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Príhovor

vydavateľa
„Slovo robí chlapa,“ zvyklo
sa vravieť. Čo všeličo však
platilo a prestalo... Dnes vraj
to už neplatí ani medzi zbojníkmi. A to je už čo povedať, veď zbojnícka česť patrila medzi tie najpríkladnejšie.
Česť dnes nahradili peniaze. Stali sa meradlom
vari všetkého. Meradlom a
ovplyvňovateľom.
„Koľko húsat sa ti vyliahlo?“ – bola otázka susedky
pred päťdesiatimi rokmi.
Postupne začali pribúdať tie
typu „Koľko áut máte doma,
ešte neskôr koľko domov
vlastníte...“ A dnes, teda najnovšie, patrí medzi „chvály“:
„Ja nič nemám, ja nič nevlastním, mňa nemôžu...“
Nie, nehovorím o bezdomovcoch. Tak dnes hovoria
majitelia niekoľkých áut,
niekoľkých...
Obava z podozrenia, kde
a ako mohol pri svojom príjme, aj keď je slušný, prísť k
takému majetku vedia tajiť. A „dospeli sme“ už tak
„ďaleko“, že takýchto šikovných si vážime, pretože dokážu. Tých, ktorým zostala česť, tých, napodiv, ľutujeme.
Akoby život nemal konca,
akoby pamäť prestala fungovať, akoby súdnosť zostala
za dverami.
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V čísle:

Aj takí vieme byť...

Berie vaše
dieťa

DROGY?
8 rád pre rodičov
závislých detí

1. Ak sa dieťa samo prizná, že
berie drogu už určitý čas, uvedomte si, že si vlastne nepriamo
pýta pomoc.
2. Vaše dieťa už nedokáže
ovládať svoje konanie, nemá
význam ho obviňovať.
3. Od dnešného dňa neexistuje
pre vás nič dôležitejšie, ako je
vaše dieťa. Ak to nepochopíte,
zabijete ho.
4. Vaše dieťa je schopné rozhodovať sa na takej úrovni, aké
informácie ste mu poskytli. Mu-

síte začať od začiatku a s trpezlivosťou.
5. Nepoužívajte voči svojmu
dieťaťu silu, tou ho prinútite len k
odporu a nie k pokore.
6. Nesnažte sa svojmu dieťaťu
kázať - podľa neho nemáte
pravdu. Inak by vaše rady prijalo už skôr.
7. Rozvíjajte jeho záujmovú
sféru, nie darmi, ale osobnou
účasťou na aktivitách
8. Naučte sa vzájomne hovoriť
si pravdu - ale v prvom rade sa
naučte prijať pravdu sám.
ZDROJ: Miroslav Duchoň
preventista Mestskej
polície v Nitre, krátené
www.infodrogy.sk
- na tejto stránke nájdete aj sieť
poradenských a liečebných centier po celom Slovensku

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Slovensko by malo v budúcom roku vstúpiť do dobrovoľného systému európskej evidencie automobilov
a vodičských preukazov Eucaris. Pre zlodejov áut to
znamená koniec niektorých
praktík.
Chaos, do ktorého
uvádza vodičov absencia
vyznačenia hraníc mesta a jeho častí, by mal
skončiť ešte pred zimným
obdobím, pričom mestské časti si svoje hranice
budú musieť označiť sami.
„Dni zelá“ v susednej
Stupave budú v dňoch:
3. – 5. 10. 2008
info: www.msks-stupava.sk

Typické známky užívania drog
Marihuana
• zápach marihuany vo
vlasoch, šatách
• začervenané očné spojivky
• nápadné správanie
Psychostimulancia
• hyperaktivita, dráždivosť, nervozita, pohotovosť k agresii, suché ústa, pery a nos, časté olizovanie pier, rozšírené zrenice,
chudnutie, stopy po vpichoch
Iné drogy
• bledá, edematózna tvár, svrbenie nosa, obočia
• zúžené zrenice, únava
• stopy po vpichoch
Zdroj: MUDr. Martin Somora
Úzavierka dnešného čísla
bola 25.9. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 9.10. 2008,
číslo vyjde 17.10. 2008.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Devínska
Nová Ves (MZ MČ DNV) sa zišlo
22. 9. 2008 na pokračujúcom
zasadnutí. Z prijatých uznesení
a záverov vyberáme:
MZ MČ DNV
- schválilo na základe výsledkov prieskumu trhu opravu podlahových krytín v ZŠ P. Horova
16, prostredníctvom firmy Andrej
Nagy – Linea, Nákovná ul. 5,
821 06 Bratislava, položením
novej podlahovej krytiny na plochu 960 m² za cenu:
479.444,00.- Sk
(15.914,62 Eur) vrátane DPH,

Občania sa pýtajú
OTÁZKA PRE:

starostu MČ DNV Ing. Vladimíra
Mráza
List starostovi č.2
Parkovanie a garáže na Hradištnej
Vážený pán starosta, chcel by
som sa Vás spýtať, aký zámer
má mestská časť s priestorom
okolo kotolne K30 na Hradištnej
ulici, kde sa už viac ako 30 rokov
nachádzajú garáže.
Prednedávnom niekoľko vlastníkov požiadalo magistrát o odkúpenie pozemkov pod svojimi
garážami. Z Miestneho úradu
prišlo zamietavé stanovisko a
keď sa ľudia pýtali prečo, povedali ste im, že je tam plánovaná
pešia zóna a že za pozemky
pod garážami dostanú náhradné
pozemky. Mohli by ste nám prosím Vás vysvetliť Váš postoj?
Môžete verejnosti ukázať projekty pešej zóny? Podľa mojich
informácií, žiadne také projekty
nie sú vypracované. Pre tých,
ktorí nevedia o čom je reč, ide
o pozemky, ktoré sú vzdialené
cca 20 metrov od kotolne. Toto
územie je čo sa týka parkovania
pravidelne vyťažované parkovaním návštevníkmi Istracentra,
pravidelne tam vidím parkovať
autá poslancov zastupiteľstva,
keď je zasadnutie zastupiteľstva.
Myslím, že skôr by ste sa mali
zaoberať vybudovaním parkovisDEVEX 2

- prerokovalo návrh Jána Kovárika na uzavretie mimosúdnej dohody a trvá na vyprataní nebytových priestorov „Reštaurácia na
štadióne“ a na zaplatení pohľadávky v plnej výške k termínu 22. 9.
2008,
- neschválilo zámer predaja
pozemkov parc. č. 2292/195,
2292/462 a pozemkov E-3070
/2, 3101/2, nakoľko predmetné
pozemky sú súčasťou Územného
plánu mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves a sú potrebné pre realizáciu úloh programu
obce,
- schválilo prenájom pozemkov
parc. č. 124/2 o výmere 458 m²
za cenu 30,126.- Sk/m²/rok

(1 Eur/m²/rok) a parc. č. 124/3
o výmere 1167 m² za cenu
301,26.- Sk/m²/rok (10 Eur/m²/
rok) pre spoločnosť CNC, a. s. na
dobu určitú 10 rokov, s úhradou
nájmu do 31. 1. kalendárneho roka vopred za podmienky, že
pozemok na parcele č. 124/2 ostane verejne prístupný,
- požiadalo starostu MČ DNV ,
aby prerokoval návrh navýšenia
základného imania v spoločnosti Devnet, a. s. so štatutárnym
zástupcom akcionára Danubiatel, a. s.,
- nesúhlasilo s predajom nebytových priestorov v „Dovina
pasáži“ Milana Marečka 2-12,
a uložilo prednostovi MÚ MČ

DNV informovať žiadateľov o
predaj, že mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves neponúkla ani neplánuje ponúknuť
tieto priestory tretím osobám na
predaj,
- schválilo kompenzáciu za zavezenie pozemku ako náhradu
škody vo výške 500.000.- Sk
Žigmundovi Šimkovičovi a spol.
z prostriedkov rezervného fondu,
- schválilo zámer prekvalifikovania pozemku parc. č. 3131/7
katastrálne územie Devínska Nová Ves na stavebný v rámci
Územnej štúdie Glavica.

ka pre Istracentrum, ako blokovať
snahu ľudí o odkúpenie pozemkov. Vôbec si neviem predstaviť,
že by garáže na Hradištnej mali
byť zlikvidované, veď už teraz sa
tam poriadne nedá parkovať.
Toto územie je charakterizované ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti,
kód 501. Podľa tabuľky charakteristík jednotlivých funkčných
plôch a ich funkčného využitia sú
garáže pre takéto územie klasifikované ako prípustné. Nehovoriac o tom, že v starej kotolni
na Hradištnej sa nachádza prevádzka Denovy – stavebný dvor
(podľa tabuľky charakteristík jednotlivých funkčných plôch a ich
funkčného využitia je stavebný
dvor na takomto území neprípustný). (viď foto)
Keď Vás vlastníci garáží požiadali oficiálne listom o stretnutie, tak Vám ani nestáli z to, aby
ste im odpovedali. A to dokonca
vyjadrili svoju vôľu spolupodieľať
sa na riešení situácie.
Na Miestny úrad som podal pred niekoľkými mesiacmi
návrh na vybudovanie chodníka
a vyznačenie parkovania popri
ceste na Hradištnej ulici, radšej
podporte túto aktivitu.
Od sľubov pred voľbami ste
v oblasti garáží v Devínskej Novej
Vsi nespravili veľa, akurát sa vytipovalo 5 lokalít, kde by garáže
mohli stáť. Nebol spravený prieskum medzi ľuďmi, či majú záujem
o garáže v týchto lokalitách a akú
cenu sú ochotní akceptovať. V duchu Vašej okrídlenej frázy „nie je

problém“, dúfam, že chodník
na Hradištnej bude zrealizovaný
v najskoršom možnom termíne
a situácia s garážami a prevádzkou Denovy sa vyrieši k spokojnosti obyvateľov Hradištnej ulice.
Milan Jambor

architekta našej mestskej časti
ako zodpovedného vedúceho
koncepčného pracovníka a funkcionára, pripravovať takéto stanoviská a koncepčne riešiť
zámery samosprávy na našom
území z pohľadu rozhodnutí samosprávnych orgánov.
Na spresnenie tohto stanoviska Vám chcem podať doplňujúcu
informáciu o tom, že Miestne
zastupiteľstvo našej MČ na svojom riadnom rokovaní dňa
9.9.2008 uznesením č. 108/
2008 zobralo na vedomie bez
pripomienok Návrh zadania
územného plánu centrálnej mestskej zóny Bratislava – Devínska
nová Ves, pričom ma zároveň
požiadalo započať procedúru
schvaľovania tohto dokumentu
a vypísať výberové konanie na
jeho spracovateľa. Súčasťou tohto dokumentu bude i Vami
spomínané riešenie peších zón,

Odpoveď starostu MČ DNV
Vážený pán Jambor,
listom starostovi mestskej časti
č.2 ste sa na mňa obrátili vo
veci Vašej nespokojnosti a „niektorých“ vlastníkov garáží situovaných na sídlisku Hradištná
s mojím zamietavým stanoviskom
k odpredaju pozemkov pod jednotlivými garážami konkrétnym
vlastníkom, ktoré som vydal na
základe žiadosti primátora hl. m.
SR Bratislavy p. Ďurkovského
a mojej kompetencie takéto stanovisko vydať. V prílohe Vám
poskytujem odborné stanovisko
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centrálnych námestí, pričom
presné trasovanie bude záväzné
pre našu MČ po ich schválení
samosprávnymi orgánmi MČ
a účastníkmi konania.
Dúfam, že moje vysvetlenie
– odpoveď Vás uspokojí a zodpovie na Vaše otázky.
Ing. Vladimír Mráz,
starosta MČ
Príloha:
Informácia v zmysle zákona
č.211/2000 – lokalita Hradištná
od architekta MČ
Informácia architekta MČ DNV
Informácia v zmysle zákona č.
211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám.
Lokalita Hradištná ulica.
Parcela číslo KN
10/3,10/4,10/5,10/6,10/7,
10/8 vk.ú. Devínska Nová Ves.
Milan Jambor, Poniklecova 24,
841 07 Bratislava, požiadal MČ
Bratislava -Devínska Nová Ves
o informáciu na p.č. KN 10/3,
10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8
vk.ú. Devínska Nová Ves. Lokalita Hradištná ulica. MČ Bra-

tislava Devínska Nová Ves na
základe žiadosti dáva nasledovnú informáciu.Charakteristika
súčasného stavu v území:
- územie je v intraviláne - na predmetných parcelách KN 10/3,
10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8
v k.ú. Devínska Nová Ves sú vybudovane garáže, ktoré nemajú
vysporiadaný zmluvný vzťah k
pozemkom vo vlastníctve III.
mesta SR Bratislavy. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
požiadala Magistrát III. mesta
SR Bratislavy v roku 2007 o zverenie predmetných pozemkov
do správy, z dôvodu usporiadania majetkoprávnych vzťahov k
pozemkom. Do dnešného dňa
napriek niekoľkým urgenciám
nebolo v predmetnej žiadosti rozhodnuté súčasný stav predmetného územia je nevyhovujúci, je
potrebné dobudovať spevnené
plochy chodníky, parkoviská a
efektívnejšie usporiadať územie
Územný plán hlavného mesta
SR Bratislavy, rok 2007, podľa
záväznej časti stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú
predmetné parcely nasledovné
funkčné využitie územia:

Reakcia na odpoveď starostu na list č.1
Vážený pán starosta, aj ja
som si pozorne prečítal Vašu
odpoveď na môj list. A ostal som
veľmi smutný. Z dvoch dôvodov.
Pochopil som, že Vám sú
už problémy obyčajných občanov našej mestskej časti ľahostajné, nakoľko dodávky tepla
sa dotýkajú tisícok občanov
našej mestskej časti a mnoho
z nich má podobné problémy
ako my. Hoci sa moje stret-

nutie s Vami a dodávateľom tepla
uskutočnilo, len vypočuť si obidve
strany je trochu málo.
Je mi jasné, že ako starosta
nemôžete rozumieť všetkým problémom, ktoré sa v živote mestskej
časti vyskytnú.
Problematika rozúčtovania tepla je pomerne komplikovaná a
pravdu povediac, tiež som tomu
nerozumel, až kým som sa nestal
predsedom spoločenstva vlast-

-v zmysle schváleného Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007, ktorý je
schválený uznesením MsZ č.
123/2007 zo dňa 31.5.2007
súčinnosťou od 1.9.2007 je
predmetné územie určené pre
funkciu:
- zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti, stabilizované územie.
Zmiešané územia bývania a
občianskej vybavenosti kód 501
Charakteristika:
Plochy slúžiace predovšetkým
pre umiestnenie polyfunkčných
objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu
a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského
prostredia. Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne
viacpodlažná zástavba, najmä v
územiach pripojených obcí a je
to málopodlažná zástavba od 2
nadzemných podlaží.
Predpokladaný podiel bývania v
rozmedzí 50 - 70 % celkových
nadzemných podlažných plôch
podľa polohy v meste:
- centrum max. 50%

- vnútorné mesto max. 60%
- vonkajšie mesto max. 70% celkových nadzemných podlažných
plôch
Funkčné využitie: Prevládajúce:
- bývanie s občianskou vybavenosťou v spodných podlažiach
objektov Prípustné:
-funkcie zabezpečujúce vysokú
komplexnú prostredia centier a
mestských tried s občianskou
vybavenosťou ako i vstavané
zariadenia vyššej občianskej vybavenosti
Prípustné v obmedzenom rozsahu:
-doplnkové zariadenia dopravy a
technickej vybavenosti
Neprípustné - tabuľka kód 501 v
prílohe.
MČ - Bratislava Devínska Ková Ves
po získaní vhodného pozemku na
verejnoprospešné služby chce
bývalú kotolňu na Hradištnej ul.
využiť po prestavbe pre kultúrne
účely v kontakte na ISTRACENTRUM. Zároveň chceme upraviť
okolie a doriešiť aj problém
statickej dopravy a garáži v predmetnej lokalite. Predmetom informácie nie sú majetkoprávne
vzťahy k pozemkom.

níkov. Ale aspoň ste si to mohli
nechať vysvetliť pred napísaním
Vašej odpovede.
Ak dovolíte, skúsim Vám to vysvetliť jednoduchým príkladom na monopolnom dodávateľovi plynu,
na ktorého sa vo svojej odpovedi
odvolávate. Predstavte si, že ako
obyvateľ rodinného domu ste za
rok 2007 spotrebovali na vykurovanie a ohrev teplej vody cca 2500
m3 plynu. Za to ste zaplatili približne
35 440 Sk. A teraz to príde. Predstavte si, že by Vám dodávateľ

plynu vyfakturoval o 23% viac,
ako ste spotrebovali a Vy by ste
museli zaplatiť 42 686 Sk. Vy by
ste s tým súhlasili? Ak áno, tak
potom nie ste veľmi dobrý hospodár. V tom je jadro problému,
že dodávateľ nám fakturoval
viac, ako sme spotrebovali,
resp. objednali. A to sa Vám ani
u plynárov, vodárov nestane.

rôzne športové súťaže o ceny – streľba
zo vzduchovky, hádzanie šípok na
terč, beh vo vreci na vzdialenosť a čas,
preťahovanie lanom a hádzanie kruhmi na terč. Zo strany účastníkov osláv,

predovšetkým deti, bol veľký záujem
najmä o súťaž v streľbe zo vzduchovky
a v hádzaní šípok na terč. Víťazi jednotlivých súťaží – prví traja v každej discip(Pokračovanie na 8. strane)

Milan Jambor,
predseda Spoločenstva
vlastníkov Hradištná 19,21,23

OSLAVY „DŇA ÚSTAVY SR“ V MČ DNV

V

pondelok 1. septembra 2008 sa
uskutočnili v rámci našej mestskej
časti oslavy „Dňa ústavy SR“. Oslavy
boli rozdelené na dve časti. V prvej časti
v dopoludňajších hodinách od 09,00
hod. do 12,00 hod. v priestoroch ZŠ
P. Horova č. 16 na ihrisku s umelou
trávou sa uskutočnil futbalový turnaj
detí – prípraviek. Futbalového turnaja
sa zúčastnili mužstvá: FCL Devínska
Nová Ves, Tatran Stupava a FC Žolík
Malacky. Turnaj sa odohral systémom
každý s každým. Víťazom futbalového
turnaja sa stalo mužstvo FC Žolík Malacky, na druhom mieste sa umiestnilo
mužstvo FCL Devínska Nová Ves a na

treťom mieste mužstvo Tatran Stupava.
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč
FC Žolík Malacky – Haramia, najlepším
hráčom taktiež hráč FC Žolík – Walter
a najlepším brankárom turnaja sa stal
hráč FCL DNV – Patrik Vitkovič. Všetky
zúčastnené mužstvá boli ocenené
pohármi podľa umiestnenia a najlepší
strelec, hráč a brankár turnaja trofejami, na ktoré prispeli finančne sponzori
(uvedení nižšie). Druhá časť – hlavný
program osláv „Dňa ústavy SR“ sa
uskutočnila v poobedňajších hodinách od 14,00 hod. do 19,30 hod.
v priestoroch planírky „Srdce“. Pre deti,
mládež a dospelých boli pripravené
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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

4.10. Kamenná tvár NPR Devínska Kobyla
exkurzia so sprievodcom, poplatok:150,- Sk (4,98 €)
TIK DNV, Istrijská 49 o 15.00 h

Program kina DEVÍN
V Devíne
(nie v Devínskej)

8. októbra o 19,30 h.
U MĚ DOBRÝ
ČR, MP12, 102 min,
15. októbra o 18,00 a 19,30 h.  
BOBUL E

ČR, 90 min., letná komédia
22. októbra o 17 a 19,30 h.
MAMMA MIA
Idylický grécky ostrov,
dievča na vydaj, jedna
bláznivá matka, traja
potenciálni otcovia
a nesmrteľná ABBA.
dkdevin@amfik.sk

10.10. Šarkaniáda / Drachenfest
pod Sandbergom v spolupráci s OZ Hlaváčik o 15,00 h
12.10. Červená čiapočka
Detská divadelná scéna.
vo veľkej sále, vstupné: 25,-Sk (0,83 €) o 16.30 h
21. 10. Desať malých černoškov
Dramatizácia detektívnej hry A. Christie,
v podaní študentského súboru, Forbína pri Základnej
umeleckej škole v Devínskej Novej Vsi. vo veľkej sále,
vstupné: 20,-Sk (0,66 €) od 18.00 h.
10. Koza rohatá a jež
detská divadelná scéna vo veľkej sále,
vstupné: 25,-Sk (0,83 €) o 16.30 h
Lampionáda
Veľký zábavný program pre deti, pred odchodom
na jesenné prázdniny. Súčasťou podujatia je súťaž „O
najkrajšieho tekvicového svetlonosa“. Registrácia svetlonosov o 16.30h., zábava začína o 17.00 h. vo veľkej sále,
vstupné: 40,-Sk (1.33 €)
Knižnica, Istrijská ul. č.6
(kontakt – tel. 64 77 51 90)
Výpožičné hodiny: pondelok, streda, štvrtok 12.00 – 18.00 h.
piatok 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
11.10. Rieka Morava – slovenská Amazonka
exkurzia so sprievodcom, poplatok:150,- Sk (4,98 €)
TIK DNV, Istrijská 49 o 15.00 h.
22.10. Ázia 2008 po vlastných (Jozef Rajchl)
prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla o úspešne
ukončenej bežeckej expedícii z Bratislavy do
Pekingu,
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,
Istrijská 68 o 18.00 h.

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej
ulici v DNV, okrem stálych expozícií: Dejiny a kultúra Chorvátov
na Slovensku, Chorváti na Slovensku, súčasnej výstavy V. Mareka – SANDBERG – flóra a fauna Pieskovca očami výtvarníka
z Devínskej (10. 9. – 31. 10. 2008)
pripravuje
od 6. 11. do 31. 12. 2008 výstavu čipiek z Mestského múzea vo
Varaždíne pod názvom Leopoglavská čipka.
DEVEX 4

Nové detské ihrisko na Eisnerovej

Zverejnenie

záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti „Polyfunkčné územie Lamačská brána“
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredie v súčinnosti
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vypracovalo
záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť „Polyfunkčné územie
Lamačská brána“
Podľa § 37 ods. 5 zákona o po-

sudzovaní vplyvov na životné
prostredie, informujeme týmto verejnosť, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť
z neho výpisy, odpisy, alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie na
MÚ DNV, Novoveská 17/A, Odbore výstavby a životného prostredia, miestnosť č.20 v úradných
hodinách:
pondelok:
8.00-12.00 a 13.00-17.00
streda:
8.00-12.00 a 13.00-16.00
 piatok: 8.00-12.00

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Kontajnery budeme pristavovať v utorok a odvážať v piatok. Nepoužívať na
chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:
5.9.2008
5.9.2008
10.9.2008
10.9.2008
17.9.2008
17.9.2008
24.9.2008
24.9.2008
1.10.2008
1.10.2008
8.10.2008
8.10.2008
17.10.2008
17.10.2008

streda Pod Lipovým v strede ulice
streda M. Marečka 18-20
streda Kosatcova pri školskom plote
streda Š. Králika 2
streda Mečíková pri DI
streda I. Bukovčana 28-30
streda Istrijská pri hasičskej zbrojnici
streda P. Horova 18-20
streda pri rybníku
streda Uhrovecká za obchodom
streda Slovinec na križovatke s Prímoravskou
streda J. Smreka 10-12
piatok Opletalova, križovatka s Bystrickou
piatok J. Poničana 5-11

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa
(od augusta 2008)  
Ladislav FEJTL
a Barbora BESEDOVÁ
Ing. Ivan HANO
a Silvia MESZÁROSOVÁ
Ing. Peter LUKEŠ
a Ivona ADÁMKOVÁ
Jozef SENEŠI
a Helena MEŠTEROVÁ
Michal ŠTEFLOVIČ
a Lenka LEDVÉNYIOVÁ
Roman MAJDA
a Eva BZDILOVÁ
Roman SOJÁK
a Mgr. Romana VAJDOVÁ
Vladimír PAVEŠIC
a Ing. Silvia STANČÍKOVÁ
Ing. Patrik KOVÁČ
a Nina DOROCIAKOVÁ
Andrej KÖVÁRI
a Michaela MRÁZOVÁ
Mgr. Mário PAVLÍK
a Mgr. Katarína HARNOVÁ
Juraj ŠIMKO
a Viera SIMONOVÁ
Rastislav PLUHÁR
a Ľubomíra MACÁKOVÁ
Blahoželáme

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Marek NEMEC
Tamara KALMANOVÁ
Petra ŠTEFANOVIČOVÁ
Lea TÓTHOVÁ
Michaela KMEŤOVÁ
Lukáš SAMEK
Laura CZÖDÖROVÁ
Vitajte

Odišli z našich
radov
Jozefa ŠEFČÍKOVÁ
Mária KRAJČÍROVÁ
Ivan ŠKOLUDA
Alžbeta HRICKOVÁ
Anna ZIGMANOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji !

Do predchádzajúceho čísla
sme povkladali šeky – nemali
sme ich dostatok, tak sa nedos-

Na zachovanie Devexu
Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť DNV
podporovať vydávanie miestnych
novín Devex a tak vydavateľ, na
podnet občanov vydáva miestne noviny s podporou občanov
a obyvateľov Devínskej, s podporou sponzorov a podnikateľov.
Ako sa darí, o tom pravidelne informuje.
Počas prázdnin a dovoleniek
sme zaznamenali útlm záujmu o
noviny Devex, čo je pochopiteľné,
pretože aj noviny mali prázdniny.
Začali sme 5. 9. číslom 14/08,
do konca roka by malo vyjsť
(okrem tohto) ešte päť čísel. Na
krytie nákladov pre tento rok
potrebuje vydavateľ zabezpečiť
ešte 213 000 Sk. (Ide aj o úhrady
za už vyjdené čísla a plánované do
konca roka).

talo do každého čísla – ale... to
by problém nemal byť, pokiaľ
niekto záujem má, na poštu
zájde.
Do uzávierky tohto čísla sme
prostredníctvom poštových šekov nezaznamenali žiadny príjem, prostriedky poukázané
prostredníctvom banky dostaneme až po 8. 10. 2008, zatiaľ...
veríme, že noviny nezostanú
občanom ľahostajné.
Radi prijmeme aj ďalšie rady
jednak na vytváranie zdrojov,
ale aj na skvalitnenie našich
služieb. Hľadáme záujemcov
z jednotlivých ulíc či bytových
domov na roznos novín Devex
(každý druhý piatok), prihlásiť
sa možno telefonicky:
0903-429 485,
mailom: devex@ba.netlab.sk,

alebo osobne. Osobne (mimo kolportérov roznášajú dobrovoľníci na uliciach: Pieskovcová, Pod lipovým, Na hriadkach, Prímoravská, Podhorská,
J. Jonáša, Janšáková, Mečíková,
Poniklecova, Kremencova, Záhradná, na P. Horova čísla: 1,13,
18, ostatné ulice roznášajú kolportéri tak, že majú viac ulíc.
Inzertná kancelária je dočasne
zatvorená. Inzerciu možno podávať telefonicky, mailom, poštou,
rovnako požiadavky na výrobu
a dodávku pečiatok, vizitiek, oznámení...

Pre informáciu tým, ktorí
potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078

160. výročie založenia prvej
Slovenskej národnej rady

Matičiari vo Viedni

D

ňa 16.9.1848, teda pred 160. rokmi, sa vo Viedni v hostinci U Šperla
zišlo okolo 200 Slovákov-národovcov.
Na tomto mieste, ďaleko od uhorských
policajných orgánov, založili prvý
vrcholný politický orgán Slovenska –
Slovenskú národnú radu. Predsedom
sa stal Jozef Miloslav Hurban, ďalšími
členmi úzkeho vedenia boli Ľudovít Štúr
a Michal Miloslav Hodža. Jedným z
hlavných dôvodov, pre ktoré sa tu zišli,
bola hrozba maďarizácie Slovenska.
Preto sa zakladajúci členovia na tomto
stretnutí dohodli aj na ozbrojenom
vystúpení Slovákov proti maďarskej
vláde. Prvá Slovenská národná rada
však nemala dlhé trvanie. Už o rok,
po potlačení slovenského povstania
zanikla. Členovia Matice slovenskej, aj
zástupcovia slovenského parlamentu,
si založenie prvej Slovenskej národnej
rady pripomenuli priamo vo Viedni. Na
úvod slávnosti sa v kostole sv. Karola
Boromejského konala ekumenická bohoslužba venovaná pamiatke jej zakladateľov.

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.

Okrem veľkého zástupu matičiarov,
medzi ktorými nechýbali ani matičiari z
DNV, sa na slávnosti zúčastnili aj poslanci Slovenskej národnej rady a jej
predseda Pavol Paška a predsedníčka
rakúskeho parlamentu Barbara Prammer.
Ing. Ján Žatko,
predseda MO MS DNV

Miestny odbor Matice
slovenskej v DNV
hľadá záujemcu na
vedenie detského folklórneho
súboru Matičiarik
(deti 7 – 12 rokov)
Info: 0903-429 485

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v 2, 3, 4 posteľových izbách
STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26
Tel./fax: 02 / 6477 0095
DEVEX 5

KAM KRÁČAME?
Dostal sa mi do rúk materiál
s názvom Záznam zo zhromaždenia občanov dotknutého
územia Istrijská 68 zo dňa 4. 12.
2007.
Zaujímavé, že nebol uverejnený celý a úplný. V Devexe.
To ľudia čítajú. A kedykoľvek
sa môžu k napísanému vrátiť.
Tak sa pýtam po deviatich mesiacoch, pretože za deväť mesiacov sa dá všeličo stihnúť, kde
sme sa pohli? Neviem. Neviem,
či bola zverejnená kompletná,
kompetentná, komplexná informácia, ktorá by občanov informovala a uspokojila.
Pre oživenie však vyberám výroky, ktoré na tomto zhromaždení odzneli. Citujem od slova do slova, tak ako sú zaznamenané, hoci väčšinu aktérov
nepoznám, ale problematika a
spôsoby ma, a iste aj ostatných
občanov, zaujímajú.
Citujem:
P. Ebringer:- V MZ sa hovorilo,
že verejné zhromaždenie nie je
potrebné. Je vidieť, že občania
sa chcú podieľať na verejnom práve. Rozhodnutie bolo
správne.
E. Schrek: - otvoriť tento priestor, štúdia je totálne spackaná...
V. Paulík: - petíciu podpísalo
198 občanov, ktorí vedia, čo
nechcú.

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

02 - PREDAJ
• Predám takmer novú dvojdverovú skriňu, odtieň lesklý svetlý
buk, výška 197 cm, šírka 92 cm,
hĺbka 54 cm.

Tel: 0910-923 932
• Predám klavír zn.: Karol Buchta. 
Tel: 0907-732 182

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Do bufetu vo Volkswagene
DEVEX 6

JUDr. Šimkovič: - MZ zabezpečuje verejnú informovanosť. Našim záujmom je, aby sa záujmy MČ
verejne prerokovávali.
Hulík: - zatiaľ sú tu hlasy proti
zástavbe. Celá pamiatková zóna
už bola zakonzervovaná, má
dodržiavať určité regule. Prečo je
vypracovaná takáto štúdia? My chceme žiť v pohodovom prostredí...
Popík: - začína profesionálna deformácia, nikto zatiaľ nepovedal,
kto je investor...
Miloš Encinger: - dozvedel som sa
až teraz, že na Istrijskej je odsúhlasená 4 podlažná výstavba...
Juraj Cvečko: celá diskusia je nechutná, preberáme z parlamentu
nechutnosti... z tohto zhromaždenia
nech ide rezolúcia na magistrát, že
občania odmietajú takúto zástavbu...

prijmeme pracovníkov na nasledujúce profesie:
- pokladníčka
- predavačka a pomocná sila na umývanie riadu.
Ponúkame výhodné platové podmienky.
Informácie na tel. čísle:
0903-797 822 večer
64 778 796
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.
	
T: 0902-228 558
• Do reštauračného zariadenia prijmeme pomocnú silu do
kuchyne.

Info: 0911-431 902
Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky:
chuť pracovať
čistý register trestov
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Krechňák: - kto dal povolenia na
4 podlažné baráky? Smrdí to trestným oznámením za zneužitie verejného záujmu.
Hulík: - Miloš, ty nie si verejnosť, my
sme verejnosť ! Starosta: - závery
z tohto stretnutia budú prerokované
v orgánoch samosprávy. Návrh na
závery: 1) zhromaždenie občanov
(ZO) zo 4. 12. 2007 vyjadrilo zásadný nesúhlas s ideovým riešením
zástavby na Istrijskej 68.
2) ZO nesúhlasí s koncepciou
riešenia Generel Istrijská ulica
a s odpredajom pozemkou v časti
C uvedeného dokumentu.
3) ZO žiada zastupiteľstvo, aby
sa zaoberalo a verejne odpovedalo na otázky: - Čo sa bude robiť
s porušením Generelu zástavby
Istrijskej ulice? - Čo sa bude robiť
s porušením podmienok súťaže

Ž. L. – výhodou ( nemusí byť )
možnosť pracovať aj popri
zamestnaní alebo vysokoškolskom štúdiu
osobný pohovor nutný
Kontakt: 0905 977 058
alebo 0905 542 956

na odpredaj pozemku Istrijskej ulice časti C? - Čo bude
s časťami A a B?
4) Zo dáva návrh na detajlnejšie
rozpracovanie návrhu pani K.
Zlochovej, ktorý je zároveň
stanoviskom občanov z 29. 9.
2006. Podnetov neúrekom. Aký
je výsledok po deviatich mesiacoch? Nuž, pýtame sa a v súlade
so zákonom o verejnej informovanosti, žiadame od našich pánov
poslancov a starostu odpoveď.
Áno, v tomto plátku, ako ho nazývate, ale ktorý občania čítajú
a občas sa aj dozvedia, čo ich
zaujíma. PS – ospravedlňujem
sa menovaným, že som neuvádzal tituly pred menom ani za
menom. Na zázname neboli uvedené. Nakoniec...to je asi to najmenej, čo by veci pomohlo. no

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava
televízorov.
Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuál-

ne, aj tých čo prepadli a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.

Sms 0903-227 457
• Firma Pallang vykonáva maliarske práce, natieracie, stierky,
fasády. 
Tel: 0905-257 454

05 - BYTY
• Predám veľký 2-izbový byt
v Zohore.  Tel: 0918-522 053

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar.
Na grbe 55

Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk

osoba/deň.

Kontakt: 0903-105 924

www.chata10.szm.sk
• Nepoznáte svoju Auru?
Dajte si ju odfotiť.
www.aurafoto.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
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%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V piatok 12. 9. pri podjazde
v DNV neznámy páchateľ spôsobil
požiar stohu lucerkového sena. PD
Devín spôsobil škodu 98-tis. Sk.
• Pred obchodným domom Terno v nedeľu 14. 9. občan huckal
psa a vyhrážal sa zabitím inému občanovi. Je obvinený z nebezpečného vyhrážania.
• Neznámy páchateľ na M. Marečka poškodil vozidlo Škoda Fabia. Poškodenému, ktorý zistil tento
skutok 15. 9. vznikla škoda 12-tis.
Sk.
• V čase od 13. do 16. 9. neznámy páchateľ sa vlámal do kamiónu na Opletalovej. Ukradol
40 l nafty a akumulátor. Spôsobil
škodu 9 700 Sk.
• V stredu 17. 9. neznámy pá-

Osobná asistencia
– pomoc ľuďom so zdravotným
postihnutím
Sme občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR, ktoré poskytuje bezplatné
sociálne poradenstvo pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak potrebujete poradiť, zavolajte! Sídlime v bezbariérových
priestoroch, môžete nás navštíviť.  
Hľadáme ľudí, ktorí za finančnú
odmenu, 55 sk chcú pomáhať
ľuďom s postihnutím. Ak máte
voľný čas ráno, poobede či večer,

chateľ poškodil na P. Horova vozidlo Škoda Fabia. Majiteľovi spôsobil škodu 25-tis. Sk.
• Zo 17. na 18. 9. sa na Mlynskej
neznámy páchateľ vlámal do vozidla Iveco. Ukradol reproduktor,
osvetlenie a rôzne veci v hodnote
23-tis. Sk.
• Vo štvrtok 18. 9. neznámy páchateľ lúpežne prepadol občianku, ktorej ukradol kabelku s dokladmi, platobnou kartou a hotovosťou
500 Sk.
• Fiat Bravo v hodnote 712 560
Sk ukradol 21. 9. neznámy páchateľ z parkoviska na J. Jonáša.
• V čase 21. – 23. 9. sa neznámy
páchateľ vlámal do chatky Pod
srdcom. Ukradol veci v hodnote
35-tis. Sk.
• V stredu 24. 9. hliadka polície
zastavila vodiča motorky, ktorý má
zákaz viesť motorové vozidlo. Je
obvinený z marenia úradného rozhodnutia.
OO PZ DNV
prípadne niektorý deň cez víkend,
kedy by ste mohli niekomu pomôcť,
ozvite sa nám. Vysvetlíme Vám, čo
takáto práca - pomoc vyžaduje.  
Ďalej organizujeme pravidelné
tréningy v hre boccia a tvorivé dielničky.
Záujemcov o všetky tieto aktivity prosíme kontaktovať naše
združenie. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra
osobnej asistencie
Banšelova 4, 821 04  Bratislava 2,  
tel.č.: 4341 0474, 0911 268 688,
0907 262 293 e-mail:
omd@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk

OSLAVY „DŇA ÚSTAVY SR“ V MČ DNV
(Dokončenie z 3. strany)
líne a vekovej kategórií (deti, junióri,
dospelí) boli ocenení vecnými cenami,
venované do súťaží sponzormi osláv.
Ceny do súťaží poskytli: „Pneuservis
– Bródy“, „Herba – Valkovičová“,
Lekáreň „LIBERI“ – PharmDr. Jauschová, predajňa železiarstva „Gazda“,
predajňa školských potrieb – „Ladislav Frohlich“, Corect Betón, s. r. o.,
Mgr. Rastislav Baňas, „LULU Caffé“, „Reštaurácia Istria“. Na celkové zabezpečenie osláv vo forme
finančného príspevku a občerstvenia
sponzorsky prispeli: MBM – Real,
a. s. Námestovo, TENERGO Brno, a. s.,

prevádzka Devínska Nová Ves, ARBOR – okrasné a ovocné škôlky, s. r. o.,
Senec, .A.S.A. Zohor, Karpatia, s. r. o.
Bratislava, MO MS DNV, TERNO
– Jednota, pekáreň Ing. Drahomíra
Ludvigová, JUDr. Alojz Rakovský. Aj
touto cestou všetkým sponzorom patrí srdečná vďaka. V priebehu osláv
v rámci programu vystúpili akrobatický
rock and rollisti z klubu Hydrorock
Bratislava a mestskí policajti z oddielu kynológie MsP Bratislava predviedli ukážku výcviku služobných psov.
V priebehu celého popoludňajšieho
programu osláv o dobrú náladu sa
starala hudobná skupina „DUNAJ –
country blue and grass band“. V rámci

FUTBAL

Futbalový turnaj

IV. liga seniori

prípraviek ODLOŽENÝ

6. kolo 21. 9.
Štart – Lok. DNV    
1:2
g: Pillár, Kubačka 7. kolo  
7. kolo 28. 9.
Lok. DNV – Malinovo  
2:2
g: Pillár, Adam
z

Futbalový turnaj prípraviek,
ktorý sa mal uskutočniť
4. 10. 2008 sa v tomto
termíne neuskutoční.
O novom termíne čitateľov
budeme informovať. 
b

Bláznivá jeseň v servisoch SEAT

Saratovská 26
(konečná električiek)

AKCIA:

- zaplať 1/3 a jazdi
Cena vozidla sa rozdelí do
3 splátok bez navýšenia
- zaplať 50% a jazdi
2 roky prázdnin,
po 2 rokoch zaplatíte
druhých 50%
- ZÁRUKA 4 ROKY
bez obmedzenia
najazdených kilometrov

30%

- Septembrová
zľava na originálne
príslušenstvo SEAT
- Októbrová zľava na
brzdové obloženie
a segmenty
- Novembrová zľava na
výmenu stieračov
- Od septembra do
novembra zľava na zimné
pneumatiky Pirelli

Pre milovníkov sedanov
Automobilka SEAT pripravuje novinku SEAT EXEO

predaj: 02/642 865 20, e-mail: predaj.seat@presskam.sk
servis: 02/645 301 50, e-mail: servis.seat@presskam.sk
programu bola zabezpečená aj autogramiáda supermaratónca Mgr. Jozefa
Rajchla, ktorý zdolal nezvyčajne dlhú
trať z Devínskej Novej Vsi až do miesta konania OH 2008 v Pekingu, od
8. marca do 7. augusta 2008, pričom
ubehol neuveriteľných 12 024 km.
Občerstvenie vo forme guľášu, podávania nealko nápojov zabezpečovali
členovia MO MS DNV. K hladkému
priebehu osláv „Dňa ústavy SR“ prispeli
aj naši dobrovoľní hasiči a zdravotná
služba, priestory na konanie osláv po
materiálnej stránke pripravili pracovníci Denovy. Všetkým za organizátorov
a účastníkov osláv patrí vďaka.
JUDr. František Baňas,
koordinátor komisie

KORENIE ŽIVOTA
Bola zima, len tak prašťalo. Okolo ohňa
sedelo niekoľko mužov – od starcov až
po mladíkov. Vtom prichádza Marienka
s prosbou:
- Zlá macocha ma poslala do lesa pre
jahody.
- Pomôžeme ti, milé dievča, ale mu-síš
nám všetkým za to dať!
Marienka nie je proti, preto sa s mužmi
dlhú dobu veselie. Keď skončia, povie
tomu najstaršiemu:
- Ja som síce len sprosté dedinské
dievča, ale rátať predsa len viem.
Preto mi povedzte, kto bol ten trinásty,
najvyspelejší? Jáj, dievča, hovorí december, „to bol riadny chlapík“. To bol Mesiac Československo-sovietskeho priateľstva!
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