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Biznis, toto, pre Slovákov donedávna nové slovo, sa prudko
predralo po popredia. Čo všetko
dokáže ovládnuť a ovplyvniť
sa dozvedáme postupne.
Ak zalistujeme v histórii len
Vianoc, zaznamenávame pozvoľný prechod od pohanských zvykov, cez vnímanie
a chápanie týchto sviatkov
kresťanským videním, po dnešnú podobu biznis – Vianoc.
Trvalo to storočia. Nechcem
tým naznačiť, že všetko nové
má prichádzať storočia, aby sa
s novým ľudia stotožnili.
Aby sme sa, aj v názoroch
i vo videní, nepotácali medzi
mantinelmi, najmä v dnešnej
prirýchlej dobe je dôležitá
včasná, dôkladná, kvalifikovaná informovanosť. Na neinformovanosť sa môže vyhovárať iba ten, čo ju nechce,
alebo jej nevenuje náležité.
Trpezlivým, kvalifikovaným
a zodpovedným zdôvodňovaním sa nemožno ubrániť.
Vox populi – vox dei (hlas
ľudu –hlas boží). Preto možno
sledovať v živote i v storočiach
vznik rôznych názorov, rôznych prúdov, rôznych výsledkov. A aj napriek prudkým
zmenám pokroku, každé nové
zaznamenávame, mnohé, pre
svoje nesporné posolstvá, uchovávame v tradíciách. Všeličo
počas trvania ľudstva vzniklo
i zaniklo.
Posolstvo Vianoc pretrvalo.
Vydavateľ

devex@ba.netlab.sk
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Číslo: 21

Ročník: XVIII.

6 Slovo Novovešťanov

Z policajného zápisníka • Šport

Istrijská – axonometria

Môžem si oči vyočiť ja ten rozdiel vo výške (podlažiach) nevidím.  Čitateľ zm

Volkswagen Slovakia,
a. s., sa zúčastnil súťaže
v oblasti nakladania s odpadmi
Zlatý mravec v kategórii Firemné
odpadové hopodárstvo,
kde s projektom Riadenie
odpadového hospodárstva
vo VW SK,a s. lokalita Bratislava
získal prvenstvo. dr.
Do športovej haly na Pasienkoch
pozvalo 6. 12. 2008
predstavenstvo VW SK 6220
detí zamestnancov na oslavu
Mikulášových menín. Na toto
tradičné stretnutie, organizované
už od roku 1996, pripravili pre
deti do 12 rokov cirkusové
predstavenie, pre staršie deti
filmové predstavenie v Poluse. 
r

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození informuje
Vážení priatelia,
iste ste postrehli stavebné práce
na Istrijskej ulici, ktoré sa týkajú
výstavby Polyfunkčného domu.
Na túto stavbu bolo našou mestskou časťou vydané stavebné
povolenie.
V stredu 3. decembra 2008 naše občianske združenie Rieka
Morava v ohrození doručilo Krajskému súdu v Bratislave

ŽALOBU
proti
tomuto
stavebnému povoleniu. Súčasne
sme požiadali súd, aby do samotného rozhodnutia dočasne

pozastavil realizáciu tejto stavby.
Dôvodov podania žaloby je viacero, pričom za najzávažnejší
považujeme opomenutie nášho
občianskeho združenia v stavebnom konaní.
Paradoxne, ani obyvatelia –
susedia, ktorých sa výstavba
najviac týka, sa nemohli účinne
v stavebnom konaní vyjadriť. Jedinou možnosťou ako sa mohli
o prebiehajúcom stavebnom
konaní dozvedieť bola možnosť
prečítať si „verejnú“ vyhlášku, vyvesenú kdesi v budove miestneho
úradu, počas dovolenkových augustových dní.
Naše občianske združenie má
v prípade takýchto stavieb postavenie tzv. „dotknutej osoby“.
Toto postavenie nám priamo vyplýva zo smerníc Európskej únie a
z medzinárodného Aarhuského
dohovoru, ku ktorému sa pripojilo

spolu s ďalšími 45 štátmi sveta aj
Slovensko.
Mestská časť ako stavebný
úrad toto naše postavenie nerešpektoval. Stavebný úrad nám
neposkytol možnosť vyjadriť sa
k podmienkam realizácie tejto
stavby, k občianskemu vybaveniu potrebnému na užívanie stavby (napr. parkovacie miesta),
či k jeho súladu s územným generelom. Naše pripomienky sme
však v stavebnom konaní nemohli ani len predložiť.
Uvedomujeme si dôležitosť znovuoživenia jednej z „hlavných“
ulíc Devínskej Novej Vsi.
(Pokračovanie na 3. strane)
Úzavierka dnešného čísla
bola 4.12. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 8.1. 2009,
číslo vyjde 16.1. 2009.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV
na svojom zasadnutí 18. 11.
2008 prijala okrem iných aj
toto nasledujúce uznesenie
MR MČ DNV
- zobrala na vedomie návrh
rozpočtu MČ DNV na roky
2009 – 2011, odporúča
prerokovať materiál v komisiách
MZ MČ DNV a po prerokovaní
predložiť na rokovanie mimoriadnej MR MČ DNV ešte

pred zasadaním MZ MČ DNV
9. 12. 2008.
Na základe tohto uznesenia bol
predmetný materiál k rozpočtu
MČ DNV na roky 2009 – 2011
prerokovaný 27. 11. 2008 na
spoločnom zasadaní komisií
MZ MČ DNV, ktoré potom na
samostatných rokovaniach podrobnejšie rozobrali návrhy v rozpočte z hľadiska ich odbornosti
a prijali stanoviská k návrhu
rozpočtu.
Na základe hore uvedeného uznesenia MR MČ DNV z riadneho

zasadnutia dňa 18. 11. 2008
zvolal starosta MČ DNV na deň
2. 12. 2008 na 14,30 hod. mimoriadne zasadanie MR MČ
DNV. Na tomto mimoriadnom
zasadaní MR MČ DNV hlavným
bodom rokovania bol Návrh
rozpočtu MČ DNV na roky 2009
– 2011. Členovia miestnej rady
prerokovali pripomienky jednotlivých komisií MZ MČ DNV
k návrhu rozpočtu, pričom
prevažnú väčšinu pripomienok
uložili prednostovi MÚ MČ
DNV ešte pred zasadaním MZ

VIANOCE A NOVÝ ROK 2009 PRICHÁDZAJÚ
Máme tu opäť koniec roka,
roka v ktorom sa udialo nemálo
spoločensko – politických zmien.
Jedna z významných nás čaká práve
na prelome roku 2008/2009, kedy
v Slovenskej republike začne platiť
nová mena „Euro“.
S príchodom týchto očakávaných
sviatkov, tak ako zo skúsenosti
z minulých období vianočných sviatkov a osláv príchodu Nového roka
poznáme, súvisí aj prevádzkovanie
rôznych ohňostrojov a používanie
pyrotechnických výrobkov, niekedy
aj tými, ktorí nie sú ešte z hľadiska
veku na to oprávnení. Dovoľte mi
preto aj k tejto problematike niekoľko
poznámok.
Problematika používania pyrotechnických výrobkov je v rámci MČ
D.N.Ves ošetrená vo Všeobecne
záväznom nariadení (VZN) mestskej
časti Devínska Nová Ves (MČ DNV)
č. 4/2001 z 12. 11. 2001, ktoré
pojednáva o prijímaní oznámení
o uskutočňovaní ohňostrojov.
Podľa tohto VZN „ohňostrojom“
sa rozumie súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce
odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I až III, ktorých kategorizáciu rieši príslušná Vyhláška
Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch. Pyrotech-

Radosť v škôlke
Aj Vám sa zdá, že Vianoce prišli
tento rok o čosi skôr? V materskej škole na ul. M. Marečka
sa deti tešili z darčekov už v novembri. Dostali na dvor krásne

nické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa stupňa
nebezpečenstva do tried I, II a III.
Pyrotechnické predmety triedy
I a podtriedy TO smú nadobúdať
a používať aj osoby mladšie ako 18
rokov, ak to nie je v návode na ich
používanie zakázané. Pyrotechnické
predmety triedy II a podtriedy T1 smú
nadobúdať a používať iba osoby
staršie ako 18 rokov. Pyrotechnické
predmety triedy III smú nadobúdať
a používať len osoby s kvalifikáciou
odpaľovača ohňostrojov.
Vo vzťahu k používaniu pyrotechnických výrobkov na verejnom priestranstve sú „verejným priestranstvom“
všetky miesta na verejné užívanie,
najmä ulice, námestia, parky, cesty,
chodníky, parkoviská, schody, zeleň,
trhovisko, detské ihriská a terasy
obytných domov – obytná časť mestskej časti.
Ak niekto chce použiť pyrotechnické
výrobky na verejnom priestranstve,
je „povinný“ uvedenú skutočnosť,
t. j. súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov
písomne oznámiť na Miestny úrad
MČ DNV a to najneskôr 10 dní
pred termínom vykonania ohňostroja
na verejnom priestranstve. V zmysle
čl. 3 ods. 1 VZN MČ DNV č. 4/2001

„ohňostroj“, t. j. odpaľovanie pyrotechnických predmetov sa „nesmie
konať“ v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti kostola, detských
zariadení, zariadení pre dôchodcov, v blízkosti škôl a pri športových
podujatiach.
Podľa čl. 4 ods.1 VZN MČ DNV
č. 4/2001, každý kto používa pyrotechnické výrobky na verejnom
priestranstve bez oznámenia Miestnemu úradu MČ DNV sa dopúšťa
priestupku proti verejnému poriadku
podľa § 48 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Za spáchanie priestupku podľa
uvedeného ustanovenia zákona
o priestupkoch, teda porušenia
ustanovení VZN MČ DNV č.
4/2001 je možné fyzickej osobe
podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 1.000,- Sk,
ale aj prepadnutie veci v súlade
s § 15 zákona o priestupkoch alebo
zhabanie veci podľa § 18 zákona
o priestupkoch.
Dovoľte mi teda, aby som požiadal
všetkých rodičov detí, predovšetkým
ešte „predškolského a školského
veku“, aby venovali maximálnu
pozornosť tomu, akým spôsobom
trávia voľný čas v prázdninovom
vianočnom období ich deti, najmä

nové preliezky: loď, vláčik, autobus, šmýkalku, hojdačky.
Nedočkavo sledovali pracovníkov Denovy, ako ich osádzajú a
tešili sa na chvíle, keď po prvý
krát vyskúšajú nové hračky. Boli
nadšené!

Rozžiarené detské očká a šantiace spokojné deti sú iste peknou odmenou členom Miestneho zastupiteľstva, ktorí finančne
podporili myšlienku rekonštrukcie
detského ihriska a výmenu starých okien za nové.

MČ DNV, ktoré sa koná 9. 12.
2008 zapracovať do návrhu
predloženého. K uvedenému
prijala MR MČ DNV nasledujúce uznesenie:
MR MČ DNV odporučila
MZ MČ DNV schváliť Návrh
rozpočtu MČ DNV na roky
2009 až 2011 v znení pripomienok. Najbližšie zasadnutie
MR MČ DNV sa bude až v mesiaci január 2009, podľa návrhu
Harmonogramu zasadaní na
1. polrok 2008 v termíne
13. 1. 2009.
z dôvodu možnosti používania pyrotechnických prostriedkov bez
ich dozoru. Deti, ale aj mládež
školského veku, nie sú ešte dostatočne schopné posúdiť nebezpečenstvo, ktoré im neodbornou
manipuláciou s pyrotechnickými
prostriedkami hrozí. Myslíte na to,
že zdravie vašich detí je nenahraditeľné a ničím nezaplatiteľné,
teda ani radosťou z „výbuchov a prskania pyrotechnických výrobkov“.
Veď už nie jedna ruka alebo oči či
iný orgán tela dieťaťa boli práve
neodbornou manipuláciou s pyrotechnickými výrobkami poškodené.
Majte to, najmä v tomto období
vianočných sviatkov a osláv príchodu
Nového roku maximálne na zreteli.
Záverom mi dovoľte, vážení spoluobčania – obyvatelia mestskej
časti Bratislava Devínska Nová Ves
Vám popriať v mene svojom, ako
aj v mene poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, a všetkých
ostatných členov samosprávnych
orgánov mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves krásne, srdečné
a ničím nerušené prežitie vianočných
sviatkov, deťom „bohatého ježiška“
a všetkým nám spoločne čo najviac
zdravia a pracovných úspechov
v Novom roku 2009.
JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

V mene spokojných detí a ich
rodičov ďakujeme. Dúfajme,
že preliezky budú dlho slúžiť
všetkým deťom na hranie a
športové aktivity.


Kolektív pracovníkov MŚ
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Slovo má poslanec.
Má poslanec slovo?
Dovoľte mi reagovať na niektoré články z rubriky „Slovo má
novovešťan“, ktoré sú uverejnené
bez okamžitej odpovede dotknutých - a preto si uvedomujem
minimálny účinok svojho stanoviska.
Vlastne ma inšpirovalo motto
pisateľa. Doslova tam stálo:
„Nechcem byť ... píšem len čo si
myslím.“
Dúfam, že to neznamená, že situácia v DNV vedie pisateľa k tejto
vážnej Hamletovskej dileme! Byť
či nebyť!
Preboha, to nie je riešenie. Ak
tam malo byť „biť“ – tiež sa nepodarilo. Skôr než čokoľvek poviem, či napíšem, tiež rada o veci
popremýšľam a pozriem sa na ňu
zo všetkých strán. Rada hovorím
predovšetkým o pekných veciach, o plánoch a predstavách,

ktoré poskytuje rámec tejto obce.
Rada projektujem a kreslím veci,
o ktorých hovorím. Som veľmi
rada, ak sa niektorá z takýchto
myšlienok ujme a dostane sa do
života.
Mám dosť trpezlivosti na vysvetlenie nejasností a dosť síl na pomoc každému, kto o ňu požiada.
A dokážem sa baviť aj o nepríjemných témach. Bez potreby použitia
„mediálneho parfému“. Nemám
potrebu ním niečo zastierať.
Veľmi ma však zaujíma: kto je ten
„známy poslanec“, ktorý brýzga
na Devex a jeho dopisovateľov?
Alebo kto je ten „pán poslanec“,
ktorý spupne vyhlasuje, že Devex
zničí. Kto sú tí, ktorí vyhlasujú, že
nečítajú Devex – teda ich nezaujíma verejná mienka? Sedím s nimi
v zastupiteľstve, riešime, alebo sa
aspoň snažíme kormidlovať v prú-

doch samosprávnych kompetencií
a hľadáme – často dielčie či kompromisné riešenia – viac či menej
populárne – často so záhadným
priebehom pre bežného občana?
V poslednej dobe nás delia na
tých, ktorí sú proti občanovi a tých,
ktorí počúvajú hlas ľudu. Napíšte
mi, prosím, kto je kto?
Myslím si, že s preklopením
polčasu do volieb sa bude ich
pomer v parlamente meniť. Myslím si, že to bude znamenať
koniec jednotnej koncepcie pri
naplnení „Programu rozvoja obce“, ktorú sme tak jednotne
schválili. Myslím si, že štádium
rúbania lesa, pri ktorom lietajú
triesky, teda vážne rozhodnutia,
ktoré vyžadujú v prvej etape veľa
pochopenia a strpenia určitých
sprievodných obmedzení - už
nebude strpiteľné – lebo chýba
odvaha a ochota znášať dôsledky. Potlesk je populárnejší než
pranier.
V zastupiteľstve sa už prejavuje
únava z boja s veternými mlynmi.
Výsledok je ešte veľmi ďaleko,



Marcela Kramplová



Eva Vargová

NOS - OSF vyhlasuje piaty
ročník Novinárskej ceny

Ako sme k Bublinke
prišli...
Štandardná odpoveď je: na
pieskovisku! Takýchto veľa, veľa
otázok i odpovedí sme dostali
do redakcie z Bublinky. Priestor
však máme obmedzený preto
vyberáme: Máme aj vlastnú webovú stránku, tak ak sa chcete
dozvedieť, čo je u nás nové,
kliknite si na www.mcbublinka.
sk. Teraz máme za sebou 3
roky fungovania a prajem nám:
veľa, veľa, veľa energie, nápadov, optimizmu a síl pre tolerantných manželov, ochotných
isť na brigádu v sobotu ráno,
keď im to oznámime v piatok
večer množstvo odpovedí na
naše sponzorské žiadosti kopec
spokojných mamičiek, ktoré
nám vedia aj pomôcť, keď to
potrebujeme veľa radosti videných v očkách našich i vašich
detí
P.S. Týmto by som zároveň
chcela pozvať všetky bublinky
(členky) a exbublinky na vianočný večierok dňa 19.12. 08
o 16:00 v Bublinke, s kapustnicou, punčom pre oteckov a extra detským punčom pre tehulky
a dojčiace maminky. Ohláste sa
prosím vopred. Vaša bublinka,

záber volebných sľubov je príliš
široký a stupeň rozpracovanosti
polovičný. Každý určite chápe, že
bez väčšinovej podpory je každý
predkladateľ materiálu odsúdený
na prizeranie sa, ako si z neho
záujmové skupinky odtŕhajú po
sústach.
Tiež píšem iba to, čo si myslím
– chápajúc a poznajúc ľudí, ich
pohnútky, zmýšľanie, či tušiac ich
ciele. Som mierna, no s vecami
neblahými nezmieriteľná. Upozornenie na vlastné chyby je pre
mňa dôvodom k ich odstráneniu,
či aspoň poučením pre ďalší chod.
Dobrý príklad je vo všeobecnosti
nenahraditeľným výchovným prostriedkom. Aký účinok má neustále
obviňovanie – to poznal každý,
komu spôsobili ujmu či rozpad.
Možno sa nehodí vplietať do tejto
reakcie adventnú tému, ale ja nosím očakávania „toho pekného“
v sebe neustále a preto nám
úprimne a s úsmevom prajem veľa
vzájomne obohacujúcich stretnutí.

Posielam Vám foto venčenia psa v priestoroch určených pre deti. Na to, že je
v priestoroch zakázaný vstup pre psov, milovník detí si otvoril bránku a psa
do zakázaného priestoru pustil. Akým spôsobom sa postupovalo k vymáhaniu
pokuty za znečisťovanie? 
pč

ŽALOBU proti tomuto
(Dokončenie z 1. strany)
Pri tomto znovuoživení je však
potrebné rešpektovať záujmy
obyvateľov, predovšetkým tých,
ktorých sa stavba najviac dotkne.
Ďakujeme naším členom, spoločenstvám a priaznivcom za

podporu a pochopenie. Vážení občania vytvárajme spolu
zdravé vzťahy a spravodlivú
spoločnosť.
RNDr. Ladislav Šimon, PhD.,
splnomocnenec o.z. Rieka
Morava v ohrození.

Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation (NOSOSF) vyhlasuje piaty ročník súťaže
Novinárska cena 2008. Súťaž
je určená novinárom zo všetkých
typov médií - celoslovenských a
regionálnych, elektronických a printových, ako aj novinárom internetovej žurnalistiky.
Partnermi súťaže sú Združenie
vydavateľov periodickej tlače Slovenska a MEMO 98. PR partnerom
je agentúra PRime time. Príspevky
do piateho ročníka Novinárskej
ceny 2008 môžu zasielať autori, redakcie, vydavatelia, ale aj
čitatelia, diváci, či poslucháči slovenských médií od 20. novembra
2008.
Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2008 do
31. decembra 2008, čiže za celý
kalendárny rok. Uzávierka prijímania príspevkov do súťaže je
30. januára 2009.
Výsledky budú známe do 30. apríla 2009. Podrobnejšie informácie,
prihlášku, online formulár, podmienky a štatút súťaže nájdete na
www.novinarskacena.sk.
DEVEX 3
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13.12. Vianočné posedenie MO
Jednoty dôchodcov Slovenska DNV
miesto: veľká sála Istra Centra od 15°°, vstup: pre členov

Pozvánka

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

Etnojazové trio PACORA a vokálna skupina SKLO
vás pozývajú na vianočný koncert v kostole
Ducha svätého v DNV 17. 12. 2008 o 19°° h.
Obe zoskupenia sú vzácnou súčasťou našej hudobnej
scény, preto budeme veľmi radi, ak si nájde tento
koncert miesto aj vo vašej rubrike kultúrnych tipov.
PACORA: Stano Paluch-husle, Marcel Comendantcimbal, Robo Ragan-kontrabas
SKLO: Slavka Horvathova-alt, Viliam Solcanytenor, dychove nastroje, Ivan Schreiner- tenor, gitara,
Peter Koma- baryton, rytmika a Radovan Tomes-bas

14.12. „Princezná Kukulienka“
účinkuje študentské divadlo Forbína pri základnej
umeleckej škole v DNV
miesto: veľká sála Istra Centra o 16°° h,
vstup: 25,- Sk / 0.83 €
16.12. Vianočný koncert základnej umeleckej školy
v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála Istra Centra o 18°° h, vstup: voľný
18.12. Vianočný večierok tanečného centra Eleganza
miesto: veľká sála Istra Centra o 17°° h,
vstup aj pre verejnosť
21.12. Slávnostné stretnutie MO Matice Slovenskej
zhodnotenie činnosti miestneho odboru MS
miesto: veľká sála Istra Centra o 15°° h, vstup: pre členov

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska
Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk. Hodiny pre verejnosť:
Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h., Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-18.00 h.
18.12. Etnofilm v múzeu Film: Salaam Aleykum, Kodaň
(19 min., Dánsko, Slovinsko) Emanuel – Pán s nami
(29 min., Srbsko, Bosna a Hercegovina) o18³° h.,
vstupné dobrovoľné
31.12. Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu
o 10°° h. TIK DNV, Istrijská 49

Príjemné prekvapenie
pre svojich priaznivcov a milovníkov folklóru pripravil Folklórny súbor ČRIP v piatok 21. 11. vo veľkej
sále Istracentra. V programe, us-

poriadanom pri príležitosti 10. výročia založenia súboru, pozývali
Na jarmok, v ktorom predstavili to
najlepšie zo svojho repertoáru,
ale aj veľa úsmevov a dobrej
zábavy.

Nové na webe Farnosť
Devínska Nová Ves stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma
dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie
práve prostredníctvom internetu.
Vaše nápady, pripomienky a vylepšenia ohľadne web-stránky môžte
písať na adresu farnost.devinska@gmail.com.
Môžete ju nájsť na internetovej adrese: fara.sk/devinska Na stránke
nájdeme najmä:
 oznamy – aktuálne oznamy o dianí vo farnosti
kalendár – kalendár udalostí (sv. omší, koncertov, pohrebov,
spovedí,.....)
 články – homílie, meditácie, informácie pre krst, birmovku, .....
 projekty – projekty, ktoré sa organizujú v našej farnosti kontakty
 fotogalériu – fotografie z diania vo farnosti
 a veľa ďalšieho...........
Ak máte nápady:
 čo by sme mohli dať na našu stránku,
 ako by sa dala vylepšiť
 alebo pripravujete projekt, ktorý by bolo dobré na stránke zverejniť píšte nám na adresu - farnost.devinska@gmail.com.

Zbierka na obnovu pamätníka Milana Rastislava Štefánika
4. mája 2009 si pripomenieme
90. výročie tragického úmrtia velikána slovenského národa, generála Milana Rastislava Štefánika.
Pri tejto príležitosti sa rozhodla samospráva mestskej časti Devínskej
Novej Vsi na základe iniciatívy
Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV obnoviť pamätník Milana Rastislava Štefánika na Kolónii.

V rámci obnovy bude vytvorená a
osadená replika pôvodnej sochy,
ktorá bola v päťdesiatych rokoch
minulého storočia zničená. Zároveň
sa dôstojne upraví okolie sochy.
Financovanie obnovy pamätníka
Milana Rastislava Štefánika garantuje samospráva mestskej časti.
Ráta sa pritom s využitím grantov
a príspevkami sponzorov.

Výbor miestneho odboru Matice
slovenskej sa rozhodol dať možnosť
prispieť na uskutočnenie tohto diela
aj všetkým obyvateľom Devínskej
Novej Vsi a preto vyhlasuje zbierku
na obnovu pamätníka Milana Rastislava Štefánika. Darcovia môžu
venovať akýkoľvek finančný príspevok na tento účel buď na účet miestneho odboru Matice slovenskej číslo

0011462796/0900 s uvedením
variabilného symbolu 04052009
alebo osobne na akejkoľvek akcii
poriadanej miestnym odborom.
O venovaných príspevkoch budeme
pravidelne informovať na stránkach
Devexu. Všetkým darcom za ich
štedrosť vopred ďakujeme.

Ing. Ján Žatko,
predseda MO MS DNV
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa
Michal SIVÁK
a RNDr. Ivana MÁČIKOVÁ
Blahoželáme !

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Terezka MRÁZOVÁ
Hanka MRÁZOVÁ
Vitajte !

Odišli z našich
radov
Marta EBRINGEROVÁ rod.
Ržoncová
Štefánia LACKOVIČOVÁ,
rod. Bartošová
Nech odpočívajú v pokoji !

Vianoce 2008 – Nový rok 2009
Každodenne riešime a premýšľame predovšetkým tzv.
obyčajné témy, či sa už týkajú
našich osobno-rodinných alebo
širších ekonomických a spoločenských vzťahov.
Na veľké sviatky sa však pokúšame prežívať vzťahy, ktoré síce nemusíme vnímať bezprostredne,
ale o to sú pre nás zásadnejšie.
K takým zásadným vzťahom patrí
napr. postoj k vlastnej prírode, k
vlastnej smrteľnosti, a tiež celý
rad postojov či názorov, ktorými
vyjadrujeme svoje túžby po šťastí
či zmysle života.
Vzťah, ktorý sa tu ukáže ako
najviac nápomocný, stáva sa
pre nás vzťahom posvätnosti a
úcty. Úcta nie je predovšetkým
obyčajná slušnosť, ale niečo,
čo nás zaväzuje, nie však obmedzujúco, ale pozdvihujúco a oslobodzujúco. Naši pohanskí predkovia si na najkratší deň v roku,
na zimný slnovrat, uctievali slnko,
aby tak vyjadrili svoju túžbu byť
ľuďmi svetla, nie obeťami temnoMiestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi
pozýva záujemcov  
10. januára 2009 do Istracentra na

16. reprezentačný ples
matičiarov
ktorým sa tradične otvára plesová
sezóna v Devínskej Novej Vsi.
Ponúkame dobrú náladu, občerstvenie,
tombolu, srdiečkový tanec a milú
spoločnosť
Vstupenky v hodnote 12 € (+ večeru
možno objednať samostatne) bude
možné zakúpiť 8. a 9. 1. 2009 od 17.00
do 19.00 v pokladni Istracentra.

Čas Vianoc
Už sa blížia Vianoce,
šťastie sa nám v očiach
ligoce.
Láska v srdciach divo hreje,
od radosti, každý sa len
smeje.
Keď nadíde ten čas,

ty. Kresťania na túto túžbu nadviazali, ale rozvinuli ju celkom
iným spôsobom. Nejde už o

každý jeden z nás,
vojde plný očakávania,
do sveta plného krás.
Len sneh, čo padá sťa jemná
rosa,
a tíško ukladá sa vôkol nás,
je jediný nemý svedok,
že prišiel Vianoc čas.

Hana Gelenekyová

záchranu zo samotnej prírody
– slnka, ale o záchranu
z Boha, ktorý sa prejavuje
predovšetkým v ľuďoch. V katolíckych kostoloch sa na

Vianoce pri polnočnej bohoslužbe čítava starý text od proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo
tmách, uzrie veľké svetlo... Lebo
chlapček sa nám narodil, daný je
nám syn; na jeho pleciach spočíva
vláda a volajú ho – Obdivuhodný
Radca, mocný Boh, večný Otec,
Knieža pokoja...“ Prorok, ktorý
žil niekoľko storočí pred Kristom, v tomto texte vyspieval svoju
túžbu byť naviazaný na iné svetlo,
ako je slnko na oblohe. Hovoril
o svetle pochádzajúcom z Boha
a vchádzajúce do človeka tak,
že ľudí pozdvihuje a oslobodzuje. Prajem všetkým obyvateľom
Devínskej Novej Vsi, aby sme
počas vianočných sviatkov viac
ako inokedy prežili, čo znamená
toto pozdvihujúce a oslobodzujúce svetlo.
Prajem nám, aby sme to prežili
cez pokoj v prírode i medzi ľuďmi,
a keď sa podarí, aby sme to
prežili aj v duchovnom sústredení
a posvätnej úcte. Do Nového roka
prajem odvahu, pokoj a múdrosť,
a tiež väčšiu zodpovednosť nás
všetkých za naše mesto, za celé
prírodné i spoločenské prostredie, v ktorom žijeme!
	

Karol Moravčík,
farár v Bratislave
– Devínskej Novej Vsi

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi
vo vianočnom období 2008/2009
24. 12. Polnočná sv. omša – o 23.00.
25. 12. Narodenie Krista Pána (1. sviatok vianočný) – o 8.00,
10.30, 18.00.
26. 12. Sv. Štefan (2. sviatok vianočný) – o 8.00, 10.30.
31. 12. Silvester – o 16.30, 18.00.
1. 1. Nový rok – o 8.00, 10.30, 18.00.
6. 1. Zjavenie Pána (Troch kráľov) – o 8.00, 10.30, 18.00.

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. Na
krytie nákladov pre tento rok potrebuje
vydavateľ zabezpečiť ešte 187 300
Sk. (Ide aj o úhrady za už vyjdené
čísla a plánované do konca roka). V
novembri prispeli občania prostredníctvom pošty alebo banky: z Novoveskej:
Š. Ondriášová, prostredníctvom ban-

ky: L. Ihnato, E. Hoffmanová, fir-
ma AS, firma Dn. Vďaka za čitateľov, i vydavateľ ďakuje. Ak sa Devex zachovať podarí a podarí sa
naštartovať aj rok 2009 a o ďalšom
osude Devexu budeme informovať.
Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov
Devexu, za doterajšiu podporu a pomoc patrí vďaka !
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu 5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 841
07 Bratislava, konštantný symbol:
0558 variabilný symbol: 20078

Mgr. Peter Krug, vydavateľ
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Budujeme už aj
pretlakové chodníky?
Problémy vznikajúce v dôsledku
zahusťovania a rozširovania bytovej zástavby, nárastu počte automobilov, pretlaky v statickej
a dynamickej doprave, a na parkoviskách sa v našej MČ sa ako zdá
onedlho prenesú zrejme i na pretlaky na chodníkov pre chodcov.
Zdalo sa mi sympatické, že pri
rekonštrukcii chodníkov sme prešli
z prekonaných gottwaldovských,
betónovo asfaltových technológií
na modernejšie, estetickejšie,
ekologickejšie a v konečnom
dôsledku i z dôvodov dlhej
životnosti a jednoduchej a finančne nenáročnej napr. havarijnej
opravy na lacnejšie technológie.
Takou je napríklad zámková dlažba. V súčasnosti vykonávajú pracovníci Denovy rekonštrukciu
chodníka na ulici na Grbe.
Rekonštruovaný chodník pre peších však pre potreby súčasnosti
ale i budúcnosti pre istotu MČ
zužuje na taký rozmer, že keď
idú napr. oproti sebe mamičky
s kočíkmi majú problém aby
vedľa seba prešli. Pritom celková
šírka celého priestoru umožňuje
možnosť vyhovujúceho riešenia.
V čase keď chodenie peších
v dôsledku pretlakov na cestách

sa stáva životu nebezpečným
začíname, budovať pretlaky i na
chodníkoch pre peších, zrejme aby sme im spríjemnili život.
Nebudem to komentovať či to je
lacnejšie alebo nie, viem jedno
ďalšia rekonštrukcia v budúcnosti
v dôsledku rozširovania nebude
nikdy lacnejšia.
Zaujímavá je pritom i estetická a
architektonická kombinácia novej zámkovej dlažby so starými betónovými kockami, ktoré
ponechávajú zabudované v chodníkoch, možno pre mladšie pokolenia aby vedeli ako to v minulosti
vyzeralo.

Celkovo k rekonštrukcii chodníkov. Zdá sa mi, že rekonštrukcie
sa robia asi takým systémom
urobíme aspoň niečo, aby to vyzeralo, že niečo robíme.
Vyznieva to ironicky ako to opisujem. Je to úmyselne. Ide predsa
o peniaze daňových poplatníkov,
o peniaze občanov našej MČ.
A nie je ich málo. Hociktorá obec
na Slovensku by s nami menila.
Ale v konečnom dôsledku ide
o životné prostredie, v ktorom žijeme a my v našej MČ chceme žiť.
Riadia to vôbec ľudia, ktorým na
Devínskej záleží?
Ing. Peter Ebringer

Ďalej pár otázok pre občania sa
pýtajú:
Myslíte si, že menší počet poslancov, ktorý bol schválený v novele
zákona o Bratislave prinesie také
úspory pre našu MČ aby sme
tým vylepšili prácu pracovníkov
nášho MÚ. Nemyslíte si, že na
MÚ je pracovníkov až priveľa?
Anketa ukázala nespokojnosť
s prácou samosprávy. Neprinesie zníženie počtu poslancov
skôr väčší odstup od voličov?
Prinesie lepšiu informovanosť?

Ako sa využívajú reprefondy
v Devínskej Novej Vsi

Na začiatok trochu teórie:
Reprezentačné výdavky sú rozpočtovými prostriedkami v zmysle § 34
zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy
verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

Pôvodne som už nechcel písať a dať priestor iným, ale po prečítaní
správy o využívaní reprefondov za roky 2006-2008 som zmenil názor a chcem sa s vami podeliť o informácie o tom, čo sa z reprefondov
v našej mestskej časti nakúpilo.

Citácia zo zákona: „Subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo
svojho rozpočtu aj výdavky v nevyhnutnom rozsahu na reprezentačné
účely. 
Milan Jambor

A teraz prax: vyberám tie najzaujímavejšie položky - ROK 2008 

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Reprezentačné výdavky starosta:  
Účel                                                       	

Suma v Sk               	

Cena do tomboly
Prezenty do Chorvátska 3/08
Prezenty do Chorvátska
Pohostenie Francúzov
Návšteva Francúzov – darčeky
Návšteva Francúzov
Darčeky pre Chorvátov

10. 999,2. 662,1. 111,50,2. 520,5. 533,1. 272,50,2. 024,-

Poznámka
ples MČ DNV
Borovička 6x, Hubert 1x
Hruškovica 4x
20x víno, 24x pivo, nealko, káva
upomienkové predmety
25l vína, nealko pivo
Hruškovica, pivo, káva

Reprezentačné výdavky zástupcu starostu :
Účel                                                       	
Suma v Sk               	
Ceny do tomboly
10. 287,		
Cena do tomboly
690,Cena do tomboly
690,-

Poznámka
4 ceny na 4 plesy (ples MS, ples
MČ, Chorvátsky ples, ples Buk. 3
ples Chorvátov, žehlička
ples motoristov, žehlička
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Katalóg Devex 2009
Vydavateľstvo Devex pripravuje
už 17. vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre
obyvateľov DNV pre rok 2009.
Uzávierka prihlášok bola 30. novembra 2008. Pre zábudlivcov
posúvame termín do konca decembra 2008.
V objednávke, ktorú môžete zaslať
poštou na adresu DEVEX, Kališt-

ná 9, 841 07 Bratislava, e-mailom:
devex@ba.netlab.sk,
uveďte: požadovaný rozmer, priložte grafický návrh vášho inzerátu, uveďte vaše fakturačné
údaje, kontakt na osobu, ktorá
môže konzultovať s redakciou.
Predlohy je potrebné vyhotoviť
v programoch: obrázky vo Photoshop (.jpg, .tiff, .eps) – nie vo
Worde!
Texty vo Worde.

Keď sa nestavia je zle, Vylúčení občania

keď sa stavia, tiež je zle.
Zaujímavým spôsobom sa dozvedáme akousi obklukou, názory na príspevky, ktoré postupne uverejňujeme
prostredníctvom miestneho tlačového
média Devex, ktorí podporujú výhradne občania Devínskej. Nedozvedáme sa však ani meno autora
tohto článočku v lokálnom periodiku Bratislavské noviny, ktoré sú financované z peńazí daňových poplatníkov , ani to odkiaľ načerpal vierohodné informácie o kuloárnom šepkaní
v samospráve, že samospráva nie
je schopná nič postaviť. Možno,
keby si nepomenovaný autor prečítal
uverejnené príspevky k problematike
Istrijskej ulice, hádam by pochopil na
čo sa snažia vo svojich príspevkoch

poukázať. Hovoria o práve na osobné názory kohokoľvek, o komunikácii samosprávy s občanmi, o tom
ako si občania predstavujú svoj život
v spojení so životným a spoločenským
prostredím Istrijskej ulice. Autor nemá
vedomosti ani o dostupných písomných verejných materiáloch k danej
problematike. Čo k tomu dodať?
Hádam len toto. Viete. Niekedy sa
v Devínskej hodne chovali husi. Ako
deti sme ich vyháňali na pašu, no
a večer, zasa pod strechu. Občas sa
stalo že niektorú občas trafil bičík, či
palica. Zagágala. Mám záujem aby
sa o vážnych veciach komunikovalo
seriózne, na základe hodnoverných
informácií, spolu s občanmi, a v prí-

pade zistenia porušenia zákona nech
rozhodne príslušný nezávislý orgán
napr. súd. Ide o zásadné veci, na
niekoľko desiatok rokov možno stá
rokov, a preto je to problematika

nie jednej štvorročnej samosprávy
ale celej samosprávy včítane jej obyvateľov.
Ing. Peter Ebringer,
autor príspevkov vylúčení občania.

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
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Z policajného
zápisnika
• Vo štvrtok 20. 11. sa neznámy
páchateľ na Š. Králika vlámal do
vozidla Mazda 2100. Ukradol batériu a rôzne el. náradie.
Poškodením spôsobil škodu 6 tis.
Sk, krádežou 9 700 Sk.
• Do firmy na Istrijskej sa 26. 11.
v čase 17.30 – 19.30 vlámal
neznámy páchateľ. Ukradol dva
monitory, hotovosť a ešte niekoľko
drobných vecí v celkovej hodnote
97 tis. Sk.
• Okolo 01 h v noci 29. 11.
neznámy páchateľ ukradol na Š.
Králika kľúče od auta Š – Felicia,

Darovať je viac

ako dostať

Komunitná nadácia Bratislava
opäť ponúka možnosť darovať
knižky
Komunitná nadácia Bratislava sa
na decembrový čas vždy veľmi teší. Tento rok to u nás už po šiestykrát na chvíľku zavonia mnohými
novými knižkami.
Vďaka vianočnému projektu Daruj
knihu sa tradične neviditeľne stretávajú štedrí ľudia, ktorí plnia
detské knižkové sny. Doteraz ich
bolo už vyše 2 120. Tie sny patria
deťom z krízových centier alebo zo
sociálne slabších rodín.
Ak budete mať aj vy chuť darovať knižku konkrétnemu dieťaťu,
srdečne Vás pozývame do kníh-

s autom ušiel, spôsobil dopravnú
nehodu a opäť ušiel. Škoda 60
tis. Sk.
• V noci z 29. 11. na 30. 11. na
I. Bukovčana neznámy páchateľ
poškodil motorové vozidlo, čím
majiteľovi spôsobil škodu 20 tis.
Sk.
• Strieborný VW Golf v hodnote
300 tis Sk, v ňom veci za 300
tis. Sk ukradol neznámy páchateľ
30. 11. na ulici Pod lipovím.
• V noci 2. 12. o 3.15 h neznámi
páchatelia, na Opletalovej (medzi
Opletalovou a J. Jonáša) rozbili
okno na vozidle Mercedes Sprinter a pod hrozbou zbraňou vylákali od poškodeného 4500 Sk a
5 tis. forintov.

OO PZ DNV
kupectiev Artforum na Kozej ulici
a Panta Rhei v Auparku alebo
Polus City Center. Knižky poputujú napríklad do Centra Nádej,
krízových stredísk Dúha, Brána do
života a Maják Nádeje, ubytovne
Kopčany, nízkoprahového zariadenia Mix klub vo Vrakuni a Ulita
v Petržalke, Diagnostických centier
v Záhorskej Bystrici
a na Trnávke alebo do združenia
Deti Humanity.
Stačí, ak kúpite niektorú z označených kníh - my ju už spoľahlivo
doručíme k malej čitateľke alebo
čitateľovi. Táto malá ľudská pošta
naozaj funguje...
A radosť z darovania tiež.
Prvé knižky sú už v kníhkupectvách :o)
Ďakujeme!

Barbora, Daniela a Ľuboš

Mestská časť DNV v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ Ivana Bukovčana 3 organizuje

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Uskutoční sa v priestoroch stolnotenisovej herne ZŠ Ivana
Bukovčana 3 v sobotu  20. 12.
2008 od 08,30 hod.. Prezentácia prihlásených hráčov pred
turnajom od 08,00 do 08,30
hod. Ukončenie turnaja sa predpokladá do 14,00 hod.
kategórie hráčov:
Kategória chlapcov a dievčat
do 15 rokov
Kategória „Junior“ do 18 rokov
Kategória dospelí (rozdelenie
pri prezentácií podľa počtu prihlásených mužov a žien)
Občerstvenie pre zúčastnených
hráčov (tradičná vianočná kapustnica) a ocenenie pre víťazov

v jednotlivých kategóriách je zabezpečené.
Uzávierka prihlášok do turnaja
je do 17. 12. 2008 do 12,00
hod. (organizátor žiada termín
dodržať z dôvodu zabezpečenia
občerstvenia).
Prihlásiť sa možno u JUDr. Baňasa – tel. č. 6477 7250
(alebo
260,
alebo
270)
kl. 122, mobil 0905 235 831,
alebo u p. Mgr. Jaška – na
riaditeľstve ZŠ I. Bukovčana 3,
alebo u p. Jecka – predsedu
športovej komisie MZ MČ DNV,
mobil 0908 686 894.
Príďte si pred Vianocami zdravo
zašportovať.


Organizátori podujatia

Mestská časť DNV organizuje už  

5. ročník Vianočného turnaja v minifutbale
o putovný pohár mestskej
časti,
sa uskutoční v telocvični ZŠ
Pavla Horova 16 v sobotu
dňa 13. 12. 2008 od 08,30
hod. Prezentácia mužstiev od
08,00 do 08,20 hod.
(maximálny počet prihlásených
hráčov v mužstve 8 + 1, vek
minimálne 15 rokov)
Ukončenie turnaja sa predpokladá do 15,00 hod.
Občerstvenie pre zúčastnené

mužstvá (tradičná vianočná
kapustnica)
a ocenenie pre mužstvá, ktoré
sa umiestnia na prvých troch
miestach, pre najlepšieho
hráča, strelca a brankára je
zabezpečené.
Obhajcom víťazstva 4. ročníka
je mužstvo HAVANA CLUB.
Príďte aj vy povzbudiť nadšencov minifutbalu.
Organizátori podujatia

Slovo majú Novoveštania
Nie každý dokáže uvažovať veľkoryso a s dvadsaťročným predstihom.
Domnievam sa však, že ráz Istrijskej ulice by mal byť zachovaný v pôvodnej
štruktúre. Nové môže byť síce pekné, možno aj účelné, ale keď chodíte po
svete, to staré si všade chránia ako oko v hlave. Nakoniec nemáme to ďaleko,
ako dokázali „odborníci“ zdevastovať bratislavské podhradie vidíme na vlastné oči. Iba fotografie nám pripomínajú ako vyzeralo a ako mohlo vyzerať.
Pritom stačí navštíviť u susedov Prahu, Budapešť, alebo Viedeň. Čo všetko
staré sa nám tam páči. Prečo máme byť odsúdení iba navštevovať susedov?
Prečo si nedokážeme zachovať aj kus vlastného?
pt

V závode na spracovanie obilia,
riadenom nadprirodzenou

bytosťou, je nízka produktivita
práce vyvážená úplnou
spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)

Keď nevieš lyžovať, nevadí, ale keď nevieš plávať, môžeš sa utopiť! Pekné dni
babieho leta využili deti z MŚ M. Marečka na návštevu krytého bazéna v MAXFITE
v D.N.V., kde absolvovali

plavecký výcvik.

Počiatočné obavy z hlbokej vody rýchlo vystriedala radosť z hier a šantenia v nej.
Pod vedením mladých, šikovných trénerov s obdivuhodným vzťahom k malým
deťom splývali, ponárali sa a naberali prvé plavecké skúsenosti. Bazén bol plný
pestrofarebných hračiek a pomôcok na plávanie, ktoré dávali deťom istotu a
udržiavali ich nad hladinou. Posledný deň výcviku boli preteky. Každé dieťa
preplávalo bazén na bruchu i na chrbte. Smelších plavcov istila trénerka z brehu,
menej odvážnych doprevádzal tréner vo vode. A tak diplom malého plavca, ktorý
na záver dostali, si zaslúžili všetci. Možno z niektorých detí vyrastú špičkoví plavci,
ale určite zo všetkých vyrastú ľudia s kladným vzťahom k športu.

Gabriela Kožoušková
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