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 Z novembra sa stal symbol. 
Už oddávna si na začiatku 
pripomíname našich blíz-
kych, ktorí odišli do večnosti. 
Postupne pribúdalo udalostí 
hodných spomienok práve 
v mesiaci november. Nám 
však, aspoň sa domnievam, 
zostal v pamäti 17. november 
1989, v súčasnosti Deň boja 
za slobodu a demokraciu, 
ako prelomové obdobie 
v našich dejinách, ktoré malo 
priniesť zmeny k lepšiemu. Pre 
všetkých.
 Očakávanie boli iné ako 
vyzerá realita, ktorej sa ľudia 
dočkali.
 Sme síce „bohatší o se-
bapoznávanie“ ako vraví Ján 
Budaj, jeden z protagonistov 
Novembra 89, ale spokojnosť, 
ako taká, nenastúpila a nevy-
menila istoty-neistoty minulé-
ho režimu.
   Dnešní mladí už netušia 
aký obsah mal pôvodný zápas 
o zmeny, najmä keď im otco-
via potvrdzujú koľko bývalých 
partajníkov sa vyskytuje v čele 
nových procesov pre...zvyčajne 
iba pre svoj vlastný prospech.
 „Žiadna sebarefl exia sa 
nekonala, tobôž duchovná 
obroda“, myslí si spisovateľ, 
bývalý politický väzeň Rudolf 
Dobiáš.
 Je smutné konštatovanie, 
ak november 89 prirovnávajú 
k premárnenej šanci.
 Doženú ten defi cit v pamäti 
rodičia, alebo sa pridajú aj 
školy?

Vydavateľ

V 
čí
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Podľa priebežných výsledkov, 
ktoré zverejnil Štatistický úrad 
SR sa na sobotných krajských 
(župných) voľbách z 563 131 
zapísaných voličov zúčastnilo 

121 928, čo predstavuje 
volebnú účasť 21,65 %.
V DNV 9. 11.  zo 14 711 
oprávnených voličov 
prišlo k urnám 2 903 

občanov, čo predstavuje 
19,73 %. Keďže župana 

sme si nezvolili, do druhého 
kola Dvaja kandidáti 

P. Frešo a M. Beňová. 
V čase vyjdenia novín 
víťaz už bude známy.

• Zástupca starostu MČ DNV 
Mgr. Martin Čorej sa 

 k 31. 10. 2013 vzdal funkcie 
zástupcu starostu. Starosta 

touto funkciou poveril poslanca 
Mgr. Petra Kruga 1. 11. 2013.

• Slávnostnú akadémiu 
pri príležitosti 150. 

výročia založenie Matice 
slovenskej v našom kraji 

usporiadala Krajská rada MS 
v priestoroch Istracentra 

v DNV v nedeľu 17. 11. 2013. Vo štvrtok 14. novembra odhali-
li v Devínskej Novej Vsi, v blízkosti 
Cyklomosta slobody, pamätník 
obetiam Železnej opony. Vytvore-
nie pamätníka podporil Bratislav-
ský samosprávny kraj, rakúsky 
partneri, Európska únia i Ústav 
pamäti národa. Na pamätníku, 
ktorý vytvoril Juraj Čutek, v tvare 
prelomenej mramorovej tabule, 
je 42 mien, ktorí prišli o život pri 
pokuse emigrovať práve cez rieku 
Moravu do Rakúska.

 Odhalenia pamätníka sa 
zúčastnili Pavol Frešo, župan BSK, 
Anton Srholec, predseda Konfed-

Odhalili nový pamätník
erácie politických väzňov Sloven-
ska, Ondrej Krajňák, predseda 
správnej rady Ústavu pamäti 
národa, Milan Jambor, starosta 
MČ DNV a niekoľko občanov.

r

 Spomienkovú akciu 
k 17. novembru, za zvukov 
hudobných evergreenov 
oných novembrových čias 
usporiadalo aj OZ Devínska 
inak na námesti. J. Kostru 
v nedeľu 17. 11. 2013. 

t

VÝROČIE FARNOSTI
Trojsté výročie samostatnej 
farnosti Devínska Nová Ves si 
pripomenuli veriaci v dňoch 
23. – 24. 11. 2013 odborným 
seminárom, prezentáciou kni-
hy k jubileu autorov J. Klačka, 
K. Moravčík, slávnostným 
koncertom a slávnostnou sv. 
omšou. Viac v budúcom čísle.

1   Odhalili nový pamätník • Výročie farnosti   

2   Naše výročia • Adventné dielne   

3 - 5   Anketa • Revitalizácia Istrijskej 

• Slovo Novovešťanov   6   Kultúra   

7   Spoločenská kronika   8   Pred 75 rokmi 

• Nový bežecký okruh   9-10   Inzercia 

• Nový obchod • Uprednostníme plynulosť?...   

11   Motoršport   12   Z policajného zápisníka 

• Anglický klub v DNV • šport
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DEVEX 2

 Zamračené ráno, hmlisté 
dopoludnie, nemilosrdný vietor 
– neklamné znaky blížiacej sa 
zimy. Na druhej strane salónky 
na pultoch, zhon  v obcho-
doch, hviezdičky vo výkladoch 
– neklamné znaky blížiacich 
sa vianočných sviatkov. Pýtate 
sa, čo k tomu ešte chýba? No 
predsa ADVENTNÉ DIELNE 
v Základnej škole na Ulici 
Ivana Bukovčana 1. Tešíte sa? 
Veď predsa aj máte aj na čo! V 
sobotu 7.decembra sa otvoria 
brány školy, aby v čase od 14.00 
do 18.00 hodiny privítali 
všetkých , ktorí si chcú vychutnať 
tú pravú predsviatočnú atmosféru. 

POZVÁNKA na

 Výročia sprevádzajú náš život 
už veľmi dlho. Priznám sa, že 
som mal od malička rád históriu. 
Človek sa jej prostredníctvom 
dokázal preniesť niekoľko storočí 
alebo aj tisícročí naspäť a rád som 
premýšľal, ako žili naši predkovia, 
čo ich trápilo, z čoho mali radosť.    
V auguste tohto roku uplynulo 165 
rokov  od vybudovania železnice, 
ktorá spojila Bratislavu s Viedňou. 
Prechádzala Devínskou Novou 
Vsou a od základu zmenila jej fun-
govanie. Dovtedy sme boli malou 
ospalou dedinkou pri Bratislave, 
z ktorej sa za pár desaťročí stalo 
doslova priemyselné centrum. 
V roku 1870 tu vznikla tehelňa, 
vápenka, v roku 1886 bola 
splavnená Morava. Nedávno 
som sa od svojho priateľa, 
úžasného človeka a vynikajúceho 
historika J. Klačku dozvedel, a, 
že pri budovaní tejto železnice 
zomrelo len na území našej mes-
tskej časti 114 ľudí, z toho bola 
8 obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi. Keď si predstavíme, koľko ti-
sícov kubíkov zeminy bolo treba 
premiestniť, aby táto železnica 
mohla vzniknúť, uvedomíme si, 
čo všetko naši predkovia museli 
zvládnuť bez techniky, ako ju 
poznáme teraz. Nehovoriac o 
tom, že zásadne zmenila jej výzor. 
Časť Grby, tam kde je dnes sídlis-
ko Kostolné sa doslova presunula, 
aby mohol vzniknúť násyp pod 

Naše výročia

ADVENTNÉ
dielne

Škola ožije tradičným sviatočno-
pracovným ruchom a v triedach 
zavládne skvelá atmosféra. Bude 
sa piecť, ochutnávať, maľovať, 
lepiť, zdobiť, strihať...príďte, sami 
uvidíte, čo všetko sme pre vás 
pripravili.  Tradícia je tradícia! 
Tešíme sa na všetkých! Inšpiráciou 
nech je pre váš básnička našej  
šiestačky Katky Beňuškovej.

Čas čakania
Snehové vločky tíško padajú,
ľudia už na Vianoce túžobne 
čakajú.
Aj deti sa veľmi tešia

ako do snehu rýchlo pobežia.
Aj vianočné kalendáre
pomaly sa míňajú,
aj Vianoce tichúčko
medzi nás na zem schádzajú.

Srdiečko mám pripravené
a veľmi sa teším
ako do kostola ku jasličkám
opäť s veľkou radosťou pobežím.

Soňa ŠKULOVÁ

železnicou. V zime pracovalo na 
tejto stavbe 2000 robotníkov a 
500 povozov, v lete až 10 000 
robotníkov. Často chodíme okolo 
nej bez toho, aby sme si to uve-
domili. Aj náš cintorín tak ako ho 
dnes poznáme vznikol preto, lebo 
už nebolo kam pochovávať ľudí, 

nakoľko dovtedy sa pochovávalo 
len okolo samotného kostola. Pre 
mňa je toto výročie osobné tým, 
že môj starý otec jazdil na tejto 
trati ako rušňovodič. Babka mi 
ako malému chlapcovi rozpráva-
la, ako ho chodila na kraj Grby 
vyzerať a ako mu spolu so svojimi 
dcérami kývali.

 V novembri si pripomenieme 
trojsté výročie samostatnej far-

nosti v Devínskej Novej Vsi. 
S úctou a vďakou si pripomíname 
vyše tri desiatky farárov, ktorí svo-
jim poslaním, radou i vypočutím 
pomáhali uniesť a žiť všetko, čo 
doba priniesla. A doba to nebola 
rozhodne ľahká. Naši predko-
via prežili mnohé povstania, 2 
svetové vojny a mnoho ťažkých 
chvíľ, ktoré si v dnešnej dobe 
nevieme už ani len predstaviť. 
Na tomto mieste by som našim 
predkom rád poďakoval za to, 
že aj v najťažších chvíľach sa 
nevzdávali a vybojovali pre 
nás to, čo dnes berieme ako 
samozrejmosť. Zachovali pre nás 
vieru, jazyk, identitu. Naša farnosť 
je v spoločnosti stále vnímaná 
ako centrum duchovnosti a spiri-
tuality. Každý Novovešťan pozná 
zvuk zvonov kostola, príležitostne 
navštívi cintorín, počas sviatkov 
sa na chvíľu zastaví a zamyslí 
nad vecami, ktoré nás presahu-
jú. Prajem našej farnosti a nám 
všetkým do ďalšej tristoročnice 
mnoho krásnych spoločných chvíľ 
naplnených kresťanskou láskou 
a mnoho síl v napĺňaní Kristovho 
evanjelia. Často počúvam ponosy 
a sťažnosti na to, akú žijeme ťažkú 
dobu a ako je všetko zlé. Keď si 
ale predstavíme, ako žili naši 
predkovia pred sto, dvesto, tristo 
rokmi uvedomíme si, že tie naše 
„problémy“ sú voči starostiam 
našich predkov väčšinou len ma-
lichernosti.

Milan Jambor, 
starosta MČ DNV
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 DEVEX 3

Vzhľadom na viaceré žiadosti občanov opakujeme
 možnosť vyjadriť sa k otázke:

ZELEŇ V DEVÍNSKEJ

Majú obyvatelia Devínskej pocit, že zelene v obci 
a/ ubúda na úkor parkovacích miest
b/ je primerane k počtu obyvateľov
c/ treba prijať opatrenia na výrazné zlepšenie
 aa/ parkovania
 bb/ budovanie zelene
 cc/ oboch 

Prirodzene, ak odpovedia dvaja-traja občania nepôjde o reprezen-
tatívny prieskum. Ak dostaneme do redakcie viac ako desať príspe-
vkom, odovzdáme ich ako podnety komisii životného prostredia, 
najzaujímavejšie uverejníme a vyžrebujeme jedného z prispievateľov 
o vecnú cenu. Anketu uzatvoríme v decembri. 

Redakcia

 V súlade s dodatkom pro-
tokolu o vzájomnej kultúrnej 
a spoločenskej spolupráci medzi 
obcami Devínska Nová Ves a Sve-
ti Ilija v Chorvátsku sa v dňoch 
9. a 10. 11. 2013 zúčastnila 
delegácia MČ DNV sviatku mla-
dého vína vo Sv. Ilija.

 Zástupcov MČ DNV, 
M.Jambora, starostu, Petra Kruga, 
zástupcu starostu, Gustáva Dude-
ka, veliteľa DHZ so svojimi členmi 
prijali Marin Bosilj, starosta Sv. Ilija, 
Dean Hrastič, zástupca starostu, 

Martin Hajdinjak, prednosta odd-
elenia hospodárstva a regionál-
neho rozvoja a európskej inte-
grácie, Vodopija Stjepan, Marin 
Bužanič a Cesar Ivica, zástupco-
via DHZ.

 Obec Sv. Ilija je súčasťou 
Varždínskej župy. Spolupráca 
medzi obcami má základy z ob-
dobia vlasteneckej vojny, kedy 
DNV pomáhala v ťažkých časoch. 
Najintenzívnejšia je spolupráca 
medzi hasičskými združeniami.

r 

 Práce na revitalizácii Istrijskej, ako sme písali v minulom čísle, pre-
biehajú vraj podľa harmonogramu. Medzi tým sa však objavujú aj 
kritické hlasy na tú, či onú, už takmer dohotovenú časť. Požiadali sme 
kompetentných o reakciu a vysvetlenie, nepodarilo sa ich dostať do 
uzávierky tohto čísla, preto predpokladáme, že budú pripravené do 
čísla nasledujúceho, ktoré má uzávierku 6. 12. 2013.
 Zatiaľ sa nám podarilo zistiť, že projekt, ktorý bol k dispozícii 
v podstate od roku 2003, každý rok a každý krok zmien bol prezen-
tovaný a vlastne k dispozícii verejnosti, členom odborných komisií, 
pripomienky príslušní pracovníci zapracovávali... aká je dnes realita 
máme možnosť posudzovať na vlastné oči, aj keď zatiaľ ako zozpra-
covanú stavbu. Verme, že  konečný výsledok naplní naše očakávania.

r 

 Keď mi suseda, čo emigro-
vala do Nemecka v roku 1987 
hovorila ako pre o desať centov 
lacnejší benzín merala vždy cestu 
o niekoľko ulíc ďalej, ako bola 
jej najbližšia pumpa, nevedel 
som o čom hovorí. Teraz tomu už 

začínam rozumieť.
Mi

 Dopravná situácia na ulici 
Jána Jonáša - uprednostníme 
plynulosť pred bezpečnosťou?      
Skutočnosť, že situácia v doprave 
na ulici Jána Jonáša bola dl-

SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

ANKETA * ANKETA * ANKETA

PRIATEĽSKÁ NÁVŠTEVA

REVITALIZÁCIA ISTRIJSKEJ

hodobo kritická netreba miestnym 
obyvateľom zvlášť zdôrazňovať. 
Preto sa mnohí z nás potešili 
začiatku výstavby kruhového ob-
jazdu na križovatke ciest Jána 
Jonáša a cesty č. 505, osadeniu 
modernejších zastávok MHD 
či novému asfaltovému povrchu 
vozovky. Samozrejme, skvelé 
zmeny. Plynulosť dopravy dostala 
zelenú. Z dvojprúdovej cesty sa 

stala trojprúdová. Aj vďaka tomu 
už kolóna kamiónov čakajúcich 
na vstup do závodu VW nebude 
tvoriť prekážku v doprave. Ako je 
to však s bezpečnosťou? Kam 
sa “stratil” jeden z priechodov 
pre chodcov, ktorý ľudia využívali 
v ďaleko vyššej miere ako ten, 
ktorý zostal. Ranný obraz ľudí 
živelne prechádzajúcich na 

(Pokračovanie na strane 4)
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DEVEX 4

druhú stranu cesty (vrátane detí 
smerujúcich do škôl) ma napĺňa 
obavou, či je nešťastie len otáz-
kou času. Možno si poviete “veď 
tu jeden priechod je, môžu využiť 
ten”. Tí, ktorí tu žijete však viete, 
že práve v mieste zrušeného 
priechodu vyúsťuje jeden 
z chodníkov, ktorí vedie k väčšine 
hlavných vchodov domov. Je 
logickým a prirodzeným miestom, 
kadiaľ ľudia prechádzali. Má 
byť podľa vás a kompetent-
ných prioritou bezpečnosť tých 
najzraniteľnejších účastníkov 
- chodcov? Verím, že áno. Do-
konca si myslím, že v tomto úseku 
je nie len že potrebný tento 
priechod pre chodcov, zaslúžil by 
si i dopytovú svetelnú signalizáciu 
a zníženie maximálnej povolenej 
rýchlosti.
 Mimochodom, v blízkosti 
križovatky ústi na cestu aj cyk-
lotrasa vedúca smerom na Záhor-
skú Bystricu. Nakoľko práce v tej-
to časti stále prebiehajú, zatiaľ nie 
je jasné, ako bude zabezpečená 
bezpečnosť cyklistov vychádza-
júcich na hlavnú cestu, resp. 
obyvateľov okolitých domov, ktorí 
budú mať záujem ísť sa týmto 
smerom prejsť.

Mgr. Peter Kulifaj,
 obyvateľ ulice 

Jána Jonáša

 Vážený pán Denis Ružovič!
 Dovoľujem si ozvať sa vám 
ako obyvateľ Devínskej Novej 
Vsi, ktorý sa cíti vašim článkom 
v Devexe zo dňa 20. 10. 2013 
na strane 7 a 8 niekoľkonásobne 
zneistený a dotknutý.
 Najprv píšete, že zasadnutie 
zastupiteľstva o 10 hodine má 
svoje čaro a neskôr sa kriticky 
pýtate, prečo občania neprídu 
a nezaujímajú sa o priebeh zasa-
dnutia osobne. Žiadne tajomstvo, 
jednoducho sme v práci, aby 
sme okrem iného mohli daňami 
prispievať na fi nancovanie ro-
zhodnutí zastupiteľstva. Takže nie 
čaro, ale neúcta k prispievateľom 
do spoločnej kasy. Preto mi neos-
táva iné, než napísať môj názor.
 Prečítal som si váš článok a od 

SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

(Pokračovanie zo strany 3)
poslanca Ružoviča som dostal 
vysvetlenie Vašich invektív voči 
jeho činnosti, resp. jeho záujmu 
o tú časť DNV, kde býva on, ja 
a mnoho iných občanov, ktorých 
zvolení poslanci zastupujú. Vraj 
ide vo Vašej kritike v prvom rade 
o vybudovanie kruhového ob-
jazdu na Mečíkovej ulici. Vedzte, 
že riešenie tejto nebezpečnej 
križovatky, kde autá  jazdili 
veľkou rýchlosťou a dlhodobo 
ohrozovali bezpečnosť a zdravie 
našich detí, bolo v záujme mno-
hých občanov, ktorí sa k tomu 
aj písomne vyjadrili. V bezpros-
trednej blízkosti križovatky žijú 
desiatky rodín s malými deťmi! 
Je povinnosťou poslanca riešiť 
problémy občanov. Preto sa mi 
zdá neférové, ak túto záležitosť 
zosobňujete. Alebo je snáď naša 
obava o zdravie a životy našich 
detí vo Vašich očiach neopod-
statnená? Vašu demagogickú 
a závisť podnecujúcu poznámku 
o poslancových domoch ste si 
v tejto súvislosti mohli odpustiť.
 A ak naliehate, že  “treba 
konečne niečo urobiť s tým, 
že polovica zastupiteľstva je 
z Kolónie”, dúfam, že máte na 
mysli demokratické postupy, 
pričom výsledok vôle občanov 
mienite rešpektovať. Inak by som 
sa cítil Vaším článkom tretíkrát 
dotknutý.
S pozdravom

Doc. Dr. Martin 
Mikolášik, PhD.

 Postrehy občana zo zasa-
dnutia miestneho zastupiteľstva  
13.11.2013
 Na začiatok sa musím priznať, 
že na tomto zastupiteľstve som 
zažil šok. Privodil mi ho pán po-
slanec Hečko, ktorý na začiatku 
zastupiteľstva chcel pridať do 
programu jeden bod. Keď ho 
starosta vyzval, aby ho predložil 
v písomnej forme, aby on aj os-
tatní poslanci vedeli o čom majú 
hlasovať, tak to odmietol s tým, 
že ho rozdá až vtedy, keď bude 
schválený do programu. A čuduj 
sa svete, ostatní poslanci s tým 
nemali žiadny problém, zahlaso-
vali o pridaní bodu do programu, 

ktorý ani nevideli. Keď bod do pro-
gramu prešiel, až potom materiál 
poslanec Hečko rozdal ostatným 
poslancom a starostovi. Pre tých, 
ktorý nepoznajú reálie nášho 
zastupiteľstva – pán Hečko je ten 
poslanec , ktorý 3 roky rozpráva, 
že každý materiál musí prejsť 
príslušnými komisiami, Miestnou 
radou a až potom by mal ísť do 
zastupiteľstva. Ten istý poslanec 
tvrdí, že najlepšou politikou je 
hovoriť vždy pravdu. Úsudok si ut-
vorte sami, jemne povedané mi to 
pripadá tak, že vodu káže a víno 
pije. A to nehovorím o tom, že 
v našom zastupiteľstve je predse-
dom poslaneckého klubu SDKÚ-
SAS a pritom je člen strany NOVA 
a zo strany SAS už dávno odišiel.    
Je elementárnou politickou 
kultúrou položiť funkciu predsedu 
klubu, keď odídem zo strany, za 
ktorú som sa stal predsedom. V mi-
nulom článku som vyzval poslan-
cov Hečka a Tešoviča ako predse-
dov poslaneckých klubov, aby 
zmenili poriadok odmeňovania 
a znížili si odmeny. Nestalo sa 
tak, takže pravda podľa poslanca 
Hečka je to, že jeho poslanecký 
plat je cca 500 eur mesačne a to 
aj v čase prázdnin, keď žiadne 
zastupiteľstvo nezasadá. Je to 

podľa vás v poriadku? Určite 
nie.    Ale poďme k programu. Bol 
pomerne bohatý, niektorí poslanci 
pridávali aj ďalšie body do pro-
gramu. V bode rokovania starostu 
sme sa dozvedeli, že starosta 
rokuje s ministerstvom školstva 
o možnosti umiestniť do školy na 
Charkovskej ulici múzeum školstva 
a pedagogiky. Bolo by to fajn, 
keby sme našli tejto našej budove 
takéto využitie, zatraktívnilo by to 
Devínsku ešte viac.    Rokovalo sa 
aj o spoločnom stavebnom úrade 
s Lamačom, kde poslanci rozhod-
li, že nebudeme mať spoločný 
stavebný úrad. 
 Historickou chvíľou nazval 
starosta prerokovanie a schvále-
nie zadania pre vypracovanie 
Územného plánu centrálnej mests-
kej zóny v Devínskej Novej Vsi. 
O tomto dokumente sa doteraz 
len hovorilo a po viac ako 20 
rokoch bude konečne realitou. 
V bode 11 poslanci zrušili existu-
júce zásady kontrolnej činnosti, 
ktoré prokurátorka v označila 
v mnohých bodoch sa protizákon-
né. Ide o presne tie isté zásady 
kontrolnej činnosti, na ktoré 
sa neustále odvolával miestny
kontrolór pán Dedinský. Aj 

(Pokračovanie na strane 5)
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DEVEX 5

 Žiaci zo Základnej školy na Ulici 
Ivana Bukovčana sa tento školský 
rok zapojili do projektu Záložka do 
knihy spája školy vyhlásenému pri 
príležitosti Medzinárodného mesia-
ca školských knižníc 2013. V rámci 
projektu sme nadviazali priateľské 
vzťahy s partnerskou školou 
v Tepliciach v Českej republike 
a pustili sme sa do zadanej  práce.  

Školská knižnica naplno ožila  
a piataci so šiestakmi strihali, lepili 
a predovšetkým maľovali. Ich úlohou 
bolo na záložky do kníh zobraziť 
svojich obľúbených literárnych 
hrdinov. Záložky boli skutočne 
neobyčajné a originálne, ožívali na 
nich   Pipi Dlhá Pančucha, Winnetou, 
Guľko Bombuľko, Danka a Janka, 
Malý princ a mnoho  ďalších.  

Následnou výmenou záložiek 
s českou školou sme vytvorili pestrý  
svet literárnych postáv a dokázali 
sme, že knihy máme radi a čítanie 
nás stále baví. Zároveň sme získali 
nových priateľov v Čechách  a naša 
spolupráca  sa týmto projektom 
naplno rozbehla. 

Soňa Škulová

z tohto si môžeme spraviť obraz 
o tom, ako táto činnosť roky fun-
govala. Zaujímavý priebeh malo 
prerokovanie prenájmu budovy 
pre Dom sociálnych služieb. Do 
riaditeľky Ludvigovej sa postupne 
pustili poslanci Ružovič, Tešovič 
a Hečko. Ružovič operoval 
s divnými číslami o počte klien-
tov, ktorí sú z Devínskej, Hečko 
riaditeľke vyčítal spôsob, akým 
vedie Senecio a Tešovič ju priamo 
vyzval na odstúpenie z funkcie. 
Na vysvetlenie – DSS Senecio 
je riadený správnou a dozornou 
radou, kde sedeli a sedia len po-
slanci. Tri roky bolo všetko v po-
riadku a teraz je zrazu všetko 
zlé !? Poslanec Hečko bol do-
nedávna podpredseda správnej 
rady... Poslanci schválili aj prevod 
garáže v bytovom dome na Istri-
jskej 12, ktorú vlastní mestská časť 
a nevyužíva ju. Je to fajn, peniaze 
takto získané môžeme použiť na 
dobré projekty. Na rokovanie 
zastupiteľstva bol poslancom 
Ružovičom pridaný bod informá-
cia o rekonštrukcii záchodov na 
škole I. Bukovčana 3. Poslanci 
Ružovič, Čorej, Hečko sa poza-

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

(Pokračovanie zo strany 4) stavovali nad tým, ako vyzerá 
rekonštrukcia, že je na podlahe 
zažratá špina a bolo tam cítiť 
moč. Starosta aj s riaditeľom 
Denovy pánom Melkusom im 
odpovedali, že za peniaze, 
ktoré na to boli vyčlenené sa 
urobilo maximum. Čo sa týka 
špiny na podlahe a zápachu, 
to je, myslím, problém riaditeľa 
školy, ktorý zodpovedá za to, že 
toalety majú byť upratané a bez 
zápachu, takže páni poslanci 
búchali na nesprávnu bránu. A to 
nehovorím o tom, že poslanci 
Hečko a Ružovič na júlovom 
zastupiteľstve navrhovali stiahnuť 
z rokovania bod o rozpočtových 
opatreniach, vďaka ktorým sa 
rekonštrukcia mohla realizovať. 
Podľa slov starostu boli toalety 
v katastrofálnom stave a bol 
najvyšší čas ich opraviť. Ďalším 
bodom pridaným do programu 
na podnet poslanca Čoreja bol 
stav rekonštrukcie Istrijskej ulice. 
Zastupiteľstvo požiadalo sta-
rostu o odpovede na predložené 
otázky, takže o tomto probléme 
sa bude rokovať na ďalšom 
zastupiteľstve. 

Denis Ružovič

HRDINOVIA Z KNÍH NA ZÁLOŽKÁCH

SLOVO majú Novoveštania

PODUJATIA 
TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE DNV

12. 12. 2013, 11.00 h
Autobusový výlet

Viedeň – Vianočné trhy
Miesto odchodu: TIK DNV

31. 12. 2013, 10.00 h
Exkurzia

Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu 
Miesto odchodu: TIK DNV

Prihlasovanie a bližšie informácie: 
Turistická informačná kancelária DNV, 

Istrijská 49, 
02/6477 0260 • 0917 164 215, 

www.tikdnv.sk • www.tikdnv.sk

Začiatok novembra tradične patrí
pamiatke zosnulých.

Na takýto obrázok sme už aj zabudli?
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DEVEX 6

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

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

1.12. o 17.00 h  Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom Jakuba Abraháma 
bude herečka Gabika Dzuríková, hudobný hosť: spevák Filip Biró 

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 

6. - 8. 12. Vianočná ulička

 - vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi, stánkový predaj od 10.00 do 21.00 h
Kultúrny program:
Piatok 6.12.

 17.30 Mažoretky Tina                             
 17.50 Ofi ciálne otvorenie        
 18.00 Pavol Hammel
 19.00 Taktici
 20.00 ELÁN tribute
Sobota 7.12.

 16.00  Orchester ZUŠ 
 17.00  Klapa Ravnica
 18.00   CaK komorný dychový orchester 
 19.00 Five Gentlemen
 20.00 Balkansambel
Nedeľa 8.12.

 16.00 Borovienka z Lančára
 17.00 Tomáš Ondriáš
 17.30 Mikuláš náš – mikulášky program pre deti 
  (DFS Kobylka, FS Črip, DFS Grbarčieta)
 19.00 ĽH Petra Kuštára

Miesto: Hradištná ulica, Devínska Nová Ves
Organizuje: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves

9., 11., a 12.12.  o 15.00 - 17.00 h  Vôňa Vianoc

- ukážky pečenia vianočných oblátok a zdobenia medovníčkov 
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6

10.12. o 18.00 h  Vianočný vinš

- verejný vianočný koncert žiakov a pedagógov 
Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi

Miesto : veľká sála Istra Centra, 

13.12. o 16.00  h  Vianoce s Kobylkou

- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: veľká sála Istra Centra 

14.12. o 15.00 h   Vianočné posedenie JDS

- vianočné posedenie Miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku

Miesto: veľká sála Istra Centra

15.12. o 15.00 h Vianočné posedenie MO Matice slovenskej v DNV 

 - slávnostné vianočné posedenie s kultúrnym programom členov 
a sympatizantov Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi

 Miesto: veľká sála Istra Centra

19.12. o 19.00 h  Galavečer TC Eleganza

- predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza
- bližšie informácie www.eleganza.sk 

Miesto: veľká sála Istra Centra

Základná umelecká škola, Istrijská 22 vás 
pozýva na tieto podujatia:

 
27. 11. 2013 Chrámový koncert pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu vierozvestcov sv.Cyrila a sv.Metoda na územie Veľkej 
Moravy. Koncert sa uskutoční v kostole Ducha Svätého v Devín-
skej Novej Vsi o 18:00 hod. 
10. 12. 2013 Vianočný vinš – Istra Centrum, 18:00 hod. 
11. 12. 2013 Muzikál Pinocchio – 1. premiéra 
- DK Dúbravka, 18:00 hod. 
14.12.2013 Muzikál Pinocchio – 2. premiéra 
- DK Dúbravka, 17:00 hod.

Fotofórum DNV 2013
 Výstava fotografi í v SNM múzeu kultúpry Chorvátov na Slovensku 
(Istrijská 68) predstavila 6. 11. 62 fotografi í od 19 autorov. Výstavu si 
záujemcovia môžu pozrieť ešte do konca novembra.

z

• Správa hlupáka o 
tom, čo hovorí múdry 
človek, nemôže 
byť nikdy presná, 
lebo hlupák podve-
dome prekladá to, 
čo počuje, do toho, 
čomu rozumie.

• Domnievam sa, že 
by sme mali vždy 
brať do úvahy svoje 
názory s istou mierou 
pochybnosti. Neželal 
by som si, aby ľudia 

dogmaticky verili akejkoľvek 
fi lozofi i, dokonca ani mojej.

• Nikdy by som nepoložil život 
za svoje presvedčenie, lebo by 
som sa mohol mýliť.

• Ak by v dnešnom svete bolo výz-
namné množstvo ľudí, ktorí viac 
túžia po vlastnom šťastí, než po 
nešťastí druhých, mohli by sme tu 
mať už o pár rokov raj.

• Nech sa to už týka čohokoľvek, 
vždy je zdravé z času na čas 

napísať otáznik k tvrdeniam, 
ktoré sme už dlho považovali za 
samozrejmé.

• Hovorí sa, že človek je rozumné 
zviera. Po celý život som hľadal 
dôkazy, ktoré by mohli toto 
tvrdenie podporiť.

• Život sú iba preteky, v ktorých 
ide o to, ako sa stať radšej 
zločincom, než jeho obeťou.

• Mnohí ľudia by radšej umreli, 
než by mali myslieť. A naozaj sa 
im to stáva.

• Nikto neklebetí o tajných cnosti-
ach iných ľudí.

• Naše demokratické systémy ešte 
stále predpokladajú, že hlúpy 
človek bude skôr poctivý, než 
človek rozumný.

B. Russell
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DEVEX 7 

Zosobášili sa

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spomienka

Spolocenská kronikaˇ

Vladimír PETRÁŠ a Katarína KRUGOVÁ
Patrik FRATRIČ a Veronika JAKUBCOVÁ

Mgr. Peter HOLANSKÝ 

a Katarína KOVÁČOVÁ
Ing. Patrik OHERA 

a Mgr. Miroslava POCISKOVÁ
Ing. Miroslav RADIČ 

a Mgr. Katarína JAĎUĎOVÁ
Miroslav RADA a Lenka DANIŠOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Amália DRITOMSKÁ

Adela BRÁZDOVÁ
Pavol MIKLOVIC

Lucia ĽAHKÁ
Matúš ĽAHKÝ

Katerina MARINOVÁ
Vitajte!

Igor ŠÖTÉT
Matej MIKULIČ 

Zdenek FILIPOVIČ 
Ing Andrea MOLNÁROVÁ

rod. Hullová

Robert TICHANSKÝ

Nech odpočívajú v pokoji!

Dobrý človek nezomiera 

v srdciach tých, ktorí 

ho milovali.

28. novembra. 

2013 uplynie 

už 10 rokov od 

chvíle, keď nás 

po ťažkej chorobe opustil 

vo veku 73 rokov

Jozef IVAN
Tichou spomien-

kou v srdci, 

spomínajú, man-

želka Terka, 

deti, Marta, Donka, 

Jožko z rodinami.

Odpočinutie večné 

daj mu Ó Pane.

MATICA SLOVENSKÁ
Miestny odbor v Devínskej Novej Vsi

pozýva svojich členov a sympatizantov
v nedeľu 15. decembra 2013 o 15:00 hod.

do ISTRACENTRA (Hradištná 43)
pri príležitosti 150.-tého výročia Matice slovenskej, 

na slávnostné vianočné posedenie 
spojené kultúrnym programom a občerstvením.

hlavná téma: zníženie tvorby 
odpadov do roku 2018 
o 25 % na vyrobené 
vozidlo druhá diskusia 
o životnom prostredí 
vo Volkswagen Slovakia

V Devínsko-novoveskom závode 
spoločnosti Volkswagen Slovakia 
(VW SK) sa 23. 11. uskutočnilo 
stretnutie vedenia spoločnosti 
a zástupcov úradov a inštitúcií SR 
zaoberajúcich sa životným prost-
redím. Témou „Diskusie o životnom 
prostredí vo VW SK“ boli výroba 
automobilov najekologickejšími 
spôsobmi, iniciatíva Think Blue. 
Factory a odpadové hospodárstvo 
vo VW SK.
 „Do roku 2018 chceme znížiť 
oproti roku 2010 tvorbu odpadu, 
emisií CO2 a spotrebu elektrick-
ej energie, či vody na vozidlo 
o štvrtinu. Naše ciele a riešenia pria-
mo vo výrobe dokazujú, že životné 
prostredie je pre nás najvyššou 
prioritou. Len nerozprávame, ale 
žijeme ochranou životného prostre-
dia. Verejnosť môže vidieť výrobu 
priateľskú k životnému prostrediu 
v rámci prehliadok nášho závodu,“ 
uviedol Eric Reuting, člen pred-
stavenstva pre personálnu oblasť 
Volkswagen Slovakia. Na diskusiu 
o aktivitách i skúsenostiach pozvala 
spoločnosť inštitúcie a úrady zao-
berajúce sa životným prostredím už 
po druhýkrát.

VO VOLKSWAGEN SLOVAKIA SA DISKUTOVALO 
O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

 „Ministerstvo životného prost-
redia pozitívne vníma starostlivosť 
o životné prostredie, ktorú Volk-
swagen Slovakia predstavil v rámci 
dnešného stretnutia. Vysoko poz-
itívne hodnotíme vytvorenie a spre-
vádzkovanie Centra odpadového 
hospodárstva i to, ako fi rma ako 
v ý r o b c a 
efektívne a 
s dôrazom 
na životné 
prostredie 
n a r á b a 
s rôznymi 
d r u h m i 
odpadov,“ 
p o v e d a l 
Vojtech Fe-
renc, štátny 
t a j o m n í k 
ministerstva 
životného prostredia SR.

 Účastníci stretnutia si mohli priamo 
v karosárni vozidiel Volkswagen up!, 

SEAT Mii, ŠKODA Citigo pozrieť 
ako VW SK postupuje pri napĺňaní 
cieľov Think Blue. Factory.. Riešenia 
z praxe zahŕňali od úspory energií, 
zhodnocovania odpadov, redukcie 
emisií až po motiváciu zamestnan-
cov v oblasti životného prostredia. 
V priestoroch odpadového ho-

spodárstva VW SK si zase prezreli, 
ako spoločnosť realizuje triedenie 
a zhodnocovanie odpadov.

vm

Finančnú oblasť 
Volkswagen 
Slovakia povedie 
Jens Kellerbach
Jens Kellerbach (46) prebral od 
1. novembra 2013 post člena 
predstavenstva pre fi nančnú 
oblasť spoločnosti Volkswagen 
Slovakia (VW SK). Funkciu pre-
berá po Andreasovi Paschke 
(54), ktorý k 1. novembru 2013 
prešiel na pozíciu vedúceho 
Controllingu závodu Volkswa-
gen vo Wolfsburgu.

 Jens Kellerbach vyštudoval pod-
nikové hospodárstvo na univerzite v 
nemeckom Göttingene a následne 
začal svoju kariéru v spoločnosti 

Deloitte v Hannoveri. V roku 1996 
nastúpil do Volkswagen Úžitkové 
vozidlá v Hannoveri, kde pracoval 
na oddelení Controllingu. V rokoch 
2000 až 2004 bol členom pred-
stavenstva pre fi nančnú oblasť a 
organizáciu poľského závodu Volk-
swagen v Poznani.
   V roku 2004 prebral vedenie 
fi nančného plánovania a analýz 
závodu Volkswagen Úžitkové vo-
zidlá v Hannoveri. V auguste 2007 
prešiel ako zodpovedný za oblasť 
transformačného manažmentu 
závodu do centrály Volkswagen vo 
Wolfsburgu. Od roku 2008 viedol 
Controlling výroby vozidiel závodu 
Volkswagen vo Wolfsburgu.

vm

VO VOLKSWAGEN SLOVAKIA SA DISKUTOVALO

Finančnú oblasť 
Volkswagen 
Slovakia povedie 
Jens Kellerbach
Jens Kellerbach (46) prebral od 
1. novembra 2013 post člena 
predstavenstva pre fi nančnú 
oblasť spoločnosti Volkswagen 
Slovakia (VW SK). Funkciu pre-
berá po Andreasovi Paschke 
(54), ktorý k 1. novembru 2013 
prešiel na pozíciu vedúceho 
Controllingu závodu Volkswa-
gen vo Wolfsburgu.

 Jens Kellerbach vyštudoval pod-
nikové hospodárstvo na univerzite v 
nemeckom Göttingene a následne 
začal svoju kariéru v spoločnosti 

Deloitte v Hannoveri. V roku 1996 
nastúpil do Volkswagen Úžitkové 
vozidlá v Hannoveri, kde pracoval 
na oddelení Controllingu. V rokoch 
2000 až 2004 bol členom pred-
stavenstva pre fi nančnú oblasť a 
organizáciu poľského závodu Volk-
swagen v Poznani.
   V roku 2004 prebral vedenie 
fi nančného plánovania a analýz 
závodu Volkswagen Úžitkové vo-
zidlá v Hannoveri. V auguste 2007 
prešiel ako zodpovedný za oblasť 
transformačného manažmentu 
závodu do centrály Volkswagen vo 
Wolfsburgu. Od roku 2008 viedol 
Controlling výroby vozidiel závodu 
Volkswagen vo Wolfsburgu.

vm

Devex 11-2013.indd   7Devex 11-2013.indd   7 20.11.2013   13:2120.11.2013   13:21



DEVEX 8

 Bratislava má nový certifi kovaný 
10-kilometrový bežecký okruh pria-
mo v srdci slovenskej metropoly. Vo 
štvrtok 24. októbra ho slávnostne 
dali do užívania primátor Bratislavy 
Milan Ftáčnik spolu so zástupcom 
spoločnosti Volkswagen Slova-
kia, a. s., Albrechtom Reimoldom 
a riaditeľom agentúry Be Cool, s. r. 
o., Petrom Pukalovičom. Ide o prvý 
takýto okruh na celom Slovensku.
 Primátor s radosťou privítal 

aj ďalšie projekty, ktoré vznikli 
v dielni spoločnosti Be Cool, a ktoré 
fi nančne podporila sumou 15 000 
eur automobilka Volkswagen Slova-
kia, a. s.
 Okrem tradičných cyklotrás 
pribudnú v hlavnom meste ešte 
v tomto roku ďalšie bežecké trate 
– v Sade Janka Kráľa 1,6 km dlhý 
okruh, v okolí Malého a Veľkého 
Draždiaka v Petržalke zasa dvoj 
a štvorkilometrový, a v Devínskej 

Novej Vsi zasa trať okolo automo-
bilky Volkswagen. Rozpracovaný 
je aj projekt bežeckej trate vo Vaj-
noroch.
 „Aj táto naša investícia do 
bežeckých tratí dokazuje, že auto-
mobilka Volkswagen Slovakia nie 
je iba obyčajný výrobný závod 
v Bratislave. Podpora rekreačného 
behu je dôkaz, že naša fi rma 
je aktívna súčasť mesta a života 
jej obyvateľov. Teším sa, že sme 

obyvateľom Bratislavy ponúkli takú-
to možnosť pestovania zdravého 
životného štýlu. Beh je v Európe 
čoraz populárnejší a sme radi, že 
rekreačné behanie si našlo svo-
jich priaznivcov aj v Bratislave. 
Podobné projekty chceme naďalej 
podporovať,“ zdôraznil Albrecht 
Reimold zo spoločnosti Volkswagen 
Slovakia, a. s. 

as

Ivan Mrva 

 Rok 1938 bol plný dramatick-
ých udalostí  a veľkých politick-
ých zmien, ktoré priamo ovply-
vnili život obyvateľov našej obce.    
V marci  nacisti obsadili Rakúsko. 
Takzvaný anšlus s radosťou 
privítala väčšina obyvateľstva.  
Ich nadšenie  troche pohaslo, 
keď  nemecká vláda  rozhodla, 
že  názov Rakúsko musí  navždy 
zmiznúť.  Historické  krajiny   
Horné a Dolné Rakúsko  sa 
zmenili na župy (gau)  Horný 
a Dolný Dunaj (Oberdonau, 
Niederdonau). Československo 
začalo urýchlene budovať  
ľahké opevnenia  na  niekdajšej 
rakúskej hranici, kde sa teraz  
rozkladala  Hitlerova tisícrošná 
ríša.  Prijatím  podmienok  nadik-
tovaných konferenciou veľmocí  
v Mnichove  29. septembra 
1938 československá vláda 
a  president kapitulovali a  za 
ohromné prostriedky budované 
pohraničné opevnenia  boli 
už nanič.  Slovenskí politici po 
poradách v Žiline  6. októbra 
proklamovali autonómia a Slová-
ci si  po prvýkrát vo svojej histó-
rii  začali svoje veci sami  riadiť.  
Na základe viedenskej arbitráže  
2. novembra  Slovensko muselo 
Maďarsku  odstúpiť  rozsiahle  
územia na juhu.   To ešte nebol 
koniec  územných  zmien.  21 
novembra   1938 v Berlíne 
zasadala Česko-Slovensko 
– nemecká  komisia a rokovala 
o defi nitívnej úprave  hraníc. 
V Čechách a na Morave došlo 
k viacerým zmenám týkajúcich sa 
až 130 obcí.  

 Slovensko stratilo  Devín, ktorý 
bol pripojený k územiu Nemeck-
ej ríše.  Nemci porušili  hranicu 

NOVÝ BEŽECKÝ OKRUH 
v Bratislave na dunajskom nábreží

Pred 75 rokmi sa Devín stal súčasťou Tretej ríše. 
na rieke Morave  jestvujúcu bez 
zmien  takmer  9 storočí.  Pri-
pojili si  nielen územie  Devína 
ale aj  časti katastrálnych území  
Devínskej Novej Vsi, Dúbravky  
a  Karlovej Vsi.  Nová hranica  
viedla  od  ústia Vydrice do Du-
naja severovýchodne , potom sa 
stáčala na sever  a prebiehala 
asi 500 metrov východne  po-

pod vrchol Devínskej Kobyly,   
nad  Devínskou Novou Vsou 
sa prudko stáčala k Morave 
a poblíž  Weitovho lomu, ktorý 
ešte zostal na Slovensku, sa 
spájala  s pôvodnou  hrničnou 
čiarou na rieke.  Slovensko 
prišlo o svoje najvýznamnejšie 
pamätné miesto – Devínsky 
hrad,  úzko spojený s históriou 
Veľkej Moravy a aj s národným 

obrodením.  Stratilo  obľúbené  
výletné miesto návštevníkov i 
obyvateľov Bratislavy - Devín-
sku  riviéru.  Navyše Nemci sa 
zmocnili  životne dôležitých 
prameňov  pitnej vody na Si-
hoti a obľúbených ribezľových 
sadov v okolí Karlovej Vsi.  Ka-
jakári  museli oželieť svoju trénin-
govú základňu na Karloveskom 

ramene.   Od 22. novembra 
Devínska Nová Ves  hraničila 
s  Treťou ríšou  už aj suchozemsk-
ou hranicou,  v jej prospech   stra-
tila  niekoľko hektárov lesných 
porastov a prístup do  susednej 
obce Devín.   Nová hraničná čiara 
bola o niečo neskôr  vyznačená  
veľkými hraničnými kameňmi  
s nápismi  S a D na protiľahlých 
stranách a s označením ďalšieho 

smeru  hranice  na jeho  vrchnej 
ploche. Väčšina z nich sa dodnes 
zachovala, ale po vojne  na ko-
hosi pokyn  museli byť označenia 
S a D  z kameňov vybrúsené, 
aby  nezostala  žiadna pamiatka 
na  Nemeckú ríšu a pravda  aj 
na Slovenský štát.  Brusiči  však   
svoju prácu dokonale neodviedli 
a  v lesných húštinách sa  pár 

kameňov zachovalo nedotk-
nutých. Jeden  leží  v blízkosti 
chodníka  z našej obce  na Devín-
sku Kobylu  a  zostáva nemým 
svedkom tejto pohnutej doby.  

 (V budúcom čisle sa môžete 
dočítať, prečo  nacistické Nem-
ecko potrebovalo Devín, čo tu 
plánovalo a  ako   túto zmenu  
privítali  domáci obyvatelia) 
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DEVEX 9 
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Presne takto si môžete pozrieť, čo sa dá vyskúšať, alebo získať 
informácie od predávajúcich v novom obchode na ulici 
Štefana Králika 3. Na ploche viac ako 600 metrov štvorcových 
metrov ponúkajú toľko tovaru a taký široký sortiment, že stačí 
jeden deň prísť urobiť prieskum a na druhý už máte nákup 
darčekov a pozorností pod vianočný stromček zabezpečený. 
A všetko si pravdaže môžete chytiť do rúk, vyskúšať, prirovnať, 
žiadať informácie priamo na mieste. Od textilu, po obuv, dámske, 
pánske,detské prádlo, tašky, kabelky, kufre, bytový textil, darčekové 
predmety, galantériu, umelé kvety, ale aj domáce potreby, hračky...
skrátka, treba prísť, nazrieť i poprezerať, vybrať a... dobre 
nakúpiť. 
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DEVEX 10

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
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 c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• DSS Senecio, .n.o. prijme do TPP 

zdravotnú sestru s praxou minimálne 
5 rokov. Kontakt – p. Noskovičová

 tel.: 0911 721 821
• Hľadám krajčírku na pravidelné

 šitie bytového textilu. 
 tel.: 0905 458 272
• Hľadáme upratovač/ - ka, večerné 

upratovanie (2-4 hod denne) 
 tel.: 0948 696 898

04 - SLUŽBY

• Údržba a servis kotlov značky 
BUDERUS a WOLF.

tel.: 0903 945 658
• Geodetické práce 
  tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce 
 aj opravy,  revízie elektro.
  tel.: 0905 825 724
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
 – DANE zodpovedne, spoľahlivo,
 za prijateľnú cenu.
  tel.: 0907 106 308

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 
  tel.: 6436 4102 
  0907 226 322

Skutočnosť, že situácia v doprave na 
ulici Jána Jonáša bola dlhodobo kri-
tická netreba miestnym obyvateľom 
zvlášť zdôrazňovať. Preto sa mnohí 
z nás potešili začiatku výstavby 
kruhového objazdu na križovatke 
ciest Jána Jonáša a cesty č. 505, 
osadeniu modernejších zastávok 
MHD či novému asfaltovému povr-
chu vozovky. Samozrejme, skvelé 
zmeny. Plynulosť dopravy dostala 
zelenú. Z dvojprúdovej cesty sa 
stala trojprúdová. Aj vďaka tomu 
už kolóna kamiónov čakajúcich na 

vstup do závodu VW nebude tvoriť 
prekážku v doprave. 
Ako je to však s bezpečnosťou? 
Kam sa "stratil" jeden z priechodov 
pre chodcov, ktorý ľudia využívali 
v ďaleko vyššej miere ako ten, ktorý 
zostal. Ranný obraz ľudí živelne 
prechádzajúcich na druhú stranu 
cesty (vrátane detí smerujúcich 
do škôl) ma napĺňa obavou, či je 
nešťastie len otázkou času. Možno 
si poviete "veď tu jeden priechod 
je, môžu využiť ten". Tí, ktorí tu 
žijete však viete, že práve v mieste 

zrušeného priechodu vyúsťuje jeden 
z chodníkov, ktorí vedie k väčšine 
hlavných vchodov domov. Je logic-
kým a prirodzeným miestom, kadiaľ 
ľudia prechádzali. Má byť podľa 
vás a kompetentných prioritou 
bezpečnosť tých najzraniteľnejších 
účastníkov - chodcov? Verím, že 
áno. Dokonca si myslím, že v tomto 
úseku je nie len že potrebný tento 
priechod pre chodcov, zaslúžil by 
si i dopytovú svetelnú signalizáciu 
a zníženie maximálnej povolenej 
rýchlosti.

Mimochodom, v blízkosti križovatky 
ústi na cestu aj cyklotrasa vedúca 
smerom na Záhorskú Bystricu. 
Nakoľko práce v tejto časti stále 
prebiehajú, zatiaľ nie je jasné, ako 
bude zabezpečená bezpečnosť 
cyklistov vychádzajúcich na hlavnú 
cestu, resp. obyvateľov okolitých 
domov, ktorí budú mať záujem ísť sa 
týmto smerom prejsť.

Mgr. Peter Kulifaj
Obyvateľ ulice Jána Jonáša

Dopravná situácia na ulici Jána Jonáša 

Uprednostníme plynulosť pred bezpečnosťou?

NOVÝ OBCHOD

TEXTIL
OBUV
TAŠKY
KUFRE
DOMÁCE POTREBY
HRAČKY
PRÁDLO – dámske • pánske • detské
DARČEKOVÉ PREDMETY – umelé kvety • galantéria...

OTVORENÉ: po – so: 10.00 – 19.00, ne: ZATVORENÉ

na Š. Králika 3

Tel.: 0911 01 01 03

á i á i li i á áš

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  Tel. zázn.: 6477 6963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,

tlmiče, ramená a čapy a ine nové
 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar. 

tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
 montáž. Aj cez víkendy. 
  tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE – MZDY
 kvalitne, rýchlo, za primerané
 ceny. tel.: 0948 140 240

e-mail: urban.ucto@gmail.com

• Doučím anglický a francúzsky 
jazyk.

 tel.: 0904 566 706

• Harmony Space - kvalitné a ceno-
vo výhodné masáže. 

 tel.: 0902 560 476  
 www.harmonyspace.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu, cca 300 m², 
s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
 POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
  Na Grbe 55. 

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
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DEVEX 11

 Na konci každého roku 
prichádzame s hodnotením 
nášho teamu, ktorý aj napriek 
prebiehajúcej kríze, neukončil 
svoju aktívnu činnosť v Slovens-
kom automobilovom športe a aj 
keď už nie s takým počtom vozi-
diel, dosiahol aj v tomto roku výz-
namné úspechy.
 V tomto roku sme mali umiest-
nených v pretekoch automobilov 
na okruhu, dvoch pretekárov, 
ktorý svojimi výsledkami dosia-
hli dva tituly majstrov Slovenska 
a veľmi dobré umiestnenia v rám-
ci Zóny Strednej Európy. 
 Dva tituly majstra Slovenska 
získal pretekár Ondrej Fekete 

Ondrej Fekete s mechanikom

V zápale bojaAntonín Herbeck s Tomášom Liedlom

1. Buďte opatrní a podozrievaví!
2. Pamätajte, že podvodníci 

zvyčajne vyzerajú veľmi slušne 
a správajú sa zdvorilo!

3. Pamätajte  na  to,  že  niek-
toré  inštitúcie  návštevy  priamo  
v  domácnostiach nevykonávajú, 
napr. Zdravotná poisťovňa, So-
ciálna poisťovňa. Odpis vodo-
meru, plynomeru alebo inú 
činnosť ohlasuje SPP (Slovenská 
plynárenská spoločnosť) alebo 
ZSE (Západoslovenská energe-
tika) prostredníctvom miestneho 
rozhlasu, alebo oznamom na 
vchodových dverách bytových 
domov. Pracovníci spomínaných 

inštitúcií sú povinný mať pri sebe 
preukaz, ktorým sa na vyzvanie 
musia preukázať. Žiadne úkony 
s peniazmi v hotovosti nevyko-
návajú!

4. Nenechajte sa nalákať na lacný 
tovar a služby (tovar – hrnce, 
ovčie rúna; služba

– maľovanie, výmena okien a od-
kvapových rín)!

5. Ak bývate sám/sama, na dvere 
si napíšte menovku v mužskom 
rode, alebo priezvisko uveďte 
v množnom čísle (napr. Novák, 
Novákovci, rodina Nováková).

6. Nevpúšťajte  do bytu/domu 
neznáme osoby, ktoré sa k vám 

snažia dostať pod rôznymi zá-
mienkami! Skôr ako niekomu 
otvoríte dvere preverte si osobu 
cez bezpečnostný priezor (tzv. 
kukátko), ak ho nemáte, určite 
si ho dajte nainštalovať. Keď si 
nie ste istý osobou stojacou za 
vchodovými dverami, volajte 
bezplatné telefónne číslo 159. 
Uvedomte si, že bezpečnostná 
retiazka nezabráni  tomu, aby 
sa neznáma osoba dostala do 
Vášho bytu!

7. Dávajte si pozor nato, aké infor-
mácie poskytnete telefonicky ne-
známym osobám!

8. Nedržte  doma  veľkú  hotovosť.  

Neodkladajte  si  hotovosť,  vklad-
né  knižky  a bankomatové karty 
na jedno miesto. Nenechávajte 
si pri bankomatových kartách a 
vkladných knižkách heslá a kódy!

9. O tom, čo všetko doma máte 
sa nikomu nezdôverujte. Infor-
mácia by sa mohla dostať do 
„nesprávnych uší“.

10. Udržiavajte dobré susedské 
a rodinné vzťahy. Majte vždy po 
ruke telefónne čísla svojich blíz-
kych a susedov. Poskytnite svoje 
telefónne číslo svojim blízkym 
a susedom. Je vhodné, ak sa so 
svojimi susedmi dohodnete na 
pravidelnom kontakte.

Úspechy Autosportteamu Presskam aj v tomto roku.

Dva tituly a dve tretie miesta

Zvýšte svoju opatrnosť!

na vozidle Seat Leon Supercopa 
s obsahom 1150 cm³ s turbom, 
kde sa tento rok  len testoval 
nový motor z dielne Fellnerov-
cov z Nových Zámkov. Tituly zís-
kal v skupine D 4 do 2000cm³ 
a v triede Junior. Budúci rok sa 
chystajú nové motory a Ondrej 
zostane v tejto skupine.

 Druhým pretekárom, ktorý 
začal na našom najrýchlejšom 
vozidle Audi TTR DTM bol Tomáš 
Liedl. Hneď v prvých pretekoch 
ukázal, že auto má pripravené 
vďaka mechanikom bez závad 
a uvádzacie dva  preteky  na 
Slovakiaringu vyhral.  Možno aj 
tento úspech pritiahol kupcov na 
toto vozidlo a tak, po dvojročnom 
ponúkaní sme auto predali do 
Španielska. U nás sme aj tak 
mali problémy so zaradením do 
pretekov v rámci Majstrovstiev 
Slovenska, lebo naša konkuren-
cia pomohla novému váhové-
mu predpisu aby sme nemohli 
štartovať a nebrali im body.

 Tomáš, však ako dobrý jazdec, 
dostal ponuku, ktorá sa neodmie-
ta a to jazdiť na najrýchlejšom 
a zároveň najsilnejšom vozidle 
v rámci Zóny Strednej Európy 
na vozidle Pagani Zonda GR. 
Túto ponuku dostal od teamu 
Rock Média, ktorého majiteľom 
je český podnikateľ Antonín 

Herbeck. A tak sme mohli vidieť 
Tomáša v rámci vytrvalostných 
pretekov na pole position, či už 
v Brne alebo v Moste. Spolu 
s Antonínom Herbeckom do-
siahli trikrát tretiu priečku a na 

Epilogu v Brne  4 miesto. Veľké 
poďakovanie teamu Rock Mé-
dia odovzdal náš team, lebo je 
len málo takých ľudí, ktorí dajú 
šancu rozvoju osobnosti talen-
tovaného pretekára.
 Pre ďalší rok zostávajú našimi 
želiezkami v ohni zase títo dvaja 
pretekári a naším cieľom je po 

reštrukturalizácii spoločnosti 
Presskam s.r.o., ktorá je iniciá-
torom založenia nášho teamu, 
získať nového sponzora z radov 
importérov vozidiel, tak ako sme 
donedávna spolupracovali so 

Škodou Auto Slovensko. Chceli 
by sme aj naďalej reprezentovať 
našu Devínsku Novú Ves, ktorá 
je roky populárna v automobi-
lovom športe a vrátiť sa, po 
oprave cesty na Pezinskú Babu, 
k organizácii pretekov do vrchu.

Viliam Liedl, 
Autosportteam Presskam
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Z policajného
zápisníka

napadol. Oba prípady vyšetruje 
OO PZ DNV.
• V ten istý deň, 28. 10. nezná-
my páchateľ poškodil na dvoch 
vozidlách Suzuki Swift a Opel 
Astra palivovú nádrž tak, že 
ich navŕtal. Prípady rieši polícia 
DNV.
• Obhliadajúci lekár, 28. 10., 
na J. Poničana skonštatoval, že 
u nájdenej osoby (muža) ne-
javiacej známky života, nešlo 
o cudzie zavinenie, napriek tomu 
nariadil pitvu.
• Poverený príslušník OR PZ Ba 
IV začal 29. 10. trestné stíhanie 
vo veci prečinu nedovolenej 
výroby omamných a psychotro-
pných látok, pretože kontro-
lovaná osoba mala pri sebe 
marihuanu a striekačku s per-
vitínom. V skrátenom  vyšetrovaní 
pokračovala OO PZ DNV.
• Neznámy páchateľ, 3. 11., 
poškodil na J. Smreka osobné 
motorové vozidlo Škoda Felícia, 
čím spôsobil škodu 60 eur.
• Za prečin výtržníctva sú 
stíhané dve osoby, ktoré sa 
dopustili 3. 11. napádania 
občanov na podzemnom parkov-
isku OD Tesco.
• Hliadka polície, 4. 11., zais-
tila občana, ktorý jazdil po J. 
Jonáša pod vplyvom alkoholu.
• Prečinu krádeže sa 4. 11. 
v OD Tesco dopustil občan DNV 
z Istrijskej. Keďže šlo o opa-
kovaný priestupok. Prípad dorieši 
polícia.

OO PZ DNV

• V piatok 18. 10., sa zatiaľ 
neznámy páchateľ z utaje-
ného telefónneho čísla vyhrážal 
občanovi DNV ujmou na zdraví 
a poškodením majetku. Prípad 
vyšetruje OO PZ DNV.
• V ten istý deň nahlási-
la majiteľka predajne na 
Eisnerovej, že jej neznámy 
páchateľ rozbil sklo na výklade 
a spôsobil tým škodu 260 eur.
• Neznámy páchateľ na 
M. Marečka poškodil 21. 10. 
hliníkovú výplň vchodových 
dverí, čím spôsobil škodu 250 
eur.
Vo štvrtok 24. 10. predviedla 
hliadka polície občana, ktorý 
nevedel na mieste kontroly 
hodnoverne preukázať svoju 
totožnosť.
• Od tohto istého dňa polícia 
DNV vyšetruje prípad napad-
nutia a vyhrážania sa občana 
DNV inému občanovi DNV.
• V ten istý deň, 24. 10., sa 
prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky dopustil občan 
na J. Jonáša, keďže viedol mo-
torové vozidlo pod vplyvom 
alkoholu. Polícia voči občanovi 
začala trestné stíhanie.
• V pondelok 28. 10. sa vysky-
tli až dva prípady vyhrážania. 
Jeden z J. Smreka, kde šlo 
o telefonické vyhrážanie, druhé 
z Devínskeho jazera, kde sa 
brat vyhrážal sestre a fyzicky ju 

9.KOLO 13.10.
FK Lok. DNV -TJ Jarovce BA 4:3 (0:1)
Góly: Gajdoš (11 m), Štilla, Rischer M., Hullman
ŽK: Hanúsek, Rischer M., Hullman

10.KOLO 20.10.
SFC Kalinkovo - FK Lok. DNV  2:1 (0:0)  
Gól: Stupavský
ŽK: Forgáč, Szatmáry

11.KOLO 27.10.
FK Lok. DNV - TJ Malinovo  4:1 (1:0) 
Góly: Hanúsek, Hullman, Lacko, Štilla

12.KOLO 03.11. ihr.DNV 
FKM Karlova Ves BA - FK Lok. DNV  0:6 (0:3)
Góly: Štilla, Adam, Hullman, Gajdoš, Vlašič, vlastný
ŽK: Rischer Marek

13.KOLO 10.11. ihr.DNV
FK Lok. DNV - ŠK Vrakuňa BA  2:2 (1:0) 
Góly: Adam, vlastný

Ing. Marián Spišiak

ŠACH
Šachisti  z Devínskej Novej Vsi  
vedú 1.ligu! 

Šachový klub ŠK Strelec DNV sa vlani už 
tretíkrát prebojoval do 1.ligy v šachu. Vstup 
do tejto náročnej súťaže sa vydaril. Po 
štvrtom  kole vedú 1. ligu s dvojbodovým 
náskokom. 

Tabuľka 1. ligy podľa poradia:
Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2 
TB3 
1. ŠK Strelec Devínska Nová Ves * 5½ 4½ 6½ 
4½ 12 21.0 0
2. Lokomotíva Trnava * 4 6 5 5½ 10 20.5 0
3. ŠK Slovan Bratislava C 4 * 4 5 5 8 18.0 0

10. KŠC Komárno 3½ 2 2½ 4½ * 3 12.5 0
11. ŠK Prievidza 1½ 2½ 4 3 * 1 11.0 0
12. ŠK Levice 3½ 1½ 2½ 3 * 0 10.5 0

 Je to veľký úspech nášho šachového 
klubu, ktorý sa určite nebude musieť 
zaoberať záchranárskymi prácami ale 
skôr bude  pomýšľať na boj o postup 
do Extraligy. Klub, založený  pánom 
Mariánom Jurčákom, po rokoch práce 
prináša veľmi pekné výsledky. Hrá v ňom 
43 šachistov a okrem 1. ligy hrajú šachisti 
aj druhú, tretiu, štvrtú a piatu ligu, takže 
zahrať si môže každý, koho táto kráľovská 
hra baví, vrátane mládeže. 

Ing. Emil Tittel
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