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Príhovor
„ Č í m
viac máme
čestných,
svedomitých
v z d el aný ch
a múdrych
ľudí, tým je štát bohatší.“
Návodov ako dosiahnuť u ľudí
tieto atribúty je veľa, takže sa
môže zdať, že štát by mohol
ľahko zbohatnúť ak má, alebo
nájde, dostatok takýchto ľudí.
Ale platí to nielen na veľkom
území akým je štát, ale aj na
území obce. Všade sú, a iste
máme aj doma, výnimočných
ľudí. Nemusia byť na najvyšších
priečkach spoločenského rebríčka, len si treba všímať ozaj
čestných, svedomitých, vzdelaných a múdrych ľudí okolo
seba. A je ich dosť. Nemusia byť
iba v pozornosti udeľovateľov
ocenení, veď ocenenia udeľujú
často ľudia, ktorí spomínaných
atribútov nemajú.
Vážme si tých, ktorí si úctu
zaslúžia. Nielen v dni sviatočné,
nielen v mesiacoch, ktoré sme si
k úcte vybrali, ale stále.
O tom, že demokracia je
diskusia možno poniektorí pochybujú, ale silou a aroganciou
si úctu nevyslúžime. Diskusiou možno prísť k žiaducim
výsledkom a či ide o prázdne
alebo zmysluplné slová nechajme rozhodovať čestných, svedomitých a múdrych.
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KRÁTKE SPRÁVY
• Husacie hody,
ktoré prebiehajú
v Bonus Resort potrvajú
do konca októbra.
• Burza šatstva
bude vo Farskom centre
v sobotu 30. septembra
v čase 14.00-18.00 h.
• 1 500 metrový
úsek cesty
z Devínskej od Eisnerovej
po Presskam, ktorý
opravujú by mal byť
dokončený do 1.10.2017.

Začiatok mesiaca brány škôl otvorili svoje náruče našej budúcnosti žiakom, i pedagógom ktorí ich budú pripravovať. Nielen
v dvoch základných školách, ale aj v dvoch materských školách
a iste aj v súkromných materských školách na území v DNV.
Najviac žiakov privítali v Základnej škole na ulici I.Bukovčana

ŽUPNÉ VOĽBY
Na sobotu 4. novembra predseda NR SR vyhlásil voľby do Vyšších
územných celkov, ktoré otvoria
v poradí už piate volebné obdobie.
Týchto volieb sa dotkne niekoľko
zmien. Po novom už nebudeme voliť
predsedov krajov v dvoch kolách,
ale iba v jednom. Za predsedu bude
zvolený ten kandidát, ktorý získal
najviac platných hlasov. Zmení sa aj
dĺžka volebného obdobia.
Poslancov a županov volíme
výnimočne na päť rokov
Poslancov a predsedov samosprávnych krajov budeme
v týchto voľbách voliť na päť
rokov. Funkčné obdobie sa im
tak predĺži o jeden rok. Dôvodom je zjednotenie termínu
župných a komunálnych volieb.

V súčasnosti sa totiž voľby do
vyšších územných celkov konajú
o rok skôr ako komunálne voľby.
Do žúp, miest a obcí budeme po
prvýkrát voliť v jednom termíne
v roku 2022. Päťročné funkčné
obdobie do samosprávnych krajov
bude platiť výnimočne len pre tieto voľby. V ďalších voľbách sa vráti
funkčné obdobie na štyri roky.
r

VIANOČNÁ ULIČKA 2017
pre záujemcov o predaj
Prihlasovanie na Vianočnú uličku
2017 je možné prostredníctvom
oﬁciálnej prihlášky, ktorú nájdete na :
www.vianocnaulicka.sk
cez vyššie uvedený web sa máte
možnosť informovať i o podmienkach tohtoročného podujatia.
Tento rok sa podujatie bude konať
7. -- 9.decembra.

OZNAMUJEME
OBČANOM,
ktorí navštevujú
ambulanciu MUDr. Dariny
Kohnovej, že od 1.11.2017
bude v súvislosti
s pripravovanou
rekonštrukciou
a dostavbou Zdravotného
strediska na Istrijskej
ulici 20
jej ambulancia
presťahovaná
do priestorov na Istrijskej
ulici 8A. Ambulancia bude
na prízemí v rohu
bytového domu 8A/8B
na Istrijskej ulici.
Uzávierka dnešného čísla
bola 22. 09. 2017
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 20. 10. 2017,
číslo vyjde 27. 10. 2017.

VILIAM LIEDL
Ohlásenie kandidatúry pre voľby 2017 do zastupiteľstva BSK
Splnené sľuby sú základom zmeny v našej mestskej časti. Rád prijímam akékoľvek výzvy
ktoré prispievajú k zlepšeniu životných podmienok. Aj to bolo dôvodom, prečo som sa
rozhodol prijať kandidatúru za poslanca BSK so Stranou zelených Slovenska ako zástupca
volebného obvodu Devín a Devínska Nová Ves. A nielen sľuby, ale aj nadšenie a maximálna
aktivita bude mojím poslaním pri spolupráci s Vami, občanmi, pri tvorbe a realizácií nových
projektov v našej mestskej časti.
KTO SOM
Mám 43 rokov, som ženatý,
otec 2 detí. Už viac ako 25
rokov pracujem s ľuďmi či už
ako kolega, alebo manažér
a vždy
som
presadzoval
pravidlo rovnocennosti prístupu
k ľuďom
Nikdy
som
neuprednostnil
vyššie
postaveného človeka pred
obyčajným
pracovníkom.
Dodnes toto považujem za
veľkú prednosť mojej osobnosti
a oceňujú to aj moji terajší
zamestnanci. Som obchodným
riaditeľom spoločnosti UNIMAR
TRADE s.r.o., ktorá je výrobcom sirupov a nápojových koncentrátov
a zároveň
som
mana-žérom
projektu
DV
SEMAFOR, a to vzdelávania
mládeže v oblasti dopravnej
výchovy na školách. Dlhé roky
som
aktívny
v oblasti
automobilového športu, kde
som viac ako 14 rokov aktívne
pretekal a repre-zentoval aj
našu mestskú časť a od roku
2010 sa ako člen asociácie pod
záštitou FIA /medzinárodnej
automobilovej
federácie/
venujem bezpečnosti divákov
a jazdcov
na
športo-vých
podujatiach.

ČO JE MOJÍM CIEĽOM
Veľmi dôležité v živote ľudí je
stretnutie. Stretnutie či už na
ulici, alebo pri športovej
aktivite, alebo v parku. Dnešná
doba preplnená technológiami
zabú-da
na
tento
fakt
a začíname
strácať
to
množstvo priateľov, čo sme

voľakedy
považovali
za
samozrejmé.
A preto
budovanie sociálneho zázemia
je prvoradé poslanie. V našej
mestskej časti chýba aktívny
park pre mládež. Park, ktorý
umožní našej mládeži skúsiť si
skateboard
na
U-rampe,
cyklokros, lezeckú stenu, minigolf alebo kolektívne športy –
hokejbal,
volejbal
alebo
basketbal spolu s kamarátmi.

preto spoločne miesta, ktoré
bežne vo svete nájdete pri
väčších mestách, s viacerými
ohniskami
a zónami
na
grilovanie, ihriskom pre deti
a pódiom pre kultúrny program.
V okolí cyklistického chodníka
popri rieke Morava je množstvo
príležitostí na takéto nenáročné
investície.
Som
aktívny
motorista
a preto sa mi veľmi ťažko
opisuje
situácia
v doprave
v okolí našich mestských častí.
Je to viac ako zúfalé ak sa
máte po zničenej a preplnenej
ceste dostať do mesta. Toto by
už nemalo byť len sľubom ale
povinnosťou každého kto má
možnosť to ovplyvniť aby
zasiahol a vyvinul maximálnu

Vytvorme preto spoločne
miesto
nielen
pre
naše
najmenšie deti ale aj pre
tínedžerov na ktorých často pri
stavbe detských ihrísk nikto
nemyslí.
Poloha našej mestskej časti
je z môjho pohľadu výnimočná
v rámci BA a umožňuje nám
sadnúť na bicykel a zobrať si
so sebou košík a deku na
piknik. Avšak nájsť miesto na
„opekačku alebo grilovačku“
je veľmi ťažké. Vybudujme

aktivitu
pre
vybudovanie
novej prípojky z Eisnerovej
na diaľnicu a zároveň opravu

NA ZÁVER
Nerád sľubujem nesplniteľné. Kto ma pozná to vie oceniť a kto ma ešte
nepozná ten to ocení v budúcnosti. Nebojím sa akejkoľvek výzvy a rád ocením
každú spoluprácu. Vopred Vám ďakujem za vašu podporu.
.
S úctou Viliam Liedl

DEVEX 2

všetkých prístupových ciest
a cyklistických chodníkov, ktoré
sú súčasťou dopravy. Ja si to
beriem ako povinnosť. Zároveň
je dôležité myslieť aj na
parkovacie miesta, ktorých je
stále v Devínskej Novej Vsi
málo a to hlavne v okolí panelových domov.
Tak ako som už spomenul ,
v súčastnosti riadim potravinársku
spoločnosť
a preto
mám
pod
drobnohľadom
niektoré
potraviny
a
ich
zloženie. Aj to je dôvod prečo
som
návštevníkom
víkendových
farmárskych
trhov a mrzí ma, že nie v našej
mestskej časti. Vybudovať
takýto nenáročný priestor pre
našich domácich pestovateľov
je jeden z mojich zámerov,
ktoré by som veľmi rád
v krátkej
dobe
zrealizoval.
Všade, kde navštívite trhy ,
ktoré majú svoju tradíciu, sú
tieto založené na tom, že
výrobca či pestovateľ celý
týždeň robí a stará sa o svoju
zeleninu, príde sobota, trhový
deň, a on si príde predať to, čo
vypestoval. Ľudia si kúpia to,
čo ešte večer pred trhmi rástlo.
Aj pekár a mäsiar majú na
trhoch svoje miesto a zákazníci
vedia, že chlieb či klobásky sú
vyrobené včera a sú čerstvé,
chutné a voňavé. Trhy patria aj
záhradkárom, ktorým práve
dozreli jahody alebo ríbezle a
keďže ich nezjedia, prídu ich
predať.

BEACH CENTRUM BRATISLAVA
Projekt športovo – rekreačného, relaxačného a spoločensko
– komunitného areálu s ťažiskom aktivít na piesku
Zo zariadení, ktoré Devínskej
chýbajú, sú aj multifunkčná
športová hala a taktiež kúpalisko. V roku 2015 mala mestská
časť iniciatívu vybudovať kúpalisko
v priestoroch športového areálu na
Delenej ulici. Lokalita bola v tom
čase vytipovaná ako najvhodnejší
priestor, vzhľadom na ﬁnančné
možnosti mestskej časti a na
možnosť prevádzkovania kúpaliska

správcom športového areálu na Vápencovej ulici. Táto lokalita sa však
ukázala ako nevhodná, nakoľko
by náporová sezónna návštevnosť
a hlavne parkujúce automobily
mohli obmedzovať obyvateľov
z okolitej obytnej zástavby. Po zhodnotení situácie, sme prišli k záveru, že
najvhodnejšou lokalitou pre výstavbu takéhoto druhu občianskej vybavenosti bude priestor „Za valom“

na konci Kolónie medzi závodom
VW SK a ulicou J. Jonáša.
Vhodným projektom, ktorý obsahuje žiadané prvky občianskej vybavenosti je architektonická štúdia
rezort BEACH ARENA BRATISLAVA,
ktorou naša mestská časť disponuje.
Rezort predstavuje športovo –
rekreačný, relaxačný a spoločensko
– komunitný areál s ťažiskom aktivít na piesku. Jeho súčasťou bude
aj športová hala, vonkajší bazén,
plážové volejbalové kurty a detské

ihrisko. Veľkosťou a kapacitou ide
o projekt s veľkým potenciálom.
Lokalizácia projektu ako aj jeho
charakter umožňujú v ďalšej etape
pokračovať s rozšírením o kúpalisko,
ktoré by mohlo vzniknúť na základe
pôvodného projektu plánovaného
na Delenej ulici. Samotný projekt
plážového centra však už počíta aj
s výstavbou rekreačného bazénu
a celkovo bude orientovaný na
plážový šport a relax.
Ing. Juraj Strempek

VÚC PRE PROJEKTY DEVÍNSKEJ A DEVÍNA
na poslanca Bratislavského
Ing. JURAJ STREMPEK kandidát
samosprávneho kraja
Milí spoluobčania,
už viac ako 4 roky pracujem na miestnom úrade a súčasťou mojej pracovnej činnosti v prospech obce je aj
zostavovanie rozpočtu pre Devínsku
Novú Ves. Zároveň mám možnosť
zbierať vaše podnety a zapracovávať
ich do nášho rozpočtu. Napĺňa ma
spokojnosťou, že prakticky každý
rok sa nám darí ukončiť rozpočtové
hospodárenie s výrazným prebytkom, vďaka čomu môžeme neustále
investovať do rozvoja mestskej časti.
Ako kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja by som
chcel, v prípade, že uspejem vo
voľbách, podporiť hlavne projekty,
ktoré si vyžadujú spoluprácu viacerých
samospráv, vrátane cezhraničnej
spolupráce, a nezaobídu sa bez partnerskej spolupráce VÚC, prípadne
jeho účasti na projektoch Devínskej
Novej Vsi ako strategického partnera.
To je presne skutočnosť, na ktorú sa
chcem v najbližších voľbách zamerať
a premieta sa aj do môjho volebného programu. Za nemenej dôležité
považujem tiež lokálne projekty, ktoré

by mohli byť hradené z prostriedkov VÚC vyčlenených na podporu
projektov a koﬁnancované z nášho
rozpočtu. Pre ich predstavenie, zahrnutie do stratégie VÚC a podporu pri
schvaľovaní v zastupiteľstve, som pripravený vyvinúť maximálne úsilie.
Za svoje volebné priority považujem
nasledovné zámery:
1. Podporenie partnerstva s VÚC
pre projekty Devínskej Novej Vsi
a Devína (Možnosť ﬁnancovania projektov prostredníctvom eurofondov je
pre Bratislavu značne obmedzená
v porovnaní s ostatnými regiónmi
Slovenska. Väčšinou je možné eurofondy na investičnú činnosť čerpať
len prostredníctvom programu
cezhraničnej spolupráce viacerých
partnerov, kde je predpokladaná
väčšia efektivita v prípade zapojenia
sa VÚC do projektu)
2. Dokončenie cyklotrasy Devín
– Karlova Ves a rekonštrukcia cyklochodníka Devín -Devínska Nová Ves
– Devínske Jazero
3. Vybudovanie novej cyklotrasy
Devínska Nová Ves – Dúbravka.

4. Vybudovanie turistickej rozhľadne
na vrchole Devínskej Kobyly a revitalizácia areálu chátrajúcej raketovej
základne s vytvorením oddychového
turistického miesta.
5. Rekonštrukcia chátrajúcej budovy
bývalej reštaurácie na Slovanskom
nábreží s cieľom vybudovania osobného prístavu a prírodného amﬁteátra
na Devíne s cieľom vytvorenia alternatívy k zbúranému bratislavskému
amﬁteátru a podpory projektu ekoplavby na rieke Morava.
6. Investície do budovy SOŠ automobilovej a jej materiálneho vybavenia (je to jediná škola v správe VÚC na
území Devínskej Novej Vsi).

7. Predĺženie Eisnerovej ulice s pripojením na diaľnicu.
8. Výstavba multifunkčnej športovej
haly v Devínskej Novej Vsi.
9. Projekt aquaparku v Devínskej
Novej Vsi alebo jej blízkom okolí.
10. Vytvorenie pamätníkov a edukač.
ných prvkov na mieste Slovansko-avarského pohrebiska a Veľkomoravského
hradiska na Skale.
11. Vybudovanie „skateparku“, ktorý
chýba najmä športujúcej mládeži.
12. Vytvorenie miestneho trhoviska
za účelom predaja plodín zo záhrad
našich občanov.
13. Výstavba centrálneho námestia
v Devínskej Novej Vsi.
14. Podporenie urýchleného realizovania projektu novej osobnej železničnej zastávky pri obchodnom centre
Glavica na Eisnerovej ulici v Devínskej
Novej Vsi.
15. Rekonštrukcia budovy bývalého
Kina Devín na viacúčelové zariadenie.
16. Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka.
17. Rekonštrukcia objektu bývalej
kotolne za účelom rozšírenia Istracentra – centra pre voľný čas.
S úctou Ing. Juraj Strempek (SNS)
kandidát na poslanca BSK
DEVEX 3

Angličtina a nemčina pre seniorov v jazykovke
DENVER
Jazykovka DENVER v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa nachádza
v obchodnom centre Glavica,
ponúka už od začiatku svojej
existencie angličtinu a nemčinu
aj pre seniorov. “Je radosť vidieť
usmiatych, uvoľnených ľudí, ktorí
ku mne prichádzajú, aby pri učení
nemčiny alebo angličtiny strávili

pekné chvíle. Seniorov mám veľmi
rada, obdivujem ich usilovnosť a
chuť dostať do hlavy či už nové vety
a slovíčka alebo tie, ktoré kedysi ve-

deli a pozabúdali.” povedala Jana
Martanovičová, majiteľka klubu
a jazykovky DENVER.
Pravidelný
tréning
mozgu
pomáha udržať sviežu myseľ. Kto
chce teda zostať dlho duševne
zdravý, mal by sa učiť jazyky. Presne
tak, ako to urobili dve Anky, Jarka

a Jožko, ktorí sa dali minulý rok na
nemčinu.
Pani Anka potrebuje nemčinu
kvôli vnúčatám, ktoré nežijú na Slov-

ensku a Jožko preto, že chodí často
do Rakúska bicyklovať. “ Rád by som
sa opýtal na niektoré veci alebo sa
aj niečo dozvedel. Jednoduché veci,
ktoré by som dokázal pochopiť,
ktorým by som porozumel.”
Lektorka Alexandra hovorí, že títo
žiaci sa vyučujú skvelo, že nevidí
rozdiel medzi dvadsaťpäťročnými
a tými staršími. “Vždy si urobia domácu úlohu, vždy prídu s radosťou,
učia sa s radosťou, pre mňa je to
veľká zábava!” Alexandra sa najviac zo všetkého snaží so seniormi
rozprávať. “ Keď idú do Rakúska, aby
si vedeli vypýtať kávičku, účet a tak.”

Pani Jarka má rodinu v Rakúsku
a na nemčinu chodí len tak, aby
niečo vedela. “ Celý život som
vždycky chcela vedieť po nemecky
a za celý život som sa neučila, až
teraz. Teraz si už viem vypýtať
aj kávičku. ” Ďalšia pani Anka
z kurzu nemčinárov si myslí, že
človek sa môže aj v staršom veku
zdokonaľovať. Hoci sa po nemecky
učila na strednej škole, na vysokej
a aj v kurzoch, hovorí, že nikdy to
nebolo také ako teraz v jazykovke
DENVER. “ Teraz je to super!”
Jazykovka DENVER s radosťou
privíta ďalších seniorov z Devínskej
Novej Vsi, aby ich naučila užitočné
veci po nemecky alebo po anglicky,
aby dala dokopy ľudí, ktorí sa radi
smejú, stretávajú a ktorí chcú zostať
dlho ﬁt!
Klub a jazykovka DENVER
www.denver.sk
tel.: 0911 103 177

Farský denný tábor 2017 – Narnia

zažila hodne. :)) Veľká vďaka všetkým
organizátorom.“

Už po tretí raz sa v devínsko-novoveskej farnosti uskutočnil denný tábor. Pre deti ho pripravilo OZ Gaudete
Devínska Nová Ves v spolupráci s Centrom pre rodinu Kvapka. Tento rok sa
na jeho príprave a realizácii podieľalo
24 dobrovoľníkov, študentov stredných
a vysokých škôl, ale aj pracujúcich,
ktorí už tradične prispeli skvelými nápadmi a deti previedli čarovným príbehom Narnie.
Je úžasné, že sa vie dať dokopy skupina mladých ľudí, ktorí by mohli v lete
niekde brigádovať a zarábať alebo
len tak proste niekde oddychovať, či
ľudí, ktorí si kvôli táboru vyčerpajú svoju dovolenku a rozhodnú sa svoj čas
využiť pre deti. K dospeláckym animátorom tento rok opäť pribudli i staršie
deti, ktoré boli tak trochu na polceste
- pomáhali s prípravou, vyrábali kulisy
či kostýmy a počas tábora sa venovali
menším deťom, mali svoj diel zodpovednosti, no zároveň si ešte mohli
užiť tú detskú hravosť :-) Veríme, že táto
skúsenosť ich bude motivovať k ďalším
aktivitám, možno venovaných deťom,
možno nejakým iným - prospešným
pre naše spoločenstvo.
Vďaka takémuto počtu animátorov
sme tento rok opäť mohli zvýšiť
počet účastníkov tábora, ktorých
bolo nakoniec 46. Boli to deti vo
veku 5 – 14 rokov, medzi nimi i deti

Zo spätných väzieb rodičov:
„Ja len chcem napísať, že moji synovia prichádzajú domov spokojní a
nadšení. Mne sa páči, že všetky aktivity sú formou úloh, poslaní, poučení.
Týmto Vám chcem poďakovať, že ste
pripravili tak bohatý program a deti
odchádzajú naplnené zážitkami.“
B.G.

Tábor sme realizovali vďaka
láskavej podpore a otvorenosti:
MČ Devínska Nová Ves, ktorá poskytla dotáciu v rámci svojich sociálnych
aktivít
Magistrát hl. mesta Bratislavy, v Grantovom programe
hlavného mesta SR Bratislavy pre

„Ešte raz veľká vďaka! Za to, že robíte
tábor v DNV. Za čas, čo tomu venujete. Za vôľu. Za ochotu. Za prístup.
Za zážitky, ktoré náš syn vďaka vám
má. Za skúsenosť. Celému oﬁciálnemu
aj neoﬁciálnemu tímu.“
„Ešte raz srdečne ďakujeme za čas
a energiu, ktoré ste venovali našim
deťom, z tábora boli obaja nadšení a
tešia sa na ďalší rok.“
„Ďakujem za úžasné chvíle, ktoré
mohla naša dcéra v tábore celý
týždeň prežívať. Vraj to bol najlepší
tábor, v akom kedy bola....a to ich už

voľný čas, šport a sociálne aktivity
Farnosť DNV, ktorá nám poskytla
priestory F-centra.
Finančné dary viacerých súkromných osôb.
Vďaka tejto podpore sme mohli znížiť
poplatok za účasť na tábore na minimum a umožnili sme aj účasť deťom
z rodín, ktoré nemajú veľa ﬁnančných
prostriedkov zdarma. Všetci animátori sa deťom venovali bez nároku na
ﬁnančnú odmenu.

DEVEX 4

z rodín, ktoré si bežné tábory veľmi
dovoliť nemôžu, či deti z viacerých
mnohodetných rodín.
I tento rok bolo táboru dopriate krásne
počasie (14. – 18. 8.), takže sme
v podstate všetok čas strávili pri hrách
vonku, či na putovaní za zaujímavými
miestami. Navštívili sme aj bratislavskú
ZOO a hrad Devín.
Témou tábora bola tento raz
NARNIA. Deti sa v zostručnenej
podobe zoznámili s hlavnými hrdinami, deťmi Edom, Luciou, Zuzanou
a Petrom, faunom Tumnusom, Bobríkovcami, kráľovnou Jádis a Aslanom.
Príbehom deti postupne prevádzali
scénky, umocnené zaujímavými kostýmami a nasadením hercov.
Cez tento príbeh sme chceli
poukázať na také vlastnosti,
ako sú chrabrosť, spravodlivosť,
láskavosť, či statočnosť. Deti podstupovali rôzne úlohy, aby preukázali
alebo získali tieto vlastnosti.
Ďalším našim cieľom bolo vytvoriť
priestor na spoločné trávenie voľného
času detí počas prázdnin. Chceli sme
združiť a aktivizovať mladých ľudí,
ktorí žijú v Devínskej a stretávajú sa s
menšími deťmi počas rôznych aktivít
(napr. na nácviku spevokolu a pri
voľnočasových aktivitách priebežne
počas roka). Verím, že aj tento cieľ sme
naplnili.

Mária Kopčíková

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

v spolupráci so spoločnosťou

vykoná dňa 21.10. 2017
od 9,00 do 13,00 hod.

Zber odpadu z domácností
s obsahom škodlivín
V uvedenom termíne môžu obyvatelia Devínskej Novej Vsi bezplatne
odovzdať odpady s obsahom škodlivín zo svojich domácností na troch
odberných miestach:
1.) Opletalova ul. – pred železničnou stanicou
2.) Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
3.) Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):

televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky,
olovené batérie, motorové a prevodové oleje, staré farby,
riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch
(bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám
ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.

Využite túto príležitosť a zbavte sa nebezpečného
a nepotrebného odpadu
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
02 / 60201437
tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02 / 4463 5999, 0902 / 999 505
bratislava@mariuspedersen.sk

DEVEX 5

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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, info@istracentrum.sk

7.10. od 11.00 h Jablkové hodovanie
- všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj muštu
a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti
- v programe vystúpia: Folklórny súbor ČRIP, Ľudová hudba
PAPRČKOVCI, Country kapela DUNAJ, Tvorivé dielne pre deti s
BUBLINKOU
Miesto: Nádvorie miestnej knižnice, Istrijská 6
Organizuje: Bratislavský samosprávny kraj, MČ DNV a Istra Centrum

vďaka skupine šikovných ľudí,
ktorí chceli oživiť to, čo dovtedy
muselo byť skryté. Vďaka ochote
a podpore rodičov či známych
sa z detí z Grby stali Grbarčieta,
folklórny súbor v Devínskej Novej
Vsi. Od vzniku bol veľkou oporou v organizačnom i technickom
zabezpečení súboru otec vedúcej
Jozef Krajčír. Staral sa o členov ako
o svoje deti, bol dušou detského

Tí čo už nemôžu z pracovných či
rodinných dôvodov, si nájdu čas na
spoločnú choreograﬁu na nejaké to
väčšie podujatie či výročie súboru.
Byť súčasťou tohto folklórneho
súboru znamená aj veľa cestovania
a veľa cieľov, súťaží a vystúpení.
Vďaka trpezlivým a ochotným
rodičom to ide predsa len ľahšie.
Najväčšou odmenou býva potlesk
po vystúpení, usmiate tváre divákov

folklórneho súboru Grbarčieta, jeho
odkaz je prítomný stále v nás. Počas
svojej doterajšej existencie absolvovali Grbarčieta viac ako 1000
vystúpení doma i v zahraničí. Nielen, že oživli tradície predkov, ale
reprezentujú svoju obec na rôznych
podujatiach v okolí i ďaleko za
našimi hranicami. Nie je to ľahký
koníček, každú choreograﬁu je
treba do detailov nacvičiť. Sú to
hodiny driny pre tanečníkov, spevákov i trénerov – choreografov. Bol
som v súbore do svojich 20. rokov,
prešiel som si všetkými zložkami,
od najmenšej detskej skupiny až po
mládežnícku. . Každá zložka súboru má svoje nároky, iné tance, iné
piesne. Podľa mňa je obdivuhodné
ako to Nika dokáže, už 30 rokov
pracovať s deťmi a mládežou, učiť
ich, viesť ich a pomáhať. Deti sa
menia, prichádzajú noví členovia,
starších život posunie inam. Veľa sa
ich vracia ihneď ako majú možnosť.

dodávajú nielen tanečníkom, dobrý
pocit z námahy a vynaloženej energie. Všetko sú to skvelé zážitky, pre
niektorých tie najkrajšie obdobia
v detstve. Za tie roky tu vzniklo veľa
priateľstiev, ale i partnerstiev v dospelosti. Mnoho detí prešlo a verím,
že ešte ich veľa bude v súbore
Grbarčieta. Je to možnosť venovať
sa niečomu, čo deťom dá viac ako
len voľnočasovú aktivitu. Spoznať
tradície svojej obce či naučiť sa
chorvátske piesne a tance. Prajem celému detskému folklórnemu
súboru Grbarčieta mnoho ďalších
úspešných desaťročí, počas ktorých
budú môcť uchovávať tradície,
rozvíjať kultúrny život nielen v našej
mestskej časti, ale aj na Slovensku
i v zahraničí. Mojej sestre Nike
Griezlovej-Krajčírovej, umeleckej
vedúcej súboru, by som chcel touto
cestou poďakovať za to, že súbor
vedie celým svojím srdcom.
Dárius Krajčír

Podujatie Jablkové hodovanie sa 7.10.2017 koná na 15 miestach v BSK –
na jablkových špecialitách si môžete pochutiť aj v Modre, Senci, Pezinku,
Viničnom, Limbachu, Svätom Jure, Dunajskej Lužnej, Jablonove,
Blatnom a v mestských častiach Bratislavy – Rača, Vajnory, Petržalka,
Devínska Nová Ves, Nové Mesto a Fresh Market.
8.10. o 16.30 h O dvoch prasiatkach
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Pod hríbikom
Vstupné: 1,50 eura
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
13.10. o 18.00 h Dámsky krajčír
- komédia podľa predlohy Georgesa Feydeaua, účinkuje divadlo
Forbína, Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
vstupné: 2 eurá
15.10. o 15.00 h Prechádzka Slovenskom
- umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v programe sa
predstaví Ľudová hudba Fidlikanti s tanečníkmi a speváčkou Adrianou
Jarolínovou, Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
21.10. o 30. výročie DFS Grbarčieta
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
26.10. od 17.00 h Lampionáda
- detský zábavný program pred jesennými prázdninami, diskoparáda
Šaša Maroša - súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia
svetlonosov o 16.30 pred Istra Centrom
- o 19.00 h lampiónový sprievod
Vstupné: 1,50 eura, registrovaní účastníci súťaže majú vstup zadarmo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
29.10. o 17.00 h Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV so zaujímavým hosťom
Vstupné: 4 eura (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eura)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

TRIDSAŤ ROKOV
SPEVU A TANCA
Tri desaťročia udržiavania devínskonovoveských tradícií, miestneho
chorvátskeho folklóru i kultúry.
Obetavá práca s deťmi a mládežou
po celé roky, ako aj zachovávanie
zvykov a odovzdávanie ich ďalej
ďalším generáciám. Detský folklórny
súbor Grbarčieta oslávi 21. októbra 30 rokov svojej existencie.
Málo kto vie, že názov súboru
vychádza z názvu miestnej časti
Devínskej Novej Vsi – Grba. Podľa
nej si v roku 1987 deti pomenovali
svoj nový súbor. Iniciátorkou jeho
vzniku bola vtedy ešte žiačka
DEVEX 6

strednej školy Nikoleta GriezlováKrajčírová. Pôvodné devínskonovoveské kroje získali členovia od
miestnych a ochotných obyvateľov.
Bolo tak možné, aby po rokoch
čo boli ukryté v skriniach opäť uzreli svetlo sveta na deťoch, ktoré
sa vrátili k tradíciám aby ich mohli
pripomenúť Devínskonovovešťanom
a priblížiť svojim rovesníkom. Piesne
a tance Chorvátov žijúcich v Devínskej Novej Vsi tak mohli opäť ožiť
v plnej kráse.
Zo začiatku to šlo pomaly, no
začiatky bývajú vždy najťažšie.
Myšlienka sa pretvorila v skutočnosť

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
DNV – október 2017
07. 10. 2017 (sobota), 9. 00 h
Bratislava – Staré Mesto

Prechádzka historickým, starým
mestom od dunajského nábrežia
po Bratislavský hrad spojená so
zaujímavým výkladom
o pamätihodnostiach i novinkách.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

19. 10. 2017 (štvrtok), 18. 00 h
Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách Zeme

Prednáša RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
(v spolupráci so Slovenskou
geologickou spoločnosťou).
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS,
Istrijská 68, Bratislava

Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Christian KARALL
a Mgr. Kristína ENCINGEROVÁ
RNDr. Ján KOŠIAR
a Mgr. Andrea KARABOVÁ
Michal ZAŤKO
a Tri Suci MAHARANI
Daniel DUJAVA
a Lucia HURTOVÁ
Miroslav POKORNÝ
a Martina ZÁDEROVÁ
Peter PÁLENÍK
a Ivana VITÁLOŠOVÁ
Ján ZÁHOREC
a Sabina BECKEROVÁ
Marek ZUKAL
a Iveta KOTRHOVÁ
Miroslav MATOVIČ
a Tatiana BENČÍKOVÁ, Bc.
Mgr. Andrej NÉMETHY
a Mgr. Zuzana BARTALSKÁ
Jean-Baptiste BOUTEILLER
a Zuzana BUDINSKÁ
Norbert TOMIŠ
a Mgr. Dominika DVORŠTIAKOVÁ
Patrik ČECHOVIČ
a Magdaléna BALÁŽOVÁ
Mgr. Eduard LIŠTVAN
a Mgr. Simona TULUŠÁKOVÁ
Boris – HURBANIČ
a Lucia MACKANIČOVÁ
Ing. Thomas ENCINGER
a Myroslava LEVCHAK

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Tia Wenche MIKULA
Moana KARDHORD´JO
Katarína HOLEŠOVÁ
Silvia ŠRUBAŘOVÁ
Filip PREISINGER
Gloria FALBOVÁ
Marian LÖBL
Milan LÖBL
Rea Elisabeth PEVALOVÁ
Vitajte!

Ing. Dušan CHLEBUŠ
a Mgr. Zuzana DURCOVÁ
Tomáš BURSA
a Ing. Katarína DROBNÁ
Ing. Michal KOPČA
a Ing. Lucia KONFALOVÁ
Martin ŠIMKOVIČ
a Simona KUKUMBERGOVÁ
Ján URBAN
a Ing. Silvia KERN
JUDr. Marek FRANCZEL
a Veronika TÓTHOVÁ
Bohuslav HORŇÁK
a Monika HUBAČOVÁ
Marek PAULOVIČ
a Hana GELENEKYOVÁ
Oliver VÁMOŠ
a Kristína KAPUŠOVÁ
Blahoželáme!

Spomienka

Dňa 01.09.2017 uplynulo
5 rokov, čo sme sa rozlúčili
s našou milovanou mamou
a starou mamou
Máriou URBANOVOU,
rodenou Tollovou.
Kto ste ju poznali venujte
jej prosím tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dcéra s manželom a vnúčatá
s rodinami.

Spomienka

O dišli z našich radov
Blandína KUBICOVÁ
Peter KOČIŠ
Ján PETRÚŇ
Anna KUDIOVÁ,
rod. Vrablecová
Božena RUŽOVÁ,
rod. Černá
Mgr. JUDr. Miroslav DANEK
Peter ČÍK
Edita LENGYELOVÁ
Janka DUBNICKÁ
Martin PRIKOSOVIČ
Magdaléna LIPTÁKOVÁ
Rudolf HOFFMAN
Jozef PREISINGER
Marcela MURÁNYIOVÁ
Marta VEIDINGEROVÁ
rod. Stachovičová
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišiel dobrý človek,
každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.
Dňa 12. 9. 2017
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho milovaného
Michala CSÁSZÁRA.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí ho poznali.
Manželka a synovia s rodinou.
Ďakujem. Vernerová

ELEKTROMOBILY V MESTE
Volkswagen Slovakia prichádza s unikátnym mestským
projektom up! city
• Nové udržateľné formy mobility
• Rozšírené možnosti trávenia voľného času

Bratislava – Na námestí pred Starou
tržnicou v Bratislave odštartoval
unikátny mestský projekt up! city. Stoja za ním spoločnosť Volkswagen
Slovakia (VW SK) a Aliancia Stará
Tržnica (AST) spolu s partnermi
Mesto Bratislava, ZSE a cyklokuriér
Švihaj šuhaj.
Pred historickou budovou Starej
tržnice v centre mesta zaparkovali elektromobily Volkswagen
e-up!, ako aj rôzne typy bicyklov
či elektrokolobežky. Na zrevitalizovanom námestí je zároveň
k dispozícii aj oddychová zóna.
„Naším zámerom je priblížiť
verejnosti nové udržateľné formy
mobility a stať sa lídrom v tejto
oblasti. Značka Volkswagen preto
pracuje v súčasnosti na mnohých
konceptoch e-mobility. Práve
v bratislavskom závode sme v roku
2013 vyrobili prvé vozidlo koncernu
Volkswagen s čisto elektrickým pohonom – Volkswagen e-up!. Toto
malé mestské žihadlo sa skvele

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

ČO sme to za ľudia? V parku
na sídlisku Stred dutine stromu niekto
vytvoril priestor, do ktorého umiestnil

hodí na brázdenie bratislavských
ciest. Je tiché, zaparkuje, kde
potrebujete a navyše nezaťažuje
životné prostredie. Ako partner
regiónu sa zároveň podieľame na
revitalizácii námestia a vytváraní
nových možností trávenia voľného
času,“ uviedol Ralf Sacht, predseda
predstavenstva VW SK, iniciátora
projektu.
Stará tržnica je už niekoľko
desaťročí dejiskom spoločenských
aktivít a stretnutí obyvateľov
hlavného mesta, ako aj návštevníkov
z iných kútov Slovenska i sveta.
Vďaka spolupráci prevádzkovateľa
AST, spoločnosti VW SK a partnerov – Mesto Bratislava, cyklokuriér Švihaj Šuhaj a ZSE námestie
získalo ďalší rozmer a stalo sa centrom moderného mestského života.
Viac informácií o projekte nájdete
na www.upcity.sk a na www.facebook.com/upcitysk/.
lkm
sošku Panny Márie. Z vďaky? Ako
pripomienku? Nevieme čo viedlo
autora k tomuto činu, ale neškodil,
neprekážal....mnohým. Už ju však
raz ukradli, raz rozbili a tretí krát zobrali i vrátili. Čo sme to za ľudia, keď
„hasíme, čo nás nepáli?“ Keď sme
boli malí, učili nás vážiť si iniciatívu
i prácu iných. Už sa to vytratilo? Už
sa to nenosí? Kto obnoví zabudnuté
tradície?
pat

Ponúkam sirôtky rôznych farieb na
jesennú výsadbu pre jarné kvitnutie.
Šubín• Na grbe 30 • 0907 222 231
DEVEX 7

Bratislava – Z výrobnej linky bratislavského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK) začali v týchto dňoch schádzať prvé sériové vozidlá Porsche Cayenne na kolesách. Do sériovej výroby
prichádza ako prvé spomedzi troch ohlásených SUV modelov,
ktorými sú, okrem Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg
a Audi Q8. Zároveň ide o prvý model značky Porsche kompletne vyrábaný na Slovensku.

13 dielov, ktoré smerujú do novej
karosárne. Tam sú pomocou
približne 650 robotov spájané
spolu s ďalšími dielmi do kompletnej karosérie. Novinkou je výroba
podvozkov, ktorá je umiestnená
v novopostavenej montážnej hale,
kde sa vozidlo kompletizuje do
ﬁnálnej podoby. Po prvý raz tak
schádza Porsche Cayenne z linky
bratislavského závodu na vlastných kolesách. Celková výška
investícií do nových výrobných hál
a najmodernejších technológií dosiahla viac ako 800 mil. .
V bratislavskom závode sa od
uvedenia modelu Porsche Cayenne

„Bratislavský závod VW SK patrí
vďaka výrobe vozidiel najvyššej
kvality medzi najvýznamnejšie
závody značky a koncernu Volkswagen. Náš skúsený tím vyrába
zložité produkty v rôznych derivátoch, ktoré dodávame zákazníkom
do celého sveta.
Umiestnenie kompletnej výroby
novej generácie Porsche Cayenne
do Bratislavy významne prispeje
k perspektívnym a stabilným pracovným miestam,“ uviedol Ralf
Sacht, predseda predstavenstva
VW SK.

na trh v roku 2002 zhotovovali
predmontované lakované karosérie s vysokým podielom komponentov a tie boli na kompletizáciu

PORSCHE CAYENE
prvý model kompletne
Volkswagen Slovakia odštartoval výrobu novej generácie
Porsche Cayenne

• Investície v celkovej výške viac ako 800 mil. eur
• Prvý model značky Porsche kompletne vyrobený
na Slovensku

S príchodom novej generácie
Porsche Cayenne bola rozšírená
výroba na tri segmenty. Pre vozidlo sa lisuje priamo v Bratislave

exportované do závodu značky
Porsche v Lipsku. Vďaka novej organizácii produkcie je využitý potenciál súčinnosti medzi závodmi
v rámci koncernu Volkswagen
a prostredníctvom toho sú zároveň
redukované transportné cesty
a čas v prospech ekologickej výroby.
Nové produkty so sebou
prinášajú aj zvýšené nároky na pracovnú silu. Od začiatku minulého
roka prijal VW SK 1 900 zamestnancov, ďalšiu tisícku plánuje zamestnať
do konca roka. Uchádzačom
o prácu ponúka atraktívny nástupný
hrubý priemerný mesačný plat.
Navyše získajú nástupný bonus pre
novoprijatých zamestnancov, dovolenkový a vianočný príspevok (13.
a 14. plat), odmenu za hospodárske
výsledky a široký sociálny program.
V súčasnosti bratislavský závod
VW SK produkuje 6 modelov
5 značiek pod jednou strechou. Sú
to Volkswagen Touareg, Audi Q7,
Porsche Cayenne, Volkswagen up!
(vrátane čisto elektrickej verzie Volkswagen e-up!), SEAT Mii a ŠKODA
Citigo. Zároveň sa intenzívne pripravuje na výrobu tretej generácie Volkswagen Touareg a úplne nového
modelu Audi Q8.

Marcel Liedl z Devínskej znova na podujatí

MAJSTROVSTVÁ SVETA V MOTOKÁRACH
Kart World Championship
(KWC), alebo po slovensky Majstrovstvá sveta v motokárach sme doteraz vnímali ako indoorové podujatie.
Predchádzajúce ročníky sa jazdili v halách, teraz však prichádza
zmena, podujatie sa presúva z haly
na vonkajšiu trať. Minulých ročníkov
sa zúčastnil aj motokárový a okruhový pretekár Marcel Liedl, ktorý
si ani tento rok nenechal ujsť šancu
pretekať proti svetovej špičke.
KWC sa doteraz jazdilo v halách,
prípadne len časť trate bola vonku.
Ročník 2017 však priniesol zmenu.
Pretekári jazdili na vonkajšej trati.
Kart World Championship, ktorý
bol 26. až 30. júla 2017, zamieril
na motokárovú dráhu Karting Rivas
v španielskom Madride. Vonkajšia
trať má dĺžku 850, navyše Španieli
kvôli KWC dostavali aj časť, ktorá
povedie halou, takže celá trať
merala takmer kilometer! Pretekári
jazdili na nových motokárach Dino
kart s motorom Subaru 400 ccm
s výkonom 14 k.

DEVEX 8

O titul majstra sveta bojovalo vyše
200 jazdcov, medzi nimi aj Marcel
Liedl. Pretekári zbierali body v 8
kvaliﬁkačných pretekoch s dĺžkou
20 minút, kde sa do výsledkov
započítavalo 7 najlepších výsledkov.
Prvých 64 jazdcov s najviac bodmi
postúpilo do semiﬁnále. To trvalo
30 minút a pretekári boli rozdelení
do štyroch skupín po 16 jazdcov.
Najrýchlejších 16 potom postúpilo
do ﬁnále.
Marcel Liedl už v minulosti
vybojoval
bronzovú
medailu
v kvaliﬁkačných pretekoch, tento
rok sa pokúsil na úspech nadviazať.
Nebude to mať jednoduché,
pretože konkurencia bude skutočne
silná. Marcelovi držíme palce
a veríme v čo najlepší výsledok.
8. kvaliﬁkačné preteky. V posledných kvaliﬁkačných pretekoch
štartoval Marcel Liedl z 10. miesta, ktoré dávalo nádej na dobrý
výsledok. Po štarte pretekári vytvorili
vláčik, Marcel vedel že tu stráca čas.
Nasledoval stratégiu skúseného

rakúskeho pretekára Romana
Schneidera a spolu s ním zamieril
do boxov v prvej štvrtine pretekov.
Obaja dúfali, že pred sebou budú
mať voľnú trať a rýchlou jazdou získajú niekoľko pozícií. Ale nevyšlo to,
dostali sa za pomalšieho pretekára,

Marcel Liedl sa na Majstrovstvách
sveta v motokárach nestratil, patril
k tej lepšej polovici štartového poľa
a po 8 kvaliﬁkačných pretekoch
obsadil 85. miesto z takmer 180
jazdcov, od semiﬁnále, teda prvých
64 ho delilo len 20 bodov, čo sú

ktorý brzdil celé pole. Postupne
sa za ním vytvoril vláčik, v ktorom
ostal Marcel Liedl spolu s ďalšími
8 pretekármi. Po tvrdom boji prišiel
o jedno miesto a v konečných
výsledkoch ﬁguroval na 12. mieste.

jedny preteky s výsledkom v prvej
desiatke. Marcel Liedl ďakuje partnerom, ktorí mu umožnili štartovať
na Kart World Chanmpionship
v Madride: DQS, SOOP, Presskam
Auto s.r.o., Todos, Alcohol Killer,
TopSpeed.sk, Max60, Detail Art.

ŠACHOVÝ KLUB STRELEC
vstupuje do novej sezóny v znamení štvoriek
Šachový klub STRELEC Devínska Nová Ves bude v ročníku
2017/2018 reprezentovať 44
hráčov, ktorí budú štartovať celkovo až v 4 ligách. V celoslovenskej súťaži 1. lige Západ budú
na 64 políčkach šachovnice
reprezentovať naši najlepší hráči,
pričom príležitosť zahrať si so slovenskou šachovou špičkou dostanú
aj naši aktívni mládežníci. Okrem
spomenutej prvej ligy bude Šachový
klub STRELEC v rámci bratislavského kraja obhajovať svoje pozície v tretej, štvrtej a piatej lige.
Aj tento rok bude mať piata
liga pestré zastúpenie. Takmer
polovicu družstva tvorí mládež,
zastúpenie tu majú hráči z radov
rodičov a za popredné šachovnice

zasadnú aj naši skúsení seniori,
čo len potvrdzuje fakt, že šach je
skutočne medzigeneračný šport.
Ak máte chuť spoznať túto kráľovskú
hru, tréningy pre začiatočníkov a mierne pokročilých prebiehajú v stredu,
od 17:30 v F-centre na Istrijskej č.
4. Aktuálne informácie nájdete aj
na webovej stránke klubu http://
chess-dnv.webnode.sk/. Pre viac informácií o možnosti zapojiť sa nás
kontaktujte na sach.dnv@gmail.com.
JG
„Keď sa už raz človek zoznámi
so šachom, zostane v ňom táto
skúsenosť po celý život. Je lepšie
pripravený na riešenie mnohých situácií, naučí sa rýchlo a racionálne
rozhodovať.“
Anatolij Karpov

Pravdivé....celé je to u nás choré,
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš....
- namiesto Domu detí postavíme
Kindhouse,
- prvá slovenská krčma v Bratislave sa
volá First Slovak Pub,
- už nemáme úroveň, ale level,
- prekvapenie nevyjadrujeme
lasicovským fíha, ale čudným zvolaním
wow,
- nie sme vyrovnaní, ale kúloví,
- nemáme prínosy, ale beneﬁty,
- namiesto úveru je kredit,
- nekomunikujeme, ale četujeme,
- nákupné strediská nahradili
šopingcentrá,
- nechali sme si vziať Karkuľky,
Lomidrevov, Valibukov, Šípkové Ruženky,
Jankov Hraškov
a nahradili sme ich Mekgajvermi,
Mekkvínmi,Barbinami, Šrekmi, Alfmi,

Santa Clausami,
- zákony v Národnej rade slovenskej
republiky (sic) už netvoríme, ale
kreujeme,
- namiesto súhrnu správ máme hedlájny,
- gazdovský dvor sme nahradili farmou
a z neznámych dôvodov sme sa zbavili
slovenského roľníka
a namiesto neho inštalovali farmára.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
ĎAKUJEME ZA VĎAKU
Človek je krásny
nielen, keď má pružný krok,
človek je krásny podľa múdrosti
čo sa mu zračí v oku,
podľa vrások, bielych vlasov,
aj teraz podľa slov.
Keď rozpráva sa s deťmi
o rokoch, keď aj on bol mladý,
človek je krásny, keď ho majú
radi.
Bože môj, komu to povedať,
nikto ma nechce počúvať,
že ubúda mi už síl,
nevládzem, už dobre nevidím,

sluch odchádza do ticha,
v živote píše sa nová rubrika.
Nič už nie je tak, ako za mlada,
na dvere klope mi staroba,
ale ja jej dvere neotvorím,
pre ňu nie som doma.
Tak ako po búrke narovná sa
tráva, kvet,
zodvihnem hlavu, narovnám
driek,
veď život krásny je pre každý
vek.
Lýdian Havlová

NÁVŠTEVA DOMU EURÓPSKEJ ÚNIE
Žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ
Pavla Horova sa tešili na posledný májový piatok. Navštívili
Dom Európskej únie – Európske
informačné centrum v Bratislave.

kde si vypočuli zaujímavú
prednášku spojenú s prezentáciou, ktorá im priblížila históriu,
štruktúru a činnosť Európskej
únie. Rozšírili si aj poznatky

Hneď po príchode ich vo
vstupnej hale privítal milý pán
sprievodca. Na vystavených
paneloch si popozerali rôzne
informačné materiály o Európskej únii. Potom sa presunuli
do konferenčnej miestnosti,

o inštitúciách EÚ, ich sídlach,
o štúdiu, práci a podnikaní
v Európskej únii. O svojej činnosti
a zážitkoch im porozprávala aj
mladá stážistka Európskeho parlamentu. Na záver exkurzie bol
pre žiakov pripravený súťažný
kvíz. Dokázali, že sú naozaj
šikovní a vedia toho o Európskej
únii veľa. Potešili ich aj odmeny
za umiestnenie v kvíze. Nikto
neodišiel s prázdnymi rukami.
Dievčatá a chlapci prežili
príjemné dopoludnie a domov
sa vrátili obohatení o nové
poznatky. Exkurzia sa im veľmi
páčila.

Pokiaľ žije jazyk, žije aj národ,
ak jazyk umrie, umiera aj národ
a s ním aj jeho duch.
Človek bez koreňov má viacero výhod:
nemá sebavedomie, hrdosť,
je manipulovateľný, ovládateľný,
nerepce, poslúcha, drží hubu a krok
a maká!!!

STOLNÝ TENIS
Umiestnenie družstiev v STK Devínska Nová Ves
V Ligových súťažiach v roku 2016/2017

Mgr. Zdena Balajová
DEVEX 9

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

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

prípravu, povolenia a iné.
tel. 0905 616 798
• Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813
•

•

•

•

•

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Základná škola na Ul. I Bukovčana
3, 84108 Bratislava –Devínska Nová
Ves hľadá zamestnancov na voľné
pracovné miesta : upratovačka s nástupom ihneď, školník s nástupom od decembra 2017.
Kontakt:
0911 976 204, 02/64778338.

04 - SLUŽBY
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku

•

Ján Polák
– ÚDRŽBA

VODOINŠTALÁCIE

tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
Tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Za dobrú cenu urobím prestavbu aj
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná
záruka i servis v DNV.
tel.: 0905 648 233

•

Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
• Predám 1-izbový byt v DNV na ulici
P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur +
dohoda možná.
tel.: 0905 613 350, 0948 272 719
• Predám 4-izbový byt v DNV, ul. I.
Bukovčana 5/7 posch. Nie som RK.
Cena: 135 000 eur.
tel.: 0905 458 272

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

•

•
•

Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432

•

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
alebo Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Jazero.
tel.: 0915 738 952
Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome (voda
a elektrina pri pozemku). Záhrada je
výhodne umiestnená (hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný
výhľad.
tel.: 0903 244 777
Predám záhradu o výmere 614/m2
v lokalite dnv glavica. cena dohodou.
tel.: 0944 141 274

07 - ROZLIČNÉ
•

•
•

•

•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky. Na Grbe 55.
tel.: 02/6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine. Chcete
hovoriť po francúzsky? Komunikovať,
alebo sa učiť? tel.: 0917 461 097
Vezmem súrne do dlhodobého
prenájmu garáž, pre vyššie auto
(Mercedes-Benz Vito), v garážovom
dome oproti J.Poničana. Nie Denova.
Cena: dohodou.
tel.: 0905 464 912
e-mail: careco@centrum.sk
Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.: 0907 181 800
Medzinárodná poradenská
spoločnosť hľadá pre svoju novú
kanceláriu v Devinskej Novej Vsi
pracovníkov do administratívy a obchodu. Ponuky s motivačným listom a
životopisom posielajte na adresu:
jobs@upstream.sk

Otváracie hodiny:
13,00 – 17,00 hod.
pon - št:
13,00 – 16,00 hod.
piatok:

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 10

FK Lokomotíva VW
Devínska Nová Ves 2017/2018
4.KOLO 20.09.2017
16:30 ihr.Rohožník
FC Rohožník - FK VW Lokomotíva
DNV
2:1 (0:0)
8.KOLO 17.09.2017
09:30 ihr.Rača
FK Rača BA - FK VW Lokomotíva
DNV
1:1 (1:0)
7.KOLO !!! odložené !!!
FK VW Lokomotíva DNV - ŠK Lozorno FO - 04.10.2017 o 15.30 hod

6.KOLO 03.09.2017
17:00 ihr.Dunajská Lužná
OFK Dunajská Lužná - FK VW
Lokomotíva DNV
1:0 (0:0)
5.KOLO 30.08.2017
17:00 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV
- ŠK Báhoň
4:0 (3:0)
3.KOLO 19.08.2017 1
7:30 ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV
- ŠK Bernolákovo
3:1 (2:1)
ms

III liga BFZ
Poradie

Družstvo

Z V R P Góly

Diff. Body

1 (1)

FC Petržalka

8 6 2 0

25:4

21

20

2 (3)

FK Slovan Most pri Bratislave

8 6 1 1

16:6

10

19

3 (2)

ŠK Slovan BA "B"

9 5 2 2 45:13

32

17

4 (4)

FK Rača BA

8 5 2 1

22:5

17

17

5 (5)

FC Rohožník

7 5 1 1

24:6

18

16

6 (6)

OFK Dunajská Lužná

7 5 0 2

26:7

19

15

7 (7)

TJ Rovinka

9 4 2 3 14:16

-2

14

8 (9)

ŠK Tomášov

8 4 1 3 17:15

2

13

9 (8)

FK VW Lokomotíva DNV

7 3 1 3

6

10

10 (10)

ŠK Lozorno FO

8 3 1 4 12:25

-13

10

11 (11)

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

9 3 0 6 15:18

-3

9

12 (13)

FK Vajnory

9 2 2 5 15:49

-34

8

8 2 1 5

13 (12)

ŠK Báhoň

14 (15)

ŠK Bernolákovo

15 (12)
16 (16)

14:8

9:20

-11

7

8 2 0 6 11:26

-15

6

PŠC Pezinok

9 2 0 7

6:22

-16

6

ŠK Svätý Jur

9 1 0 8 13:43

-32

3

Realitná kancelária
ALFA SALUTO REAL, s.r.o.
Potrebujete pomôcť s kúpou, predajom,
alebo prenájmom nehnuteľnosti?
Províziu nežiadame od Vás?
0905 546 829
saluto@saluto.sk • www.saluto.sk
CYKLOMOST SLOBODY STÁLE OBĽÚBENEJŠÍ
Bratislavský samosprávny kraj
už štvrtý rok vďaka cyklosčítačke
pozná presné čísla návštevnosti
Cyklomostu slobody, ktorý spája
Devínsku Novú Ves s rakúskym
Schlosshofom. Obľúbenosť mosta každým mesiacom narastá.
Augustové štatistiky za ostatné
štyri roky ukázali, že v auguste
2017 privítal most o sedemtisíc
návštev viac.
„Cyklomost slobody navštívilo

v auguste 38 390 návštevníkov.
Najviac návštev sme zaznamenali 28. augusta, kedy ľudia
využili deň medzi víkendom
a utorkovým voľným dňom a zaznamenaných
cyklosčítačkou
bolo až 4 448 návštev, z toho
600 na bicykloch. Vyše tri tisíc
ľudí využilo na návštevu cyklomostu aj nasledujúci deň, teda
štátny sviatok SNP,“
bsk

Hľadáme čašníčku/čašníka na TPP/dohodu
do zabehnutej prevádzky v Devínskej Novej Vsi.
Nástup možný ihneď. Bližšie informácie na
galao.invest@gmail.com
tel.0904 966 399
DEVEX 11

Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Hliadka PZ v čase o 16.25h dňa
26.06.2017
odovzdala nájdené
motorové vozidlo zn. Nissan Almara
59-ročnej žene, ktorej bolo v čase od
17.00h dňa 25.06. do 08.30h dňa
26.06.2017 z ulice Devínske jazero
odcudzené.
• Neznámy páchateľ v čase od
12.00h do 14.00h dňa 29.06. na ulici
Ivana Bukovčana rozbil sklenenú výplň
na prednom okne na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn. Citroën C4,
čím spôsobil poškodenému 70-ročnému
mužovi škodu vo výške 250 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
02.45h do 03.45h v Bratislave na Eisnerovej ulici vypáčil zámok na mrežiach
vedúcich do skladových priestorov
reštaurácie, z ktorej následne odcudzil
dva 50 litrové sudy piva zn. Pilsner
Urguell, jeden 50 litrový sud piva zn.
Gambrinus, čím spôsobil poškodenej
spoločnosti škodu vo výške 480 eur.
Neznámy páchateľ v čase od 22.30h
dňa 06.07.2017 do 10.00h dňa
07.07. na Opletalovej ulici poškodil
lak na pravej prednej strane na tam
zaparkovanom motorovom vozidle
zn. Fiat 500, čím spôsobil poškodenej
37-ročnej žene škodu zatiaľ v nezistenej
výške.
• Hliadka PZ v čase o 00.11h dňa
11.07.2017 na Eisnerovej ulici zastavila
vodiča motorového vozidla zn. Mercedes Benz C, ktorý počas jazdy nedal
znamenie o zmene smeru jazdy. Počas
kontroly policajti vyzvali 29-ročného
muža, aby sa podrobil dychovej skúške,
kde pri dychovej skúške mužovi namerali 0,52 mg/l alkoholu v dychu,
opakovane 0,47mg/l. 29-ročný vodič
bol zaistený, nakoľko bol podozrivý
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky podľa §-u 289 ods. 1
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
15.00h do 15.05h dňa 16.07. na Istrijskej ulici zo stojanu na odkladanie bicyklov odcudzil bicykel zn. KTM Chicago, čím spôsobil poškodenej 34-ročnej
žene škodu vo výške 660 eur.
• Neznámy páchateľ v presne nezistenom čase dňa 14.07. do 08.30h
dňa 23.07. v záhradkárskej osade
Pod Srdcom poškodil dvere do pivnice
a odcudzil z nej krovinorez zn. Einhell,
kotúčovú pílu nezn. značky, brúsku
nezn. značky, plecniaka nezn. značky,
čím spôsobil poškodenému 40-ročnému
mužovi škodu vo výške 190 eur.
• Hliadka PZ v čase o 17.05h dňa

05.08. na Eisnerovej ulici zastavila
vodiča motorového vozidla zn. Alfa Romeo, ktorý počas jazdy nedal znamenie
o zmene smeru jazdy. Počas kontroly
policajti vyzvali 49-ročného muža, aby
sa podrobil dychovej skúške. Policajti pri
dychovej skúške mužovi namerali 1,29
mg/l alkoholu v dychu, opakovane
1,28mg/l. 49-ročný vodič bol zaistený, nakoľko bol podozrivý z prečinu
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
podľa §-u 289 ods. 1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ v čase o 00.46h dňa
14.08. na Eisnerovej ulici zastavila
vodiča motorového vozidla zn. Volkswagen Golf, ktorý prekročil povolenú
rýchlosť. Počas kontroly policajti vyzvali 19-ročného muža, aby sa podrobil
dychovej skúške. Policajti pri dychovej
skúške mužovi namerali 0,55 mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,65mg/l.
19-ročný vodič bol zaistený, nakoľko
bol podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky podľa §-u 289
ods. 1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ v čase o 08.26h dňa
20.08. na ulici Vápenka zastavila
vodiča motorové vozidla zn. Honda
Jayy. Počas kontroly policajti vyzvali
25-ročného muža, aby sa podrobil
dychovej skúške. Policajti pri dychovej
skúške mužovi namerali 0,81 mg/l alkoholu v dychu, opakovane 0,71mg/l.
25-ročný vodič bol zaistený, nakoľko
bol podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky podľa §-u 289
ods. 1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
13.00h do 14.30h dňa 28.08.2017
na ulici J. Smreka odcudzil z tam zaparkovaného motorového vozidla zn.
Seat Ibiza zo zadného sedla Apple
iPad s nabíjačkou, tašku zn. Liujo, v ktorej
sa nachádzali nohavice z denimu zn.
Devergo, dámske tričko zn. Zara, vesta
z denimu zn. Devergo, nohavice z denimu zn. Liujo, spodná bielizeň zn. Intimisimi, rôzna kozmetika v hodnote 100
eur, čím spôsobil poškodenej 49-ročnej
žene škodu vo výške 1.170 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
08.00h dňa 14.08. do 08.00h dňa
07.09.2017 na ulici M. Marečka
poškodil lak na ľavom prednom a zadnom blatníku a na ľavých predných
a zadných dverách na tam zaparkovanom motorovom vozidle zn. Ford
Mondeo, čím spôsobil poškodenému
mužovi škodu v zatiaľ nezistenej výške.
• Neznámy páchateľ v čase od
03.50h do 04.50h dňa 12.09. na ulici
Pavla Horova poškodil sklenenú výplň
na vchodových dverách obytného
domu, čím spôsobil Spoločnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
škodu zatiaľ v nezistenej výške.
Mk Or Pz Ba4

OZNAM PRE OBČANOV
Z dôvodu rekonštrukcie budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV nie je možné od 18. septembra
2017 do odvolania používať bezbariérový prístup na oddelenie
dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ
v Bratislave IV. Žiadame občanov aby využili iné bezbariérové pracoviská na podanie a vybavenie dokladov v Bratislavskom kraji.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV
M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava

ZELENÁ
SPOLUPRÁCA

Devínska
Kobyla

514 m n. m.

Pozývame Vás
na jesenné okrášľovanie
Devínskej Kobyly.

»Zrevitalizujeme náučný chodník.
»Vyčistíme územie.
»Zahráme sa s deťmi eko-hry.

Občerstvenie
a darček pre
každého.

Už 21.10.2017 od 9:00 do 13:00 hod.
Stretávame sa na MHD zástavke Na hriadkach.
Vašu účasť, prosím, potvrďte do 19.10.2017 na veronika.sokolova@volkswagen.sk
alebo tatiana.ledenyiova@mudnv.sk.

Tešíme sa na vás!

V jeseni cez víkend bol môj syn so
svojím otcom na horách. Keď sa
vrátili, opýtala som sa, čo to má
syn na sebe? Otecko, že vraj som
mu asi kúpila nové tepláky, nie?
Synček behal celý víkend vonku
v pyžamových nohaviciach.
V čom spal, to netuším.
•••
Uvarila som hrachovú
polievku, dojedli sme ju a ja
som napustila vodu do hrnca,
aby sa odmočil. Na druhý
deň som prišla z práce neskôr
než manžel a pýtala som sa,
či je hladný. Odpovedal, že
dojedol tú polievku.

•••
Manžel išiel na služobku
do Francúzska. Pýtal sa ma,
čo by som chcela priviezť
ako darček. A pretože si
radšej oblečenie, parfumy
a šminky kupujem sama,
tak hovorím: „Možno nejakú
masku na tvár.“ Ráno
pred odchodom ma budí:
“Prosím ťa aké máš
číslo tváre???“
•••
Modlila som sa za dobrého
muža a mám dobrého muža.
On sa nemodlil...
... tak má, čo má.
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