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Keď sa chce, je záujem, je 
vôľa, veľa sa dá urobiť, vy-
baviť, zariadiť...  
Ak sa nechce, niet vôle...
Presvedčil som sa o tom pred 
pár dňami. Aj, aj.
V prvom prípade som pot- 
reboval informácie do novín. 
Absolútne príkladný prístup, 
ochota i výsledok ma tak- 
mer prekvapili. 
Na druhej strane, tiež šlo 
o získanie informácií pre 
noviny. Prísľuby, potom va- 
ri strata záujmu, zatajovanie 
sa... informácie som získaval 
prácnejšie.  Tak sa vytvárajú 
obrazy, po novom imidž, 
o ľuďoch, s ktorými sa stretá-
vame, s ktorými by sme mohli 
spolupracovať. Možno im na 
mene, či imidži nezáleží. 
Príkladom inej spolupráce, 
iného pohľadu, či nazerania 
na spolužitie sme mohli byť 
svedkami pri odhaľovaní 
pamätníka na židovský cin-
torín. Ľudia rôzneho spo- 
ločenského, politického, kon-
fesného postavenia, rôzneho 
vzdelania, rôznych názoro-
vých prúdov sa zišli na jed-
nom mieste, vyslovili rôzne 
názory spájajúce v jednu 
podstatu. Spolužitie, to do-
bré spolužitie, je možné ak sa 
chce, ak je vôľa.
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produktivity v roku 2007 odo- 
vzdal firme Volkswagen Slo-
vakia v týchto dňoch Ing. 
Vojtech Ferencz, generálny 
riaditeľ sekcie stratégie Mi-
nisterstva hospodárstva SR. 

  Večer folklóru sloven-
ských Chorvátov bude:
15. 11. o 18.00 h v DK 
Dúbravka

  Bratislavské hudobné
slávnosti, 44. ročník, budú  
v dňoch: 21. 11. – 7. 12. 2008. 

  Vianočné trhy budú v 
Bratislave v dňoch 28. 11. – 
23. 12. 2008 na Hlavnom a 
Františkánskom námestí.

KRÁTKE SPRÁVY

Blíži sa výročie 17. novembra 1989. Na „ozdobu“ tých čias,  si už málo kto 
spomenie. Nielen cesta na Devín je dnes iná.

Avizované a pripravované 
zlúčenie základných škôl na I. 
Bukovčana a P. Horova v De-
vínskej občania neprijali.

Už dlhší čas a hovorilo, poslanci 
MZ DNV rokovali, ba prijali uz-
nesenie o budúcom možnom 
zlúčení oboch základných škôl 
v DNV. Občania, najmä rodičia 
žiakov navštevujúcich základ-
nú školu na ulici P. Horova 16 
nesúhlasili so zlúčením. Nielen 
preto, že o zámere nemali dosta-
tok hodnoverných informácií, z 
neoverených zdrojov sa dopočuli 
o zámere budovať v areáli 
športovú halu, pre ktorú mali 
uvoľnené priestory školy slúžiť, 
predovšetkým však preto, že deti 
nie sú nútené prekonávať dlhú 
a nebezpečnú vzdialenosť do 

inej, či iných škôl a žiaci i rodičia 
sú spokojní s výsledkami práce 
školy, jej vedenia i pedagógov.
Už 10. 10. 2008 zaslali na MČ 
DNV petíciu podpísanú 1244 
občanmi.

Na zasadnutie miestneho zas-
tupiteľstva 17. 10., kde mali 
poslanci rozhodnúť o zlúčení 
oboch škôl prišlo niekoľko de-
siatok rodičov, žiakov i občanov, 
aby vyjadrili svoj protest proti 
zlučovaniu, za zachovanie školy, 
za zrušenie uznesenia. 

Šlo opäť o ojedinelú akciu, kde 
občania sa začali zaujímať 
o veci verejné v našej mestskej 
časti a dotiahli svoje požiadavky, 
aj účasťou na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva, ktoré bývajú 

vždy verejné a občanom prístup-
né, do im prijateľného záveru.    
Poslanci miestneho zastupiteľstva 
nakoniec, po menovitom hla-
sovaní, uznesenie o zlúčení škôl 
zrušili a tak obe školy zostávajú 
v pôvodnej polohe samostatných 
subjektov.
 r

Zlúčenie neprijali

VW SK získal 
NárodNú ceNu 

KaleNdáre 2009
pre firmy, živnostníkov, 
stolové, pracovné, nástenné, 
diáre... môžete objednať 
v DEVEXE. 
Pri odbere nad 2000 Sk 

                  zľava 10%.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves sa zišlo 28. 10. 2008. 
Z prijatých uznesení a záverov 
vyberáme nasledovné: 
MZ MČ DNV 
- schválilo splnenie uznesení 
MZ MČ DNV podľa návrhu, 
- odvolalo na vlastnú žiadosť 
z funkcie člena Komisie život-
ného prostredia pánov Ing. Joze-
fa Glatza a Mareka Ryšánka, 
a zvolilo do funkcie tejto komisie 
pánov Ing. Vladimíra Kočvaru 
a Vladimíra Baranoviča, 
- schválilo kontrolnú správu 
reprezentačných výdavkov za ro- 
ky 2006, 2007 a prvý polrok 
2008 s navrhovanými opatrenia-
mi, uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV rok 2008 účtovne a dokla-
dovo usporiadať výdavky na 
reprezentačné účely do termínu 
9. 12. 2008, a prijať nápravné 
opatrenia za roky 2006, a 2007 
a písomne predložiť na zasad-
nutie MZ MČ DNV do termínu  
9. 12. 2008, 
- schválilo kontrolnú správu ho-
tovostného styku pokladne za 
l. polrok 2008 s navrhovanými 
opatreniami, a uložilo pred-
nostovi MÚ MČ DNV odstrániť 
nedostatky zistené kontrolou 
a informovať MZ MČ DNV do  
9. 12. 2008, 
- schválilo Návrh Organizačného 
poriadku Istra Centra s účin-
nosťou od 1. 11. 2008, 
- schválilo prevod prostriedkov 
bývalého Fondu reprodukcie Is-
tra Centra v r. 2008 vo výške 
120.000.- Sk z účtu 428.916 
na účet mestskej časti a sch-
válilo účelovú dotáciu pre Istra 
Centrum vo výške 120.000.- Sk 

so zohľadnením použitia prostried-
kov bývalého Fondu reprodukcie 
Istra Centra v zmysle predloženého 
návrhu, 
- schválilo Všeobecné záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratis-
lava Devínska Nová Ves č. 4/2008 
o podmienkach podnikania a o 
dodržiavaní verejného poriadku 
s účinnosťou od 15. 11. 2008, 
- prerokovalo petíciu proti zru-
šeniu právneho subjektu ZŠ P. Ho-
rova 16 a zrušilo uznesenie MZ MČ 
DNV č. 82/6/2008, 
- ustanovilo Radu školy pri ZŠ  
I. Bukovčana 3 a Radu školy pri 
ZŠ P. Horova 16 v zmysle § 25 
ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. 
NR SR o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, určilo pod-
ľa § 25 ods. 2, 3, 4 a 5 zák. č. 
596/2003 Z. z. NR SR o štátnej 
správe v školstve a školskej sa-
mospráve a v zmysle doplnenia 
podľa zák. č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní podľa § 25 
ods. 5 určuje zriaďovateľ zloženie 
a počet členov rady školy nasle-
dovne: 
- dvaja zvolení zástupcovia peda-
gogických zamestnancov školy, 
jeden zvolený zástupca nepeda-
gogických zamestnancov školy, 
štyria zvolení zástupcovia rodičov, 
ktorí nie sú zamestnancami školy, 
štyria delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa, 
- a delegovalo za členov no-
voustanovených rád škôl nasle-
dovných zástupcov zriaďovateľa: 
- do Rady školy pri ZŠ I. Bukovčana 
3: Miroslav Encinger, Daniela Lip-
ková, JUDr. František Baňas, Ing. 
Mgr. Mária Syneková, 
- do Rady školy pri ZŠ P. Horova 
16: JUDr. Miloslav Šimkovič, Ing. 
arch. Eva Vargová, Mgr. Oto Gre-
gor, Ing. Jozef Dobrík, 

- schválilo vytvorenie peňažného 
fondu obnovy majetku MČ DNV, 
schválilo Zásady Fondu obnovy 
majetku MČ DNV, a schválilo pre-
vod finančných prostriedkov z fon-
du FOPER do novovytvoreného 
Fondu obnovy majetku MČ DNV 
vo výške 1. mil. Sk, ktoré sú viaz-
ané z roku 2006 a 1. mil. Sk za 
roky 2007 a 2008, 
- schválilo spôsob zabezpečenia 
financovania Urbanistickej štúdie 
časti zóny – východ Bratislava 
Devínska Nová Ves darom od jed-
notlivých investorov v riešenom 
území vo výške 1,50.- Sk/m² po-
zemku, a požiadalo starostu 
MČ DNV osloviť listom vlastníkov 
pozemkov a investorov o poskyt-
nutie daru, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o návrhu financovania športového 
areálu v ZŠ P. Horova 16, 
- schválilo návratný príspevok 
z Fondu rozvoja bývania MČ DNV 
vo výške 300.000.- Sk žiadateľke 
Gabriele Hvojníkovej, byt. Delená 
ul. 4, Bratislava Devínska Nová 
Ves, a vo výške 300.000.- Sk 
žiadateľovi Michalovi Glatzovi 
s manželkou, byt. Istrijská ul. 75, 
Bratislava Devínska Nová Ves, 
- schválilo starostovi MČ DNV 
odmenu za III. štvrťrok 2008 vo 
výške 35% súčtu platov za uve-
dené obdobie, odmenu zástup-
covi starostu MČ DNV za mesiace 
júl a august 2008 vo výške 10% 
súčtu platov za uvedené obdobie 
a odmenu hlavnému kontrolórovi 
za júl, august a september 2008 
vo výške 30% z mesačných platov 
za uvedené obdobie, 
- navrhlo Slovenskému olympij-
skému výboru a Zväzu športových 
novinárov Slovenska zaradiť na 
udelenie ocenenia „Športovec ro-
ka  2008“ občana mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves 
Mgr. Jozefa Rajchla, 
- schválilo odmenu poslankyni 
MZ MČ DNV Ing. arch. Eve Var-
govej pri príležitosti životného 
jubilea v súlade s čl. 9 „Pravidiel 
odmeňovania poslancov Miest-
neho zastupiteľstva..., vo výške 
10 tis. Sk, 
- zobralo na vedomie rozšírenie 
počtu rekonštruovaných det-
ských ihrísk v roku 2008, 
- schválilo zámer odpredať 
pozemky parc. č. 99/2 – 
99/15 ul. Kalištná do vlastníctva 
terajších užívateľov za cenu 
súdno-znaleckého posudku, a 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zahájiť potrebné kroky na 
odpredaj pozemkov parc. č. 
99/2 – 99/15 ul. Kalištná, 
- schválilo služobnú cestu de-
legácie MČ DNV do Sv. Ilja – 
Chorvátsko v dňoch 8. – 9. no-
vembra 2008 v zložení: JUDr. 
František Baňas, Ing. Drahomíra 
Ludvigová, Mgr. Oto Gregor 
s použitím služobného motoro-
vého vozidla a s vreckovým pre 
členov delegácie vo výške 40% 
v zahraničnej mene (Euro), 
- schválilo plesový výbor 10. 
reprezentačného plecu MČ DNV 
dňa 24. 1. 2009 v zložení predse-
da: Ing. Vladimír Mráz, členovia: 
PhDr. Katarína Bergerová, Mgr. 
Oto Gregor, Dárius Krajčír, Ing. 
Jozef Dobrík, JUDr. František 
Baňas, 
- uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zaradiť do najbližšieho za-
sadnutia Miestnej rady MČ DNV 
bod o prerozdelení peňažných 
zdrojov MČ DNV vo finančných 
inštitúciách Slovenskej republiky 
k 30. 9. 2008. 

 zrb

a Devínskonovoveský Expres 
v súlade so Zákonom 211/2000 
má záujem informácie občanom 
sprostredkovať.
Do redakcie Devexu sme dostali 
list od čitateľa, ktorý v plnom znení 
posielame a žiadame odpovedať.

OTÁZKA PRE: 
starostu MČ DNV Ing. Vladimíra 
Mráza

List starostovi č.5

Zopár otázok 
na záver
V poslednom liste by som sa dotkol 
viacerých tém, nechcem venovať 
každej samostatný článok, aby 
dostali priestor aj ostatní.
1. Okolie Chorvátskeho múzea 
na Istrijskej ulici a snaha o jeho 
predaj.
Keď som sa dozvedel, že pozem-
ky okolo Chorvátskeho múzea 

sa majú predávať, veľmi som sa 
začudoval. Za veľké peniaze sme 
vybudovali túto kultúrnu inštitúciu, 
ktoré je tak dobre schovaná, že 
je ju problém nájsť a ešte väčší pri 
nej zaparkovať. Myslel som si, že 
priestory okolo múzea budú up-
ravené tak, aby sa tu dalo parkovať, 
príjemne si posedieť. Myslím, že 
nám v Devínskej chýba priestor, kde 
by sa ľudia stretávali, porozprávali 
sa, posedeli. Okolie Chorvátskeho 
múzea by takýmto priestorom moh-
lo byť, navrhujem preto vyhlásiť ar-

chitektonickú súťaž na spracovanie 
tohto zámeru a prestať špekulovať 
s predajom tohto cenného územia. 
Podľa mojich informácií sa nedáv-
no objavili 2 záujemcovia o tieto 
pozemky a požiadali o odkúpenie. 
Nepremrhajme šancu, keď všetky 
cenné pozemky predáme, čo nám 
ostane? 
Pozrime sa, ako Devínska vyzerá. 
Keď ide človek len pár kilometrov 
za hranice do Rakúska, nestačí 
sa diviť, aký je to rozdiel. A nie je 
to problém peňazí, tých má MČ 

Občania sa pýtajú



DEVEX 3

Devínska Nová Ves dosť, o tom bu-
dem písať neskôr.
2. Oplotenie skládky gudrónov 
v lokalite Srdce.
Myslím, že o skládke gudrónov 
v lokalite Srdce sa hovorí už dlhé 
roky, a veľmi sa teším, že sa s ňou 
konečne začalo niečo robiť. Písať 
chcem o jej oplotení. Minulý rok 
na začiatku leta prišli na Komisiu 
životného prostredia pri Miestnom 
zastupiteľstve zástupcovia hnutia 
Greenpeace, ktorý ponúkli svoju 
pomoc pri oplotení tejto skládky, 
dostali na oplotenie finančné 
prostriedky. Návrh bol všetkými 
privítaný, Devínska Nová ves mala 
participovať poskytnutím mechaniz-
mov a osadením plota. Bohužiaľ aj 
táto iniciatíva odišla do stratena 
a z oplotenia nebolo nič vďaka 
nečinnosti Miestneho úradu, resp. 
Denovy. Je naozaj taký problém 
pre riaditeľa Denovy vyčleniť 2 
pracovníkov na jeden deň, aby 
odviezli oplotenie do lokality 
Srdce a tam ho osadili? Začne sa 
niečo diať, až keď sa niečo stane? 
Niečo takéto jednoduché sa ned-
alo spraviť za 15 mesiacov? Je 
dôležitejšie vymieňať chodníky na 
Grbe? V rozpočte MČ DNV na 
rok 2008 je na oplotenie skládky 
vyčlenených 70 000,- Sk.
Neviem, či si všetci zodpovední 
uvedomujú závažnosť problému, 
len na ilustráciu uvádzam, že 
gudróny obsahujú v sebe 17% 
kyseliny sírovej a je ich tam 
50 000 m3. A to, že sa so sklád-
kou gudrónov začalo niečo robiť, 
nie je zásluha Miestneho úradu, 
záujem o riešenie prejavilo Minis-
terstvo životného prostredia vďaka 
dotáciám z eurofondov.
Myslím, že podnik typu Denovy 
by mal byť pre ľudí a nie naopak. 
A vyhovárať sa na nedostatočné 
kapacity sa nedá donekonečna. 
3. Areál Bystrická 
Chcel by som sa spýtať, kto je 
zodpovedný za nevydarenú kúpu 
tohto areálu, prečo sa Devínska 
Nová Ves neodvolala voči rozhod-
nutiu súdu, a čo sa stane, keď 
súdny spor s Ministerstvom vnútra 
prehráme a na Devínska na tom 
prerobí niekoľko miliónov korún. 
Dokedy sa budeme tváriť že sa nič 
nestalo?

4. Sídlo pre Denovu 
Pokus kúpiť Autocentrum Valušek 
v Devínskej Novej Vsi a chcieť 
tam umiestniť Denovu, to už je 
podľa mňa zlé aj ako vtip. Mys-
lím, že laikovi je jasné, že takýto 
priestor je pre podnik typu Denovy 

nevhodný. Nehovoriac o cene, 
ktorá sa pohybovala na úrovni 25 
miliónov. Ak potrebujete poradiť aj 
v tejto oblasti, tak radšej postavte 
na pozemkoch mestskej časti na 
Blížnom Zamajerskom montovanú 
halu so všetkým príslušenstvom, 
ktorá bude stáť oveľa menej 
ako spomínaná suma. V týchto 
priestoroch si viem predstaviť aj 
stredisko hasičov so svojou tech-
nikou a aj kompostáreň. 
5. Úložkovanie peňazí a zá-roveň 
splácanie drahšieho úveru
Podľa mojich informácií je na účtoch 
mestskej časti niekoľko desiatok 
miliónov korún, ktoré sú uložené 
na termínovanom vklade. Ak sa 
nemýlim, tak väčšia časť týchto 
peňazí je z úveru, ktorý Devínska 
Nová Ves čerpala. Rozdiel medzi 
úrokmi z úveru a úrokmi na termino-
vanom vklade sú minimálne 3%. Pri 
cca 25 miliónoch úveru je rozdiel 
ročne cca 750 000 Sk. 
Aj predčasné splatenie úveru nie je 
sankcionované tak, aby návratnosť 
bola viac ako 1 rok. 
Myslím, že takýto objem peňazí, 
by sa dal využiť aj lepšie...
6. Kompostáreň
Od roku 2006 porušuje Devínska 
Nová Ves zákon tým, že zelený od-
pad, produkovaný v našej mestskej 
časti nie je spracovaný v riadnej 
kompostárni. Neviem, či si to kom-
petentní uvedomujú, ale odsúvanie 
tohto problému nič nevyrieši. Až 
smiešne pôsobí neustále presúvanie 
miesta, kde by mala kompostáreň 
stáť. Už pripravený projekt spolu-
práce s Volkswagenom na vybudo-
vanie kompostárne sa tiež podarilo 
úspešne nerealizovať, podrobnosti 
radšej písať nebudem, tých ktorých 
sa to týka, vedia o čom píšem. 
Výstavba kompostárne je aj v pro-
grame rozvoja obce, hoci tam je 
počítané s väčšou variantou, ktorá 
je podľa mňa zbytočná, Devínskej 
by stačila menšia kompostáreň, 
nakoľko produkujeme ročne cca 
300 t zeleného odpadu. Ideálne 
by to bolo spojiť priamo so sídlom 
Denovy, ktorá by ju aj prevádz-
kovala.

7. Zelené kontajnery 
Prečo nie sú? Keď som sa na to in-
formoval, dozvedel som sa, že je to 
z dôvodu nedostatku priestoru, kde 
sa tento zelený odpad spracúva, 
nakoľko areál Bystrická už Devín-
ska Nová Ves nevlastní. Myslím, že 
zelené kontajnery rozmiestňované 
pri rodinných domoch sú skvelá 
myšlienka a týmto by som chcel 
vzdať hold tomu, kto to v Devínskej 

presadil. Na začiatku sa v tých 
kontajneroch dalo nájsť všeličo, 
ale ľudia sa časom polepšili 
a v poslednom období už v kon-
tajneroch bol väčšinou len zelený 
odpad. Myslím, že keby sme tro-
chu viac chceli, zelené kontajnery 
by sme mohli zachovať, miesto na 
triedenie by sa pri troche snahy 
našlo. Za trochu snahy to stojí, veď 
tento odpad sa menil na kompost 
a kvalitnú zem, v ktorej stromy 
rástli jedna radosť. Každému je 
myslím jasné, že keď ľudia nemajú 
možnosť tento odpad takto dať na 
spracovanie, tak skončí buď v ná-
dobe na komunálny odpad, alebo 
ho ľudia spália na záhradách.  
Kontajnery môžeme dať deťom 
pomaľovať, aby sme si ich skrášlili 
a tým aj upozorniť dospelých, že 
do kontajneru patrí naozaj len 
zelený odpad. 
8. Vianočný turnaj o pohár zás-
tupcu starostu v roku 2006.
Dňa 23.12.2006 boli na tento 
turnaj nakúpené 4 flaše šampusu 
napriek tomu, že išlo o turnaj, kde 
sa zúčastnila prevažne mládež. 
Oveľa zaujímavejšie je, že jeden 

deň po skončení turnaja – dňa 
24.12.2006 bol realizovaný nákup 
luxusnej dámskej kozmetickej sady 
za 2 282,-Sk z reprefondu zástup-
cu starostu. Môžete mi vysvetliť, kto 
túto „cenu“ dostal?
9. Reprezentačný ples MČ DNV 
v r. 2008
 Na tento reprezentačný ples bolo 
predaných 146 ks lístkov v hod-
note á 1 100,- Sk a 4 vstupy boli 
bez lístku v hodnote á 500,- Sk. 
Dohromady je to 150 hostí. Objed-
naných jedál však bolo 229 porcií, 
pričom hodnota jednej porcie bola 
cca 620 Sk. Každému napadne, 
veď sa pozrime na nepredané lístky 
a ľahko zistíme rozdiel. To však nie 
je možné, nakoľko chýba eviden-
cia, koľko lístkov bolo vydaných, 
vytlačených, predaných alebo 
darovaných. Myslím, že takto sa 
s obecnými peniazmi a majetkom 
nehospodári...
10. Perličky z rozpočtu MČ DNV 
na rok 2008
Prosím kompetentných o vysvetle-
nie, čo sa za danou položkou skrý-
va a ako boli resp. budú peniaze 
použité:

MOjE POZNÁMKy:

Položka 614 – to sú viac ako 
štedré odmeny naozaj by som 
rád vedel komu a za čo budú 
vyplatené ...

Položka 633016 – len na 
porovnanie, reprefond jed-
ného generálneho riaditeľa 
menšej slovenskej banky je asi 
polovičný a to pracuje s ná-
sobne väčšími sumami... 
Položka 635006, 637004, 
635006 - Je tu trochu podoz-
rivo veľa rezerv v dosť veľkých 
sumách...
Položka 637026 - Mesačne 
to vychádza na jedného pos-
lanca priemerne mesačne 
viac ako 12 000,- Sk, čo je za 

stretnutie 1x do mesiaca na 
zastupiteľstve a 1x do mesiaca 
na komisii viac ako dosť...
Položka 641001 - Myslím že 
za 900 000,- Sk sa už dá 
opraviť naozaj dosť chod-
níkov, dúfam, že to bude aj 
vidieť...
Položka 635006 – trochu 
veľa na tak malú budovu...
Myslím, že za posledné 
volebné obdobie sa toho veľa 
nespravilo, hoci peniaze na to 
máme. Ak sa mýlim, opravte 
ma prosím...
Pridajte sa aj ostatní so svojimi 
listami, námetmi, nápadmi, 
ako skrášliť našu Devínsku 
a zlepšiť kvalitu života...

Milan jambor

 Čís. položky Názov       Suma v rozpočte
 614 Odmeny za splnenie mimoriadnych úloh 2 320 000,- Sk
 633016 Reprezentačné – starosta 130 000,- Sk
 633016 Repre – oficiálne a zahraničné návštevy    100 000, -Sk
 635006 Údržba ostatných budov v rezerve 225 000,- Sk
 637004 Ostatné služby – rezerva 500 000,- Sk
 637026 Odmeny poslancom MZ 3 500 000,- Sk
 637027 Odmeny za dohody o vykonaní práce    830 000,- Sk
 641001 Denova – oprava chodníkov 900 000,- Sk
 635006 Údržba VÚZ 380 000,- Sk
 635006 Údržba nešpecifikovaná 345 000,- Sk
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

   I T A  E T U
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

14.11. Chorvátsky deň v Devínskej Novej Vsi
 vo veľkej sále Istra Centra, 17°° - 21°° h., 

vstupné: dobrovoľné

22.11. Katarínsky koncert 
hudobného zboru Rosica  vo veľkej sále Is-
tra Centra od 18°°h, Vstupné: 50,- Sk (1.66 €) 

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.

20.11. Etnofilm v múzeu   začiatok cyklu premietaní dokumen-
tárnych filmov, ktoré boli uvedené na Etnofilme Čadca 2008  
Film: Kto sa môže stať „zvončarom“, Chorvátsko od 18°° h  
„Zvončari“ z regiónu Kastav sa každoročne objavujú na TV 
obrazovkách. Na Bielu sobotu sa v Matulji už 12 rokov organi-
zuje sprievod, na ktorom sa schádzajú všetci zvonári z okolia. 
Chýbajú iba dve skupiny, z Rukavaca a Zvonece. Na rozdiel 
od ostatných zvonárov odmietajú vystupovať na iných mi-
estach. Ich dôvody vyvolávajú otázku o zmysle tradičných 
zvykov v dnešnej ére globalizácie.  SNM – Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68  
Vstupné dobrovoľné.     

19. 11. o 18³° h 
TOBRUK ČR 

26. 11. o 18³° h 
SEX V MESTE 

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

dkdevin@amfik.sk

V  priestoroch  na  spojnici  ulíc 
Hradištná – Na grbe, kde v minulo-
sti bol židovský cintorín, ktorý likvi-
dovali pri výstavbe sídliska v minu-
lom storočí, odhalili v nedeľu 2. 11. 
2008  pamätník  židovského  cin-
torína.  Nový  pamätník  odhalil 
strosta  MČ  DNV  Ing.  Vl.  Mráz  za 
účasti  hostí:  Prof.  MUDr.  P.  Trub-
ner, predstaviteľ predsedníctva UZ 

ŽNO  v  SR,  Prof.  PhDr.  P.  Mešťan, 
riaditeľ  múzea  židovskej  kultúry 
v Bratislave, PhDr. J. Klačka, histo-
rik, K. Moravčík, správca RK farnos-
ti  v  DNV,  predstavitelia  Devínskej 
a občania.     
Pamätník  je  vyjadrením  úcty 
k  bývalým  spoluobčanom  židov-
ského  pôvodu  i  pamiatkou  na  ich 
posledný odpočinok.   r

 POZOR  
  na požiare  
  vo vykurovacom období
Zimné vykurovacie obdobie z 
hľadiska ochrany pred požiarmi 
možno považovať za obdobie so 
zvýšenou požiarovosťou. Je preto 
na mieste pripomenúť občanom, 
že ustanovenie zákona o ochrane 
pred požiarmi ukladá fyzickým oso-
bám cit.: „konať tak, aby nedošlo 
k vzniku požiarov pri prevádz-
kovaní palivových spotrebičov, elek- 
trotepelných spotrebičov, zaria-
dení ústredného vykurovania a  
iných spotrebičov, pri skladovaní, 
ukladaní a používaní horľavých lá-
tok a pri manipulácii s otvoreným 
ohňom“, toľko citát.
Podceňovanie požiarneho nebez- 
pečenstva, nedostatočná ostražitosť 
a ľahostajnosť majú za následok 
veľakrát požiare i s tragickými 
následkami. Verný obraz zlyha-

nia ľudského faktora nám dáva 
štatistika požiarovosti. Za obdobie 
od 1.1.2008 do 30.9.2008 na 
území hl. mesta SR Bratislavy vzniklo 
893 požiarov, ktoré spôsobili škody 
za 112 miliónov korún. Pri týchto 
požiaroch bolo zranených 21 osôb 
a 3 osoby boli usmrtené. Medzi 
najčastejšie príčiny požiarov patrili: 
manipulácia s otvoreným ohňom 390 
prípadov, fajčenie 192 prípadov, 
deti 16 prípadov a iná nedbalosť 
a neopatrnosť dospelých. V období 
od 1.1.2008 do 30.9.2008 bolo na 
území hl. mesta SR Bratislavy zazna-
menaných 5 požiarov súvisiacich 
s vykurovaním, pri ktorých vznikli 
škody za 55 000,- Sk. Vykurovacie 
obdobie však prináša zvýšené riziko 
vzniku požiarov, ktorých najčastejšími 
príčinami je zlý stav vykurovacích 
telies, dymovodov a komínov, pre- 
kurovanie vykurovacích telies, pou-
žívanie horľavých kvapalín na vy-
kurovanie a vysýpanie žeravého 
popola do horľavých nádob a do 
blízkosti horľavých materiálov. Z uve-

denej štatistiky vyplýva, že opatrnosti 
nie je nikdy dostatok a preto prijmite 
od hasičov niekoľko rád, aby sme 
v nastávajúcom zimnom období mali 
požiarov čo najmenej :
 neprekurujte vykurovacie tele-
sá, neskladujte a nesušte v ich 
nebezpečnej blízkosti horľavé ma-
teriály a nenechávajte ich v činnosti 
bez dohľadu,
 nepoužívajte k zakurovaniu hor-
ľavé kvapaliny, naftu , petrolej, ben-
zín a pod.,
 dbajte na to, aby šporáky a pece 
boli umiestnené na nehorľavej 
podložke o rozmeroch daných 
v návode na používanie vykurova-
cieho telesa, a aby dymovody boli 
zaústené do sopúcha odborným 
spôsobom,
 pri kozuboch s otvoreným ohni-
skom ak je podlaha miestnosti 
horľavá, musí sa chrániť ochrannou 
podložkou ; pred ohniskom kozuba 
neumiestňovať na podlahe horľavé 
materiály, koberce, kožušiny, horľavé 
dekoračné predmety,

 popol z vykurovacích telies vy-
sýpajte zásadne do nehorľavých 
a  uzatvárateľných nádob,
 dbajte na to, aby neboli ponechá-
vané v prevádzke bez dohľadu také 
spotrebiče, ktorých technické vyho-
tovenie vyžaduje trvalý dohľad, ako 
napr. elektrotepelné vykurovacie 
telesá bez automatickej regulácie,
 zabezpečte si pravidelné čistenie 
komínov a vykonanie kontroly ko-
mínov a udržiavajte ich v dobrom 
technickom stave,
 dodržujte predpismi stanovené 
zásady pre skladovanie a používanie 
horľavých kvapalín, kovových tla-
kových nádob na propán-bután, 
tuhé palivá a iné materiály. Len 
zvýšenou opatrnosťou a dôsledným 
dodržiavaním týchto rád predídete 
vzniku požiarov vo vašich príbyt-
koch a predídete mnohým tragickým 
dôsledkom.

Spracoval: Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave

Nový pamäTNíK

Prezentácie kníh    
Vo štvrtok 23. 10. 
predstavili v SNM - Múzeu kultúry 
Chorvátov na Slovensku, 
na Istrijskej ulici v DNV tri knihy: 
T. Jelič a Ž. Holjevac: Gradiščanski 
Hrvati u Madarskoj i Hrvati
u Slovačkoj, K. Kučerová: 
Slovaci u Hrvatskoj 
a J. Lawitschka: 
Lipo naš selo.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

  
Ako je známe od  2. polroku 
2007 prestala Mestská časť DNV 
podporovať vydávanie miestnych 
novín Devex a tak vydavateľ, na 
podnet občanov vydáva miest-
ne noviny s podporou občanov 
a obyvateľov Devínskej, s pod-
porou sponzorov a podnikateľov. 
Ako sa darí, o tom pravidelne in-
formuje. Na krytie nákladov pre 
tento rok potrebuje vydavateľ za-
bezpečiť ešte 190 100 Sk. (Ide 
aj o úhrady za už vyjdené čísla 

a plánované do konca roka).     
V októbri a začiatkom no-
vembra prispeli občania pros-

tredníctvom pošty alebo banky: 
z Hradištnej: A. Dojčáková, 
Ing. I. Frollo, z Mečíkovej: Ing. 
F. Müller, z ulice Pod lipovím: 
rodina H, prostredníctvom ban-
ky: J. Brun, Bc. R. Hančík, traja 
neznámy, živnostník PL. Vďaka 
za čitateľov, i vydavateľ ďakuje.
Inzertná kancelária je dočasne 
zatvorená. Inzerciu možno po- 
dávať telefonicky, mailom, poš-
tou, rovnako požiadavky na vý-
robu a dodávku pečiatok, vizi-

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

Na zachovanie Devexu

Vlasta Kovaríková 
Anna Rejžeková 

Ferdinand Belačič 
Mária Galbová 

Nech odpočívajú v pokoji !

Odišli z našich
radov

V bratislavskej Devínskej Novej 
Vsi by malo pribudnúť nové 
nákupné centrum Glavica. 
Trojpodlažné centrum by malo 
byť situované v lokalite bývalého 
logistického areálu, v blízkosti 
podjazdu popod železničnú trať 
Kúty - Bratislava na Eisnerovej 
ulici. S výstavbou centra na 
periférii sídliska Podhorské 
plánuje investor začať v októbri 
tohto roka, práce by mali byť 
ukončené v októbri 2009. Náklady 
sa odhadujú na približne 271,25 
mil. korún (9 003 851 €). 
Súčasťou projektu je aj výstavba 
220 parkovacích miest. Na 
povrchu by malo pribudnúť 
124 miest, v podzemnej 
garáži by malo byť k dispozícii 
96. Štyri parkovacie miesta 
budú vyhradené pre telesne 
postihnutých občanov. 
Navrhovateľom projektu je 
spoločnosť 
Tatra Residence, s.r.o.
Informácie uverejnilo mesto na 
svojej oficiálnej internetovej 
stránke www.bratislava.sk, 
k dispozícii sú aj na stránke www.
enviroportal.sk.
Očakávajú problémy 
s protipovodňovou ochranou 
Aj Devínskej Novej Vsi očakávajú 
vážnejšie problémy pri výstavbe 
protipovodňovej ochrany. Nejde 
však o problémy technické ale 
problémy s majetkovoprávnym 
vysporiadaním pozemkov, cez 
ktoré má viesť ochranná línia. 
Kritická je situácia v Devínskej 
Novej Vsi, kde sa čiastočne 
pozmenil projekt. 
Našlo sa totiž lepšie a lacnejšie 
riešenie, ktoré si však vyžiadalo 
nové geometrické plány a 
vytýčenie ochrannej línie. 
Problémom je približne 300 
vlastníkov pozemkov, dôvodom 
sú najmä peniaze. 

Prečítali sme za vás

Vydavateľstvo DEVEx pripravuje už 17. vydanie osvedčeného 
katalógu obchodov a služieb pre obyvateľov DNV pre rok 2009. 
Uzávierka prihlášok je 30. novembra 2008. 
V objednávke, ktorú môžete zaslať poštou na adresu DEVEx, 

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

Katalóg Devex 2009

KATALÓG – Obchody a služby pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na rok 2009 záväzná objednávka

Cenník: 1 str. 9x13 cm = 1670 Sk (55,44 €), 1/2 str. = 835 Sk (27,72 €, 1/3 str. = 557 Sk (18,49 €), 1/4 str. = 420 Sk (13,94 €), 1/8 str. =  
220 Sk (7,30 €), 1/16 str. = 110 Sk (3,65 €), 1/32 str. = 60 Sk (1.99 €) K cenám treba pripočítať 19 % DPH.SPOTREBITELIA DOSTANÚ 
KATALÓG ZADARMO ZAČIATKOM ROKA 2009!

Predlohy na diskete v programoch – texty: Word, obrázky: JPG, TIFF, EPS spracované vo Photoshope

deVíNSKy eXpreS
Kalištná 9, 841 07 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Meno a adresa inzerenta:

Tel.č.:

e-mail:

číslo inzerátu:

tiek, oznámení...     O ďalšom os-
ude Devexu budeme informovať 
v najbližších číslach.

Všetkým, za vydavateľa 
i za čitateľov Devexu, za 
doterajšiu podporu a pomoc 
patrí vďaka !!!!!!!!!

Opletalova 1/A 

ZABÍJAČKOVÉ 
ŠPECIALITY

na december pripravuje 
W HOTEL na Opletalovej 1/A 
denne v reštaurácii hotela.

Bližšie v budúcom čísle

Nechápem
Nechápem problém Devexu s mest-
skou časťou DNV. Devex už roky 
plní funkciu miestnych novín a mne 
sa vidí, že spoľahlivo informuje 
z každej oblasti života obce: poli-
tického, spoločenského, kultúrne-
ho, športového, tak ako sa mu darí 
získavať informácie. A prostriedky. 

Nechápem, keď všetko, čo je 
v Devexe slúži občanom, prečo si 
občania nemôžu želať financovať 
svoje noviny zo svojich daní pros-
tredníctvom svojich volených 
zástupcov. 
Kde je chyba?  
Kto ju napraví? 
My občania, alebo? 

občan mn

KorčuľoVaNie pre verejnosť 
na zimnom štadióne v Dúbravke na Harmincovej ulici. 
Hodiny pre verejnosť: 
utorok: 16°° 17³°,  sobota: 16°° - 17³° a 18³° - 20°° 
nedeľa: 15°° - 16³° a 17³° - 19°°
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02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Predám váľandu za 1000 Sk. 
 Tel: 0908 187 508

• Prijmeme na dohodu brigád-
ničku do stávkovej kancelárie.
   T: 0902 228 668
• Do bufetu vo Volkswagene  
prijmeme pracovníkov na nas-
ledujúce profesie: 

 pokladníčka, 
 predavačka 

 pomocná sila na umývanie 
riadu 
Ponúkame výhodné platové
podmienky.  

T: 0903 797 822, 
večer 64 778 796

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky: 

 chuť pracovať 
 čistý register trestov 
 stredoškolské alebo vysoko-

školské vzdelanie 
 Ž. L. – výhodou ( nemusí byť ) 
 možnosť pracovať aj popri 

zamestnaní alebo vysokoškol-
skom štúdiu

 osobný pohovor nutný 
Kontakt: 0905 977 058 

alebo 0905 542 956                    
• Prijmem brigádnika na prácu 
s traktorom na zimnú údržbu v 
areáli VW. 
Plat dohodou.

Tel.: 0910 625 239
• Hľadám obkladačov do Ba. 

Tel: 0905 325 297 
• Účtovníčka s 20-ročnou pra-

03 - VOĽNÉ MIESTA

Vraciam sa znova k Istrijskej 
ulici z pohľadu môjho a možno 
i z pohľadu viacerých občanov 
našej MČ, ktorí svojim posto-
jom a účasťou či už na petičných 
hárkoch alebo na verejnom pripo-
mienkovaní riešenia Istrijskej ulice 
dňa 4.12.2007 principiálne vy-
jadrili svoje stanovisko nesúhlasom 
s navrhovanými riešeniami. Vidíme, 
že napriek iniciatíve občanov, sa 
ľady nepohli a zrejme tlak inves-
tora na samosprávu bol silnejší ako 
požiadavky voličov a výstavba sa 
začala. 
Pokúsim sa objasniť prečo sa to 
mohlo stať. Genézu problému od 
totality až doteraz nám pripomenie 
príspevok Ing. Miloša Encingera 
s názvom „Niečo sa deje“, ktorý bol 
uverejnený v DEVExE nedávno. Na 
rokovaní Miestneho zastupiteľstva 
MČ DNV v marci 2005 bol prer-
okovávaný materiál „Zmluvy s fy 
KOPOS o predaji pozemkov. To 
sú tie pozemky, kde sa teraz na 
Istrijskej ulici začalo stavať. Ma-
teriál predkladal zástupca starostu 
JUDr. Baňas a vypracovali Judr. 
F. Baňas a predseda legislatívnej 
komisie JUDr. M. Šimkovič.
V dôvodovej správe sa uvádza, že 
predmetné zmluvy boli vypraco-
vané po zdĺhavom legislatívnom 
procese, pretože bolo potrebné 
ošetriť zmluvne kúpu pozemkov tak, 
aby táto bola legislatívne čistá....
atď. V súčasnosti predkladané 
zmluvy sú legislatívne ošetrené, 
právne čisté na základe čoho je 
možné v MZ MČ DNV ich schváliť 
podľa predloženého návrhu. Toľko 
zdôvodnenie. 
Bol som vtedy poslancom a návrh 
kúpnej zmluvy poslanci schválili 
za podmienky, že investor dodrží 
pri realizácii výstavby, stanovené 
parametre podľa spracovaného 
a schváleného Generelu Istrijskej 
ulice – územia v Pamiatkovej zóne 
mestskej časti DNV. Zároveň bolo 
v návrhu zmluvy dohodnuté pred-
kupné právo pre MČ na predávané 

pozemky v prípade, že stavebné 
povolenie nebude v súlade so spra-
covaným a schváleným Generelom 
Istrijskej ulice. Takto bol schválený 
návrh zmluvy. Čo sa však udialo 
následne potom už poslanci neboli 
informovaní. Dňa 22.7.2005 boli 
z magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy – 
oddelenie správy nehnuteľností 
vrátené návrhy zmlúv-s fy Kopos 
predložené na podpis primátorovi 
späť na MČ DNV, z dôvodov ich pri-
pomienok spracovaných na piatich 
stranách formátu A4. Návrhy zmlúv 
boli v našej MČ zrejme prepraco-
vané a odoslané späť na magistrát. 
Neboli však predložené opätovne 
na prerokovanie a schválenie na 
Miestne zastupiteľstvo MČ DNV, 
čo považujem za veľký precedens 
pretože schvaľovanie takýchto zm-
lúv patrí výhradne do právomoci 
Miestneho zastupiteľstva. Sta-
rosta MČ Ing. Mráz ako správca 
nehnuteľnosti však šifroval takto 
upravenú zmluvu svojím podpisom. 
V upravenej zmluve predkupné 
právo prešlo ako vecné právo na 
predávaný pozemok v prospech 
Hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy. Inými slovami 
povedané naša MČ týmto pádom 
nemá podľa môjho názoru žiadne 
dostupné možnosti aby na danom 
stave mohla niečo zmeniť. 
 Kto zo zodpovedných o týchto 
záležitostiach vedel nie je jednodu-
ché objasniť, ja sa necítim na to ani 
kompetentný. Niekoľko krát som 
však od našich poslancov už počul 
o nosení zodpovednosti na svojich 
pleciach, možno to vyriešia.
 Neviem či to bude v budúcnosti 
pokračovať v našej MČ takto ďalej, 
ja to sám nemôžem ovplyvniť, ale 
občania spolu to môžu ovplyvniť 
napriek doterajšej neochote komu-
nikácie poslancov s občanmi (česť 
výnimkám), ale až pri voľbách. 
Len neviem či už nebude potom 
neskoro.           

Ing. Peter Ebringer

Vylúčení občania 
Výstavba na istrijskej ulici sa začala

inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím,
Mokrohájska 1, 842 40 bratislava
Soš pre žiakov s tp

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
pozýva všetkých žiakov zs a ich rodičov, učiteľov, 
výchovných poradcov 
v piatok 21. 11. 2008 od 8.00 do 13.00 h 
v sobotu 22. 11. 2008 od 8.00 do 12.00 h

prečo práve naša škola?
• máme triedy s malým počtom 
    žiakov
• každý dostáva šancu
• poskytujeme
• bezplatné celodenné stravovanie
• poskytujeme bezplatné ubytovanie
• poskytujeme liečebnú rehabilitáciu

ako hľadať Devex na internete
Ak otvoríte Internet v okienku adresa vypíšete: Devínska Nová 
Ves, (ľavou časťou myši). Tretie heslo zhora je Devínska Nová 
Ves, neoficiálna stránka MČ DNV, kliknite na znak DNV, v ľavej 
časti sa vám ukáže tabuľka, 7 riadok zhora je Devex, kliknite 
myšou naň a už ste na strane, kde nájdete jednotlivé čísla De-
vexu roku 2008, kliknite na číslo a ak máte nainštalovaný Acro-
bat Reader otvorí sa vám príslušné číslo Devexu.
Najjednoduchšie: V okienku adresa vypíšete: www.devínska.
sk, kliknete na znak a už viete...

deŇ oTVoreNÝcH dVerí
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xou spracuje účtovníctvo na do-
hodu.  Tel.:0918 448 873

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, indi-
viduálne, aj tých čo prepadli 
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.
 Sms 0903 227 457

• Kúpim 1-izbový byt v DNV od 
vlastníka, platím v hotovosti, pre-
beriem aj dlhy, nie som RK. 
 Tel. 0903 234 345
• Kúpim RD. Časť zaplatím v ho- 
tovosti, časť na splátky aj s úrok-
mi do rúk majiteľa. 
 Tel.: 0903 234 345

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar-
čeky.  Tel: 6477 4642

04 - SLUŽBY

05 - BYTY

07 - ROZLIČNÉ

č

ľ

č
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OTS Bratislava, spol. s r.o.
Opletalova 65
841 07 Bratislava
www.otsramirent.sk

tel.: 02/64 77 53 75  
02/69 20 38 11

fax: 02/64 77 63 71
e-mail: ots@ots.sk

Infolinka: 0800 123 687

              STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
             •PREDAJ • SERVIS • PRENÁJOM

• vibračná technika - valce, dosky, laty, vibrátory príložné a ponorné 
• pojazdné a stabilné kompresory • pneumatické kladivá a náradie

• rezače špár • elektrocentrály, teplovzdušné agregáty 
• lešenia • výťahy stavebné a lávky, plošiny vysokozdvižné 

• čerpadlá • miešačky • stroje na povrchovú úpravu betónu 
• dopravníky malty a betónu • univerzálne nakladače 
• hydraulické lopatové rýpadlá • recyklátory asfaltu 

• elektrické ručné náradie • mobilné oplotenia staveniska
• kontajnery • sklzy na stavebný odpad • ALLU - drviace a triediace lopaty

Strediská OTS Bratislava, spol. s r.o. v Bratislave

Opletalova ul. 65
tel.: 02/64 77 53 75, 69 20 38 11
fax: 02/64 77 63 71
e-mail: ots@ots.sk

Smrečianska ul. 4
tel.: 02/44 25 79 87
fax: 02/44 25 79 86
e-mail: smrecianska@ots.sk

Pestovateľská ul. 8
tel./fax: 02/43 42 01 90

e-mail: pestovatelska@ots.sk

Račianska ul. 186
tel./fax: 02/44 87 28 90

e-mail: raca@ots.sk

Družstvo podielnikov DEVÍN, Bratislava - Záhorská Bystrica

Družstvo podielnikov Devín Záhorská Bystrica oznamuje, 
že v dňoch 27. 11. štvrtok a 28. 11. piatok 2008 
bude vyplácať nájomné za prenajaté pozemky 
v priestoroch Istracentra na Istrijskej ul. č. 6 
v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Ing. Ján Martinovič riaditeľ DP Devín

• Dovolenka na chate v Tat-
rách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba/deň. 
 Kontakt: 0903-105 924, 
 www.chata10.szm.sk

• Kto daruje zopár rybičiek 
–gupky, mečovky – do školského 
akvária?  Tel: 0903-429 485 

OZ
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Z policajného
zápisnika

• V noci z 30. na 31.10. nezná-
my páchateľ poškodil oplotenie 
detského ihriska na J. Smreka 11. 
Spôsobil škodu 5 tis. Sk. 

• V piatok 31. 10. neznámy 
páchateľ poškodil na parkovisku 
I. Bukovčana 4 vozidlo Peugeot, 
čím majiteľovi spôsobil škodu  
7 tis. Sk 

• V sobotu 1.11. neznámy pá-
chateľ v bare Istria napadol ob-
čana a ušiel. 

• V nedeľu 2.11. v pohostinstve 
U starého dvaja páchatelia pod 
vplyvom alkoholu napadli hostí. 
Sú obvinení z výtržníctva. 

• V ten istý deň 2.11.  neznámy 
páchateľ ukradol na miestnom 
cintoríne občianke z vačku mo-
bilný telefón a ušiel. 

• V noci z 2. na 3.11. na  
J. Smreka 26 neznámy páchateľ 
ukradol z vozidla Hiundai navi-

FUTBAL
V 12. kole IV. ligy Bratislava sme 
na našom ihrisku privítali mužstvo 
Kalinkova, aktuálne druhé mužstvo 
tabuľky, ktoré prinieslo so sebou 
aj očakávanú futbalovú kvalitu. 
Zápas bol od prvého hvizdu ro-
zhodcu dramatický a bolo sa na čo 
pozerať. Prvý polčas našich chlap-
cov súper zaskočil pretože mal 
iniciatívu na svojich kopačkách. 
Postupne sa zápas vyrovnával 
a polčas skončil 0:0.

Druhý polčas sa niesol v podob-
nom duchu ako prvý. Ale bol to 
práve náš hráč, ktorý nikým neat-
akovaný nevyužil nájazd na bránu 
hostí. Kubačka tak trestuhodne 
„zahodil“ obrovskú šancu. 
Striedanie v našich radoch prin-
ieslo očakávanú zmenu útočného 
ponímania hry. Striedajúci Adam 
strhol s prehľadom víťazstvo na 
našu stranu a tak spečatil túžobné 
víťazstvo. Malo o to väčšiu cenu, 
že sme stále v hre o najvyššie 
priečky a žije naša šanca na jar 
zamotať dianie na popredných 
miestach v tejto súťaži.           

V 13. kole naše mužstvo cestovalo 
na ihrisko Rusoviec. Od začiatku 
zápasu na naše mužstvo „vleteli“ 
domáci hráči a nedarovali nám 
ani centimeter ihriska. Ich aktivita, 
po našej úvodnej šanci v 3 min.,  
sa pretavila“ v úvodný gól zápasu 
v 6 min. Trestuhodne voľný útočník 
domácich vsietil strelou od pravej 

gačný systém v hodnote 15 tis. 
Sk. 
• V areáli VW SK prichytili 5.11. 
páchateľa pri krádeži airbagov 
v hodnote 103 tis. Sk. Je obvinený 
z krádeže. 

• Hliadka OO PZ DNV predvied-
la 6.11. z OD Terno páchateľa 
prichyteného pri krádeži. 

• V nedeľu 7. 11. na Š. Králika 
neznámy páchateľ ukradol 
z vozidla Peugeot 206 sivej 
metalízy note book v hodnote 30 
tis. Sk. 

• V ten istý deň 7.11. neznámy 
páchateľ ukradol občianke 
v kostole peňaženku so 4700 
korunami a dokladmi. 

• O deň neskôr 8.11. neznámy 
páchateľ v bare Istria na Istrijskej 
ukradol peňaženku s 3500 
korunami. 

• V ten istý deň 8.11. po 19°°h. 
neznámy páchateľ na J. Jonáša 
lúpežne prepadol občana a uk-
radol mu peňaženku s tisíc ko-
runami. 
 OO PZ DNV

Lekárovi som povedal, že na 
troch miestach som si zlomil 
nohu. Povedal mi, aby som na tie 
miesta už nechodil.

•••
Škoda, že nemám menšie IQ, 
mohol by som sledovať seriály 
a americké filmy.

•••

- Môj muž celé dni sedí a 
premýšľa.
- A čo robí, cez víkendy?
- Nič, sedí len tak.

•••
- Ste voľný? pýta sa pani 
taxikára.
- Som.
- A nechceli by ste si zobrať 
moju dcéru?

•••

Motoršport
Motoristický šport v Devínskej píše 
dlhoročnú tradíciu. Ak zalistujeme 
v pamäti čítame mená nadšencov 
organizovania, pretekárov, ale aj 
priaznivcov motoristického športu 
zapísaných do histórie sloven-
ského i európskeho motoristického 
športu: Dodo Studenič, Ján Ludvig, 
Igor Šimkovič, Žarko Šimkovič, 
Vojtech Lednár, Viliam Liedl st., 
Viliam Liedl ml., Marcel Liedl, 
Tomáš Liedl, Braňo Ludvig, Srgej 
Skarpíšek, Pavol Gallo, úspešné 
tímy Motorsport Stuad a v ostat-
ných rokoch majú najúspešnejší 

tím AST Presskam. A pravdaže 
celý rad obslužného personálu, 
bez ktorého sa ná-ročný motori-
stický šport nezaobíde a tie celý 
rad priaznivcov a podporovateľov 
tohto športu.
Slovenská motoristická sezóna 
2008 skončila. Na okruhoch i na 
kopcoch.
Dnes predstavujeme jedného z naj- 
mladších juniorov Braňa Ludviga. 
V budúcom čísle prinesieme in-
formáciu o AST Presskam.
Braňo Ludvig: 
Syn dlhoročného nadšenca a 
pretekára Jána Ludviga, dnes 19-
ročný, člen tímu Ludvig Motorsport 
DNV preteká od roku 2003 (14-

ročný). Na vozidle Honda Civic 
Type R zvádza súboje v pretekoch 
automobilov do vrchu s oveľa 

staršími a skúsenejšími súpermi.  
V triede junior v tohtoročnej sezóne 
obsadil 1. miesto.

tyče Lokomotívy gól. Polčas sa 
dohral v znamení domácej aktivity 
a našej nepresvedčivej hry.

Druhý počas sa naša hra, opäť 
po striedaní zo strany trénera, 
zmenila a aktivita sa postupne 
presúvala na našu stranu. Domáci 
nestačili na našich hráčov a to 
vyústilo k našim gólovým zásahom. 
Prvý gól Lokomotívy vsietil Pillár  
po rohovom kope. Druhý gól M. 
Rischer strelou z väčšej vzdialenos-
ti po chybe domáceho brankára. 
Tretí gól dal aktívny Adam a naše 
snaženie v druhom polčase zavŕšil 
W. Rischer peknou strelu k pravej 
tyči domácej brány. Pozitívom je, 
že naše mužstvo v tomto zápase 
našlo morálne a futbalové pred-
nosti a dokázalo vlastným futba-
lovým umom v druhom polčase 
„prevalcovať“ domáce mužstvo.         
                     

Výbor FCL DNV 

VýsLeDky:

IV. liga seniori 1

3. kolo 2. 11.
Lok. DNV – Rusovce   1 : 4 
g: Pillár, M. Rischer, Adam, 
W. Rischer 

14. kolo 9. 11. 
Lok. DNV – Jarovce    1 : 0
g: Adam

Futbalový klub lokomotíva Devínska Nová Ves informuje

Úspešné ťaženie


