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V čísle:

  Je niekoľko minút pred pol-
nocou. Zvyčajný čas, kedy ešte, 
ako pravidelne každé dva týždne, 
pripravujem pre pisárku podklady 
do najbližšieho čísla Devexu.  
 O týždeň ma čaká pripraviť 
pripomienky kolportérom, kde 
zabudli, či z iných dôvodov Devex 
nedoručili. Na výzvu sa prihlásili 
občania (dôchodcovia alebo záu-
jemcovia) a tak s doručovaním 
Devexu by nemali byť problémy na 
uliciach: Na hriadkách (a najbližšie 
okolie), na ulici Pod lipovým, na 
P. Horova 18, ba možno ani na 
ďalších uliciach. Akúkoľvek pomoc 
na distribúciu prijmeme. Náklad 
Devexu sa však potom zvyšuje. Už 
dnes dostáva svoje noviny 4000 
domácností. Možno dospejeme aj 
k doručovaniu do každej. Pôvodný 
zámer bol doručovať tomu, kto 
prejaví záujem.
 Devex však nie je jediný ktorým 
by sa mali obyvatelia Devínskej 
zaoberať. Je služobníkom občanom 
aby informoval čo všetko sa v Devín- 
skej deje, kto, čo ponúka, kto čo má 
ponúkať, kto a ako plní sľuby... 
 K tomu sú potrební občania. 
Nielen preto, že plnia funkciu toho 
najhlavnejšieho kontrolóra fun-
govania samosprávy, ale bez nich 
sa nemožno dozvedieť, čo v mieste 
bydliska občanovi chýba, čo mu 
prekáža, čo potrebuje...teda vaša 
spoluúčasť je nesmierne dôležitá.  
 Je potešiteľné, že v ostatnom čase 
zaznamenávame zvýšený záujem 
o dianie v Devínskej. A aj keď nie 
všetko môžeme posunúť smerom 
dopredu, stretneme sa tiež občas s 
ignoráciou našich a vašich názorov, 
čas ani vývoj nezastavíme. A to je 
dobrý signál. Vydržme.
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Na ulici Š. Králika sa derie do výšky nová budova.

NENECHAJTE SA PODVIESŤ !
 V stredu 9. apríla volal dô- 
chodkyni v Devínskej „vnuk“. 
„Čau babi, chcem pripraviť 
prekvapenie, kúpiť auto. 
Chýbajú mi peniaze, účet mi 
peniaze môže poskytnúť až 
v piatok a nemôžem prepásť 
skvelú ponuku. Len nemôžem 
prísť, pošlem najlepšieho ka-
maráta, volá sa Jožo, môžeš 
mu veriť“ 
 Dôverčivá dôchodkyňa, bez 
 preverenia a overenia zašla do 
banky, vybrala posledné penia- 
ze, doložila z toho, čo ma- 
la doma a Jožovi odovzdala 
50 tisíc korún! Jožo odišiel 
aj s peniazmi a v piatok sa ko-
nalo prekvapenie. Vnuk o ni- 
čom nevedel. Slušne zarába-
júci vo finančnej inštitúcii,

kde s pôžičkou by nemal žiad- 
ne problémy sa nestačil ču-
dovať. Prípadov s podobným 
scenárom je veľa. Objavujú 
sa občas v novinách, či v te-
levízii. Dôchodcovia, najmä 
tí starší, nie vždy sledujú, 
alebo venujú pozornosť tomu, 
čo sa ich bezprostredne ne-
týka. A ak žijú sami v byte, 
alebo dome, sú ľahkou koris-
ťou, iste organizovaného zlo- 
činu.Tento konkrétny prípad 
sa stal v Devínskej Novej Vsi.
 Nič iné nemôžeme odporú-
čať občanom, len opatrnosť, 
každý podozrivý prípad, či ná-
vrh overiť, informovať vopred 
rodinu a  políciu. 
 Starších spoluobčanov upo-
zorniť, chrániť, poradiť.          r  

 Saský predseda vlády Prof. 
Dr. Georg Milbradt navštívil 4. 4. 
2008 bratislavský závod VW Sk 
v Devínskej Novej Vsi. Účastní-
kmi delegácie boli zástupcovia 
20 saských dodávateľských fi- 
riem pre VW.

 Katalóg obchodov a služieb 
pre obyvateľov DNV 2008 by 
mal byť v týchto dňoch už vo 
vašich schránkach.

 Podľa výsledkov auditu roku 
2007 MČ DNV vykázala rozpoč-
tový prebytok 41 397 000 Sk.

 V návrhu dostavby Domu so-
ciálnych služieb Na Grbe 2 sa 
uvažuje o rozšírení pre 30 uby-
tovaných a príslušné obslužné 
priestory.

Parkovanie

 V návrhu na riešenie parkova-
nia v Devínskej sme sa dočítali 
o úvahách vybudovať parkova-
cie priestory (garáže, garážové 
státia, parkoviská) na uliciach: 
Š. Králika, P. Horova, Na Grbe, 
J. Smreka. Ak sa dozvieme po-
drobnosti radi ich ponúkneme 
občanom.

Samove hry, 
otvorenie turistickej 

sezóny s množstvom 
atrakcií: 

v sobotu 19. 4. od 
13.30 do 19.30 h.
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Z radnice
 Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV) sa zišlo 8. 4. 2008. 
Z prijatých uznesení a záverov MZ 
MČ DNV vyberáme: 
MZ MČ DNV 
- požiadalo starostu MČ DNV, pos- 
lancov Miroslava Encingera a 
JUDr. Miloslava Šimkoviča pri ro-
kovaní s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou riešiť otázku platieb 
vodného a stočného u občanov 
DNV s požiadavkou uvedenia od-
berných miest vody podľa jednotli-
vých ulíc v DNV a platieb stočného, 
- schválilo hospodárenie MČ DNV 
bez výhrad, schválilo Závereč-
ný účet MČ DNV za rok 2007 s 
výsledkom rozpočtu celkom – pre-
bytok 12.657,7 tis. Sk, schválilo 
Hospodársky výsledok VHČ – zisk 
1.074,0 tis. Sk, schválilo hospodár-
sky výsledok organizácií zriadených 
MČ DNV znížený o povinný prídel 
do Rezervného fondu ako príjem 
MČ DNV: Denova vo výške 72,0 
tis. Sk, Istra centrum vo výške 13,1 
tis. Sk, OHZ vo výške 4,5 tis. Sk.,
-  prerokovalo Návrh na uzatvo-
renie mandátnej zmluvy medzi MČ 

DNV a Develop Trade, s. r. o. na za-
bezpečenie projektu sanácie skládky 
kyslých gudrónov, a požiadalo sta-
rostu MČ DNV uzatvoriť nájomnú 
zmluvu s prednostom Krajského úradu 
v Bratislave, ako správcom majetku, na 
obdobie 15 rokov na účely sanácie a 
rekultivácie pozemkov v lokalite „Srd-
ce“, k. ú. DNV, 
- zobralo na vedomie ako jediný 
spoločník hospodárenie DNV ŠPORT, 
spol. s r. o. za rok 2007 s hospodár-
skym výsledkom – prebytok 109,8 
tis. Sk, hospodárenie DTV, s. r. o. za 
rok 2007 s hospodárskym výsledkom 
schodok 74,5 tis. Sk, 
- schválilo odmenu starostovi MČ 
DNV za 1. polrok 2008 vo výške 
30% a zástupcovi starostu MČ DNV 
vo výške 20% za 1. polrok 2008 zo 
súčtu platov za uvedené obdobie, a 
hlavnému kontrolórovi vo výške 30% 
za 1. štvrťrok 2008 zo sumárov 3 me-
sačných platov, 
- odvolalo p. Mgr. Zinaidu Špačkovú 
z funkcie člena – neposlanca Komisie 
školstva, mládeže a vzdelávania na 
vlastnú žiadosť k 31. 3. 2008 a zvolilo 
p. Martina Kolesára do funkcie člena 
– neposlanca Komisie školstva, mláde-
že a vzdelávania od 8. 4. 2008, 
- schválilo zmeny rozpočtu na rok 
2008 podľa predloženého návrhu, 

- schválilo Všeobecne záväzné nari-
adenie MČ DNV č. 3/2008, ktorým 
sa mení príloha č. 1 VZN MČ DNV č. 
3/2006 o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe pla-
tenia za sociálne služby s účinnosťou 
od 1. 5. 2008 , 
- schválilo finančnú náhradu Žigmun-
dovi Šimkovičovi a pani Krížovej a 
spoločníkom podľa spoluvlastníckeho 
podielu vyplývajúceho z listu vlastníc-
tva v čase zavážky Glavice za použi-
tie pozemku parc. č. 3134/1, 3134/2 
a 3134/3 na prístupovú komunikáciu 
v dobývacom priestore Glavica vo 
výške 1.- Sk za každý navezený m3 ze-
miny, celkom vo výške 252.460.- Sk z 
Rezervného fondu MČ DNV. 
Finančná čiastka bude vyplatená 
až po predložení a skompletizovaní 
všetkých podielov spoločníkov zapísa-
ných na liste vlastníctva v čase zaváž-
ky Glavice, 
- schválilo plán údržby a opravy exis-
tujúcich detských ihrísk v MČ DNV vo 
výške účelovej dotácie 266.700.- Sk 
na rok 2008, a uložilo riaditeľo-
vi Denovy predložiť na schválenie 
zoznam detských ihrísk prevádzkova-
ných MČ DNV a Prevádzkový poria-
dok detských ihrísk vrátane organizač-
ného a finančného zabezpečenia,

- zobralo na vedomie predpokla-
dané náklady na údržbu a opra-
vy MŠ M. Marečka 16 vo výške 
1.507.190.- Sk, 
- zobralo na vedomie predpokla-
dané náklady na rekonštrukciu a 
opravy budov ZŠ a MŠ vo výške 
1.513.500.- Sk, 
- zobralo na vedomie informáciu o 
rozpracovaní návrhu zadania Územ-
ného plánu centrálnej mestskej zóny 
v MČ DNV a súhlasí so začatím 
prípravných prác, zobralo na ve-
domie koncepciu rozširovania par- 
kovania a garážových stavieb na 
sídliskách Kostolné a Podhorské, a 
uložilo architektovi MČ DNV pred-
ložiť MZ návrh zadania Územného 
plánu centrálnej mestskej zóny MČ 
DNV a na schválenie investičný zá-
mer parkovania na sídliskách Pod-
horské a parkovacieho domu v loka-
lite Ivana Bukovčana so stanoviskom 
dotknutých občanov, a zobralo na 
vedomie Lokalitný program pre roz-
šírenie Domu sociálnych služieb, Na 
Grbe 2, 
-schválilo prevody vlastníctva by-
tov č. 30 v bytovom dome na ul. J. 
Smreka 5, a prevod vlastníctva bytu 
č. 21 v bytovom dome na ulici I. Bu-
kovčana, or. číslo 5,7, orientovaný 
vo vchode č. 7.

Z Devínskej do Pekingu
(Pokračovanie z minulého čísla)   

22.3. (15 deň) cca 57,69 km (diaľ- 
nica) Kumanovo Miladinovci Titov 
Veles nocovanie (motel) Dnes Jo-
zef trasu bežal po diaľnici. Policajti 
ktorých sme stretli to odobrili tak 
sa vydal na cestu pričom netušil 
že o 5 km stretne ďalších a tí ho 
odklonia na vedľajšiu cestu. 
 Vedľajšia je absolútne neschod-
ná tak sa vracia naspäť na diaľnicu 
dúfajúc že už nestretne hliadku 
ktorá ho odklonila. Našťastie sú tu 
dosť často odpočívadlá, tak med-
zi jednotlivými mini parkoviskami 
šprintuje.
 Diaľnica vedie horským masí-
vom. Stresuje sa aj kvôli kamiónom 
ktorých tu je na úzkej ceste požeh-
nane. Večer je absolútne vyčerpa-

ný a vystresovaný z rušnej cesty. 
Pridali sa aj bolesti šliach a bed-
rových kĺbov z dnešných šprintov 
a keďže sa značne ochladilo no-
cujeme v moteli v macedónskych 
kopcoch.
23.3 (16 deň) kopce 82,56 km 
Izvor Mukos Prilep nocovanie 
Grécko 24.3 -  INCLUDEPICTURE 
„cid:image006.gif@01C89182.
E5466130“ \* MERGEFORMATI-
NET 
24.3 (17 deň) 61,19 km Čepigovo 
Bitola Lažec (hraničný prechod 
Grécko) nocovanie 7 km za hrani-
cami
25.3 (18 deň) 81,13 km Dnes je ve-
terno. Jozefa neustále naháňajú a 
vyštekávajú psy z okolitých salašov 
a usadlostí. Martin mu vyrobil im-
provizované chrániče na achilovky 

a lýtka, keďže jednému štvornohé-
mu odvážlivcovi sa zapáčili Jožove 
adidasy a kusol mu do tenisky. 
 Je tak veterno že sa nedá navariť 
ani sáčková polievka ktorá zahreje 
a na chvíľu zasýti. Na plnohodnot-
nú stravu a výživu nám slúži Fitline. 
26.3 (19 deň) Sme druhý deň v 
Grécku. Stále 700 m.n.v. Konečne 
máme cez deň slnko a to ani nie 
je nedeľa (zatiaľ sme mali pekne 
počasie iba v nedeľu). 
Jožko ráno vybieha sám a my 
máme za úlohu nájsť v meste in-
ternet a nakúpiť. Po 2 hodinách sa 
stretávame na benzínke za mes-
tom a raňajkujeme.
   Počasie je príjemné a Jozefa opäť 
čakajú kopce. Spali sme vonku a v 
noci nás zobudilo bubnovanie daž-
ďa na stan. Dúfame že do rána sa 
vyčasí.
 A tu správy končia. Čo-to sme 
sa síce dozvedeli od Juraja Kruga, 

ktorý sa vrátil z kratšej cesty už z 
Atén, ale... 
 Od 27. 3. okrem tejto jedinej 
správy sme inú nezaznamenali. 
Záujem o informácie mali aj vo 
VW SK, kde sme boli na tlačovke 
ohľadne hospodárskych výsledkov 
roka 2007, volali z televízie JOJ... 
Ani my však viac informácií nemá-
me.
 Bežcovi Jozefovi Rajchlovi na 
ceste do Pekingu držíme palce, 
radi by sme o priebehu aj informo-
val viac. Ak informácie dostaneme, 
radi sa s čitateľmi podelíme.
 V piatok 11. 4. 2008 na našu 
intervenciu sme predsa len dostali 
odpoveď od Jozefa: „Skúšam nie-
čo vymyslieť, asi budeme posielať 
veci na DVD klasickou poštou, bo 
ten internet – katastrófa. Denník 
pošlem osobne asi z Kavali v sobo-
tu 12. 4. J. Rajchl.

r
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T en úvod dnes vyne-
chám. Predpokladám, 
že občania a čitatelia 

Devexu sú v obraze. (Ak nie, 
rád informácie podám). Do 
12. 4. 2008 jednotlivci prispeli 
za zachovanie Devexu sumou 
62 050 Sk.
 Od 17. 2. do 12. 4. 2008 pris- 
peli: z ul. Samova: G. Šubíno-
vá, z ul. Na grbe: I. Pistovčák, 

z ul. Bystrická: p. Vrablecová, 
z ul. Hradištná: R. Džugas, 
P. Šubin, z ul. Pod lipovým: 
rodina H., z ul. Opletalová:  
r. Krížová, z ul. Poniklecova:  
V. Čermák, z ul. Na vyhliadke: 
G. Andrašiová, z ul. Trebišov-
ská: J. Grožaj, z ul. Novoveská: 
Z. Olekšáková, z ul. Bridlicova: 
P. Kukučka, z ul. 1. mája: A. 
Streďanský.

Pochopiteľne, vydavateľ roku-
je aj s firmami, podnikateľmi a
sponzormi tak, aby rok 2008, 
aj s podporou čitateľov zvlá-
dol. 
Zvládneme spoločne?
 Tým, čo prispievajú pros- 
tredníctvom banky sa osprave-
dlňujem, ale výpisy dostávam 
len raz mesačne a tak zverej-
ňovať prispievateľov môžem 
vždy až po ôsmom v mesiaci.
Všetkým, za vydavateľa i za 
čitateľov Devexu, za doteraj-

šiu podporu a pomoc patrí 
vďaka !!!!!!!!!

Mgr. Peter Krug, 
vydavateľ

DEVEX 3

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

 Z rokovania Miestneho zastupiteľ- 
stva mestskej časti Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV).
 Návrh zadania pre riešenie Územ- 
ného plánu centrálnej mestskej zóny 
(UPN CMZ) Bratislava – Devínska 
Nová Ves
Predkladal a vypracoval Ing.arch.Belá-
ček –AMČ
 Dôvodom obstarania je požiadavka 
MZ MČ DNV pre riešenie ťažiskového 
priestoru DNV, doriešenie priestoro-
vého usporiadania zástavby územia  
centrálnej mestskej zóny, spodrobnenia 
funkčného využitia územia, doplnenie 
dopravného systému, navrhnúť potreb-
né inžinierske siete. Obstarávateľom 
ÚPN CMZ bude MČ DNV. Etapy spra-
covania. Prípravné práce. 
 Zabezpečenie spracovania priesku-
mov a rozborov. Zabezpečenie spraco-
vania zadania. Zabezpečenie spraco-
vania ÚPN CMZ a jeho prerokovanie. 
Príprava podkladov pre schválenie 
ÚPN CMZ. Vyhlásenie záväznej časti 
ÚPN CMZ. Materiál bol prerokovaný 
v Komisii KVAD, komisia súhlasí z roz-
pracovaním zadania a začatím príprav-
ných prác MČ Ba – DNV. MR berie 
na vedomie informáciu o rozpracovaní 
návrhu zadania.

Vymedzenie riešeného 
územia: Priestor ul. Istrijská 

v MČ Bratislava – DNV ! 

   Návrh uznesenia: MZ berie na vedo-
mie na základe prvého čítania  infor-
máciu o rozpracovaní návrhu zadania 
Územného plánu centrálnej mestskej 
zóny v MČ Bratislava – Devínska Nová 
Ves a súhlasí zo začatím prípravných 
prác. 

Téma hodná pozornosti
 V zmysle schváleného Územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007, ktorý je uznesením MsZ 
č.123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účin-
nosťou od 1.9.2007 je v záväznej časti 
požiadavka na spracovanie ÚPN Z na 
území jednotlivých mestských častí. 
 Je potrebné zabezpečiť prehĺbe-
nie územného plánu hlavného mesta 
spracovaním zonálnej dokumentácie 
pre územie zonálnej dokumentácie pre  
územie Devínska Nová Ves  

Slovo majú Novoveštania

rekreačné plochy pri rieke Mo- 
rave!
  Podnet obstarávateľa mestskej časti 
Bratislava - DNV na spracovanie ÚPN 
CMZ bol konzultovaný so zložkami sa-
mosprávy hl. mesta SR a KÚ. 
 Potvrdili potrebu spodrobnenia vy-
užitia riešeného predmetného územia, 
doriešenia jeho vzťahov s okolitým úze-
mím.
Návrh zadania bude prerokovaný s or-
gánmi územného plánovania, dotknutý-
mi orgánmi štátnej správy, samosprávy, 
s dotknutými fyzickými a právnickými 
osobami. 
 Na základe komplexného vyhod-
notenia uplatnených stanovísk o pri-
pomienok oslovených subjektov bude 
vypracovaný čistopis zadania, ktorý 
sa stane podkladom na vypracovanie 
ÚPN CMZ.
 Predmetné územie je urbanisticky 
ustálené, bolo viackrát identicky riešené 
vo viacerých ÚPN v Urbanistickej štúdii 
MČ Bratislava-DNV/FORM_PROJEKT 
1998? M 1:5000.
Z návrhu zadania predkladáme podľa 
nás len dôležité informácie. 

1. Názov Územný plán centrálnej 
mestskej zóny
2. Záklané údaje Obstarávateľ 
ÚPC MZ je mestská časť Bratislava- 
DNV. 
 Zabezpečí dohľad nad obstaraním 
územného plánu prostredníctvom od-
borne spôsobilej osoby. Vzhľadom na 
zámer spracovať územný plán CMZ 
s prevahou funkcie bývania chceme 
navrhnúť a prehĺbiť koncepciu pries-
torového usporiadania a funkčného 
využívania územia ako podklad pre 
územné rozhodovanie. K návrhu zada-
nia vydá stanovisko v zmysle ustanove-

nia §4 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. 
príslušný stavebný úrad mestskej časti.
3. Určenie špecifického účelu 
použitia územného plánu CMZ 
Účelom ÚPN CMZ je spresnenie kon- 
cepcie priestorového usporiadania a 
funkčného využitia riešeného územia v 
kontexte celomestských a regionálnych 
väzieb (pozn. nie je mi jasné o aké väz-
by sa jedná konkrétne) a to na základe 
jeho podrobnejšieho riešenia. 
 Okrem územia, kde sa má roz- 
pracovať funkcia „malopodlažná zá-
stavba obytného územia“ západná 
časť riešeného územie (záhrady).  
 Významnou súčasťou overovania 
a spodrobnenia sa stane návrh rieše-
nia verejnej a technickej vybavenosti, 
komplexne riešený pre všetky funkčné 
zložky v riešenom území.
4.Určenie hlavných cieľov rieše-
nia ÚPN CMZ
-podrobnejším urbanistickým riešením 
preukázať skutočnosť , že návrhom na 
trvalé využitie riešeného územia – malo-
podlažná zástavba obytného územia,  
zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti, rekreácia v prírodnom 

prostredí sa zhodnotí jeho potenciál rie-
šiť priestorové usporiadanie a funkčné 
využitie územia , jeho verejné dopravné 
a technické vybavenie s napojením na 
existujúce vybavenie územia návrhom 
riešenia dokomponovať zastavané úze-
mie MČ tak, aby vznikla kvalitná lokali-
ta na bývanie, občiansku vybavenosť a 
rekreáciu v dotyku s prírodným prostre-
dím smerom na západ a aby sa zhar-
monizovala silueta riešeného územia 
5. Vymedzenie riešeného úze-
mia  
 Hranice záujmového riešenia sú vy-
značené na grafickej prílohe.
Pre pochopenie  občanom, je to územie 
medzi ulicou na Vyhliadke, Istrijskou až 
dolu k potoku mláka resp. k Morave.
5.1.Hranice riešeného územia  
 Riešené územie sa nachádza v se-
verovýchodnej časti katastrálneho 
územie Devínska Nová Ves (pozn. 
podľa môjho názoru je to juhozápadná 
časť nášho katastrálneho územia.)
 Upresňujem , že zatiaľ neviem aké 
uznesenie bolo k materiálu MZ prijaté.
Ďalšie podrobnosti z Návrhu zadania 
nepovažujem až za také podstatné, na 
požiadanie  však môžem tento materiál 
záujemcom poskytnúť  kompletný.

Na dovetok len toľko: 
 
nakoľko tento návrh zasahuje možno 
viac ako storočné obdobie života našej 
MČ, absentuje mi v celom materiáli spô-
sob a možnosť hlavne účasti občanov a 
nielen dotknutých pri  prerokovávaní a 
schvaľovaní materiálov, možno verejný-
mi zhromaždeniami alebo anketami a 
pod. 
 Myslím si, je to téma nielen pre mo-
mentálnych poslancov, ale celej verej-
nosti našej MČ. 

Ing. Peter Ebringer
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DEVEX 4

 I T A  E T U
centrum pre voľný čas

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

 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

21 - 25.4. DEŇ ZEME  Rok planéty Zem
Projekt prírodovedných podujatí pre 

deti a mládež  MŠ a ZŠ v DNV.
vo veľkej sále, organizované

27. 4. SPOMIENKA NA R. SLOBODU
literárny večer venovaný spisovateľovi, 
ktorý žil a pôsobil v Devínskej Novej Vsi

vo veľkej sále od 16.00 h.
3. 5. STRETNEME SA NA DYCHOVKE
májová veselica, do tanca hrá dy-

chová hudba Veselá muzika
vo veľkej sále, od 18.00 h, vstupné 100 Sk 

6. 5. DEŇ RODINY
           verejný koncert, Základnej umeleckej školy v DNV

vo veľkej sále od 18.00 h,  vstup voľný

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33, 
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.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.

19.4.  Samove hry - otvorenie turistickej sezóny
            Námestie J. Kostru,   13.30 h – 18.00 h
25.4.     Nočný pochod
            exkurzia so sprievodcom
            TIK DNV Istrijská 49   20.00 h
26.4.     Národný park Donau-Auen / Rakúsko         
            exkurzia so slovenským sprievodcom 
            Centrum NP v Orth/Donau     11.00 h
3. 5.     PRÍRODA DEVÍNSKEJ KOBYLY
            turistická vychádzka so sprievodcom, zraz:15.00 h.

Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred: 
02/6477 0260, www.tikdnv.sk

20.4. (ne) o 18.30
O ŽIVOT, ČR, 65.-

***
23.4. (str) 
Nepremieta

***
25.4. (pia) o 18.30
MEDZI NEPRIATEĽMI

Fr., 65.-
***

27.4. (ne) o 18.15
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Fr., 65.-
***

27.4. (ne) o 20.00
VÁCLAV
ČR, 65.-

***
30.4. (str) o 18.30

TEPUY - DO HLBÍN ZEME
Slovensko, 

dokument P. Barabáša
***

Viac na: 
www.dkdevin.amfik.sk

Program kina DEVÍN
V Devíne 
(nie v Devínskej)

 Na začiatku ponúkli skladbu Ave 
Maria v úprave I. Zajca, potom 
skladby J. S. Bacha, A. Brucknera, 
E. Cosseta, P. Mascaniho, Verdiho...
a pravdaže domácich chorvátskych 
autorov. 
 Zmiešaný spevácky zbor „a ca-
pella“ a tamburašský orchester chor-
vátskeho umeleckého súboru Petar 
Zrinski z Vrbovca neďaleko Varaždí-

nu pripravil a ponúkol v sobotu 12. 
apríla skutočný zážitok, a nielen mi-
lovníkom zborového spevu. Kultivo-
vaný prednes vo všetkých zložkách 
a disciplína súborov, pod vedením 
dirigentov F. Simiča a I. Kugeljnjaka 
presvedčili plnú sálu veľkej sály Istra 
centra, kde nechýbali hostia z veľvy-
slanectva Chorvátskej republiky na 
čele s veľvyslancom T. Carom, o po-
slaní kultúry, ktorá povznáša ducha 
a spája srdcia i národy.                  r 

Zážitok

Služba ?
 V piatok 11. 4. som prišla do Terna 
v DNV o 19.20 h.
Tri položky, ktoré som potrebovala dá-
vali tušiť, že budem s nákupom rýchlo 
hotová. Fungovali však len štyri po-
kladne vrátane „rýchlej“ pri nákupoch 
do päť položiek. 
Pri každej však stál rad zákazníkov od 
dvadsaťosem do tridsaťpäť. V obcho-
de som strávila 37 minút! 
Z toho čakaním pri pokladni 31 minút.  
Nepovažujem to za kvalitnú službu, ani 
za úctu k zákazníkovi. Takéto prípady 

sa opakujú práve pred voľnými dňami, 
či sviatkami.                                   mn

•••
Hyenizmus

 Mám 82 rokov, vlani mi odišiel na 
večný odpočinok manžel. Na cintorín 
chodím pravidelne a dbám, aby kviet-
ky, ktoré zasadím skrášľovali posledné 
miesto odpočinku. Muškáty kvitli celé 
leto, na jeseň som zasadila krokusy. 
Žiaľ, kvetov som sa nedočkala. Ukra-
dol ich zlodej.Nehnevám sa, len ma to 
bolí, keď niekto dokáže okradnúť ešte 
aj mŕtveho.                                    mb

Slovo majú Novoveštania

Chorvátsky kultúrny spolok 
poriada už 13. rok pravidel-
né mesačné stretnutia pod 

názvom „Chorvátske štvrtky“ zame-
rané prevažne na históriu DNV.  
 Ostatný štvrtok v mesiaci marci 
bol svojim programom výnimočný. 
Privítali sme medzi nami v Chorvát-
skom múzeu milého hosťa, pána 
Mgr. Štefana Horského, autora kni-
hy „Obluda na koľajniciach“, ktorý 
prijal naše pozvanie na besedu o 
svojej knihe, v ktorej opisuje roky 
druhej svetovej vojny, ktoré prežil 
ako chlapec v strážnom domčeku 
pri marcheggských mostoch, kde 
bol jeho otec železničiarom.
 Dej knihy sa odohráva prevažne 
na území DNV a Devínskeho jazera, 
kde autor prežil veľkú časť svojho 
života. Jeho rozprávanie bolo veľmi 
pútavé, všetci prítomní si ho vypoču-
li s veľkým záujmom a mnohí z nich 
si v ňom našli zmienku o členoch 
svojej rodiny či ďalších príbuzných, 

o ktorých sa v knihe píše. O debatu 
s autorom bol zo strany prítomných 
veľký záujem. Rozprávanie nemalo 
konca-kraja a pretiahlo sa do ne-
skorých večerných hodín. Všetci 
odchádzali veľmi spokojní a my 
sme sa znova presvedčili, že naše 
štvrtkové stretnutia majú zmysel, 
a tých, ktorí sa na nich zúčastňujú 
obohatia o veľa nepoznaného z his-
tórie našej obce.
 V mene všetkých, ktorí sa na 
besede zúčastnili ešte raz ďakuje-
me nášmu hosťovi Mgr. Štefanovi 
Horskému, že si našiel čas a prišiel 
medzi nás pobesedovať si o jeho 
knihe, v ktorej opisuje smutné ob-
dobie vojny, na ktoré si my, skôr 
narodení veľmi dobre pamätáme a 
ktoré je vďaka tomuto dielu zazna-
menané i pre budúce generácie.

Eva Krížová

Knihu si môžete zakúpiť v predajni 
DEVEX.

Beseda o knihe Obluda na koľajniciach
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DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli z našich radov

Vladimír BEŇA
Iveta VAŠKOVÁ

Ľubica VOJČÁKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Ďakujeme celej 
rodine, priateľom, 

kolegom a známym 
za účasť a kvetinové 

dary na pohrebe 
Vladimíra Beňu,  

ktorý sa konal dňa 
3. 4. 2008.
Smútiaca rodina

Podakovanie‘

 Každého z občanov – obyva-
teľov DNV môže zaujímať niečo 
iné. Samospráva, ktorú sme si 
zvolili, je tu na to, aby požiadav-
ky občanov získavala a riešila 
ich, oboznamovala občanov s 
výsledkami prieskumov a roz-
hodnutí. Môže byť aj stručné, ale 
jasné za vyčerpávajúce tak, aby 
to každý z občanov pochopil a 
bolo mu jasné, načo vlastne sa-
mosprávu máme a z našich daní 
jednotlivých členov platíme (a 
odmeňujeme).
 Dnes by sme chceli poukázať 
na športový areál za školou P. 
Horova 16.
 Je chvályhodná starostlivosť 
obce o zmysluplné športové vy-
užitie voľných plôch na športo-
vé aktivity mládeže i ostatných 
obyvateľov. Či však budovatelia 
mysleli na prospech všetkých 
obyvateľov, o tom pochybujem. 
Hluk z týchto zariadení (prospeš-
ných pre zdravý vývoj mládeže 
a občanov) na jednej strane slúži 
(koľkým?), na druhej prekáža 
(koľkým?). Iste tým, ktorým ne-
primeraný hluk (prach, vulgárne 
výkriky, teda  nielen výrazy) pre-
káža a bráni užívať voľný čas vo 
svojich bytoch primerane civilizo-

vaným normám u nás i vo svete.   
Ide o byty na uliciach P. Horova 
18-22, a iste aj v rodinnej zástav-
be na ulici Pod Lipovým. Nikto sa 
ešte nesťažoval? Ozaj nikto? Čo 
s problémom? Riešiť!
Nám nič iné neprichádza na um, 
len zabezpeČo s problémom? 
Riešiť!
 Nám nič iné neprichádza na 
um, len zabezpečiť protihlukovú 
zábranu. Či je to možno, o tom 
nepohybujeme, či sú na to pro-
striedky, o tom by nás mali infor-
movať nami volení zástupcovia 
samosprávy. (Najmä keď teraz 
hovoria, aký veľký prebytok pe-
ňazí teraz majú).
 Píšeme do našich novín, v pod-
state našu sťažnosť, len skúsenos-
ti nám navrávajú, že naši volení 
zástupcovia v nich čítajú len to, 
čo chcú. Čo sa im nepáči, to kri-
tizujú, či žiadajú od vydavateľa 
ospravedlnenie (??!!), ale na čo 
by mali odpovedať, to akoby 
neexistovalo!! Nuž radíme vyda-
vateľovi, ak dostane takúto sťaž-
nosť od občanov, alebo podnet, 
nech žiada v rámci slobodného 
prístupu k informáciám, písomne 
odpoveď.

Obyvatelia P. Horova 18-22, 
aj za ulicu Pod lipovým.

Hluk ničí

2008, bude v sobotu 19.4. od 13.30 
do 19.30 hod. Hlavné stanovište 
(Námestie J. Kostru, oproti Super-
marketu TERNO), Druhé stanovište 
(pod Pieskovcom Sandberg, na kon-
ci ulice Slovinec) bude zamerané na 
spoznávanie živej i neživej prírody 

spojené so súťažami, infostánkom 
a exkurziou. Tretím  stanovišťom 
je SNM – Múzeum kultúry Chorvá-
tov na Slovensku (Istrijská 68). V 
prípade nepriaznivého počasia sa 
časť aktivít presunie do priestorov 
múzea (vstup bude zdarma) a kul-

túrneho strediska Istra Centrum na 
Hradištnej 43. Informácie o podujatí 
nájdete na  www.tikdnv.sk alebo na 
tel. č. 02 6477 0260. 
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Zlo-
chová (0907 630 852), zlochova@-
tikdnv.sk 

 Turistická Informačná Kancelá-
ria DNV a Istra Centrum, pripravujú 
zaujímavú akciu pre verejnosť. Už 
druhý ročník podujatia „SAMOVE 
HRY – otvorenie turistickej sezóny 

SAMOVE HRY

 Na základe interpelácie pos- 
lanca MZ vo veci topoľov (pí- 
sali sme o probléme v čísle 
3/08) miestny urad upozornil 
nájomcov pozemku, PD De-
vín, na povinnosť, vyplývajúcu 
zo zákona, starať sa o dreviny 
rastúce na tomto pozemku, 
ako aj na možnú zodpovednosť 
za prípadné škody, ktoré tieto 
stromy spôsobia. 
Tiež požiadali Obvodný úrad 
životného prostredia o odborný 
posudok.                                   r

Topole

Miestny odbor Matice slovenskej 
v DNV pozýva obyvateľov Devínskej
v sobotu 26. apríla 2008

na spomienku na 172. výročie 
národnej slávnosti Štúrovcov na Devíne.

Podujatie sa začína o 14.00 pod hradom Devín.

Stretnutie pre tých, ktorí chcú spojiť 
spomienku na Štúrovcov s vychádzkou 
prebúdzajúcou sa jarnou prírodou bude o 12.00 
na začiatku náučného chodníka NPR Devínska Kobyla 
pred Sandbergom na konci ulice Slovinec.

Tešíme sa na Vašu účasť

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., zaznamenala za rok 2007 

REKORDNÉ TRŽBY
vo výške 5,7 miliardy euro (193,4 
miliardy SKK). V prepočte na euro 
to predstavuje medzi ročný nárast o 
9,3%. Na rekordných tržbách spoloč-
nosti sa najväčšou mierou podieľala 

Export spoločnosti dosiahol v minulom 
roku 188,2 miliardy SKK (5,57 miliar-
dy eur). Najväčšiu časť objednávok 
vozidiel 30,1% dosiahlo Nemecko, 
ktoré sa tak stalo najväčším export-

výroba vozidiel, ktorá tvorí dominant-
nú časť produkcie Volkswagen Slo-
vakia, a. s. (VW SK). V minulom roku 
spoločnosť vyrobila celkovo 248 738 
vozidiel, čo znamená oproti minulému 
roku zvýšenie o 4,2%. Približne 80% 
výroby automobilov tvorila produkcia 
SUV. 
VW SK zaznamenal rekord vo výro-
be prevodoviek, keď výrobnú linku v 
minulom roku opustilo 376 931 prevo-
doviek, smerujúcich pre vozidlá kon-
cernových značiek Volkswagen, Audi, 
Seat a Škoda. 
 Tržby spoločnosti dosiahli v pre-
počte na euro najvyšší objem v histórii 
spoločnosti, v slovenských korunách 
zaznamenali mierne zníženie, z dôvo-
du výrazného posilňovania slovenskej 
koruny počas minulého roka.
   Investície spoločnosti v roku dosiahli 
úroveň 1,59 miliardy SKK (46,2 mi- 
lióna eur).
   

ným trhom pre VW SK. Nasledovali 
ho USA, Veľká Británia, Rusko a Tali-
ansko.
Dr. Andreas Tostmann uzatvoril po-
hľad do roku 2007: 
„Pre rok 2008 by sme chceli tieto vý-
sledky ešte zlepšiť a to je to možné 
len cez zlepšovanie našich procesov. 
Práve táto oblasť bude pre nás naj-
väčšou výzvou v roku 2008,“ uviedol 
predseda predstavenstva VW SK Dr. 
Andreas Tostmann.
 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., 
patrí s počtom 8 500 pracovníkov k 
najväčším slovenským zamestnáva-
teľom a s približne 14-percentným po-
dielom na vývoze krajiny k najväčším 
exportérom v Slovenskej republike. 
 V súčasnosti sa v závode v Bratisla-
ve exkluzívne vyrábajú Volkswagen 
Touareg a Audi Q7 a do jeho portfo-
lia patrí aj Škoda Octavia a karosérie 
Porsche Cayenne.
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DEVEX 6

Wh
W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava
aj napriek rekonštrukcii 

PONÚKAME :
• príjemné posedenie 
 so širokým sortimentom  teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk  
 (v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií  
 (do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby, 
 promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách

KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07  Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

Wh
W HOTEL

OTVORENÝ

Ďalšie podvodné e-maily
(Dokončenie z minulého čísla)

v mene Slovenskej sporiteľne 
a rady, ako sa pred nimi chrániť

Čo robiť, ak klient klikol na linku v 
podvodnom e-maile alebo vyplnil 
citlivé údaje?
 Ak klient klikol na linku uvedenú v 
e-maile, je potrebné, aby si okamžite 
skontroloval svoj počítač prostredníc-
tvom aktuálneho antivírusového pro-
gramu.
 Ak klient vyplnil  údaje požado- 
vané na zobrazenej stránke, je nevy-
hnutné, aby sa bezodkladne telefo-
nicky skontaktoval s pracovníkmi linky 
Sporotel na čísle 0850 111 888, 0910 
111 888, 0915 111 888 alebo osobne 
navštívil obchodné miesto banky.
 Ak má klient zablokované konto do 
Internetbankingu, odporúčame mu po-
žiadať o nové prihlasovacie heslo. 
 Ak klient zverejnil pozície z GRID kar-
ty po pripojení sa na linku v podvodnom 
e-maile, odporúčame mu, aby požiadal 
o vydanie novej GRID karty alebo o SMS 
kľúč, nový bezpečnostný predmet. Ak 
klient zverejnil údaje o svojej platobnej 
karte v súvislosti s phishingovými úto-
kmi, odporúčame klientovi zadať zákaz 
prostredníctvom linky Sporotel na čís-
lach 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 
0915 111 888. 
Tipy, ako prechádzať zneužitiu osob-
ných údajov
1. Ak dostanete podozrivú elektronickú 
poštu alebo sa vám na obrazovke otvorí 
nové okno (tzv. pop-up okno), kde 
máte uviesť svoje osobné, autorizačné 
alebo bankové informácie, v žiadnom 
prípade na tento e-mail neodpove-
dajte. V otvorenom okne nevypĺňajte 
žiadne údaje, nezadávajte žiadne kom-
binácie z GRID karty a neklikajte ani na 
linku uvedenú v správe.
2. Odporúčame vám nikdy neposielať 
osobné, autorizačné alebo bankové in-
formácie elektronickou poštou. Nie je 

to bezpečný spôsob prenosu osobných 
údajov a naša banka by od vás nikdy 
nepožadovala potvrdenie takýchto in-
formácií elektronickou poštou a nikdy 
by nevyžadovala zadávanie viacerých 
kombinácií autorizačných kódov z GRID 
karty naraz.
3. Otvorte si úplne nové okno v inter-
netovom prehliadači a sami zadajte 
správnu adresu internetovej stránky 
www.slsp.sk, prípadne https://ib.slsp.
sk/. V žiadnom prípade nekopírujte lin-
ku zo správy, ani tú, ktorá sa otvorila 
v novom okne. Hacker dokáže vytvoriť 
stránku, ktorá je svojím vzhľadom veľ-
mi podobná originálnej stránke banky 
a dokáže vás presmerovať na inú strán-
ku bez toho, aby ste si to všimli. 
4. Buďte opatrní pri otváraní príloh 
alebo sťahovaní súborov z elektronickej 
pošty, bez ohľadu na odosielateľa. Tie-
to súbory môžu obsahovať skryté vírusy 
alebo iný softvér, ktorý môže oslabiť 
bezpečnosť ich počítača. 
5. Ak chcete zadávať osobné údaje, 
mali by ste si overiť indikátory bezpeč-
nosti stránky, t. j.,  či sa adresa strán-
ky začína https (skratka pre bezpečný 
prenos), či nasleduje názov stránky 
ib.slsp.sk, a či je zobrazená ikona bez-
pečnostnej zámky v adresnom alebo 
stavovom riadku. 
6. Podľa možnosti nepoužívajte Inter-
netbanking v internetových kaviarni-
ach alebo miestach, kde sa na jednom 
počítači strieda viac ľudí. 
Ak potrebujete používať Internetban-
king aj v takomto prostredí, používajte 
elektronický osobný kľúč ako bezpeč-
nostný predmet s vysokou úrovňou 
ochrany.
7. Ak máte podozrenie zo zneužitia 
údajov alebo máte iné neštandardné 
problémy pri práci so službami elektro-
nického bankovníctva, bezodkladne sa 
skontaktujte s pracovníkmi linky Sporo-
tel 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 
111 888 alebo pošlite nám e-mail na 
adresu:  info@slsp.sk.

Zoberte si HypoPôžičku  

50 000 Sk až 1 000 000 Sk
 

  >> úrok od 6,9 % p.a.

  >> splátka od 430 Sk / mesačne

  >> doba splácania až 20 rokov

• nepotrebujete ručiteľov, stačí len ručenie nehnuteľnosťou
• nepotrebujete znalecký posudok
• nemusíte dokladovať,  na čo ste peniaze použili

Peniaze výhodne a rýchlo:

 50 000 Sk

 100 000 Sk

 300 000 Sk

 500 000 Sk

 750 000 Sk

 1 000 000 Sk

   5 rokov

  1 160 Sk

  2 210 Sk

  6 510 Sk

10 780 Sk

15 860 Sk

20 870 Sk

   10 rokov

     720 Sk

  1 370 Sk

  4 010 Sk

  6 650 Sk

  9 660 Sk

12 620 Sk

   15 rokov

     580 Sk

  1 110 Sk

  3 240 Sk

  5 360 Sk

  7 730 Sk

10 020 Sk

   20 rokov

     430 Sk

     990 Sk

  2 890 Sk

  4 790 Sk

  6 850 Sk

  8 830 Sk

Mesačná splátka s dobou splácania

Výška pôžičky

RPMN od 9,1% do 14,78%.

Regionálna kancelária Triangel
Fedákova 30 (za OD Saratov), Bratislava - Dúbravka

� 0918 70 90 38

PO - PIA 16.00 - 18.00         Prijmeme nových spolupracovníkov!

DENOVA  príjme do pracovného pomeru:
 
1. správcu detských ihrísk  
(náplň práce: čistota,údržba a drobné opravy 
zariadení detských ihrísk)
 
2. pracovník stavebnej čaty
(výučný list vítaný, nie je však podmienkou)
 
3. pracovníci čistoty a údržby zelene 

Informácie: osobne – Denova, Eisnerova 25, DNV
na tel.čísle – 02/ 64 778 692

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru, mechanika
- opravára nákladných vozidiel značky Renault-Trucks. 

Požiadavky: vyučený v odbore

Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves 

Ponúkame: od 20000 Sk/mesiac, mzda ja závislá  
  od výkonu, možnosť VP sk. C, 
  mladý kolektív
           zaujímavý sociálny program
           školenia v rámci siete Renault Trucks

Životopisy zasielajte:  
Galimpex-S, s.r.o., Vápenka 1, 841 07  Bratislava
Kontaktná osoba: 
Špirková Naďa, e-mail: spirkova@galimpex-s.sk
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DEVEX 7

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:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

04 - SLUŽBY

www.zamajerske.sk

Tel.: 02/ 5464 5363

Druhá fáza 

v predaji

S prírodou predo dvermi
Už onedlho si budete môcť vychutnávať 
pohodlné bývanie v Bratislave - Devínskej 
Novej Vsi a jej pokojnej časti 
- Blížne Zamajerské.

Pohodlné bývanie 

• v jednej z 12 mestských víl alebo 
v rodinnom dome

• 12 km od centra mesta
• s výborným dopravným spojením 

(diaľničný obchvat)
• v tichej lokalite s prírodou nadosah

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

•Ovčie kožušiny – predložky – dostane-
te kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvo-
ra) po-pia: 15.oo-18.oo. Možnosť aj ob-
jednať. Lacnejšie ako kdekoľvek v meste.
* Predám klavír zn.: Karol Buchta. 

Tel: 0907-732 182
• Predám motor T815, 10 valec, funkčný.

Tel.: 0905-463 418

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

Tel/zázn.. 6477 6963

• Predám v Galante veľký 4-izbový 
byt v OV, pôvodný stav, 2/6p, za 
2,5 mil. Sk.

Tel.: 0904-886 978

•HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642

•Dovolenka na chate v Tatrách. Loka-
lita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk

•Nepoznáte svoju Auru? Dajte si ju 
odfotiť.                          www.aurafoto.sk
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BICYKLE U MIRA

07 - ROZLIČNÉ

06 - NEHNUTEĽNOSTI
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Z policajného
zápisnika

•V utorok 25. 3. na ulici P. Horo- 
va neznámy páchateľ poškodil 
osobné motorové vozidlo Toyota. 
Majiteľovi spôsobil škodu 10-tis. 
Sk.
•Neznámi páchatelia kradli v pia-
tok 28. 3. na Bystrickej. Okrem ko-

FUTBAL
III. liga seniori

jar 2008 - 3. kolo
Štart – DNV               1:3 (0:1)
g: Kozmer, W. Rischer, Hrica

4. kolo 13. 4.
DNV – Rovinka          3:1 (0:0)

tla ukradli rôzne náradie, celkom 
v hodnote 138-tis. Sk.
•V ten istý deň neznámy páchateľ 
v predajni Terno ukradol občianke 
tašku s dokladmi. Spôsobil jej tak 
škodu 20-tis. Sk.
•V pondelok 31. 3. neznámy pá- 
chateľ v čase 18.00 – 20.30 h 
 rozbil na Eisnerovej výklad.
Spôsobil škodu 15-tis. Sk.

OO PZ DNV

Korenie života

- Oci, čo je dnes?
- Predsa štvrtok!
- No vidíš, a Marienka sa so 
mnou háda, že je apríl.

•••
Najťažšie sa liečia politici s 
chorým charakterom.

•••

- Šéfe, ak sa vám nepáči, ako 
pracujem, tak dajte výpoveď.

•••
- Jedny zápalky,- pýta zákazník 
v trafike.
- Obyčajné, alebo lightky?

•••
Nebojte sa inteligentných ľudí! 
Nie je to nákazlivé.

•••

 Vo štvrtok večer, po 22.00 h, nás pri výjazde od Dúbravky na spojnicu 
medzi Lamačom a DNV, prekvapilo veľa blikajúcich svetiel a veľa áut. Ha-
vária!, preblesklo nám mysľou. Nákladný ťahač plný motorových vozidiel, 
za ním totálne zdemolované auto, sanitky, hasiči, policajti.
 Podrobnosti sme sa dozvedeli až na druhý deň. Mladá vodička (31) 
strieborného Peugeotu pravdepodobne nedala prednosť v jazde náklad-
nému ťahaču. Ten ju čelne nabral a zozadu do nej ešte vrazila fabia. Mla-
dá vodička haváriu neprežila.
   V tomto frekventovanom úseku (bez semafórov) vodiči nielenže nedodr-
žujú prikázanú rýchlosť, ale podceňujú aj odhad času, kedy prichádzajúce 
(často rútiace sa) vozidlo dosiahne úroveň križovatky.                             r

 Tak sme sa konečne dočkali. 
Keď novozvolení poslanci a prvý 
starosta po prvých demokratic-
kých voľbách po nežnej revolúcii 
odobrali možnosť prevádzkovať a 
užívať objekt reštaurácie na štadi-
óne športovcom, napriek tomu, že 
si ho  vlastnými rukami vybudova-
li a dokázali aj reštauráciu úspeš-
ne prevádzkovať dostali  úder pod 
pás od vlastných poslancov.
 Mali plno rečí ako to bude všet-
ko lepšie  , keď to bude menežovať 
mestská časť, lebo športovcom sa 
nedá dôverovať. Čas a život ukázal, 
že nemali pravdu a dospeli sme do 
situácie keď objekt je v dezolát-
nom stave, MČ má s ním problé-
my, ktoré  nedokáže riešiť a je to 
celé v začarovanom kruhu.   
 Pikantériou na tom je i to, že 
riaditeľom spol. DNV Sport, kto-
rá má reštauráciu v správe,  je 
vtedajší starosta našej MČ, ktorí 
reštauráciu športovcom odobral.  
Aj v dozornej rade sú poniektorí 
vtedajší poslanci. 
   My sme reštauráciu budovali 
hlavne pre potreby telovýchovy a 
pre získavanie finančných pros- 

triedkov pre telovýchovu.Dnes je 
na programe dňa odpredaj zde-
vastovanej reštaurácie. Pre istotu 
však nadefinovali potenciálnym
kupcom také podmienky podnika-
nia, ktoré budú spĺňať  požiadav-
ky bez ohľadu na to, či nanútený 
druh podnikania  bude alebo ne-
bude pre podnikateľa ziskový. 
Alebo kupcovi budú naši poslanci 
garantovať  zisk s podnikania z 
prostriedkov MČ, keď ich podnika-
nie náhodou nebude ziskové? 
   Nepáči sa mi však, začiatok kús-
kovania športového areálu, o tom 
som už diskutoval -o spolupráci  
troch kohútov na jednom smetis-
ku.
   Dostatok potrebného priestoru 
na parkovanie pre reštauráciu 
alebo iný druh podnikania je i 
vedľa tréningového ihriska oproti 
budove reštaurácie. Alebo sa tam 
plánuje krytá plaváreň?
   Nuž neviem, kto ten marast dá 
po vás MY poslanci v budúcnosti 
do poriadku. Ja to tipujem na za-
čiatok konca športového areálu.

Ing. Peter Ebringer

Odpredaj reštaurácie na štadióne

g: M. Adam, M. Rischer, W. 
Rischer

Dorast III. liga

Sv. Jur – DNV                    1:5
g. Kudláč, Bača, A. Šmahov-
ský, Granec, Bródy

r

 V krásnu slnečnú nedeľu 13. aprí-
la sa v priestoroch Max Fit  usku-
točnil už 2. ročník stolnotenisového 
turnaja a Putovný pohár zástupcu 
starostu MČ DNV. Turnaja sa zú-
častnilo 20 hráčov,  rozdelených do 
štyroch 5 – členných skupín. V skupi-
nách sa bojovalo systémom každý s 
každým s tým, že prví dvaja postúpili 
do ďalších bojov o celkového víťaza 
a držiteľa putovného pohára pre rok 
2008. 
 Je potešiteľné, že tohto roku bola 
úroveň turnaja zo strany zúčast-
nených hráčov ešte lepšia ako pri 
prvom ročníku vlani. Celkovým víťa-
zom a držiteľom Putovného pohára 
zástupcu starostu MČ DNV pre rok 
2008 sa stal Marián Ondrej, ktorý v 
priebehu turnaja nepoznal premoži-
teľa. Na druhom mieste sa umiestnil 
Peter Šándor, na treťom mieste Juraj 
Kapiáš a na štvrtom mieste Miroslav 
Haššo. Hráči umiestnení na prvom 
až štvrtom mieste obdržali ocenenia 
vo forme pohára a medaily, ako aj 
vecnú a upomienkovú cenu. Víťazom 
turnaja porazených v základných 

skupinách a držiteľom ceny útechy 
sa stal  Rastislav Palkovič, ktorý ob-
držal aj vecnú a upomienkovú cenu. 
 Na  zabezpečenie turnaja a za-
kúpenie ocenení pre víťazov ako aj 
časť občerstvenia  prispela mestská 
časť DNV formou finančného príspe-
vku. Ďakujeme aj sponzorom: potra-
vinám Baranovičová, reštaurácii U 
Michala,  Drahomíre  Ludvigovej, 
ktorí prispeli formou občerstvenia a 
palacinkárni Stupka, ktorá prispela 
finančnou čiastkou.

rb  

Víťaz nepoznal premožiteľa

Minuloročný víťaz neuspel

OZNÁMENIE O DERATIZÁCIÍ
Do 20.4 2008  sa uskutoční  v Devínskej plošná deratizácia v rozsahu  
verejné priestranstvá  a nelegálne skládky odpadov. 
 Na verejných priestranstvách budú deratizačné nástrahy použité pria-
mo do nôr  od hlodavcov, do kríkovej výsadby a na nepovolené skládky 
odpadov budú použité  návnady v krmítkach. V budovách a školách budú 
umiestnené nástrahy tak, aby k nim bol znemožnený prístup nepovolanej 
osoby a tieto budú označené výstrahou.
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