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Príhovor

„Veľa zdravia, pokojný a spokojný tento nový rok vám
želáme,“ – tak zvyknú vinšovať
ľudia dobrej vôle svojim blízkym, rodine, priateľom, spolupracovníkom. Zväčša úprimne.
Veď to nič nestojí.
O tom, koľko úprimnosti v tých želaniach je, sa
presviedčame až neskôr, počas
roka.
Ostatné kauzy: Odpočúvania
a Gorila, tomu nasvedčujú až
príliš presvedčivo. Napokon aj
v súčasnom čase sme svedkami
prihrievania si predvolebnej
polievočky tými najrozličnejšími
spôsobmi. Každý využíva jemu
vlastné metódy, niektorí aj
nekorektné alebo ako sa vraví
s podpásovým charakterom.
Pritom väčšina to má
v straníckych stanovách, alebo iných prikázaniach: Byť
človekom, riešiť ústretovo
a ľudsky... tých kladných slov
v sľuboch by sme mohli citovať...
V realite sa však stretávame
s barbarskými číhaniami na
akýkoľvek chybný krok, nie
teda pomoc, upozornenie, varovanie, radu... Priateľu, to
nemôžeš sypať na chodník soľ,
veď rozožiera topánky a ničí
zeleň! Ale vyčkávame za kríkom
a ťahame meče, sekery, valašky
a poď ho rúbať a sekať hlavahlava. (Aby sme vždy trafili)
A ešte sa dokážeme hrdiť akí
sme ...íci,...áci,...ní, a neviem
ešte akí „úžasní“. Ba aj keď
sa odvolávame na mlyny, čo
pamätlivo melú.
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KRÁTKE SPRÁVY
• Do konca januára sú povinní
priznanie podať najmä noví
vlastníci bytov, pozemkov
a stavieb, ktorí ich vlani zdedili,
kúpili alebo nadobudli darom.
• Stromy označené oranžovou
farbou vyznačila plynárenská
spoločnosť, pretože rastú
nad potrubím vedúcim plyn
a preto sú určené na výrub.
• Od soboty 17. decembra linka
č. 128 zabezpečuje spojenie
k Obchodnému centru Glavica
v DNV s umožnením vzájomného
prestupu na linku č. 28.
Trasa, obojsmerne:
Na hriadkach,
Eisnerova, Glavica
Zastávky: Na hriadkach výstupište a nástupište (ako linka
č. 22) Hradištná - Eisnerova ulica
- Milana Marečka - Eisnerova
ulica - Štefana Králika - Eisnerova
ulica - Glavica – OC Glavica

Na gudróny zblízka
Eurokomisár Janez Potočnik a minister ŽP József Nagy sa stretli vo štvrtok
19. januára na skládke gudrónov
v DNV. Tam prebrali konkrétne kroky
riešenia problematiky environmentálnych záťaží a ich financovania
z fondov EÚ.
Eurokomisár ocenil Slovensko za
prípravu a prijatie prelomového zákona o environmentálnych záťažiach.
Zákon totiž pre Slovensko otvoril
dvere na čerpanie eurofondov na
likvidáciu jedov, ktoré ohrozujú zdravie občanov i nasledujúcich generácií. Vyčerpaných je zatiaľ len 12 %
z pripravených 3,5 miliárd eur
v kohéznych fondoch. O tie je možné
požiadať do konca roku 2013

a vyčerpať do roku 2015. Slovenská
republika môže pre tento účel použiť
117 miliónov eur.
Janez Potočnik zároveň predstavil
snahu presadenia tzv. zeleného rastu
ako síce dlhodobé, ale zjavne jediné
východisko z hospodárskej situácie
Európy – najmä s ohľadom na zdrojovú efektivitu. S ministrom životného
prostredia J. Nagyom sa zhodli na
tom, že je potrebné tlačiť na nižšiu
spotrebu prírodných zdrojov, čím by
sa zlepšil podiel pridanej hodnoty –
t. j. práce na hodnote tovarov. Je to
ekonomická príležitosť a jediný spôsob trvalo udržateľného rozvoja.
(Pokračovanie na strane 2)

Dovoľujeme si vás upozorniť
na dôležitú zmenu.
Od 1. apríla 2012 bude
Miestnemu úradu pridelené
nové telefónne číslo:

02/60 20 14 00

(posledné dvojčíslie bude
priame volanie
na klapku referenta)
Všetky ostatné čísla budú
k tomuto dátumu zrušené.
Táto zmena podstatne zjednoduší
dovolanie sa na miestny úrad,
alebo priamo na príslušný referát.
Už si nemusíte viac pamätať
množstvo čísel, postačí jedno.
Úzavierka dnešného čísla
bola 20.1. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 2.2. 2012,
číslo vyjde 10.2. 2012.

Rodičom budúcich prvákov
Základná škola na Ul. I. Bukovčana č. 3
Vás srdečne pozýva na

Deň otvorených dverí
1. február 2012 (streda)
od 15.oo do 18.oo hod.

Karneval

v telocvični 6. februára 2012 (pondelok)
od 9.oo  hod. do 12. oo hod.

Na gudróny zblízka

Zápis do 1. ročníka

prvé poschodie
10. február 2012 (piatok) od 15.oo do 18.oo hod.
11. február 2012 (sobota) od 8.oo do12.oo hod.
Všetky akcie budú v budove školy na Ul. I. Bukovčana 1

(Pokračovanie zo strany 1)
Ako poznamenal na tomto stretnutí
starosta MČ DNV Milan Jambor
očakáva, že súčasnej samospráve,
ktorá od začiatku hľadá účinné
riešenie problémov s gudrónmi, sa

pri takom vývoji, ako spomínal eurokomisár, podarí do dvoch rokov gudróny z Devínskej novej Vsi odsunúť.
r

Vo Volkswagene idú všetky prevádzky naplno
Zamestnanci výroby SUV vozidiel
spoločnosti Volkswagen Slovakia
(VW SK) v pondelok 9. 1. 2012
nastúpili do práce po celozávodnej dovolenke. V súčasnosti už
prebieha
výroba
všetkých
šiestich modelov
bratislavského
závodu VW SK.
Zamestnanci vo výrobe SUV vozidiel bratislavského závodu začali
produkciu v novom roku o týždeň
neskôr ako vo výrobe New Small
Family. Dôvodom boli technické

úpravy súvisiace so zvýšením výrobných kapacít SUV vozidiel, ktoré bolo
možné realizovať len za pokoja vo
výrobe. Počas celozávodnej dovolenky sa na nich podieľalo približne
60 zamestnancov VW SK a 250
zamestnancov pracovníkov externých
firiem. Zvyšovanie výrobných kapacít
o štvrtinu si vyžiadal pretrvávajúci
dopyt po vozidlách z bratislavského
závodu na svetových trhoch.
vm

Počas hodín slovenskéha jazyka sa
v podmienkach našej základnej školy
na Ul. Ivana Bukovčana 3 snažíme
nielen zvládnuť predpísané učivo, ale
aj rozvíjať literárne nadanie našich
žiakov.
O tom, že naši žiaci sú naozaj
šikovní, nás opäť presvedčil žiak deviateho ročníka Tomáš Hrdlička. So
svojou literárnou prácou sa zúčastnil
2. ročníka súťaže vlastnej tvorby
bratislavských žiakov „Bratislava,
moje mesto – Bratislava v rozprávke“.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VYDÁVANIA DEVÍNSKONOVOVESKÉHO EXPRESU V ROKU 2012:
uzávierka: 20.1.,
03.2., 17.2.,
02.3.,
16.3.,
30.3.,
13.4.,
27.4.,
11.5.,
vyjde:
27.1.,
10.2., 24.2.,
09.3.,
23.3.,
06.4.,
20.4.,
04.5.,
18.5.,
uzávierka: 07.9.,
vyjde:
14.9.,
DEVEX 2

21.9.,
28.9.,

05.10.,
12.10.,

19.10. ,
26.10.,

02.11.,
09.11.,

16.11.,
23.11.,

30.11.,
07.12.,

V silnej konkurencii bratislavských
žiakov Tomáš obsadil v tretej kategórii
pekné tretie miesto. Porotu zaujal svojou povesťou, v ktorej ožila Bratislava
z dávnej minulosti.
Tomáš reprezentoval v tejto súťaži
nielen našu školu, ale aj našu mestskú
časť.
Srdečne blahoželáme a držíme
palce na ceste k ďalším literárnym
úspechom.
Soňa Škulová
25.5.,
01.6.,

08.6.,
15.6.,

22.6.,
29.6.,

Komisie výstavby, architektúry, územného plánu a dopravy (KVAD)
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Realiz a.s. Skladová hala MČ –
Ba DNV časť Zamajerské – stanovisko k dokumentácii pre územné
rozhodnutie.
• KVAD požaduje predložený
investičný zámer na posúdenie nezávislému dopravnému inžinierovi,
z hľadiska navrhovaných kapacít
a požiadaviek na napojenie stavby
na riešené územie.
• KVAD požaduje presné určenie
účelu haly i z hľadiska jej technického
vybavenia, či sa jedná o chladené
priestory, klimatizované priestory
a v akom rozsahu. Či navrhovaná
činnosť bude mať vplyv na kontaktnú
obytnú zónu.
• KVAD
požaduje
predložiť
doplnenú a spresnenú dokumentáciu

od spracovateľov, spracované stanovisko k navrhovanej výstavbe do
budúcej komisie.
Stavebná a prevádzková údržba
oceľového mosta – Cyklomost.
• KVAD schvaľuje bez pripomienok
Dohodu o stavebnej a prevádzkovej
údržbe oceľového mosta – Cyklomost.
Rozšírenie výrobných kapacít
Volkswagen Slovakia, a.s.
Zvarovňa – vydané stanovisko k zámeru EIA.
• KVAD nemá pripomienky vydanému stanovisku MČ – Ba DNV
k zámeru EIA. KVAD navrhuje osloviť
Volkswagen Slovakia, a.s. aby informoval MČ – Ba DNV o svojich pripravovaných rozvojových zámeroch

s cieľom harmonizácie vzájomných
vzťahov.
Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny Kolónia
v MČ Ba-DNV.Územný plán
zóny CMZ v MČ Ba-DNV.
• KVAD požaduje od architekta
MČ Ba-DNV Ing. Arch. Beláčka
spracovať
harmonogram
obstarávania
Územného
plánu
zóny Kolónia a Územný plán
zóny CMZ v MČ Ba-DNV
s termínom ukončenia prác do konca
roku 2014, harmonogram predložiť
do budúcej komisie.
Revitalizácia športového areálu ZŠ I. Bukovčana 3

• KVAD berie na vedomia aktuálny
harmonogram.
• KVAD upozorňuje na nedostatky
z hľadiska rizík budúceho užívania
stavby.
• KVAD zorganizuje obhliadku stavby.
Zmena dopravného značenia
ul. Na hriadkach.
• KVAD navrhuje prehodnotiť
navrhované riešenie z pohľadu
bezpečnosti chodcov a nové riešenie
pred realizáciou predložiť do KVAD.
• KVAD požaduje prehodnotiť
navrhované riešenie z hľadiska
chýbajúceho napojenia na moravskú
a záhorskú cyklotrasu. Doplniť širšie
vzťahy, záchytné parkovisko pod
Skalou.
Údržba „Luklovej uličky“ – podpora
projektového zámeru.

Cyklomost príprava a začiatok montáže hornej stavby.
V stredu večer 23. 1. na stavenisko dopravili prvý nadrozmerný náklad o šírke
5,2 m a dĺžke 30 m. (V čase uzávierky informácia platila. Medzitým stúpli
hladiny vôd...)
Dovoľujeme si požiadať obyvateľov a vodičov v DNV o trpezlivosť a opatrnosť
pri kontakte so súpravou prepravujúcou nadrozmerný náklad mostnej oceľovej
konštrukcie.

V utorok 24.1.2012 na rakúskej strane sa mala začať montáž z opory P12,
nosník na oporu P13. Opäť pripomíname možnosti vplyvov pri stúpani hladiny
vôd.
Ak budú dobré podmienky tak aj montáž nosníka z opory P13, nosník na oporu
P14.
Ing. arch. Milan Beláček

EIA znamená...
Pre stavbárov je táto skratka
bežná, známa, používaná. Ostatní
sa s ňou stretávajú pri rôznych správach či informáciach v súvislostiach
s výstavbou a vplyvmi na životné
prostredie. Aby nedochádzalo k nesprávnym informáciam rozhodli sme
sa uverejniť na túto tému niekoľko
viet.
r
Posudzovanie vplyvov na životné
prostredie Environmental Impact
Assessment –/ vplyvy na životné
prostredie/.
Posudzovanie vplyvov na životné
prostredie (Environmental Impact


Assessment - EIA) je považovaný
za jeden z hlavných nástrojov
medzinárodnej
environmentálnej
politiky na uskutočňovanie trvalo
udržateľného rozvoja. Vo vyspelých
krajinách sa uplatňuje viac ako
tri desaťročia. Vychádza z nasledovných princípov: komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického
dokumentu na životné prostredie ešte
pred rozhodnutím o ich povolení,
vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú
odborníci z rôznych oblastí, široká
a aktívna účasť verejnosti na procese
posudzovania, variantné riešenia,
proces posudzovania nenahrádza
proces povoľovania danej činnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•

Celodenné aj poldenné jasličky
rodinný domček o záhradou
rodinný, individuálny prístup
od 10 mesiacov do 3 rokov
od 7:00 do 17:00
www.opatrovaniedeti.sk
e-mail: gmattosova@gmail.com
tel: 0905 583 112

DEVEX 3

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
3. 2. Ples OZ Emanuel
miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h.
4. 2. Ples OZ Devínska inak
miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h
5.2. O pahltnom hadovi
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo MAKILE
vstupné: 1 euro
miesto: veľká sála Istra Centra od 16.30 h.
10. 2. Maškarný ples
– organizuje folklórny súbor Črip, vstup len v maskách,
okrem výbornej hudby, dobrého jedla a pitia
účastníkov čaká tombola a dobrá zábava
miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h.
11. 2. Rybársky ples
miesto: veľká sála Istra Centra od 20.00 h.
16. 2. Detský fašiangový karneval
- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci
zo Základnou umleckou školou v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála Istra Centra, 15.00-19.00 h.
18. 2. Chorvátsky bál
miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h
21. 2. Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava
s polnočným programom na záver fašiangového obdobia,
miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred!
8. 2. o 18.00 h.
Prednáška: Transylvánia – blízka divočina
- fotografie a video z prechodu cez 10 rumunských
pohorí od Železných vrát po Drakulov hrad
- prednáša Juraj Geleneky, Vstupné: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68
18. 2. o 14.00 h.
Exkurzia: Z histórie obce
- historická exkurzia po Devínskej Novej Vsi pri príležitosti
Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, súčasťou exkurzie
je návšteva SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku
Vstupné: zdarma, Odchod: TIK DNV, Istrijská 49

Program kina DEVÍN v Devíne
29.1.
8.2.  
12.2.
15.2.
19.2.
22.2.
29.2.

DEVEX 4

o 16,30 hod.
o 18,00 hod.
o 15,00 hod.
o 18,00 hod.
o 15,00 hod.
o 18,00 hod.
o 18,00 hod.

ŠÉFOVIA NA ZABITIE
Trou de Fer – Železná diera
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
PERFECT SENSE
TITNTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
KTO AK NIE MY
SHERLOCK HOLMES

Zima v tvorbe naivných maliarov
MČ DNV, Chorvátsky kultúrny spolok DNV a Ivan Melicherčík
pozvali, ešte v decembri 2011 do múzea kultúry Chorvátov na
Slovensku na Istrijskej, obyvateľov Devínskej i ostatných hostí na
výstavu obrazov zo zbierky Ivana Melicherčíka.
V otváracom príhovore Ivan
Melicherčík o. i. povedal:
Obdobie zimy bolo pre tvorbu
naivných
maliarov
spomedzi
ročných
období
vždy
to
najplodnejšie. Väčšina
z
nich,
patriacich
často medzi klasikov
tohto druhu umenia,
mala
totiž
blízko
k poľnohospodárstvu.
Boli to gazdovia, roľníci,
vinohradníci, chovatelia
dobytku či drobného
zvieratstva, ovocinári...V
troch predchádzajúcich
ročných cykloch mali
plné ruky práce okolo sejby, žatvy,
zberu ovocia, hnojenia, pasenia, orania, mlatby a tak im na
maľovanie veľa času neostávalo.
Ale keď sa na roli už preháňal
mrazivý vietor, po uliciach húdla
fujavica a zvieratá stáli spokojne
v teplých maštaliach, brali sedliaci
– maliari štetec do rúk častejšie.
Už od jesene šetrili s bielou farbou,
aby jej mali pri maľovaní za dlhých
zimných večerov dostatok na usmiate snehuliaky, záveje, ľad, cencúle,
inovať...Ale v teple domov obkolesených snehom sa z chuti pracovalo
aj naivným maliarom iných profesií,
či už to boli poštári, remeselníci, mäsiari, učitelia ba i lekári. Témy však
boli skoro vždy rovnaké - tradičné,
ba archaické – konské záprahy so
saňami, zabíjačky, dymiace komíny
na snehom zasypaných strechách,
Vianoce, guľovačky, kŕdle vrán, tep-

lo zababúšené tetky, korčuľovanie
na potoku či rybníku.... Na plátnach
sa rodili bezstarostné, veselé biele
zimy minulosti.

Otvorenie výstavy osviežila
talentovaná sopránistka
Mária Hanyová.

Z obrazov mojej zbierky naivných maliarov som vybral tie, čo
vidíte okolo seba. Sú tu zimné
motívy od maliarov medzinárodného významu - Martina Jonáša,
Ivana Lackoviča, Zuzany Chalupovej, Jána Kňazovica, Pála
Homonaja, Jána Sokola, Júliusa
Považana a ďalších. Ich zimy
nepoznajú ešte hrmiace snehové
pluhy či sneh, čierny od smogu,
po ktorom sa preháňajú igelitky. Tie
ich zimy sú čisté ako z rozprávky
a pokojné, aké by mali byť aj
sviatky, ktoré sú už predo dvermi.
Pravdaže poteší aj príhovor
i vysvetlenie, niet však nad osobný
kontakt. Ten ponúka výstava ešte aj
v budúcich dňoch, keďže jej trvanie
predĺžili do konca februára 2012.
r

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov

Mgr. Ján FÁBRY
Jozef HORNÍK
Marián DRAŠKOVIČ
Ernestína PUKALOVIČOVÁ
Hedviga ZEMANOVÁ,
rod. Zolerová
Jaroslav DOBRÍK
Elena FRATRIČOVÁ
Anna CHRVALOVÁ
Jozef DAVÍDEK
Štefan DARÁŽ
Vladimír JANKOVIČ
Marta BELEŠOVÁ,
rod. Nováková
Janka BRNOVÁ
František GRANEC
Nech odpočívajú v pokoji!

Podakovanie

Otvorili

PLESOVÚ
SEZÓNU

Tohtoročnú plesovú sezónu, už
tradične, otvorili matičiari v sobotu
14. januára.
Tento rok vsadili matičiari na
osvedčené: priestory vo veľkej
sále Istracentra, hudobnú skupinu
z Letničia, večeru v Reštaurácii

u Michala, tombolu s balónikmi
a srdiečkový tanec s perníkmi.
Zábava bola tradične príjemná, priestoru na tanec dosť, veď
tento rok sa ospravedlnilo niekoľko skalných a noví ich nestihli
nahradiť, v tombole nechýbala ani
fúra hnoja od PD Devín, spotrebiče od skalného Severína, gaštany,
ale to by sme museli vlastne vymenovať všetkých sponzorov a na to

Predtancovanie žiačok ZUŠ

dielnikov DNV, Relax salón,
Kvetinárstvo Eisnerova, Biliard
Kolorado, Drogéria TETA, Čaba
+ Veronika, manželia Sekáčovi,
Vodoinštalačný
materiál
K.
Kyselička, HERBA, Reštaurácia
ISTRIA,
manželia
Žatkovi,
Nábytok Hoffer, starosta MČ
DNV, Ranč u Majáka – jazdecký kurz, Reštaurácia u Michala,
JUDr. Michal Ivan, Lekáreň pri
stanici, Zlatníctvo Zirkon, Firma
Višňovský, Kaderníctvo pri stanici,
Železiarstvo pri stanici, Projekty
záhradníctvo,
Bistro
ALDA,
Henkel Bratislava, Potraviny
Baranovičová,
Kaderníctvo
– Lovasová, Pekáreň Macek,
Spoločnosť Maxim, Fi. Zepter
Severín Hronec, Obuv Sandra.
Všetkým ďakujú organizátori aj
výhercovia.

máme priestor celý až tu.
Do tomboly prispeli Lekáreň
pri Radnici, Textil Jecková,
Kvetinárstvo
Begra,
Klenoty
Kleopatra, CAR Line, Železiarstvo
GAZDA, Textil ALKA, Optika
M, Optika KALA, Družstvo po-

Riaditeľstvo Základnej školy na Ulici I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi
Občianske združenie CHABIK (združenie rodičov)
Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na

Naplnení vďakou za jej plný
a krásny život
sme sa dňa 15. 12. 2012
s veľkou bolesti v srdci
rozlúčili s našou drahou
zosnulou
ELENKOU FRATRIČOVOU
za účasti rodiny,
príbuzných, priateľov,
známych, bývalých kolegov
za čo im všetkým touto cestou
úprimne ďakujeme.
...“šľachetné a veľkorysé
srdce našej milovanej
Elenky dotĺklo, hádam niet
ničoho čo by zmiernilo žiaľ
a utrpenie pozostalých,
všetko vylieči len čas“...
NAVŽDY ZOSTANE V NAŠICH
SRDCIACH A SPOMIENKACH
Manžel Gabriel,
Dcéry Andrea a Ivana

4. februára 2012 o 19.00 hod. v priestoroch Základnej školy na Ulici I. Bukovčana č.1
Cena vstupenky je 22 eur (v cene je večera + káva + 1 l vína + tombola)
Program žiakov ZŠ, hudba, tanec, večera, tombola
Bližšie informácie na tel. 02/64778338, www.bukovcana.sk
Predaj vstupeniek na riaditeľstve školy
Tešíme sa na Vašu účasť!
Folklórny súbor ČRIP
ťa srdečne pozýva

na

7. Maškarný ples,
piatok 10. 2. 2012 o 19:00 hod.

vo veľkej sále Istracentra v Devínskej Novej Vsi.
Do tanca bude hrať domáce zoskupenie Dovina,
ktoré dokáže zahrať všetko možné i nemožné :-)
Boli by sme potešený tvojou prítomnosťou,
pretože ťa čaká pestrý program. Tombola,
defilé masiek, vyhlásenie najlepšej masky,
večera a plno zábavy medzi maskovanými kreatúrami.
Okrem iného tradične maskovaný bar :-)
Cena vstupenky s večerou, vínom na stole
a domácim pečivom je 19 eur.
Rezervácia lístkov na: enciagency@gmail.com
alebo +421 948 524 346

Tvoji Čripáci

DEVEX 5

Zostalo nám z decembra minulého roka

koncernu Volkswagen. Doteraz je
tiež jedinou slovenskou automobilkou
vyrábajúcou hybridné vozidlá.
Najnovším prírastkom bratislav-

polovici roku 2011. Bratislavská
fabrika v Devínskej Novej Vsi sa tak
stala jedinou na svete, ktorá pod
jednou strechou vyrába päť značiek
automobilov.
Závod Volkswagen Bratislava
začínal v roku 1991 v Devínskej
Novej Vsi so 112-timi zamestnancami. Dnes ich je viac ako 7 000.
Počet výrobných hál stúpol z troch
na osem. Doteraz vyrobil bratislav-

ského závodu VW SK sú vozidlá
Volkswagen up!, Škoda Citigo
a Seat Mii. Malé mestské automobily, ktorých výroba začala v druhej

ský závod Volkswagen Slovakia
viac ako 2 500 000 automobilov
pre zákazníkov zo 146 krajín sveta.
vm

Pred 20 rokmi

vyrobili prvý slovenský Volkswagen
Bratislava, 21. december 2011 – Presne pred dvadsiatimi rokmi
zišiel z montážnej linky spoločnosti Volkswagen Bratislava v DNV
prvý Volkswagen vyrobený na Slovensku – Volkswagen Passat
Variant B3 – Arriva bielej farby.
Jeho mladší súrodenec červenej farby
sa zrodil len o niekoľko sekúnd neskôr.
Bol to začiatok predsériovej výroby v
spoločnom podniku Bratislavských
automobilových závodov (BAZ)
a Volkswagen AG – Volkswagen
Bratislava, s. r. o.. Sériová výroba automobilov začala už
o niekoľko týždňov nato, 14. februára
1992.
Produkčné portfólio bratislavského
závodu sa postupne rozširovalo. V
roku 1994 začala výroba VW Golf,
ku ktorej sa pridala produkcia VW
Bora. V roku 1999 začala produkcia
VW Polo, ktorá trvala až do konca
roku 2007 a zahŕňala tiež výrobu
verzie Cross. V roku 2002 začala
výroba vozidiel SUV – Volkswagen

Jubilantom
Piatok 9. 12. bolo v Istracentre
vianočné posedenie jubilantov, ktorí
sa v tomto roku dožili 75, 80, 85,
90 a viac rokov. Jubilantov pozdravil
starosta MČ Milan Jambor a o program sa postarali členovia Zboru
pre občianske záležitosti, pričom
jubilantov isto najviac potešilo vystúpenie a ozdoba programu Darina
Laščiaková.
Zpoz
Po uzávierke čísla sme dostali ešte
dva príspevky k podujatiu. Výber
z ich obsahu prinášame dnes.

Jubilanti ďakujú

... za bohatý a prenádherný program. Ďakujú domácim spevákom
Tomášovi Ondriášovi a Eve Vosátkovej, klavírnemu doprovodu Táni
Tadlánkovej – Besedovej, fujaristovi
Rasťovi Šimkovičovi, hosťom, klavíristovi (a skladateľovi) Igorovi Bázlikovi,
huslistovi (a kapelníkovi) Miroslavovi
Dudíkovi... Spevom i prednesom
básní P. O. Hviezdoslava potešila
tiež jubilantka Darinka Laščiaková
a aj náš domáci interpret a moderátor Vladimír Dobrík prispel a obohatil prenádherný večer.
Naše poďakovanie patrí všetkým,
korí toto milé podujatie pre nás pripravili.
Eva Krížová
DEVEX 6

Touareg a karosérií Porsche Cayenne. Paletu SUV vozidiel doplnilo
v roku 2005 Audi Q7. V Bratislave
bolo doteraz vyrobených viac ako
jeden milión vozidiel SUV.
Na dva roky zavítala do Bratislavy
aj značka Seat. Model Ibiza sa
v Devínskej vyrábal v rokoch 2003
až 2005. V roku 2008 prišla na Slovensko výroba Škody Octavia, ktorá
trvala až do mája 2010.
S príchodom novej generácie VW
Touareg získal bratislavský závod aj
výrobu prvého hybridného Volkswagenu – VW Touareg Hybrid.
So sériovou výrobou vozidla s hybridným pohonom začal bratislavský
závod VW SK vôbec ako prvý na svete spomedzi vtedajších 61 závodov

Jubilanti plakali

V ten deň nás čakalo prekvapenie
za prekvapením a jedno milšie ako
druhé. Už vyzdobená sála a bohto
prestreté stoli dávali tušiť, že na nás
organizátori mysleli s láskou. A potom sa rozorvučal prúd slov a piesní.
Najskôr nás pozdravil starosta pán
Jambor, poďakoval nám starším za
príspevok, ktorým sme sa podieľali
na prosperite našej obce, potom
nastúpil moderátor Vladimír Dobrík
a aj on sám svojimi vstupmi aj ostatní
účinkujúci vyvolávali nielen búrky
potleskov ale aj slzy vďačnosti na
tvárach jubilantov
Terézia Ivanová

Oznámenie o zmene
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Bratislave oznamuje, že dňom 31. 12. 2011 končí
a od 1. 1. 2012 prechádzajú kompetencie orgánu štátnej správy
na Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy. Nadobudnutím účinnosti
zákona č. 400/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z.
o Hasičskom a záchrannom zbore a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v zmysle § 22 ods. 2 „ na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť okresného riaditeľstva Hasičský
a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
Kontaktná adresa pre územné, stavebné a kolaudačné konania je:
Hasičská a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy
Staromestská 6
811 03 Bratislava

Slovo majú Novoveštania
Teraz beží u nás (na Slovensku)
najnovšia kauza Gorila. Toto som
dostal od kamaráta: Kauza GORILAGATE V uplynulých týždňoch vyšli
najavo šokojúce informácie. Neznámy anonym zverejnil na internetovej
stránke utajené prepisy z nahrávok
SIS. Tie zachytávajú rozhovory našich
politikov s predstaviteľmi skupiny Penta. Odposluchy SIS s názvom GORILA odhaľujú, ako jedna finančná
skupina údajne uplácala a kupovala
mnohých popredných politikov od
SDKÚ až po SMER. Nahrávky vznikli
v utajenom byte na Vazovovej ulici
v Bratislave. Politici tam zrejme chodili
akoby na hodiny klavíru, len aby sa
pozdieľali s citlivými informáciami

a dohadovali si miliónové kšefty.
Zaujíma ma čo je na tom pravdy,
kde sa toho dozviem viac a prečo sa
nezorganizuje na túto tému nejaká
beseda, aby sme sa dozvedeli viac.
an, dôchodca
Keď budú záplavy, to nezaplaví aj ten prístup na nový most
cez Moravu? Zdá sa mi, že tie
protipovodňové opatrenia niekto nedotiahol dokonca, pretože tu nebýva
a nemôže mu na tom až tak záležať.
Odpovie mi niekto?
mk
O tom novom autobuse čo
chodí v Devínskej od ulice Na hriadkach po nové Tesco (128?) veľa ne-

vieme, len vieme, že by mohol chodiť
až z kolónie, pretože my sme tam
diskriminovaní.
Jednotlivé odchody autobusov nie sú
zosúladené a tak keď chytím na kolónii, nechytím v dedine, čakám, čakám
a tiež nikto nebral do úvahy, že tým
prestupovaním si ideme nohy umlátiť:
hore-dole.
mč
Mali by ste napísať o takých čo sú
ako neutrónová bomba. Nevidieť
ich, ale škodia usilovne kade chodia.
Keby sa chytili roboty a ukázali ako
sa nedostatky dajú naprávať, bolo by
to osožnejšie ako kopa blabotavých
rečí.
mj

Informácia pre držiteľov
zbrojných preukazov

ČESKOSLOVENSKO PATRILO DO ROKU
1989 MEDZI VYSPELÉ ŠTÁTY SVETA :-)

odvodené alebo upravené zo
samočinnej zbrane (napr. samopal
vz. 58 upravený na jednotlivé rany)
je povinný prvýkrát podrobiť
sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť
zbraň a strelivo do 30. apríla
2012.

Mali sme, ale už nemáme:
• Vyspelé poľnohospodárstvo.
• Svetoznáme sklárstvo a porcelán, lacný benzín, naftu, uhlie.
• Bezplatné
zdravotníctvo,
školstvo.
• Vyspelý strojárenský priemysel.
• Lacnú hromadnú dopravu.
• Textilný a kožiarsky priemysel.
• Kultúru a šport pre všetkých.
• Lacné a zdravé potraviny.
• Lacnú elektrinu a plyn.
• Lacnú pitnú vodu.
• Prácu pre všetkých.
• Sociálne istoty.
• Lacné bývanie a služby.

• Rozkradnutú a zdevastovanú
republiku.
• Bezdomovcov a žobrákov
• Tehotné ženy žijúce a rodiace
na ulici.
• Štátny dlh v miliónoch eur.
• Strach z toho čo bude zajtra.
•Morálne zdevastovaný národ.
• Nenormálne príjmy - veľké
i malé.
• Zlaté padáky pre vyvolených.
• Samovrahov z existenčných
dôvodov.
• TOTO nám priniesla DEMOKRACIA za 20 rokov od
tzv. nežnej revolúcie.

Nemali sme... a ...už máme:
• Nezamestnanosť.
• Žoldnierov v zahraničí.
• Tunelárov a biele Kone .
• Novodobých zbohatlíkov.

TOTO spôsobili Vlády spájajúce sa do rôznych zlodejských
spolkov aby mohli čo najviac
rozkrádať štát a ožobračovať
tento národ.

• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa
alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442, 0902 611 594
• Joga pre zdravie, Pondelky
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Králika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/
cvičenie.
tel.: 0948 046 680

tel.: 0905 549 247
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

Psychická spôsobilosť držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť
zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej
spôsobilosti, ktorý vydáva klinický
psychológ na základe výsledku
psychologického vyšetrenia. Zoznam klinických psychológov v rámci
celého Slovenska je k dispozícii
na internetovej stránke www.
zoznam.sk – psychologické
ambulancie – klinický psychológovia.
Nesplnenie tejto povinnosti sa
považuje za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude mať za následok,
že policajný útvar rozhodne o odňatí
zbrojného preukazu alebo skupiny
zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý
stratil psychickú spôsobilosť.
Držiteľ zbrojného preukazu je ďalej
povinný mať pri manipulácii so
zbraňou pri sebe zbrojný preukaz
a preukaz zbrane a držiteľ zbrane
kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2

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

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963

písm. b) – samočinné zbrane (napr.
samopal vz. 58 strieľajúci dávkou,
na ktorý bola udelená výnimka na
držanie) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli
konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (napr.
samopal vz. 58 upravený na jednotlivé rany) aj doklad o psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť
zbraň a strelivo nie starší ako
desať rokov.
V súvislosti s uvedeným vzniká
povinnosť aj držiteľovi zbrojného
preukazu na skupinu C – držanie
zbrane a streliva na výkon zamestnania, a to iba v prípade, ak pri výkone
zamestnania manipuluje so zbraňou
kategórie A uvedenej v § 4 ods.
2 písm. b) – samočinné zbrane (napr.
samopal vz. 58 strieľajúci dávkou,
na ktorý bola udelená výnimka na
držanie) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli
konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (napr.
samopal vz. 58 upravený na jednotlivé rany) – mať pri sebe nielen
zbrojný preukaz a preukaz zbrane,
ale aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť
zbraň a strelivo nie starší ako
desať rokov.
• 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

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých
hudobníkov prenájme garáž za
prijateľnú cenu.
tel.: 0907 462 240
• Prenajmem starší 2i RD v Devíne.
Cena cena 500 Eur + energie.

Príďte nás navštíviť
do novootvorenej kancelárie

PRVEJ
STAVEBNEJ
SPORITEĽNE
v Bratislave - Devínskej Novej Vsi,
Eisnerova č.56/B,
otvorená denne od 10oo do 18oo h
Privítame Vás DARČEKOM uzatvorenie zmluvy stavebného
sporenia bez poplatku.
Obchodný zástupca telefón
0949 764 271

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

Z policajného
zápisníka
• V pondelok, 2. 1., prichytila
hliadka PMJ vodiča, ktorý jazdil na
motorovom vozidle napriek zákazu
viesť motorové vozidlo. Poverený
policajt začal voči previnilcovi trestné stíhanie vo veci prečinu marenia
výkonu úradného rozhodnutia.
• Občianka DNV oznámila na
polícii 8. 1., že manžel neplatí na
deti výživné a dlhuje už 650 eur.
Prípad rieši polícia.
• V čase od 24. 12. do 8. 1. sa
na P. Horova neznámy páchateľ
vlámal do pivnice. Majiteľovi ukradol veci za 170 eur.
• V noci z 8. 1. na 9. 1. sa neznámy páchateľ vlámal na J. Smreka
do vozidla VW Up, kde ukradol
GPS navigáciu v hodnote 160 eur.
Poškodením spôsobil škodu 30 eur.
• V utorok, 10. 1., sa občan DNV
snažil násilne vlámať do priestorov firma Presskam. Ohrozoval
pracovníka SBS a rozbil okno na
strážnici. Prípad vyšetruje polícia.
• V ten istý deň, 10. 1., neznámy
páchateľ rozbil okno na vozidle
Ford Fiesta, čím majiteľovi spôsobil
škodu 60 eur.

• V stredu, 11. 1., prichytila hliadka
polície DNV vodiča, ktorý jazdil na
motorovom vozidle napriek zákazu.
Polícia začala trestné stíhanie vo veci
prečinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia.
• V piatok, 13. 1., predviedla hliadka polície dve osoby z Bystrickej,
pretože neuposlúchli výzvu verejného
činiteľa pri výkone jeho právomoci.
• Neznámy páchateľ sa vlámal
15. 1. do chodby na J. Poničana,
ukradol čierny dámsky bicykel
s detskou sedačkou a tenisky Adidas.
Majiteľom spôsobil škodu 670 eur.
• Na J. Smreka v čase od 12. –
15. 1. sa neznámy páchateľ vlámal
do pivnice a kočikárne, ukradol dva
horské bicykle: čierny CTM Raptor
a tmavý KGB Bullet, čím majiteľom
spôsobil škodu 917 eur.
• V čase 14. – 16. 1. sa neznámy
páchateľ vlámal do novinového
stánku na P. Horova. Ukradol tovar
za 8 500 eur.
• V stredu, 18. 1., po 19.30 h
vznikol na Istrijskej 33-35 požiar,
ktorý hasili požiarnici z Dúbravky.
Odklon dopravy riešili policajti
z DNV a Dúbravky. Príčinu požiaru,
pri ktorom vznikla škoda cca 50-tis.
eur polícia vyšetruje.
OO PZ DNV

UPOZORNENIE
Polícia upozorňuje občanov, všetkých užívateľov intranetu, na stránku:
www.euronics.wbl.sk.
Autorom súťaže uverejnenej na tejto stránke nie je spoločnosť, pod logom,
ktorej je uverejnená. Vzhľadom na tieto skutočnosti je pravdepodobné, že
v tomto prípade ide o podvod, respektíve iné protiprávne konanie. Polícia
sa týmto už zaoberá.
KR PZ Ba
PRI ZRÁŽKE S VLAKOM ZAHYNULA 54-ROČNÁ ŽENA
Päťdesiatštyriročná žena utrpela v pondelok 16. 1. 2012 v dôsledku
zrážky s vlakom vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Informovala
o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Petra Hrášková.
K incidentu došlo v popoludňajších hodinách na 47. kilometri v smere
na Železničnú stanicu Devínska Nová Ves.
PYROMÁNIA?
Pred niekoľkými týždňami zhorela zastávka MHD na Istrijskej, potom
kontajner na odpady na Hradištnej, v nedeľu 22. 1. kontajner o 23.00 h
zhoreli do tla tri umelohmotné kontajnery na Kalištnej, v utorok ráno
o 7.30 h horel kontajner na sídlisku Stred pri bývalej pošte. Čo sa deje?
Potrebujeme Sherloka Holmesa aby vinníka vypátral nech zaplatí všetky
zhoreté?
rj



ZIMNÁ DESIATKA

Súčasťou prípravy pre bežcov na
disciplíny 7. ročníka ČSOB Bratislava
Marathon (30. 3. - 1. 4. 2012) bola
premiérová Zimná desiatka už v sobotu 21. januára.
Druhá Zimná desiatka je v sobotu 25. 2. na rovnakom čase i mieste
a organizátori 1. apríla na 7. ročníku
bratislavského mestského maratónu
vyhlásia a odmenia tých, ktorí dosiahnu vo svojich kategóriách najlepší
súčet časov z oboch pretekov.
Ďalšie informácie na www.bratislavamarathon.com
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sa kontaktujte:

Jozef Pukalovič
Be Cool, s. r. o., riaditeľ ČSOB
Bratislava Marathon 2012
0903 760 777
jozo@becoolagency.sk
Miroslava Mozolová
Seesame, s. r. o., PR podpora
0918 878 492
mozolova@seesame.com
Gabriel Bogdányi
vedúci tlačových služieb ČSOB
Bratislava Marathon 2012
0918 800 460
gabriel@sita.sk

Tohtoročná zima, teda tá zasnežená trvala u nás jeden deň
v utorok 17. januára 2012. Pravdaže zatiaľ. Možno ešte nasneží a aspoň deti si prídu na svoje zimné hry.

Najobľúbenejšie nápoje
V amerike - coca cola
v anglicku - pepsi cola
v nemecku - afri cola
v rusku - nalej vodky kolja!
na Slovensku - slivovica do-cola
•••
- Vraj aj žena po 50 môže
dráždiť muža.
- Prosím ťa a čím?!
- Každým slovom.
•••
Novinár spovedá storočného
Číňana:
- A aké máte plány do
budúcnosti?
- Na jar sa budem ženiť.
- Vo vašom veku?!
- Ja ani nechcem, ale otec
inak nedá...

•••
- Dobre, -hovorí sudca
cigáňovi. - Keď ste naozaj
našli ten prsteň, prečo ste
ho neodovzdali na polícii?
- Lebo na ňom bolo vyryté,
že Navždy tvoj.
•••
Dežo čo ti vravel otec,
keď ťa zabásli?
- Vitaj synu!
•••
“Hovorí zamestnávateľ
svojmu zamestnancovi:
- Vy ste, pán Šmajchel,
veľká opora našej firmy.
Neviem, ako by sme
bez vás vydržali, ale
v budúcom mesiaci
to chceme skúsiť.”

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.

EV 4441/11

DEVEX 8

