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V čísle:

Ani sme sa nenazdali a prvý
polrok tohto roka bude za
nami. Školáci, iste aj pracovníci
v školstve, sa tešia na záver
školského roka a na prázdniny,
ostatní na dovolenky. Dozrieva
ovocie a...vyzerá to na idylku.
Nedávno som začul debatu
na tému: „Každý je strojcom
svojho šťastia.“ Jedni tvrdili, že
skutočne je tomu tak, iní namietali, že toľko cudzých vplyvov
nezaručuje pravdivosť tohto
tvrdenia. Domnievam sa, že
ozaj záleží na nás, ako sa k otázkam, ktoré život denne prináša
postavíme. Aj prekážky sa
dajú zdolať rôznymi spôsobmi.
Preskočiť, zdolať rozumom, či silou, podliezť, odsunúť, oklamať...
Aj výsledok vnímame rôzne.
Jeden sa teší, druhí to berie ako
samozrejmosť, tretieho hnevá...
možno len to, že to má zakódované v povahe..
V čase prázdnin a dovoleniek
je ideálny čas na hodnotenie
i zmeny postojov k spokojnosti
seba i svojho okolia. Aj keď sa
napohľad takáto meditácia zdá
zbytočná, môžeme tak hovoriť
ak budeme spokojní a spokojnosť
(pokoj a mier) budeme šíriť
a rozdávať. Verte, že pocit,
ktorý tak získate je ozaj na nezaplatenie a za zbytočné budete
považovať niečo iné.
Aj noviny Devex budú mať
prázdniny. Najbližšie číslo bude
mať uzávierku 1. septembra.
Dovtedy veľa pohody všetkým
čitateľom želá
Vydavateľ
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KRÁTKE SPRÁVY
• Možnosť pýtať sa i získavať
informácie na webe Mestskej
časti DNV začína využívať čoraz
viac občanov Devínskej.
• Niektoré kúpaliská
v Bratislave otvorili už
letnú sezónu. Na Kuchajde
začínajú 18. 6. a postupne sa
pridajú aj kúpaliská Rosnička,
Lamač, Zlaté piesky, Tehelné
pole, Delfín, Krasňany a Rača.
• Majstrovstvá sveta
v hokejbale budú od 19.
do 26. júna v Bratislave na
zimnom štadióne O. Nepelu.

A je po rozruchu. Kruhový objazd pri vstupe do Devínskej
pred Tescom už opravili, dostal nový asfdtový povrch
a dopravu síce spomaľuje, ale vraj aj
skl'udňuje a núti vodičov k opatrnosti.

Nenaleťte podvodníkom
Nie všetci, čo niečo ponúkajú musia
byť podvodníci. Ale niekoľkonásobne
platí DÔVERUJ ALE PREVERUJ, najmä
v dnešných časoch, keď na rôznych
miestach i úrovniach sa dozvedáme
kto, kde, ako a koho podviedol.
• O tom ako starších ľudí dobehli
a podviedli, okradli o nemalé úspory
podvodníci, vydávajúci sa za rodinných príslušníkov alebo ich kamarátov
(v podstate komplici podvodníkov).
Z nappohľad nevinnej akcie sa, a vždy
neskoro, vykľul podvod. Preto nech vyzerá ponuka akokoľvek dôveryhodne,
PREVERTE si či je to skutočne tak ako
neznáma osoba tvrdí. Poslal ju brat,
švagor, vnuk...? Zvyčajne po peniaze,
ktoré súúúrne potrebuje....Vydržte.

Nič nie je také horúce, nič tak súrne
(a hlavne ak ide o peniaze), aby to
nevydržalo čas, ktorý potrebujete na
overenie. Volajte (bratovi, švagrovi,
vnukovi, ich najbližším a presvedčte sa,
že ccudzí človek hovorí pravdu. Keď sa
podobný prípad stal v Devínskej na obvodnom úrade polície potvrdili, že je to
v obvode už štvrtý prípad. Vo všetkých
obeťami boli starší ľudia.
• Môže sa stať, že sa u vás objaví neznámy človek vydávajúci sa za: anketára, vyberača poplatkov, overovateľa
neviem čoho... Ak ho nepoznáte,
nepúšťajte si ho do bytu (občas chodia
dvaja, či traja). Žiadajte jeho doklady
totožnosti, poverenie, ktoré si v pokoji
preštudujte a aj tak si vyžiadajte čas

• V bratislavskej ZOO pribudli
tri malé tigre, šimpanz
a posledným je hrošík libérijský.
na roznyslenie. V tom čase sa poraďte
s rodinou alebo dôveryhodnou osobou, ba na ďalšie stretnutie s ponúkajúcim si tieto blízke osoby prizvite.
Stojí to za to!
• Rovnako sa stáva, že vám niekto
pred dverami ponúka produkty
alebo služby, pravdaže za mimoriadne výhodných podmienok, len....
to musíte rýchlo, rýchlo podpísať.
Pamätajte z detstva často krát počuté:
rýchlo sa ani pes nevykaká. Doprajte
si čas na preštudovanie ponúkaného,
poraďte sa s tými, čo poznáte a problematike rozumejú aponúkajúci, keď je
seriózny, tak počká deň, dva aj tri a po
odsúhlasenú ponuku sa kedykoľvek
vráti. Nenúti, nesilí.
tap
Úzavierka dnešného čísla
bola 09.06. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 01.09. 2011,
číslo vyjde 09.09. 2011.

Z radnice

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV
MILANA JAMBORA
Táto rubrika si nenárokuje
vyčerpávajúco informovať
o celom komplexe otázok.
Hovorí iba o krokoch,
ktoré ak si zasluhujú
pozornosť, sú zverejnené
v širších súvislostiach na
iných
stranách
novín.
• V stredu 1. 6. sa starosta
MČ DNV zúčastnil rokovania na BSK o projekte Za
mostom, kde ide o výstavbu parkoviska pred vstupom do DNV smerom od

Devína. Parkovisko bude slúžiť
návštevníko
budúceho cyklomosta.
• Na stretnutí 3. 6. s prof. ing.
arch. J. Kempplom rokovali
o projekte bezpečného mesta
v nadväznosti aj o bezpečnejšej
Devínskej.
• Starostu MČ DNV navštívili
zástupcovia VW SK, predseda
predstavenstva A Tostmann
a člen predstavenstva W.
von Rath. Rokovali o rozšírení
výroby závodu v Devínskej,
výstavbe novej lisovne a otvorení novej nákladnej vrátnice.
• V piatok 10. 6. sa starosta
MČ zúčastnil spomienkovej
slávnosti pri pamätníku padlým
nemeckým vojakom v DNV.
r

tento post. Bola to obrovská výzva
a zodpovednosť. Bol som pripravený
sa s tým popasovať v priebehu nasledovných 4 rokoch. Píšem v minulom
čase, pretože dnes je to inak. Keď
som videl, ako je všetko pozastavené,
poslanci a aj primátor si navzájom
uberajú na energii, ktorú by mali
venovať niečomu úplne inému,
niečomu zmysluplnému, niečomu,
čo posunie Bratislavu aj s mestskými
časťami vpred, čo bude na blaho nás
všetkých, musel som zareagovať. Tou
reakciou bol môj návrh, aby sa náš
klub vzdal tejto vysokej pozície a tým
ukončil jedno nie veľmi lichotivé obdobie zastupiteľstva 2010-2014.

Veci sa zrazu posunuli vpred. Dnes
má mesto už dvoch viceprimátorov,
podniky sa dostali pod kontrolu
zastupiteľstva, máme víziu do budúcnosti, ktorá je jasne popísaná v prioritách a aj plne obsadenú mestskú
radu, ktorej členom som sa stal aj ja.
Konečne nastal ten moment,
kedy sa aj na úrovni mestského
zastupiteľstva môžem venovať
tomu, čo pomôže vám a nám,
čo pomôže Devínskej Novej Vsi.
Prajem vám všetkým pekné a kľudné
leto.
Ing. Vladislav Hečko,
poslanec mestského
a miestneho zastupiteľstva

Ak sa ma niekto opýta:

Čo si robil pol roka?
Je to polrok, čo som zasadol do
poslaneckých lavíc. Použité množné
číslo je správne, pretože tie lavice
mám dve. Prvá je tu, v Devínskej Novej
Vsi a tá druhá je v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. To, že tam sedím,
je výsledkom vôle tých občanov,
ktorý mi dali svoje hlasy a za ktoré
budem vždy ďakovať. Byť komunálnym poslancom je česť a zároveň
zodpovednosť. Zodpovednosť voči
vám a zodpovednosť voči sebe.
Nechcem dnes na tomto mieste písať
o miestnom zastupiteľstve a starostovi. O tom niekedy nabudúce. Rád
by som vám priblížil doterajšiu prácu
na mestskom zastupiteľstve.
Po veľmi dlhom období sa na čelo
mesta postavil nepravicový primátor.
Spomínam to v súvislosti s tým, že viac
ako 2/3 poslancov je pravicová koalícia. Nuž a toto rozloženie síl bolo
ešte donedávna veľkým problémom
pre plnú funkčnosť vedenia mesta.
Z pohľadu koaličných poslancov
mesto fungovalo bez vedenia, nebol
vymenovaný ani jeden viceprimátor,
mestské podniky riadili ľudia, ktorí
neboli kontrolovaní zastupiteľstvom,
dozorné rady boli zložené zväčša
z bývalých poslancov, ktorí už nemajú priamu zodpovednosť. Logicky
sa teda zastupiteľstvo tou situáciou
intenzívne zaoberalo a to hneď
v slede za tým najdôležitejším , t.j.
schválením rozpočtu mesta. K tomu
DEVEX 2

sa tvorili piority Bratislavy a programové ciele na roky 2011-2014,
ako spoločný prienik priorít a cieľov
primátora a poslancov. Môžem
s plnou vážnosťou povedať, že to
odčerpávalo veľa energie. Cítim to aj
na sebe, fyzicky a aj psychicky. Tento
komplex najdôležitejších vecí sa rodil

Do Záhorskej skratkou. Len nám vodičom to nikto neoznámil,
že do Záhorskej Bystrici je už cesta za Karpatiou vpravo otvorená.
A aká je fajn dobre urobená.
HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Týždeň
24.

v jednom balíku. Aj tu platí to staré
známe, že pokiaľ nie je dohudnuté
všetko, tak nie je dohodnuté nič.
Najväčším problémom bolo
vymenovanie
viceprimátorov.
Navrhovaný model 3:0 (slovami
povedané traja za koalíciu) nebol
prijateľný pre primátora a nekonečné
rokovania k ničomu neviedli. Určite
vám nepoviem novinku, že jedným
z troch kandidátov som bol aj ja.
Bola to pre mňa pocta, keď ma
náš klub (SaS a OKS) navrhol na

Obdobie: od 27. 5. 2011 do 27. 6. 2011 Pristavuje: OLO
Dátum
Pristavenie
Miesto pristavenia
10.6.2011
piatok
Na Hriadkach oproti zastávke MHD
10.6.2011
piatok
J. Smreka 20 - 22
10.6.2011
piatok
Mečíková pri Dl
10.6.2011
piatok
Poničana 9-11

25.

17.6.2011
17.6.2011
17.6.2011
17.6.2011

piatok
piatok
piatok
piatok

J. Jonáša na parkovisku
P. Horova 18-20, 22-24
Jasensová v slepej uličke
Na Výhliadke v strede ulice

26.

24.6.2011
24.6.2011
24 6.2011
24.6.2011

piatok
piatok
piatok
piatok

Spádová pri tenisových kurtoch
Bystrická pri kasárňach
J. Smreka pri VÚB
S. Králika 8-10 oproti Garážam

27.

27.6.2011
27.6.2011
27.6.2011
27.6.2011

pondelok
pondelok
pondelok
pondelok

M. Bukovčana 7-11
Poničana 3-7
Janšáková pri zrkadle
Slovinec

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad,
nie na stavebný a rastlinný odpad

Rozkopávky, ktoré v ostatných dňoch zaznamenali občania na Hradištnej znamenajú výmenu vonkajších rozvodov tepla z kotolne K-30
a týkajú sa ulíc Hradištná, Uhrovecká, Istrijská, Kalištná a Novoveská.

Po výtlkoch nezostali ani stopy.

Kde sa podeli?
Kde sa podeli lúky a kvety pri brehu a okolí rieky Morava v DNV ? Bývam v Devínskej od r 1988 a spomínam na obdobie tesne po revolúcií
keď sme chodili na pokosené a
spasené lúky pri Morave   kde
piknikovali rodiny a naše dievčatá
plietli venčeky z kvetov, ktorých tam
bola záplava a porovnávam to s
tým stavom čo je teraz. Tak vám to
poviem, čo je to teraz, čo nazývame
honosne Alúvia a mokrade - a čo
nazývajú morbidní ochranári lužné
lesy. Je to zmes náletových plevelových tvrdých burín vysokých až
1 m a druhotriednych topoľov a vŕb,
ktoré zničili aj tie posledné kvety
ktoré tam rástli. Mám zachovalú foto
z roku 1937 s pohľadom na Moravu. Samé lúky a pláže , kde sa kúpu
v Morave ľudia, bez burín a plevelových topolov! Chodievame skoro
každý deň na prechádzky so psom
pri Morave, ale tak ako sú zarastené naučné chodníky a cestičky
smerom k Morave a aj popri rieke,
to ešte nebolo. Ja osobne som dva
krát požiadal koscov v minulosti o
pokosenie časti lúky, ale to len preto,
že poznám pracovníkov Denovy.
Taká krásna bola tráva je po požiari
na jar, zbavená plevelu, len ju treba



pokosiť. Prosím vás občania, nevolajte už hasičov, teraz je to najkrajšia
časť pri Morave, okrem pokosených
lúk pri Družstve. To ale nerieši problém kosenia, ktorú môže a aj má
vykonávať miestny úrad cez Denovu.
Aké bolo prekvapenie teraz, keď
som prišiel s prosbou o pokosenie
prístupu k Morave a popri náučnom
chodníku, keď som sa dozvedel o
stave financii a stave techniky pre
kosenie . Technika je stará cca 20
rokov, viacej sa opravuje a peniaze
nie sú. Páni poslanci, to ste ani jeden
neboli v zahraničí na turistike, tak
sa chodte pozrieť do Dánska , Holandska alebo len do Rakúska, ako
má vyzerať príroda pri dedinách a
to nehovorím o prepojeniach dedín
pre bicyklistov. Hlavné je, že sa kúpila predražená stará budova - bývalá
Textilanka, tá sa zrepasuje a technika
je stará 20 rokov, nefunkčná okolie
pre oddych zarastené. Alebo sa
treba pozrieť na ul. Mečíkovú a okolie, kde býva viacero poslancov aj so
starostom , ako je pokosené okolie
a vysadené nové stromy. Počítam,
že mi odpovie niektorý poslanec
do Devexu, ochranár nech nepíše.
P. Dojčák
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
18. 6. Čistychov a Mišo Biely

- rapový a hip-hopový večer
miesto: veľká sála Istra Centra o 20.00 h, vstupné: 3 Eur
25. -. 26. 6. 23. Festival chorvátskej kultúry

- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka
tradičných chorvátskych jedál a nápojov, krojovaný
sprievod ulicami Devínskej Novej Vsi
organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
v spolupráci s MČ BA Devínska Nová Ves
miesto: priestory Farského centra a Istra Centra

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
1. 6. Rozprávková Devínska Kobyla
- prírodovedná súťaž zameraná na poznanie
a ochranu NPR Devínska Kobyla
Miesto: Dendropark, DNV o 14.00 h
18. 6. Cyklistický výlet - Slávnosti Bocianov, Marchegg

- Trasa: DNV – Záhorská Ves – Marchegg a späť
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h
Prihlasovanie na výlety najneskôr 5 dní vopred!!!

LETNÉ KINO

ISTRACENTRUM
Vchod do nového letného kina je
z dvora knižnice
(letná knižnica) na Istrijskej
ulici
WWW.devinska.AMFIK.SK, Tel : 0910/659965,
0949/230 477 mail: devinska@amfik.sk
Začiatky predstavení o 21,15 hod.
resp. po zotmení ! Úvodný film
začiatku novej sezóny:
5. 7./ut/ OBČIANSKY PREUKAZ ČR-SR, MP12,
komédia Trpká komédia sleduje
osudy štvorice dospievajúcich
mladíkov, ich priateľov, lások a
rodičov od okamihu, ako v pätnástich
rokoch dostanú občiansky preukaz,
až do chvíle, kedy sa v osemnástich
DEVEX 4

snažia uniknúť vojne a pokúšajú sa
získať modrú knižku. 8. 7./pia/ R I O
USA, MP, rodinný animovaný film,
komédia , 96m, Slovenský dabing
Animovaný film od tvorcov Doby
ľadovej hovorí o skrotenom papagájovi Blue z malého mesta v Minnesote, ktorý si myslí, že je posledný
svojho druhu...
12. 7./ut/ CZECH MADE MAN
ČR, MN15, 85min,
komédia/skutočný príbeh Nová
česká komédia Jana Budařa
a skutočný príbeh jedného „vychcaného“ biznismena, ktorý vám
ukáže, ako zarobiť milióny bez
práce, s noblesou a nadhľadom,
ako ostať nažive a byť stále ťažko
v pohode.

15. 7. /pia/ SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÁ
Belgicko., MP, animovaný pre deti,
88min, dabing Film Sammyho
dobrodružstvá 3D rozpráva príbeh
morskej korytnačky Sammyho od
narodenia až po dospelosť. Film
zábavnou formou tlmočí deťom
posolstvo o potrebe ochraňovania
našej planéty.
19. 7. /ut/ VO ŠTVORICI
PO OPICI 2 USA, 100 min.,
MN 15, slovenské, komédia
Opäť sa stretnú štyria kamaráti,
ktorí nepoznajú nudu. Phil, Stu, Alan
a Doug. Nie vždy sa však veci dejú,
ako si predstavujeme. Čo sa udialo
vo Vegas, zostalo vo Vegas, no to,
čo sa udeje v Bangkoku, si nedokáže
nikto ani predstaviť...

22. 7. /pia/ MARHUĽOVÝ
OSTROV SR, 102 min., MN15,
romantický film/dráma Podmanivý
príbeh ženy skúšanej životom, plný
vášne, krutostí osudu a nespútanej
lásky.
26. 7./ut/ V R E S K O T 4
USA, 111 min., MN 15, slovenské titulky, horor „Najdesivejšia hororová
séria je späť!”
29. 7./pia/ RÝCHLO A ZBESILO 5 USA, 2011, 100 min.,
MP12, titulky, akčný Nohou
tlačia plynový pedál až na podlahu, jednou rukou držia volant
a v tej druhej zvierajú zbraň alebo
ukazujú vztýčený prostredník. Sú
jednoducho rýchli a zbesilí, už po
piatykrát.

23. FESTIVAL
CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
25. – 26. júna 2011
v Devínskej Novej Vsi
Organizátorom   je   Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Chorvátsky kultúrny spolok
v DNV a Mestská časť BratislavaDNV. Festivalový program bude
tematicky zameraný na spoluprácu s chorvátskou menšinou
v Maďarsku. V kultúrnom programe sa predstavia všetky chorvátske folklórne skupiny zo Slovenska a zahraniční hostia z Maďarska,
Rakúska a Chorvátska.
Program:
25 . júna 2011
o 13,00 hodine v SNM-Múzeu
kultúry Chorvátov na Slovensku na
Istrijskej ul. 68 v Devínskej Novej
Vsi sa uskutoční seminár venovaný
dvadsaťročnej spolupráci Chorvátov
na Slovensku a v Maďarsku, ktorého
súčasťou bude tematická výstava.
Program bude pokračovať
o 15.00 h na Istrijskej č.4 a 6 prezentáciou tradičných chorvátskych jedál
a nápojov spojenou s ich ochutnávkou. V tých istých priestoroch
o 17,30 h začína kultúrny program,

v ktorom sa predstavia chorvátske
folklórne súbory zo Slovenska i zo
zahraničia. Prvý festivalový deň
ukončí tanečná zábava pri chorvátskych melódiách.
Druhý festivalový deň,
26. júna 2011,
začína chorvátskou omšou v miestnom kostole Ducha svätého. Poobede
o 16,30 h sa uskutoční festivalový
sprievod účinkujúcich ulicami Devínskej Novej Vsi, ktorý skončí v priestoroch Kultúrnej záhrady Farského centra na Istrijskej 6, kde
o 18.00 h začne Festivalový kultúrny
program za účasti zahraničných
hostí. Program 23. festivalu chorvátskej kultúry ukončí tradičná chorvátska zábava.
Bratislavčania, občania mestských častí a najbližšieho okolia, vitajte v Devínskej Novej
Vsi na tomto ojedinelom
podujatí chorvátskej menšiny
na Slovensku.

ˇ
Spolocenská
kronika
Zosobášili sa
Peter ŠULC
a Andrea HROMKOVIČOVÁ
Miroslav ČERNEK
a Jana VARGOVÁ
Martin MARIKOVIČ
a Katarína HÁNOVÁ
Peter RIGÁŇ
a Eva BEDNÁROVÁ
Peter ČUS
a Denisa KOVAČOVSKÁ
Mgr. Pavol ENCINGER
a Pharm.Dr. Silvia BUTKOVÁ
Peter MATULA
a Katarína WEISSOVÁ
Blahoželáme!

Odišli z našich
radov
Ing. Boris PAVLIS
Etela HRDLIČKOVÁ
rod. Wittichová
Apolónia MIHÁLIKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

v druhý deň festivalu zo svojich pocitov.
Festival však začal už v sobotu 28. 5. stretnutím pri pamätníku spisovateľa Ruda Slobodu,
spomienkou na jeho život a
tvorbu vo svojom rodisku v Devínskej. Ukážku z jeho tvorby pôsobivo predniesla žiačka ZŠ I.
Bukovčana Michaela Čavargová.
Po spomienke mal byť v kostole
Ducha sv. koncert žiakov a pracovníkov ZUŠ. Neuskutočnil sa.
Vraj z technických dôvodov. Asi
zahaprovala organizácia. Deťom,
rodičom, Základnej umeleckej
škole i poslucháčom sa organizátori hlboko ospravedlňujú. Tento
faux pas (chybu) však žiadne ospravedlnenie napraviť nemôže.
Večerné divadelné predstavenie
divadla Šáchor zo Zohoru vo veľkej
sále Istracentra potešilo oko i dušu
devínskonovoveského diváka. Lepšia
propagácia by možno prilákala viac
divákov.

Aká si mi krásna
ty rodná zem moja...
„Keď počúvam túto pieseň, viem
o čom hovorí. O zemi, kde som sa
narodil, kde som vyrastal, kde žijem.
Nevytvára ilúziu ale pripomína
skutočnosť, nezavádza ma, neodvádza pozornosť nikde mimo hôr,
lesov, lúk, neba, čo ma obklopuje od
narodenia po...“ tak sa vyznal jeden
z návštevníkov Festivalu Slovenskej
národnej piesne v nedeľu 29. mája
2011 v kultúrnej záhrade F-centra,


„Sme hrdí na svoj pôvod, svoje
symboly, svoju dedovizeň, svoj koreň,
ktorému hovoríme naša vlasť. Všetko
to si vážime, ceníme. Z lásky k rodnej zemi sa snažíme našu históriu
pamätať, ctiť, tradície zachovávať
a pripomínať sebe i našim deťom“,
sú slová, ktorými moderátor otváral
nedeľňajšie popoludnie prehliadky
slova, piesní a tancov v kontexte18.
ročníka Festivalu slovenskej národnej

piesne. Organizátori Miestny odbor
Matice slovenskej a Mestská časť
DNV privítali aj hostí: zástupcov Matice slovenskej podpredsedu PhDr.
Petra Mulíka PhD., člena predsedníctva MS Mgr. Romana Michelku
a riaditeľa kancelárie predsedu
MS Jaroslava Pápaya a pravdaže

zložená z naslovzatých kvalitných
speváčok súborov Lúčnica a Technik predstavila ľúbozvučné slvenské
ľudové piesne.
Sme radi, že môžeme na pódiu
festivalu privítať mladé nádeje
z Devínskej, sopranistku Marienku
Hanyovú a Ivana Rychla, kým ich svet

všetkých účinkujúcich a poslucháčov.
Prvý potlesk patril DFS Slniečko
z materskej školy v DNV. Základná
umelecká škola v Devínskej predstavila svojich žiakov Zuzanu Maderovú,
Tomáša Omdriáša a le aj Dávida
Hrica súbor ZUŠ. Záhorácke piesne
a tance z 50.-60.rokov priniesol
súbor Slnečnica z Gajár. Potom už
roztlieskaval domáci detský folklórny
súbor Kobylka. Svoju dvadsať ročnú
tradíciu predstavil z piesní a tancov
z Liptova Terchovej. Na tohtoročnom
festivale sme privítali aj hostí, členov
Matice slovenskej v Chorvátsku súbor Lipa z Lipovljan. Netradičným
možno nazvať vystúpenie 3M.
Mládežníci, dnes už renomovaní hudobníci, predviedli možnosti prejaviť
slovenské ľudové piesne v úprave pre
gitaru a spev. Prvý krát na festivale
vystúpili Novoselski mizikaši, ktorých
priviedol na javisko Rasťo Šimkovič.
Ženská spevácka skupina Kytica,

„neschmatne“ a domov budú chodiť
iba na návštevy. Teší, že môžeme
zaznamenávať ich každoročný rast.
Mužský spevácky zbor Rodokmeň,
zložený z bývalých lúčničiarov, mimochodom tento rok oslavujúci 25.
výročie vzniku, ktorý už vystupoval
vari v každej dedine sveta, kde je
len jeden Slovák a vydal nespočetné
množstvo CD nosičov patrí, ako
každoročne k ozdobe festivalu. Ani
v tomto roku nezostal svojej povesti
nič dlžný.
Iste, tento festival nepatrí medzí
púťové alebo hodové dedinské atrakcie, kde prím hrajú guláš, pagáče
a dobré vínko. Je viac ako prehliadkou slova, piesní a tancov našej
kultúry. Je odkazom a studnicou
poznania a hľadnia svojich vlastných koreňov, veľkou nádejou pre
budúcnosť, sviatkom pre účinkujúcich
i pre poslucháčov
pk

Organizátori matičiarskeho festivalu ďakujú sponzorom
MUDr. J. Hanzenovi – HAPL s.r.o. a Pharm.Dr. H. Grešnerovej – Lekáreň pri radnici
za sponzorovanie občerstvenia pre účinkujúce deti

DEVEX 5

Perzský záliv v Devínskej
V posledných dvoch – troch rokoch, málokto si nevšimol mediálny
humbug okolo plánovaného prepojenia rafinérie Slovnaft na okraji
Bratislavy a rafinérie Schwechat na
okraji Viedne. Po papieri a internete
boli napísané mnohé strany odborných argumentov a stohy demagógie. Zbierali sa podpisy, rozdávali sa
vyhlásenia, predvolebne sa priživili
politici všetkých stupňov. Dokonca i tí
čo ten istý ropovod umiestnili do územného plánu Bratislavy. Voľby prešli,
podpisy boli odovzdané do niektorej
úradnej podateľne. Nové kauzy
a nové mediálne humbugy prekryli
ešte nepostavený ropovod. 50 rokov
starého ropovodu a rafinérie Slovnaft
na Žitnom ostrove sa mediálni bojovníci nedotkli. O stovkách iných ropných
nebezpečenstiev na Žitnom ostrove
„aktivisti“ ani politici ani necekli.
Zdá sa tzv. zodpovední chytili
príležitosť do oboch rúk. Sebapropa-

ganda za štátne sa vždy zíde a tak
nechali nakresliť „alternatívy“. A netrochárili. Tých alternatív je hneď 10.
Chápem. Žiadna čiara, ani na papieri
nie je zadarmo.
Devínska môže byť, v úvodzovkách,
poctená. Ponúkajú sa nám tu 4 alternatívy. Všetky v „profile“ železničného
mostu do Marcheggu. Kto neverí nech
si pozrie : http://www.rokovanie.sk/
Rokovanie.aspx/NezaradenyMater
ialDetail?idMaterial=19721 a klikne
na mapu.
Spracovateľ „alternatív“ prehodil
problém, takpovediac ponad Bratislavu na jej druhý koniec. Z jedného
chráneného územia, pod Bratislavou,
kade mal ísť ropovod pár kilometrov
a je tak schválený aj v územnom
pláne, do iného, rovnako chráneného
územia okolo Moravy, cez ktoré síce
pôjde ropovod len pár kilometrov, ale
medzitým prekoná 20 kilometrov cez
rovnako chránené Malé Karpaty. Ne-

hovoriac o horskom teréne a zvyšných
úsekoch cez husto zastavané územia
okolia či okraja Bratislavy. A navyše
nie ja takto schválený v územnom
pláne.
Príznačný je ten chýbajúcu humbug
„aktivistov“ a hrobové ticho okolo 10
nových alternatív. Aktivisti sú radi že
„nebezpečenstvo“ akože vytlačili zo
Žitného ostrova a voľby sú ďaleko,
takže čakať niečo od politikov je
zbytočné.
Istú nádej vo mne vzbudzujú vlastné životné skúsenosti. Predpokladám
že druhá strana (OMV) nám (Slovensku) tie alternatívy okolo Bratislavy na
prvýkrát odmietne.
Len hlupák by, pri pohľade na mapu,
konal inak.
Tiež vo mne istú nádej vyvolávajú
„suchoty“ v štátnom rozpočte na
financovanie, desaťnásobne dlhšej
trasy. Za sumu na každú z „alternatív“
sa dá pôvodná, párkilometrová trasa

„vopchať“ do viacerých chráničiek
a tak vylúčiť možné nebezpečenstvo
vytečenia ropy pri poruche.
A o čom je tento článok ?
O tom že Devínska, po 50 rokoch,
má šancu byť opásaná ropou a jej
produktami. Z juhu, v chránenom
území neodstrániteľné gudróny v Srdci a zo severu, v chránenom území
ropovod so všetkým sprievodným
odlesňovaním a zemnými prácami
v okolí železničného mostu do Marcheggu. Obyvatelia Marcheggu na
100 % ešte netušia ale, našťastie, majú
silnejšie práva ako my. Že prípadný
únik z ropovodu do Moravy by pohodlne doputoval za pár dní až na
Žitný ostrov je jasné takmer každému.
Ale to len na okraj.
Ak už driemu spokojnosťou bojovníci proti ropovodu pod Bratislavou,
je tu čas prebudiť sa v Devínskej.
Nikto to za nás neurobí.
Ing. Miloš Encinger

Zber použitých jedlých olejov od
fyzických osôb
SLOVNAFT v spolupráci so spoločnosťou
Rest Oil prinášajú riešenie pre jednotlivcov
a domácnosti, ktorým záleží na životnom
prostredí, Projekt „Aj kvapka oleja sa ráta“
ponúka gazdinkám a domácim kuchárom

možnosť odovzdať použitý kuchynský
olej priamo na vybraných čerpacích staniciach SLOVNAFT.

V dňoch: 25.6.2011 a 30.7.2011
v čase od 10.00 h do 15.00 h

Kontaktné osoby:

Kde odovzdať olej?
Čerpacia stanica Slovnaft - Bajkalská,
Bratislava (Tri Veže)

Ponúkam firmám a živnostníkom so stavebným zameraním
tvorbu rozpočtov a kalkulácií,

Aký olej je možné odovzdať?
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový,
ľanový, a pod.),

Rest Oil s.r.o :
Mgr. Peter Cmar,
general manager
Mobil : +421 917 742 885
e-mail: cmar@restoil.sk

SK TMH Construction, s.r.o.

obhliadky stavieb, poradenstvo pre fyzické osoby

• hydroizolačné práce
• klampiarske práce
• zatepľovanie objektov
- stavebná a rekonštrukčná činnosť

pri rekonštrukcií domu či bytu.

e-mail: sktmhconstruction@gmail.com

vyhľadávanie zákaziek na verejných dopytoch,

tel.: 0907 123 285
04 - SLUŽBY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler)
na drevo v akomkoľvek stave a veku.
tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA

hľadá:
• Vodič kamióna hľadá miesto.
tel.: 0914 292 380
DEVEX 6

• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
techniky. Predaj a poradenstvo.

tel.: 0907 350 642
tel.: 0949 654 072
• Nová chemická čistiareň
šatstva LUX otvára svoju prevádzku
v OC Glavica od 16. 6.2011.
V deň otvorenia 10% zľava na
čistenie všetkých druhov odevov

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový
byt v DNV.
tel.: 0949 124 131

07 - ROZLIČNÉ
• Zdravie z prírody
– redukcia váhy, pohybové problémy,
imunita, kozmetika
www.dregrt.sk,
vstup pre zákazníka
(voucher): 60008409

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Hľadám do prenájmu rodinný dom.
tel.: 0910 965 917
• Dám do prenajmu bar v herni Admiral Club Royal na Eisnerovej ulici
č.46 v Devinskej Novej Vsi. Podmienky prenájmu osobne na
tel.: 0905 620 139
• Predám starší rodinný dom v DNV
pozemok 675 m2, cena 230 tis eur
• Ponúkam do prenájmu 15 árovú
ohradenú záhradu na Cerovej pri
Partizánskom, tel: 0949-628 317
(15.30-18.00 h)

NEHNUTEĽNOSTI prenájmy predaj NEHNUTEĽNOSTI
Typ nehnuteľnosti:
PONÚKA spoločnosť
Kancelárske priestory
PRESSKAM
zastavaná plocha: 180,0 m2
Vápenka 4,
841 07 Bratislava
obytná plocha: 0,0 m2
Kontakt: 02/6436 9590,
vek nehnuteľnosti: 0
0908 700 684
Predaj: 400 000 Eur
Prenájom: 100 Eur /m2 / rok + cena energie
počet poschodí: 2
veľkosť pozemku pri predaji: 800 m2,
popis:
Administratívna budova pod Devínskou kobylou, úžitková plocha 2 x 180
m2. Na prízemí sú 4 kancelárie + recepcia a zasadacia miestnosť + 2x soc.
zariadenie + trezorová miestnosť. Na poschodí 8 miestností + 2x WC. Na
poschodie je samostatný vchod. V budove je alarm. Budova má samostatné
kúrenie a nachádza sa v stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava. Budova bola rekonštruovaná v 90 rokoch.
Miestny podnik Denova
prijme do pracovného pomeru
vedúceho výroby.
Požiadavky:
- ukončené VŠ technického smeru
- stavebná alebo strojnícka prax vo
výrobe min. 5 rokov
- ovládanie PC

PREDÁM

fungujúcu prevádzku PREDAJ PEVNÝCH PALÍV blízko Topoľčian
Prevádzka je v osobnom vlastníctve,
blízko železničnej stanice, na 60

- základné ekonomické znalosti
- komunikatívnosť pri styku so zákazníkmi
- práca s ľudmi
Informácie na t.č.
02/64 778 692, 64 53 62 91,
0903 207 320, alebo osobne na
adrese Eisnerova 25 od 7:30-15:00

Typ nehnuteľnosti:
Skladová (výrobná) hala
zastavaná plocha: 1250,0 m2
Sociálne zariadenie: 50,0 m2
vek nehnuteľnosti: 0
veľkosť pozemku: 1250,0 m2
priľahlé pozemky: 600 m2
cena: Predaj: hala 450 Eur/ m2 = 562 500 Eur, pozemok 65 Eur/ m2 =
39 000 Eur
Prenájom: 6051 Eur / mesiac s priľahlou plochou/ + energie + služby
popis:
Skladová (výrobné) hala o ploche 1250 m2, z toho 50 m2 sociálne zariadenie, k tomu priľahlá betónová plocha o výmere 600 m2. Hala má hydraulickú nakladaciu rampu, el. prípojku na 300 kW, samostatné kúrenie, dva
vchody s elektrickou rolovacou bránou. Hala je v strede delená priečkou
a ďalšou rolovacou bránou. Nachádza sa v stráženom objekte. V objekte je
autoservis, autodoprava.
PONÚKA spoločnosť PRESSKAM
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Kontakt: 02/6436 9590, 0908 700 684

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
ZÁMERY PRENÁJMU

árovom pozemku s rozostavanými
prevádzkovými budovami. Súčasťou
bude aj nákladné auto Iveco
a nakladač uhlia. Info v redakcii
0903-429 485.

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV MČ DNV
V zmysle účinnosti zákona č. 258/2009 odo dňa 1. 7. 2009, ktorý mení
a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí, majetku vo vlastníctve obce,
zverený do správy mestskej časti, vám predstavujeme zámery prenájmu
nebytových priestorov.

Cesta do Záhorskej Bystrice vedie cez nový nájazd.
V OBJEKTE VÚZ - Š. KRÁLIKA Č. l, 841 07 BRATISLAVA

1. Úvodné ustanovenia : ZÁMER OSOBITNÉHO ZRETEĽA
MČ DNV vyhlasuje zámer prenájmu osobitného zreteľa kancelárskych
priestorov v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1
v Devínskej Novej Vsi. Prenajímateľ je správcom pozemku a budovy
vo vlastníctve hlavného mesta SR na LV č. 1723, v katastrálnom území
Devínska Nová Ves, p. č. 2878/80.Jedná sa o samostatné kancelárske
priestory na 1 NP, / chodba vpravo / každý o nasledovnej výmere :
Viď príloha č. 1- Zámer č.2 - 16,72 m2, a Zámer č.4 -16,72 m2. ( Formou priameho prenájmu za minimálnu cenu prenájmu 1,00 Eur/m2/
rok za každý zámer) O prenájom priestorov požiadalo OZ ICHTYS
z dôvodu zvýšenia aktivít v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva v práci s mládežou, krízovú intervenciu a vzdelávacie aktivity súvisiace s odbornou činnosťou.

MURÁRSKE PRÁCE
menšieho rozsahu
Murovanie, omietky, stierky, štuky,
maľovanie, obklady, dlažby, zatepľovanie.
kvalitne a lacno
tel.: 0907 476 542

Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na
našej e-mailovej adrese (www.devinskanovaves.sk) - alebo na tel. čísle 02/64 77 52 50, kl. 115 - 0917 817 227,
alebo 0917 817 228

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

Z policajného
zápisnika
• V sobotu 28. 5. vo večerných
hodinách pristihli občianku,
ako kradne rôzne sladkosti.
Rovnakého činu sa dopustila už
na začiatku mája v inom obchodnom dome. Obvinili ju z prečinu
krádeže, za čo jej hrozia až 2
roky väzenia.
• O deň neskôr, 29. 5., opäť
zaistila MsP ďalšiu občianku,
ktorá kradla kozmetiku a ktorá sa
rovnakého priestupku dopustila
pred tromi dňami. Tiež je obvinená
z prečinu krádeže, za čo jej hrozia tiež dva roky väzenia.

• V noci z 30. na 31. 5. na 
Hradištnej neznámy páchateľ

ukradol dvojročný VW Tiguan
tmavej metalízy v hodnote 15-tis.
eur.
• V stredu, 8. 6., na ulici Pod lipovým ukradol neznámy páchateľ
z rodinného domu notebook,
šperky i hodiny, čím majiteľovi spôsobil škodu 650 eur.
• V ten istý deň, 8. 6.,. prišla
poškodená z chatovej oblasti
Devínskeho jazera nahlásiť, že
ju manžel dlhodobo psychicky
a fyzicky týra, bije, čím jej spôsobil zranenia. Je obvinený zo
zločinu týrania blízkej a zverenej
osoby, za čo mu hrozí až 15 rokov
odňatia slobody.
OO PZ DNV

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave IV

oznamuje

Cykloúčastník prišiel na špeciálnom
bicykli vlastnej výroby umožňujúcom
skoro ležanie.
V priebehu podujatia bolo nádherné slnečné počasie. Na trasách
sa spoločne pohybovali ľudia, ale
aj ich štvornohí členovia domácnosti. Boli to havkáči rôznych veľkostí
a rás.
V cieli každý účastník dostal diplom so svojim menom a drobné
občerstvenie. Majiteľom psov sme
na diplom dopísali aj meno psíka.
Psíkovia dostali na krk aj medailu.
Na turistickom podujatí S BEZKOU

FUTBAL

seniori IV. liga
25. kolo 5. 6.
SFC Kalinkovo– FK Lok. DNV
g: Hanúsek
26. kolo 12. 6.
FK Lok. DNV – MFK Rusovce
g: W. Rischer, Lorenc

Úprava stránkových hodín
na oddelení dokladov OPP OR PZ v Bratislave IV v dňoch od 27.06.2011 do
01.07.2011 z dôvodu vykonávania iných služobných činnosti.
Pondelok 27.06.2011
7.30h – 15.00h
Utorok
28.06.2011
7.30h – 17.30h
Streda
29.06.2011 nestránkový deň (len výdaj zrýchlených pasov
		
od 07.30h do 12.00h)
Štvrtok
30.06.2011
7.30h -12.00h
Piatok
01.07.2011
7.30h -12.00h
OR PZ Ba IV

ďalšie delenie trás. Prostredná trasa
cez Medené Hámre – Zbojničku
– Spáriská – U Slivu – Malý
Slavín a spoločne s krátkou trasou
pokračovala do cieľa v Záhorskej
Bystrici. Prostredná trasa mala
25 km dĺžku a 860 m prevšenia.
Najdlhšia trasa viedla od rázcestia pod Kozliskom cez Košiarisko
– Salaš – Jozefovské údolie v Svätom Jure – Biely kríž – Červený
kríž – Spáriská – Tri Duby – Pod
Chlmcom – Snežienka – Hrubý
Brilňovec – Sekyl – Záhorská Bystrica. Najdlhšia trasa mala 42 km
a 1060 m prevýšenia.
Jedna z cyklotrás viedla takto:
Záhorská Bystrica sídliskom Volkswagen – Devínska Nová Ves
– Devínske Jazero – Vysoká pri
Moave – Stupava – Záhorská Bystrica, merala 45 km.

2 : 1

2 : 0
h

MHD na tomto priestore
na Istrijskej mať zastávku
nemôže, ale ako parkovisko
autobusu tento priestor slúžiť
môže?
rm

S Bezkou do Malých Karpát
V sobotu 21. 5. 2011 sa
uskutočnilo turistické podujatie pre
verejnosť S BEZKOU do Malých
Karpát. Tento rok sa uskutočnilo už
po 28-krát. Súčasne sa konalo aj
17. výročie v rámci Kalendára IVV
(Internacional Volksport Verband –
Ľudový šport pre všetkých).
Podujatie bolo organizované z Námestia rodiny v Záhorskej Bystrici..
Účastníci si mohli vybrať z 3 trás
pre peších a 2 trás pre cyklo.
Všetky trasy pre pešiakov mali
spoločný úsek Záhorská Bystrica –
Marianka. Z Marianky krátka trasa
pokračovala cez Malý Slavín –
Málinský vrch – Sekyl do Záhorskej
Bystrice. V rámci tejto trasy prešli
účastníci 10 km a prekonali 150
m prevýšenia. Dlhšie trasy viedli
z Marianky cez Borinku, Pajštún na
rázcestie pod Kozliskom. Tu bolo

do Malých Karpát sa zúčastnili:
42 km zdolalo10 osôb a 5 psov
25 km 5 osôb a 2 psy
10 km 22 osôb a 7 psov
cyklo 1 osoba
organizátorov bolo 7 osôb
Celkom 45 osôb a 14 psov
Aj tento rok bolo podujatie propagované v časopise DEVEX. Propagácia bola úspešná. Z Devínskej
Novej Vsi sa zúčastnilo 6 dospelých, 1 dieťa a 4 psy.
Jozef Karovič
organizátor z KST
Spartak BEZ Bratislava

Predtým sa nás lekár pýtal, aký
je náš zdravotný stav, dnes, akú
máme poisťovňu.
•••
Čo musí neustále doplňovať
humanitná misia USA?
Muníciu.
•••
Babička poúča vnúčika:
Nikdy nepi horúci čaj, lebo ti
praskne mechúr a obaríš si nohy!
•••
Mama už dvadsať minúť varí

vajíčka na mäkko a stále sú
tvrdé.
•••
Mišo, ako ti hovoria
v spoločnosti? Nepi!
•••
Charakter sa nedá posudzovať po častiach.
Buď je, alebo nie je.
•••
- Nechávate deti pozerať telku?
- Áno, ale len keď donesú zlé
známky.
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