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Príhovor
Pre predvolebný blok
som
zvolil
motto: Aby
sme
viac
hľadali efektívny spôsob, ako žiť vedľa
seba ... a tam možno dodať
toho mnoho. Pokojne, spokojne, svorne, dobre... hlavne
však ľudsky, priateľsky. Ani
netuším, kde som na tú
myšlienku prišiel, postretol
ju, nechal sa ovplyvniť. Vedel
som iba, že ju treba vysloviť,
ponúknuť, veď, a nielen v tieto
dni, sa akosi žiada.
Nemyslím na pokoj ako
ničnerobenie. Myslím na pohodu, v ktorej možno cítiť
tvorivý nepokoj ako v umení,
rovnako pri tvorbe a realizácii plánov, programov i reálii
pre obec a jej obyvateľov. Tam
možno míňať energie a energie.
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Vianočná ulička 2014
bude v dňoch 5.- 7.
decembra 2014 na
Hradištnej ulici.
V prípade záujmu o priestor
zašlite svoju prihlášku poštou
alebo doručte osobne do
10.11.2014 na adresu:
Miestny úrad MČ Devínska
Nová Ves, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava, alebo
pošlite sken dokumentov
vianocnaulicka@mudnv.sk
Budeme mať v Devínskej
takéto centrálne námestie?
Medzi cintorínom a Ternom?
Aj s podzemnými garážami?
Možno áno. Záleží ako
sa posatví k plánom
a návrhom nové vedenie
obce a noví členovia
miestneho zastupiteľstva
po novembrových voľbách.

Cena za architektúru 2014

Treba bojovať, alebo
súťažiť?
A nech aj nabádanie
hľadania pôsobí napohľad
nepokojne, hľadať efektívny spôsob spolužitia bez
zbytočných hádok invektív,
osočovania, (závisti a iných
hriechov) nás môže iba
posúvať dopredu k cieľom,
ktoré si želáme. Aj keď nám
ich ponúkne iný ako my, alebo
pôjdu vedľa seba, spoločne,
bez podrazov a zádrheľov.
Vydavateľ

Číslo: 11

Trinásty ročník prestížnej súťaže
Cena za architektúru, ktorú
organizuje Slovenska komora architektov pozná svojich
víťazov. Verejnosť vybrala zo

všetkých nominovaných stavieb,
toho najlepšieho zo slovenskej
architektúry
Cenu verejnosti.
Cyklomost slobody (Schlosshof –
Devínska Nová Ves, Bratislava)

Autor: Milan Beláček Spolupráca:
Zoltán Agócz, Ľuboš Rojko.
Zdá sa, že mosty spájajú
nielen brehy, ale aj architektov
a verejnosť, za najpôsobivejšiu
stavbu uplynulého roka bol
vybraný Cyklomost slobody.
Most má originálnu, do doby
jeho výstavby, neoverenú, inovatívnu konštrukciu. Tú predstavuje aj jeho autor Milan Beláček:
„Každá stavba je súčasťou života
ľudí a ovplyvňuje ich. Preto je
veľká zodpovednosť pri návrhu
stavieb a ich realizácii. Ťažko sa
(pokračovanie na strane3)
Uzávierka dnešného čísla
bola 17.10. 2014
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 30.10. 2014,
číslo vyjde 7.11. 2014.
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Cena za architektúru 2014
(pokračovanie zo strany1)
hovorí o stavbe, ktorá bola dlhé
roky utópiou, málokto jej veril,
nakoniec sa uskutočnila. Základný princíp návrhu dizajnového
high-tech mosta bolo hľadanie
harmónie stavby jej jednotlivých
častí a prírodného kontextu s neregulovaným tokom rieky Moravy.
Architektonické riešenie je výsledkom hľadania nového efektívneho
tvaru, biodizajnu a symetrickej
úspornej, výrazovo monumentálnej

konštrukcie. Ponúka promenádu,
vedenú v úrovni korún stromov
lužného lesa, ktorého charakter
sa dynamický mení podľa ročných
období. Trasa mosta je vedená v
zaplavovanej nive rieky, ktorá vytvára extrémne situácie v rámci povodní a ľadochodov.“
Môžeme byť hrdí, že práve
nášmu občanovi a našej mestskej
časti sa dostalo takejto cti, takéhoto
ocenenia.
r

Jablkové hodovanie

Senior Bratislavy 2014
Našu obyvateľku, vedúcu Klubu
dôchodcov, Danku Lipkovú ocenili
16. októbra za jej dlhoročnú prácu so seniormi. Ocenenie mesta
Bratislavy prevzala z rúk primátora
Milana Ftáčnika, ocenenie vlády,

pamätný list Úradu vlády SR za
prínos k zveľaďovaniu kultúrneho
a spoločenského života seniorov
SR z rúk vedúcej Úradu vlády SR
pani Tatiany Janečkovej.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu mestskej časti
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Bratislave-Devínskej
Novej Vsi podľa § 23 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby starostu mestskej časti
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Milan Jambor, 42 r., starosta,
Kosatcová 19, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD
Všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj muštu
a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti. To všetko sľubovali
organizátori Jablkového hodovania, BSK, Istracentrum a MČ DNV, v sobotu 11. októbra na nádvorí knižnice na Istrijskej. A všetko do bodky aj
splnili. V stánkoch sa predstavili ponukami jabĺk, jablkových maškŕt, zákuskov a koláčov, rôznych nápojov až po čistú šťavu, vari dvadsiati ponúkajúci z Devínskej a blízkeho okolia.

2. Marcela Ľuptáková, Mgr., 53 r., štátna radkyňa,
Delená 9, Bratislava, nezávislá kandidátka
3. Rastislav Tešovič, Mgr., 36 r., právnik,
aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jasencová 13,
Bratislava, nezávislý kandidát

Požiadajte o kríky pred váš dom
MČ aj v tomto roku poskytne
kroviny pre obyvateľov MČ,
ktorí majú záujem si ich sami
vysadiť na verejné priestranstvo v
okolí svojho domova.
Obyvatelia Devínskej Novej
Vsi, ktorí majú záujem o poskytnutie takýchto krovín, môžu
o ne požiadať Miestny úrad
DNV, Novoveská 17/A, 841 07
Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať
nasledujúce náležitosti:
• Meno a adresu žiadateľa/
žiadateľov.
• Telefónne číslo + kto má - aj
e-mailovú adresu
• Zoznam kríkov + počet kusov.
• Nákres plánovaného umiestnenia kríkov s rozmermi priestranstva a so zakreslením jestvujúcich drevín.
• Čestné prehlásenie, že sa

o vysadené kríky budete starať
a polievať ich na vlastné náklady minimálne do konca r. 2015.
• Podpis žiadateľa/žiadateľov.
Termín: do 31. 10. 2014.
Pri kúpe uprednostníme druhy,
ktoré sú vhodné pre výsadbu do
verejnej zelene.
Jednotlivé žiadosti budú posudzované individuálne a kroviny
budú poskytnuté iba na verejné
priestranstvá.

FUTBAL
8.KOLO 5. 10.
FK Lokomotíva DNV
- Štart Nepočujúci 1947 1:0 (0:0)
gól: Penzeš
9.KOLO 11. 10.
FK Dúbravka BA - FK Lokomotíva
DNV
0:5 (0:4)
góly: Hasim Rashid Bakar 4,
Hrdlička
Ing. Marián Spišiak
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15. 11. 2014
Volebný obvod č. 9 – Devínska Nová Ves
P.č.

Meno, priezvisko,
akademický titul

Vek

Povolanie

Trvalý pobyt

Názov politickej strany,
politického hnutia, koalície
politických strán a politických
hnutí, nezávislý kandidát

1

Miroslav Encinger

61

podnikateľ

Pod Lipovým47,
Bratislava

LEPŠIA ŠTVRŤ

2

Vladislav Hečko, Ing.

52

manažér

Ľubovníková 67,
Bratislava

EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA

3

Milan Jambor

42

starosta
Devínskej Novej Vsi

Kosatcova 19,
Bratislava

SIEŤ, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Slovenská
demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana

4

Vladimír Mráz, Ing.

58

inžinier ekonómie

Janšáková 22,
Bratislava

Nezávislé fórum

5

Peter Rajkovič, Ing.

54

odborník
na verejnú správu

Bleduľova 34,
Bratislava

Kresťanskodemokratické hnutie,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska, NOVA, Občianska
konzervatívna strana, Konzervatívni
demokrati Slovenska, Strana maďarskej
komunity – Magyar közösség pártja

6

Iveta Roďomová

50

úradníčka

Jána Poničana 9,
Bratislava

PRIAMA DEMOKRACIA

7

Rastislav Tešovič, Mgr.

36

právnik, aktivista o.z.
DEVÍNSKA INAK

Jasencova 13,
Bratislava

nezávislý kandidát

8.

Juraj Zábojník, Ing. Dr. PhD.

52

bezpečnostný analytik

Pavla Horova 35,
Bratislava

SMER – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Bratislave-Devínskej Novej Vsi podľa § 18
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov miestneho
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jakub Abrahám, DiS. art., 21 r., herec, Ivana Bukovčana 16,
Bratislava, nezávislý kandidát
2. Miroslav Antal, Mgr., 41 r., bezpečnostný manažér, aktivista
o. z. DEVÍNSKA INAK, Ivana Bukovčana 20, Bratislava, nezávislý kandidát
3. Róbert Bardač, Mgr.,PhD., 30 r., advokát, Pavla Horova 23,
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
4. Viktor Biloruský, Ing. arch., 49 r., architekt, Ivana Bukovčana
18, Bratislava, nezávislý kandidát
5. Kamil Dedinský, Ing., 60 r., ekonóm, Na hriadkach 17,
Bratislava, nezávislý kandidát
6. Jana Ďuriačová, Mgr., 50 r., novinárka, Mlynská 5, Bratislava,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
7. Jozef Ďurovič, 30 r., záchranár, Istrijská 115, Bratislava, SIEŤ,
Slovenská demokratická kresťanská únia –Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
8. Miroslav Encinger, 61 r., podnikateľ, Pod Lipovým 47, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ

9. Hana Flašková, Ing., 43 r., riaditeľka pobočky banky, Milana
Marečka 9, Bratislava, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
10. Ľubomír Frolek, Ing.48 r. vedecko-výskumný pracovník, Eisnerova 5, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
11. Peter Garaj, 62 r., majster v pridruženej výrobe, Kalištná 7,
Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
12. Michal Gašparík, 27 r., IT špecialista, aktivista o. z. DEVÍNSKA
INAK, Štefana Králika 12, Bratislava, nezávislý kandidát
13. Juraj Gazda, 26 r., pekár, Delená 5, Bratislava, nezávislý kandidát
14. Vladislav Hečko, Ing., 52 r., manažér, Ľubovníková 67,
Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
15. Lenka Hlaváčová, Mgr., 36 r., projektová manažérka, aktivistka o. z. DEVÍNSKA INAK, Ivana Bukovčana 24, Bratislava, nezávislá kandidátka
16. Ľubica Hofmannová, JUDr., 40r., právnička, Pod Lipovým
29, Bratislava, nezávislá kandidátka
17. Tomáš Hulík, Mgr., 38 r., fotograf, ﬁlmár, environmentalista,
Pavla Horova11, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
18. Michal Hušek, Bc., 25 r., programátor, Jána Smreka 7, Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati
Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(pokračovanie na strane 4)
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva v BA-DNV 15. novembra 2014
(pokračovanie zo strany 3)
19. Miroslav Jablonický, Mgr., 63r., sociálny pedagóg, Jána
Poničana 3, Bratislava, nezávislý kandidát
20. Beata Janatová, Mgr., 44r., vrchná inšpektorka Hasičského
zboru, Kalištná 1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
21. Ivan Jankovič, Ing., 50 r., stavebný technik, Istrijská 116,
Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
22. Ľubomír Jánoš, Ing., 54 r., elektrotechnický inžinier, Ivana
Bukovčana 24, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
23. Marian Jendek, 28 r., manažér, Eisnerova 13, Bratislava,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
24. Andrei Kiszel, 38 r., DTP director, Štefana Králika 8, Bratislava,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD

40. Vladimír Pokorský, Ing., 56 r., obchodný manažér, Š
Štefana
Králika 4, Bratislava, Demokratická strana
41. Peter Rajkovič, Ing., 54 r., technický manažér, Bleduľová 34,
Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
42. Iveta Roďomová, 50 r., nezamestnaná, Jána Poničana 9,
Bratislava, PRIAMA DEMOKRACIA
43. Denis Ružovič, 36 r.,IT technik, Ivana Bukovčana 16, Bratislava,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
44. Martin Ružovič, Ing., 46 r., riaditeľ ﬁrmy, Ľubovníková 31,
Bratislava, Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
45. Štefan Sekáč, 56 r., technik, Eisnerova 17, Bratislava, SMER –
sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
46. Zoroslav Smolinský, 45 r., predseda odborov VW, Devínska
Nová Ves č. 7163, Bratislava, nezávislý kandidát

25. Martin Kňazovický, 28 r., poštový doručovateľ, Pavla Horova
24, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD

47. Ondrej Suchý, 41 r., živnostník, Jána Smreka 10, Bratislava,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,
Sloboda Solidarita, MOST –HÍD

26. Vladimír Kočvara, RNDr., 37 r., environmentalista, Uhrovecká
6, Bratislava, nezávislý kandidát

48. Júlia Šemberová, 46 r., ekonómka, Štefana Králika 20, Bratislava, nezávislé kandidátka

27. Michal Kohn, Mgr., 32 r., advokát, Ivana Bukovčana 15,
Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD

49. Andrej Takáč, Ing., 46 r., úradník, Charkovská 1/B, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana
zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska

28. Peter Kolega, 32 r., prezident Turistického klubu AŠK Inter
Bratislava, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jána Poničana 13, Bratislava, nezávislý kandidát

50. Rastislav Tešovič, Mgr., 36 r., právnik, aktivista o. z. DEVÍNSKA INAK, Jasencová13, Bratislava, nezávislý kandidát

29. Andrej Kovarik, Mgr., 31 r., environmentalista, ochranár,
Štefana Králika 8, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
30. Radoslav Krajčír, 34 r., automechanik, Ivana Bukovčana 28,
Bratislava, nezávislý kandidát
31. Peter Krug, Mgr., 68 r., novinár, Kalištná 9, Bratislava, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
32. Viliam Liedl, 63 r., riaditeľ spoločnosti, Štefana Králika 9,
Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska

51. Jozef Tittel, Bc., 24 r., ekonóm, Kosatcová 21, Bratislava, SIEŤ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD
52. Peter Trstenský, Ing., 47 r., ekonóm, Jána Smreka 10, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Sloboda a Solidarita, MOST –HÍD
53. Ján Turner, Ing., 50 r., reštauračné služby, Slovinec 20, Bratislava, LEPŠIA ŠTVRŤ
54. Dana Vanková, Mgr., 32 r., právnička, aktivistka o. z. DEVÍNSKA INAK, Jána Smreka 9, Bratislava, nezávislá kandidátka
55. Andrej Varga, 32 r., manažér, Pavla Horova 17, Bratislava, nezávislý kandidát

33. Marcela Ľuptáková, Mgr., 53 r., štátna radkyňa, Delená 9,
Bratislava, nezávislá kandidátka

56. Eva Vargová, Ing.arch., 56 r., projektantka, 1. mája 3, Bratislava, nezávislá kandidátka

34. Ján Marčok, Mgr., 35 r., softvérový inžinier, Štefana Králika
12, Bratislava, nezávislý kandidát

57. Vladimír Veslár, Ing., 54 r., technik, Jána Smreka 22, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana
zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska

35. Stanislava Molnárová, Bc., 30 r., referentka, Poniklecová 22,
Bratislava, SMER –sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
36. Alojz Moravec, 59 r., kameraman DTV, Pavla Horova 13,
Bratislava, nezávislý kandidát
37. Vladimír Mráz, Ing., 58 r., inžinier ekonómie, Janšákova 22,
Bratislava, Nezávislé fórum
38. Ivica Peretič, 60 r., podnikateľ, Kremencová 5, Bratislava, LEPŠIA
ŠTVRŤ
39. Fridrich Pokorný, 49 r., stavebný technik, Slovinec 77, Bratislava, Nezávislé fórum

58. Veronika Veslárová, Mgr., 26r., právnička, aktivistka o. z.
DEVÍNSKA INAK, Jána Smreka 22, nezávislá kandidátka
59. Juraj Zábojník, Ing. Dr. PhD., 52 r., bezpečnostný analytik,
Pavla Horova 35, Bratislava, SMER – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Strana zelených Slovenska, Strana moderného Slovenska
60. Ján Žatko, Ing., 56 r., inžinier, Janšákova 41, Bratislava,
Kresťanskodemokratické hnutie, NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

DEVEX 4

Devex 11-2014.indd 4

22.10.2014 23:01

Ponúkame hovädzie mäso len
z mladých slovenských býkov.
Hovädzie zadné b.k.
1 kg
7,99 €
Hovädzie predné b.k.
1 kg
6,99 €
Hovädzia roštenka
1 kg
9,90 €
Hovädzie predné s.k.
1 kg
4,99 €
1 kg
5,79 € akcia
Hovädzí močing
Ponúkame len slovenské bravčové mäso.
Bravčové stehno na rezne
1 kg
3,99 €
Bravčové plece b.k.
1 kg
3,75 €
Bravčové karé bez kostí
1 kg
4,99 €
Bravčové krkovička s.k.
1 kg
3,99 €
Bravčový bok
1 kg
3,59 €
Bravčové rebro
1 kg
3,59 €
Údené lahôdkové rebro
Údená krkovička b.k.
Údené stehno
Údené bavorské koleno

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
4,99 €
4,99 €
3,30 €

Oravská slanina
Úd.gazdovská slanina
Úd.gazdovský bok

1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
3,95 €
5,29 €

Sedliacka klobása
Domáca klobása
Bravčová klobása

1 kg
1 kg
1 kg

5,60 €
3,30 €
5,60 €

Bravčová šunka dusená
1 kg
Vinohradnícky nárez
1 kg
Jaternice, krvavnice
1 kg
Bravčová tlačenka
1 kg
Zabíjačková kaša
1 kg
Oškvarky
1 kg
Bravčová masť 500g/ks 2 ks + 1 grátis

5,30 €
3,30 €
3,39 €
3,99 €
2,49 €
3,99 €
1,98 €

Lahôdkové párky – MIRAN
Pikant párky – MIRAN
Slovenská točená saláma
Kabanos – MIRAN

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

3,99 €
3,99 €
2,99 €
3,79 €

Ponúkame hydinu
Kuracie prsia
1 kg
Kuracie zadné štvrte
1 kg
Kuracie trupy
1 kg
Kuracie krídla
1 kg
Sliepka
1 kg
Morčacie prsia
1 kg
Morčacie stehná
1 kg
Morčacie krídla
1 kg
Morčacie krky
1 kg
Kačica
1 kg

5,49 €
2,39 €
0,66 €
1,99 €
2,75 €
6,99 €
5,29 €
2,99 €
2,89 €
2,99 €

Ponúkame teľacie mäso, jahňacie
mäso, čerstvé balené mäso,
mleté mäso /na požiadanie zomelieme/
Ponúkame maďarský chlieb
a výrobky od ﬁrmy Lipóti

OTVÁRACIA DOBA
od
do
pondelok 10.00 – 18.00
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

10.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
7.00 – 12.00
zatvorené
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IMATRIKULÁCIA
v Školskom klube detí pri Základnej škole
na ulici P. Horova 16 v Bratislave
SLÁVNOSTNÝ SĽUB
MY PRVÁCI SLÁVNOSTNE SĽUBUJEME,
ŽE SA VZORNE SPRÁVAŤ BUDEME ,
PO CHODBÁCH BEHAŤ NEBUDEME,
V JEDÁLNI VŠETKO PAPAŤ BUDEME
AŽ KÝM SA ŠTVRTÁKMI NESTANEME.
Dňa 22.9.2014 naši prváčikovia zažili prekrásne popoludnie v školskom
klube. Starší kamaráti pre nich pripravili prijatie do cechu školských
klubárov. Mečom a guličkovým počítadlom ich pasoval kráľ s kráľovnou.
Túto významnú udalosť im spríjemnili kamaráti spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Vytancovaní a vysmiatí odchádzali domov s pamätným
listom v ruke ,ktorý im bude pripomínať tento veľký deň.
Vychovávateľky ŠKD

Bežali sme za zdravím
V sobotu 11.10. sa pred bránou našej Základnej školy na
Ulici Ivana Bukovčana stretli
všetci tí, ktorí odvážne vymenili
sobotňajšie leňošenie za pobyt
na čerstvom jesennom vzduchu
a za aktívny beh za zdravím.
Ruka v ruke tri generácie neváhali
a zúčastnili sa nášho tradičného
JESENNÉHO BEHU NA GRBE.
Všetci zúčastnení športovci mali
energie na rozdávanie a s chuťou
prebehli svoje trate. Príkladom pre
nich bola škôlkarka štvorročná
Laurinka, ktorá ako najmladšia
účastníčka všetkým predviedla ten

správny športový elán. Nie, nie,
nikomu nešlo o lámanie rekordov,
ale o to, aby sme niečo urobili
pre svoje zdravie a strávili zopár
chvíľ v tom správnom kolektíve.
Najzaujímavejšou a zároveň
najsympatickejšou
kategóriou
bola trať, ktorú prebehli tí mladší
spolu so svojimi rodičmi, ba aj
so starými rodičmi. A víťazi? Odmenou bolo pre nich usmievavé
slniečko a zopár drobných cien,
hoci víťazmi bol v podstate každý,
kto neváhal a prišiel. Dovidenia
o rok.
Soňa Škulová

ZŠ P. Horova 16

Európska noc
výskumníkov

2014 - festival vedy
V piatok 26.9.2014
sme sa my, žiaci 8.A
triedy ZŠ P. Horova 16,
zúčastnili zaujímavého
podujatia, ktoré sa koná
vo všetkých členských
štátoch EU.
V bratislavskej Starej
tržnici náš čakalo mnoho prekvapení.V stane
pri vchode nám energetici predviedli, ako sa
dá pomocou šliapania
do pedálov bicykla
tvoriť elektronická hudba, čo sme si aj sami
vyskúšali.

Aktívne aj náučne
Žijeme v krásnej mestskej časti.
Všade, kam sa len pozriete,
môžete obdivovať pestrú paletu jesenných farieb a nádheru,
ktorú nám ponúka naozaj štedrá
devínskonovoveská príroda. Ale aj
v tejto kráse sa dá nájsť niečo, čo
tam vôbec nepatrí. Preto, aby bol
svet okolo nás ešte krajším, zapojili sme sa my, žiaci a učitelia ZŠ
na Ulici I. Bukovčana, do ekologických a náučných aktivít v rámci
kampane Vyčistime Devínsku.
Začali sme čistením areálu našej
školy a verte či nie, čo sa týka
odpadkov, bolo toho neúrekom
a mali sme niekoľko dní čo robiť.
More odpadkov skončilo tam, kam
patria – v košoch a v smetných
nádobách. Po skrášlení školského

okolia, tí starší postupovali ďalej
a počas cyklotúry popri rieke
Morave čistili jej okolie. Stopy po
nezodpovedných návštevníkoch
boli aj tu viditeľné a deviataci mali
plné ruky práce.
V závere zaujímavého týždňa
sa siedmaci zúčastnili geologickej
exkurzie s názvom Kamenná tvár
Devínskej Kobyly zameranej na
geológiu a paleontológiu tejto
zaujímavej lokality. Počas nádherného októbrového dňa sa zase
dozvedeli niečo nové o okolí,
v ktorom žijú. Šikovne sme priložili
ruku k dielu a zároveň spoznali
sme novú tvár Devínskej Kobyly.
Bolo to aktívne aj náučné.
Soňa Škulová

Potom
priamo
v hale Starej tržnice
nás čakal bohatý festivalový program plný
vedeckých expozícií v stánkoch,
interaktívnych exponátov, pokusov
a prednášok, besied a diskusií
s vynikajúcimi slovenskými vedcami. Spoznali sme dobrodružstvá
vedy na vlastnej koži a zoznámili
sme sa osobne so slovenskými
vedcami, výskumníkmi a ich zaujímavou prácou.
Už z názvov niektorých
stánkov je jasné, že sme sa
veru nenudili:
Je možné nemožné?, Slovensko vo vesmíre, Zahraj si na
živých kvetoch, Mobilné roboty
okolo nás, Ovládanie počítača
gestami a hlasom, Postav si

formulu a rozprávaj sa s ňou,
Liečivky pre rodinné farmy,
Hydropónia, Šnorchluj v čistej
vode, Radosť objavovať a.t.ď
Toto podujatie bolo pestré a zábavné, môžeme ho
odporúčať všetkým žiakom
základných a stredných škôl
a samozrejme aj študentom
vysokých škôl, ktorí sa isto venujú
nielen štúdiu, ale aj vede v praxi.
Tešíme sa na budúci rok znovu
v Starej tržnici!!!
Žiaci 8.A triedy
a pani učiteľky
Ochodková
a Korschová.
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Deň zdravej výživy
Vo štvrtok 16. 10. 2014 pri
príležitosti Svetového dňa výživy
sme zorganizovali v našej škole
deň zdravej výživy. Žiaci si prinies-

li do školy zdravú desiatu, zhotovili
v triedach nástenku alebo plagá-

v ZŠ P. Horova 16
ty k danej téme a triedne učiteľky
v každej triede ocenili žiakov
s najzdravšou desiatou. Ďalšou
aktivitou bola celoškolská súťaž
o najkrajšiu a najzdravšiu ovocno-zeleninovú misu. Žiaci za
asistencie triednej učiteľky pripravovali cez veľkú prestávku svoje
výtvory. Vedúca školskej jedálne,
ktorá bola predsedníčkou odbornej poroty, dohliadla na vyhodnotenie prác. Všetky misy boli
nádherné a vybrať tie najkrajšie
stálo žiakov veľa úsilia. Prvé miesto získali žiaci zo VI. A triedy, na
druhom mieste sa umiestnili žiaci
z II. B triedy a tretie miesto získali
žiaci z IX. A triedy. Ovocné odmeny do súťaže venoval sponzor.
Ďakujeme žiakom, triednym
učiteľkám, porote a všetkým
mamičkám za spoluprácu pri vydarenej akcii.

Milé DETIČKY, naše KVIETOČKY
– FIORELLINI, ak máte 2 až 6
rôčkov, príďte K NÁM RÁSŤ.

SHAPE SHAPE SHAPE
Máme otvorené od 1.10.2014.
Pri zápise do 31.10.2014
si môžu Vaši rodičia uplatniť zľavu
10 % na celý školský rok!
Všetko sa dozviete na: www.centrumﬁorellini.sk
Kontakt: 0948 504 256, Cádrova
23, Bratislava - KRAMÁRE
UŽ SA NA VÁS TEŠÍME!

Mgr. I. Kralovičová,
Mgr. I. Jančiarová

Všímajme si osamelých...
MOTTO: Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je
kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa
sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich
priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa,
lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj,
komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.
John Donne
Týmto mottom by som začala.
Je to o nás o ľuďoch ako žijeme,
ako sa správame jeden k druhému.
V našej mestskej časti žijú medzi
nami ľudia, ktorým život nedoprial to, čo je pre niekoho
samozrejmosťou a to rodinu. I preto som sa rozhodla napísať za nich
a požiadať vás milý spoluobčania „
Všímajme si osamelých“. V januári
2014 vzišla myšlienka od pána
starostu Milana Jambora pomáhať
občanom v Devínskej Novej Vsi
a to bezplatnou sociálno-právnou
poradňou. Na základe krásnej
myšlienky bola od 1.2.2014 zriadená na miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi bezplatná sociálnoprávna poradňa. Od februára
2014 do októbra 2014 požiadalo
o pomoc cca 450 občanov z toho
asi 30 občanov osamelých,
ktorým aj bola podaná pomocná

ruka. Bezplatná sociálno-právna
poradňa vie občana usmerniť kam
sa má so svojim problémov obrátiť
a kam majú smerovať jeho kroky.
Mestskú časť Devínska Nová
Ves zaujíma osud tých čo nikoho
nemajú a potrebujú pomoc. I preto
chcem vás milý spoluobčania touto
cestou osloviť, že pokiaľ máte
vedomosť o tom, že vo vašom
vchode, v dome v ulici kde bývate,
sú občania, ktorí nikoho nemajú
a potrebujú pomoc oznámte to
na úrade alebo navštívte bezplatnú sociálno-právnu poradňu.
Pomáhajme si navzájom a hlavne
všímajme si osamelých. Mestská
časť vie zabezpečiť pre osamelých
ubytovanie, vie im zabezpečiť
opatrovateľskú službu a iné
služby s tým spojené. Len musia
o osamelých vedieť. Chceme, aby
aj osamelý človek bol v starobe

obklopený láskou tých ostatných
a hlavne, aby bolo o osamelého
občana aj postarané.
I preto za zriadila na úrade bezplatná sociálno-právna poradňa pre
občana, ktorá pomáha občanom.
Sociálno-právna poradňa poskytuje bezplatné poradenstvo pre
občanov Devínskej Novej Vsi, ktorí
sa dostali nie svojou vinnou do nepriaznivej životnej situácie.
Sociálno-právna poradňa
radí občanom:
• pri riešení ich každodenných
problémov v oblasti sociálnych ako
aj právnych vecí,
• ohľadom ich práv a povinností,
na ktorý úrad či inštitúciu sa obrátiť
so svojou žiadosťou či problémom,
pri riešení nepriaznivých životných
situácií (exekúcia, žaloba....),
• pri riešení manželských či rodin-

ných problémoch,
• pri riešení problémov ako spotrebiteľa,
• rieši problémy osamelých občanov,
• susedské spory a iné problémy,
• školská mediácia zriadiť ju na
školách bezplatne pre učiteľov,
rodičov a deti.
Občanov nezastupujeme na
súde, ale vieme pomôcť občana
pripraviť na súdne konanie.
A následne ho zastupovať cez
naše Združenie sociálno-právne
poradenstvo pre každého.
Na záver by som len krátkymi
slovami napísala, Vážme si jeden
druhého a hlavne pomáhajme
osamelým, tí už nikoho nemajú len
vás, vaše okolie.
JUDr. Ľubica Hofmannová
mobil 0918 807538
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk
26. 10. Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba
Abraháma bude speváčka Sisa Lelkes Sklovská.
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné 3 eurá
29. 10. Lampionáda

- detský zábavný program pred jesennými
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša
- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia
svetlonosov o 16.30 pred Istra Centrom
- lampiónový sprievod
Vstupné: 1,50 eur, registrovaný účastníci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h.
6. 11. Vernisáž výstavy Fotofórum

- vernisáž VI. ročníka výstavy fotograﬁí z portálu fotoforum.istracentrum.sk
- výstava bude pre verejnosť prístupná od 7.11.2014 do 30.11.2014
v otváracích hodinách múzea, vstupné na výstavu: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 od 18.00 h
Organizuje: Istra Centrum a SNM - MKCHS
9. 11. Koza rohatá a jež

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Happy
Miesto: veľká sála Istra Centra, od 17.00 h, vstupné: 1,50 eur
16. 11. Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba
Abraháma bude speváčka Beáta Dubasová
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h., vstupné: 3 eurá
22. 11. Sviatok mladého vína

Pozýva všetkých záujemcov na
FLOORBALLOVÝ TURNAJ

- ochutnávka mladých vín z DNV, Devína,
Malých Karpát, Moravy, Burgenlandu
a Chorvátska
Miesto: Farské centrum, Istrijská 4, 14.00-21.00 h
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum

KDE? Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA 3

23. 11. Katarínsky koncert

(potrebné prezuvky do telocvične)

- účinkuje dychový orchester FOR Bratislava
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h.

KEDY? 30. októbra 2014 vo štvrtok
(prvý deň jesenných prázdnin)

PROGRAM: 8.30-8.45 – registrácia* mladší (10-13rokov)
9.00-11.00 – turnaj mladší

Podujatia TIK DNV
– november 2014
13. 11. od 18.00 h VÝZNAMNÉ MINERÁLY BRATISLAVY

Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním ﬁlmu
a fotograﬁí Prof. RNDr. Pavla Uhra, CSc.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
15. 11. od 10. 15 h ČOKOLÁDOVŇA KITTSEE

Autobusový výlet do najväčšej rakúskej čokoládovne
Program: Film o histórii fabriky, prehliadka výrobne, návšteva čokočárdy
Odchod autobusu: Spred TIK DNV, Istrijská 49,
19. 11. od 18. 00 h GEODIVY NA NÁUČNÝCH CHODNÍKOCH SLOVENSKA

Prednáška pre verejnosť RNDr. Márie Bizubovej
Príďte sa dozvedieť o najbizarnejších GEOdivoch na Slovensku alebo o tom,
čo dokážu prírodné živly...
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
26. 11. od 18. 00 h VLČIE HORY

Premietanie unikátneho ﬁlmu o poslednom kúsku divočiny – horách na
krajnom severovýchode Slovenska, kde príroda ešte ostala neskrotená
a krásna. Následne diskusia s Mgr. Andym Popovičom.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
Bližšie informácie:
Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, 841 07 Bratislava,
02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

11.00-11.15 – registrácia* starší (14-16rokov)
11.15-13.30- turnaj starší
13.30-13.45 – registrácia* (17 a viac roční)
13.45- 15.45 – turnaj
Vytvorte si tímy (4 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať.
Maximálny počet tímov na kategóriu je 6
(z toho 4 tímy sa môžu zaregistrovať vopred) !!!
Maximálny počet hráčov v tíme je 8.
*registrácia tímu možná aj vopred!
Viac informácií na www.goodsports.sk
REGISTRÁCIA prvých 4 tímov
z každej kategórie končí 21.10.2014
Miesta budú ocenené.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!
Telefonický kontakt: 0902 705 507
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Spolocenská
kronika
ˇ

Uvítali sme

nových spoluobčanov
Matej ŠUBÍN
Filip PŘÍKAZSKÝ
Vitajte!

Zosobášili sa
Ing. Jozef FRANC
a Anna HONZOVÁ
Martin KRAJNIAK
a Ing. Nora HORVÁTOVÁ
Bc. Attila KOVÁCS
a Mgr. Lucia
CHRANČOKOVÁ
Michal KIŠŠ
a Miroslava BIELIKOVÁ
Marek GALČÍK
a Katarína BESEDOVÁ
Blahoželáme!

Miestny odbor Matice
slovenskej v DNV
organizuje v piatok
7. novembra 2014
zájazd do
Veľkého Medera
spojený s návštevou
termálneho kúpaliska.
odchod autobusu ráno
o 08:00 hod. od Istracentra
zo strany Hradištnej ulice
záujemcovia sa môžu prihlásiť
u p. Ireny Olgyayovej na
tel. čísle: 0903 865 988

V programe vystúpili: sólistka
opery SND Eva Šeniglová, jej
dcéra Jakuba Šeniglová, Vladimír Dobrík, na klavíri sprevádzal
Dušan Stankovský.

Odišli z našich radov
Ľudmila JANKOVIČOVÁ
rod. Gehryová
Mária TIHELKOVÁ
rod. Tollová
Dušan BIHARY
Mária HRABINOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Pieseň ako dar

Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Z Modlidbičiek M.Rúfusa

A takto sa prihovoril
starkým,
po novom seniorom Vlado Dobrík,
moderátor, ale aj
autor scenára, ba
i interpret v jednej
osobe. Vynikajúcu
atmosféru pripravili
organizátori mestská časť DNV a Istracentrum v programe
pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším v nedeľu
12. októbra v Istracentre.
Programu
predchádzala
slávnostná
schôdza, na ktorej sa
zúčastneným prihovorili predseda ústredia
Jednoty dôchodcov na
Slovensku pán Lipiansky, primátor hl. m. SR
Bratislava M. Ftáčnik,
starosta Devínskej Milan
Jambor a ďalší hostia.

Hudobné a spevácke predstavenie oslávnostnil Vlado
Dobrík poéziou najmä M. Rúfusa (Bože, to boli pohladenia),
ale aj piesňami z klenotnice
našich národných piesní: Tichá
voda, V slzách matička sedela.
Pravdaže sólistka opery SND Eva
Šeniglová žiarila počas celého
večera opernými i operetnými
áriami i tými našimi ľúbeznými
ľudovými. Ba prizvala aj dcéru,
Jakubku Šeniglovú, a spolu hviezdili na programe pre našich seniorov.
A aby ani humor nechýbal,
Vlado Dobrík sa predstavil ako
vynikajúci imitáror, keď v štyroch
interpretáciách predstavil J. Pántika, K. L.
Zachara, G. Valacha
a J. Krónera.
Nadšení diváci a poslucháči nešetrili potleskom
a odchádzali z podujatia opäť bohatší
o neopakovateľné zážitky.
foto Rastislav Polák r
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KANDIDÁT NA POSLANCA
MESTA BRATISLAVY

MILAN
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
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KANDIDÁT NA STAROSTU
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Práca namiesto slov, výsledky namiesto sľubov.

Keď som presne pred 4 rokmi
kandidoval vo voľbách, mal som
niekoľko snov. Sníval som, čo
všetko by som spravil pre Devínsku
ako starosta. Sníval som o tom, ako
budeme sadiť stromy, opravovať
školy a škôlky, budovať miesta na
parkovanie, stavať detské ihriská,
rekonštruovať športoviská, ako
postavíme cyklomost do Rakúska,
ako vyriešime dopravu v okolí
závodu VW. No mojím najväčším
snom bolo, aby z nášho Srdca
(doslova a dopísmena) zmizli
gudróny. Som nesmierne šťastný,
že už o niekoľko mesiacov sa
tento sen mnohých z nás zmení
na realitu a gudróny ostanú len
zlou spomienkou. Po desiatkach
rokoch čakania, po rokoch tvrdej
práce máme náš spoločný sen
na dosah. Dovoľte mi poďakovať
všetkým, ktorí sa na tomto projekte
podieľali. Spomeňme si, ako dlho
sme snívali o moste do Rakúska
cez rieku Moravu. Teraz je krásnou realitou a už len málokto z nás
si dokáže predstaviť, že by sme ho
nemali. Keď som sníval o tom, ako
budeme v Devínskej sadiť stromy,
netušil som, že sa nám ich podarí
posadiť tak veľa. To isté platí aj
o parkoviskách. Keď počujeme
slová parkovanie a zeleň, väčšina
z nás si povie, že to nejde dohromady. Keď som na začiatku volebného obdobia stál pred ťažkou
úlohou, ako riešiť katastrofálnu
situáciu s parkovaním na sídlisku,
povedal som si, že nech urobím
čokoľvek, nesmie to byť na úkor
zelene a zníženia kvality bývania. Keď sa obzriem na tie roky
naspäť vidím za nami obrovský
kus práce – pribudli stovky mi-

Mal som sen

sme tento rok zakúpili, je naša
Devínska oveľa čistejšia. Na
Kolónii som sníval sen o výsadbe
stromov na vale na Zamajerskom. Keď sa teraz prechádzam
po vale, na ktorom sú vysadené
stovky nových stromov, napĺňa
ma pocit šťastia. Ďakujem vám,
že ste mi dali dôveru pred 4 rokmi a ja som mal možnosť splniť
naše spoločné sny. Chcem snívať
a pracovať ďalej, v nasledujúcom roku chceme vybudovať
u nás v Devínskej kúpalisko, aby
sme nemuseli chodiť za kúpaním
do okolitých krajín. Zaslúžime si
žiť v príjemnom a krásnom prostredí. Snívam aj o multifunkčnej
športovej hale, ktorú chceme
umiestniť na pozemok v správe
mestskej časti na Kolónii, viac
vám prezradí jej vizualizácia.
Myslím, že si konečne po dlhých
rokoch zaslúžime aj centrálne
námestie s podzemným parkoviskom, tak ako je to prirodzené
v iných mestách. Snívam aj
o kompletnej rekonštrukcii príjazdovej cesty do DNV, nie iba o jej
lokálnych opravách. Ak v nadchádzajúcich voľbách dáte hlas
mne a kandidátom na poslancov,
ktorí kandidujú so mnou, verím,
že tieto sny dokážeme premeniť
na skutočnosť. Pokračujme v tom,
čo sme začali pred 4 rokmi,
pokračujme v zmenách, ktoré
našej Devínskej priniesli rozvoj.
Viac informácií nájdete na mojej
internetovej stránke www.milanjambor.sk. Práca namiesto slov,
výsledky namiesto sľubov.
Milan Jambor, starosta
Devínskej Novej Vsi

est na parkovanie a takisto aj
stovky stromov. Najkrajším príkladom je asi parkovisko na ul. J.
Smreka. Pôvodne tu malo stáť
platené parkovisko od súkromného investora a tento priestor
pred rokom vyzeral katastrofálne.
Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej práce nášho podniku Denova tu vyrástlo parkovisko obklopené nádhernou zeleňou. Bez
preháňania môžem povedať, že
je to jedno z najkrajších parkovísk
v Bratislave. Tiež som sníval sen
o čistejšej Devínskej. Vďaka novému komunálnemu vozidlu, ktoré
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Práca namiesto slov, výsledky namiesto sľubov.
Devínska má vlastnú „tartanku“

fortnejším pre verejnosť“ hrdo
uzatvára Andrei Kiszel.

Športoví nadšenci zbystrite
pozornosť, nová bežecká dráha
je dokončená. Starý antukový
a škvárový ovál v areáli základnej školy Pavla Horova, sa zmenil
na modernú bežeckú dráhu.

„Už od prvého dňa sa tento
projekt tešil veľkému záujmu
verejnosti, keďže bude určený
pre všetkých obyvateľov našej
mestskej časti,“ hodnotí Andrei
Kiszel, konateľ DNV Športu.
Tartanový povrch je trvanlivý a
omnoho bezpečnejší ako pôvodné materiály. Mäkkosť tartanu
tlmí nárazy pri behu ale aj pri
páde a je preto vyhľadávaným
nielen u bežcov ale aj iných
športovcov. Kiszel dopĺňa: „tento
povrch ľudia poznajú z moderných detských ihrísk, kde pomohol predísť mnohým úrazom.
Tešia sa naň aj žiaci základnej
školy, ktorí ho budú využívať
v rámci školského areálu.“ Mimo
vyučovania si sem môžu prísť
zabehať všetci obyvatelia Devínskej.
„Aj keď tejto rekonštrukcii predchádzali niekoľko ročné rokova-

nia a hľadanie
ﬁnančných zdrojov, som rád, že sa
nám tento projekt
podarilo doviesť
do úspešnej realizácie. Devínska
Nová Ves sa je
tak jednou z mála
mestských častí,
ktorá disponuje
modernou tartanovou bežeckou
dráhou a musíme
si uvedomiť že
tieto areály ako
Horova, Delená
a Vápencová sú
bohatstvom mestskej časti a treba
im dať novú tvár
tak, aby sa šport
stal príťažlivejším
pre deti a kom-

Rozhovor s prispievateľom do Devexu (a kandidátom na poslanca) Denisom Ružovičom – pokračovanie z minulého čísla

Ide to aj lepšie
Komunitné záhrady
Myslím, že by sme vedeli
nájsť viac pozemkov (hlavne
na sídlisku), kde by bolo možné
niečo pestovať. Nejde tu však
primárne o pestovanie ako také,
ale o sociálny kontakt susedov
a obyvateľov, aby spolu niečo robili, tvorili, spoznávali sa a komunikovali.

Kúpalisko?
Áno. Sme už dosť veľká mestská časť čo do počtu obyvateľov
a tak si myslím, že by sme mali
mať kúpalisko. Takýto projekt
nebýva väčšinou ziskový, ale pri
poctivom vybudovaní a dobrom
vedení verím, že sme schopní
udržať prevádzku vo vyrovnanom
rozpočte.

Aké ďalšie projekty
vás oslovujú?
Viete, mohol by som tu sľubovať
voličom hory – doly, ako sa to
bežne pred voľbami robí, ale to
nie správne. Radšej sa bavme

aj niečo o sebe?
Mám 36 rokov, od narodenia
bývam v Devínskej Novej Vsi. 30
rokov som býval v starej časti,
teraz bývam na sídlisku Kostolné,
čiže poznám problémy Devínskej
v oboch častiach. Povolaním som
IT technik - špecialista. Vo voľnom
čase sa venujem informačným
technológiám (IT), alternatívnej
medicíne a zdravému životnému
štýlu.

o projektoch, ktoré je reálne
uskutočniť a aj dokončiť. Máme
tu zopár tém, ktoré sa pravidelne
pred voľbami vyťahujú napr. parkovanie na sídlisku po 17tej hodine ale ...

Ale?
No to máte tak, všetci by
najradšej parkovali v garáži vo
svojom dome, pred domom alebo aspoň s výhľadom na svoje
auto. Pri počte bytov, obyvateľov,
počte áut na jeden byt, štruktúre
sídliska a jeho parkovacích kapacít je to nemožné. Parkovať
ďaleko od domu nechce nikto.
Parkovací dom by bol riešenie,
ale aj ten sa dá už postaviť iba na
okraji sídliska. Vyrieši to problém?
Bude parkovací dom obsadený
a používaný? Neviem o ideálnom riešení. Áno, tento problém
treba riešiť a určite sa ním budem
zaoberať, ale sľubovať vyriešenie
tohto problému mi príde ako
klamstvo. Mňa osobne by veľmi
potešili farmárske trhy, alebo

Nejaké vaše motto?

napr. trhovisko pre pestovateľov
(nie priekupníkov) z Devínskej
a okolia.

Čo hovoríte na projekt
nového námestia?
Konečne dúfam budeme mať
nejaký normálny a dôstojný
priestor na stretávanie sa a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí a slávností. Plne tento projekt
podporujem a stotožňujem sa
s ním.

Poviete nám

„Zem sme nezdedili po našich
predkoch, ale sme si ju požičali
od našich detí“. Je teda našou
morálnou povinnosťou sa o ňu
starať a zanechať ju minimálne
v takom stave, v akom sme ju prevzali.

Hovorili ste, že pracujete
s IT, máte aj nejakú
web stránku?
Áno, niečo o mne a aj kontakt
na mňa nájdu čitatelia na mojom
webe www.ruzovic.sk
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Denis Ružovič
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Práca namiesto slov, výsledky namiesto sľubov.
Za výzvy pred nami

túto čiastku navýšili na 14 870
eur, čo predstavuje 35% nárast.

Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, ctení čitatelia,
dovoľte mi aby som sa vám dnes prihovoril, ako poslanec
nášho zastupiteľstva, ktorý sa znovu uchádza o vašu
dôveru v nadchádzajúcich komunálnych volbách 2014.
V prvom rade sa chcem za uplynulé obdobie takmer štyroch
rokov poďakovať celému zastupitelskému zboru, za, podľa
môjho názoru, pomerne dobrú
a častokrát aj úspešnú spoluprácu. Boli však aj momenty
keď všetko nevyzeralo ružovo.
Čo je však podla môjho úsudku
najpodstatnejšie je, že súčasný
starosta bol pri každom zásadnom hlasovaní schopný nájsť
v zastupitelstve väčšinovú podporu, a to aj napriek určitým
zmenám, ku ktorým v priebehu
volebného obdobia došlo. Toto
je pre mňa zásadný moment a
jeden z dôvodov, prečo som
presvedčený, že Milan Jambor je
najvhodnejší kandidát na starostu
našej mestskej časti.
Za ostatné 4 roky som často
rozmýšlal o tom, ako by mal fungovat správny poslanec. Často
som si spytoval svedomie, či by
nieco nešlo spraviť inak, možno
aj lepšie. Určite šlo. Dospel som

však k názoru, že najdôležitejšie
je naslúchať obyvateľom. Žiadna
raketová veda. Stačí sa zamyslieť
čo ľudí najviac škrie. Jednou
z vecí, čo ma napadne medzi
prvými je parkovanie. Človek
príde večer z práce a nemá kam
zaparkovať. Som rád, ze sa nám
podarilo situáciu s parkovaním
trochu odľahčiť, zďaleka však
nie úplne vyriešiť. Nadalej budem tento trend podporovat, v
takej forme ako to bolo doteraz
– v réžii mestskej časti a kategoricky odmietam prenášanie týchto
nákladov na obyvateľov, tak ako
to navrhovali niektorí poslanci.
Na
menovanie
všetkých
úspechov a neúspechov v živote
našej mestskej časti nemám
dosť priestoru a preto sa ako
predseda športovej komisie upriamim iba na športový život.
Musím povedať, možno trochu neskromne, že posledné
volebné obdobie považujem za
mimoriadne plodné, čo sa týka

Bližšie práca,
Bližši
á
než
ž slová
l á
Milí spoluobčania, dovoľte
mi krátko sa vám prihovoriť
a predstaviť sa ako kandidát na funkciu poslanca
miestneho zastupiteľstva.
Narodil som sa v Bratislave
a v Devínskej Novej Vsi bývam od roku 1988, kedy sa
moji rodičia rozhodli zvoliť
si túto mestskú časť ako
svoj domov. Navštevoval
som tu základnú školu a po
gymnáziu som získal úplne
vysokoškolské
vzdelanie
v odbore právo.
V mestskej časti sa angažujem
od roku 2004, kedy som sa stal
členom komisie životného prostredia. Neskôr v rokoch 2007
až 2010 sme, s ďalšími priateľmi
v rámci občianskeho združenia
Rieka Morava v ohrození, ak-

tívne vystupovali proti množstvu
investičných zámerov, ktoré by
život v našej mestskej časti v mnohom negatívne poznačili. Približne
pred rokom a pol som na stránkach
tohto časopisu radil viacerým z vás
vo vašich právnych problémoch.
V súčasnosti sa živím ako advokát a moja práca ma baví. Za
to najpodstatnejšie v mojej profesii považujem dve veci. Pochopiť
a porozumieť záujmom mojich
klientov a následne pre nich nájsť
to najlepšie riešenie ich situácie.

športu. Projekty, o ktorých sa
dlhé roky iba rozprávalo a teoretizovalo, sa začali realizovať.
Spomeniem aspoň rekonštrukciu
šatní v športovom areáli Vápencova, hokejbalove ihrisko,
tartanová bežecká dráha – P.
Horova 16, renovácia tenisových kurtov, stolnotenisová
hala, nové multifunkčné ihrisko
– I. Bukovčana 3, rekonštrukcia
ihriska na Mečíkovej ulici atď.
Športovým klubom a organizáciam sa nikdy v histórii nedostalo väčšej ﬁnančnej podpory,
ako za posledné štyri roky.
Na ilustráciu spomeniem iba
najväčší športový klub v Devínskej FK Lokomotíva DNV ktorý
sa v roku 2010 tešil z dotácie
11 000 eur, po nástupe nového
zastupiteľstva sme v roku 2011
PPresne tieto princípy, ktoré denne
uplatňujem vo svojej profesii teraz
chcem využiť v prospech vás a
našej mestskej časti.
Vždy mi bola bližšie práca
než slová. Vnímam preto, že za
ostatné štvorročné obdobie sa v
Devínskej Novej Vsi urobilo veľa
podstatných zmien a to aj vo
výsledkoch, aj v spôsobe riadenia a reprezentácie samosprávy.
Opravy na budovách a zariadení
našich škôl, škôlok, klube dôchodcov, školských ihriskách, opravy
ciest, nové parkovacie miesta, debarierizácia chodníkov, cyklomost,
citlivé zachovanie zelene, opravy
v klube dôchodcov, vytvorenie jednotného kontaktného pracoviska
na miestnom úrade atď. hovorí za
všetko. Rád som preto prijal ponuku nášho starostu Milana Jambora,
aby som spolu s ním a ďalšími
slušnými ľuďmi v týchto zmenách
a vo zveľaďovaní samosprávy
pokračovali.

Projektov a aktivít bolo naozaj
dosť, avšak bitka o športovo vybavenú Devínsku, ešta zďaleka
vyhratá nie je. Najväčšie výzvy stále stoja pred nami. Čo
považujem za nadôležitejšie priority resp. výzvy v oblasti športu
na najbližšie roky ?
• ďalšie navýšenie dotácii
pre športové kluby
• vybudovanie zázemia
v športovom areáli
P. Horova 16
• kúpalisko
• tréningové futbalové ihrisko
s umelou plochou
• vybudovanie modernej
telocvične, ktorú by bezplatne
mohli využívať kluby v DNV
Šport človeka bezpochyby
formuje, ako fyzicky tak aj
mentálne. Vďaka športu som
sa naučil týmovo chápať hru
a preto sa chcem poďakovať,
každému kto bol súčasťou tohto
veľkého týmu. Obzvlášť členom
Športovej komisie, už spomenutému zastupiteľstvu, konatelovi
DNV Šport a celému Miestnemu
úradu. Ďakujem.
Jozef Tittel
Osobne
mám
ambície
angažovať sa hlavne v oblasti podpory efektívnej a transparentnej samosprávy, bezpečnosti obyvateľov
a v podpore ochrany životného
prostredia tak, aby sa nám tu dobre nielen bývalo, ale aj žilo a to
v ktorejkoľvek časti našej mestskej
časti. Tiež som sa rozhodol pre
spoločenský záväzok v sociálnej
oblasti. V prípade zvolenia za poslanca chcem v našej mestskej časti
pravidelne podporovať tých, ktorí
to budú potrebovať najviac a to celou výškou odmeny za výkon funkcie poslanca. Milí spoluobčania,
rád s vami o tomto podebatujem,
aj s prípadnými postrehmi na
osobnom stretnutí v rámci volebnej
kampane, i po nej.
Mgr. Róbert Bardač, PhD.
kandidát na poslanca Miestneho
zastupiteľstva Bratislava – Devínska Nová Ves za koalíciu SIEŤ,
SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD
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Práca namiesto slov, výsledky namiesto sľubov.

Nechcem sa len prizerať
Volám sa Jozef Ďurovič a môžem vám zodpovedne
povedať, že neexistuje na svete väčšia hodnota ako ľudský
život. V našich životoch má každý náš blízky nezastupiteľné
a nenahraditeľné miesto. Ľudský život je to najcennejšie, čo
máme. Nemali by sme ho brať na ľahkú váhu. Preto by sme
sa mali snažiť žiť lepšie. Krajšie. Zdravšie.
O váhe a hodnote ľudského
života nepíšem len tak náhodou.
Denne si jeho hodnotu ako hasič
uvedomujem. Denne som svedkom toho, ako ľudia nezmyselne
riskujú. Často to však nie je o
risku. Deravé cesty, chýbajúce
oplotenia, rozbité lavičky... Veď
to všetko si úraz pýta priamo
samo.
Celý život som bol zarytý
nevolič. Nikdy som neveril, že by
politici mohli niečo zmeniť. Veci
sa zmenili v momente, keď som
sa stal otcom. Pochopil som, že

ak má byť svet, v ktorom vyrastajú moje deti lepší, nemôžem len
tak sedieť a na všetko tak pekne
po slovensky nadávať. Pochopil som, že tak ako v práci sa
nemôžem pozerať na horiaci
dom a nepomáhať ľuďom, ktorí
oň prichádzajú, nemôžem sa
pozerať na to, ako sa nič nedeje
v mojom okolí a mávnuť nad tým
rukou.
Po niekoľkých debatách so starostom Milanom Jamborom som
sa rozhodol, že sa už nebudem
prizerať, mávať rukou a na všetko

sa len sťažovať. Veď ako by to
vyzeralo, keby sme to tak robili
stále všetci?
My sme skrátka taká rodina,
nevieme sa pozerať, keď niečo
nie je v poriadku. Moja partnerka, dcéra nebohého Vlada
Kostolanského, ktorá išla v jeho
stopách a rovnako zachraňuje
denne ľudské životy je v tom so
mnou a spoločne sa snažíme
zlepšiť prostredie pre našu dcéru. Ale nielen pre ňu.

Jednou z možností ako
pomáhať je byť aj aktívnym poslancom miestneho
zastupiteľstva. To je totiž pôda,
na ktorej sa dajú riešiť denné
problémy. Miesta na parkovanie,
ktorých je v Devínskej Novej Vsi
žalostne málo. Neprispôsobiví
občania, ktorí znepríjemňujú
život nám všetkým. Lavičky, na
ktoré sa slušný človek radšej ani
nepozrie, nie ešte aby si na ne
sadol. A v neposlednom rade
nebezpečenstvo, ktoré číha na
naše ženy s deťmi na každom
kroku. Toto je to čo chcem aj za
vás vyriešiť.
Verím, že v tíme Milana Jambora
sa mi to vďaka vašej dôvere podarí.
Práca namiesto slov.
Jozef Ďurovič,
kandidát na post poslanca
miestneho zastupiteľstva
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Práca namiesto slov, výsledky namiesto sľubov.
Neviditeľné mosty
Už je tomu 25 rokov, čo bývam v Devínskej Novej Vsi. Od
počiatočných detských krokov
v sprievode rodičov, cez prvé
dobrodružstvá na bicykli a úžas
dieťaťa, čo vidí prvýkrát srnku.
Výlety na Devín, splavovanie
Moravy a čarokrásne západy
slnka na Sandbergu, to je len zlomok, čo ponúka život tým, ktorí
sme sa rozhodli bývať v tejto mestskej časti. Ako „dieťa sídliska“ som
rástol a rozvíjal sa spolu s ním
a postupne som spoznával to
dobré aj zlé. Hoci som mal vždy
silný vzťah k Devínskej, môj uhol
pohľadu sa zmenil, keď som nastúpil do zamestnania ako poštový

doručovateľ. Je to práca, ktorú som
si zamiloval. Za mladi som vnímal
skôr krásy prírody, ako poštár
som mal možnosť spoznať krásu
ľudí. Stretol som takmer všetkých
obyvateľov a pochodil všetky ulice
za každého počasia. Odvtedy
citlivejšie vnímam radosti a hlavne
starosti ľudí, ktorí sa mi neraz
zdôverujú. Nevidím anonymné
tváre, ale konkrétnych ľudí a ich
osudy. Z tohto dôvodu som využil
šancu na vstup do komunálnej politiky a rozhodol sa kandidovať za
poslanca miestneho zastupiteľstva.
Do politiky prinášam to, čo ma
naučili roky práce, otvorenosť,
priamosť a dôvernú známosť nieko-

ho, kto je medzi vami a s vami
každý deň, bez ohľadu na okolnosti. Za posledné štyri roky sa
urobilo veľa dobrej práce a rozumiem tomu, že v rámci rozvoja
turizmu sa kvôli otvoreniu cyklomosta sústredilo množstvo projektov
na revitalizáciu práve do jeho

Starosta na vás nebude mať čas
a iné reči. S obavami som išiel za
starostom Jamborom, že chceme

s rodičmi a aj s futbalovým
klubom
FCL urobiť niečo
s ihriskom na Horova aby tam deti
mohli trénovať na
kvalitnejšom ihrisku.
Urobme to, boli jeho
slová. A tu sa začala
moja spolupráca
s mestskou časťou.
Prebehla brigáda,
prišli rodičia a ihrisko sme skvalitnili. A čo ďalej? Bude
sa mať oň kto starať? Rozhodol

Rozhodnutie
Keď mi syn začal hrávať pred
7rokmi futbal a začal trénovať na
ihrisku P. Horova, bol som frfľoš.
Stále sa mne aj ostatným rodičom
nepáčila starostlivosť o ihrisko. Aj
keď sme si ho upravili následne
to všetko vyšlo nazmar. Vtedajšie
zastupiteľstvo nám tvrdilo nie sú
peniaze a spoľahliví ľudia na
starostlivosť o ihrisko. Prišli voľby
a my sme čakali čo sa stane.
Odvšadiaľ sme počúvali, je tu
zmena ale aj tak sa nič neudeje.

Čím viac nás bude...
Vážení rodičia, priatelia školy
Prosíme vás, podporte našu výzvu.
Ide o jedáleň na Bukovčana 3.
Stačí, ak prispejete min. 1 euro.
Škola, ktorá bude mať najviac darcov
(1euro =1 darca = 1hlas) do 30.novembra,
získa Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej
5 000 eur na nové stoly, stoličky
a príbory do jedálne.
Čím viac nás bude, tým máme väčšiu šancu
splniť náš spoločný sen o príjemnej a moderne
zariadenej jedálni.
V mene našich detí Vám vopred ďakujeme.
Mgr. Renáta Balogová,
riaditeľka školy

blízkosti, avšak ako obyvateľ sídliska, by som rád uvítal takúto iniciatívu aj na „našej strane“. Nové
parkovacie miesta, športoviská,
cyklomost, to všetko bezpochyby
zvyšuje komfort obyvateľov, avšak
najdôležitejšie sú v mojich očiach
medziľudské vzťahy. Budem sa
snažiť o to, aby sa do budúcna
stavali nielen stavby z ocele, ale,
aby sa budovali aj vzťahy medzi
občanmi formou rôznych komunitných podujatí. Devínska Nová Ves
má obrovský potenciál pre rozvoj
kvality života, treba nám len začať
staviať aj mosty porozumenia.
Neviditeľné mosty.
Martin Kňazovický,
kandidát na post poslanca
miestneho zastupiteľstva
som sa, že áno. Keď som tam strávil
toľko hodín na úprave trávnatého
povrchu, predsa to nenechám len
tak. Starostlivosť o ihrisko mi ostala, ako aj spolupráca so starostom, ktorý mi vyšiel vždy v ústrety
keď som niečo potreboval. Z našej
spolupráce padlo moje rozhodnutie kandidovať na kandidátke
koaličných strán po boku starostu
Milana Jambora na poslanca.
Podľa hesla: Práca namiesto slov,
výsledky namiesto sľubov.
Ondrej Suchý

Výklepky
• Nemožno dať všetkým všetko,
lebo všetkých je veľa a
všetkého je malo.
• Nediskutuj s hlupákom - ostatní
by si vás mohli pomýliť.
• Je zaujímavé, akí sú k vám
ľudia milí, keď vedia, že
odchádzate.
• Nikdy neposudzujte človeka
podľa jeho priateľov! Spomeňte si na Judáša.
• Ak sa chceš oženiť s múdrou,
peknou a bohatou - tak sa
musíš oženiť tri razy.
• Život nás núti robiť niektoré
veci dobrovoľne.
• Lepšie sa spolupracuje s
opitým profesionálom ako s
triezvym idiotom.
• Tajomstvo
úspechu
je
úprimnosť. Ak ju viete
predstierať, máte vyhrané.

• Ak niekto robí vašu prácu za
vás, znamená to iba toľko, že
vy ste šéf.
• Mozog nie je prsník. Silikónom
ho nevylepšíš.
• Ona nie je škrata! Ona jednoducho dobre vyzerá vo
všetkom, okrem zrkadla.
•Ženy zvyčajné nechápu, že
pomocou kozmetiky síce
možno zvýrazniť krásu, no
nemožno ju vytvoriť.
• Naša závisť trvá vždy dlhšie než
šťastie tých, ktorým závidíme.
•Alkohol je metla ľudstva, ale
jednotlivcom neškodí.
• Hlúpi ľudia mlčia, lebo nevedia
nič. Ja mlčím, lebo viem svoje.
• Stredný vek je vtedy, keď už
chápeš, že nedokážeš zmeniť
tento svet, no ešte ťa to trochu
rozčuľuje.
DEVEX 15
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Devínska Nová Ves – moja voľba
nezávislá kandidátka na starostku Mč DNV
Mgr. Marcela Ľuptáková (rodená Tollová)
Som rodáčka z Devínskej Novej
Vsi, bývam tu spolu so svojou rodinou a dôverne poznám prostredie
našej mestskej časti. Chcela by
som nadviazať na rodinnú tradíciu,
činnosť môjho otca a starého otca,
ktorí kus svojho života zasvätili
práci pre blaho a rozvoj Devínskej.
Preto aj ja chcem dnes prispieť
svojimi schopnosťami a znalosťami
získanými štúdiom na vysokej škole
v odbore Verejná politika a verejná
správa k rozkvetu a spokojnosti
našich obyvateľov tak, aby sa stala
plnohodnotnou, modernou mestskou časťou nášho hlavného mesta
Slovenska - Bratislavy.

Prioritou môjho volebného programu je komunikácia s občanmi,
spájanie ľudí a generácií, aby sme
všetci spolu vytvárali komunitu,
ktorej na sebe záleží, ktorá nie je
ľahostajná voči svojmu okoliu,
a ktorá si vie, a chce navzájom
pomáhať. Pre plnohodnotný život
je v prvom rade dôležité vytvárať
podmienky pre pokojnú a tvorivú
atmosféru, bez konﬂiktov a presadzovania osobných alebo straníckych cieľov.
Preto buďme si oporou,
inšpiráciou a príkladom, pomáhajme si, nachádzajme riešenia
a kompromisy, pretože len tak sa

môžeme posúvať dopredu.
Za dôležité vo volebnom období
2014-2018 považujem:
– rozvoj našej mestskej časti
v oblasti turizmu a cestovnému
ruchu –
znovunavrátenie
k tradičnému rázu dediny –

budeme propagovať umenie
našich výtvarníkov a umelcov –
vybudujeme trhoviská – vytvoríme
chránené dielne, podporíme
vznik komunitných záhradiek –
pre voľnočasové aktivity všetkých
vekových kategórií pripravíme
športoviská – pre rodiny s deťmi
vytvoríme celoročné detské centrá – podporíme vznik lesných
škôlok – pre mládež otvoríme
kluby mládeže – vytvoríme nové
regeneračné a rehabilitačné stredisko pre seniorov, sociálny
taxík pre seniorov a imobilných
občanov.
Viac podrobností
o mojom volebnom
programe môžete nájsť
na mojej webstránke
www.marcelaluptakova.sk

Stavebníctvo, životné prostredie, šport
rozhovor s Vladimírom Kočvarom, kandidáton na post poslanca miestneho zastupiteľstva
Povedzte nám
niečo o sebe.
Zhruba od svojich 4-ich rokov
bývam v Devínskej Novej Vsi, no
a asi práve jej zelené prostredie
a množstvo času stráveného
v prírode malo na mňa významný vplyv, keďže som vyštudoval
odbor environmentalistika na
Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave, viac ako 10 rokov pôsobím profesionálne v tejto oblasti najprv v mimovládnom neskôr
aj v súkromnom sektore a 6 rokov
som aj členom komisie životného
prostredia za verejnosť.
Čo sa podarilo komisii
žp za tu dobu čo ste jej
členom dosiahnuť?
Práve z diskusií v komisii vzišlo
viacero dobrých návrhov, ktoré
sa napokon aj realizovali a
dnes slúžia občanom. Navrhlo sa
vypracovanie nezávislej dopravnej
štúdie pre celé územie DNV,
navrhlo sa uvažovať so severným
vjazdom do podniku Volkswagen
pre nákladnú dopravu, tak aby
bol mimo dotyku s obytnou zónou,
navrhli sa aj zelené zóny okolo
zemného valu na Zamajerskom.
Okrem toho sa naformulovalo
množstvo odborných pripomienok,
ktoré pomohli miestnemu úradu pri
formulovaní opatrení v investičnej
činnosti.

vam názor, že človek nemôže
rozumieť všetkému, ale môže
mať na dané témy poradcov.
Máte na mysli niečo
konkrétne?
Áno napr. obrovská protihluková stena na Opletalovej ulici
a vjazd nákladných vozidiel do
novej priemyselnej zóny v dotyku
s rodinnými domami mohol byť si-

Čo by ste chceli dosiahnuť
ako poslanec miestneho zastupiteľstva?
Chcel by som sa sústrediť na
oblasti stavebníctva, životného
prostredia a športu, keďže
k týmto oblastiam mám blízko
a najlepšie im rozumiem. Za
Devínsku som dokonca hrával
ako dieťa tenis aj šach, preto mi
nie je cudzí šport a veci s ním
spojené. Devínska má veľké rozvojové územie, miestny úrad
bude potrebovať kvaliﬁkovanú
podporu, aby rozvoj Devínskej
slúžil aj občanom a nielen investorom. Mnoho počinov v DNV
sa aj v minulosti dalo vyriešiť
lepším spôsobom a komunikáciou s investormi a vhodnejšími
riešeniami. Nie sú mi cudzie
ani sociálne témy, no zastá-

tuovaný inak a nemuselo to takto
dopadnúť. Miešanie priemyselnej funkcie a obytnej aj v iných
častiach na Kolónii nie je ideálne
ako aj nadmerné zahusťovanie.

Prečo kandidujete
ako nezávislý?
Kandidujem ako nezávislý
pretože touto formou môžem
najlepšie presadzovať svoje
odborné názory. Ak človek
kandiduje za politickú stranu očakáva sa od neho, že
nepôjde proti jej straníckym
záujmom, odbornosť sa napokon môže vytratiť a nahrádza

ju politikárčenie a lobovanie
za rôzne záujmy, občan sa tak
niekedy dostáva na okraj záujmu.
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Na cestách bezpečne
Čím chcem prispieť k zdravému
rozvoju Devínskej Novej Vsi
a jej občanov? Nad tým som
sa zamýšľal pri rozhodovaní, či
a prečo kandidovať do miestneho
zastupiteľstva.

Po zvážení mojej vyťaženosti
som ustúpil z kandidátky do mestského zastupiteľstva a rozhodol
som sa venovať svoj čas hlavne
Devínskej a mojim spoluobčanom.
Od najmenších, po tých skôr

narodených. A to ďalšou aktivitou,
ktorá by mohla prispieť k zdokonaleniu vnímania našich detí
v zložitých dopravných situáciách,
ktorých sme denne svedkami. Teda
budovaním vzdelávacích podmienok pre účastníkov dopravy.
Každým rokom pribúdajú nové
a nové vozidlá na našich cestách,
premávka sa zhusťuje a máme
niekedy čo robiť, aby sme prešli
na druhú stranu cesty. V našej mestskej časti chýba dopravné ihrisko
a učebne pre dopravnú výchovu. Ako motoristický športovec
a bývalý učiteľ v autoškole, by
som týmto novým projektom chcel
zdokonaliť poznanie našich detí
v dopravnej výchove, aby pre
nich jazdenie a doprava boli
samozrejmosťou. Aby sa nebáli
pri vstupe do „veľkého sveta“,
a keď už, tak so základnými
vedomosťami o doprave a jej
nástrahách.

Som občanom
bč
Devínskej
í k Novej Vsi ako
k vy
Mám 45 rokov a pracujem ako predseda odborov vo VW
Slovakia. Mám krásnu rodinu, ktorú nadovšetko milujem
a na ktorej mi veľmi záleží.
Prečo som sa rozhodol
kandidovať?
Počul som o zasadnutiach miestneho zastupiteľstva dosť ťažko
uveriteľných príbehov, z ktorých
som ostal rozčarovaný. Mojim
cieľom je vniesť medzi poslancov
zdravý rozum a neutralizovať
roztržky jednotlivých táborov,
aby neriešili svoje individuálne
záujmy, ale aby konečne občania
pocítili silu a prácu miestneho
zastupiteľstva konajúceho v
prospech občanov Devínskej
Novej Vsi.

a myšlienok. Osobitnú prioritu
vidím vo vyriešení problematiky parkovacej politiky sídliska
a obmedzenia kriminality. Formou výstavby rôznych plôch
na voľnočasové aktivity chcem počúvať potreby mládeže
a podporovať jej záujmy.
Dostatočné kapacity kvalitných
a moderných škôlok a škôl sú
základom podpory mladých
rodín. V neposlednom rade je nutné myslieť aj na pocity najstaršej
generácie a pomáhať dôchodcom rôznymi servismi.

Nevravím, dosť vecí sa
pohlo vpred, ale otázka
je, koľko vecí sa mohlo pri
konštruktívnej spolupráci
poslancov ešte vyriešiť vo
všeobecný prospech?
Vo svojej doterajšej práci som sa
naučil preferovať všeobecný záujem a konštruktívne pristupovať
k problémom. Devínska Nová
Ves má veľký potenciál rozvoja
a je škoda ho ignorovať kvôli
žabomyším vojnám.
Chcem byť nápomocný pri realizácii zmysluplných nápadov

Ďalšími výzvami sú podpora
kultúrnych aktivít a s tým súvisiace hľadanie riešenia pre
dôstojný
a
reprezentatívny
kultúrnospoločenský priestor, či
dostatok udržiavaných zelených
plôch pre relax a rodinné víkendové aktivity. Za užitočné a zmysluplné tiež považujem zriadenie
trhoviska, čím by sa aj obyvateľom
sídliska stala dostupnou čerstvá,
chutná a najmä zdravá zelenina či ovocie od miestnych
drobnopestovateľov a farmárov.
Podporujem všetky dobré ná-

Preto už dlhší čas hľadám
priestory v DNV, ktoré by spĺňali
kritériá pre uvedenú činnosť.
Či už som blízko cieľa, prezradím
možno v blízkej budúcnosti.
Viliam Liedl,
kandidát na post poslanca
miestneho zastupiteľstva

pady ako je vybudovanie nových
detských ihrísk, rekonštrukcie
všeobecne prospešných plôch,
zariadení a športovísk či vybudovanie kúpaliska. V tomto nasadenom trende som pripravený
byť nápomocný kontinuálne
pokračovať.
Sú to všetko veci, ktoré sa
spoločnými silami dajú dosiahnuť.
Otázka je, čo chcú občania a či ich poslanci majú záujem
počúvať.
Ja počúvať viem.
Zoroslav Smolinský

Už ste zateplili dom?
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06 - NEHNUTEĽNOSTI
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

•

•

•

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Hľadáme
upratovača/-ov
na •
večerné upratovanie 20:00 - 24:00,
2-4x do týždňa, DNV, 3,60 -4,00
EUR/hod brutto, PP na dohodu
(študenti) alebo živnosť PODMIENKOU!!!
•
V prípade záujmu píšte na:
technik@plaveckaakademia.sk
misenko.benak@gmail.com
•

04 - SLUŽBY

•

•

•

•

•
TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
tel.: 6436 4102
0907 226 322
TV servis Baláž – oprava
•
televízorov. Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Voda, kúrenie, plyn – opravy, •
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Predám RD v Čachticiach s 12á
pozemkom.
tel.: 0908 810 813
Hľ dá kúpim
kú i starší
t ší rodinný
di ý dom
d
Hľadám,
na Grbe.
tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ
HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55. tel.: 6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
Kurzy francúzštiny v DNV.
www.francuzstinadnv.blogspot.sk
tel.: 0940 319 920
Máte v v DNV pozemok, o ktorý
sa nestíhate starať? Rodina s deťmi
hľadá záhradu na dlhodobý prenájom za rozumnú cenu.
tel.: 0904 148 264

Ch
Chata,
Chata
V
Veľké
eľké
ľké U
Uherce
herce
Predám chatu v chatovej oblasti Veľké Uherce nad priehradou.
Spodná samostatná murovaná časť vo svahu o výmere 6 x 7 m má jednu izbu sprchový kút, chodbu
s kuchynkou a kotolňou. Nad touto murovanou časťou je postavená zrubová chata Javorina v tvare
A dolná časť má veľkú obývaciu miestnosť s kuchynským kútom, chodbou, sprchovým kútom s vaničkou,
WC a terasou/balkónom, nad touto časťou sa nachádzajú dve miestnosti s chodbou. Chata má samostatné ústredné kúrenie na pevné palivo s kotlom, žumpu, murovaný vonkajší krb a spoločnú studňu. Parkovanie je možné priamo pred chatou. V blízkosti je vodná nádrž, vlek, termálne kúpalisko Chalmová,
zámok Bojnice. Cena 43.000 EUR, cena je vrátane tariadenia, pozemku a spoluvlastníckeho podielu
na spoločnej prístupovej ceste. Neplatíte províziu RK, zabezpečím kompletný právny servis.
kontakt 0903 319 393

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
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
zápisníka
• Poverený policajt PZ obvinil z prečinu krádeže
a z prečinu poškodzovania
cudzej veci 21-ročného muža
a 25-ročného muža, ktorí
v čase okolo 15.35h dňa
10.09.2014 na ulici Devínske
jazero vykonali vlámanie do
stavby rodinného domu a to
tak, že rozbili sklenenú výplň
na dverách, následne vnikli
dnu a odcudzili priamočiaru
pílu zn. Budget, pokosovú
pílu zn. Parkside, digestor zn.
Mora, kufrík s rôznym náradím
, akumulátorovú vŕtačku nez.
značky, čím poškodenému
33-ročnému mužovi spôsobili škodu krádežou vo
výške 750,60,-eur a škodu
poškodením vo výške 1.000,eur.
• Poverený policajt PZ obvinil
z prečinu krádež 49-ročného
muža, ktorý v Devínskej
Novej Vsi na parkovisku pred
predajňou dňa 27.09.2014
v čase okolo 08.50h z parkoviska odcudzil motorové
vozidlo zn. Peugeot 207, čím
poškodenému
50-ročnému
mužovi
spôsobil
škodu
krádežou vo výške 10.100,eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
20.00h dňa 30.09.2014 do
09.30h dňa 01.10.2014 na
Eisnerovej ulici poškriabal lak
na ľavých predných dverách a
blatníku na tam zaparkovanom
motorovom vozidle zn. Škoda
Octavia, čím poškodenému
42-ročnému mužovi spôsobil
škodu poškodením vo výške
260-eur.
• Neznámy páchateľ v presne
nezistenom
čase
dňa
01.10.2014 do 19.20h dňa
03.10.2014 na Opletalovej

ulici odcudzil z kočikárne pánsky bicykel zn. X-Fact a dámsky bicykel zn. Author, čím
poškodenému
34-ročnému
mužovi
spôsobil
škodu
krádežou pánskeho bicykla vo
výške 600,-eur a poškodenej
32-ročnej žene spôsobil škodu
krádežou dámskeho bicykla vo
výške 100-eur.
• Hliadka PZ dňa 06.10.2014
v čase o 22.42h na ulici Pavla
Horova kontrolovala motorové
vozidlo zn. Peugeot Boxer,
ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej
skúške, ktorá preukázala
hodnotu 0,40 mg/l alkoholu
v krvi. 35-ročnému vodičovi bol
zadržaný vodičský preukaz
a bola mu zakázaná ďalšia
jazda, nakoľko sa dopustil
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
• Neznámy páchateľ v čase
od 15.45h do 16.10h dňa
09.10.2014 počas cestovania
v autobuse č. 21 odcudzil z
voľne položenej tašky kožené
puzdro s dokladmi a ﬁnančnou
hotovosťou, čím poškodenému
70-ročnému mužovi spôsobil
škodu krádežou vo výške 265,eur.
• Hliadka PZ dňa 11.10.2014
v čase o 23.13h na Eisnerovej
ulici kontrolovala motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat,
ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej
skúške, ktorá preukázala
hodnotu 0,28 mg/l alkoholu
v krvi. 39-ročnému vodičovi bol
zadržaný vodičský preukaz
a bola mu zakázaná ďalšia
jazda, nakoľko sa dopustil
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Mk,
orpzBa4

JOGA PRE VAŠE ZDRAVIE
a zlepšenie kvality života
KURZY JOGY
v Devínskej Novej Vsi, od októbra 2014
kurz: Joga pre zdravie
streda: 16,45 – 18,20 hod., otvorenie 22.10.
kde? Dom sociálnych služieb SENECIO
Na Grbe 2, za Ternom
Kurz je určený nielen pre zamestnancov
senecia, ale aj pre
záujemcov z radov
obyvateľov Devínskej,
vo veku od 15 do 70
rokov, vlastne pre
každého, kto má
záujem
kurz:
Joga pre zdravie
štvrtok:
19,00 – 21,15 hod.,
otvorenie 9.10.
kurz:
Škola chrbtice
a dýchania
piatok: 08,30 – 10,00 hod., otvorenie 10.10.
Kto má problémy s chrbticou a dýchaním
odporúčame kurz absolvovať

kde? Čaroin, Kosatcová 24
vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger, lektor jogy SAJ
IRIS – štúdio celostného zdravia
Informácie a prihlásenie:
www.irisjoga.sk • jaro@irisjoga.sk
tel.: 02 / 6476 1147
ponuka pre ﬁrmy: starostlivosť o zdravie zamestnancov

Nepríjemný dym z cigariet
zmizne, krď v miestnosti zapálite
umelohmotnú fľašu od minerálky.
•••
Skutočný chaos v tejto
republike by nastal až
vtedy, ak by niečo naozaj
začalo fungovať.
•••
- Včera ma žena
načapala s milenkou.
- A čo povedala?
- Nič, len krútila hlavou.

- Tak to nebolo pre
teba až také zlé.
- Ale tá hlava bola moja!
•••
Čo môžeš urobiť dnes
neodkladaj na ďalšie
volebné obdobie.
•••
Apatiekarka dobehne
na ulici klienta.
-Prepáčte, namiesto Vitacalcinu
som vám dala Cyankáli.
-A v čom je problém?
-Doplatíte dvadsať kopejok!

DEVínskonovoveský Expres – mesačník pre občanov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug – Devínsky Expres, IČO: 11 668 237,
841 07 Bratislava, Kalištná 9, Vydanie: 24. 10. 2014, ročník XXIV. Cena výtlačku: bezplatne.
tel.: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: každý prvý týždeň (piatok) v mesiaci. Vychádza: 1 krát mesačne. Nevychádza
v júli a auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
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