/
buxus/docs/tlaciva_pdf/tlacivo_kult_ozn_int.pdf” Oznámenie
o konaní verejného kultúrneho
podujatia - interiér - kultúrne zariadenia (tlačivo)
• www.devinskanovaves.sk/
buxus/docs/tlaciva_pdf/tlacivo_kult_ozn_int2.pdf” Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér - iné zariadenia (tlačivo)
• www.devinskanovaves.sk/
buxus/docs/tlaciva_pdf/tlacivo_kult_ozn_ext.pdf” Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - exteriér (tlačivo)
• w w w. d e v i n s ka n o v a v e s .
sk/buxus/docs/tlaciva_pdf/
tlacivo_sport_ozn.pdf”
Oznámenie o konaní telovýchovného,
športového, turistického podujatia (tlačivo)
• www.devinskanovaves.sk/
buxus/docs/tlaciva_pdf/tlacivo_zhromazdenie.pdf” Oznámenie o usporiadaní verejného
zhromaždenia (tlačivo)
Poskytovanie dotácii
v oblasti kultúry a športu
Finančné dotácie môže mestská časť Bratislava – Devínska
Nová Ves poskytnúť oprávneným
subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť
v oblasti kultúry a športu.
Dotácia môže byť poskytnutá iba

na základe písomnej žiadosti podanej v termíne do 15.10.2011.
Poskytovanie
dotácií
z rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom, okruh
oblastí, ktorých sa poskytovanie
dotácií týka, podmienok, za
akých môžu byť poskytované,

postup pri prerokovávaní ich
poskytovania a zúčtovanie
poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č.
7/2011, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom.

Glavica N E W S

(Čo nové v obchodnom centre?)
Prázdniny skončili a pre
každého z nás dospelých začína
nový kolotoč, ktorý spočíva
v koordinácií vlastných povinností
s povinnosťami našich ratolestí.
Tento rok sa škola síce začala
trošku neskôr, ale aby sme
to školákom spríjemnili, pripravili sme v obchodnom centre Glavica pre deti menšie
i väčšie zábavné popoludnie
s názvom Škola volá. Vystúpilo
to množstvo umelcov a akrobatov. Menšie deti tradične prišli
zabaviť klauni, mohli si poskákať
na skákacom hrade a na trampolíne. Pre tých väčších boli pripravené adrenalínové vystúpenia na bicykloch, deti sa mohli
zoznámiť s horolezcami a sami
si vyskúšať lezenie na lane alebo
sa pohojdať na Maxi hajdačke.
Prišli deti z folklórneho súboru
Kobylka, ktoré dynamickým
tancom
rozprúdili
atmosféru štvrtkového popoludnia.
Nové
obchodné
centrum
postupne ožíva, najnovšie pre
Vás pripravuje otvorenie obcho-

du s hračkami hore v obchodnej
galérii a mamičky s deťmi môžu
chodiť do Rodinného detského
centra Včielka – skákacie hrady,
trampolíny budú odteraz na
poschodí permanentne a pripravia deťom množstvo zábavy.
Každú stredu budete dostávať do
schránky informácie o novinkách
a programe v obchodnom centre.
Už dnes je v obchodnom centre
TESCO, DM-drogeriemarkt, Tatra
banka, lekáreň (7 dní v týždni),
čistiareň, kvetinárstvo, Mediapress, papierníctvo, bagetéria,
kaviareň, kníhkupectvo, šperky
a módne doplnky, cestovná
kancelária, darčeky, dámsky butik, stávková kancelária a herňa.
V najbližších dňoch Rodinné
centrum
Včielka,
predajňa
hračiek, detský butik, od 1.novembra ázijská reštaurácia.
Vždy
aktuálne
informácie
a otváracie hodiny nájdete na
www.glavica.sk
Pokiaľ máte záujem
o prenájom, volajte
0902 893 305.

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

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler,
sústruh na drevo) na nožný alebo
ručný pohon v akomkoľvek stave
a veku.
tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA
Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava príjme do
zamestnania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné
autá (VP skupiny C + E) s potrebnými
školeniami a dokladmi.
Podmienky: prax min 5 rokov

toto celé v rámiku
tel.: 02/ 64 369 590, 0908 700 684
mail: sekretariat@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• 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
• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov
aj nemčinu pre technikov, vrátane

základov. Všetky úrovne. Cena: 5 Eur
za 1 hod. a 15 min.. Volajte.
tel.: 0911 457 227
• Autovýfuky, rozvody motorov, tlmiče,
ramená a čapy a ine nové lacné
náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800

KATALÓG
Devex 2011
opravte si v katalógu

07 - ROZLIČNÉ

V obsahu katalógu sú lekárne
na strane 38. Keďže tohtoročný
katalóg má iný formát ako v predchádzajúce roky, pri zalamovaní
došlo k posunu, ktorý ani sadzač
ani korektor nezachytili a tak
lekáreň Liberi na strane 36
síce je graﬁcky znázornená, ale
v obsahu sa nenachádza.
Lekárni sa ospravedlňujeme
a čitateľov prosíme, aby si v obsahu doplnili k odkazu lekáreň
aj stranu 36.

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55.
tel.: 6477 4642

Za pochopenie ďakujeme.
Redakcia

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový byt
v DNV.
tel.: 0949 124 131

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám st. rodinný dom v DNV.
tel.: 0910 421 170
• Ponúkam do prenájmu 15 árovú
ohradenú záhradu na Cerovej pri Partizánskom.
tel.: 0949 628 317
(15.30-18.00 h)

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
zápisnika
• Od 29. do 31. 8. na J. Poničana
neznámy páchateľ poškodil vozidlo Š Felicia, čím majiteľovi
spôsobil škodu 230 Eur.
• V stredu 31. 8. sa neznámy
páchateľ vlámal na J. Poničana
do vozidla Š Fabia, kde ukradol materiály za 1020 Eur
a poškodením spôsobiul škodu
150 Eur.

• O deň neskôr 4. 9. hliadka OO
PZ DNV zaistila o 1.40 h. osobu,
ktorá sa dopustila priestupku proti
verejnému poriadku, keďže neuposlúchla hliadku polície znečisťovala
verejné priestranstvo.
• V ten istý deň 4. 9. na Mlynskej
neznámy páchateľ poškodil vozidlo Citroen C4. Rozbil okno na
vozidle a majiteľovi spôsobil škodu
260 Eur.
• V stredu 7. 9. zaistila hliadka
polície vo VW SK osobu, ktorá
sa dopustila priestupku proti
občianskemu spolunažívaniu.

• V obchode DM v OD Tesco
zaistila polícia z DNV občana,
ktorý ukradol tovar za 76 Eur.
• V nedeľu 11. 9. Na vyhliadke
zadržala hliadka PMJ vodičský
preukaz vodičovi jazdiacemu
motorové vozidlo pod vplyvom
alkoholu. O 40 min. neskôr opäť
jazdil autom, pričom pri kontrole
ho zadržala hliadka polície OO
PZ DNV.
• V ten istý deň 11. 9. neznámy
páchateľ ukradol na J. Jonáša zo
spoločnej chodby bicykel v hodnote 100 Eur.

• Rovnaký čin sa stal na ulici
J. Smreka z 12. na 13. 9, kde
ukradnutý bicykel mal hodnotu
260 Eur.
• V stredu 14. 9. nahlásili
nezvestnosť 65 ročného muža
z Devínskej. Jeho telo našli 16. 9.
v Čunove vo vodách Dunaja.
• V ten istý deň 14. 9. hliadka
OO PZ DNV zaistila dve osoby,
pretože pri kontrole sa nachádzali v odcudzenom vozidle
Š. Felicia.

Tomáš štvrtý, najlepší zo Slovákov
v prvom preteku a v druhom po
„hodinách“ až ôsmy.
Slovakiaring po druhý raz bol
motoristickou lahôdkou. Pri takej
účasti, akým bol pretek GT 3.
A plná zostava vozidiel DTM, dosiahol Tomáš najlepší výsledok,
ktorý mohol a to piate miesto
v CEZ , kde boli pred ním len
vozidlá DTM. Celá slovenská
konkurencia bola za ním, okrem
dvoch pretekárov Rosinu a Sládečku, ktorý mali požičané práve
vizidlá DTM.
Posledný víkend augusta sme
boli na druhom maďarskom

okruhu Panoniaring, kde stal
Tomáš po obidva dni na prvej
štartovacej pozícií, čo prvý deň
využil a vyhral. Druhý deň sa pri
boji o prvé miesto, po zbabranom
štarte, ocitol pred koncom v štrku,
takže skončil až piaty.
Po predchádzajúcich úspechoch, ktoré dosahovali Studeničovci, sa znovu presadzujeme
v tomto športe, ako dominujúca
lokalita v rámci Slovenska, či už
vyššie spomínanou aktivitou alebo
aj aktivitami nášho Autosportteamu Presskam.

OO PZ DNV

ZNOVU NA ŠPICI

motoristického športu zásluhou nášho

pretekára Tomáša Liedla.
Koncom mája tohto roku
odštartoval seriál Majstrovstiev
Zóny Strednej Európy a seriál
majstrovstiev Slovenska na okruhu
pretekmi na Hungaroringu a pokračoval pretekmi na Slovakia ringu,
Redbull ringu, v Poznani, Moste
a na Panonia ringu.
Tento rok vydala komisia pre okruhy rozhodnutie o zvýšení váhového limitu pre všetky pretekárske
vozidlá, čo tento nezmyselný čin
vyradilo viacej vozidiel z hry o titul
majstra Slovenska a vyradilo to aj
nášho pretekára Tomáša Liedla.
Škoda, lebo ostatné štáty v rámci
Zóny Strednej Európy to buď
oddialili alebo navrhli iné riešenie.
Kedže predsedom komisie je aktívny a ambíciozny pretekár, ktorý
chce vyhrávať, tak sme to nevedeli
nijako ovplyvniť.

Našim cieľom sa stala Zóna Strednej Európy /ďalej len CEZ/.
Hneď prvý pretek na Hungaroringu ukázal , kto bude jazdiť
na špici slovenských jazdcov.
V prvom preteku stál na druhej
štartovnej pozícií a v druhom mal
poleposition. Vychytanie „múch“
po zime však prinieslo len jedno
štvrté miesto. V Rakúskom Red
bull ringu skončil na druhom mieste a v nasledujúcich pretekoch
na Slovakiaringu mal síce poleposition obidva dni ale prvý
musel kvôli poruche štartére,
štartovať z boxov. Skončil šiesty
ale na druhý deň si to vynahradil
prvým miestom. Nasledujúci víkend sa odohral v Moste, pri silnej
konkurencii vozidiel DTM a jazdcov, už niečo znamenajúcich
v Európe. Napriek tomu skončil

zrv
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