
Informačný 
spravodajca 

občanov  
mestskej časti
Bratislava
DEVÍNSKA  
NOVÁ VES

Privítali sme nových prváčikov

Máme 177 prváčikov
Po prvý raz prekročili prahy ško-
ly ako žiaci a oficiálne tak rozšírili 
rady našich šikovných žiakov. Do 
ZŠ I. Bukovčana nastúpilo 108 
prváčikov a  do ZŠ P. Horova pri-
budlo 69 prvákov. Všetkých čaká 
svet objavovania prírody, pocho-
penia zázrakov techniky, ale aj krá-
sy poézie a materinského jazyka. 
„Cítim sa veľmi príjemne tu me-
dzi vami, kdeže aj ja som bol ke-

dysi žiakom práve tejto základnej 
školy. Želám vám, milí žiaci, veľa 
zdaru, úspechu a  dobrých pria-
teľstiev,“ prihovoril sa žiakom ZŠ 
I. Bukovčana starosta. Pani učtieľ-
kám zaželal do nastávajúceho ob-
dobia veľa trpezlivosti, láskavosti, 
pochopenia a nadšenia.

V lete sa vynovili školy
V čase, keď si ešte deti vychutná-
vali letné prázniny, vládol na ško-

lách pracovný ruch. Na Základnej 
škole I. Bukovčana sa vynovila 
špeciálna stolnotenisová podla-
ha, dorábali sa odborné učebne 

a  maľovali sa triedy. Atraktívnou 
novinkou školy od tohoto škol-
ského roka bude fakt, že ôsmaci 

budú môcť absolvovať špeciál-
nu štátnu skúšku z  Nemeckého 
jazyka a  ak uspejú, získajú ne-
mecký jazykový diplom na úrov-
ni A2 – B1. Škola spolupracuje  
s  Nadáciou Volkswagen Slovakia, 
a  okrem rozšírenej výučby nem-
činy sa vďaka nej deti rozvíjajú 
v  technike, vede, bádaní a celko-
vo v prírodných vedách.

Druhá základná škola v  pôsob-
nosti našej mestskej časti, ZŠ  
P. Horova, počas leta vynovila kniž-
nicu, zrealizovala časť zateplenia 
budovy, zakúpila umývačku riadu 
do svojej jedálne, vymaľovala trie-
dy. V súčasnosti sa dorábajú nové 

Nová atrakcia
vyhliadková veža 
na Devínskej kobyle
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vypustenie rybníka
a príprava na jeho
revitalizáciu 
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE nového školského roka 
2019/2020 sa v našej mestskej časti začalo
uvítaním najmenších školákov. Do školských lavíc 
ich uviedli starosta Devínskej Novej Vsi Dárius
Krajčír, riaditeľka ZŠ I. Bukovčana Renáta Balogová 
a riaditeľ ZŠ P. Horova Miloš Marko.

❱ ❱ ❱ ❱Hurá do školy

Nové 
centrum 

ekologickej 

výuky
Na mýte 49

SlávNoStNe otvárame!

❱ ❱❱ ❱

Najmenší žiaci ZŠ I. Bukovčana na slávnost-
nom otvorení nového školského roka

(Pokračovanie na str. 2)

Počas celých dvoch 
prázdninových 
mesiacov sa na 

devínskonovoveských 
školách a škôlkach

vykonávali väčšie či 
menšie rekonštrukcie, 

opravy nedostatkov 
a skrášľovanie priestorov 

pre naše deti.
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Priatelia, 
je to takmer deväť mesiacov, 
čo som vo funkcii starostu 
Devínskej Novej Vsi. Mojím 
cieľom vždy bolo, aby ste 
výsledky práce starostu videli 
mesiac po mesiaci, a nie len 
narýchlo pár týždňov pred 
voľbami. Chcem, aby na 
konci volebného obdobia bola 
Devínska Nová Ves jednou  
z najmodernejších mestských 
častí Bratislavy. 
Za pomerne krátke obdobie  
sme zaviedli nový prístup  
pri tvorbe verejných politík.  
Pri každej investícii, 
či zavedení inovácie sa 
nespoliehame na staré postupy, 
ale využívame nové vedecké 
metódy. Pri výbere miest pre 
kamery v našom dohľadovom 
centre, ktoré je v Bratislave 
unikátne, sme nakombinovali 
možnosti tak, aby kamera 
zabraňovala kriminalite 
a aby bol v prípade nehody 
jasný vinník. Zároveň nám 
pri nových projektoch pomohla 
mapovať občiansky dopyt.  
Podobne sme postupovali pri 
rekonštrukciách chodníkov 
a iných investičných aktivitách. 
Mojím cieľom je byť nielen 
atraktívnou mestskou časťou 
Bratislavy, ale aj samosprávou, 
ktorá najviac počúva svojich 
občanov. Stretnutia s občanmi 
budú pravidelné, nakoľko sa 
domnievam, že podanie ruky 
a pohľad do očí technológie 
nahradiť nikdy nemôžu. 
Zároveň ale pokojne využite 
aj iné možnosti a napíšte mi 
na email, alebo na facebook. 
Dôležité je, aby sme boli spolu 
v kontakte a vedeli sme riešiť 
jednotlivé podnety. Všetkým 
nám ide o čo najvyššiu kvalitu 
života v našej Devínskej Novej 
Vsi. 

Dárius Krajčír, starosta

Predchádzalo mu množstvo 
rokovaní a  pripomienko-
vaní mestskými časťami 

aj širokou verejnosťou. Jeho za-
vedenie je naplánované až na rok 
2021. Dovtedy plánuje mesto vy-
budovať niekoľko záchytných par-

kovísk, zlepšiť a skvalitniť mestskú 
hromadnú dopravu a  zaviesť bus 
pruhy a  križovatky s  preferenciou 
MHD, doplniť vozový park a roz-
šíriť sieť expresných liniek MHD 
a BID. Okrem množstva opatrení 
na elimináciu dopravných zápch 

Všeobecne 
záVäzné nariadenie 
o fungovaní parkovacej 
politiky odsúhlasil ešte 
začiatkom leta bratislavský 
parlament. 

Bratislavskí poslanci jednohlasne 
schválili parkovaciu politiku
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Parkovisko na ulici M. Marečka v Devínskej Novej Vsi

Požiadajte si 
o sto eur na prváka
V  platnosti je novela zákona 
o  prídavku na dieťa, ktoré si 
začne plniť povinnú školskú 
dochádzku. Ide o  jednorazové 
navýšenie príspevku o 100 eur, 
ktoré bude vyplatené rodičom 
v  októbri. Viac na: www.
zakonypreludi.sk/zz/2019-
226  a  www.skolskyuraddnv.
webnode.sk/  (mu)

učebne na oboch školách, budú 
to chemické laboratóriá, fyzikálno 
– chemicko – biologická učebňa 
a tiež polytechnická učebňa. 
„Zavádza sa tiež čipový systém na 
evidenciu stravy, prihlasovanie 
a odhlasovanie sa zo stravovania,“ 
vysvetlila vedúca spoločného 
školského úradu Devínska Nová 
Ves – Záhorská Bystrica, Miroslava 
Síthová.  (red)

(Dokončeniena zo str.1)

Zbierka školských pomôcok
Naša mestská časť finančne pomohla niektorým rodinám prváčikov 
zvládnuť nástup do školy. Zbierku školských pomôcok organizuje spo-
ločne školský úrad so sociálnym oddelením MÚ už štvrtý rok.  Do zbier-
ky prispievajú nielen jednotlivci, ale aj firmy ako je Metro a.s., Notes a.s. 
alebo miestny úrad. V minulom roku sme prerozdelili pomôcky 24 de-
ťom, tento rok to bolo pre 17 detí. Podľa schválených zásad mohla o prí-
spevok na aktovku a  školské potreby požiadať rodina prváčika, ktorý 
nastupuje do školy v pôsobnosti mestskej časti a ktorého aspoň jeden 
z rodičov má trvalé bydlisko v DNV.  (mu)
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Poďakovanie  
zakladateľovi 

DEVexu

Mestská časť  DNV 
vyjadruje obrovské 

poďakovanie pánovi 
Petrovi Krugovi, ktorý pre 
našich obyvateľov doteraz 

prinášal informácie 
prostredníctvom 

vydávania tlačeného 
periodika pod značkou 

Devex. 

Príhovor šéfredaktorky 
Vážení čitatelia, dostáva sa 
vám do rúk prvé číslo vyno-
veného tlačeného periodika, 
ktorého cieľom bude informovať 
vás o dianí v MČ Bratislava – 
Devínska Nová Ves. Doposiaľ 
vám boli sporstredkovávané 
informácie prostredníctvom 
občasníka DEVex, ktoré pre 
vás od roku 1991 prinášal 
pán Peter Krug. Novinkou od 
septembra 2019 je, že noviny 
prešli pod správu Mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová 
Ves. Našim zámerom je, aby 
sme vám aj naďalej prinášali 
zaujímavé, pestré a užitočné 
informácie zo života v Devín-
skej Novej Vsi. Noviny budú 
vychádzať v pravidelných 
intervaloch začiatkom mesiaca 
a prinesú vám informácie 
z diania v obci, v meste, v kra-
ji, ale aj zo sveta. Budú vašim 
sprievodcom a informátorom, 
dozviete sa čo je nové v oblasti 
kultúry a športu, školstva a so-
ciálnej oblasti. Sprostredkujeme 
vám informácie z miestneho 
zastupiteľstva, o rozvojových 
projektoch, čo všetko sa pre 
vás zrekonštruovalo, kto nás 
navštívil, na čo sa môžeme tešiť 
a nebudú chýbať ani pozvánky. 
Budem veľmi rada, ak sa nájdu 
medzi vami stáli, či občasní 
prispievatelia, ktorí obohatia 
náš časopis. V septembrovom 
čísle sa dozviete o uplynulých 
udalostiach z kultúno spoločen-
ského života, návšteve part-
nerských miest, prevedieme vás 
vykonanými rekonštrukciami 
a informujeme vás o pripravo-
vaných projektoch. Želám vám 
príjemné čítanie.

Monika Debnárová,  
vedúca mediálneho  

a tlačového oddelenia

výnosy z parkovacej politiky budú použité prostredníctvom fondu 
mobility v prospech ďalšieho vylepšovania dopravy v Bratislave, ná-
kup ďalších vozidiel, rekonštrukcie komunikácií a  električkových 
tratí, či budovanie záchytných parkovísk, rekonštrukcie verejných 
priestorov, výstavbu parkovacích domov a budovanie cyklotrás.

Mestská časť Bratislava – De-
vínska Nová Ves vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Základnej 
školy Pavla Horova s nástupom 
od 1. novembra 2019. Žiadosť 
s  požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť do 11. 9. 2019 
na adresu MÚ MČ Bratislava – 
Devínska Nová Ves, spoločný 

obecný úrad – školská úrad, 
Novoveská 17, 843  10 Bra- 
tislava v  zalepenej obálke 
s  označenej heslom „Výbero-
vé konanie – Základná škola  
P. Horova 16. Neotvárať“ Bližšie 
informácie k požadovaným do-
kladom a  podmienkam výberu 
uchádzača nájdete na www.de-
vinskanovaves.sk

Výberové konanie na riaditeľa  
Základnej školy P. Horova

ozNam

a  skvalitnenia verejného priestoru, 
je jedným z  cieľov parkovacej po-
litiky zvýhodniť parkovanie Brati-
slavčanov s  trvalým pobytom pred 
parkovaním mimobratislavských 
vodičov.
Parkovanie nebude vyberať 
žiadna súkromná firma, ale 
mesto Bratislava a  výnosy 
z  parkovacej politiky budú 
použité prostredníctvom 
fondu mobility v  prospech 
ďalšieho vylepšovania dopra-
vy v Bratislave, nákup ďalších 
vozidiel, rekonštrukcie ko-
munikácií a električkových tratí, či 
budovanie záchytných parkovísk, 
rekonštrukcie verejných priestorov, 
výstavbu parkovacích domov a bu-
dovanie cyklotrás.
Parkovanie nebude spoplatnené 
v celom meste, ale iba na miestach, 
kde pretrváva problém s  parkova-
ním. Tam, kde je problém s parko-
vaním cez deň, zavedie sa spoplat-
nenie parkovania počas dňa v tých 
najvyťaženejších časoch. Vo väčšine 
mestských častí býva však problém 

s  parkovaním práve v  noci. Preto 
v  týchto miestach bude spoplat-
nené parkovanie pre nerezidentov 
práve v  noci. Výnimkou je MČ 
Staré mesto a  biznis centrá, kde 
je za najväčší nápor na parkovacie 

miesta cez deň. V  lokalitách, kde 
problém s parkovaním nie je, par-
kovanie bude naďalej bezplatné. 
Na jednu domácnosť budú môcť 
byť vydané 3 rezidentské karty. Za 
prvú – základnú rezidentskú kar-
tu zaplatí rezident 39 eur na rok 
a získa tak možnosť parkovania vo 
vlastnej zóne a 100 hodín parkova-
nia ročne pre svoje návštevy. Ďalej 
si k tejto karte môže každý rezident 
dokúpiť 10 eurovú kartu s  dvoj-
hodinovým benefitom na denné 

parkovanie v  iných spoplatnených 
zónach a ostatných mestských čas-
tiach. Túto kartu za 10 eur na rok 
si budú môcť kúpiť všetci Bratislav-
čania, teda aj tí, ktorí nebudú mať 
trvalý pobyt v  regulovanej zóne 

a  nebudú potrebovať rezi-
dentskú kartu.
Za rezidentskú kartu pre 
druhé auto zaplatí rezident 
150 eur na rok a  za rezi-
dentskú kartu pre tretie auto 
v  domácnosti to bude 500 
eur na rok. Firmy zaplatia 
od 500 do 2-tisíc eur. Mimo 

svojej vlastnej rezidentskej zóny 
bude v inej spoplatnenej zóne platiť 
parkovanie podľa hodinovej sadzby 
od 50 centov po dve eurá na hodi-
nu.
O zavedení parkovacej politiky na 
území Devínskej Novej Vsi budú 
rozhodovať poslanci miestneho za-
stupiteľstva. Rozhodovaniu o výške 
taríf ako aj o počte zón, bude pred-
chádzať analýza súčasného stavu 
fungovania parkovania a  paspor-
tizácia existujúcich komunikácií. 
Následne sa témou zavedenia par-
kovacej politiky na našom území 
budú podrobne zaoberať odborné 
komisie miestneho zastupiteľstva 
a určite nebude k tejto téme chýbať 
ani verejná diskusia.

(md)

Čo BuDe sPoPlatNeNé
hodinové parkovanie:  50 centov až 2 eurá
jedno auto: 39 + 10 eur
dve autá: 199 eur
tri autá a viac: 699 eur
firmy: 500 až 2 000 eur

Posledné voľné miesta v ZUŠ
Nástup žiakov do Základnej umeleckej školy bol 2. a  3. septembra. 
V  súčasnosti sú ešte voľné miesta do literárno – dramatického 
a tanečného odboru. Noví záujemcovia o hudobný, výtvarný odbor, 
audiovizálnej a  multimediálnej tvorby sa môžu ešte prihlásiť na 
mimoriadnych talentových skúškach. Vyučovanie v ZUŠ Istrijská 22 sa 
od nového školského roka bude konať iba na Istrijskej 22. Pracoviská 
v priestoroch ZŠ I. Bukovčana 3 a vo Farskom centre sú zrušené.   
 Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ ZUŠ
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Mimoriadne zasadnutie 22. 
8. 2019
MZ MČ DNV schválilo UMZ 
97/8/2019 nasledovné rozpočto-
vé opatrenia na rok 2019:
Na strane bežných výdavkov: 
● Zníženie v rámci Prvku MÚ, ria-
denie a kontrola 175 151 €
● Zvýšenie na položke 640 – Trans-

fery jednotlivcom – ocenenia 
10 000 €, na Transferoch na mzdy, 
odvody, tovary a  službách pre 
MŠ M. Marečka vo výške 3 000 € 
a pre MŠ P. Horova vo výške 4 000 
€, ale aj pre Školský klub pri ZŠ 
I. Bukovčana vo výške 8  690 € 
a  pre Školský klub pri ZŠ P. Ho-
rova vo výške 5  425 €, ako aj na 

Primárne vzdelávanie s  bežnou 
starostlivosťou pre ZŠ I. Bukovča-
na vo výške 1  036 € a  rozšírenie 
Programu Kultúra a  spoločenské 
dianie o  položku Miestne noviny 
s  alokáciou 13  000 €, na Poistné 
a  príspevok do poisťovní 460 €, 
na Tovary a  služby 14  727 €. Pre 
Dobrovoľný hasičský zbor obce 

– DHZO 3  000 € a  na Transfer 
zo ŠR pre DSS Senecio 26  226 €  
a na ostatné výdavkové finančné 
operácie 40 000 €
Na strane bežných príjmov:
● Zvýšenie na voľby – referendum 
vo výške 15 187 €  a zostatok pro-
striedkov z  predchádzajúcich ro-
kov vo výške 40 000 €

Výpis z uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Na terase M. Marečka má vznik-
núť parkovisko. Budeme môcť 
niečo do projektu povedať aj my 
občania?    
 Michal R.
Áno, na spomínanej terase bude 
čoskoro prebiehať rekonštrukcia. 
Konečne sa nám podarilo vyspo-
riadať vlastnícke vzťahy k  terase 
a  môžeme sa pustiť do práce. Po-
kračujeme v  projekte spred dvoch 
rokov, na ktorý máme vydané 
územné rozhodnutie. Momentál- 
ne sa nachádzame v  stave jeho 
pripomienkovania  odbornými ko- 
misiami a  nasledovať bude pripo-
mienkovanie verejnosťou. Aby si 
projektový zámer vedeli obyvatelia 
lepšie predstaviť, dali sme ho spra-
covať do vizuálu, ktorý všetkým 
dotknutým uľahčí komunikáciu. 
Zatiaľ sa parkovisko v  projektovej 
dokumentácii nachádza, ale či tam 
bude aj po ukončení pripomien-
kovania širokou verejnosťou vám 
v tomto momente ešte neviem po-
vedať. Názory na to, ako by mala 
terasa  po rekonštrukcii vyzerať 
sa rôznia. Preto pripravujeme pre 
obyvateľov bytového domu na te-
rase anketu. Po jej spracovaní bude 
nasledovať aj verejná diskusia s ob-
čanmi. Všetky informácie pre obča-
nov pripravujeme a prinesieme ich 
komplexne zhrnuté v ďalšom vyda-
ní nášho spravodaja Devex.  

Vážený pán starosta, dovoľujeme 
si vás požiadať o pomoc. Dopočuli 
sme sa, že investor Bystrická s.r.o. 

chce pred našimi domami na Ople-
talovej ulici umiestniť zastávku 
MHD aj napriek tomu, že už 
niekoľko rokov proti jej umiestne-
niu bojujeme.  
 Štefan Š.
Rozumiem vašim obavám a súhla-
sím s vami. Ubezpečujem vás, že 
už dlhšiu dobu podnikám kroky, 
aby k umiestneniu tejto zastávky 
nedošlo. Spojil som sa v tejto veci 
aj s primátorom a požiadal som ho 
podporu. Momentálne sa hľadá al-
ternatíva voči doterajšiemu návrhu 
umiestnenia tak, aby boli obyvatelia 
v okolí Opletalovej ulice spokojní.

Dobrý deň, prosím Vás jako je to 
teda? Devex sú naše miestne novi-
ny, alebo súkromné?  
 Peter T
Pokúsim sa to v  skratke vysvetliť. 
Devex, ktorý je známy aj pod ná-
zvom Devínskonovoveský Expres 
nikdy nebol oficiálnymi novinami 
mestskej časti. Až doteraz bol De-
vex komerčným periodikom, ktoré 
vydávala súkromná osoba - pán 
Peter Krug. Tieto noviny majú 
za sebou už takmer tridsať ročnú 
históriu a  ich doterajší vydavateľ 
nám ponúkol na odpredaj archív 
všetkých predchádzajúcich roč-
níkov. Keďže sme plánovali začať 
s  vydávaním vlastných mestsko-
častných novín, rozhodli sme sa 
na predloženú ponuku reagovať 
a  svoj zámer sme predložili na 
odsúhlasenie miestnemu zastupi-
teľstvu, ktoré ho odobrilo. Súčasne 
sme sa s  doterajším vydavateľom 
dohodli aj na prevzatí značky De-
vínskonovovesksý expres Devex 
a  od septembra budú vychádzať 
pod hlavičkou mestskej časti. Ich 
prvé vydanie práve listujete a  ve-
rím, že sa vám budú páčiť. 

Pýtali ste sa starostu
Priestor pre vaše dotazy,  
odporúčania a prosby:  

otázky môžete posielať 
na redakcia@mudnv.sk

Bude mať význam  pre celú Bratislavu

Rozhľadňu naprojektova-
li architekti Šebo Lichý. 
Jej tvar je vskutku po-

zoruhodný. Svojim rozložením 
a  konštrukciou sa podobá štíhlym 
tvarom modlivky zelenej, ktorá sa 
vyskytuje na tomto území. Umiest-
nenie vyhliadkovej veže na hranici 
troch štátov prezentuje až symbo-

lický význam ako politického tak 
kultúrneho rozmeru prelínania 
kultúr strednej Európy. Výhľad do 
troch susediacich krajín je  motí-
vom, ktorý sa podarilo pretaviť do 
troch vyhliadkových plošín v  rôz-
nych výškových úrovniach.Najkraj-
ší výhľad sa im naskytne z najvyš-
šieho poschodia. Vyhliadková veža 

Vyhliadková veža bude stáť na Devínskej Kobyle

DeVÍnSKA noVá VeS bude mať novú atrakciu 
s celobratislavským významom. Ide o 21-metrovú 
vyhliadkovú vežu, oceľovú rozhľadňu so siedmymi 
vyhliadkami, ktorá má vyrásť vo výške 530 m.n.m. 
v priestoroch areálu bývalej raketovej základne na Devínskej 
Kobyle. Vystúpiť by ste na ňu mohli ešte v tomto roku.

❱ ❱ Rozhľadňa  na Kobyle
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Noviny mestskej časti Devex vytvárajú mediálny priestor pre príspevky 
našich poslancov. V  rámci poslaneckých článkov budete mať možnosť 
dočítať sa o  víziách, názoroch, nápadoch či postojoch vaších volených 
zástupcov. Prvé poslanecké články prinesieme už v nasledujúcom októb-
rovom vydaní. Priestor v ňom dostane Bronislava Kraváriková a Rastislav 
Tešovič.  (red)

Bude mať význam  pre celú Bratislavu

umiestnenie 
vyhliadkovej veže 
na hranici troch 

štátov prezentuje až 
symbolický význam 
ako politického tak 

kultúrneho rozmeru 
prelínania kultúr 
strednej európy.

výstavba by mala 
trvať približne dva 

mesiace a financovaná 
je z rozpočtu mestskej 
časti. náklady na ňu 
predstavujú čiastku 

200-tisíc eur.

Kapitálové výdavky:
●  Na miestne komunikácie a cesty  
90 000 €, na chodníky 40 000 €.
UMZ 98/8/2019 MZ MČ DNV od-
poručilo riaditeľke príspevkovej 
organizácie DENOVA vyplatiť za-
mestnancom (TPP) miestnej firmy 
DENOVA mimoriadne odmeny 
za zabezpečenie zimnej a  letnej 
údržby a  zodpovedné plnenie 
úloh.

MZ MČ DNV schválilo UMZ 
99/8/2019 zmenu účelu využitia 
dotácie pre Združenie Kobylka
MZ MČ DNV schválilo UMZ 
100/8/2019 zvýšenie základné-
ho platu starostu MČ DNV o 50% 
s účinnosťou od 1. 9. 2019
MZ MČ DNV schválilo UMZ 
101/8/2019 odkúpenie knižne 
spracovaného archívu 28 roč- 
níkov komerčného tlačeného 

periodika DEVínskonovoveský 
EXpres od pôvodného vlastníka 
a vydavateľa Petra Kruga za čiast-
ku 7 000 €, vrátane časovo neob-
medzenej licenčnej doložky. 
MZ MC DNV schválilo UMZ 
102/8/2019 a) vydávanie miest-
neho tlačeného periodika pod 
správou MČ DNV, b) alokáciu fi-
nančných prostriedkov z  rozpoč-
tu MČ DNV na vydávanie miest-

nych novín, c) predložený cenník 
plošnej inzercie miestnych novín 
a d) predložený Štatút miestnych 
novín, ako aj prevzatie znač-
ky DEVínskonovoveský EXpres  
za účelom vydávania pod hlavič-
kou MČ DNV. Za členov Redakčnej 
rady miestnych novín odsúhlasilo 
Ing. Moniku Debnárovú, Mgr. Ras-
tislava Tešoviča a  Bronislavu Kra-
várikovú.

bude postavená na priesečníkoch 
obľúbených náučných a  turistic-
kých chodníkov vedúcich k areálu 
z  Devína, Devínskej Novej Vsi 
a  Dúbravky. Rozhľadňa bude bez 
problémov dostupná ako peším, 
tak aj cyklistom. 
Proces schvaľovania dokumentácie 
k stavebnému povoleniu sa predĺžil 
a stavebné povolenie od príslušné-
ho stavebného úradu v Devíne do-
stala Devínska Nová Ves až začiat-
kom augusta. Po správoplatnení 
rozhodnutia sa začne s prípravný-
mi stavebnými prácami. „Výstavba 
by mala trvať približne dva mesiace 
a financovaná je z rozpočtu mest-

skej časti. Náklady na jej výstavbu 
predstavujú čiastku 200-tisíc eur. 
Týmto by som sa chcem poďako-
vať starostke Devína Ľubici Kol-
kovej za ústretovosť a spoluprácu,“ 
vysvetlil starosta DNV Dárius 
Krajčír. Aj napriek malým onesko-
reniam je predpoklad, že do konca 
roka by veža mala byť postavená 
a na jar sa nám ju podarí sprístup-
niť verejnosti, dodal starosta. 
Od jari do jesene bude verejne prí-
stupnou atrakciou. Prevádzkovať 
a  udržiavať ju bude naša mestská 
časť. V  zimných mesiacoch bude 
atrakcia uzatvorená a vstup na ňu 
bude zakázaný.  (red)

Unikátne paleontologické ná-
lezisko Sandberg je súčasťou 

Národnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla. V tomto fasci-
nujúcom prírodnom útvare sa do-
posiaľ našlo viac ako 350 druhov 
fosilných organizmov. V jeho okolí 
sa vyskytuje aj množstvo pozoru-
hodností a vzácností, a to nielen 
z hľadiska zoologie a botaniky. 
Z vtáčich druhov sa na Sandbergu 
môžeme stretnúť s Včelárikom zla-
tým, Brehulami hnedými, Kavkami 
tmavými, ale aj Dudkami chocho-
latými. Ani o vzácne druhy rastlín 
tu nie je núdza. Nájdete tu záko-
nom chránený Poniklec lúčny, ale-
bo Hlaváčik jarný, či Kosatec nízky, 
ale aj množstvo iných vzácnych 

rastlín. Aj to je dôvod k tomu, aby 
sme si náš Sandberg chránili. Patrí 
k vzácnym územiam a je dôležité, 
aby zostal zachovaný aj pre naše 
deti a nasledujúce generácie. Aby 
ani oni mali čo obdivovať, keď vy-
rastú. Počas leta na ňom prebehli 
práce spojené s posilnením kolo-
vej hradby – ochranného dreve-
ného zábradlia, ktorého cieľom 
je ochrániť bezpečnosť a zdravie 
návštevníkov, ale aj zamedziť im 
ničenie tohto unikátu lozením, ko-
paním, alebo akýmkoľvek pohy-
bom po skale.  Projekt posilnenia 
kolovej hradby bol spolufinanco-
vaný z prostriedkov Programu Eu-
rópskej únie Interreg  SK – AT 2014 
-2020.  (red)

Za kolové oplotenie nevstupujte.  Nachádzaju sa za ním vzácne palen-
toologické náleziská aj vzácne druhy rastliny.

kolová hradba:  
chráni unikáty sandbergu

❱ ❱Rozhľadňa  na Kobyle
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Devínska Nová Ves sa stala 
scénou pre 31. pokračovanie 
obľúbeného Festivalu 
chorvátskej kultúry. Pri 
tejto príležitosti sme 
uhostili delegáciu z nášho 
chorvátskeho partnerského 
mesta Sveti Ilija.

F estival  chorvátskej kultúry organizo-
val Chorvátsky kultúrny zväz na Slo-
vensku v  spolupráci s  mestskou časťou 

a  Chorvátskym kultúrnym spolkom Devínskej 
Novej Vsi. Starosta Dárius Krajčír v  sprievode 
prednostky miestneho úradu Márie Koprdovej 
privítal vzácnych hostí z  partnerských miest 
(v  centre mesta, kde boli aj ubytovaní). Spolu 

so starostom zo Sveti Ilija Marinom 
Bosilj nás navštívili aj zástupcovia zo 
združení vinárov, žien a  dôchodcov, 
doprevádzaní tanečno – speváckymi 
skupinami, ktoré vystúpili aj v  rám-

ci slávnostného programu Festivalu 
chorvátskej kultúry v  priestoroch zá-
hrady Istracentra.

Z ľava člen zástupcov DHZ v DNV P. Kravárik, 
prednostka MÚ M. Koprdová a starosta  
D. Krajčír položili veniec na Nám. SNP

Prvého septembra sme si uctili pamiatku  
obetí vojny kladením vencov aj v našej  
mestskej časti.

Počas leta sa tešilo veľkej pozornosti premieta-
nie filmov pod holým nebom, ktoré pre obyva-
teľov MČ zabezpečovalo Istracentrum. Konalo sa 
vždy po zotmení na nádvorí miestnej knižnice. 
Vďaka žánrovo pestrým titulom si na svoje prišli 
všetky vekové kategórie. V ponuke letného kina 
si diváci pozreli Bohemian rhapsody, Mamma 
mia!, Punk je hneď!, Here we go again, či Veľké-
ho zlého lišiaka. Premietanie zakončila komédia 
Ženy v behu. Kto nestihol, nech nezúfa. Budúci 
rok v premietaní pokračujeme.  (red)

POZVÁNKA  
Zažite septembrovú  
pohraničnú prechádzku
Dvojjazyčné prechádzky so sprievodcom v slo-
vensko-rakúskom pohraničí môžete zažiť už  
14. a  28.septembra. V  centre pozornosti bude 
línia bunkrov na slovenskej strane Moravy a po-
zostatky bývalej raketovej základne na Devínskej 
Kobyle. Pochôdzka potrvá tri hodiny, má dĺžku 
šesť kilometrov a  začína sa pod Cyklomostom 
slobody na slovenskej strane hranice v DNV. Re-
gistrácia je nutná vopred na www.noeregional.
at/borderwalks-sk/.  projektový tím baum2020

Občianske združenie MTB Kolečko pod záštitou 
MČ DNV a starostu Dáriusa Krajčíra organizovalo 
29. augusta diaľkové plávanie po rieke Morava. 
Plavci mali možnosť vybrať si z dvoch trás. Prvá 
bola pod Marcheggským mostom s dĺžkou 10 ki-
lometrov, druhá štartovala spod Cyklomosta slo-
body s dĺžkou päť kilometrov. V cieli na Devíne 
pri Pamätníku Železnej opony čakalo účastníkov 
občerstvenie. Odmenou pre plavcov bol dobrý 
pocit zo super akcie.  (red)

Dole vodou s kolečkom

Starosta našej mestskej časti sa v  sprievode 
prednostky MÚ, členov Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov a  zástupcov dob-
rovoľného hasičského zboru DNV zúčastnil na 
pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku 
na námestí Slovenského národného povstania. 
Za doprovodu dychovky Ministerstva vnútra 
SR vzdali poctu obetiam 2. svetovej vojny aj 
premiér SR Peter Pellegrini, ministerka vnútra 
Denisa Saková, minister obrany Peter Gajdoš, 
primátor Bratislavy Matúš Vallo a  tiež zástup-
covia veľvyslanectiev. V  deň osláv 75. výročia 
SNP si pamiatku na obete vojny uctili občania 
DNV spolu so starostom Krajčírom, zástupky-
ňou Beátou Janátovou a členmi Dobrovoľného 
hasičského zboru na Námestí 6. apríla.  (red)

Pripomenuli sme  
si 75. výročie SNP

Cieľom návštevy starostu Sv. Ilija bola aj debata 
o možnostiach spolupráce a príprave na zoficiálnenie 
partnerských vzťahov medzi našou mestskou časťou 
a chorvátskou obcou Sv. Ilija.

Hostili sme Festival    chorvátskej kultúry

Letné premietanie  
pod hviezdami malo úspech
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Za podporu 
podujatia 
ďakujeme 
spoločnosti park in.

Škola Šeliem a Divadlo Havran toto leto zorganizovali pre deti a mládež v Devínskej Novej Vsi  
2 turnusy denných letných campov. Pre cca 60 detí prevažne z našej mestskej časti sme pripravili 
bohatý program zložený z výletov, športových a rytierskych súťaží, kúpania, pohybových hier, 
lukostreľby, opekačiek. Tešíme sa na ďalší ročník Denného campu v Devínskej v lete 2020. 

Slavomír Bachratý, Škola ŠELIEM

Začala sa príprava  
dokumentácie k obchvatu 
V  polovici júla podpísala MČ DNV so spoloč-
nosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. zmluvu na 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné a stavebné konanie Úprava okružnej 
križovatky s pripojením na D4 a pozemná 
komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia 
zóny DNV. Následne prebehli ďalšie vstupné 
rokovania s realizátorom, kde sa stanovili 
termíny na spracovanie dokumentácie.            
 (km)

Požiadajte si o príspevok  
na zrážkovú vodu
Magistrát poskytuje dotáciu do tisíc eur na 
hospodárenie so zrážkovou vodou. Nadväzuje 
tak na Akčný plán, ktorý varuje pred horúča-
vami a s nimi spojenými suchami. Podpora je 
smerovaná na zadržiavanie, zber a vsakovanie 
zrážkovej vody zo striech do zberných nádob 
a jej využívanie na zavlažovanie, alebo na 
budovanie vodepriepustných povrchov, daž-
ďových záhradok a ďalších opatrení spojených 
s efektivitou v hospodárení s vodou. O príspe-
vok môžete požiadať do 30. septembra. Viac 
na www.bratislava.sk. (red)

Prenajmite si parkovanie 
V ponuke je 70 miest na prenájom na obdobie 
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Kto ponúkne za 
pridelenie parkovacieho miesta najviac, ten ho 
dostane. Cena nesmie byť nižšia ako 330 eur. 
Ponuka sa týka parkovacích zón: Eisnerova 5-7 
(3 ks), I. Bukovčana 12 (3 ks), J. Poničana 7-11 
(5 ks) a pri OD Eisnerova (12 ks), J. Smreka 18 
(2 ks), Š. Králika 12 (7 ks) a P. Horova 16 (1 ks). 
Žiadosti podávajte do 16. 9. 2019 do 17.00 
hod. na MÚ, Novoveská 17/A v zalepenej 
obálke s označením „Verejná ponuka – parko-
vanie – neotvárať“. Bližšie informácie na www.
devinskanovaves.sk. (red)

Výhody pre obyvateľov
MÚ pre vás pripravuje novinky, ktoré skvalitnia 
poskytovanie existujúcich služieb, doplnia nové 
a  prinesú výhody pre ľudí s  trvalým pobytom 
v DNV. Týka sa to napríklad pripravovanej par-
kovacej politiky, umiestňovania detí do škôl a aj 
ďalších aktivít súvisiacich s  komunitným živo-
tom v našej MČ.  (red)

Nová zástavka autobusu 29
Z  dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Karlo-
veskej radiály a následného zabezpečenia ná-
hradného spojenia bola na linke č. 29 zriadená 
nová zastávka - na Námestí Ľudovíta Štúra. 
Slúži na zjednodušenie spojenia nábrežia Nám. 
Ľ. Štúra - Most SNP. - Pamätník Cha-tam SÓfer 
s Karlovou Vsou. Na tejto zastávke zastavujú aj 
autobusy liniek č. 50 a 70. (red)

Kulinárske špeciality
V rámci bohatého spoločného programu si naši 
hostia prezreli v  sprievode zamestnanca TIKu 
a  prekladateľky Željany Ljubovic historickú 
časť starého mesta, otvorili výstavu v Chorvát-
skom múzeu a  pozreli si krásy a  zaujímavosti 
Devínskej Novej Vsi. V  rámci programu sa 
svojimi vynikajúcimi a  kvalitnými výrobkami 

a  chorvátskymi kulinárskymi špecialitami od-
prezentovali aj zástupcovia združenia vinárov 
a žien zo Sveti Ilija. 

Výstava fotografií  
Chorvátsko mojimi očami

V rámci sobotňajšieho programu navštívili Mú-
zeum chorvátskej kultúry, kde sa zúčastnili sláv-
nostného otvorenia výstavy „Barvy chorvatské 
Moravy“ a nevynechali ani výstavu amaterských 
fotografií „Chorvátsko mojimi očami“. Nedeľa 
patrila svätej omši v chorvátskom jazyku, ktorú 
pre našich hostí zabezpečil farár Andrej Kala-
men z  kostola Svätého Ducha, po ktorej na-
sledoval slávnostný festivalový sprievod, vedúci 
od miestneho úradu až do vnútrobloku budovy 
Istracentra, kde sa odohrával kultúrny program. 
V rámci programu vystúpilo aj viacero kultúr-
nych telies z Devínskej Novej Vsi a  okolitých 
obcí s chorvátskymi menšinami. Podvečer nám 
spríjemnili vokálne zoskupenia z  Chorvátska 
a  Slovenska, po ktorých nasledovala tradičná 
ľudová chorvátska veselica, po ktorej sa priatelia 
z partnerského mesta odobrali do svojej vlasti.

Znela chorvátska hudba
V  rámci bohatého kultúrneho programu sa 
s prekrásnym spevom a tancom odprezentovali 
folklórne súbory Rosica, MJD Jandorf, Kud Be-
letinec, Konjic, Ljuljanka, Klapa Vinčace, Klapa 
Ruožica, Chorvatanka, Klapa Ravnica, Hajden-
jaki, Čunovski Bećari a nechýbal ani obľúbený 
detský folklórny súbor Grbarčieta.

 Program slávností bol v znamení folklóru, 
spoločnej kultúry, zvykov a tradícií.

Hostili sme Festival    chorvátskej kultúry

Z letných campov sa  
tešili aj deti z devínskej
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Ekodomček zdobí zelená strecha

vzhľadom na negatívne 
zmeny klímy, súvisiace 
s  globálnym otepľovaním 

bude zelená strecha ideálnym rie-
šením. Je pokrytá machom, nízkymi 
trávami a skalničkami vhodnými na 
tienisté miesta. Strecha je odvodne-
ná do podzemnej nádrže na daž-
ďovú vodu s čerpadlom. Zachytená 
dažďová voda bude slúžiť na polie-
vanie výučbových záhonov, situova-
ných na nádvorí Mýtnice.

Negatívne vplyvy 
mestského prostredia

Vplyvom koncentrácie budov a do-
pravy je život v  našich mestách 
nezdravý. Doprava, vykurovacie 
zariadenia a  klimatizačné jednot-
ky spotrebúvajú množstvo kyslíka 
a produkujú nadbytok škodlivín. 
Obrovské zastavané plochy vedú 
k  prehrievaniu klímy v  mestách 
a  spôsobujú, že teplý vzduch dvíha 
zo zeme častice nečistôt a víri ich do 
všetkých strán. Pozemných plôch na 

zriaďovanie zelene 
zastavanom území 
naďalej ubúda, čím 
sa následne zhoršuje 
aj kvalita života oby-
vateľov.

Zeleň všade, 
kde sa len dá

V  hustej zástavbe je 
ale možné pre vege-
táciu využiť strechy 
a  obvodové steny by-
tových a občianskych stavieb. „Oze-
lenená” budova sa tak stáva organic-
kou súčasťou životného prostredia 
a  svojimi vlastnosťami prispieva 
k ekologickej, estetickej, ekonomic-
kej a trvalo udržateľnej výstavbe.
Zelené  strechy disponujú tepelno-
izolačnými, tepelnoakumulačnými 
a  hydrokumulačnými vlastnosťami. 
V zimnom období zamedzujú úniku 
tepla z vnútorného priestoru a v let-
nom období pôsobia ako ochrana 
vnútorného priestoru pred vysoký-

mi teplotami a  slnečným žiarením. 
Sú schopné zadržiavať časť vodných 
zrážok, ktoré by inak z územia od-
tiekli bez úžitku do kanalizácie, čím 
zároveň znižujú zaťaženie kanalizač-
nej sústavy o 8 až 10 percent. Zadr-
žané zrážky sa pozvoľne odparujú čo 
vedie k ochladzovaniu a zvlhčovaniu 
okolitého vzduchu. Zelené strechy 
slúžia aj ako vynikajúca protipožiar-
na ochrana.

Využitie Ekodomčeka
Ekodomček na nádvorí Mýtnice 
slúži ako sklad bicyklov, v rámci kto-
rého je aj dielňa na údržbu bicyklov 
a  skladovanie ochranných pomô-
cok pre cyklistov, ktoré boli doteraz 
skladované v  neestetických ple-
chových búdach na nádvorí. Ďalej 
bude priestor domčeka  slúžiť aj na 
uskladnenie záhradníckeho náradia 
a iných pomôcok potrebných pri re-
alizovaní vzdelávacích enviroaktivít. 
 (zs)

Vynovené priestory sa stali sídlom Ekodomčeka.

Zelená strecha vsiakne 
dažďovú vodu

v tomto roku  
vysadila DNv  
59 stromov
V minulom 
roku sme 
z dôvodu 
rizika pádu 
prestárnutých 
stromov museli 
rozhodnúť 
o vyrúbaní 49 topoľov. 
Predbežne je vyrúbaných 
21 najkritickejších stromov 
z uvedeného počtu. 

Zároveň sme vytipovali miesta 
pre náhradnú výsadbu a  pra-

covníci Denovy počas marca a aprí-
la 2019 vysadili 59 nových stro-
mov, prevažne ihličnatých. Jesenná 
výsadba bude pozostávať vo väčšej 
miere z listnatých drevín. Hľadáme 
vhodné miesta, kam môžeme v bu-
dúcnosti sadiť nové stromy. Záro-
veň prebieha postupná revitalizácia 
trávnikov a  zelených plôch v  trase 
vybudovaných nových sietí teplo-
vodu a optických káblov. 
Na území Devínskej Novej Vsi pre-
bieha pasportizácia zelene. Všetky 
údaje o verejnej zeleni sú dostupné 
na webovej stránke www.stromy-
podkontrolou.cz. Od júna sú od-
borným spôsobom ošetrované dre-
viny na verejných priestranstvách. 
Orezali sme topole na uliciach 
Janšákova/Tehliarska, topole v par-
ku R. Slobodu, topoľ na Mlynskej 
ulici a niekoľko väčších stromových 
skupín vo vnútroblokoch sídlisk. 
O  ďalšej starostlivosti o  vegetáciu 
plánuje pokračovať ďalej.

                                 (MÚ a Denova)

Rybník Mlynská: po revitalizácií si tu opäť oddýchnete
od júna je obľúbený rybník Mlynská vypustený. Jeho ria-
dené a kontrolované vypúšťanie sa udialo kvôli tomu, aby 
mohli odborníci zistiť technický stav hrádze, zloženie 
pôdy, stav zariadení, hrúbku nánosov a mnoho ďalších zá-
važných detailov, ktoré majú vplyv na správne fungovanie 
rybníka. Plánovanou súčasťou revitalizácie je aj pripravovaný 
dendrologický prieskum drevín, z ktorého následne vyplynú 
práce potrebné na ozdravenie stromoradí v jeho bezprostred-
nom okolí. Podľa výsledkov bude realizované odťaženie časti 
dnových sedimentov a  prehĺbenie dna rybníka, aby mohol 
opäť slúžiť nielen rybárom, ale aj všetkým, ktorý si k rybníku 
chodia oddýchnuť. Preto vám všetkým vopred ďakujeme za 
trpezlivosť.  (red)

Pri výstavbe zelenej strechy Ekodomčeka na 
nádvorí Mýtnice sa miestny úrad inšpiroval 
v neďalekom Rakúsku, kde sú zelené strechy už 
dlhšiu dobu bežným trendom. 
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Vypustený rybník vyčistia, preskúmajú a vrátia do užívania. 

12. 9. o 17.00 hod.
Srdečne pozývame všetkých 

ekologicky zmýšľajúcich
malých aj veľkých na slávnostné 

otvorenie NoVého EKoCENtRa.
tvorivé dielne, strom želaní, ukážky 

aktivít Ekocentra

pozváNka Na SlávNoStNé

otvoRenie eKocentRa
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OD SEPTEMBRA roz-
behne svoje aktivity 
v našej mestskej časti 
nové Ekocentrum. Prvý 
rok bude slúžiť výlučne 
predškolákom a žia-
kom základných škôl 
v Devínskej Novej Vsi, 
neskôr aj širokej verej-
nosti.

ekocentrum vzniklo vďa-
ka projektu INTERREG 
V-A Slovenská republi-

ka – Rakúsko 3E-Morava Nature 
v  zrekonštruovanej časti budovy 
Mýtnice. Na jej nádvorí vznikol aj 
Ekodomček so zelenou strechou 
a vysadené budú výučbové záhony. 
Hlavným cieľom tohto ekologické-
ho projektu je učiť deti a dospelých 
o  jedinečnosti, spletitosti a  vzá-
jomnej závislosti všetkých zložiek 
životného prostredia.
„Cieľom plánovaných prednášok 
bude poukázať na jedinečnosť úze-
mia Devínskej Kobyly, Sandber-
gu a  nivy rieky Moravy,“ vysvetlil 
starosta Dárius Krajčír. Na jeseň 
sa školáci vyberú napríklad na San-
dberg a  vysvetlia si, ako vznikajú 
skameneliny a  že Zem nevyzerala 
vždy tak ako dnes. Naučia sa určo-
vať niektoré druhy stromov podľa 
kôry, listov a  plodov, v  zime po-
hľadajú úkryty rôznych druhov ži-
vočíchov a priblížia si život našich 
druhov sov. Na jar si porozprávajú, 

ako fungujú ekosystémy a potravné 
reťazce a  dajú do súvislosti rôzne 
informácie z prírody. V lete si zasa 
vysvetlia rozdiely medzi pôvodný-
mi a nepôvodnými druhmi a upo-
zornia na dôležitosť opeľovačov 
v prírode. Žiaci uvidia aj vývinové 
štádiá hmyzu, siluety netopierov 
v  mierke 1:1, napodobeniny ska-
menelín, rôzne druhy vajec, pierka 
a  hniezda rôznych druhov vtákov, 
určovacie kruhy a  kľúče a  mnoho 
ďalších pomôcok.
 
V  priebehu školského roka 
2019/2020 tak dostanú základné 

znalosti environmentálnej výchovy 
zameranej na oblasť  NATURA 
2000.
 
Súčasťou plánovanej stratégie je aj 
zapojenie obyvateľov do vzdelá-
vacích aktivit. DNV tak chce pri-
niesť aj pre sídliskových obyvateľov 
možnosť zažiť kus prírody a  kon-
takt s ňou priamo v mieste ich žitia, 
v prírode, ktorá je celkom neďaleko 
od nich, len to často ani netušia. 
Zároveň by MČ uvítala zjedno-
tenie a  rozšírenie pôsobenia envi-
ronmentálne založených jedincov  
a združení v našej oblasti.  (zs)

Ekocentrum  sídli v priestoroch budovy Mýtnice  
v zrekonštruovanej časti prízemia a na jej  nádvorí

v Mýtnici vzniklo 
nové ekocentrum

Aj v tomto roku bude Volkswa-
gen v spolupráci s našou mest-

skou časťou organizovať dobrovoľ-
nícku akciu Zelená spolupráca, ktorej 
cieľom je skrášliť a  vyčistiť si naše 
územie, ktoré je súčasťou Národnej 
prírodnej rezervácie. Okrem malej 
pracovnej brigády budú pre deti pri-
pravené aj viaceré sprievodné progra-
my. Deti sa môžu tešiť na výrobu 
hmyzích hotelov a  vtáčich krmítok 
a nebudú chýbať ani náučné a  tvo-
rivé dielne. Pôvodne sa malo podu-
jatie konať v druhom septembrovom 
týždni, ale z  dôvodu očakávaného 
nepriaznivého počasia boli organi-
zátori nútení podujatie preložiť na 
neskôr. Termín a čas podujatia bude 
zverejnený na web stránke mestskej 
časti www.devinskanovaves.sk.
Preto všetci, ktorí máte v pláne sa ho 
zúčastniť, sledujte web stránku mest-
skej časti. Bližšie informácie k podu-
jatiu vám poskytnú na peter.suplata@
volkswagen.sk, alebo telefonicky na 
0902 471 961

dobrovoľnícka akcia 
na skrášlenie  

Sandbergu sa prekladá

V oddychovom parku Na Grbe pri-
budla nová inteligentná lavička. Je 
sebestačná s  vlastným využívaním 
elektrickej energie pomocou foto-
voltaických článkov a  akumuláto-
rov. Dokáže nabíjať viac koncových 
zariadení (tablet, smartphone) bez-
drôtovo aj pomocou USB portu. 
Taktiež ponúka Wi-Fi pripojenie, 
kde môžu návštevníci parku využí-
vať internet zadarmo.
Táto „smart“ inteligentná lavička 
navyše zbiera informácie o vyrobe-

nej elektrickej energii a  tiež infor-
mácie o ovzduší: jej vlhkosť, teplotu 
a kvalitu čistoty vzduchu, ktoré syn-
chronizuje s webovým portálom.
Fotovoltaické články vyrábajú pri-
bližne sto wattov elektrickej ener-
gie za hodinu. Chránené sú neroz-
bitným plexisklom, ktoré zabraňuje 
nepriaznivým vplyvom počasia aj 
vandalizmu. Za realizáciu tejto no-
vinky v našej mestskej časti ďakuje-
me tímu miestneho rozvoja na čele 
so starostom.  (red)

Máme inteligentnú lavičku
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 Zmena termínu
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Múzeum už takmer 50 
rokov mapuje dejiny 
školstva a  vzdeláva-

nia na Slovensku. Jeho pracovníci 
tvoria zbierkový fond, ktorý má 
historický význam a  zaznamená-
va charakter školstva v  minulosti. 
Tieto zbierky odborne evidujú, 
ochraňujú a zveľaďujú konzervova-
ním a  reštaurovaním, vedecky ich 
skúmajú a  vo svojej kultúrno-pre-
zentačnej činnosti sprístupňujú 
verejnosti. 
Hlavnou časťou bude výstavný 
priestor na poschodí, kde sa budú 
môcť návštevníci formou dlho-
dobých výstav oboznamovať s  in-
formáciami o  vybraných dejinách 
školstva. Výstavy budú spestrené 
vzdelávacími programami pre žia-
kov rôznych vekových kategórii cez 

prednášky a kurátorské výklady až 
po kultúrne a vedecké podujatia pre 
širšiu verejnosť.
Na prízemí pri vstupe vznikne 
multifunkčný kultúrno-vzdelávací 
priestor, ktorý budú môcť navšte-
vovať organizované skupiny žiakov 
s  učiteľmi, budú sa tu usporadúvať 
besedy, prednášky, semináre, hudob-
né a kreatívne večery, workshopy či 
príležitostné popularizačné výstav-

né projekty zamerané na školskú 
históriu. Načerpať sily budú môcť 
návštevníci v oddychovom priestore,  
s  východom do parku.  V  priesto-
roch skrytých verejnosti sa vybudujú 
depozitáre pre zbierky a  reštaurá-
torské dielne. Múzeum má v pláne 
pravidelne realizovať aj komunitné 
podujatia ozrejmujúce miestne de-

jiny škôl a školstva. Po presťahova-
ní rozsiahleho zbierkového fondu 
múzea a  etablovaní sa jeho pra-
covníci chcú angažovať v  ďalšom 
zveľaďovaní budovy a jej okolia tak, 
aby sa v čo najväčšej miere zachoval 
jej charakter a  význam zachytáva-
júci školskú architektúru z obdobia 
1. Československej republiky.  (red)

Aktivity a plány v priestoroch múzea budú slúžiť verejnosti

Múzeum školstva je v rekonštrukcií

Dohľadové centrum: stráži nás 17 kamier 

Pri monitoringu 
kamerových 
záznamov sa 
v nepretržitej 
prevádzke strieda 
päť operátorov. 

nová 24-hodinová hotline dohľadového centra 
kamerového systému 02/32 33 33 32

MÚzeUM šKoLSTVA A PeDAGoGIKY sa 
presťahuje do novozrekonštruovaných priestorov 
bývalej školy na charkovského ulici. 

PRVÉHO MÁjA spustila 
mestská časť svoj pilotný 
projekt  s názvom 
Dohľadové centrum.
Na bezpečnosť a verejný 
poriadok v DNV dohliada 
kamerový systém, 
ktorého záznamy 
nepretržite sledujú 
pracovníci operačného 
centra. Územie našej 
mestskej časti v prvej 
fáze projektu monitoruje  
17 kamier. 

Pri monitoringu kamero-
vých záznamov sa v nepre-
tržitej prevádzke strieda 

päť operátorov. V prípade identifi-
kovania priestupku, trestného činu, 
ale aj možnej hrozby narušenia ve-
rejného poriadku operátor kontak-
tuje štátnu, resp. mestskú políciu. 
Dohľadové centrum nemá za cieľ 
len odhaľovať priestupky, prípad-
ne trestné činy, ale monitoruje aj 
dopravnú situáciu a  jeho úlohou 
je tiež pôsobiť osvetovo a preven-
tívne. 

Koľko nás to stojí?
Náklady súvisiace s  prevádzkou 
systému sú na úrovni 80-tisíc eur 
ročne. „Náklady sa nám vrátia vo 
forme zvýšeného bezpečia ve-
rejného i  súkromného majetku. 
V  prípade ochrany občanov, ich 
zdravia či dokonca života, je táto 
protihodnota kamerového systému 
pre mňa osobne nevyčíslitelná,“ 
vysvetlil starosta Dárius Krajčír 

a dodal, že Dohľadové centrum je 
ďalším krokom k tomu, aby DNV 
patrila k  najmodernejším častiam 
Bratislavy.

Prvé výsledky sú pozitívne
Počas pilotnej prevádzky od mája 
sa už pomocou kamier podari-
lo prekaziť prejavy sprejerského 
vandalizmu, taktiež sa podarilo 
zachrániť človeka, ktorý odpadol 

na ulici a pomocou rýchlej reakcie 
operátora prišla pomoc zdravotní-
kov včas. 
Na čo môžete linku využívať?
● nahlásenie priestupkov alebo 
trestných činov pre zabezpečenie 
dôkazného materiálu 
● v reálnom čase môže operá-
tor vytvoriť záznam incidentu 
v prípade, že je v dohľade kamery 
a privolá príslušné zložky 
● nahlásenie nefunkčného verejné-
ho osvetlenia
● operátor zaeviduje nefunkčné 
zariadenie a postúpi záznam prís-
lušnému referátu miestneho úradu
● nahlásenie poškodenej cestnej 
komunikácie, alebo chodníka
 (pk)

otázka: Môže mi Dohľadové 
centrum podať informáciu 
o zaznamenanom incidente?
odpoveď: Nie. Dohľadové 
centrum sa riadi zákonmi SR 
a takéto informácie môže 
podať len orgánom činným 
v priestupkovom, alebo 
trestnom konaní (polícii) 
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trieďme odpad!
Vážení občania, neporiadok hromadiaci sa v okolí zberných nádob býva 
v poslednej dobe častým problémom, objavujúcim sa v okolí bytových do-
mov. Udržiavanie poriadku a čistoty okolo zberných nádob je v záujme nás 
všetkých. Odpad treba ukladať tak, aby sa nádoby dali uzavrieť a odpad 
z nich nevypadával. OLO upozorňuje občanov, že smetiari nie sú povinní 
upratovať odpad, ktorý sa nazhromaždil mimo zberných nádob. Preto si vás 
dovoľujeme touto cestou aj my požiadať o súčinnosť. V prípade ak sú nádo-
by vo vašom okolí často preplnené, požiadajte prosím svojho správcu, aby 
zabezpečil ich častejší odvoz. 
Okrem bežných smetných košov sú na zber triedeného odpadu rozmiest-
nené v našej mestskej časti aj viaceré zberné hniezda, slúžiace na zber pa-
piera, skla, kovu a plastu, kde môžete jednoducho roztriediť odpad zo svo-
jich domácností podľa druhu. Využívaním separovaných nádob nielen že 
ušetríte miesto v kontajneri, ale sa aj zodpovedne staviate k životnému pro-
strediu. Buďme pre naše deti príkladom a veďme ich k uvedomelému sprá-
vaniu sa voči životnému prostrediu. 

Obyvatelia MČ majú možnosť bezplatne odovzdať odpad väčších 
rozmerov, alebo stavebný odpad v Denove na Eisnerova 25, 
Devínskej Novej Vsi vždy v sobotu od 9.00. do 12.00 hod.

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene je možné zlikvi-
dovať v dňoch: pondelok – piatok od 7.00 do 15.00 hod. 
(obedná prestávka 11:00-12:00)

deNova zberný dvor

Biele kontajnery Humana a Textil Eco slúžia na zber 
obnoseného šatstva, obuvi a hračiek. Nielen, že sa 
znižuje množstvo odpadu na skládke, ale aj zozbie-
raný materiál sa dá druhotne využiť resp. recyklovať. Časť vyzbieraného 
šatstva putuje do second  handov alebo charitatívnych organizácií. 
ZBIERA SA: čisté a zabalené dámske, pánske, detské letné a zimné 
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, 
metrový textil, deky, tkané koberce, periny, vankúše, hračky a obuv.
Kontajnery hUMaNa nájdete na uliciach: Hradištná, Istrijská, Š 
Králika 1, 20, Kalištná, P. Horova 5, Mečíková, Bystrická, Kosatcová, 
Tehliarska.
Kontajnery texil Eco nájdete  na týchto uliciach: Opletalová 63, 
Bleduľová 2, Novoveská 10, I. Bukovčana 2, Eisnerova,  
ZŠ P. Horova, J. Poničana, Š. Králika 31, J. Smreka 1, Bridlicová.

humana a textil eco

vykonali sme deratizáciu verejných priestranstiev a budov
Na MÚ DNv sa počas tohto le- 
ta obracajú občania s  hlásením 
o premnožených potkanoch, kto-
ré sú pozorované aj počas dňa na 
rôznych miestach v obci. 
MÚ kontaktoval pána deratizéra, 
ktorý pre MČ Bratislava-Devín-
ska Nová Ves na základe Zmluvy 
vykonáva deratizáciu verejných 
priestranstiev a budov nám zvere-
ných minimálne 2 x do roka. Pán 

deratizér v týždni 15. až 20. 7. 2019 
skontroloval miesta najčastejšieho 
výskytu potkanov, a  tam kde bol 
hlásený ich výskyt, doplnil návnady 
na potkany. 
Z  uvedeného dôvodu je potrebné 
zvýšiť opatrnosť pri venčení psíkov 
a tiež treba sledovať malé deti, aby 
náhodou nedošlo k  požitiu otrav-
nej látky. Potkanej populácii sa však 
darí tam, kde má dostatok potravy. 

Upozorňujeme preto občanov, aby 
neplytvali jedlom. V prípade, že je 
jedlo nutné zlikvidovať, treba ho 
dať v uzatvorenej nádobe do smet-
ného koša. Spláchnuté zvyšky jedál 
privolávajú neželaných obyvateľov 
kanalizácie, ktorí majú vynikajúci 
čuch a zbehnú sa k potrave z veľkej 
vzdialenosti. 
Ďalším našim „neduhom“ je aj kŕ-
menie túlavých mačiek, prípadne 

vtákov. Jedlo ostáva bez dozoru 
a  opäť sa stáva lákadlom pre hlo-
davce. Okrem toho sýte mačky ne-
majú viac záujem hlodavce chytať.
Prosíme preto o Vašu ochotu a spo- 
luprácu. Dodržiavajme zásady hy-
gieny, nenechávajme zvyšky jedál 
ležať na zemi, nekŕmme cudzie 
zvieratá, buďme viac vnímaví a ak-
tívni, aby bola naša Devínska čoraz 
čistejšia a krajšia.  (tl)

Sklo

plaSty

bioodPad

PatRIa SEM: Novi-
ny, časopisy, letáky, 
stlačené krabice, 
kartóny, papierové
obaly, skartovaný papier.

NEPatRIa SEM: 
Väzbové obaly kníh, 
znečistený papier, asfal-
tový, použité plienky 
a hygienické potreby, 
alobal, celofán a pod.

PatRIa SEM: Nevratné 
obaly zo skla z alkoho-
lových alebo naalkoho-
lových nápojov, poháre, 
sklo z okien a dverí, 
sklenené črepy a pod.

NEPatRIa SEM: 
Porcelán, keramika, 
drôtené sklo, autosklo, 
zrkadlá, TV obrazovky, 
technické druhy skla, 
vrátne fľaše vracajte 
späť do obchodu.

PatRIa SEM: Neznečis-
tené stlačené PET flaše, 
mikroténové vrecká, 
polystyrén, tégliky z jo-
gurtov, obaly z CD, obaly 
čistiacich prostriedkov
a kozmetiky.

NEPatRIa SEM: Mastné 
obaly zo zvyškom potra-
vín, podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok, 
ako napr. motorových 
olejov, farieb a pod.

PatRIa SEM: Šupky, čajové vrecúš-
ka, ovocie, zelenina, odpad z verejnej 
zelene, lístie tráva, záhradný odpad.
NEPatRIa SEM: Mäso, popol, stavebný 
odpad a pod.

10  
čaSoPISoV  

Sa MôžE 
ZMENIť Na 

KRaBICU 
Z tV

5 PoháRoV 
Stačí  

Na VýRoBU 
VáZy

Z 30 PEt  
FLIaŠ MôžE 

Byť FLEECoVá 
BUNDa

Do všetkých zberných nádob, je zakázané ukladať  
akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad.

Dňa 5. 10. 2019 od 8:00 do 10:00 na Istrijská ul., pred bývalou 
požiarnou zbrojnicou.

Pristavenie – odvoz  Ul i c a

 24. 9. - 26. 9. 2019  Kosatcová, Mlynská pri rybníku
    Eisnerova - j. Poničana 

1. 10. - 3.1 0. 2019   križovatka Na Vyhliadke - Na Grbe
   P. Horova - pri ZŠ, Na hriadkach

Na uvedenú ulicu resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner
Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu – neostá-
va na stanovisku, ale bude odvezený. Zakázané je využívať 
kontajnery na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie a orezy 
stromov !

Plán rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

požičiavanie kontajnerov, likvidácia odpadov, vývoz fekálií,  
zemné práce s CAT 246, výsadba a údržba zelene, drobné  
stavebné práce, dovoz štrku, piesku, kameniva

 Denova vykonáva pre svojich obyvateľom aj ďalšie SLUžBy:

www.denova.sk

zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok v dNv

papier
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Čo je nové v areáloch 
vápencová a Horova?

Keďže sa verejnosť intenzívne 
pýta na to, čo sa prerába, vyno-
vuje a vylepšuje v športových 
areáloch Vápencová a Horova, 
prinášame vám stručný prehľad 
zrealizovaných investícií za rok 
2019.

„Snažíme sa zlepšovať podmienky v športových 
areáloch každý deň pre spokojnosť športovcov 
aj obyvateľov mestskej časti. Revitalizovali sme 
hracie plochy aj zázemia pre športovcov. Som 
veľmi rád, že sa tieto priestory využívajú kaž-
dý deň. Preto chcem poďakovať tak starostovi, 
poslancom, dozornej rade ako aj kultúrno-špor-
tovej komisii, že po naších dlhých stretnutiach 

Aj z pravej aj ľavej strane pribudlo 184 miest 
plus zabradlie

Vyasfaltovali sme chodník vedľa futbalového ihriska

v auguste sa v športovom areáli na vápencovej 
konal už štvrtý ročník florbalového kempu. 
Športová škola Galaktikos v tomto roku 
zaznamenala rekordný počet detských 
súťažiacich: takmer 40 mladých hráčov 
florbalového klubu prišlo nielen z našej 
mestskej časti, ale aj z Dúbravky, či blízkého 
okolia. 

organizátori pripravili kvalitné podmienky. 
Najviac dostalo zabrať florbalové ihrisko 

s  umelým povrchom, ktoré bolo len nedávno 
skrášlené novým oplotením. Mládež si vychut-
nala aj tenisový turnaj na kurtoch nad areálom, 
bicyklový výlet na Devínske jazero a  tiež pro-

fesionálne priestory športovo-atletického areálu 
s  veľmi kvalitnou bežeckou dráhou, zázemím 
a špičkovým trávnikom.
 
Deti ukončili fantastický týždeň plný zážitkov, 
ocenení a pozitívnych emócií prvými turnajový-
mi zápasmi na Slovak Floorball Cupe.
 

Pridajte sa k nám
Radi privítame ďalšie deti, ktoré majú záujem 
o  florbal. Tréningy vedú profesionálni tréneri, 
trénujeme najmä v stredy na ZŠ Horova od cca 
14.00 do 16.30. Ligoví hráči prípravok a žiakov 
aj v utorky a štvrtky. Prihláška je zverejnená na: 
www.galaktikos.sk.  (mp)

Športová škola Galaktikos hľadá mladé talenty
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hasičská súťaž v dnv
V  sobotu 24. augusta sa uskutočnila tradičná 
súťaž našich devínskonovoveských hasičov, 
ktorí medzi sebou zápolili v dvoch disciplínach. 
Prvej „O pohár starostu“ sa zúčastnili 4 družstvá 
a v druhej „Memoriál jána Rótha st. od hydran-
tu“ až 7 hasičských družstiev. Súboj to bol férový 
a statočný. Na prvom mieste sa umiestnilo naše 
družstvo z DNV, na druhom chorvátske družstvo 
zo Sveti Ilija a na treťom družstvo zo susednej Dú-
bravky. Družstvo z Devína obsadilo štvrté miesto. 

V  druhej súťaži bolo 
najlepšie družstvo zo 
Sveti Ilija, ďalej DHZ 
1/3 - Ba - Petržalka, 
DHZ BA-DNV, DVD Va-
raždin, DHZ Rača, DHZ 
Devín, DHZ Dúbravka.
Na svoje si prišli aj 
aj návštevníci tohto 

podujatia, pre ktorých bolo prichystané chlade-
né občerstvenie a výborná devínsko-novoveská 
hasičská fazulovica s rezancami. Pre najmenších 
tento ročník pripravili naši hasiči skákací hrad, na 
ktorom bolo neustále počuť detský džavot. Verí-
me, že toto krásne podujatie, ktoré je tradíciou 
bez prestávky už 29 rokov nám ešte dlho bude 
robiť v našom kraji dobré meno. Gratulujem ví-
ťazom s hasičským heslom „Bohu na slávu, blíž-
nemu na pomoc!“  (pk)

Nové zastrešenie od tribúny smerom na fut-
balové ihrisko
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radi uverejníme  
vaše tradičné aj 

netradičné 
osvedčené 
kulinárske 
dobroty.

Osadili sme basketbalové koše v miniihrisku

priestor pre 

čitateľské recepty

R
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Posielajte nám recepty na vaše 

kulinárske dobroty  

na redakcia@mudnv.sk

 ● super recepty 
●            

●

 super recepty
 ●

RECEPt oD BaBKy EVy

✮✮✮✮

✮
                  ✮✮✮✮✮
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Počas celého leta sa v parkoch na ulici Pavla 
Horova a Charkovského konali LETNÉ TRÉNIN-
GY pod názvom Rozhýb sa v  lete s Workout 
Academy. Akciu finančne podporila MČ DNV. 
Workout Academy vás pozýva na ukončenie 
sezóny: 14. septembra v  športovom areáli  
ZŠ P. Horova.

letné Workout tréningy  
rozhýbali mladých

Pieskovisko na Charkovskej je už v  tieni.  
V lete sme nad pieskoviskom osadili  tieniaci 
prvok, ktorý ochráni našich najmenšich pri 
hre v  pieskovisku pred neželaným slnečným 
žiarením. Ďalej budeme v osádzaní tieniacich 
prvkov pokračovať aj na ulici Jána Poničana 
a v parku na Kalištnej ulici. 

Pieskovisko charkovská 
sa dočkalo prestrešenia

Ciele pre 2019/2020
III. Tipos liga BA, muži A, do šiesteho miesta
V. liga Seniori S5A, město, muži B, piateho m.
III. liga SD BFZ, dorast U19, prvé miesto a opätovný postup 
do II. Dorasteneckej ligy
III. liga MD BFZ, dorast U 17, do piateho m.
Vízie 2021/2022: po reorganizácií tretích líg vznikne 
skupina západ a  východ, to znamená, že ak skončíme 
v sezóne 2020/2021 do šiesteho miesta, budeme hrať III. 
ligu skupinu západ a budeme reprezentovať DNV v regióne 
s mužstvami ako FK Slovan Duslo Šaľa, B mužstvá Spartak 
Trnava, či FC Nitra. Veríme, že sa nám ciele podarí splniť, 
s podporou fanúšikov a podnikateľskej verejnosti.

a rokovaniach je vidieť úsilie našej práce nielen 
za stolom, ale aj v realite,“ povedal  Andrei Kis-
zel, konateľ DNV Šport.

investície v  areáli  vápencovej za aktuálne 
obdobie boli: nové zastrešenie, oplotenie mi-
niihriska, osadenie basketbalových košov, mo-
bilná tribúna s  94 miestami, päť betónových 
chodníkov, asfaltovanie chodníka vedľa fut-
balového ihriska, sedenia po bokoch hlavnej 
tribúny plus zábradlia aj dve mobilné tribúny. 
Drenážovanie hlavnej plochy ihriska v  strede 
do hĺbky 1,3 metra, nový systém zavlažova-
nia, nové bránky a drnovanie ihriska v objeme  
1200 metrov štvorcových, nové osvetlenie.
investície v areáli Horova za aktuálne obdo-
bie boli: betónový chodník, nová brána, oprava 
elektrických rozvodov na umelej tráve minih-
riska, nafarbenie oplotenia. Ďalšie práce budú 
prebiehať aj v  septembri: osadenie lavičiek 
v okolí detského ihriska a vedľa workautového 
ihriska, osadenie dvoch pergol na detskom ih-
risku.
„Touto cestou chcem vyzvať občanov, ktorí naj-
viac využívajú ihrisko na Mečíkovej, aby nám 
do konca septembra poslali námety, prípadne 
jeho rekonštrukciu, aby sme to vedeli včas pre-
rokovať na dozornej rade, a  aby sme túto in-
vestíciu vedeli zakomponovať do rozpočtu na 
rok 2020,“ uzavrel tému Andrei Kiszel. 
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výsledkový servis:

DNV - FC Malacky   2 : 2
DNV - FC Rohožník  2 : 6
DNV – OFK D.Lužná   1 : 3

fk lokomotíva devínska Nová



14                                                                         ServiS  9/2019  

✁

✁

POSTUP PRÍPRAVY:

1. Ručným šľahačom vyšľa-
háme bielky so štipkou 

soli na tuhý sneh. Po lyžiciach 
za stáleho miešania pridáva-
me preosiaty práškový cukor 
s vanilkovým cukrom. Postupne 
vmiešavame žĺtky, po lyžiciach horúcu vodu, olej a nako-
niec postupne pridávame múku s kypriacim práškom.

2. Cesto vylejeme na vymastený, kokosom, alebo hrubou 
múkou vysypaný plech a zľahka ho rozotrieme. Rov-

nomerne ho posypeme ovocím (čučoriedky, maliny, ríbezle, 
nakrájané marhule, jablká... prípadne zavárané ovocie). 
Pečieme v rúre na 190 až 200⁰C asi 20-25 minút. Upečenú, 
ešte horúcu bublaninu posypeme práškovým cukrom

Dobrú chuť Vám praje babka Eva.

bublanina, ktorá sa určite podarí
Budete potrebovať:
●  5 vajec
●  250 g práškového cukru  

(trstinového)
●  1 vanilkový cukor
●  250 g polohrubej múky
●  ½ balíčka kypriaceho  

prášku
●  5 PL lyžíc horúcej vody
●  ½ dcl oleja
●  Sezónne ovocie
●  Olej na vymastenie plechu 
●  Kokosová múčka, alebo  

hrubá múka na vysypa- 
nie plechu

●  Plech: 30 x 40 cm

raDa:
ak nechcete, aby 

ovocie počas pečenia 
kleslo na spodok 
koláča, zľahka ho 

vyváľajte v hladkej 
múke.

             čas prípravy: 20 minút            Počet porcií: 25                   Náročnosť: ľahká

Naše rady opustili aj:  
RSDr. andrej Rataj,  
Šteafan Štefanovič,  
anna Zemková, rodená  
Marušicová a Štefan Michálek.
Venujme im tichú spomienku!

Mária Rajchlová
6. 8. 2019, vo veku 69 rokov, nás opustila 
Mária Rajchlová, ktorá bola prvou predsed-
níčkou obnoveného MO Matice slovenskej 
v DNV. V mene svojom i v mene matičiarov 
vyslovujem rodine úprimnú sústrasť.
Ing. Juraj Strempek predseda MO MS v DNV

anastázia Veberová, rod. Ludvigová 
Dňa 24. 7. 2019 nás, vo veku 82 rokov, nás 
opustila pani učiteľka anastázia Veberová, 
dlhoročná predsedníčka MO Matice sloven-
skej v DNV. Pri príležitosti 80. výročia vzniku 
Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi bola 
v roku 2015 ocenená zlatou medailou.
Vyslovujeme rodine úprimnú sústrasť.
Ing. Juraj Strempek predseda MO MS v DNV

Peter Doboš
23. 7. 2019 nás navždy 
opustil, vo veku 93 rokov, 
Peter Doboš.
Ako štvorročný odišiel s ro-
dičmi z  Gemera do Fran-
cúzska ale po II. svetovej 

vojne sa vrátil. Neskôr stretol ženu svojho 
srdca, učiteľku Evičku Grigerovú a zakotvili 
v  DNV. Miloval históriu a  dejiny, stále ob-
klopený encyklopédiami, mapami, slovník-
mi a  históriou. Nestrácal kontakt s  okolím, 
rád podebatoval, zaspieval i  pospomínal. 
Aj v  tomto veku učil francúžštinu mladých 
záujemcov. Vychoval 2 dcéry, mal 2 vnučky, 
1 vnuka a 3 pravnúčatá. Prežil aktívne celý 
život, budeme dlho a radi spomínať. pk

sPoločensKá KRoniKa
Spomíname:

Milí čitatelia, 
ak máte zaujímavé postrehy, alebo by ste 
chceli s nami zdielať vaše názory, prípad-
ne sa podeliť o vaše skúsenosti pri rieše-
ní vašich problémov, napíšte nám svoje 
komentáre na mail redakcia@mudnv.sk. 
Následne vyberieme tie najzaujímavej-
šie a uverejníme. 

Aplikácia bude združovať všetky doterajšie komunikač-
né prostriedky, ktoré mestská časť používa v komunikácii 
s občanmi. Na jednom mieste tak nájdete webovú stránku, 
sociálne siete, noviny či SMS správy. Taktiež sa môžete tešiť 
na susedskú burzu a možnosť inzercie. Aplikácia bude pre 
obyvateľov bezplatne dostupná na zariadenia iOS aj An-
droid. 

Mestská časť pre obyvateľov  
pripravuje novú mobilnú  
aplikáciu Správy o meSte

Uvítali sme medzi nami: 
Zoya Ali Sarvare
Ela Čaplárová
Lea Lelkešová
Karolína Misaros
Alexander Tomša
Zoe Tomšová

Zosobášili sa:
Václav Lalák – Katarína Lísalová
Ivan Ledeczky – Monika Boskovičová
Tomáš Hric – Dominika Roďomová
Peter Valaský – Lucia Kečkešová
Roman Horecký – Lucia Bajmóczyová
Michal Krchnák – Zuzana Galovičová
Saša Bogdanovič – Monika Móciková
Marián Androvič – Kristína Darášová
Tomáš Strakoš – Nina Vargovčíková

BKIS pripravilo novú interaktívnu aplikáciu pre 
všetky vekové kategórie s názvom Hraj sa Bra-
tislava. Jej cieľom je spoznanie histórie nielen 
našej mestskej časti. S  aplikáciou sa budete 
presúvať medzi jednotlivými stanovišťami, 
zodpoviete zaujímavé otázky, objavíte záku-
tia, ktoré ste možno nikdy nevideli. Aplikácia 
na záver vyhodnotí ako dobre poznáte našu 
mestskú časť.

Nová herná aplikácia 
Bratislavy

 CENNíK PLoŠNEj INZERCIE

Všetky rozmery a zľavy plošnej inzercie 
nájdete na: www.devinskanovaves.sk 
Riadková inzercia
n  Podnikateľská inzercia – 30 Eur/50 znakov 
n  Občianska inzercia – 10 Eur/50 znakov
n  Spomienky pre občanov bezplatne

Kontakt: redakcia@mudnv.sk
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kultúrno – spoločenské aktivity

tipy na výlety

istRacentRuM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33  
Email: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

1. 9. 2019 (nedeľa) o 17. hod. 
KRajINKa 
Komorný hudobno – tanečný program sólistov 
SĽUK-u. (pestrofarebná koláž ľudovej hudby, 
piesní a tanca z celého územia Slovenska)

15. 9. 2019 (nedeľa) o 17.00 hod.  
o čERVENEj čIaPočKE 
Azda na celom svete poznajú malé i veľké deti 
to milé dievčatko, zvané Červená Čiapočka. Aj 
to, čo sa mu prihodilo. Ale u nás tento príbeh 
ožíva na netradičnom mieste v starodávnej 
posteli.Detská divadelná scéna, účinkuje 
Divadlo Žihadlo, hrajú: Vlado a Sabina Zetek

mÚzeum kultÚry 
choRvátov 
na Slovensku
5. 9. – 3. 11.  2019  
Výstava - osobnosti Chorvátov  
na Slovensku
Otváracie hodiny:
Utorok – Piatok: 11.00 – 17.00
Sobota – Nedeľa: 12.00 – 17.00
(posledný vstup 
do expozícií je 
16.30) 
Skupinové 
návštevy (nad 10 
ľudí) je potrebné 
nahlásiť vopred 
(min. 1 deň).

veľKá sála istRacentRa
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – DNV

DEtSKý FoLKLÓRNy SÚBoR 
KoByLKa
pondelky od 17.00 – 19.00 hod.
stredy od 16.00 – 19.00 hod.

taNEčNé CENtRUM ELEGaNZa
pondelky  od 19.30 – 21.00 hod.  
tanečná pre dospelých – Hobby klub
utorky od 14.15 – 20.45 hod.  
detský spoločenský tanec od 6. r.
štvrtky od 14.15 – 20.45 hod.  
detský spoločenský tanec od 6. r. 

oZ čINohERNý KLUB DNV
piatky od 17.00 – 19.00 hod.

Klubovne istRacentRa
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV

FoLKLÓRNy SÚBoR čRIP
pondelky a stredy od 16.00 – 18.00 hod
GyMNaStICKá PRíPRaVKa
utorky od 18.30 – 19.30 hod.
štvrtky od 18.30 – 19.00 hod.
KLUB PaLIčKoVaNEj čIPKy  
PRE žENy
štvrtky od 18.00 – 20.00 hod.

Nádvorie mieStNej  
Knižnice
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV

5. 10. 2019, od 11.00 hod.  
jaBLKoVé hoDoVaNIE 
Podujatie zamerané na prezentáciu produktov 
z jabĺk. 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, 
Paprčkovci, SwinGang, Tvorivé dielne pre 
deti s BUBLINKOU Organizuje: Bratislavský 
samosprávny kraj, MČ DNV a Istra Centrum 

MIEStNa KNIžNICa DNV
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: + 421 2 64 77 51 90  
Email: kniznica@istracentrum.sk
Výpožičné hodiny
Pondelok  12.00 - 18.00 hod.
Utorok   zatvorené
Streda   12.00 - 18.00 hod.
Štvrtok   12.00 - 18.00 hod.
Piatok  8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.

kúzelná rozprávka 
Miestna knižnica pre deti z materských 
škôl v DNV pripravuje oboznamovanie sa 
s knižkou hravou formou. Deti musí prečítaná 
rozprávka okúzliť natoľko, že sa  budú chcieť 
s postavičkami z rozprávok stotožniť. V druhej 
časti stretnutia deti kreslia obrázky zvieratiek 
a postavičiek z prečítanej rozprávky.

turistická informačná  
kancelária  
Istrijská 49, 841 07 
Bratislava - DNV
Kontakt: 
0917 164 215  
email: info@tikdnv.sk
www.tikdnv.sk

28. 9. 2019 (sobota), 8.00 hod.
 VLáčIK ZáhoRáčIK  
Celodenný výlet retro motorovým vláčikom 
po Záhorí. Zraz je o 8:00  hod. pred Hlavnou 
Stanicou. Ide sa osobákom do Zohora, 
tam sa prestúpi na Vláčik Záhoráčik, a po 
cca 45 minútach vyhliadkovej jazdy po 
Záhorí vystúpime v Rohožníku. Pozrieme si 
mestečko a vydáme sa na cca 4 hodinovú 
túru na Vysokú, tretí najvyšší vrchol 
Malých Karpát. Po obede sa vydáme na 
cca 2 hodinovú túru naspäť, ale zídeme do 
Kuchyne, v miestnej krčme posedíme na 
kofole, a následne sa Vláčikom Záhoráčikom 
vrátime s prestupom v Zohore naspäť na 
Hlavnú stanicu. Návrat do Bratislavy okolo 
20:00 hod.

13. – 14. 9. 2019 – výŠľaP na devínsKu Kobylu
ŠPORTOVO-TURISTICKÉ SÚťAžNÉ  
PODUjATIE, 24 a 12 hodinový výšľap, súťaž  
o najväčší počet absolvovaných okruhov
✔ 24 hodinový pochod – piatok  
od 18.30 hod., ✔ 12 hodinový pochod – sobota 
od 6.30 hod. do 18.30 hod.

Trasa: DNV – Devínska Kobyla – DNV,  
Okruh: 6 km s prevýšením 340 m 
Miesto: Nám. Jána Kostru, DNV
Organizuje: Jozef Rajchl – Xtremerun
Spoluorganizátori: Turistický klub AŠK Inter, 
KST Spartak BEZ, Istra Centrum, Ecofriends o.z.

Výlet – Potulky po bratislavských vínnych pivniciach
Ochutnajte spolu s nami takmer 200 vynikajúcich bratislavských 
vín a zažite pri tom množstvo neopakovteľných zážitkov. Po celú 
dobu je pre účastníkov zabezpečená aj bezplatná kyvadlová do-
pravá Shuttle busmi na trase od Devína cez Nové Mesto, Raču 
až po Vajnory. Odchod autobusu zpred Turistickej informačnej 
kancelárie: 11.10. 2019 o 11:45 a 12.10. o 13:45 Vstupenky na 
podujatie si môžete zakúpiť už teraz v predpredaji za zvýhodne-
nú cenu 29 EUR. Objednávky - priamo v TIku, alebo telefonicky 
na 0917 164 215, alebo emailom: info@tikdnv.sk
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udržiavame, opravujeme a budujeme

Na ulici Jána Smreka dávame aktuálne 
do poriadku odvodnenie spolu s revitalizáciou 
chodníka, práce sú nevyhnutné aj 
po rozkopávkach z výmeny teplovodov.

Rekonštrukcia cesty – Charkov-
ska ulica

Nové dopravné značenie pri kine

Rekonštrukcia ulice Opletalova

Rekonštrukcia ulice Štefana Králika

Rekonštrukcia cesty a chodníka – 
Poniklecová ulica

Vybudovanie novej zastávky 
MHD Bystrická

❱ ❱ ❱ ❱pre váS

Devínska Nová ves bude  
oceňovať významné osobnosti 

V  rámci podujatia plánuje starosta Dá-
rius Krajčír každý rok oceniť niekoľko 
významných osobností z oblasti, kultú-

ry a školstva, vedy a výskumu, ale i športu a so-
ciálnej oblasti. Ocenené budú osobnosti, ktoré 
významnou mierou prispeli k  rozvoju mestskej 
časti a jej obyvateľov, vykonali záslužný celospo-
ločenský čin, alebo ju v  dobrom svetle repre-
zentovali doma, či v zahraničí. Výber kandidá-
tov k nomináciám bude prebiehať v  spolupráci 
s občanmi, ktorí môžu do celého procesu vstú-
piť svojimi návrhmi na nominácie. Predložené 
návrhy posúdi a vyhodnotí nominačná komisia 
(zložená z predsedov komisií miestneho zastu-
piteľstva a starostu). Následne starosta mestskej 
časti predloží vybraných kandidátov na schvá-
lenie miestnemu zastupiteľstvu. Ocenenia budú 
jednotlivým kandidátom odovzdávané pri príle-
žitosti prvej písomnej zmienky o Devínskej No-
vej Vsi v spoločenskej sále Istracentra.

PrI PrÍLežIToSTI dňa obce pripravuje mestská 
časť pre svojich občanov nové podujatie, zamerané na 
oceňovanie významných osobností Devínskej novej Vsi.

Reprezentácia mestskej časti doma i v zahra-
ničí, pričinenie sa o rozvoj mestskej časti a jej 
okolia, osobný prínos pri zveľaďovaní životného 
prostredia, kvalitná pedagogická práca, dobro-
voľná práca s deťmi a mládežou, pomoc osobám 
v núdzi, seniorom a zdravotne postihnutým, 
záchrana ľudských životov, alebo vytvorenie 
diela v prospech obyvateľov mestskej časti.

kritéria pre ocenenie: 

Vážení občania,  
pokiaľ poznáte niekoho, kto by si ocenenie 
za celoživotný prínos pre mestskú časť zaslúžil 
a spĺňa kritéria na udelenie ocenenia, zašlite 
nám svoj tip písomnou formou do kancelárie 
starostu mestskej časti. Vaše návrhy musia 
obsahovať meno a priezvisko kandidáta, 
vrátane kontaktov na neho, jeho krátku 
charakteristiku a vaše odôvodnenie, prečo ho 

na ocenenie navrhujete. na znak súhlasu musí 
navrhovaný kandidát váš návrh na ocenenie 
podpísať. 
Vaše návrhy na nominácie zasielajte najneskôr 
do 15. septembra 2019 v zalepenej obálke 
s označením „KANDIDÁT NA OCENENIE 
2019“ na Miestny úrad, Novoveská 17/A,  
843 10 Bratislava.

výzva pre občanov: 
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