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Príhovor

vydavateľa
Sused sa chváli susedovi: „A
teraz mám v telke päťdesiatdeväť kanálov.“ Teda pracujúci
sused. Kedy má čas čo i len poprepínať tie všetky ponuky netuším. Aký-taký obraz, čo všetko nám televízia ponúka, môžeme vidieť v programe ktorýchkoľvek novín, či časopisov.
Tiež stačí prečítať titulky, aby
sme boli v obraze.
Hovoríme o tom preto, lebo sa
nám zdá, že v našom okolí rastie agresivita. Desí najmä u detí.
Deti robia len to, čo vidia okolo
seba. Nestúpa však agresivita
len u detí ale všeobecne okolo
nás, v politike, v spoločenskom
živote...
V rodinách (poniektorých) niet
času na výchovu. Zostáva na
škole, ulici... Ako deti samé hovoria, veľa čerpajú z televízie
a internetu. U nás sa podarilo
z programovej ponuky vyradiť
vzdelávací program Spektrum.
Ale pribudol jeden stupídny... no
škoda reči. Takže, ak hovoríme
v dnešných dňoch o kríze, najmä
tej finančnej, nepodceňujme ani
iné. So slobodou sme pustili
k nám aj všetok odpad, ktorý
sa vo svete produkuje a hľadá
odbyt. A my sa vieme ulakomiť.
Hrabneme po všetkom čo je
len trochu lacnejšie alebo nám
„ušetrí“ čas, ktorý by sme mali
venovať iným (deťom, rodičom,
rodine, priateľom...).
Takže, každá kríza má kdesi
pôvod, kdesi začala, ktosi by
mal niesť zodpovednosť... Všetci
o tom vieme. Len zodpovedných
niet.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Takýto rozlúčkový pohľad so zimou pripravila príroda v sobotu 21. 2. 2009.
Alebo ešte prekvapí?

Ďalšie poznámky

Vylúčení občania

k akčnému plánu MZ
Ako som v ostatnom čísle Devexu
informoval občanov o verejnom
zhromaždení občanov našej MČ
28.1.2009, malo zhromaždenie
podľa môjho názoru veľmi slabú
úroveň, najmä z dôvodov heslovitej a vlastne žiadnej prezentácie
pripravovaných a už vopred pred
zhromaždením schválených akcií
kapitálového rozpočtu. Som toho
názoru, a možno nielen ja, že spôsob nekomunikácie terajších poslancov so svojimi voličmi systémom
My poslanci sme rozhodli a hotovo,
tak ako to na niektorom zasadaní
prezentoval pán poslanec v Devínskej nebývajúci, dáva občanom
pocit zbytočných a vylúčených občanov. Zákon o obecnom zriadení,
hovorí predsa o niečom inom. Ho-

vorí o .... práve a nielen o práve,
dokonca o povinnosti občana na
spravovaní vecí verejných, o komunikácii poslancov so svojimi voličmi,
o povinnosti poslancov pracovať
v prospech obce a občanov. Ako
to máme chápať ak odmietajú
požiadavky a názory občanov? Sú
proti občanom alebo sú s občanmi,
alebo sú vôbec s niekým ? Neviem,
ešte som od nich nepočul doteraz
žiaden názor ani odpoveď na tieto
otázky, a občania podľa môjho názoru očakávajú od poslancov jasnú
odpoveď. A možno nečítajú Devex.
Alebo im ho niekto zakazuje čítať?
Nuž ale o tom až potom, aj to je
tuším poslanecká „hantýrka“.
(pokračovanie na 6. strane)

Na hodnotiacu výročnú
členskú schůdzu v sobotu
28. 2. 2009 o 9.45 h
v jedálni ZŠ I. Bukovčana
1 pozýva Základná
organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov BAZ
v Devínskej Novej Vsi.
Matičiari pozývajú
V nedeľu 8. 3. 2009
o 15.00 h. sa vo veľkej
sále Istracentra uskutoční
výročné zhromaždenie
Miestneho odboru
Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi.
Všetci matičiari
z miestneho odboru
v DNV sú srdečne vítaní.
Lovné dni na rybníku
v DNV budú v roku 2009
opäť streda a sobota. Bližšie
v informáciách z radnice.
Stali sa občania
rukojemníkmi?
O šachovaní s užívaním
televíznych káblových
rozvodov sa dočítate
v najbližšom čísle.

Medzinárodný Deň Žien
Miestna organizácia,
klub Smer - SD v DNV
zdvorilo pozýva
spoluobčanov na oslavu
MDŽ dňa 11. 03. 2009
o 17.00 hod do priestoru  
ISTROPOLIS, Trnavské mýto,
Bratislava
Informácie na tel.č.:
0905 - 648 275,
večer 6477 7762, p. Sekáč
Platená inzercia

Úzavierka dnešného čísla
bola 19.2. 2009
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 5.3. 2009,
číslo vyjde 13.3. 2009.

2/24/09 10:02:02 PM

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice

ww-

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves sa zišla na svojom schválenom zasadnutí dňa 10. 2.
2009. Na tomto zasadnutí MR MČ
DNV po doplnení a schválení programu zasadnutia prerokovala 35
bodov programu. Z prerokovaných
materiálov a prijatých uznesení a
stanovísk Miestnej rady Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves Vám predkladáme tieto závery:
MR MČ DNV zobrala na vedomie
stav plnenia uznesení MZ MČ DNV
a MR MČ DNV, a schválila splnenie
splnených uznesení podľa návrhu,
MR MČ DNV odporučila prerokovať
Rozpočet Denovy na roky 2009
– 2011 v MZ MČ DNV po zapracovaní pripomienok MR MČ DNV,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
a riaditeľovi Denovy riešiť havarijný
stav pešej komunikácie pred Poštou
z rozpočtovej položky „Oprava chodníkov“, a uložila riaditeľovi Denovy v súčinnosti s konateľom DNV
ŠPORT, spol. s r. o. vykonať odpojenie vody pre reštauráciu na štadióne,
MR MČ DNV schválila predĺženie
termínu na predloženie indikatívneho rozpočtu a návrhu na dislokáciu
Denovy a iných subjektov do nového
areálu do najbližšej MR MČ DNV,
MR MČ DNV odporučila MZ MČ
DNV schváliť Rozpočet Istra centra
na roky 2009 – 2011 v znení pripomienok MR MČ DNV, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV zahrnúť do
rozpočtových opatrení nečerpanie
prostriedkov na reprezentačný ples
vo forme povýšenia príspevku na
prevádzku Istra centra účelovo viazanú na opravy a údržbu,
MR MČ DNV odporučila MZ MČ
DNV schváliť plány DNV ŠPORT,
spol. s r. o. na roky 2009 – 2011,
a DTV, s. r. o. na roky 2009 – 2011
po zapracovaní pripomienok MR
MČ DNV, a požiadala konateľa
DTV, s. r. o. preveriť technické podmienky presťahovania spoločnosti
do nového areálu VPS a podať informáciu do najbližšej MR MČ DNV,
MR MČ DNV odporučila MZ MČ DNV
schváliť rozpočet DSS Senecio, n. o.
na vykonávanie opatrovateľskej služby pre MČ DNV na rok 2009 v znení
pripomienok,
MR MČ DNV predĺžila termín pred-

loženia materiálu „Návrh intenzifikácie
priestorov DSS po IRS a na 1. poschodí“ (materiál nebol dodaný), do
najbližšej MR MČ DNV,
MR MČ DNV zobrala na vedomie zúčtovanie použitých prostriedkov na založenie Devnet, a. s. v roku 2008,
a odporučila MZ MČ DNV schváliť 50%
zostatku prostriedkov nevyčerpaných
v roku 2008 na prevádzkové náklady
v roku 2009,
MR MZ MČ DNV odporučila MZ MČ
DNV schváliť kontrolnú správu preverenia vecného plnenia zmluvy akcionárov
pri založení spoločnosti Devnet, a. s.,
MR MČ DNV schválila objednávku pre
Ing. Františka Krasňana s cenou 1650
Euro/49.707,95.- Sk na vypracovanie
posúdenia vplyvu areálového osvetlenia športového areálu v ZŠ P. Horova
16 na okolie podľa vyhlášky MZ SR
č. 539/2007 Z. z., a odporučila starostovi MČ DNV dorokovať so záujemcami vypracovanie hlukovej štúdie
pre športový areál v ZŠ P. Horova 16,
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
premietnuť výdavky podľa bodov 1 a 2
uznesenia do rozpočtových opatrení,
MR MČ DNV schválila prenájom nebytových priestorov v kine Devín pre
firmu IRS, s. r. o. o výmere 56,6m2
v sadzbe 60 Euro/m2/rok na dobu
neurčitú od 16.2.2009 za účelom zriadenia stanice rýchlej zdravotnej pomoci, a jedného parkovacieho miesta
za 27,22 Euro/rok,
MR MČ DNV schválila prenájom nebytových priestorov vo VÚZ na prízemí o
celkovej výmere 16,24m2 pre p. Jaroslavu Nováckú za cenu 79 Euro/m2/
rok na dobu neurčitú od 1.3.2009 za
účelom zriadenia kaderníckeho salónu,
MR MČ DNV schválila prenájom časti
pozemku p. č. 46 o výmere 207m2
pod stavbou podľa geometrického
plánu č. 21/2008 pre žiadateľa Milana Jecka, Uhrovecká 10, 841 07
Bratislava za cenu 10 Euro/m2/rok na
dobu neurčitú od 16.2.2009, a časti
pozemku p. č. 35 o výmere 159,83
m2 pre p. Milana Jecka za cenu 10
Euro/m2/rok na dobu neurčitú od
16. 2. 2009,
MR MČ DNV schválila prenájom časti
pozemku p. č. 46 o výmere 217m2
pod stavbou podľa geometrického
plánu č. 21/2008 pre žiadateľa p. Juraja Bučka s manž. Dagmar, Šancová
31, 831 04 Bratislava za cenu 10
Euro/m2/rok na dobu neurčitú od
16. 2. 2009 a prenájom časti pozemku p. č. 35 o výmere 217,58m2

za cenu 10 Euro/m2/rok na dobu
neurčitú od 16. 2. 2009 pre toho istého žiadateľa,
MR MČ DNV zobrala na vedomie
Organizačne technické zabezpečenie
volieb prezidenta SR,
MR MČ DNV vyjadrila súhlas s pokračovaním športového rybolovu v roku
2009, určila za lovné dni v roku 2009
od marca do októbra stredu, sobotu
a dni pracovného voľna piatok 1. mája, piatok 8. mája a utorok 1. septembra, schválila výšku jednorazových
poplatkov do Fondu životného prostredia: Mládež do 15 rokov – 2Eur.,
Dôchodca nad 62 rokov a držiteľ
preukazu ŽTP – 2,5Eur., Ostatní
občania – 4,5Eur., gestormi výkonu
rybárskeho práva poverila poslanca
MZ MČ DNV p. Vladimíra Baranoviča
a pracovníka MÚ MČ DNV p. Ing. Štefana Tótha, a odporučila starostovi
MČ DNV uzatvoriť dohodu o vykonaní
práce s osobou zabezpečujúcou administratívne práce,
MR MČ DNV prerokovala informáciu o investoroch na výstavbu hromadných garáži v MČ DNV, konštatovala,
že predložený návrh od spoločnosti
Sundiamond, s. r. o. nie je v súlade
so zámerom výstavby garážových domov v MČ DNV, uložila prednostovi
MÚ MČ DNV a AMČ spracovať vizualizáciu parkovacieho domu v lokalite
medzi ul. J. Smreka a Š. Králika,
zabezpečiť oboznámenie a prerokovanie s občanmi dotknutej lokality,
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
urobiť výberové konanie na dodávku
montovaných hromadných garáži v lokalitách ul. J. Poničana a VÚZ a informáciu o možných dodávateľoch
predložiť do najbližšej MR MČ DNV,
MR MČ DNV zobrala na vedomie informáciu o využití nebytových priestorov na ul. M. Marečka 2 – 12, uložila
prednostovi MÚ MČ DNV opätovne
predložiť do KVAD na posúdenie vložené investície spoločnosti Solárium
Oscar café, s. r. o., uložila prednostovi MÚ MČ DNV finančne vysporiadať
pohľadávky a záväzky medzi MČ DNV
a p. Stupavskou, požiadala starostu
MČ DNV hľadať možnosť ukončenia
nájmu so spoločnosťou Peter Mikenda – Present z dôvodu dlhodobého
nevyužívania prenajatých priestorov,
MR MČ DNV zobrala na vedomie
informáciu o zúčtovaní akcie lyžiarsky
kurz chorvátskych detí s pripomienkami, a uložila hlavnému kontrolórovi
MČ DNV prekontrolovať doklady týkajúce sa pobytu detí na termálnom

kúpalisku Bešeňová a podať informáciu do najbližšej MR MČ DNV,
MR MČ DNV zobrala na vedomie
výsledok užšej súťaže Územnej štúdie časti zóny DNV – východ, úspešný Ing. arch. Peter Vaškovič,
a požiadala starostu MČ DNV
s Ing. arch. Petrom Vaškovičom
cenu do rozpočtovanej výšky,
MR MČ DNV zobrala na vedomie Správu hlavného kontrolóra
o činnosti za rok 2008, a odporučila
MZ MČ DNV schváliť Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009,
MR MČ DNV schválila prenájom
trhového miesta stôl č. 4 za nájomné vo výške 792 Eur/rok na
ambulantný predaj ovocia a zeleniny
a kvetov p. Dagmar Rejžekovej,
byt. ul. J. Poničana 1, Bratislava od
16. 2. 2009 do 15. 2. 2010,
MR MČ DNV prerokovala žiadosť
volejbalového klubu o finančnú dotáciu a odporučila prerokovať žiadosť s konateľom DNV ŠPORT,
spol. s r. o.,
MR MČ DNV schválila uvoľnenie
finančného príspevku z rozp. Pol.
01.1.1.6.633016 – reprezentačné
výdavky vo výške 1000Eur na úhradu
časti nákladov pre Mgr. Jozefa Rajchla na IV. Ročník púštneho maratónu v Lýbii vo februári 2009,
MR MČ DNV schválila uvoľnenie
finančného príspevku z rozp. Pol.
01.1.1.6.633016 – reprezentačné
výdavky na úhradu časti nákladov
na medzinárodnom halovom futbalovom turnaji počas Veľkonočných
sviatkov v Mníchove pre družstvo
mladších žiakov „A“ FCL DNV do
výšky 850Eur na ubytovanie a do
výšky 150Eur na štartovné,
MR MČ DNV odporučila MZ MČ
DNV prerokovať sťažnosť občianky
p. Mgr. Andrei Adámkovej na najbližšom MZ MČ DNV,
MR MČ DNV zobrala na vedomie
informáciu o sanácii gudrónov, a
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
pripraviť návrh kúpnej zmluvy
na pozemky p. č. 3450 a 3451
s poukázaním na § 2 ods. 2 a § 2
ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého MČ DNV originálne nadobúda majetok a predložiť návrh
Kúpnej zmluvy na schválenie do
najbližšieho MZ MČ DNV,
MR MČ DNV schválila program MZ
MČ DNV dňa 24. 2. 2009 po zapracovaní pripomienok MR MČ DNV.
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Zoznam ulíc a okrskov

Voľba prezidenta

Slovenskej republiky 2009
Dátum konania:
21.03.2009 - 22.03.2009
pre
Okrsok č. 1 Volebný okrsok
č. 1, SOU strojárske,
Jána Jonáša 6179/5
Bledulova, Bršlenová, Jána Jonáša,
Jasencová, Lubovníková
Okrsok č. 2 Volebný okrsok
č. 2, Klub dôchodcov, Istrijská
5112/109
Bystrická, Devínske Jazero,
Ílová, Janšákova, Kremencová,
Mečíková, Opletalova,
Poniklecová, Tehelňa, Tehliarska,
Záhradná
Okrsok č. 3 Volebný okrsok
č. 3, Základná škola,
Charkovská 5551/1
Brežná, Bridlicová, Delená,
Charkovská,
Istrijská 2, 4, 7, 20, 22, 24, 26,
35, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68,
68/A, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 91/A, 92/A, 92/B,
93, 95, 96, 97, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 119, 123, 125, 127,
129, 131, 133, 135, 137
Kosatcová, Magnezitová, Mlynská, Na Grbe, Na Kaštieli, Na
Vyhliadke
Novoveská 5, 7, 7/A, 17/A, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
59, 60, 62, 63, 64, 64A, 65,
67, 69
Samova, Spádová, Ul. 1.mája,
Vápencová, Záveterná
Okrsok č. 4 Volebný okrsok
č. 4, Základná škola,
Charkovská 5551/1
Hradištná,
Istrijská 8, 10, 12, 14, 16, 18
Kalištná
Novoveská 10, 12, 14, 16, 18
Uhrovecká
Okrsok č. 5 Volebný okrsok
č. 5, Istra Centrum,
Hradištná 6546/43
Istrijská 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37,
39, 41, 43, 45, 47/A, 49, 49/A,
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,

Zverejnenie zámeru

„Rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne
odpadových vôd Devínska Nová Ves “
Navrhovateľ, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bratislava, Prešovská 48, 826 46, Bratislava, predložil
Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave podľa
§22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) zámer „Rekonštrukcia a
intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Devínska Nová Ves“.
V zmysle §23 ods. 3 zákona informujeme
o tomto zámere verejnosť.
Do zámeru je možné nahliadnuť na miestnom úrade DNV,
Novoveská 17/A, Odbore výstavby a životného prostredia
miestnosť č. 20 do 3.3.2009 v úradných hodinách
pondelok   	8.00 – 12.00 a 13. 00 – 17.00
streda        	8.00 – 12.00 a 13. 00 – 16.00
štvrtok        	8.00 – 12.00.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko
k zámeru Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave do 21 dní od doby, keď bola o zámere
informovaná obcou, t. j. Hlavným mestom SR Bratislava.

67, 69, 71, 73, 79, 81A
Na Hriadkach, Na Mýte, Na
Skale, Nám. 6.apríla, Pieskovcová, Pod Lipovím, Podhorská,
Prímoravská, Slovinec,
Vápenka 10, 14, 15
Želiarska
Okrsok č. 6 Volebný okrsok
č. 6, Základná škola,
Ivana Bukovčana 6126/3
Ivana Bukovčana 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Milana Marečka 2
Okrsok č. 7 Volebný okrsok
č. 7, Základná škola,
Ivana Bukovčana 6126/3
Ivana Bukovčana 22, 24, 26,
28, 30
Milana Marečka 1, 3, 5, 6, 7, 9
Okrsok č. 8 Volebný okrsok
č. 8, Základná škola,
Ivana Bukovčana 6126/3
Jána Poničana
Milana Marečka 18
Okrsok č. 9 Volebný okrsok
č. 9, Základná škola,
Ivana Bukovčana 6126/3
Eisnerova 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21
Milana Marečka 8, 12, 14, 22
Okrsok č. 10 Volebný okrsok
č.10, Základná škola,

✚

Pavla Horova 6148/16
Jána Smreka 2, 4, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22
Vápenka 4
Zavadilova
Okrsok č. 11 Volebný okrsok
č.11, Základná škola,
Pavla Horova 6148/16
Pavla Horova 26
Štefana Králika 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20
Okrsok č. 12 Volebný okrsok
č.12, Základná škola,
Pavla Horova 6148/16
Pavla Horova 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28,
35, 37
Okrsok č. 13 Volebný okrsok
č.13, Základná škola,
Pavla Horova 6148/16
Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11,
24, 26
Okrsok č. 14 Volebný okrsok
č.14, Základná škola,
Pavla Horova 6148/16
Eisnerova 38, 40, 42, 44
Pavla Horova 1, 5, 7, 22, 24
Štefana Králika 3, 5, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79,
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Organizácia
lekárskej pohotovosti

Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava LSPP pre deti a dorast,
spádové územie: Bratislava I, II,
III, IV, V a okres Senec
Prevádzkový čas:
od 19.00 hod do 7.00 hod. Sobota, nedeľa a dni pracovného
pokoja nepretržite
MED STAR, s.r.o, Romanova
13, Bratislava
LSPP pre dospelých. Miesto výkonu: Strečnianska 13, Bratislava, spádové územie: Bratislava
I, IV aV. Prevádzkový čas: od
19.00 hod. do 7.00 hod, Sobota, nedeľa a dni pracovného
pokoja nepretržite

Miesto výkonu: Ružinovská 10,
Bratislava, spádové územie: Bratislava II a III a okres Senec. Prevádzkový čas:
od 19.00 hod. do 7.00 hod. Sobota, nedeľa a dni pracovného
pokoja - nepretržite.
Stomatologická
lekárska služba prvej pomoci
DENTA Group, s.r.o.,
Drieňová 38
pre celý bratislavský kraj
Prevádzkový čas:
po-št: 18.30 – 7.00 hod.,
pia: 18.00 – 7.00 hod.,
so-ne a dni pracovného voľna nepretržite
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centrum pre voľný čas
 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

1. 3. O lenivom Kubovi
detská divadelná scéna, účinkuje :
Stražanovo bábkové divadlo
vo veľkej sále od 16.00 hod., vstupné: 0,90 € ( 27,50 Sk )
9.,10.,12.3. „ Región v ktorom žijem“
– organizované podujatie od 10.00 hod.
15.3. Ufúľaná rozprávka
účinkuje: divadlo Žihadlo
vo veľkej sále od 16.00 hod., vstupné: 0,90 € ( 27,50 Sk )

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
5.3. Etnofilm v múzeu
pokračovanie cyklu premietaní dokumentárnych filmov,
ktoré boli uvedené na ETNOFILME Čadca 2008, v spolupráci
s SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Film: Smäd kamenného mora (79 min., Čierna Hora)
Odľahlá horská oblasť Kuče v Čiernej Hore počas štyroch
ročných období. Roztrúsené domy, osamelý život, zachovávanie dávnych tradícií, nedostatok pitnej vody a prisťahovalcov ženského rodu. Otázka „zostať alebo odísť“ je
v mysli každého obyvateľa. 
Vstupné dobrovoľné

V záhrade v marci
V marci začíname s mechanickou a chemickou ochranou ovocných stromov a niektorých zelenín. Súbežne s jarným rezom
ovocných drevín odstraňujeme aj
prezimujúce štádiá škodcov.
Najneskôr pred vypučaním urobíme aj prvý preventívny postrek
broskýň proti kučeravosti listov a
na začiatku kvitnutia aj postrek
marhúľ proti moníliovému odumieraniu kvetov a výhonkov.
KUČERAVOSŤ LISTOV
BROSKÝŇ
Medzi prvé chemické zásahy
patrí ošetrenie broskýň proti
kučeravosti listov. Je to najvýznamnejšia hubová choroba broskýň, pretože napáda rozvíjajúce
sa listy, ktoré neskôr opadávajú.

Ak napadnutý strom stratí listy,
následne opadnú aj plody, pretože ich nemá čo vyživovať. To
znamená, že v rokoch so silným
výskytom ochorenia nemusí byť
žiadna úroda.
Preto by ste mali broskyne ošetriť
bez ohľadu na priebeh počasia
najneskôr v štádiu nalievania sa
púčikov meďnatými alebo sírnatými prípravkami. Pri postreku
má byť teplota vzduchu nad
7°C. Meďnaté prípravky: Cuprocaffaro, Cuproxat SC, Funguran, Champion 50 WP, Kuprikol
50. Sírnatý prípravok: Sulka.

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
4.3. (streda) o 18,30 hod.   
SÚMRAK            
USA, MP 12, české
•••
6.3. (piatok) o 16,30 a 18,30 h.
MAMMA MIA !
komédia / muzikál / titulky,
•••
8.3. (nedeľa) o 16,30 hod.
MAMMA MIA !
•••

Ichtys sa vrátil
do ulíc DNV
Po decembrovej pauze sa pracovníci a dobrovoľníci občianskeho
združenia Ichtys opäť vrátili do ulíc,
kde sa venujú deťom a mladým prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Terénna sociálna práca alebo v
anglosaských krajinách známa pod
slovom streetwork je forma práce s
rozličnými cieľovými skupinami v prirodzenom prostredí, v ktorom trávia
svoj čas. V prípade nášho občianskeho združenia sú našou cieľovou skupinou deti a mladí, ktorí trávia svoj
voľný čas vonku v uliciach, na verejných priestranstvách, vo výklenkoch
alebo aj v podnikoch. Dôležitým je
pri tejto práci dobrý vzťah medzi
cieľovou skupinou a pracovníkmi.

8.3. (nedeľa) o 18,30 hod.   
DĚTI NOCI
Česká republika, MN 15, dráma
11.3. (streda) o 17,00 a 18,40h.
TANGO S KOMÁRMI
SR,ČR, MN 15, tragikomédia
•••
13.3. (piatok) o 15,30
a 17,00 hod.       
LOVECKÁ SEZÓNA 2
•••
15.3. (nedeľa) o 14,30, 15,45
a 17,15 h.
LOVECKÁ SEZÓNA 2
dkdevin@amfik.sk

Vybudovať si takýto vzťah vyžaduje
dlhodobé úsilie, ktoré môže trvať aj
rok. Až keď existuje kvalitný vzťah
medzi pracovníkmi a deťmi a mladými, je šanca na zmenu v životnom
štýle, či postoji.Ichtys však prináša aj
ďalšie rozšírenie služieb. Keďže získalo financie na zamestnanie dvoch
pracovníkov, teraz ponúka služby
streetwork a nízkoprahový klub 5
dní v týždni.
Otváracie hodiny v klube sú:
Utorok:
17:00-19:00,
Štvrtok:
16:00-18:00
Sobota: 15:00-18:00
Služba streetwork je:
Pondelok: 17:00-19:00
Streda:
17:00-19:00
Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí podporujú našu službu. Zvlášť ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Zimná príprava MTB Kolečko
Tak ako aj po minulé roky aj tento rok po oddychu v novembri sa
Mikulášskym spinning maratónom
začala zimná príprava kolečkárov,
ktorá mala byť prvý krát otestovaná
na 1. Zimnom Stupavskom maratone. V rámci prípravy sa okrem
najazdenia prvých tohtoročných
kilometrov pridalo aj bežkovanie,
zimná pešia turistika v podobe
troch úspešných výstupov na 2 alpské vrcholy (Klosterwapen a
Hochlantsch) + výstup na Veľký
Choč a po zakúpení skialpovej
výstroje niektorými členmi aj premiéra v podobe skialpinistického
výstupu na Stuhleck.
Kvalita prípravy sa odzrkadlila
umiestnením na 1. Zimnom Stupavskom maratone, kde dámy

štandartne zabodovali:
Jana Madaraszová
2 miesto,
Renáta Belzarová
4 miesto,
Monika Palečková
-9 miesto
a všetci páni (Belzar, Madarasz,
Zezula, Nemčok) sa v silnej konkurencii umiestnili do 30 miesta.
V tomto individuálno-skupinovom
charaktere zimnej prípravy, ktorý
sa zatiaľ javí ako vhodný budú
kolečkári naďalej pokračovať a ďalším ich testom bude Bratislavský
polmaratón a Beh Devín-Bratislava, po ktorých už pravdepodobne
(v rámci podmienok) začne len
a len príprava na bicykloch.

md
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

O

kolie Devínskej Novej Vsi
je už od nepamäti stredobodom záujmu mnohých prírodovedcov (nevynímajúc
paleontológov), historikov a archeológov, ktorí sa snažili preskúmať túto oblasť. Veď nad sútokom
dvoch mocných riek ako je modrastozelený Dunaj a hnedá Morava sa vypínajú malebné zrúcaniny
hradu Devín, ktorý tvoril nezanedbateľnú súčasť slovenských dejín.
Starodávny hrad bol postavený na
prednom úpätí masívu Devínskej
Kobyly, ktorá tvorí floristicky jedno
z najbohatších a najkrajších miest
celej republiky. Nachádza sa tu aj
jedna zo vzácnych chránených paleontologických lokalít a to lokalita
Sandberg. Z tohto pieskovcového
náleziska môžeme vidieť neďaleké
hlinisko tehelne, ktoré je situované
na severnom okraji mestskej časti
Devínska Nová Ves – Bratislava,
hneď pri závode bývalých Západoslovenských tehelní.
História ložiska
Ťažba dobývaného ílu začala
v roku 1870 asi 300 m severnejšie od dnešnej jamy. V roku 1923
sa začalo hĺbiť už nové ložisko.
Do roku 1925 sa používala hlina
z obidvoch ložísk, neskôr staršie
ložisko bolo zahrabané. V päťdesiatich rokoch minulého storočia tu
prebiehali podrobné prieskumy.
Ťažobná jama bola v prevádzke
do roku 1999.
Geologické pomery
Približná dĺžka lokality je 450
metrov a šírka 350 metrov. Najväčšiu hrúbku má ložisko v západnej časti, smerom na východ sa
jeho hrúbka zmenšuje.
Vlastné ložisko je tvorené sedimentmi vrchnobádenského veku
(neogén, treťohory), tvorených šedým až zeleno sfarbeným vápnitým nevrstevnatým ílom, alebo
hrubolavicovitým s lastúrnatým
rozpadom s ojedinelými vložkami
slieňovca sivej farby. V pelitoch sa
nachádzajú šošovky a tenké vrstvy
jemnozrnných sivých pevných aj
mäkkých vápnitých pieskovcov.
Jedná sa o akumulačné sedimenty,
ktoré vznikli v kľudnej, ale pri tom
v hlbokej morskej zátoke, ktorá s
otvoreným morom, pokrývajúcim
značnú časť viedenskej panvy, súvisela s obmedzeným prielivom.

Predstavujú hlbokovodnú fáciu rovnakovekých sedimentov vyskytujúcich sa na Sandbergu.
V dobe poklesu morskej hladiny
a zmenšenia prílivu, za pozvoľných
tektonických pohybov dochádzalo
k väčšiemu prílivu sladkých vôd z
okolitej pevniny, čím sa zátoka vysladzovala. Akumulačný sediment
sa stal hrubozrnnejší, usadzovali
sa šošovky a lavice pieskov zmenených v pieskovec so zvyškami
rastlín. V posledných fázach vývoja tejto etapy došlo k úplnej izolá-

sa spomína oblasť Devínskej Kobyly sú z 18.storočia od Fichtela
(1780) a z 19.storočia od Beudanta (1822) ako aj od Heckela &
Knera (1861), kde opísali nájdené
zvyšky fosílnych rýb. V 50.-tych
a 60.-tych rokoch predminulého
storočia tu pracovníci z ríšskeho
geologického ústavu viedenského
robili sústavnejší výskum, ktorého
výsledkom je súborná štúdia Andrianova & Paulova.
Maďarský kráľovský geologický
ústav pod vedením Horusitzkého
tu prevádzal agropedologické štúdia. Schaffer (1898) skúmal dierkavce, lastúrniky, ulitníky, ježovky,

Nálezy skamenelín
z hliniska tehelne v Devínskej Novej Vsi

ako svedok dávneho života

cii morskej zátoky, ale súčasne aj
k obmedzenému prítoku sladkej
vody. Usadzovali sa šedohnedé
slienité íly s ochudobnenou faunou.
Sú tu výskyty zvyškov ježoviek a
mäkkýšov.
Priame nadložie neogénnych sedimentov tvoria štrkopiesky a piesky riečnej terasy pleistocénneho
(štvrtohorného) veku. Vrstva štrkov
a pieskov je nepravidelná, s najväčšou hrúbkou na západe, kde
dosahuje 6 metrov. Na severnom
okraji je to iba 0,2 metra. Povrch
je tvorený 0,1 - 1,1 metra hrubou
vrstvou piesčitého ílu.
História výskumu
na lokalite
Okolie íloviska tehelne Devínskej
Novej Vsi je najviac preskúmanou
lokalitou v okolí Bratislavy. Známe
sú odtiaľto práce od viacerých
autorov s opismi fosílnych zvyškov
organizmov. Prvé práce, v ktorých

klovitovce ako aj zvyšky kôrovcov
a rýb. Toula (1900) uvádza 114
rôznych druhov živočíchov. Za
najvýznamnejšiu prácu sa pokladajú „Vysvetlivky ku geologickej
mape 1:75 00 list Bratislava“ od
Koutka & Zoubka (1936). V minulom storočí tu prebiehalo množstvo
rôznych výskumov, od podrobného
inžiniersko-geologického výskumu
a mapovania ako aj palynologický
výskum.
Švagrovský (1975, 1981) spracoval celkovo faunu a flóru z íloviska tehelne. Činčurová (1990)
opísala ako prvý nález fosílnej sépie na Slovensku práve z lokality
hliniska tehelne, pričom sa jedná o
sépiu druhu Sepia vindobonensis
Schloenbach. Špinar et al. (1993)
opísali na základe nálezu takmer
celej kostry nový druh ropuchy
Bufo priscus n. sp. Veľké množstvo
autorov zo Slovenska, ale aj Čiech,
Rakúska a Maďarska opísali v 20.

storočí početné nálezy jednobunkových organizmov – dierkavce,
nanoplanktón ako aj väčších živočíchov – lastúrniky, gastropódy,
mäkkýše, ježovky a zo stavovcov
nálezy fosílnych rýb a žralokov.
Slovo na záver
Všetky nálezy morskej, ale aj suchozemskej fauny a flóry, ktoré boli
nájdené v hlinisku tehelne Devínska
Nová Ves poukazujú na pestrosť
prekvitajúceho života v období treťohôr – vrchný báden.
V tomto období nastáva v tejto
oblasti morská transgresia (príval
morskej vody). Mení sa charakter
suchozemského prostredia, z lesostepí a šírych saván na prímorský.
Prevláda tu lesostep s bažinatými
biotopmi, s čím súvisí zmena zloženia organizmov. Do príbrežných
časti počas prívalových dažďových vôd boli splavované uhynuté
telá suchozemských zvierat, ktoré
boli prikryté morskými sedimentmi.
V oblasti dnešnej tehelni more
dosahovalo hĺbku do 200 m,
predstavovalo hlbší typ prostredia
– epipelagiál až mezopelagiál (v
spodných častiach profilu ložiska
sa výrazne uplatňuje fauna otvoreného mora, zatiaľ v najvyšších
polohách je badateľný vplyv brakického prostredia). Usadzovali sa
tu jemné íly, ktoré vytvárali vhodné
podmienky na fosilizáciu morských,
ale aj suchozemských zvierat a
rastlín. A preto sa nám do dnešnej
doby zachovali nádherné a veľmi
významné zvyšky dávneho mora,
ktoré sa kedysi rozprestieralo v oblasti dnešnej Devínskej Kobyly.
Aj na základe množstva prác,
ktoré boli spracované z tohto miesta, vidno, že táto lokalita patrí k
tým jedným najvýznamnejším pri
poznávaní našej pradávnej minulosti.
RNDr. Barbara Chalupová,
Geologický ústav,
Slovenská Akadémie Vied,
Dúbravská cesta 9,
840 05 Bratislava

Matičiari pozývajú
V nedeľu 8. 3. 2009 o 15.00 h.
sa vo veľkej sále Istracentra
uskutoční výročné zhromaždenie
Miestneho odboru Matice
slovenskej v Devínskej Novej
Vsi. Všetci matičiari z miestneho
odboru v DNV sú srdečne vítaní.
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k akčnému plánu MZ
(dokončenie z 1. strany)

Vrátim sa k akčnému plánu. Ja by
som tento akčný plán pomenoval
skôr plánom očakávajúcich kšeftov,
nakoľko v čase výrazne silnejúcej
nielen svetovej ale i slovenskej hospodárskej recesie a ekonomickej neistoty, otvárať pre našu MČ v tomto
období, takzv. výhodné bankové
úvery, je z pohĺadu finančných
zdrojov pre našu MČ, neúmerne
rizikové. Ako hovorí jeden uznávaný ekonóm, kríza je ako chrípka.
Nik nevie ako dlho bude trvať, kedy
odíde a čo nám prinesie. Jedným
slovom, až po jej skončení zistíme
na čom sme.
Takže opatrnosti v danom momente nie je nikdy dosť ani v našom

Devínsko-Novoveskom komunálnom
prostredí. Dá sa diskutovať i o jednotlivých bodoch tohto plánu napr.
o pešej zóne o ktorej už pán architekt informuje slovenskú architektonickú verejnosť, že ju využije
až dvetisíc turistov, ktorí denne
navštívia Devínsku Novú Ves.
Sme tomu radi, dúfam, že nezabudol na vybudovanie parkoviska pre približne 50 autobusov,
ktoré turistov privezú. Už sa teším
na skutočnosť, keď denne zaplaví
Istrijskú ulicu dvetisíc turistov a poputujú k zámočku Márie –Terézie,
cez cykloturistickú lávku nad Moravou.
Je pekný a odvážný i plán jeden
byt – jedno parkovacie miesto.
Nepočítal som či mu to výjde. Skôr

však i bez počítania pozorujem
tendenciu vo svojom okolí, ale i vo
vzdialenejšom okolí potrebu pre
jeden byt jedno a viac parkovacích
miest.
Dobré bude isto i odľahčenie
sídliska od nočného parkovania
cca šiestich dopravných mechanizmov Denovy. Za tých pár desiatok
premrhaných miliónov / korún/ to
hádam stojí.
Naopak investovanie do budovania roztrúsených športovísk po
MČ a zároveň budovanie protihlukových bariér na sídlisku, aby
hluk nevyrušoval občanov po celodennej práci má tiež svoje čaro.
Aj prevádzkovanie športovísk na
viacerých miestach bude asi pre
našu MČ lacnejšie
Zaujala ma i akcia štúdia obecného parku na Charkovskej ulici.
Škoda, že priestor, ktorý sa ponúka

Vylúčení občania
na realizáciu tejto akcie je pomerne
malý. Vieme, že časť tohto priestoru, ktorá bola vždy obecným majetkom , bola odpredaná a z akého
dôvodu dodnes nik nevie.
Takto sa môže stať z pokojnej zóny
nepokojné miesto narkomanov najmä v nočných hodinách. A možno
moje obavy sú neopodstatnené, ale
skúsenosti poukazujú ináč. A zase
sme pri tom. Anonymní navrhujú,
občania potom ani nevedia s kým,
o probléme hovoriť. Čoho sa tajomní boja, že neuspejú vo verejnej
debate, a čo občania, ktorí v okolí
bezprostredne bývajú, ktorých sa
to bytostne dotýka?
Na dnes asi toľko.


Ing. Peter Ebringer

Parkovací dom
v Devínskej Novej Vsi
   Asi všetci sa zhodneme na
tom, že parkovanie na sídlisku
je jeden z najväčších problémov našej mestskej časti. Preto
je nepochopiteľné, že s týmto
problémom kompetentní doteraz nič nespravili. A času na to
mali viac ako dosť.
  V akčnom pláne DNV sa píše,
že podmienkou je zabezpečenie investora, ktoré práve
prebieha a že už máme k dispozícii dve štúdie parkovacích
domov. A v júni tohto roku sa
majú dojednať zmluvné realizačné podmienky. Veľmi pochybujem, že takto sa dá reálne
postaviť parkovací dom. Žiadny
investor v dnešných časoch
krízy nepôjde stavať parkovací
dom v Devínskej Novej Vsi. Ak
dovolíte, ponúkam svoj pohľad,

ako by sa to malo spraviť. Najprv
potrebujeme pozemok. Ten Devínska Nová Ves vlastní – za kotolňou, oproti Autocentru Valušek.
No a potom už potrebujeme len
peniaze na výstavbu a dostatočný
počet záujemcov o garáže.
  Začnime peniazmi. Cena výstavby parkovacieho domu sa pohybuje na úrovni cca 500 EUR)
(15 000 SK) / m2. Záleží samozrejme na výbave, fasáde a podobne,
toto je približná cena za štandardné vyhotovenie. Na jedno auto
sa počíta s plochou cca 25 m2.
To znamená, že jedno garážové
miesto nám bude stáť 12 450 EUR(375 000 Sk). Takže parkovací
dom s 200 miestami nás vyjde na
2 489 500 EUR (75 miliónov Sk).
Teraz prichádza tá najdôležitejšia
otázka. Nájde sa dostatočný po-

čet záujemcov o parkovacie boxy
v takejto cene? Myslím, že už dávno mala byť urobená anketa, za
akú cenu sú ľudia ochotní si kúpiť
parkovacie boxy. Ak sa nájde dostatočný počet záujemcov, tak
s nimi treba spísať zmluvy o budúcej zmluve a môže sa ísť stavať,
určite sa nájde dosť firiem, ktoré
to radi postavia. A o rok môžeme
mať parkovací dom pre 200 áut.
Ak sa dostatočný počet záujemcov nenájde, je tu druhá možnosť.
A to výstavba parkovacieho domu
v réžii MČ DNV a následný prenájom parkovacích boxov občanom.
Na to potrebujeme 2 489 500
EUR (75 miliónov Sk). V akčnom
pláne sa píše o sume 995 817.57
EUR (30 miliónov Sk). Berme to
tak, že MČ DNV chce minúť na
túto akciu takýto objem peňazí
z vlastných zdrojov. Ešte potrebujeme 1 493 726 EUR (45 miliónov
Sk). Jediná možnosť je vziať si na
to úver, počítajme s dobou splácania 20 rokov a s úrokom 6% ročne.

Mesačná splátka takejto pôžičky vychádza na 11 033 EUR
(332 394 Sk). Keď to podelíme počtom miest, prídeme
k sume 55,16 EUR (1661 Sk).
To znamená, je jedno parkovacie miesto bude stáť mesačne
mestskú časť túto sumu. Ak na
tom nebude chcieť mestská
časť zarábať, toto by mohla byť
cena prenájmu jedného parkovacieho miesta. Ak sa nájde
dostatočný počet záujemcov,
môže sa mestská časť pustiť do
výstavby parkovacieho domu.
    Ak by sa ani v tejto variante
nenájde dostatočný počet záujemcov, tak sa musíme pozrieť
pravde do očí a ostáva už len
jediná možnosť. To je zabratie
trávnatých plôch v primeranom
rozsahu v okolí domov a vybudovanie parkovacích státí. Ako
kompenzáciu by som navrhol
masívnu výsadbu zelene v okolí
týchto parkovísk.

Milan Jambor
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„Parkovanie“
Chcela by som sa spýtať, či je toto parkovanie v poriadku?
Nikoho to nezaujíma! Je to na pokutu, podľa nového cestného

zákona? Snímky vznikli v sobotu 7.2.2009 o 9,00 v Devínskej
Novej Vsi, ul. J. Smreka 3 Dnes, 10.2.2009, je situácia taká
istá.

Páni, tak ako budeme parkovať v Devínskej v najbližších rokoch? Takto nie, veď budeme mať parkovacie domy.

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

02 - PREDAJ
• Predám 6-basovú harmoniku.

Tel: 6477 0856
• Predám Nobasil a Isover.

0904-122 222

03 - VOĽNÉ MIESTA
Hľadá
• Účtovníčka s 20-ročnou praxou spracuje účtovníctvo na dohodu. 

Tel.: 0918-448 873.

Ponúka
• Hľadáme vitálneho dôchodcu
na polovičný pracovný úväzok, dobré platové podmienky.
Podmienkou je kladný postoj
k športu.

Tel: 0907-799 338
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.

Tel:0902-228 668.
Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky:
chuť pracovať
čistý register trestov
stredoškolské alebo
vysokoškolské vzdelanie
Ž L – výhodou (nemusí byť)
možnosť pracovať aj popri
zamestnaní alebo vysokoškolskom
štúdiu
osobný pohovor nutný
Kontakt: 0905 977 058,

alebo 0905 542 956

• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuálne, aj tých čo prepadli
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.

Sms 0903-227 457.
* Glazúrovanie vaní.

0905-983 602

04 - SLUŽBY

07 - ROZLIČNÉ



• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.
Lokalita Hybe, cena dohodou.

Kontakt: 0903-105 924,

www.chata10.szm.sk
• Prenajmem parkovací box v
garáži bytového domu Sandberg.

0911 83 77 35

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 = 0,50 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• V čase od 29. 1. do 6. 2. ukradol neznámy páchateľ z rodinného domu 8 ks pneumatík s elektrónmi v hodnote 3977 €.
• V sobotu 7. 2. na Pieskovcovej
ulici, v čase 17.30-19.00 h sa
neznámy páchateľ vlámal do rodinného domu. Ukradol minivežu,
dve el. gitary, gitarový efekt, všetko
v hodnote 1500 €.
• V obchodom dome Terno prichytili 9. 2. zlodejku, ktorá ukradla
tovar v hodnote 14,10 €. Keďže
šlo o opakované previnenie proti
páchateľke začali trestné stíhanie
za krádež.
• V noci z 10. na 11. 2. na J. Jonáša neznámy páchateľ ukradol
motorové vozidlo Kia Sorento
v hodnote 36 363 €.
• Neznámi páchatelia postriekali
týždeň hotovú fasádu na I. Bukovčana 28-30, pravdepodobne v no-

NEDAJTE šancu
zlodejom!
Jednou z ohrozených skupín
obyvateľstva, ktoré sa stávajú obeťami rôznej trestnej
činnosti sú seniori. Preto
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Okresnými riaditeľstvami Policajného zboru každoročne organizuje pre ak-

KRIMI-INFO-STÁNOK
Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave vypracovalo
program KRIMI-INFO-STÁNOK
určený pre širokú verejnosť. Ide
o dlhodobú informačno-osvetovú
preventívnu akciu zameranú na
predchádzanie trestnej činnosti
a nadviazanie užšej spolupráce
občanov a polície pri odhaľovaní
páchateľov.
Základným cieľom programu je
informovanie verejnosti o činnosti
a pôsobnosti bratislavskej polície,
nadviazanie užšej spolupráce s verejnosťou, zvyšovanie právneho

ci z 10. na 11. 2. Spôsobili škodu

660 €.
• V nedeľu 15. 2. bola v DNV
naháňačka ako v akčnom filme.
Okolo 23.00 h na Mlynskej zaútočil páchateľ červeným VW Golf
(v aute boli tri osoby) na hliadku polície a snažil sa ujsť. Polícia
počas prenasledovania použila
donucovacie prostriedky (výstrely
do vzduchu, pneumatík, skiel). Jedna z odrazených striel skončila v
páchateľovej hlave a následne auto havarovalo pri viadukte smerom
k Marcheggským mostom. Vodič
skončil v nemocnici. Zároveň proti
páchateľovi začalo trestné stíhanie
za útok na verejného činiteľa.
• V čase 11. – 16.2. ukradol neznámy páchateľ z areálu v Devínskom Jazere stavebný materiál v
hodnote 104 €.
• V utorok 17. 2. asi o 19.30 h
na Eisnerovej neznámy páchateľ
vnikol cez balkón do bytu. Ktosi
ho musel vyrušiť, pretože nič neukradol. Poškodením dverí však urobil škodu 100 €.
OO PZ DNV

tívnych seniorov stretnutie,
ktoré by napomohlo ich bezpečnosti a ochrane.
Aj v tomto roku sa od mesiaca
marec uskutočnia stretnutia
so seniormi, na ktorých bude
seniorom odovzdaný list riaditeľa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave, v ktorom spoluobčanov
vyzýva k ostražitosti, aby nedali šancu zlodejom a chránili
si svoje veci.

vedomia občanov, ako aj o
možnostiach ochrany svojho
života, zdravia a majetku. Prostredníctvom uvedeného programu
budú občania upozorňovaní na
najčastejšie formy a spôsoby
páchania trestnej činnosti (krádeže vlámaním do motorových
vozidiel, vreckové krádeže a rôzne formy podvodov, ako aj na inú
trestnú činnosť).
Informačno-osvetová akcia sa realizuje v spolupráci s obchodným centrom Polus City Center,
v ktorého priestoroch sa KRIMIINFO-STÁNOK nachádza.
V stánku s označením „polícia“

sú pre dospelých návštevníkov
k dispozícii informačné letáky, osvetové materiály, pre mladšie vekové kategórie zábavné figuríny
policajtov a drobné propagačné
predmety. Informácie budú poskytovať policajti v uniformách,
ktorí vás pozývajú na uvedenú

akciu v dňoch:
11. 3. 2009 od 10.00-15.00 hod
8. 4. 2009 od 13.00-18.00 hod
13. 5. 2009 od 10.00-15.00 hod
10. 6. 2009 od 10.00-15.00 hod
do nákupného centra Polus City
Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.

Póla radí deťom
Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave
opäť realizuje preventívny program „Póla radí deťom“, ktorý je
určený pre deti predškolského
veku a deti 1. ročníka základnej školy. Cieľom programu je
naučiť 5-7 ročné deti primeraných návykom bezpečného
správania z oblasti dopravy,
ako sa chrániť a reagovať pred
možným nebezpečenstvom, ako
zvládnuť bez prítomnosti dospelej osoby kritické situácie,
v ktorých sa môžu ocitnúť
v bežnom živote.
Do uvedeného preventívneho programu bude v období
február - jún 2009 zapojených
cca 1000 detí približne zo 60

materských a základných škôl
Bratislavského kraja. Základným prostriedkom získavania informácií je 19-stranový pracovný list, ktorý obdrží každé
zúčastnené dieťa.
Realizácia uvedeného preventívneho projektu prebieha aj
na teritóriu Bratislavy IV, kde sa
s Pólou stretnú deti zo základných a materských škôl, aby sa
touto hravou formou za pomoci
policajta naučili základné pravidlá bezpečnosti.
Cieľom nás všetkých je chrániť
našich najmenších, a naučiť
ich, aby sa chránili aj sami.
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
v Bratislave IV

FUTBAL
Zimný turnaj
BFZ 2009
5. kolo 14.2.
Lok. DNV : Dúbravka    3 : 2
g: vlastný, Gajdoš, Hanúsek
6. kolo 21. 2.
Vajnory : Lok. DNV  
g: Šmahovský


- Viem, že sa už nemôžeš
dočkať kedy umriem. Ale
to ti prisahám, pokiaľ
žijem, vdovou nebudeš!
•••
- Jano, prídeš zajtra na pivo?
- Asi ťažko, manželka

2:1
z

vyhlásila zákaz nočného
vychádzania.
•••
- Je ten tvoj budúci manžel
aspoň bohatý?
- A čo si myslíš, že si ho
beriem zo zdravotných
dôvodov?
•••
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