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	 Po	 búrlivom	 predvolebnom	
guláši,	 volebnom	vzrušení	a po-
volebnom	 ukľudnení	 prichádza	
advent	 a  čas	 predvianočný.	 To	
uvoľnenie	 cítiť	 v ovzduší.	Nielen	
katolíci	 vnímajúci	 adventné		
obdobie	ako	čas	nábožného	a ra-
dostného	 očakávania,	 ale	 všetci	
sa	 pripravujú	 na	 tieto	 sviatky	
akosi	 viac,	 inak,	 a  dôkladnejšie	
ako	na	iné	sviatky	v roku.	Zväčša	
predstavujú	radosť	a očakávanie.	
Jednoduchým	 stačí	 fľaša,	 nejaký	
ten	darček,	náročnejší	ten	darček	
posudzujú	 podľa	 peňažnej	 hod-
noty,	iní	sa	tešia	voľnu	od	práce,	
deti	 všetkému...Tie	 rozdiely	 sú	
prirodzené.	
	 Našťastie,	 že	 predvianočná	
doba	 neznamená	 len	 čas	
predvianočnej	 nákupnej	 horúč-
ky.	 Tá,	 ako	 rýchlo	 prichádza,	
tak	 rýchlo	 odchádza.	 Ale	 ako	
nič	 nenahradí	 radostnú	 teplú	
žiaru	 šťastia	 detských	 očí	
pri	 objavovaní	 darčekov	 pod	
stromčekom,	 rovnako	 nič	 ne-
nahradí	 pohodu	 spokojných	
rodičovských	očí	spočívajúcich	na	
deťoch,	nech	sú	kdekoľvek,	zdravé	
a  spokojné	 a  nič	 nenahradí	 po-
hoda,	 ktorú	 dokážeme	 dávať	
i prijímať	vo	svojom	vnútri.
	 Hovorím	 o  tom	 preto,	 lebo	
v  ostatnom	 čase	 som	 sa	 stretal	
akciami	 vyvolávajúcimi	 reakcie,	
agresivitou	vyvolávajúcou	možno	
ďalšiu	 agresivitu...a	 celkom	
zbytočne.	A aj	teraz	po	voľbách,	
kedy	 by	 mali	 ľudia,	 najmä	
zvolení	 zástupcovia	 hľadať	
spoločné,	 možno	 očakávať...ako	
rodený	optimista	verím,	že	budú	
nachádzať	 spoločné	 východiská	
bez	 náznakov	 silových,	 príliš	
akčných,	či	agresívnych	riešení.	
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• Novým predsedom 
Matice slovenskej sa po 
voľbách na sneme MS 
stal Ing. Marián Tkáč. 

Vystriedal Jozefa Markuša.

• Najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

MČ DNV by sa malo uskutočniť 
ešte pred Vianocami, teda 
do konca kalendárneho 

roka 2010. Zvoláva ho 
doterajší starosta po 

dohovore s novozvoleným 
starostom. Na tomto zasadnutí 

novozvolený starosta skladá 
sľub a rovnako budú sľuby 

skladať novozvolení poslanci 
miestneho zastupiteľstva.

P O L Í C I A 
už má páchateľov 

vraždy v lese pri ulici Pavla Horova  
v Devínskej Novej Vsi. Informuje o tom 
portál cas.sk, podľa ktorého to po-
tvrdil policajný zdroj. Páchatelia tohto 
trestného činu boli minimálne dvaja. 
“Príčinou vraždy mali byť dlžoby nebo-
hého,” tvrdí  zdroj. 
 Keď auto horelo, poškodený 
pravdepodobne ešte žil. V tele mu totiž 
našli splodiny z požiaru, ktoré vdýchol. 
Kuriózny je aj spôsob, ako páchateľov 
polícia zadržala. Jeden z nich mal totiž 
obavy, že mu jeho kumpán ublíži a tak 
sa   mužom zákona dobrovoľne pri- 
hlásil. Na základe jeho výpovede 
kriminalisti potom obvinili ešte mi- 
nimálne jednu osobu.

Dovoľte mi úprimne vám poďakovať za vašu dôveru  
a podporu. Vaša voľba je vyjadrením túžby po zmene, 
po novej a lepšej Devínskej. Pevne verím, že sa nám to 
všetkým spolu podarí. Prajem vám pokojné a radostné 
Vianoce a úspešný Nový rok.                           Milan Jambor

 Predchádzalo jej všeličo a veľmi 
dlho. Zmeny sa nerodia ľahko. Ľudia 
sú zväčša pohodlní, veľa znesú, dlho 
sa nechajú ukolísavať. Musí prísť jeden 
veľkí, alebo veľa malých podnetov.
Stalo sa. Takú hlbokú a hĺbkovú zmenu 
očakával málokto.
 Nemusím pripomenúť, že doterajšia 
garnitúra podcenila občana. Dlhodo-
bo. Alebo nedocenila? Možno oboje. 
Podarilo sa jej píliť konár pod sebou, na 
ktorom sedela neohrozene roky. A po-

darilo sa jej úspešne dokonať dielo.
 Predvolebná kampaň teda začala 
možno viac ako pred štyrmi rokmi. 
Pred troma začala byť zjavná. „Toto 
chceme, toto akceptujeme ! Ostatné 
nás nezaujíma !“ Vidina úspechu zatie-
nila realitu. Posledné mesiace však za-
rezonovali akési obavy. Začali sa trhať 
osvedčené koalície a väzby, narastali 
sľuby, vznikali slogany na odpútanie 
pozornosti, (akoby volič bol skutočne 

ZMENA PRIŠLA

Nový starosta Devínskej
Milan JAMBOR

Nie peniaze a veľkohubé vyhlásenia. Rozhodli občania.

(Pokračovanie na strane 2)



vôl), sľuby a prísľuby nadobúdali 
občas aj reálne podoby.
 Také boli predstavenia kandidátov 
na starostu v DTV a v Istracentre.
 V Istracentre sa zišlo vari 60-70 
ľudí. Prišlo asi 80% súčasných poslan-
cov, kandidátov do nastávajúcich vo-
lieb, vrátane rodinných príslušníkov a 
vyrušujúcich malých detí a pracovníkov 
miestneho úradu. Takže zvyšok tvo-
rilo hádam 16 občanov zvedavých na 
sľuby. Už dávno však bolo rozhodnuté. 
Darmo jeden zo súčasných poslancov 
niekoľko krát zdôraznil: „Ja presne 
viem...“ Nevedel. Iste bolo niekoľko 
príspevkov od občanov pozoruhod-
ných, keď poukázali na:
- doterajší nezáujem riešiť pripomienky 
občanov v otázkach životného prostre-
dia v niektorých lokalitách,
- skutočnosť, že v komisiách mohli 
pracovať iba poslanci a ich priaznivci, 
viac ako odborníci, ktorí sa tam jedno-

ducho nemali šancu dostať,
- podozrenia z tunelovania  v or-
ganizáciách zriadených mestskou 
časťou...
 Otázok a pripomienok bolo 
viac. Prečo však si takto nepohovo-
rili predstavitelia obce (samosprávy) 
s občanmi každý rok, polrok, či štvrťrok 
(?) zostáva záhadou. Dobré bolo, 
že prítomní kandidáti pre komunálne 
voľby 2010 si vypočuli čo občanov 
zaujíma, trápi, bolí...
 Slová a slová doterajšej garnitúry 
zástupcov ľudu v miestnom parlamente 
vyznievali značne nedôveryhodne. 
Občania ich príhovory neprijali. Ani tí 
čo prišli k volebným urnám.
Zmena.
 Neznamená, že všetko, čo pred-
chádzalo tohtoročným komunálnym 
voľbám bolo iba zlé. Ani to, že voľbami 
nastúpia na posty čarodejníci. Všetci 
kandidáti prichádzali pred voľbami 

DEVEX 2

Z radnice
  Ani  sme  sa  nenazdali  a  už 
tu  máme  opäť  koniec  roka, 
roka  v  ktorom  sa  udialo  nemálo 
spoločensko  –  politických  zmien, 
ako aj mnoho osobne radostného, 
no    niekedy  však  aj  bolestného 
v  živote  človeka.  Stretol  sa  opäť 
rok  s  rokom,  a  máme  tu  znovu 
sviatočnú  atmosféru  vianočných 
sviatkov,  sviatkov  pokoja,  radosti 
a oddychu, pre malé ratolesti nes-
mierneho  šťastia  z  vianočnej  výz-
doby, ale predovšetkým z toho, čo 
ich bude očakávať pod vianočným 
stromčekom.  Prichádza  nám 
teda  doba  najočakávanejších 
a  najkrajších  sviatkov  roka,  na 
ktoré sa  tešia predovšetkým naše 
ratolesti.  Je  to  doba  kedy  aj  dos-
pelí  po  celoročnom  pracovnom 
zhone sa snažia  si  odpočinúť od 
každodennej  práce  a  pobaviť  sa 
a potešiť v kruhu svojej rodiny. 
  S  týmito  sviatkami,  tak  ako  zo 
skúsenosti  poznáme  z  minulých 
období  vianočných  sviatkov 
a  oslavy  príchodu  Nového  roka, 
súvisia aj oslavy jeho príchodu pre-
vádzkovaním  rôznych  ohňostrojov 
a  používaním  pyrotechnických 
výrobkov,  niekedy  aj  tými,  ktorí 
nie  sú ešte  z hľadiska  veku na  to 

oprávnení.  
  Problematika používania pyrotech-
nických výrobkov je v rámci mestskej 
časti  DNV  ošetrená  vo  Všeobecne 
záväznom  nariadení  (VZN)  mests- 
kej  časti,  ktoré  pojednáva  o  prijí-
maní  oznámení  o  uskutočňovaní 
ohňostrojov.  Podľa  tohto  VZN 
„ohňostrojom“  sa  rozumie  súčasné 

alebo  v  krátkom  časovom  slede 
nasledujúce  odpaľovanie  pyrotech-
nických  predmetov  tried  I  až  III, 
ktorých  kategorizáciu  rieši  príslušná 
Vyhláška  Slovenského  banského 
úradu o pyrotechnických  výrobkoch. 
Pyrotechnické predmety na  zábavné 
účely    sa  zaraďujú  podľa  stupňa 
nebezpečenstva do tried I, II a III. 
  Vo  vzťahu  k  používaniu  pyrotech-
nických výrobkov na verejnom pries-
transtve sú „verejným priestranstvom“ 
všetky  miesta  na  verejné  užívanie, 
najmä  ulice,  námestia,  parky,  cesty, 
chodníky, parkoviská, schody, zeleň, 
trhovisko,  detské  ihriská  a  terasy 
obytných domov – obytná časť mests-
kej časti. 
  V  zmysle  čl.    3  ods.  1  VZN 
„ohňostroj“,  t.  j.  odpaľovanie  pyro-
technických  predmetov  sa  „nesmie 

konať“  v  uzatvorených  miestnos-
tiach,  v  blízkosti  kostola,  detských 
zariadení,  zariadení  pre  dôchod-
cov,  v blízkosti  škôl a pri  športových 
podujatiach.  Podľa  čl.  4  ods.1  VZN, 
každý  kto  používa  pyrotechnické 
výrobky  na  verejnom  priestranstve 
bez  oznámenia  Miestnemu  úradu 
MČ DNV sa dopúšťa priestupku proti 
verejnému poriadku podľa § 48 záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.
  Dovoľte mi teda, aby som požiadal 
všetkých  rodičov  detí,  predovšetkým 
ešte  „predškolského  a  školského 
veku“,  aby  venovali  maximálnu 
pozornosť  tomu,  akým  spôsobom 
trávia  voľný  čas  v  prázdninovom  
vianočnom  období  ich  deti,  najmä 
z  dôvodu  možnosti  používania  py-
rotechnických  prostriedkov  bez  ich 
dozoru. Deti, ale aj mládež školského 
veku,  nie  sú  ešte  dostatočne 
schopné  posúdiť  nebezpečenstvo, 
ktoré  im  neodbornou  manipuláciou 
s  pyrotechnickými  prostriedkami 

hrozí.  Myslíte  na  to,  že  zdravie 
vašich  detí  je  nenahraditeľné 
a  ničím  nezaplatiteľné,  teda  ani 
radosťou  z  „výbuchov  a  prskania 
pyrotechnických  výrobkov“.  Veď 
už nie  jedna  ruka alebo oči či  iný 
orgán tela dieťaťa boli práve neod-
bornou  manipuláciou  s  pyrotech-
nickými  výrobkami  poškodené.   
Majte  to,  najmä  v  tomto  období 
vianočných sviatkov a osláv prícho-
du  Nového  roka  maximálne  na 
zreteli.              Záverom  mi  dovoľte, 
vážení  spoluobčania  popriať 
všetkým  ľuďom  dobrej  vôle, 
krásne sviatočné, srdečné a ničím 
nerušené  prežitie  Vianoc  2010, 
deťom pod vianočným stromčekom 
veľa  darčekov,  na  ktoré  celý  rok 
čakajú,  a  všetkým  nám  spoločne 
čo  najviac  zdravia,  šťastia,  lásky, 
vzájomného  porozumenia    a  veľa 
osobných a pracovných úspechov 
v Novom roku 2011.   

JUDr. František  B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV

VIANOCE  2010 A NOVÝ  
ROK  2011  PRICH ÁDZAJÚ

Výsledky komunálnych volieb 
v Devínskej Novej Vsi - november 2010
Do mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislava bol zvolený 
Ing. Vladislav HEČKO (SDKÚ-DS-SaS)

Do funkcie starostu MČ DNV bol zvolený 
Milan JAMBOR nezávislý kandidát s podporou SDKÚ, DS, SaS

Do funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva 
boli zvolení (v poradí podľa počtu hlasov)
Mgr. Rastislav TEŠOVIČ, nezávislý (1603 hlasov) 
Mgr. Peter KRUG, nezávislý (1284)
Ing. Martin RUŽOVIČ, SDKÚ, DS, SaS (1255)
Mgr. Bc. Martin ČOREJ, SDKÚ, DS, SaS (1248)
Mgr. Jozef RAJCHL, DS, Most HÍD, SZ (1156)
Ing. Vladislav HEČKO, SDKÚ, DS, SaS (1114)
Mgr. Dana VANKOVÁ, nezávislá (1085)
MUDr. Lívia BAUMANOVÁ, NF (1043)
Ing. Peter RAJKOVIČ, KDH, SMER (1005)
Mgr. Martin LISÝ, SDKÚ, DS, SaS (983)
Mgr. Lenka HLAVÁČOVÁ, nezávislá (979)
Jozef TITTEL, SDKÚ, DS, SaS (923)

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010 V BRATISLAVE - DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI • KOMUNÁLNE VOĽBY

ZMENA PRIŠLA
Nie peniaze a veľkohubé vyhlásenia. Rozhodli občania.
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Harmonogram pristavenia
                   veľkokapacitných kontajnerov
Dátum: Miesto pristavenia 
7.12. - 10.12.2010  J.Poničana  9-11, križovatka Poniklecova 
    - Bledulova



 DEVEX 3

s dobrými nápadmi, takže nástupco-
via dostali do vienka veľa, aj dobrých, 
scenárov. Iste veľa dobrých aktivít, zm-
lúv a dohovorov z predchádzajúcich 
období by malo pokračovať v tomto 
a nasledujúcich obdobiach. Všetky do-
bré kontakty treba udržiavať a rozvíjať. 
 Oveľa citlivejšie ako doteraz 
by sa mala meniť tvár Devíns-
kej, predovšetkým v spolupráci 
(spolupodieľnictvom) s občanmi. Ak 
občan dostane včas a dobré informá-
cie, iste veľa pochopí a pocit spoluvyt-

várania prostredia v ktorom žije nena-
hradí nič iné.
 Nie menej je dôležité zachovávať 
kultúrne dedičstvá našich predkov. 
Devínska má viac ako 400 ročné chor-
vátske korene. To je neodškriepiteľný 
fakt. A príkladne si ich vážia, chrá-
nia a zachovávajú. Ak dokážeme 
obdivovať chorvátske prostredie 
a kultúru pri mori, nič nám nebráni 
prijímať aj na domácej pôde ponuky 
dobrých, pekných a príjemných pro-
gramov. Vlastne nič, čo nie je násilne 
vnucované, neprekáža. Zoberme si 

DEVÍNSKA INAK
Poďakovanie
Milí priatelia, susedia, všetci, ktorí 
chceme, aby Devínska vyzerala inak, 
dovoľte mi poďakovať sa vám za 
dôveru prejavenú v komunálnych 
voľbách. Váš záujem, vaša účasť 
a vašich viac ako 3600 hlasov pri 

voľbe miestnych poslancov a viac ako 
1000 hlasov pri voľbe starostu je pre 
nás silným záväzkom spraviť všetko 
pre to, aby bola Devínska Nová Ves 
bezpečná, dostupná, otvorená, a aby 
prijímala zodpovedné rozhodnutia 
pre ľudí.    Najviac práce je ešte len 
pred nami, zostávame s vami celé štyri 
roky a zaujíma nás váš názor, ktorý 

nám môžete i naďalej zasielať na  
e-mail: napady@devinskainak.sk alebo 
povedať pri osobnom stretnutí.
S úctou zástupcovia vo vašich 
službách,

Rastislav Tešovič, 
Dana Vanková 

a Lenka Hlaváčová

VYLÚČENÍ
OBČANIA....
 Zápas kandidátov na starostu 
a poslancov našej MČ skončil. Účasť 
občanov na voľbách ,  ich zodpovední 
prístup k výberu kandidátov, priniesol 
zásadnú zmenu v zastúpení občanov 
v našej samospráve. Veríme, že táto  
zmena, prinesie  i zmenu v prístupe 
nového starostu a nových poslan-
cov, nielen k samotným občanom, 
ale i k riešeniu potrieb a úloh našej 
MČ.   Myslím si , že v danej chvíli je 
optimizmus na mieste. Dôveru, ktorú 
naši zástupcovia od nás dostali, 
majú možnosť  ústretovou otvorenou  
samosprávou, a svojím prístupom 
k občanom potvrdiť. 
 Chcem  sa hlavne poďakovať 
občanom voličom, že umožnili 
svojimi hlasmi, očakávanú 
zmenu v činnosti samosprávy. 
A to nielen za seba, ale i za 
všetkých vylúčených občanov, 
ktorí  doteraz  neúspešne bo-
jovali z byrokraciou a arogan-
ciou samosprávy.
 Prajeme novým poslancom a nové-
mu starostovi, veľa síl a zdravia pre 
splnenie cieľov , ktoré si stanovili.

Ing. Peter Ebringer

NEZÁVISLÍ
 kandidáti do miestneho zastu-
piteľstva: Júlia Šemberová, Viliam Liedl, 
František Hupka, Peter Krug, Miloš Su-
rový, podporujúci kandidatúru Milana 
Jambora na post starostu DNV,  ďakujú 
svojim sympatizantom za podporu 
v tohtoročných komunálnych voľbách 
2010.

Poďakovanie
občanom DNV

 Dňa 27.11.2010 sa konali voľby do 
orgánov samosprávy obcí. Ako iste vie-
te voľby dopadli priaznivo pre DNV, 
pretože stará garnitúra bola v podstate 
celá vymenená a priestor dostali noví, 
mladí ľudia. Za toto by som sa chcel 
občanom naozaj úprimne poďakovať. 
Našli v sebe dostatok odvahy, aby vo-
lili mladú krv.

 Za seba môžem povedať, že sa 
na jednej strane veľmi teším z voleb-
ného úspechu a veľmi, naozaj veľmi 
úprimne vám, občanom DNV, za to 
ďakujem. Každá minca má ale dve 
strany a tou druhou je v tomto prípade 
zodpovednosť. Zodpovednosť za 
výkon funkcie, tak ako aj zodpovednosť 
za stav vecí samotných.
 Verím, že po štyroch rokoch sa 
pred vás budem môcť postaviť s čistým 
štítom a vy nebudete musieť ľutovať,  že 
ste mi prejavili dôveru. Rád by som sa 

zmienil, že chcem byť poslancom aj 
pre ľudí, ktorí ma nevolili. Akokoľvek to 
môže vyznievať ako klišé, verte, že to 
myslím úprimne.
 Som realista a viem, že je predo 
mnou, ako aj pred celým poslanec-
kým zborom kopa práce. Verím ale, 
že práce, ktorá prinesie úžitok nám 
všetkým – obyvateľom DNV.
Ešte raz veľká VĎAKA za prejavenú 
dôveru.

Jozef Tittel

príklad z veľkých futbalových klubov. 
Hrajú v nich hráči rôznych národností, 
rôznych vierovyznaní, rôznej farby ple-
ti a iste aj rôznych názorov. Spája ich 
rovnaký cieľ. Uspieť pre seba, pre klub, 
pre divákov. Tomu podriaďujú všetko. 
Usilovní, ohľaduplní uspejú. Tak by to 
malo byť v politike, v kultúre...v krajine, 
meste, dedine, v ulici.
 Nie rozhodovať separátne, silou 
a hrmotom.
 Tlačia sa sem investori? Veď je to 
prirodzené. Je to ich povinnosť, ich 
cieľ...Čo nám, občanom, bráni hľadať 
a nachádzať spoločnú reč? Veď oni 
s tým počítajú. Ak natrafia na slabých, 
ľahko ovplyvniteľných, neskúsených či 
nebodaj podplatiteľných, tak skúšajú 

a robia si čo chcú, môžu, čo im je 
dovolené. Nájsť kompromis znamená 
používať hlavu, rozum a nie len vidieť 
vlastnú peňaženku. 
 Dalo by sa rozprávať, písať. 
Všeobecných príkladov je veľa, našli 
by sa i na domácom ihrisku.
 Novým, keďže ste im dali dôveru, 
treba pomôcť. Pomáhať by mali aj 
tí, čo v predchádzajúcom období, či 
obdobiach v komunálnej politike pô-
sobili. Veď ešte pred niekoľkými dňami 
všetci chceli, všetci ponúkali. Stále je tu 
priestor pre všetkých ukázať úprimnosť 
svojich slov. Opäť si možno brať 
príklad zo športovcov. Po prehratom 
zápase sa nik nechystá na ďalší zápas 
nenastúpiť. 

ZMENA PRIŠLA
Nie peniaze a veľkohubé vyhlásenia. Rozhodli občania.

(Pokračovanie zo strany 2)

Vianočné sviatky plné lásky, 
radosti a porozumenia, 
odpúšťania a návratov 

všetkým čitateľom Devexu 
želá redakcia

Harmonogram vychádzania 
Devexu na 1. štvrťrok 2011
Uzávierka: 06. 1.,  20. 1.,  03. 2.,
17. 2.,  03. 3.,  17. 3.,  31. 3.  
vyjde: 14. 1.,  28. 1.,  11. 2.,  
25. 2.,  11. 3.,  25. 3.,  08. 4.
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

3. 12. Večer pri tanci
- tanečný podvečer slovenského a chorvátskeho folklóru, príďte 

sa vyskákať a podučiť ľudovým tanečným choreografiám
vo veľkej sále Istra Centra od 20.00 h., vstup voľný 
3., 4. a 5. 12.  Devínsko-novoveské vianočné trhy

- v sprievodnom programe sa počas troch dní predstavia 
DFS Črip, DFS Kobylka, Folklórna skupina Kicora z Lendaku 
pri Kežmarku, DFS Grbarčieta, ženská spevácka skupina 

Kytica z Bratislavy,  Mažoretky TINA a ďalší hostia 
- ukážky tradičných remesiel, vianočný 

stánkový predaj a občerstvenie
- 5. 12.  o 17. hod. „Mikuláš náš“ – príchod 

a privítanie Mikuláša v Devínskej Novej Vsi
miesto konania vianočných trhov : ul. 

Bukovčana 1, nádvorie základnej školy
4. 12. Vianočné posedenie 

Miestnej organizácie Slovenského zväzu 
telesne postihnutých ZO v DNV

vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h.
6., 8., a 9. 12.  Vôňa Vianoc

- ukážky zdobenia perníkov a pečenie oblátok od 15.00 h.
v priestoroch knižnice Istra Centra, Istrijská 6

7. 12.  Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín
- organizuje MÚ MČ Devínska Nová Ves

vo veľkej sále Istra Centra od 17.00 h.
10. 12.  Stretnutie pod jedličkou

- predvianočné posedenie jubilantov so starostom MČ DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 14.30 h.

vstup pre pozvaných, bližšie informácie získate 
na Miestnom úrade Devínska Nová Ves

11. 12. Vianoce s Kobylkou
- tradičné koncoročné vystúpenie so spoločenským 

posedením rodičov a priateľov súboru
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h.

12. 12.  Koncoročné stretnutie 
členov Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV

- slávnostné stretnutie s hodnotením roka 2010 
vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h

14. 12. Vianočný koncert 
- verejný koncert žiakov a pedagógov Základnej 

umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h., vstup voľný

17. 12. Vianočný večierok Mažoretiek TINA
- bližšie informácie získate u vedúcej klubu 

Mažoretky TINA p. Kurilovej,  HYPERLINK “http://www.
mazoretky.eu/”http://www.mazoretky.eu/ 

vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h.
18. 12. Vianočné posedenie

Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h.
19. 12. Tanečný večierok TC Eleganza

predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza
- bližšie informácie u p. Bačiaka – vedúceho TC Eleganza, 

www.eleganza.sk 
vo veľkej sále Istra Centra od 17.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: 

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
04.12.  Vianočná Viedeň

- autobusový výlet na vianočné trhy v metropole Rakúska
Účastnícky poplatok: 10 €

Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h                                    
11.12.  Adventný Schloss Hof

 - autobusový výlet na vianočné trhy na majeri rakúskeho zámku Hof
Účastnícky poplatok: 7,50 €, vstupné 3,00 € 

Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 13.00 h.  
31.12. Silvestrovská vychádzka na Devínsku Kobylu

- tradičná vychádzka na Devínsku Kobylu s výkladom sprievodcu 
  Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.  

Prihlasovanie na výlety vopred!

8.12. o 18,30 h. 
LEGENDA 

O LIETAJÚCOM 
CYPRIÁNOVI

 
12.12.o 17,30 h. 

MACHETE 

15.12.o 17,00 h. 
JA ZLODUCH - PRE DETI s 

DAbINGOM 
15.12.o 18,30 h. 

ROMÁN PRE MUŽOV 
29.12.o 18,30 h. 

TACHO

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

Ivan Melicherčík 
a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

vás pozývajú na otvorenie výstavy OLTÁRE AFRIKY
a na krst knihy Ivana Melicherčíka TVAR DUCHA,

ktorú pokrstí spisovateľ Peter Uličný
v stredu 8. decembra 2010 o 18.00 h.

vo výstavnej sieni Klarisky

Pozvánka

TURNAJ DETÍ A MLÁDEŽE V STOLNOM TENISE 
K 17. novembru
	 V jesennú nedeľu dňa 21. novembra 2010 sa v priestoroch ZŠ I. Bukovčana 
3 uskutočnil „Stolnotenisový turnaj k 17. novembru“ v kategóriách mladší žiaci - 
ročník narodenia 1998 a mladší a starší žiaci – ročník narodenia 1997 a starší. 
Turnaj organizoval Stolnotenisový klub DNV a mestská časť DNV. Zúčastnilo sa ho 
25 hráčov. Jednotlivé kategórie boli rozdelené do skupín. V skupinách sa bojovalo 
systémom každý s každým. 
Víťazi jednotlivých kategórií : 
Mladší žiaci  do 12 rokov:  Starší žiaci nad 12 rokov: 
1. miesto        Jakub Csiba  1. miesto        Matej Novotný
2. miesto        Topľanský  2. miesto        Andrej Vidi
3. miesto        Erika Šrámková  3. miesto        Veronika Šrámková
4. miesto        Jakub Novotný           4. miesto        Damián Martinkovič  
Cena útechy: Pavla Čermáková, Jakub Takáč 
 Na  zabezpečenie turnaja a zakúpenie ocenení pre víťazov ako aj časť 
občerstvenia  prispela mestská časť DNV ako hlavný sponzor turnaja. Ďakujeme 
aj ďalším sponzorom, ktorí prispeli: Reštaurácií U Michala a Železiarstvu Gazda.  
 Všetkých priaznivcov stolného tenisu srdečne pozývame na Vianočný stolnote-
nisový turnaj, ktorý sa uskutoční vo všetkých kategóriách, počnúc mladšími žiakmi 
a končiac kategóriou seniorov, v nedeľu 12. decembra 2010. Príďte spoločne 
s nami športovo prežiť predvianočný čas.  

JUDr. František Baňas – zástupca starostu MČ DNV
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ˇSpolocenská kronika

Lubomír MAROŠ
Vincent EBRINGER

Ing. Zdenka ŠEFAROVÁ
Ing. Jakub STIERANKA

Štefan BELEŠ
Marcela JORDOVÁ 
rod. Martanovičová
Agneša PERNECKÁ 

rod. Parajková
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov Poďakovanie

Ďakujem všetkým
spoluobčanom, ktorí 

v komunálnych voľbách
podporili moju 

kandidatúru
a kandidatúru mojich
nezávislých kolegov

vydavateľ Devexu
Peter KRUG

 Vianoce patria presne k tým udalos-
tiam, pred ktorými sa mnohí ľudia 
cítia bezradní. Sú to udalosti, ktorým 
sa nemôžeme vyhnúť, zároveň však 
máme problém sa na ne „napasovať“. 
Okrem Vianoc k takým udalostiam 
patrí napr. vyznanie lásky, vyslovenie 
nášho zásadného presvedčenia ale-

bo prosba o odpustenie. Všetky tieto 
udalosti sú veľmi dôležité, ale zároveň 
akosi neuchopiteľné. Uvedomujeme si, 
že čokoľvek urobíme, urobíme málo, že 
vždy zostaneme len pri slovách a sym-
boloch, a tej skutočnosti, o ktorú ide, 
sa len letmo dotýkame. Vyznávame 
lásku, ale často sú to len biedne slová, 
hovoríme čosi o svojom presvedčení, 
ale ono visí vo vetre, a o odpustenie 
prosíme až vtedy, keď je už zväčša 
neskoro... Predsa to všetko robíme, lebo 
všetky spomenuté udalosti zásadne pa-
tria k nám a nášmu životu. 
 Pri Vianociach sa to všetko ešte 
znásobí. Pôvodne išlo o oslavu Ježiša 
ako Krista, ako Božieho človeka, cez 
ktorého sa objavilo, o čo by malo ísť 
v našom ľudskom živote – o lásku, do-
bro, pokoj, dôveru, vzťahy... A zaiste 
o Boha. Dnes stále ide o to isté, ale 
akoby z celkom inej strany, a pritom 
často hlúpo a povrchne. Z detstva 
si pamätám na rozprávku H. Ch.  

Andersena o dievčatku so zápalkami. 
Nebola to vlastne rozprávka pre deti. 
Bolo to rozprávanie pre dospelých 
o tom, ako sme si pokazili Vianoce. 
Samotný príbeh je o sirote, ktorá na 
Vianoce nakúka do okien ľudí, čo sa 
v teple veselia, a ona sa snaží zohriať 
aspoň zápalkami. Keďže to nejde, 

nájdu ju ráno zamrznutú 
pred dverami. Môžeme 
sa len domnievať, aké 
posolstvo chcel Ander-
sen svojím príbehom 
vyslať do sveta. Okrem 
súcitu s chudobnými, 
išlo mu asi o kritiku 
malomeštiackeho sláve-
nia Vianoc, asi aj o kri-
tiku malomeštiackeho, 

formálneho kresťanstva. 
 V známom biblickom príbehu sa 
spomína, že Ježiš sa narodil za mes-
tom a že sa ohrieval nie zápalkami, 
ale tak, že ho svojím dychom ohrie-
vali zvieratá. Keď vyrástol, nečakal 
na iných, ale sám prinášal blízkosť, 
zdravie a dôveru. Prinášal alternatívu 
k chladu a odcudzenosti vtedajšieho 
náboženstva, vtedajšej politickej moci 
a vtedajších medziľudských vzťahov. 
O takúto alternatívu ide aj dnes. 
V náboženstve, cirkvi, občianskej poli-
tike... Prajem všetkým, ktorí tento rok 
opäť slávia Vianoce, aby ich slávili 
alternatívne k bežnej vianočnej povrch-
nosti – aby sa pri ich slávení naozaj 
zohriali a o svoju skúsenosť podelili 
aj s ostatnými. Radostné a pokojné 
vianočné sviatky všetkým obyvateľom 
a návštevníkom Devínskej Novej Vsi!

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave – Dev. N. Vsi.

Vianoce 2010

Výberové konanie na kronikára MČ
Mestská časť Bratislava DNV vyhlasuje výberové konanie na kronikára 
mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.
Podmienky výberového konania na kronikára 
mestskej časti :
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru
• výborná znalosť slovenského jazyka
• občianska vyspelosť a dobré osobnostné 
 predpoklady, zaručujúce nestranné vedenie kroniky
• morálne predpoklady
• ovládanie práce s PC
Uchádzači sú povinní spolu s prihláškou 
do výberového konania predložiť:
• vlastnoručne napísaný životopis
• overené kópie dokladov o nadobudnutí vzdelania
• odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
Uzávierka prihlášok je  31. 12. 2010 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - 
Devínskej Novej Vsi vo vianočnom období 2010/2011

24. 12. Polnočná sv. omša (piatok) – 23.00.

25. 12. Narodenie Pána (sobota) – 8.00, 10.30, 18.00. 

26. 12. Prvá nedeľa po narodení Pána – 8.00, 10.30, 18.00.

31. 12. Silvester (piatok) – 16.30, 18.00.

1. 1. Nový rok (nedeľa) – 8.00, 10.30, 18.00.

6. 1. Zjavenie Pána – Troch kráľov (štvrtok) – 8.00, 10.30, 18.00. 



Spoločnosť PS STAVBY sa zaoberá komplexnou obnovou panelových  bytových 
domov so zameraním  na technické riešenia znižujúce energetickú spotrebu budov.

ZATEPĽOVANIE A OBNOVA 
PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV

PORADENSTVO   |   PROFESIONALITA   |   ODBORNOSŤ   |   SKÚSENOSTI

www.psstavby.sk

BD Ivana Bukovčana BD Vrbová 2-6

BD Bradáčova 5 BD Jasovská 2-4

02/4564 0592

DEVEX 6 
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

02 - PREDAJ

• Predám klavír zn. Koch & Korselt, 
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena 
dohodou.         Tel. 0907-319 381

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video 
www.anfilm.eu 

Tel.:0949 666 494
• Glazúrovanie vaní. 

Tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám starší RDv DNV, časť 
Grba, s pozemkom 6,5 á. 

Tel.: 0903 926 100, 
0911 344 817

• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170
07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová okresný manag-
er KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

KÚPIM
stavebný pozemok 
alebo rodinný dom

Tel.: 0904 239 227

6. liga 
10. 11. 2010
STK Devínska Nová Ves A – Vinosady 13  :  5 
(Ondrej	4,	Bilský	3,	Arpa	3,	Matula	2)	
6. liga  
19. 11. 2010 
Lozorno B    –  STK Devínska Nová Ves A  2 : 16
(Arpa	2,	Bilský	4,	Dranga	2,	Novotný	M.	2,	Čabala	4)
6. liga  
23. 11. 2010 
Eduko D  – STK Devínska Nová Ves A       3 : 15
(Arpa	4,		Čabala	4,	Šandor	2,	Moravec	3)
7. B liga
22. 11. 2010 
STK Devínska Nová Ves C – Trnávka      15 : 3
(Dranga	4,	Moravec	3,	Ferenčík	3,	Šandor	3)
7. B liga
24. 11. 2010 
STK Devínska Nová Ves C – Karlova Ves D      13 : 5
(Ondrej	4,	Moravec	3,	Ferenčík	1,	Šandor	4)
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Nikdy sa nebojte robiť to, v čom 

sa nevyznáte. Spomeňte si, 

že noemovu archu postavil 

amatér a Titanic profesionáli.

•••

- Má tento liek aj nejaké 

vedľajšie účinky?

- Áno, dopláca za zaň 9 eur!

•••

Ľudia by si nerobili srandu

 z politikov, keby si politici 

nerobili srandu z ľudí.

•••

- Hovoríš ako idiot !

- Preto, aby si ma 

aj ty rozumel !

•••

- Naša televízia uviedla 

slovenský film. Prečo ?

- Asi sa im minuli americké.

DEVEX 8
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Z policajného
zápisnika

• V sobotu 20. 11. nahlásil občan, 
že v čase od 14. 11. do 20. 11. 
v záhradkárskej oblasti Glavica sa 
neznámy páchateľ vlámal do chat-
ky. Ukradol elektrickú reťazovú 
pílu, motorovú kosačku, horský 
bicykel, čím majiteľovi spôsobil 
škodu 670 Eur.

OO PZ DNV

• V pondelok 15. 11. v časti Sand-
berg nad vodárňou našli mŕtvolu 
muža. Polícia začala trestné 
stíhanie za zabitie a pátranie po 
páchateľovi, alebo páchateľoch.

počas predvianočného obdo-
bia nezaháľajú, preto polícia 
vyzýva k zvýšenej opatrnosti
 Predvianočný zhon, viac ľudí v ob-
chodoch, na uliciach, v prostried-
koch mestskej hromadnej dopravy, 
ich nepozornosť, sústredenie sa na 
nakupovanie, či popíjanie vareného 
vínka na vianočných trhoch je vlastne 
najlepšia príležitosť pre vreckových 
zlodejov. Preto vyzývame  k zvýšenej 
opatrnosti, treba si dávať väčší pozor 
na svoje veci, najmä pri nakupovaní, 
nedávať si kabelku do nákupného 
vozíka. Pravdepodobnosť, že sa sta-
nete obeťou vreckového zlodeja je 
v predvianočnom období vyššia.
Aj 23. 11. 2010 sa stal obeťou 
vreckového zlodeja  64-ročný 
muž, keď mu pri nakupovaní z ná-
kupného vozíka odcudzil  páchateľ 
koženú tašku v hodnote  355,-Eur 
Vyšetrovaním prípadu sa zaoberajú 
policajti z oddelení skráteného 
vyšetrovania v Karlovej Vsi. 
Dodržiavaním jednoduchých pre-
ventívnych odporúčaní je možné 
predísť krádeži a vyhnúť sa nepríjem-
nej skúsenosti. 

Niekoľko odporúčaní ako sa 
nestať obeťou vreckového 
zlodeja:
peňaženku alebo doklady si ne-
nechávajte na miestach, odkiaľ je ich 
možné ľahko vytiahnuť (v zadnom 
vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na 
vrchu kabelky alebo nákupnej tašky),
tašky a ruksaky, v ktorých máte pe-
niaze alebo doklady nenoste na 
chrbte kam nevidíte, pri nakupovaní 
si nedávajte kabelku, či tašku s pe-
niazmi do nákupného vozíka, dávajte 
si pozor na kabelky voľne prevesené 
cez rameno (najmä pri nastupovaní 
a vystupovaní z MHD), držte si pri 
tlačenici kabelku blízko pri tele,
cenné veci si nenechávajte v ode-
voch, ktoré si odložíte v reštaurácii na 
vešiak, bez dozoru nenechávajte ani 
kabelku či mobilný telefón  odložený 
na stole, pokiaľ je to možné nenoste 
so sebou veľkú finančnú hotovosť 
a využívajte možnosť bezpečnejšieho 
platobného styku (platobnú kartu 
odporúčame nosiť oddelene od 
dokladov a peňazí, nezapisovať si 
PIN číslo v blízkosti karty).

 Automobilové preteky na ok-
ruhu,  mali aj tento rok silné zas-
túpenie jazdcov. Prvé preteky sa 
uskutočnili v Brne na Masarikovom 
okruhu, kde sa zúčastnili aj jazdci 
z Devínskej Novej Vsi Marcel Liedl 
a Tomáš Liedl z Autosporteamu 
Presskam. V tejto sezóne prekvapili 
a  zúčastnili sa na všetkých poduja-

tiach. Reprezentovali nás nielen na 
majstrovstvách Slovenskej republiky, 
ale aj v zónových pretekoch FIA 
majstrovstiev Europy Zúčastnili sa na 
okruhoch v  Brne CZ , v Moste CZ,  
v Poznani  PL, na Slovakiaringu SK, 
na Panoniaringu HU. 
 Až do posledných pretekov to bolo 
veľmi napínavé, výsledky sa mohli 
kedykoľvek zmeniť.  Aj napriek veľkej 
konkurencii sa podarilo získať titul 
Majstra Slovenska Marcelovi Liedlovi  
a Tomášovi Liedlovi vo vytrvalostných 
pretekov automobilov na okruhu 
do 2000 ccm s vozidlom Seat Leon 
2.0 FSI. V týchto pretekoch sa jazdí 
aj kategória junior a ani tam nebolo 
zďaleka rozhodnuté do posledných 

pretekov. Body boli takmer rovnaké 
u viacerých mladých pretekárov. 
Napriek  tomu sa podarilo v posled- 
nom preteku, vyhrať Tomášovi Liedlo-
vi kategóriu Junior majster Slovenska 
vo vytrvalostných pretekoch. Tieto vy-
trvalostné preteky sa jazdia 3 hodiny 
v jednom preteku a môžu sa tam 
striedať dvaja až traja jazdci. 

 Posledný pretek, v ktorom sa 
vlastne rozhodovalo o tituloch, bol 
aj tak najnáročnejší, pretože trval 6 
hodín. Konkurencia, bola silná, jazdili 
tam v triede do 2000cm aj jazdci  
s továrenskými pretekárskymi autami. 
Najväčší konkurenti boli Miroslav 
Horňák, ktorý jazdil na vozidle  
Renault Clio  a Vladimir Hybáček na 
Seate Leon TDI.  
 Sezónu 2010 môžeme s pohľadu 
zastúpenia jazdcov z DNV hodnotiť 
ako úspešnú a budeme sa tešiť budúci 
rok na ďalšie úspechy, ktoré by mohli 
dosiahnuť aj Braňo Ludvig alebo 
Miroslav Abrahám, ktorí už začali 
chystať vozidlá pre budúci rok.

     ml

Vreckoví zlodeji 

Majstrov 
Slovenska 
do Devínskej

ŠNAPSER
Reštaurácia U Michala
usporiada v sobotu 11. 

decembra 2010 o 10.00 h.
29. ročník turnaja 

v šnapseri
Hrá sa vo dvojiciach 

na dva vyhrané pumle
Vylučovacím spôsobom, 

na jednu alebo dve prehry,
podľa počtu štartujúcich.

Tešíme sa na vašu 
účasť a v turnaji

želáme veľa úspechov.

M.Konôpka, M.Liedl, T.Liedl, F.Sládečka, M.Ďurovkin

DEVEX aj 
v roku
2011


