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Príhovor
Takže, po sobotňajšom
programe v Istracentre, si
dovolíme tvrdiť, že v Devínskej
predsa pes neskapal. Nie preto,
že nádvorie knižnice ponúklo desiatkam návštevníkov
skutočne pestrý program v
rámci Jablkového hodovania,
ale aj program pre seniorov
v Istracentre zaujal svojím citovým zafarbením. A to sme
ešte nehovorili o víkende minulý týždeň, keď na Námestí J.
Kostru bola ponuka stánkarov
od ovocia a zeleniny až po
pečené klobásky a popoludní
pestrá všehochuť pre deti i dospelých. Takže potrebné si je
len vybrať. Nakoniec, iné mestské časti nie sú na tom inak.
Ponúkajú svoje a spoliehajú sa
tiež na ponuky susedov alebo
hlavného mesta, ktoré nás
všetkých združuje.
V týždni rokovalo miestne
zastupiteľstvo a prvé ohlasy
nedali na seba čakať. Zaujali
najmä informácie o činnosti
miestnej rady a dôležitých
rokovaniach starostu od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhy
na zrušenie alebo zmeny niektorých všeobecne záväzných
nariadení, návrh zmeny
rozpočtu a iné.
Očakávame výsadbu zelene,
ako si naplánovali a predstavujú občania. Zeleň zaobstará mestská časť. Folklórne
súbory Rosica a Grbarčieta
oslávia 25. výročie vzniku.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Slnečné dni v tomto čase ešte lákajú do prírody. Využila to
aj Daphne na podujatie pod názvom Stopy dávnej minulosti.

Požiadajte o kríky pred váš dom
MČ aj v tomto roku uvažuje
nad poskytnutím krovín 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 emailovú adresu (aby sme vám mohli
dať vedieť, kedy si budete môcť
prísť pre kríky).

Zoznam kríkov + počet kusov.
Nákres plánovaného umiestnenia
kríkov s rozmermi priestranstva a so
zakreslením jestvujúcich drevín.
(Pokračovanie na strane 2)

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• ZÁKAZ VSTUPU
NA RYBNÍK
počas zimnej sezóny kvôli
bezpečnosti oznamuje porybný
pred zimnou sezónou, počas
ktorej sa bude vykonávať
lov rýb na dierkach.
V tieto dni rybník čistia
a pripravujú na zimu. Ďalšie
informácie uverejníme včas
ako ich získame, ale možnosť
je aj u porybného pána Vebera
na tel. č.: 0949 860 873. r
• EVIDENCIA PSOV
Vážení občania
Pripravili sme pre vás novú
funkciu E-GOV - Evidencia psov
www.devinskanovaves.
sk/aktuality/2012
V tomto module máte možnosť
zoraďovania položiek zostupne
aj vzostupne. Máte taktiež
možnosť ﬁltrovania položiek
(napr. do vyhľadávacieho poľa
napíšete názov ulice a systém
vám vyﬁltruje len vybranú
položku) a po kliknutí na ikonu
mapy vám systém cez google
mapy určí presnú polohu
domu, kde sa pes nachádza.
mukp

Ďakujem
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Mali sme návštevu z cudziny. Prirodzene, chceli sme im
ukázať čo najviac. V Bratislave
i v okolí. Ale... Šok sme pre nich
neplánovali, postarali sa oň dodávatelia teplej vody. Myslíme, že za
dodávku teplej vody platíme dosť
peňazí. Ale aby sme sa ani my ani
naši hostia nemohli osprchovať po
dvadsiatej druhej hodine, alebo
aj o dvadsiatej tretej (po príchode z divadla), to je vrchol! Vrchol arogancie moci peňazí. Ale

akých? Kde to žijeme? Za to sme
štrngali kľúčikmi? Alebo si iba mastí
ktosi vrecká na úkor zákazníkov?
Pretože nestačia zisky eurové, treba stoeurové? Nuž, kam to takíto
hospodári sú schopní doviesť?
šm
Úzavierka dnešného čísla
bola 12.10. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 26.10. 2012,
číslo vyjde 2.11. 2012.
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O novotách v oblasti výstavby hovoríme s architektom
Mestskej časti DNV Ing. Milanom Beláčkom

VÝSTAVBA
Zastávka MHD Na hriadkach.
Začiatkom mesiaca sme začali s realizáciou nového usporiadania zložitého
dopravného uzla. Navrhovaná zastávka je odsunutá od križovatky s Primoravskou ulicou. Budujú sa nové chodníky ako napojenie na priľahlé pešie
miestne komunikácie. Realizáciou nových prechodov sa zlepší bezpečnosť
na zastávkach a prístup na cyklistický chodník.

Sanácia Mýtnice - starej radnice na ulici Na mýte.
Vlhkostná sanácia Mýtnice, silne zavlhnutého objektu starej radnice, zlepší
jeho úžitkové vlastnosti, zníži energetické straty a vytvorí v ňom zdravé
vnútorné prostredie. Zároveň umožní obnovu fasády exteriéru národnej
kultúrnej pamiatky v exponovanej lokalite nového hraničného prechodu.

Záchytné parkovisko “Pod skalou“
Prvá etapa záchytného parkoviska, na ktorú sa podarilo získať ﬁnančné
prostriedky, je dokončená. Cyklomost slobody spojil ponad rieku Moravu
cyklotrasy slovenské a Dolného Rakúska. Turisti a cyklisti získali nástupné
miesto mimo intravilán MČ Bratislava - Devínska Nová Ves do atraktívneho regiónu, ktorý ponúka široký záber na aktívne trávenie voľného času
využívaním medzinárodných cyklotrás.

Informácia o dôležitých
rokovaniach starostu
10. 7. Rokovanie so zástupcami
Technického sekretariátu vo
Viedni vo veci výstavby záchytného parkoviska vrámci projektu
Behind the bridge. Výsledok
rokovania: dohoda o spôsobe
realizácie projektu, v súčasnosti
už parkovisko slúži verejnosti.
24. 7. Rokovanie so zástupcami
spoločnosti Incon, víťazom súťaže
na dodávku okien v základných školách v DNV. Výsledok
rokovania: dohoda o spôsobe
realizácie, v súčasnosti je tento
projekt už zrealizovaný a obe
naše základné školy majú nové
okná.
3. 8. Rokovanie o projekte komunitných záhrad s p. Jankovičom.
Výsledok rokovania: sme na
začiatku projektu a rokujeme
o možnom umiestnení týchto
záhrad.
8. 8. Bilaterálne rokovanie pracovného tímu v Engelhartstettene
o výstavbe cyklomostu. Výsledok
rokovania: v súčasnosti je Cyklomost slobody po slávnostnom
otvorení v prevádzke.
30. 8. Stretnutie so zástupcami
občianskeho združenia Vagus,
ktorí sa zaoberajú terénnou
sociálnou prácou s ľuďmi bez
domova. Výsledok rokovania: išlo

o úvodné stretnutie, kde predstavili svoju prácu.
31. 8. Rokovanie so zástupcami
ﬁrmy Schlosshof
Marchfeldschlosser revitalisierungs und
Betriebsges. m.b.H. Výsledok rokovania: išlo o úvodné stretnutie
a predstavenie zámku Schlosshof, na ktorom sa zúčastnila aj
pracovníčka TIK-u a rokovali sme
o možnej spolupráci.
3. 9. Rokovanie s ing. Weiglom z Dopravného podniku
o vybudovaní zastávky MHD Na
hriadkach. Výsledok rokovania:
zastávka je zrelizovaná.
7. 9. Rokovanie so zástupcami
ﬁrmy VW Slovakia a.s. o možnosti
ich pomoci pri rekonštrukcii
šatní na futbalovom štadióne.
Výsledok: rokovania zatiaľ
pokračujú.
26. 9.
Stretnutie s Janou
Laššákovou, podpredsedníčkou
Národnej rady Slovenskej republiky. Predstavenie aktivít chorvátskej menšiny, predstavenie
Múzea kultúry Chorvátov na
Slovensku.
28. 9. Úvodné stretnutie k projektu Mrena v Agentúre rozvoja vodnej dopravy. Výstupom by mal
byť vznik štúdie uskutočniteľnosti
projektu “Rekreačná plavba po
rieke Morava” (r. km 0,00 - r. km
69,30) v roku 2014. Viac informácií o projekte nájdete na www.
arvd.gov.sk/projekty.
r

Požiadajte o kríky pred váš dom
Čestné prehlásenie, že sa o
vysadené kríky budete starať a
polievať ich na vlastné náklady minimálne do konca roku 2013.
Podpis žiadateľa/žiadateľov.
Termín: do 31. 10. 2012.
Pri kúpe uprednostníme druhy, ktoré

(Pokračovanie zo strany 1)
sú vhodné pre výsadbu do verejnej
zelene.
Jednotlivé žiadosti budú posudzované individuálne a kroviny budú
poskytnuté iba na verejné priestranstvá.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Dátum
Ulica
23.10. - 25.10.2012
Charkovská-Delená, Mlynská pri Rybníku, Zavadilova
30.10. - 31.10.2012
Ílová-Tehliarska, Pod Lipovým, P.Horova 1-5
Záhradný a drobný stavebný odpad je možné doviezť do areálu
Denovy len v určené dni
každý utorok
7,00 - 15,00 hod.
každý piatok
7,00 - 15,00 hod.
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu :
9,00 - 12,00 hod.

Nové parkoviská na Ulici Pavla Horova
V ostatných dňoch sa začala výstavba ďalších potrebných parkovísk na
našom najväčšom obytnom súbore Podhorské. Nové parkoviská umožnia
cez deň lepší prístup k lekárni, pošte a obchodom, večer umožnia parkovanie obyvateľov po návrate z práce.

V BUDÚCOM ČÍSLE
• Zo zasadnutia MZ
• Problémové ihrisko na P. Horova
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KVALITA ŽIVOTA

a umiestňovanie stavieb v DNV
Ako člen komisie životného prostredia zastupujúci odbornú verejnosť
mám už v druhom volebnom období
možnosť pozorovať, akým problémom v oblasti životného prostredia
Devínska Nová Ves (DNV) čelí.
Nedá mi nespomenúť, že množstvo
týchto problémov je spojených
práve s témou umiestňovania stavieb
a ich vplyvom na kvalitu nášho
každodenného života. Naša mestská časť sa rozprestiera na okraji
Bratislavy s blízkym prístupom do
prírody, vďaka čomu si ju, ako miesto
svojho trvalého pobytu, zvolil nie
malý počet obyvateľov. Nachádza
sa tu niva Moravy a Devínska Kobyla, ktoré sú súčasťou európskych
chránených území NATURA 2000.
Tieto lokality zároveň vytvárajú aj
veľký potenciál pre rekreáciu a jej
rozvoj nielen pre obyvateľov Devínskej, ale aj širokého okolia, čomu
nasvedčuje aj nedávne otvorenie cyklomosta medzi DNV a Schlosshofom.
Na druhej strane
je Devínska centrom nadregionálneho automobilového a logistického priemyslu, z čoho vyplývajú
zvýšené požiadavky na cestnú sieť
aj vyššie zaťaženie životného prostredia v okolí objektov priemyselnej
výroby. Najznámejšími prejavmi
zaťaženia sú zvýšený hluk, tvorba
emisií či vypúšťanie odpadových
vôd, ale aj vplyv nočného osvetlenia
a estetického pôsobenia na krajinu.
Preto akékoľvek rozširovanie priemyselnej funkcie smerom k obytnej
časti vnímajú obyvatelia týchto lokalít
veľmi citlivo. Protihlukové steny, mohutné zemné valy v lokalite Kolónie
a časti Zamajerské sú len nápravnými opatreniami tam, kde územný
plán vo svojej podstate zlyhal. Ak je
územný rozvoj realizovaný správne
a premyslene, tieto opatrenia nie sú
totiž vôbec potrebné. Medzi priemyselnou plochou a obytnou by mal
byť dostatočne veľký vymedzený
priestor, ktorý slúži ako
akási nárazníková zóna
pre tieto rušivé vplyvy, kde je
možné umiestniť športoviská, kryté
športové haly či zeleň. Ak zakúpi
investor pozemok, je len logické,
že sa ho snaží využiť na maximum,
a ak mu to územný plán a stavebný
zákon umožňuje, svoje práva bude
presadzovať. Častokrát je možné už
len v odborných komisiách korigovať
projekt a navrhovať nápravné opatrenia, ktoré len do určitej miery
eliminujú nepriaznivé vplyvy takýchto

zámerov, ale zastaviť ich dokážu
málokedy. Kde sa teda stala chyba?
Prečo priamo územný plán a stavebné povolenie nedeﬁnujú podmienky
zástavby presnejšie a adresnejšie?
Chýba nám územný
plán zóny?
Treba však povedať, že ani ten však
nedokáže napraviť zásadné omyly
pri strete dvoch tak odlišných funkcií
ako je bývanie a priemyselná výroba.
Častokrát počas života stavby potom
na seba narážajú obyvatelia a prevádzkovatelia týchto objektov. Investori musia riešiť početné sťažnosti a
petície, ktoré neustále prichádzajú
na ich prevádzku ohľadom hluku,

emisií, prašnosti atď. Ak je totiž stavba
umiestnená „menej probémovo“, jej
život v praxi je jednoduchší. Tu chcem
zdôrazniť, že tento princíp neplatí len
o investoroch priemyselných stavieb,
ale aj o developeroch obytných súborov, ktoré sa približujú pritesno na
priemyselnú funkciu, napríklad v lokalite Kolónia.
Predaj bytov s formulkou
„tu sa už nič v okolí nepostaví“ sa
len málokedy zakladá na pravde.
Zmena územného plánu, ktorá v okrajovej časti tejto lokality prebehla
ešte v minulých obdobiach a zmenila pôvodne priemyselnú funkciu na
obytnú je jednou z príčin problémov
v tejto lokalite. Paradoxné je, že plôch
na rozvoj obytnej funkcie aj podľa
platného územného plánu mala pri
tom Devínska dosť aj v dobe, kedy
sa o zmene územného plánu rozhodovalo. Chýbalo len dobudovanie
inžinierskych sietí a dopravného napojenia. Opýtajte sa koľko sťažností
museli riešiť na priemyselné prevádzky v neďalekom Lozorne a prečo?
Pretože priemyselné prevádzky
boli umiestňované na druhú stranu
diaľnice D2 alebo dostatočne ďaleko
od obytných zón. V územnom pláne
je rozvoj obytnej časti Lozorna naplánovaný tak, aby nedochádzalo ku

stretom týchto dvoch funkcií. A z tohto
by sme si mohli vziať inšpiráciu aj u
nás. Ide však o tému, ktorá presahuje
jedno volebné obdobie a preto by
sa malo s ňou pracovať na úrovni
dlhodobého plánu rozvoja mestskej
časti, ktorý by mal byť premietnutý aj
do územného plánu.
Je dôležité, aby volení predstavitelia mestskej časti aktívne ovplyvňovali
územný rozvoj tvorbou územného
plánu, dodržiavali zásadné a rokmi

overené princípy urbanizmu, konzultovali a usmerňovali investorov tak,
aby strety obytnej a priemyselnej funkcie boli čo najmenšie a ich spolužitie
bolo čo najmenej problémové. Je
to oveľa efektívnejšia cesta ako nápravné opatrenia, ktoré problém
nikdy nevyriešia úplne.
RNDr. Vladimír Kočvara
Člen komisie životného prostredia za odbornú verejnosť

PRÍSPEVOK NA OPLOTENIE
KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK
Mnohí z vás si iste spomenú na
moje články týkajúce sa životného
prostredia v súvislosti s oplocovaním kontajnerových stojísk. Som
rád, že mestská časť na môj podnet
v tohtoročnom rozpočte na daný účel
vyčlenila 4500 eur. Čomu ale až tak
rád nie som, je zistenie, že k dnešnému
dátumu je nulové čerpanie tejto
možnosti. Pripisujem to nízkej informovanosti občanov. Dovoľujem si
preto touto cestou vyzvať občanov,
resp. správcov, aby v prípade záujmu o dotáciu na oplotenie kontajnerového stojiska doručili žiadosť do
podateľne Miestneho úradu. Žiadosti
následne vyhodnotí príslušná komisia,
v tomto prípade Komisia životného

prostredia. O udelení dotácie, resp.
jej výške rozhodne Miestna rada na
svojom najbližšom zasadnutí 26. 11.
2012.
V prípade záujmu navrhnem zachovanie tejto dotácie aj v rozpočte
na rok 2013. Taktiež budem hľadať
riešenia vedúce k zvyšovaniu informovanosti občanov našou mestskou
časťou. Práve v oblasti informovanosti
mestská časť v aktuálnom volebnom
období urobila určité kroky vpred,
avšak podľa môjho názoru ešte
zďaleka nevyčerpala svoje možnosti.

PPrišla
išl k nám
á jjeseňň a k nejj
neodmysliteľne patrí aj zber voňavých
a chutných jabĺčok. Bratislavský samosprávny kraj spolu so svojimi mestami

D í k j sa zaplnilo
l il nádvorie
ád i
V Devínskej
Miestnej knižnice už doobeda rôznymi doma napečenými koláčikmi,
návštevníci mali možnosť ochutnať i samotné jabĺčka a jablkový mušt, tí väčší
dokonca nepohrdli ani jablkovým pivom. Tú pravú jesennú jablkovú atmosféru pomáhali dotvárať účinkujúci:
dychový orchester FOR Bratislava zo
ZUŠ v Devínskej, folklórny súbor Črip
a country skupina Dunaj. Deti potešilo
maľovanie na tvár. Október je voňavý
a čarovný vďaka zberu bohatej úrody a nádherne sfarbeným padajúcim
listom. Jablkové hodovanie potešilo
naše zmysly a zanechalo príjemný
pocit na duši.
Lenka Hlaváčová

JABLKOVÉ
HODOVANIE
a obcami usporiadal v sobotu 13.
októbra milé podujatie „Jablkové
hodovanie“. Všetci, ktorí prišli do jedného z jedenástich miest, v ktorých
sa hodovanie konalo, mohli ochutnať
všakovaké dobroty, ktoré sa dajú
pripraviť z jabĺčok.

Jozef Tittel
poslanec MZ MČ BA-DNV
jozef.tittel@gmail.com

SLOVO majú Novoveštania
Nepamätám si, že by sa v školách platilo za to, že tam deti cvičia,
trénujú, hrajú sa po vyučovaní, alebo rodičia si zahrali volejbal (aspoň
nechodili do krčiem). Rovnako si nepamätám, aby sa v kultúrnych domoch platilo za to, že sa tam ľudia zhromažďujú, navštevujú krúžky,
schôdzujú (spolky a organizácie od rybárov po kluby vyznávačov
literatúry), cvičia, trénujú. Nakoniec, väčšinu z nich postavili vlastnými
rukami v tzv. akciách Z. Ale dnes je iná doba. Treba vyberať od ľudí aj
za to, že budú chodiť po uliciach. Síce do školy, do práce, za športom
a kultúrou, ale koho zaujíma, ako sa tam má dostať.
pat
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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
19. 5. Schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska

vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 15.00 h.
27.10. 25. výročie Rosice a Grbarčiet
- výročný koncert hudobno-speváckeho súboru Rosica
a destského folklórneho súboru Grbarčieta
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 od 16.00 h
30.10. Lampionáda
- detský zábavný program pred jesennými
prázdninami, diskoparáda Šaša Maroša
- súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia
svetlonosov o 16.30 h pred Istra Centrom
- lampiónový sprievod – 19.00 h.
Vstupné: 1,50 eur, registrovaní účastníci súťaže zdarma
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

INŠPIROVANÉ PRÍRODOU
V stredu 10. októbra pozvalo Slovenské národné múzeum
v Bratislave na Vajanského nábreží 2
na vernisáž výstavy Tomáša HULÍKA
Inšpirované prírodou. Výstava potrvá
do 30. januára 2013.
Tomáš Hulík pracuje v televíznom
prostredí ako kameraman, producent
a režisér. Nakrútil niekoľko ﬁlmov
o bobroch, ktoré vysielali televízie
ako ZDF, ARTE či Discovery Channel. Produkoval a ako hlavný kameraman nakrútil ﬁlm o Vysokých
Tatrách (Vysoké Tatry - Divočina
zamrznutá v čase), o rysoch zo
zoo na ich ceste do voľnej prírody
(Návrat rysov) a o krásach Slovenska v najnovšom dokumente Cesty
Slovenskom. Jeho fotograﬁcká tvorba
zachytáva prírodu, najmä živočíšnu,
ale nie je mu cudzia ani reportážna

tvorba (napr. tsunami na Sumatre
v roku 2005). Svoje fotograﬁe publikuje v časopisoch National Geographic, GEO a Universum. Výber
jeho fotograﬁí poskytuje unikátny
pohľad na rozmanité prírodné motívy
či zvieratá, ktoré ochotne pózujú pred
objektívom fotoaparátu. Súčasťou
výstavy sú aj spomínané dokumentárne ﬁlmy Tomáša Hulíka.
Film Tomáša Hulíka Cesty Slovenskom získal na najstaršom a jubilejnom 45. ročníku festivalu turistických
a cestovateľských ﬁlmov Tourﬁlm
2012 v Karlových Varoch 1. cenu
v kategórii Najlepší televízny dokumentárny a publicistický ﬁlm do 60
minút. Na festivale tento rok súťažilo
celkovo 656 ﬁlmov a multimédií zo
136 krajín sveta.
bc

Talk show Bez opony špeciál
s Táňou Radevou

V sobotu 8. 9. sme v priestoroch pred ulicou Na hriadkach zaznamenali čulý
ruch. Stretli sa tam v priateľskom zápolení predpoludním šesť družstiev hasičov
v súboji o Putovný pohár starostu MČ DNV a popoludní sedem družstiev na
Memoriáli J. Rotha (12. ročník). V predpoludňajších zápoleniach vyšli víťazne
hasiči zo Sv.Ilija (Chorvátsko), naše družstvo obsadilo tretie miesto, popoludní
zvíťazili borci z Dúbravky, naši opäť obsadili tretie miesto.

Občianske združenie Činoherný klub Devínskej Novej Vsi oslavuje svoje prvé
narodeniny. Pri tejto príležitosti vás pozýva na talk show Bez opony špeciál,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. novembra o 17.00 h v Istra Centre. Herec
Jakub Abrahám tentokrát v talk show privíta vynikajúcu slovenskú herečku
Táňu Radevu spolu s dcérou Annou Radevou, ktorá študovala scénograﬁu
a kostýmové výtvarníctvo na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave. Herečka Táňa Radeva pôsobila v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, v Štátnom divadle v Košiciach a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Venuje sa aj dabingu, svoj hlas prepožičala i známej postave Murphy
Brownovej. V súčasnosti ju môžete vidieť v slovenských seriáloch a ﬁlmoch. Bez
opony špeciál spestrí vystúpenie muzikálového štúdia Xanadu a talentovanej
mladej speváčky Juliány Hamranovej. Tešíme sa na vás!
Viac info: www.cinohernyklub.webnode.sk
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Spolocenská
ˇ
kronika
Zosobášili sa

Mesiac úcty k starším
V sobotu 10. októbra bola vo
veľkej sále Istracentra schôdza
MO Jednoty dôchodcov Slovenska. V rámci programu informovala predsedníčka Beata Jamborová o aktivitách Jednoty. Najskôr

nia na okresnej prehliadke recitátorov, tiež vyzdvihla ocenené Albinu
Schrekovú a Jarmilu Martanovičovú
za pomoc pri starostlivosti o zdravie pri zdravotnom monitoringu
seniorov. Nezabudla upozorniť na

o ocenených Antonovi Súkeníkovi
a Martinovi Libjakovi za vystúpe-

možnosti masáže vo W-hoteli, ale aj
na zakúpené lístky do Činohry SND

Mgr. Tomáš DAVID
a Petra PAULECHOVÁ
Bc. Marek PAULECH
a Bc. Katarína FOLTÍNOVÁ
Ing. Peter ZSAPKA
a Ing. Dominika HARINGOVÁ
Alojz STRUŽKA
a Bohuslava KRAJČIOVÁ
Filip KAJAN
a Alena LUPTÁKOVÁ
Blahoželáme!

Privítali sme
nových spoluobčanov
Mário Lukáš BALÁŽ
Edgar Gabriel EBRINGER
Viktor Dean OKRAFO-SMART
Filip BALOG
Svetlana ČAVOJSKÁ
Daniel ČAVOJSKÝ
Vitajte!

Blahozelanie
Zlatý sobáš
Päťdesiat rokov spoločnej cesty životom si
27. októbra 2012
pripomínajú Věra
a Martin LIBJAKOVCI
Blahoželáme!
Priatelia

Spomienka
S
Spi ticho tichúčko,
pred rokom dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam,
kde je mier a láska len.
Je ťažké nájsť v zármutku slová
na rozlúčku, poďakovanie,
posledné zbohom,
vyjadriť lásku a úctu k zosnulému.

Blahoželanie k jubileu
Anne DARÁŽOVEJ,
ktorá sa v týchto dňoch dožíva
pekného jubilea
85 rokov.
Dnes sa dožívaš prekrásnej chvíle,
prešla si životom predlhé míle.
Zrakom duše pátraš v diali,
hladíš spomienky...čo tie roky Ti dali!
Pripime si na jubileum Tvoje,
prijmi aj naše priania,
nech Pán Boh Ti dá veľa zdravia.
Všetko najlepšie Ti praje
sestra Terka a krstné deti.

Spomienka
Prešiel rok, čo som odišiel
v tichosti z tohto sveta.
Ja som nezomrel,
zostal som v srdciach tých,
čo ma milovali a mali radi.
Eduard MUČKA
K spomienke sa pripája
Ludka, Edko, Majka a príbuzní.

na predstavenie Kvarteto.
V programe pre seniorov vystúpil
charizmatický
nevidiaci
spevák tenorista Maroš Bango
s manželkou. Nezabudol, tak ako
všetci predrečníci od predsedníčky
Jednoty dôchodcov po starostu MČ
DNV Milana Jambora, poďakovať
sa seniorom za ich záslužnú činnosť
od práce v rodinách a domácnostiach, po aktivity na pracovných
postoch až do veku seniorského.
Predovšetkým však priniesol posolstvo lásky a porozumenia v piesňach
svojich vzorov A. Bocelliho, K. Gotta a K. Duchoňa interpretovaním
žánrovo pestrého rozsahu piesní
talianskych, ale aj slovenských autorov, operetných výberov a ukážok
svetových evergreenov. Prirodzene,
že pre mnohých z poslucháčov znamenal podvečer nezabudnuteľný
zážitok.
r

Nepochopiteľné
Nie sme najmladší a žijeme, ako sa dá. Ale ten pohľad z okna,
keď ktosi nadránom podpálil umelohmotný kontajner vedľa kontajnera, kde môžu ľudia darovať veci pre chudobných, vedľa kontajnera na odpadky a vedľa obchodu s textilom na Uhroveckej
nám vyrazil dych. Kde sa v niekom môže nájsť toľko chudoby ducha, zbabelosti a barbarstva aby urobil takýto ohavný čin. Kde to
žijeme, kde sú rodičia takejto zgerby, kde sú výsledky pôsobenia
koho všetkého?????????

Tí, ktorí ste poznali
Jána RUNÁKA,
ktorý nás nečakane opustil
21. októbra 2011,
venujte mu tichú spomienku.
SMÚTIACA RODINA.

MOJA SAMOšKA

Potraviny
na Opletalovej ul. č. 86

Pondelok až Piatok od 6 hod. do 21 hod.
Sobota
od 6 hod. do 20 hod.
Nedela
od 7 hod. do 13 hod.
Ponuka:

Jeseň

čerstvé potraviny ako sú mliečne výrobky,
chlieb - pečivo, základne potraviny, noviny
- časopisy, baličkové mäso, ovocie- zelenina.
Predávame: za hotovosť, stravné lístky alebo na platobnú kartu.
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Milenec nebol posledný!
Novinárka a spisovateľka Marika Studeničová:
Je autorkou siedmich kníh, vedie oddelenie šoubiznisu v známom bulvárnom denníku a spolu so speváčkou Naďou Urbánkovou účinkuje
v tolkšou Rande s Naďou. Marika Studeničová žije v Devínskej Novej
Vsi už 23 rokov a tvrdí, že je to skvelé miesto pre život.

Čo sa vám v Devínskej
Novej Vsi najviac páči?
- Ťažko hovoriť o tom, čo sa mi páči.
Je viacero dôvodov, prečo sa tu dobre býva. V každom prípade máme
jedinečné možnosti na turistiku – prechádzky popri Morave až do Devína
sú veľmi príjemné, rovnako túry na
Sandberg alebo zimné korčuľovanie
na rybníku. Ocenila som to najmä
v čase, keď boli deti malé. Teraz je to
iné, odchádzam ráno do práce a do
Devínskej prichádzam niekedy až
večer. Aj keď času na relax nemám
veľmi veľa, pocit, že je kam vybehnúť,
je fajn.
Píšete v niektorej zo svojich
kníh o Devínskej Novej Vsi?
- Zatiaľ som sa o nej bližšie nezmienila.
Prvých päť kníh je totiž životopisných
– o hercovi Vladovi Durdíkovi (Keď
sa obzriem), dve o herečke Vilme
Jamnickej (Elixír môjho života a Muž
môjho života), ďalšia o hokejovej
legende Jožkovi Golonkovi (Rebel
s číslom 9) a o Jozefovi Uhríkovi
(Od tankov k touaregu). Minulý
rok mi vyšla spomienková kniha na
kraj, kde som vyrastala (Ťažko je
žiť ľahko) a v máji tohto roka som
to skúsila na ženskú tému. V edícii

Egon & Pepso
vydávajú klip k singlu Anger

Alternative-pop duo Egon & Pepso
vydávajú klip k verejne a kriticky veľmi
pozitívne prijatému singlu Anger. Je to
ich prvý klip a s takmer neexistujúcim
rozpočtom dokázali vytvoriť ako vizuálne, tak aj hudobne lákavé dielo,
na ktoré môže byť každý začínajúci
slovenský interpret hrdý. Vyrobený v
Devínskej Novej Vsi, ktorá je domovom pre oboch umelcov a za pomoci
svojich známych a priateľov, ktorých
väčšina je vidieť aj ako účinkujúcich,

Príbehy z kabelky, ktoré
vydáva
vydavateľstvo
Ikar, mi vyšla kniha Milenec. No vidíte, teraz som
si uvedomila, že Devínsku spomínam v knihe
Od tankov k touaregu,
pretože je to kniha o strojárstve a automobilizme
na Slovensku. A Devínska s bývalou BAZ-kou
a terajšou fabrikou Volkswagen má
v knihe významné miesto.
O čom je teda najnovšia
knihe Milenec? Už len ten
názov je napínavý...
- A text tiež! Teda, aspoň dúfam!
(smiech) Je to typické ženské dielko,
také, ktoré vám spríjemní vylihovanie
na pláži, cestovanie vlakom alebo
čakanie u lekára. A s pridanou hodnotou – istou dávkou erotiky.
Ako prijali Milenca čitatelia?
- Viete, ako to býva, málokto vám dnes
povie celú pravdu. Ale ohlasy na knihu
boli skvelé. Priznávam, trochu som
mala obavy, či tá erotika nie je príliš silnou dávkou pre bežného čitateľa. Na
druhej strane, vezmime si ktorýkoľvek
ﬁlm - sexuálne scény podsúvajú
tvorcovia bežne už dvanásťročným
deťom. A to nehovorím o všetkých tých
realityšou! Navyše, stojím si za tým,
že erotické scény v Milencovi nie sú
vulgárne.
Alebo je sex vulgárny?
Napriek tomu ale mohla kniha
vyvolať aj negatívne reakcie?
- To môže vyvolať aj výtvarné dielo,
báseň, pesnička... Aj fotograﬁa nudisvám teraz tento klip ponúka možnosť
vidieť, čo všetko sa dá vyrobiť s
rozpočtom 30 Euro (pričom, ako
sami hovoria - 15 Eur odišlo na pivo).
Hudobná dvojica Egon & Pepso
vyrobila tento klip hlavne na podporu svojho singla Anger v UK, US
a Európskych hudobných rebríčkoch
a televíziách vo svojej produkcii a vo
vlastnej réžii. Hudobný klip Anger
rozpráva príbeh o tom, aké to je, cítiť
sa nahnevaný a zároveň milovať a
o niekedy nevyhnuteľnom tragickom
konci hlbokého (niekedy plykého)
vzťahu. Priestor, v ktorom je klip
natočený divákovi prináša zároveň

tov v novinách. Netvrdím, že každému
sa musí Milenec páčiť. Paradoxne,
práve toto ľahké dielko z prostredia
šoubiznisu a s prímesou pikantnej erotiky ľudí zaujíma viac ako životopisné
knihy. Ale proti gustu žiaden dišputát
a vďaka za každého jedného čitateľa.
Zvlášť v dnešnej dobe, keď je na pultoch obrovské množstvo kníh a každý
si ten svoj žáner môže vybrať.
Aké je to pracovať v oblasti
šoubiznisu? Poznáte
sa asi s mnohými známymi osobnosťami...
- Ja som vyštudovala žurnalistiku, takže
som jednou z tých šťastných ľudí, ktorí
sa živia tým, čo ich baví. Vďaka mojej
profesii sa, pochopiteľne, veľmi často
stretávam s mnohými umelcami, politikmi, športovcami. Je to zaujímavá
práca, mnohé stretnutia so známymi
osobnosťami sú neuveriteľne obohacujúce a je pravda, že s viacerými
z nich mám veľmi príjemné vzťahy.
Bulvár je však aj často
zatracovaný. Bulvárni
novinári sa radi rýpu
v súkromí, niekedy
zachádzajú až za hranice...
- Ale všetci ho čítajú, lebo zvedavosť
je prirodzená ľudská vlastnosť. Ľudia
chcú vedieť, ako žijú iní, či sa majú
horšie alebo lepšie. Chcú sa tešiť,
ľutovať, závidieť, klebetiť... Čítajú bulvár, lebo je odraz toho, ako žijeme.
Ako žijete vy, vaši kamaráti, susedia,
kolegovia. Ako žije ulica. A tiež, ako
žijú naše celebrity. Áno, máte pravdu,
že niekedy je hranica vkusu posunutá
trochu veľkoryso, ale aj to je vec vkusu.
V zásade, gagocú najmä trafené husi.
Osobne som sa za svoje články nikdy
nemusela hanbiť a neviem o tom, že
v slovenskom alebo českom šoubiznise
je niekto, komu by som sa nemohla
pozrieť do očí.

temnotu i feeling mestskej atmosféry
a tanečníci vystihli pointu príbehu
takmer okamžite. Táto down-tempo,
urban-pop skladba prináša spomienky na Depeche Mode, textami
poukazuje na dedičstvo Nicka Cavea a nikto nemôže poprieť inšpiráciu
legendárnym Markom Shinodom z
Linkin Park v rapových partoch. Je to
kombinácia zvukov, ktorá si zaslúži
pozornosť.
O Egon & Pepso
Egon & Pepso sú dvojicou umelcov, ktorí sa necítia byť zviazaní
tradičnými koncepciami žánrov, hu-

Máte medzi celebritami aj
priateľov? Koho napríklad?
- Ale áno, myslím, že s viacerými
mám kamarátsky vzťah. S niektorými
sa stretávam často aj v súkromí.
Napríklad už dvadsať rokov sa priatelím so speváčkou Beátou Dubasovou, dokonca môj brat Juraj Žák
je autorom Beátinho hitu Vráť mi tie
hviezdy. S českou speváčkou Naďou
Urbánkovou máme tiež úžasný vzťah,
chodíme po Slovensku s tolkšou Rande
s Naďou. Nestarnúce šlágre tento
skvelej umelkyne majú aj po rokoch
veľký úspech.
Môžeme sa tešiť,
že s pani Urbánkovou
zavítate aj do Devínskej
Novej Vsi?
- Ak bude záujem, tak určite rady
prídeme. Veď minulý rok sme
s našou tolkšou vystupovali v Dome
kultúry v Dúbravke, takže ak dostaneme pozvanie, Naďa rada zaspieva Blonďáka s červenou bugatkou,
Závidím alebo Vilém peče housky
aj Devínskonovovešťanom.
Pripravujete nejakú
ďalšiu knihu?
- Iste. Milenec nebol posledný! Teraz
píšem životopisnú spomienkovú knihu
o jednom automobilovom pretekárovi.
Ale nevolá sa Studenič! (smiech) Mám
ponuku napísať knihu o pravdivom
príbehu strateného syna a k tomu
všetkému mám v hlave nové dielko
z oblasti šoubiznisu. Bojujem síce
s časom, ale ako matka troch detí
som si musela čas vždy zorganizovať.
Takže teraz, keď už dve z mojich detí
sú študujúci dospeláci, to ide ľahšie. Aj
keď je pravda, že niekedy sa sama
seba pýtam, kde beriem energiu. Napokon, nevraví sa, že čím horšie, tým
lepšie?
Za rozhovor ďakuje
Devex, Peter Krug
dobných štýlov alebo toho, čo od
nich ľudia chcú počuť – tvoria a hrajú
to, čo sa im páči a to, čo cítia, že tvoriť
a hrať chcú. Od čistého popu cez
rock, alternatívny rock, až po downtempo a alternatívne rapové pasáže,
jednoducho neexistuje žáner, ktorý
by sa táto tvorivá dvojica bála použiť
alebo sa ním nechať inšpirovať. Časť
z ich tvorby si môžete vypočuť na
www.soundcloud.com a ich oﬁciálnu stránku na Facebooku môžete
navštíviť na www.facebook.com/
egonandpepso.
Slavomír Bachratý
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STOPY dávnej minulosti
alebo Zažite neobyčajnú nedeľu na Devínskej Kobyle
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE pripravil v nedeľu 14. októbra
podujatie pre verejnosť, určené
všetkým návštevníkom Devínskej
Kobyly.
Len máloktoré hlavné mesto
v Európe sa môže pochváliť takým
prírodným skvostom a neobyčajne
významným paleontologickým náleziskom na svojom území ako Bratislava.
Podujatie DAPHNE sa konalo od
11.00 do 17.00 h na Devínskej Kobyle neďaleko náleziska Sandberg
v Devínskej Novej Vsi. Pre verejnosť
pripravil Inštitút DAPHNE otvorenie
malej oddychovej zóny spojenej
s informačným stánkom, občerstvením
a bezplatnými exkurziami.
Pri symbolickom otvorení oddychovej
zóny rozstrihol starosta mestskej časti
Devínska Nová Ves Milan Jambor
zelenú stuhu na novej informačnej
tabuli venovanej dávnej minulosti
tohto jedinečného územia. Hlavným
prvkom, popri troch lavičkách a smet-

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Príjmeme do zamestnania lakýrnika
so skúsenosťami lakovania automobilov pre značkový servis. Podmienka minimálne 3 roky prax. Lokalita Dev.
Nová Ves, Dúbravka
tel.: 64286520
mobil: 0905791580
e-mail: ast@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú
cenu.
tel.: 0907 106 308,
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme koberce
a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video

ných košoch, bola umelecká lavička
predstavujúca treťohorné more, ktorej
autorom je mladý umelec Michal
Pípa.
Vďaka slnečnému počasiu a pestrému programu sa počas podujatia
pristavovalo množstvo
návštevníkov pri informačnom stánku,
kde bezplatne získali nielen písomné
materiály, ale mohli nahliadnuť aj
cez stacionárny ďalekohľad. Na
tých najmenších čakali hravé aktivity zamerané na spoznávanie skamenelín a lesných poschodí. Súčasťou
programu boli aj dve exkurzie so
skúsenými sprievodcami, ktorí poodhalili viac ako 40 záujemcom nielen
prírodné zaujímavosti, ale aj niečo
z bohatej histórie tohoto kedysi morom zaplaveného územia.
Podujatie bolo zároveň ukončením
prvej
etapy
dobrovoľníckych
brigád zameraných na zachovanie
prirodzeného stepného charakteru
územia a veríme, že úspešným ro-

www.anﬁlm.eu, tel.:
0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov, tlmiče,
ramená a čapy a ine nové lacné
náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE –
ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci, oprava komínov... tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých
a deti. www.martasstudio.eu
tel.: 0908 709 500

zbehnutím spolupráce s miestnou
komunitou a partnerskými organizáciami do budúcnosti.
Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka
grantovému programu Šanca pre
váš región Nadácie Orange a projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne

- Pán hostinský, hrá tu hudba
aj na želanie zákazníkov?
- Áno, hrá.
- Tak, kým sa navečeriam,
nech hrajú mariáš.”
•••
Pri vojenskej vetrieske
v parku stojí čatár. Ide
okolo plukovník a čatár nič.
Plukovník sa vráti a vraví:
- Nezdravíme?
Čatár nato:
- Pán plukovník, my také
šarže sa budeme medzi
sebou buzerovať?
•••
Fero varuje priateľa:

05 - BYTY
• Súrne kúpim byt alebo rodinný dom
v Devínskej Novej Vsi, nie prostredníctvom realitného makléra. Ak máte
serióznu ponuku,
volajte na tel.: 0908 140 107

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,

Bratislavy podporeného z programu
LIFE+ Príroda a Biodiverzita.
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:
Jana Menkynová, DAPHNE –
Inštitút aplikovanej ekológie,
tel.: 0905 982 866,
menkynova@daph

- Počuj Jano, nebuď blázon!
Neber si Evu. Vyspala sa
s ňou celá Detva!
- No a? Veď Detva nie
je veľké mesto.
•••
Počet korýt nemôže
uspokojiť počet prasiat, ku
korytám sa tlačiacich.
Miloš Zeman, český politik
•••
V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť veľa!!!!
•••
Je vedecky dokázané,
že fajčenie skracuje
vašu cigaretu.
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626 •0949 262 121
• Predáme pozemok v Dev. N. Vsi
v záhradnej oblasti “Pod srdcom”
o výmere 1 157m² v tichom prostredí
pod lesom. Na pozemku je murovaná
chatka o ploche 27 m², zavedená
je elektrina a voda. Na pozemku je
možné postaviť celoročne obývateľný
rekreačný dom. K dispozícii je UPI/
územnoplánovacia informácia DNV/.
Parkovanie 2 áut priamo na pozemku.
Prístupová cesta je pokračovaním Zavadilovej ulice. Podrobnosti o pozemku a cene sú k dispozícii v redakcii
novín.

Chcete hovoriť po francúzsky?

Tel.: 0917 461 097

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• V sobotu 22. 9. v noci neznámy páchateľ vykradol na
J. Smreka v DNV osobné auto
Škoda Octavia a majiteľovi spôsobil škodu 1290 eur.
• O deň neskôr, 23. 9. Večer,
nahlásil občan DNV, že mu
občianka DNV ukradla mikinu
a peňaženku a obrala ho takto
o 130 eur.
• V utorok 25. 9. v noci na
J. Poničana neznámy páchateľ
rozbil okno na vozidle Renault IT
Master a ušiel.
• V noci 27. 9. v priemyselnom parku na Opletalovej neznámy páchateľ poškodil oplotenie a ukradol hliníkové disky za
266 eur.
• V sobotu 29. 9. po 20.30 h
sa dvaja páchatelia vlámali do
Domu smútku na miestnom cin-

toríne, kde poškodili zariadenie.
Za prečin krádeže skončili v rukách
kriminálnej polície.
• O deň neskôr, v nedeľu 30.
9., v predajni Lidl ukradol páchateľ
z tržby 372 eur. Prípad rieši polícia.
• V utorok 2. 10. dvaja známi
páchatelia vykradli chatky v oblasti
Vápenka. Keďže ich videli občania,
policajti z DNV ich zaistili a začali
trestné stíhanie vo veci krádeže.
Obaja spôsobili škodu poškodením
200 eur a krádežou 455 eur.
• V stredu 3. 10. prichytili policajti vo ﬁrme na J. Jonáša páchateľa,
ktorý mal pri sebe marihuanu
a začali voči nemu trestné stíhanie
vo veci prečinu nedovolenej výroby
a požívania omamných a psychotropných látok.
• V sobotu 6. 10. sa na J. Jonáša
dopustil občan obmedzovania osobnej slobody a vyhrážania. Bol
preto obvinený a je stíhaný vo veci
nebezpečného vyhrážania.
OO PZ DNV

SVIATOK všetkých svätých
Tak ako každý rok, aj počas tohto
roka na Sviatok všetkých svätých
a Pamiatku zosnulých bude
cestovať veľa ľudí na hroby svojich zosnulých. Zvýšenú premávku
vozidiel očakávame od stredy 31.
októbra do 4. novembra. Polícia aj
tento rok posilnila výkon služby. Na
cestách bude viac policajtov, ktorí
budú dohliadať na bezpečnosť
cestnej premávky. Budú tiež posilnené hliadky poriadkovej polície,
ktoré budú zabezpečovať verejný
poriadok, ochranu občanov a ich
majetku, a to najmä v okolí pietnych
miest.

Upozorňujeme najmä všetkých
účastníkov cestnej premávky, aby
zvýšili svoju opatrnosť na cestách, aby boli ohľaduplní a disciplinovaní, a aby riadne dodržiavali
dopravné predpisy. Žiadame
všetkých vodičov, aby rešpektovali
pokyny polície a jazdili so

a Pamiatka zosnulých
zvýšenou opatrnosťou, najmä vtedy, keď je hmla a mokré vozovky
sú zradné. Preto sa v aute pripútajte
bezpečnostnými pásmi a deti vozte
zásadne na zadnom sedadle.
Malé deti patria do autosedačky,
ktorá ich ochráni. Buďte predvídaví – na cestách a priechodoch
pre chodcov si treba dávať pozor
na chodcov, predovšetkým na
starších ľudí, ktorých nie je dobre
vidieť v tmavom oblečení a niekedy
konajú skratovo.
Chceme vyzvať všetkých chodcov, ale aj
cyklistov, aby používali
reﬂexné prvky na
oblečení aj v obci,
dôležité je, aby vás na
cestách bolo vidieť.
Zároveň
chceme
upozorniť návštevníkov
pietnych miest aj na
zlodejov, ktorí využívajú tlačenice
a chvíľkovú nepozornosť ľudí pri
hroboch. Zlodeji číhajú na voľne
položené kabelky, ktoré často zostávajú položené na náhrobných
kameňoch bez dohľadu.
OrPZ Ba 4

Ďalší majster Slovenskej republiky za rok 2012

z AutoSportTeamu PRESSKAM
Napriek ťažkej ekonomickej
situácii, keď sa rapídne znižujú výdavky na reprezentáciu a propagáciu ﬁriem, ktoré udržovali motoristický šport pri živote, podarilo
sa zástupcovi Devínskej Novej Vsi
v motoristickom športe, tímu AST
PRESSKAM získať so svojím vozidlom SEAT Leon 2,0 FSI titul majstra
Slovenska na okruhoch v triede do
2000 cm3. Tento titul získal jazdec
Ondrej Fekete, ktorý nazbieral 150
bodov v hodnotení slovenského
šampionátu, čo je o 50 bodov viac
ako jeho konkurent Matej Homola
na vozidle BMW zo seriálu ETCC.
Porazil aj také osobnosti motoristického športu, ako je Julo Konček,
Marián Rajnoha a Miro Horňák.
Druhým zástupcom Devínskej
bol Tomáš Liedl, ktorý jazdil
v triede nad 3500 cm3, avšak
v majstrovstvách SR nebodoval. Dôvodom bolo rozhodnutie
komisie, v čele s Mirom Konôpkom,
zaradiť váhové limity vozidiel do
hodnotenia. Týmto zlým rozhodnutím sa však dosiahlo zníženie
počtu pretekárskych vozidiel a nezáujem slovenských jazdcov o ma-

jstrovstvá SR. Tomáš jazdil preteky
Zóny strednej Európy, kde bol
taktiež nútený znášať hendikepy
formou dvoch prejazdov boxovou
uličkou. Preto sa rozhodol zúčastniť
nemeckých majstrovstiev na okruhu (DWL-cup), ktoré zahŕňajú
všetky triedy a úpravy vozidiel.
Rozhodujúca v týchto pretekoch
je bezpečnosť jazdcov. Jazdí tam
50 vozidiel a preteky, kde Tomáš
skončil na treťom mieste, dokončilo
46 vozidiel. V druhých pretekoch
skončil štvrtý, čo v konkurencii vozidiel s výkonom až 700 PS bol
veľmi dobrý výsledok dosiahnutý
na vozidle AUDI TT DTM s výkonom 505 PS.
V roku 2013 chystá AST
PRESSKAM zatiaľ iba jedno vozidlo a to SEAT Leon Supercopa,
na ktorom bude jazdiť práve
tohtoročný majster Slovenska
Ondrej Fekete. Viac vozidiel by
bolo možné vidieť len v prípade,
že sa podarí získať ﬁnančné zdroje, potrebné pre prípravu ďalších
štyroch vozidiel, ktoré má AST
PRESSKAM vo svojich garážach.
pvkl

GoodSports
International Slovensko
8. kolo 7. októbra
Most pri Bratislave - DNV
góly: Hrdlička 2, Hullman.
9. kolo 14. októbra
DNV - Tomašov

1:3

0:3

Ing. Marián Spišiak

pozýva všetkých záujemcov
na FUTBALOVÝ TURNAJ
v piatok 2. novembra
od 8.30 do 15.45 h
v telocvični ZŠ I. Bukovčana 3
hráčov od 10 do 17 rokov
a viac ročných
Viac info: 0902 705 507

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