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Čomu sa teraz, niekoľko
hodín pred
koncom roka
venovať?
Voľby sú za nami, Vianoce
pred, a pravda pred nami je aj
budúci kalendárny rok.
Voľby dopadli tak, ako sme
si želali. Teda ako kto volil.
Všetkým ulahodiť nemožno:
Treba iba veriť, že prísľub,
ako odznel tesne po voľbách,
že ich výsledky budú všetci
svorne rešpektovať, že budú
spolupracovať a nebudú si
hádzať polená pod nohy
bude aj realitou. Nech teda
vydrží nielen niekoľko chvíľ
po voľbách, ale hoci aj celé
štyri roky. Neberme do úvahy
čo bolo, ale čo bude. Hlavne,
keď dobrá vôľa srší z každého
slova novozvolených poslancov.
Ostatným
občanom,
teda všetkým, želáme nielen
k sviatkom len všetko dobré
a predovšetkým pokoj a pohodu po celý prichádzajúci rok.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

Nech sú naše Vianoce
plné lásky, radosti a pohody!

POĎAKOVANIE
Všetkým účastníkom volieb, ktorí mi dali svoj hlas
ĎAKUJEM za prejavenú dôveru.
Moje úprimné ďakujem patrí aj ostatným občanom,
ktorí sa nemohli volieb zúčastniť, ale držali mi palce.
Pracovať budem rovnako zodpovedne pre všetkých
obyvateľov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
Moje dojmy po vyhlásení výsledkov sú veľmi pozitívne,
no zároveň cítim veľkú zodpovednosť za prejavenú
dôveru občanov. Veril som, že moju prácu za doterajších
11 rokov na miestnom úrade obyvatelia vidia
a poznajú. Veril som, že pre môj charakter a povahu
mi Devínskonovovešťania prejavia svoju
dôveru v čo najväčšom počte.
Vo výhru som dúfal, no držal som sa pri zemi.
Voličom a Devínskonovovešťanom by som chcel
veľmi poďakovať, postupne odpovedám na stovky
gratulácií. Už od vyhlásenia výsledkov pracujem
na príprave prvých krokov k vytvoreniu spolupráce
a príprave na zmeny vo vedení našej mestskej časti.
Ako prvé sa plánujem stretnúť verejne s občanmi spoločne
so zvolenými poslancami a začať tak s otvorenou
komunikáciou čo je základ môjho fungovania vo funkcii.
Hlavnou témou bude predstavenie prvých priorít
a spoločných bodov volebného programu. Chcem,
aby obyvatelia vedeli, že na ich názore záleží.
Najväčšia zmena bude vytvorenie 24 hodinového
dohľadového centra a kamerový systém v MČ,
ktorý bude v správe mestskej časti.
Veľkou zmenou pre obyvateľov bude určite
aj prehľadnejší web a vytvorenie aplikácie, ktorá bude
poskytovať aktuálne a potrebné informácie občanom.
Naša mestská časť potrebuje riešiť akútne bezpečnosť, dopravu
a popri parkovacej politike zeleň a rozpracované
projekty vrátane centrálneho námestia.
Dárius Krajčír

DEVEX 2

1/Ako vnímate svoj úspech(neúspech) po tohtoročných komunálnych voľbách v DNV?
To že som bola opätovne zvolená, mi potvrdilo, že moja činnosť pre občanov bola správna a občania ju ocenili. Preto
budem v nej pokračovať.
2/ Čo chcete zmeniť ako prvé?
Dokončiť riešenie niektorých problémov, ktoré sa mi nepodarilo v predchádzajúcom období a tiež nájsť spoločnú reč
so všetkými zvolenými poslancami tak, aby sme spoločne dokázali zabezpečiť všetko potrebné pre občanov MČ.
Najmä naštartovať s novým starostom otvorenú komunikáciu smerom k poslancom, členom komisií a občanom.
B. JANATOVÁ

1/ Ako vnímate svoj úspech (neúspech) po tohtoročných komunálnych voľbách v DNV?
Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým voličom za prejavenú dôveru.
Možnosť ďalej pôsobiť aj so svojim tímom v miestnej samospráve v sľubnej atmosfére vzájomnej spolupráce medzi
zastupiteľstvom a novým starostom je šancou na realizáciu potrebných zmien. A tie budú nepochybne úspechom celej
Devínskej Novej Vsi.

R. TEŠOVIČ

2/ Čo chcete zmeniť ako prvé?
Neobvykle vysoká volebná účasť a počet získaných hlasov cítim ako silný záväzok. Je to tiež odkaz, že obyvatelia
Devínskej Novej Vsi si želajú viac otvorenosti v komunikácii s miestnym úradom a svojimi volenými predstaviteľmi. V tom
chcem podať pomocnú ruku. Ako zástupca našej mestskej časti v hlavnom meste sa budem tiež usilovať, aby bolo hlas
Devínskonovovešťanov v mestskom parlamente viac počuť.

1/Ako vnímate svoj úspech(neúspech) po tohtoročných komunálnych voľbách v DNV?
Svoj úspech v komunálnych voľbách vnímam ako veľký záväzok voči obyvateľom Devínskej Novej Vsi.
2/ Čo chcete zmeniť ako prvé?
Ako prvé, by som sa rád podieľal na zlepšení komunikácie medzi poslancami, nesmieme sa deliť na skupiny, práve
naopak, všetci musíme pracovať pre občanov a samozrejme zlepšiť komunikáciu s občanmi ,aby sme boli v priamom
kontakte a spoločne riešili spoločné témy Devínskej Novej Vsi.
Ďakujem, prajem pekný deň
Z. SMOLINSKÝ

PARKOUROVÉ IHRISKO NA SÍDLISKU STRED
Mestská časť BratislavaDevínska Nová Ves, ako aj
ostatné mestské časti v Bratislave,
rieši nárast kriminality mládeže,
čoraz viac sa vyskytujúci vandalizmus a žiaľ aj rozšírené
užívanie drog. Aj preto sme
privítali aktivitu mladých ľudí,
ktorí sú dobrým príkladom pre
ostatných. Cvičia v prírode na už
vybudovaných work-outových
zostavách v areáli ZŠ P. Horova
a pod mostom Slobody.
Na základe záujmu mládeže
z Devínskej Novej Vsi o vybudovanie parkourového ihriska, mestská
časť využila možnosť podať žiadosť
do participatívneho dotačného systému BSK. Vo verejnom hlasovaní
sme, napriek veľkej konkurencii,
zvíťazili a získali dotáciu 5 000
eur, ktorú sme využili na vybudo-

vanie troch prvkov parkourového
ihriska a kvalitnej dopadovej plochy.
Postupne, podľa záujmu športovcov
a možností mestskej časti, budeme
k tejto zostave dopĺňať ďalšie
cvičebné prvky.
Čo sa vlastne skrýva za slovom PARKOUR?
Parkour je tréningová metóda, pri
ktorej parkourista (traceur), v dôkladnej súhre vlastného tela, prekonáva
prekážky v prirodzenom prostredí.
Základom parkouru je systematický
tréning, od jednoduchších cvikov,
cez akrobatické prvky a saltá až
po náročné skoky, ktoré môžu byť
vykonávané až po dokonalom zvládnutí základných prvkov. V súčasnosti
je to už pomerne rozšírený šport,
ktorý mládež trénuje pod dozorom
skúsených trénerov.

Devínska Nová Ves

www.devinskanovaves.sk

Je v záujme nás všetkých podporovať
aktívne využitie voľného času detí
a mládeže, vytvárať im podmienky
na športovanie s cieľom, že náplňou
ich voľného času bude viac pohyb,
cvičenie a nie bezcieľne surfovanie
po internete, vandalizmus a kriminalita.

Vo výstavbe.
Veríme, že táto nová ponuka osloví
ďalších aktívnych ľudí v Devínskej
a že sa pri športe nielen na parkourovej zostave stretnú malí, mladí
aj tí skôr narodení. Pozývame
všetkých.
le mu
DEVEX 3

DEVEX 4

Takmer 20 miliónov eur vyplatil
Volkswagen Slovakia svojim
spolupracovníkom na 14. plate.
• Spoločnosť vypláca 13. aj 14. plat už viac ako 25 rokov
• Aktuálne obsadzované pozície: výrobný pracovník
pre montáž a lakovňu

zamestnancov, ktorí u nás pracujú
vyše 20 rokov,“ uviedol Ralf Sacht,
predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen predstavenstva
pre technickú oblasť.
Priemerný mesačný príjem
v najväčšej ﬁrme Slovenska za rok

2017 je 1 854 eur bez zarátania manažmentu. Na aktuálne
obsadzované pozície výrobný
pracovník pre montáž a lakovňu
ponúka spoločnosť plat od 1 050
eur mesačne a nástupný bonus
500 eur.

BRATISLAVA – Volkswagen
Slovakia v rámci širokého sociálneho programu už vyše 25
rokov vypláca svojim spolupracovníkom 13. aj 14. plat. Po 13.
plate vo výške 60 % priemernej
mesačnej mzdy, ktorý dostali
na účet v júnovom zúčtovaní,
im spoločnosť vyplatila 14. plat
začiatkom decembra spolu s novembrovou mzdou. Jeho výška
sa odvíja od dĺžky trvania pracovného pomeru: percentuálny
podiel sa pohybuje od 50 %
priemernej mesačnej mzdy pri
0 – 3,9 odpracovaných rokoch
až po 100 % pri 20 a viac odpracovaných rokoch. Spolu išlo
o 19,8 milióna eur.
„Volkswagen Slovakia prináša
Slovákom atraktívne pracovné podmienky. Za všetko hovorí až 2000

Všetci tarifní kmeňoví zamestnanci dostali spolu s novembrovou výplatou aj 14. plat.

Novým predsedom predstavenstva
Volkswagen Slovakia bude Dr. Oliver Grünberg
• Na Slovensko prichádza Dr. Grünberg z koncernového
závodu v Rusku
• Prináša so sebou veľa skúseností z práce v spoločnosti
vyrábajúcej vozidlá pre viacero značiek
BRATISLAVA – Dr. Oliver
Grünberg (48), doterajší technický riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa vo Volkswagen Group Rus, sa stane
od 1. januára 2019 novým
predsedom predstavenstva
a členom predstavenstva pre
technickú oblasť Volkswagen
Slovakia. Vo funkcii nahradí
Ralfa Sachta (55), ktorý sa vo
Wolfsburgu stane vedúcim siete Nástrojární značky Volkswagen po celom svete.
Dr. Oliver Grünberg absolvoval štúdium fyziky na Technickej univerzite v Braunschweigu,
kde následne získal aj doktorát zo
strojárstva. Dr. Oliver Grünberg

začal v roku 1995 ako doktorand pracovať pre koncern
Volkswagen. V rokoch 2007 až
2009 viedol oblasť výroby vozidiel v závode Volkswagen Group
Rus v meste Kaluga. V roku
2010 zastával pozíciu Managing Director a Director Technical
Affairs v ŠKODA AUTO India.
V roku 2012 prevzal Dr. Grünberg zodpovednosť za projekt
VGR-GAZ v Nižnom Novgorode.
V rokoch 2014 až 2017 viedol odbor plánovania značky
ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Odtiaľ sa v roku 2017 opäť
vrátil do Ruska, kde až doposiaľ
pôsobil ako technický riaditeľ
a zástupca generálneho riaditeľa
vo Volkswagen Group Rus

Nový predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre
technickú oblasť Volkswagen Slovakia Dr. Oliver Grünberg.
v Kaluge. „Veľmi sa teším na spoločnosti slovenského hostím Volkswagen Slovakia, výzvy podárstva,“ zdôraznil Dr. Oliver
a nové úlohy v najvýznamnejšej Grünberg.
DEVEX 5
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VŠETKO O ODVOZE ODPADU V BRATISLAVE
POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa o odvoz zmesového komunálneho
aj triedeného odpadu v hlavnom meste opäť postará aj počas vianočných a novoročných sviatkov.
Odvoz odpadu od rodinných domov bude posunutý o deň neskôr
Odvoz
odpadu
vykonáva
spoločnosť OLO od pondelka
do soboty, s výnimkou dvoch
dní v roku – Nového roka
a Veľkonočného pondelka.
Nakoľko Nový rok 1. 1. 2019
pripadá na utorok, odvoz odpadu
v tento deň nebude prebiehať. Od
stredy 2. 1. 2019 do pondelka
7. 1. 2019, bude odvoz odpadu
od rodinných domov posunutý
o deň neskôr. Odvoz odpadu od
bytových domov, bude prebiehať
podľa harmonogramu.

Zberný dvor bude vo sviatočné dni zatvorený!
Zberný dvor na Starej Ivánskej
ceste 2 bude počas sviatkov zatvorený v termínoch 24. 12. – 26.
12. 2018 a 1. 1. 2019. V pondelok 31.12.2018 bude otvorený len
do 12:00 hod. Rovnako zatvorená
pre verejnosť bude aj spaľovňa
odpadu. V prípade otázok alebo
podnetov súvisiacich s odvozom
odpadu v Bratislave, sa obyvatelia môžu obrátiť na naše zákaznícke centrum telefonicky na čísle

02/50 110 111 alebo e-mailom
na zakazka@olo.sk. Podrob-ný
prehľad o službách OLO počas
vianočných a novoročných sviatkov
nájdete na webe www.olo.sk.
S odvozom vianočných
stromčekov OLO začne od
7. 1. 2019
Spoločnosť OLO sa postará
aj o zber a odvoz vianočných
stromčekov. Ten sa bude realizovať
od 7. 1. 2019 do 31. 3. 2019.
Odzdobené vianočné stromčeky
je potrebné ukladať v prípade

rodinných domov ku zberným
hniezdam – najbližšiemu stojisku
na triedený odpad a v prípade
bytových domov ku stanovištiam
zberných nádob. Existuje aj ďalšia
možnosť, priviezť stromček osobne
a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej
ceste 2.
Spoločnosť OLO želá všetkým
obyvateľom hlavného mesta
krásne a pokojné vianočné
sviatky, šťastný a úspešný nový
rok 2019.

Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov
Dátum
Deň
Zákaznícke centrum
Harmonogram odvozu
zmesového komunálneho a triedeného odpadu
Zberný dvor
Spaľovňa odpadu
24.12.2018
pondelok
*7:00 - 13:00
podľa harmonogramu
zatvorený
pre verejnosť zatvorená
25.12.2018
utorok
*7:00 - 13:00
podľa harmonogramu
zatvorený
pre verejnosť zatvorená
26.12.2018
streda
*7:00 - 13:00
podľa harmonogramu
zatvorený
pre verejnosť zatvorená
27.12.2018
štvrtok
7:00 - 16:00
podľa harmonogramu
8:00 -18:00
6:00 – 16:00
28.12.2018
piatok
7:00 - 16:00
podľa harmonogramu
8:00 -18:00
6:00 – 16:00
29.12.2018
sobota
zatvorené
podľa harmonogramu
8:00 -18:00
6:00 – 12:00
30.12.2018
nedeľa
zatvorené
nebude vykonaný
zatvorený
pre verejnosť zatvorená
31.12.2018
pondelok
7:00 – 12:00
podľa harmonogramu
8:00 – 12:00
6:00 – 13:00
01.01.2019
utorok
zatvorené
nebude vykonaný
zatvorený
pre verejnosť zatvorená
02.01.2019
streda
7:00 - 16:00
Bytové domy: odvoz bude vykonaný podľa harmonogramu.
Rodinné domy: odvoz bude posunutý o deň neskôr.
03.01.2019
štvrtok
7:00 - 16:00
04.01.2019
piatok
7:00 - 16:00
05.01.2019
sobota
zatvorené
06.01.2019
nedeľa
zatvorené
07.01.2019
pondelok
7:00 – 16:00

8:00 -18:00

nebude vykonaný
podľa harmonogramu

6:00 – 16:00
8:00 -18:00
8:00 -18:00
8:00 -18:00
zatvorený
8:00 – 18:00

6:00 – 16:00
6:00 – 16:00
6:00 – 12:00
pre verejnosť zatvorená
6:00 – 16:00

* Zákaznícke centrum je k dispozícii telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

AJ SNAHA O PORIADOK MÔŽE VADIŤ?
Každú snahu o udržania poriadku aj pred bytovým domom
je potrebné oceniť. Neviem
však ako je možné hodnotiť
činnosť "inteligentného" pána,
ktorý dňa 17.11. o 15,30
v snahe o zachovanie poriadku
pred vlastným bytovým domom,
vynášal pozostatky zo svojej renovovanej kuchyne pred
kontajnery určené pre bytový
dom P.Horova 26 a 28. Keď
DEVEX 8

si všimol, že som si udalosť fotil,
s gestami jemu vlastnými odkráčal a "vstúpil" si do svedomia(!) ...... ďalšie "vývozy" už
presmeroval pred kontajnery
bytového domu P. Horova 20
a 24 (!).
No povedzte, nie je to milé,
keď niekto za každých okolností sa snaží udržať poriadok pred vlastným domom?

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD PATRÍ
DO ZBERNÉHO DVORU! ĎAKUJEME

Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Gábor FABIAN
a Katarína ČIČOVÁ
Miroslav MOTYČKA
a Zuzana LAUKOVÁ
Emanuel ADAMKOVIČ
a Drahomíra ADAMČÍKOVÁ
Lukáš HABO
a Meryem BRACHOVÁ

Uvítali sme

Peter MOSKÁL
Patrik HORECKÝ
Patrik LAŠTÚVKA,
Katarína TVRDOŇOVÁ,
Ester PELÁCHOVÁ,
Dominik SAJAN,
Eliška ELIAŠOVÁ,
Natália SKIRKANIČ
Vitajte!

nových spoluobčanov
Filip KOMPAUER
Rastislav KOMPAUER
Kristína KIČINOVÁ
Patrik KOVÁCS
Klára CEROVSKÁ

O dišli z našich radov
Anastázia TEPLÍKOVÁ,
rod. Balogová
Kristína SIEGELOVÁ
Štefan VAVROVIČ

Ing. Zdenko KOVÁČ
a Katarína DRHLÍKOVÁ
Ján KORYTÁR
a Darina SLOBODNÍKOVÁ
Lukáš MATEJOVIČ
a Dagmar STUDENIČOVÁ
Boris HRUBIK
a Valentina LITAVSKI
Miloš NOSÁL
a Lucia KULOVÁ
Blahoželáme!

Mária MEDZIHRADSKÁ,
rod. Matrková
Milan BALOG,
Milan ZVALA,
Helena KONEČNÁ,
rod. Macová
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka
na Júliu ZÚBKOVÚ
Pani Júlia Zúbková (1922-2018) bola rodáčkou z Devínskej Novej Vsi. V roku 1991 založila cirkevný spevácky zbor
Nádej, ktorý viedla a dirigovala 20 rokov. Vtedy sa stretla
skupina nadšencov s cieľom založiť cirkevný spevácky zbor
na verejné vystupovanie a spoluúčinkovanie pri svätých
omšiach. Zbor mal postupne v repertoári piesne všetkých
liturgických období (Advent, Vianoce, Veľká noc, Turíce,
cezročné obdobie), veľkonočné Pašie aj hodnotné skladby
svetových skladateľov (Mozart, Beethoven, Grieg, Suchoň,
M. Schneider-Trnavský a pod.). Zbor účinkoval najmä
prisvätýchomšiachaleajpripúťach,svadobných,pohrebných
a iných cirkevných obradoch. Na pozvanie zbor cestoval
na vystúpenia do Nemecka, Rakúska, Česka, Maďarska.
Popri zborovom spievaní pani dirigentka so zboristami
nacvičila niekoľko divadelných inscenácií. Boli prevažne
náboženského charakteru (Vianočné pastorále, Ukrižovanie Ježiša Krista), ale aj milé príbehy zo života mladých
zaľúbených. Pani Zúbková bola mimoriadne obetavá
a húževnatá. Spievanie a hranie na chválu božiu bolo
pre ňu prvoradé a vždy sa usilovala, aby pre to zanietila
čo najviac spevákov. Svedčia o tom mnohé zbory, ktoré
počas svojho života založila. Prežili sme s ňou kus hodnotného a duchovne mimoriadne naplneného života, za čo jej
zo srdca ďakujeme!
Nikoleta Hrušková

Pred niekoľkými dňami sa v Ríme
na Pápežskej Gregorovej univerzite konala konferencia s názvom
„Už tu Boh nebýva?“. Témou
tejto konferencie bolo, čo robiť
s kostolmi, ktoré už nespĺňajú svoj
účel. Netreba byť prekvapení, že
na tejto konferencii boli účastní aj
zástupcovia zo Slovenska. Nejde
mi tu však o štatistiku, koľko kostolov na Slovensku, najmä v oblasti
Gemera má mať takúto víziu
blízkej budúcnosti. Alebo by sme
sa mohli uspokojiť, že ten náš
v Devínskej Novej Vsi, keďže patrí
medzi tie menšie, je predsa ešte
stále plný. Život s Bohom nie je
o matematike a štatistikách. Stojíme pred vianočnými sviatkami,
ktoré sú časom, kedy by si veriaci
mali hlbšie uvedomovať, že Boh
prišiel sem, aby s nami býval

tak, ako je nám predstavený aj
v evanjeliu. On je Emanuel, Boh
s nami. To je vianočné posolstvo
Boha. Prichádza, aby býval s nami
v našich rodinách, spoločenstvách,
v našej mestskej časti. Je to známy rabínsky príbeh, v ktorom sa
múdry rabín pýtal svojej návštevy
„Kde býva Boh?“ a na túto otázku sa rozprúdila veľká teologická
debata, ktorú on ukončil jednoduchou odpoveďou: „Všade tam,
kde ho pustíme“. A tak chcem
aj tieto vianočné sviatky popriať
sebe aj všetkým nám, aby sme si
dávali pozor, aby sme si aj cez
tieto sviatky príliš nezapratali
životy. Aby sa nestalo, že Boha
nemáme kam pustiť.
Andrej Kalamen,
Farár v DNV

ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPÁJA ŠKOLY
Aj v tomto školskom roku sme
sa zapojili do medzinárodného
česko-slovenského projektu s názvom Záložka do knihy spája školy.
9.ročník tejto mimoriadne zaujímavej aktivity sa niesol v znamení
hesla Rozprávky, bájky, povesti
a príbehy nepoznajú hranice. Žiaci
zo Základnej školy I. Bukovčana si
vybrali zaujímavé knihy, prečítali
si ich a potom majstrovsky kreslili,
strihali, lepili - jednoducho tvorili
záložky, ktoré skutočne nepoznajú
hranice.
Kutná Hora – mesto v Stredočeskom kraji, významná pamiatková rezervácia zapísaná
v zozname UNESCO. Práve toto
mesto sa stalo naším partnerom
v obľúbenom „záložkovaní“.
Zoznámili sme sa s jeho históriou
aj súčasnosťou, žasli sme nad jeho
nádherou a našli sme si tu nových
priateľov. Rozprávkovo krásne
mesto, ktoré sme navštívili síce len

prstom na mape, sa stalo našou
inšpiráciou pri vstupe do rozprávok, príbehov, dobrodružstiev,
ktoré nám môžu poskytnúť len a len
knihy. A každá kniha si zaslúži peknú záložku. Otvorili sme okienko
s názvom fantázia, pripli sme jej
jemné krídla a nechali sme sa
unášať tam, kde je nám dobre.
Do sveta princezien, Tarzanov,
čarovných mečov, malých princov,
rozprávajúcich mackov, Ferdov
Mravcov, čarodejníkov, víl, hradných pánov či nezbedných bojkov, do sveta bez hraníc, do sveta
kúziel, čarov a ilúzií. Tento krásny
svet knižných príbehov nám tvorbou záložiek otvoril aj cestičku
do dvoch iných svetov – ten
jeden je rozprávkový a ten druhý
priateľský. Oba sú fajn.
Účasť v projekte bola pre
nás veľmi originálna, pútavá
a príťažlivá.
Soňa Škulová
DEVEX 9

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

ISTRA CENTRUM

VIANOČNÁ ULIČKA 2018

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
31.12.2018, 9.30 h
Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu

– pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej
od Istra Centra je na Kobyle pripravený
spomienkový darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava
12.1.2019, 19.00 h – 26. Reprezentačný ples matičiarov
- otvorenie plesovej sezóny 2019 v Devínskej Novej Vsi
- o zábavu sa postará kapela BeHappy
Vstupné: 25 eur / osoba, v cene lístka je večera
a drobné občerstvenie na stole
Predaj vstupeniek: v pokladni Istracentra
10.1. a 11.1.2019 od 17.00 do 19.00 h, 12.1.2019 od 17.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
26.1.2019, 19.00 h – 8. Ples OZ Devínska Inak
– večerom Vás bude sprevádzať kapela On The Road a DJ Miro Šimek.
Vstupné: 30 eur / osoba, v cene vstupného je prípitok,
večera a malé občerstvenie na stole
Rezervácia vstupeniek na: ples@devinskainak.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
27.1.2019, 17.00 h – MEDZI NAMI
- talkshow Jakuba Abraháma, hosťom bude starosta DNV
Vstupné: 4 eurá (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eurá)
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

Knižnica bude od 21.12.2018 do 4.1.2019 zatvorená.
Prevádzka knižnice začne 7.1.2019

Podujatia Turistickej informačnej
kancelárie DNV – január 2019
10. 01. 2019 (štvrtok), 18. 00 h
PRECHOD VÝCHODNÝMI ALPAMI

Prednáška Juraja Geleneky
Spojená s premietaním ﬁlmu
Miesto:
Múzeum SNM – MKCHS,
Istrijská 68

DEVEX 10

24. 01. 2019 (štvrtok), 18. 00 h
VULKANICKÉ FENOMÉNY
STREDNÉHO SLOVENSKA

Prednáška RNDr. Ladislava
Šimona, PhD. (SGS)
Miesto: Múzeum SNM
– MKCHS, Istrijská 68

Vianočná ulička sa tradične
aj tento rok odohrávala na
Hradištnej ulici. Počasie naozaj
po všetky tri dni prialo a zrejme aj to prispelo k rekordnej
návštevnosti tohto podujatia.
Hneď prvý deň vo štvrtok
nás potešili svojim vystúpením
Klapa Ravnica pod vedením
Ota Gregora, ďalej FOR
Bratislava a Mažoretky. Zlatý
klinec večera bola slovenská
spevácka diva Dara Rolins.
Pred piesňou „Anjelik môj, kde
lietaš“, otvorili spolu so starostom Dáriusom Krajčírom podujatie Vianočná ulička 2018, tak
ako každý rok vypustením dvoch
holubíc, symbolom Devínskej,
ktoré znázorňujú Ducha svätého
a tým aj samotného ducha
Vianoc. Priaznivci Dary Rolins
povzbudzovali jej vystúpenie
dokonca aj z kostolného kopca.

V piatok zatancovali deti
z tanečného klubu Eleganza.
Nádherné vianočné piesne zaspievala Mária Hanyová. Headlinerom bola kapela Polemic
a o krásny záver večera sa
postarala česká skupina Kroky
Michala Davida, ktorá je ako
jediný autorizovaný revival v ČR
a SR.
Sobotný večer patril slovenskej pop-punkovej kapele Iné
Kafe, ktorá dostala svoje publikum do maximálneho varu. Predchádzal jej český pesničkár Pavel
Helan, a vystúpenia devínskonovoveských folklórnych skupín
Kobylka, Črip a Grbarčieta.
No a samozrejme nechýbal ani
dlhoočakávaný Mikuláš, ktorý aj
tento rok obdaril poslušné deti
sladkým prekvapením.
Pavol Kravárik
hlavný organizátor

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.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Dom sociálnych služieb Senecio
hľadá sociálneho pracovníka, terapeuta alebo špeciálneho pedagóga
na pozíciu sociálny terapeut. Práca
je zameraná na záujmovú činnosť
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná
doba je od PO-PIA , od 7:00 do
15:30 hod. Viac informácií na
tel.: 0918 133 466
(p.Horáčiková – riaditeľka).

•

•

•

•

•

•

Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA
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
Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

04 - SLUŽBY
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel.: 0905 616 798

05 - BYTY
•

Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227

•

Prenajmem 1-izbový byt na ulici Pavla Horova 7 v Bratislave Dev. Novej
Vsi. Nie som realitná kancelária.
tel.: 0902 453 912

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•
•

•

Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Predám uzamykateľný garážový box
v garážovom dome na ulici Š. Králika
7, DNV, 11 m2, elektrina, voda v objekte. Ponuky s cenou zasielajte
na adresu: krutil@centrum.sk
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. Ide o lokalitu, ktorá čoskoro
bude najvyhľadávanejšou lokalitou
v tejto časti Bratislavy, podobne ako
Slavín v Starom Meste. Niektoré luxusné vily tam už stoja.
tel.: 0903 244 777

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
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
Za pomoc v domácnosti bezplatne
ubytujem staršiu veriacu pani katolíčku v rodinnom dome v Devínskej Novej Vsi.”
tel.: 0903 780 797

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade,
kancelárií. Viac informácií na tel. čísle 0948 409 789 v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.
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 11

Z pol
policajného
zápi
zápisníka
p
Vyšetrovateľ PZ podľa Trestného
poriadku vzniesol obvinenie
28 ročnému mužovi pre prečin
útoku na verejného činiteľa
podľa § 323 Trestného zákona,
lebo obvinený potom ako neuposlúchol výzvy na preukázanie
svojej totožnosti a výzvu na podanie vysvetlenia hliadkou Obvodného oddelenia PZ Devínska
Nová Ves a potom ako mu bolo
oznámené, že bude predvedený
na Obvodné oddelenie PZ Devínska Nová Ves kopol pravou nohou poškodeného policajta do
ľavej nohy a nakoľko trestne zodpovedný páchateľ pokračoval v
agresívnom správaní, kládol aktívny odpor a naďalej sa pokúšal
napadnúť príslušníkov PZ, tak
hliadkou Obvodného oddelenia
PZ Devínska Nová Ves a hliadkou pohotovostnej motorovej jednotky Krajského riaditeľstva PZ
v Bratislave boli použité donucovacie prostriedky a následne bol
trestne zodpovedný páchateľ
eskortovaný na Obvodné oddelenie PZ Devínska Nová Ves,
pričom počas eskorty sa správal
agresívne, kládol aktívny odpor
a následne obom hliadkam sa
v súvislosti s vykonaným zákrokom vyhrážal ujmou na živote
a zdraví ich rodín a fyzickou

likvidáciou členov hliadok, čím
obvinený týmto svojím konaním
poškodenému policajtovi spôsobil ľahké zranenia.
Poverený policajt začal trestné
stíhanie a vzniesol obvinenie 30
ročnému mužovi z prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia, pretože obvinený v čase okolo 23:10 hod. dňa 10.11.2018
v Bratislave – Devínskej Novej
Vsi na križovatke ulíc Štefana
Králika a Eisnerova viedol motorové vozidlo, pričom hliadka
OO PZ si všimla, že obvinený
pri vychádzaní z ulice Štefana
Králika na ulicu Eisnerovu nedal
znamenie o zmene smeru jazdy,
na čo sa hliadka obvineného zastavila na ul. Eisnerova, kde bol
hliadkou vyzvaný k predloženiu
dokladov potrebných k vedeniu
a prevádzke motorového vozidla, počas kontroly obvinený
hliadke uviedol, že pri sebe
nemá žiadne doklady a že má
udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, pričom následnou lustráciou bolo preverené
že obvinený má udelený zákaz
viesť motorové vozidla, teda
obvinený vykonával činnosť,
na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho
orgánu o zákaze činnosti.
plk. Mgr. Luboš Šidík
riaditeľ

ŠACH
Uplynulý víkend pokračovala 3. liga bratislavského kraja v šachu. Šachisti
Devínskej Novej Vsi cestovali do Modry, kde nad ich C družstvom zvíťazili 5-3.
V tabuľke sú na 2. mieste. V nasledujúcom kole 9.12. vycestujú za súpermi
do Dúbravky, kde si zmerajú sily s hráčmi Dúbravanu.
M.Kolesár

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

Redakcia Devex ĎAKUJE za Vaše podnety v tomto roku a teší sa na Vás
v Novom roku 2019. Vaše podnety nám môžete posielať na adresu:
nasadevinska@gmail.com

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
REGIONS CUP 2018
SOBOTA 24.11.2018
Výber SsFZ – Výber BFZ (1:2)
Góly: Kapustniak (PK) – Kondrlík 2, Betík, Hrnčár
Výber ZsFZ – Výber VsFZ (1:1)
Góly: Zavadzan, Šiko(PK),Pilný – Babjak (PK)
NEDEĽA 25.11.2018 – Stretnutie o 3.miesto
Výber SsFZ – Výber vsFZ (2:0)
Góly: Otruba, Totkovič, Dinga, Kapitulčin
Finále
Výber BFZ – Výber ZsFZ (0:3 na PK)

1:4

3:1

4:0

0:0

KONEČNÉ PORADIE REGIONS CUP 2018
1, Výber ZsFZ
2, Výber BFZ
3, Výber SsFZ
4, Výber VsFZ
Výber BFZ reprezentovali:
Dušan Maluniak (PŠC Pezinok), Kristián Šlahor (FK Rača), Adam
Šlehofer (D. N. Ves) Usmiaty, Boris Rybanský (FK Rača), Richard Zošš
(FK Rača), Filip Janovský (D. N. Ves) Usmiaty, Vladimír Ronec (FC
Malacky), Martin Schlossár (ŠK Slovan Bratislava B), David Kondrlík
(OFK D. Lužná), Martin Kubala (FK Rača), Ivan Betík (D. N. Ves)
Usmiaty, Matej Rúžička (Slovan Ivanka pri Dunaji), Samuel Kňažek
(FK Rača), David Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Adam (FK
Rača), Ján Andrejkoé (OFK D. Lužná), Matej Havrila (Slovan Most
pri Bratislave).
Ing. Marián Spišiak

- V televízii hľadali muža, ktorý
zažil domáce násilie.
- Ten môj si začal hneď opisovať
mailovú adresu. Asi mu jednu
tresknem...
•••
- Zvonil u nás policajt, že naši
psi prenasledujú ľudí
na bicykloch.
- Poslal som ich preč, veď
naši psi ani bicykle nemajú.
•••
- Ahoj, čo to máš na tvári?
- To je zranenie z frontu.
- Ty si bol vo vojne?
- Nie, v obchode.
•••
- Zabil granátom 90 ľudí.
Granát potom explodoval.

•••
- Nežijeme preto, aby sme jedli.
- Jeme preto, aby sme nepili na
lačno.
•••
- Predavačka s úsmevom
hovorí zákazníkovi.
- Prosím pane, nech sa páči,
pane, tu je váš nákup, veľmi
nás tešilo, ďakujeme za
návštevu a príďte znovu, bude
nás tešiť.
- Zákazník nemôže tomuto
prístupu uveriť a dojato sa
pýta:
- Slečna, to ste taká zdvorilá
ku všetkým zákazníkom?
- Samozrejme pán minister!
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