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 Je toho 
na záver roku 
akosi veľa. Ešte 
len nedávno 
skončili voľby, 
po advente 
sa tešíme na Vianoce a  len čo 
si pripomenieme v  prvý deň 
budúceho roku Deň vzniku 
Slovenskej republiky, začnú 
z  bývalého kameňolomu Srdce 
odvážať nechcené gurdóny.

 Vo voľbách nejde o  víťaz-
stvá a  prehry, skôr o  dôveru 
a  zodpovednosť. Chcem veriť 
tomu, že aj členovia nášho 
nového miestneho parlamentu 
to takto pochopia, aby sme si 
nemuseli klásť otázky ako by 
mala vyzerať politická kultúra 
tu u nás.

 Výsledky tých tohtoročných 
volieb vnímam ako záujem 
občanov, aby starosta pokra-
čoval v začatom vývoji rozvoja 
a zmien a vieru, že mu v tom 
kolektív poslancov pomôže. 
Bez zbytočného hašterenia, 
vyvyšovania sa...  praktík, ktoré 
nikam nevedú, iba márnia čas 
a energiu. 

 Preto verím, že všetci 
spoločne prispejeme ku krás-
nej atmosfére Vianoc a toho 
dobrého, čo si nasľubujeme 
na začiatku nového roka nám 
vydrží čo najdlhšie.

   Veľa radosti a pohody želá 
Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

 Úložisko nebezpečných toxic-
kých gudrónov leží už vyše 50 
rokov v chránenej prírodnej 
oblasti Malé Karpaty, v bývalom 
kameňolome Srdce. Vďaka pro-
jektu Kamenné srdce bude odpad 

POĎAKOVANIE
 Ďakujem všetkým za podporu a dôveru v ostatných komunálnych 
voľbách.
 Znamená pre mňa šancu nesklamať vás spoluobčanov a pokračovať 
v nastúpenom trende posúvať Devínsku ďalej a ďalej pre spokojnosť nás 
všetkých.                                       Milan Jambor, starosta MČ DNV

Po 50tich rokoch 
sa Devínska Nová Ves konečne 
zbaví nebezpečného odpadu

do konca roku 2015 zlikvidovaný 
a Devínska Nová Ves bude zelenšia 
a zdravšia.
 „Projekt je možné realizovať 
vďaka peniazom z eurofondov 

1   Starostom Devínskej opäť Milan Jambor 

• Devínska sa konečne zbaví gudrónov   

2   Výsledky volieb poslancov • Medzinárodná 

pútnická cesta   3   Nová brána VW SK 

• TIK ponúka   4   Kultúra   5   Spoločenská 

kronika   6   BORY MALL pozýva   

7   Spravodajstvo   8   Z policajného zápisníka 

• Ponuka jazykových kurzov

Na vianočnej uličke deti očakávali príchod Mikuláša, anjela a čerta.

VÝSLEDKY VOLIEB
starostu 

v Devínskej Novej Vsi
 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bra-
tislave-Devínskej  Novej Vsi podľa 
§ 45 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samo-
správy obcí v znení neskorších 
predpisov uverejňuje výsledky vo-
lieb starostu.  

Počet osôb zapísaných v zozna-
moch voličov: 14 800 
Počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre 
voľby starostu: 5 078 

Za starostu bol zvolený: 
Milan Jambor (SIEŤ, SDKÚ-DS, 
SaS, MOST – HÍD),  2 958 hla-
sov 
Zároveň bol zvolený aj 
za poslanca mestského 
zastupiteľstva 

Kandidáti nezvolení na sta-
rostu podľa počtu hlasov: 
Rastislav Tešovič, Mgr. (nezávislý 
kandidát), 1 681 hlasov 
Marcela Ľuptáková, Mgr. (ne-
závislá kandidátka), 439 hlasov

(pokračovanie na strane 2)
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DEVEX 2  

vo výške 10 miliónov Eur, ktoré sú 
čerpané z Operačného programu 
Životné prostredie. Obyvateľov 
a daňových poplatníkov to nebude 
stáť ani cent,“ hovorí o fi nancovaní 
projektu Kamenné srdce starosta 
mestskej časti Devínska Nová Ves 
Milan Jambor.
 Realizátorom projektu je 
združenie piatich fi riem: .A.S.A. 
SLOVENSKO, Raki, Enviro group, 
.A.S.A. (CZ), a Environcentrum, 
ktoré vzišlo ako víťaz tendra, vy-
hláseného Ministerstvom životného 
prostredia. Spoločnosť .A.S.A. má 
s odstraňovaním toxického od-
padu dlhoročné skúsenosti, keďže 
v Českej republike odstraňovala 20 
podobných úložísk a na výkon tejto 
práce má certifi káty a roky skúse-

ností. Projekt Kamenné srdce 
v Devínskej Novej Vsi je prvým z de-
viatich plánovaných podobných 
projektov na Slovensku.
 Gudróny sú kyselinové smoly 
a kaly, ktoré vznikajú ako vedľajší 
produkt pri rafi nácii ropy kyselinou 
sírovou. Do kameňolom Srdce boli 
vyvezené z rafi nérie Apollo v roku 
1963. Sú to toxické, zdraviu škodlivé 
látky. Lom leží priamo v chránenej 
krajinnej oblasti, neďaleko záhrad-
kárskej kolónie, obytných domov 
a tiež zdroja pitnej vody. Vyťaženie 
a odvoz odpadu je jediným 100-per-
centne účinným riešením tejto envi-
ronmentálnej záťaže.
 Samotná ťažba sa začne v de-
cembri 2014 a projekt aj s násled-
nou rekultiváciou potrvá do konca 
roku 2015. Vyťažené gudróny 
a kontaminovaná zemina budú 
priebežne odvážané v špeciálnych 
nákladných autách a následne 
spracované na chemicky neškodný 
materiál. Kameňolom bude neskôr 
zasypaný zeminou a lokalita bude 
osadená trávou a drevinami.

Po 50tich rokoch 
sa Devínska Nová Ves konečne zbaví nebezpečného odpadu
(pokračovanie zo strany 1)  „V súčasnosti už realizujeme 

prípravné práce pred začiatkom 
ťažby. Spevnili a rozšírili sme príjaz-
dovú cestu, ktorá po skončení prác 
bude slúžiť verejnosti. Je dobré, že 
Ministerstvo životného prostredia 
schválilo tento spôsob odstránenia 
odpadu ako najlepší možný variant 
a skládka sa tým pádom zlikviduje 
bezo zvyšku. Projekt Kamenné 
srdce je šetrný k prírodnému pros-
trediu a k ľuďom. Do vyčisteného 
a rekultivovaného kúska prírody 
sa vráti život, drobné živočíchy, 
prirodzená vegetácia a ľudia, ktorí 
hľadajú relax v prírode,“ povedal 
špecialista geologických prác Peter 
Sekula.
 Počas realizácie projektu bude 
kladený mimoriadny dôraz na 
bezpečnosť obyvateľov a ochranu 

životného prostredia. Ťažba a pre-
prava gudrónov spĺňa najvyššie 
bezpečnostné kritériá v oblasti 
ťažby, ochrany životného pros-
tredia, prepravy a likvidácie 
nebezpečného odpadu. Ako 
povedal starosta Jambor: „Vyvážať 
sa bude len v pracovnej dobe od 
7:30 – 16:00, kedy je doma naj-
menej ľudí. Ťažiť sa bude v zim-
ných mesiacoch, kedy sú gudróny 
v tuhom skupenstve, čo znamená 
jednoduchšiu manipuláciu s odpa-
dom a tiež sa minimalizuje jeho zá-
pach, ktorý je síce nepríjemný, ale 
neškodný.“ 
 Realizácia projektu Kamenné 
srdce, teda úplná a trvalá likvidácia 
50-ročnej environmentálnej záťaže, 
prinesie obyvateľom Devínskej 
Novej Vsi ozdravenie prírodnej lo-
kality a života v mestskej časti. Zna-
mená defi nitívne odstránenie zdra-
votných a ekologických rizík pre 
obyvateľov a z kameňolomu Srdce 
spraví opäť vyhľadávanú turistickú 
destináciu, ktorá bude slúžiť ľuďom 
na rekreačné účely.                     pg

VÝSLEDKY VOLIEB
do Miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

konaných 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Bratislave-Devínskej  Novej Vsi podľa § 45 
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb do miestneho 
zastupiteľstva. 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:  14 800 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do miestneho zastupiteľstva: 4 980 
 
Za poslancov boli zvolení podľa počtu hlasov: 
1 Rastislav Tešovič, Mgr. nezávislý kandidát   1819 
2  Jana Ďuriačová, Mgr. 
 SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD   1329 
3 Dana Vanková, Mgr. nezávislá kandidátka          1251 
4  Peter Krug, Mgr. 
 SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD          1245 
5 Beata Janatová, Mgr. 
 SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD    1163 
6 Veronika Veslárová, Mgr.  nezávislá kandidátka        1163
7 Michal Gašparík 
 nezávislý kandidát                                      1126 
8 Lenka Hlaváčová, Mgr.  nezávislá kandidátka   1113 
9 Denis Ružovič SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD   1065 
10 Miroslav Encinger LEPŠIA ŠTVRŤ   1036 
11 Jozef Tittel, Bc. SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD            1036 
12 Róbert Bardač, Mgr., PhD.
 SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD   1018

Medzinárodná Pútnická cesta 
Groissenbrrunn – Mariánka

V piatok 5.12.2014 navštívil pána starostu Milana Jambora člen miestnej 
rady družobnej rakúskej obce Engelhartstetten   pán  Rüdiger GRINTAL 
vo veci realizácie onačenia Pútnickej cesty Groissenbrrunn - Mariánka. 
Následne s pánom prednostom Ignácom Olexíkom a architektom Milanom 
Beláčkom, prešiel celú Slovenskú časť trasy v rámci katastra MČ Bratislava 
– DNV,  MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a obce Mariánka.  Značenie 
ma byť zrealizované do konca roka 2014.

rmb
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 DEVEX 3

 Spoločnosť Bory a.s., 
investor projektu Bory, 
dokončila veľkokapacitnú 
okružnú križovatku OKS 
na Hodonínskej ceste medzi 
bratislavskými mestskými 
časťami Záhorská Bystrica 
a Lamač. Okrem vyššej 
bezpečnosti a plynulosti 
existujúcej dopravy vytvára 

investícia za 3 milióny eur 
kapacitne priestor na ďalší 
rozvoj okolitých mestských 
častí.
 „Dostupnosť MHD zabezpečia 
autobusové linky číslo 21, 25 
a 92, ako aj prímestská linka č. 
102401 na trase Bratislava – Ma-
rianka – Stupava – Borinka.“ Pre 
väčšie pohodlie bude premávať 

aj kyvadlová doprava vo farbách 
Bory Mall, v rámci Bratislavy 
obojsmerná denná linka na trase 
Karlova Ves (Borská) – Dúbravka 
– Bory Mall – Lamač (Segnáre) 
a v rámci prímestskej dopravy den-
ný obojsmerný spoj zo Stupavy 
(autobusová stanica) cez Záhorskú 
Bystricu až do Bory Mall. 

r

 Prenechať historickú architek-
túru aj nasledujúcim generáciám 
– to je hlavné motto Ocenenia 
za príkladnú obnovu. Už piaty 
rok ju organizuje AINova v úz-
kej spolupráci s Prvou stavebnou 
sporiteľňou a Bratislavským samo-
správnym krajom. 

 Slávnostné vyhodnotenie 
piateho ročníka sa uskutočnilo 

v piatok, 12. decembra 2014 vo 
Svätom Jure. Výberom prešlo šesť 
príkladných realizácií obnovy 
historických budov - Múzeum 
starej Devínskej v Devínskej 
Novej Vsi, Kaplnka sv. Urbana 
v Stupave - časti Mást, rodinné 
domy v Šenkviciach a vo Svätom 
Jure, Terra Therapeutica v Lamači 
a Wiegerova vila vo Svätom Jure.

mb

Denne v intraviláne obce o 500 
kamiónov menej Nová brána 
napája kamiónovú dopravu 
priamo z diaľnice Investícia 6 
miliónov euro

Vedenie Volkswagen Slovakia (VW 
SK) za účasti zástupcov mesta a 
mestskej časti prvého decembra 
2014 ofi ciálne otvorili 4. bránu 

bratislavského závodu v Devínskej 
Novej Vsi. Jeden z najdôležitejších 
infraštruktúrnych projektov západnej 
Bratislavy výrazne zníži pohyb ka-
miónov v intraviláne mestskej časti.
„Výstavba a sprevádzkovanie novej 
brány znížilo počet kamiónov v intra-
viláne mestskej časti o 500 denne, 
ušetrí 446 ton emisií CO2 ročne 
a znížilo hlučnosť na ulici Jána Jonáša 

Základná škola
I. Bukovčana 3 

pripravuje v mesiaci január 
Deň otvorených dverí

29. januára ( štvrtok ) I. stupeň  
v budove I. Bukovčana 1 a II. 
stupeň v budove I. Bukovčana 
3 pre rodičov s deťmi od 15,00-
18,00 h., 19.-23. januára pre deti 
s pani učiteľkami z MŠ doobeda.
Pokračujeme v zbere papiera, elek-
troodpadu, použitých batérií

Ako sa dostať k BORY MALL
K projektu Bory je dokončená dopravná infraštruktúra

Príkladnou obnovou 
zachovávajme architektonické dedičstvo

15. 01. 2015, 18. 00 h

Sám na kajaku z Bratislavy na Neusiedler See a späť

Prednáška s premietaním fotografi í Jána Krajčíka
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

22. 01. 2015, 18. 00 h

Vulkanizmus na Slovensku v treťohorách a štvrtohorách

Prednáška RNDr. Ladislava Šimona, PhD.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Bližšie informácie:

Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, 841 07 Bratislava,

02/6477 0260, 0917 164 215, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk

Podujatia TIK DNV – január 2015
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102
0907 226 322

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 

montáž. Aj cez víkendy. 
tel.: 0905 429 097

• Doučím anglický a francúzsky 
jazyk.  

tel.: 0904 566 706
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

06 - NEHNUTEĽNOSTI

04 - SLUŽBY

Istra Centrum, Miestna 
Knižnica, Istrijská 6

Oznamujeme čitateľom, 
že knižky si môžete vypožičať

do 19. 12. 2014 (piatok)  

Knižnica bude opäť otvorená 
8.januára 2015 (streda)

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

 tel.: 0903 834 830
• Predám záhradu v OV v DNV, časť 

Múrnice, 380 m², el. prípojka, voda.            
tel.: 0903 513 405

• Predám RD v Čachticiach s 12á 
pozemkom. 

tel.: 0908 810 813

• Hľadám, kúpim starší rodinný dom 
na Grbe.       

tel.: 0907 367 325

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 

 Na Grbe 55.     tel.: 6477 4642
• Konverzácia vo francúzštine. Chcete 

hovoriť po francúzsky? Komunikovať, 
alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
• Kurzy francúzštiny v DNV.
 www.francuzstinadnv.blogspot.sk

tel.: 0940 319 920

07 - ROZLIČNÉ

NOVÁ BRÁNA 
bratislavského závodu Volkswagen Slovakia 
zníži počet kamiónov v obci až o 500

kách a Vrábľoch. Priame pripojenie 
z diaľnice neznamená len výrazné 
odbremenenie premávky na príjaz-
dovej komunikácii do mestskej časti, 
ale aj zvýšenie plynulosti dodávok 
do závodu. Bratislavská fabrika 
totiž vyrába vozidlá pre zákazníkov 
z celého sveta len na objednávku.
Komponenty sú tak pripravované 
pre vozidlo konkrétneho zákazníka. 
Požiadavky na plynulú logistiku 
a plynulosť premávky sú preto ex-
trémne vysoké.
   Vytvorenie novej brány si vyžiadalo 
investície vo výške takmer 6 miliónov 
eur. V závode musela byť vybudo-
vaná aj mimoúrovňová križovatka, 
upravené cesty, zrealizované terénne 
úpravy a zazelenanie upravených 
plôch. Brána disponuje jedinečnou rá-
movou konštrukciou. V každom smere 
disponuje dvomi jazdnými pruhmi. vm

o 2,1 decibela. Držíme sa zároveň 
našej stratégie Think Blue. Factory. 
a v rámci terénnych úprav sme vysadi-
li aj 105 nových stromov,“ povedal 
počas otvorenia Albrecht Reimold, 
predseda predstavenstva VW SK. 
Nová brána je priamo napojená na 
diaľničný privádzač Stupava Juh, 
ktorý je súčasťou budúceho nultého 
obchvatu Bratislavy.
   „Nová brána prispeje k výraznému 
zlepšeniu dopravy v tejto lokalite. 
S Volkswagen Slovakia sme o nej ko-
munikovali, priznám sa však, že som 
nečakal, že sa ju podarí zrealizovať 
tak rýchlo. Spoločnosti za to patrí 
poďakovanie, “ povedal Milan 
Ftáčnik, primátor hlavného mesta 
Bratislavy.
   Brána je určená pre vjazd a výjazd 
výhradne nákladných a Just-in-Time 
dodávok komponentov z priemy-
selných parkov v Lozorne, Malac-
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DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 

 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
“www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

18.12.2014 o 17.00 h

Galavečer TC Eleganza

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

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 

28.12. o 17.00 h

Dvojak (Dvojča)

- predstavenie Chorvátskeho menšinového ochotníckeho divadla
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 

31.12. od 9.00 h

Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu

- na vrchole Kobyly obvyklé občerstvenie, každý účastník 
obdrží spomienkový darček

Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava

Vianočná ulička 2014

Tento rok mestská časť pripravila 
pre návštevníkov Vianočnej uličky 
okrem bohatého programu aj  
obľúbený párty stan, v ktorom si 
mohli vychutnať dobroty z trhov 
v počasím nerušenom prostredí.  
Vonku okrem bohatej ponuky 

jedál zahriali obľúbené dekoračné 
ohne. Z občerstvenia sa okre, va-
reného vínka, cigánskej či punču 
mohli priaznivci vianočných trhov 
tešiť na vianočnú kapustnicu, 
lokše, jaternice, údené výrobky 
a tlačenku. Nechýbali cukrovinky, 
perníky, vianočné pečivo, wafl e,  

trdelníky, dekoračné a remeselné 
predmety a pre deti samozrejme 
hračky. Vari každý si na Vianočnej 
uličke našiel to po čom mu srdce či 
hlad túžili. To čo v ponuke chýbalo 
už v budúcom ročníku organizá-
tori doplnia. Tak ako 

každoročne 
v i d i t e ľ n e 
pracujú na 
skvalitňovaní 
ponuky. Bo-
hatý program 
p o n ú k o l 
množstvo zná-
mych umelcov 
i skupín i sólis-
tov. O príjemné 

najväčšie podujatie záveru roka v našej mestskej časti, bola 
tento rok 5.-7. decembra 2014, už tradične na Hradištnej 
ulici, pod záštitou starostu mestskej časti - Milana Jambora. 

chvíle sa postarali spevom Ján 
Babjak, Dušan Grúň, Beatles-
revival, skupiny Vidiek, Swing 
gang, ĽH Skaličan a z domácich 
Mažoretky TINA, DFS Grbarčieta, 

Klapa Ravnica, Tomáš 
Ondriáš, FS Črip, DFS 
Kobylka, Orchester 
ZUŠ. Tamburáši Kon-
jic a Zelenjaki s hrou 
na tradičných chor-
vátskych ľudových 
nástrojoch boli príjem-

nou novinkou v programe pred 
príchodom Mikuláša. Dúfame, že 
tak ako aj po tieto štyri ročníky tak 
i tie ďalšie nám bude naša mestská 
časť  poskytovať toto a príjemné 
podujatie. 

 Vďaka patrí všetkým, ktorí 
nám Vianočnú uličku pripravili 
a zorganizovali, predovšetkým 
zamestnancom miestneho úra-
du, dodávateľským subjektom 
a bezpečnostným zložkám.

kd
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DEVEX 5

Milé čitateľky, milí čitatelia De-
vexu! 
Keď sme nedávno začínali ad-
vent vo Farskom centre, redak-
tori miestnej televízie sa pýtali 
našich ľudí, čo pre nich advent 
znamená. Väčšina odpovedala, 
že sa chcú stíšiť. Možno to cítime 
všetci. Zvlášť v mestách sa pracuje 
takým spôsobom, že adventná 
príprava na Vianoce sa nám 
prekrýva s fi nišovaním v zamest-
naní. Stíšenie by malo byť protikla-
dom adventnej pracovnej hektiky 
a v ostatných rokoch aj  protikla-
dom mediálno-komerčných aktivít, 
ktoré menia tradičné posvätné 
udalosti len na dekoráciu a pros-
triedok ľahkej zábavky. 
Naše stíšenie zaiste nemusí 
znamenať prehnaný odstup 
od bežných starostí a radostí, 
vrátane návštevy obchodných 
centier a pod. Určite si však máme 
vyberať, koľko času a priestoru 
čomu a komu vymedzíme. Vždy 
by sme mali zostať pánmi a pa-
niami seba samých – byť u seba 
a sám sebou. To dokáže len 
ten, kto si aj uprostred práce 
a ďalších starostí uchová v sebe 
ticho. Nepredstavujem si to tak, 
že si nejako mimoriadne budeme 
cvičiť svoju vôľu a sústredenie. Byť 
sám sebou je najmä záležitosť 
vzťahu a viery. Nestíšený človek 
nezbadá ani to, kto ho ľúbi. Naše 
stíšenie je preto podmienkou 
vzťahu – k prírode, svetu, ľuďom 
blízkym i vzdialenejším, a napo-
kon k základu našej existencie, 
ktorému hovoríme Boh. 
Na prvú adventnú nedeľu sa pri 
katolíckej liturgii čítal text od staro-
zákonného proroka Izaiáša. On 

prirovnal ľudskú existenciu k hline, 
ktorá zostáva beztvará a nevábna, 
kým ju Boh ako umelec nevezme 
a neupraví do zmysluplnej formy. 
„Pane, ty si náš Otec! My sme 
hlina, ty si náš Tvorca, všetci sme 
dielo tvojich rúk“ (Iz 64,7). Naše 
stíšenie ma poslúžiť práve tomuto 
cieľu: Nechať sa zmysluplne 
vyformovať; spoznať a uznať, 
komu máme byť vďační a kto nás 
má rád. Odovzdať sa s dôverou 
láske, ktorou sme milovaní. Tam, 
kde sa to deje, prídu Vianoce. Ad-
ventné stíšenie predchádza Viano-
ciam ako sviatkom poďakovania 
za dar lásky. Kresťania veria, že 
Ježišovo narodenie je najväčším 
darom lásky, ktorý motivuje aj nás, 
aby sme sa premieňali na Ježišov 
spôsob ľudskosti a darovali sa. 
Veľmi si prajeme, aby sme ten-
to dar lásky zažívali v našich 
rodinách. Mnohí však až také 
ideálne rodiny nemajú alebo žijú 
osamelo, preto sa usilujme, aby aj 
naše mesto, naša obec a farnosť 
boli nielen sociálnou štruktúrou, 
ale aj veľkou rodinou, kde nie sme 
si cudzí, ale solidárni, spolupracu-
júci a blízki. Do tejto premeny 
z cudzích na blízkych nech vyústi 
náš advent, aby sme mohli zažiť 
Vianoce! 
 Vďaka za ďalší prežitý rok, 
vďaka za ďalší spoločne prejdený 
úsek cesty v Devínskej Novej Vsi! 
Vďaka všetkým, ktorí aj tento rok 
svojou prácou, svojím priateľstvom, 
svojimi modlitbami i fi nanciami spo-
luvytvárali našu obec a farnosť!

Karol Moravčík, farár 
rímskokatolíckej farnosti 
Bratislava – Dev. N. Ves. 

Vianoce 2014

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi: 
24.12. Štedrý večer (polnočná) – 23.00
25.12. Narodenie Pána – 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
26.12. Sv. Štefan – 8.00, 9.30, 11.00 
31.12. Silvester – 16.30, 18.00
1.1. Nový rok – 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Dňa 6. 12. 2014 
uplynulo neuveriteľných 

20 rokov odvtedy, čo 

od nás navždy odišiel 

náš milovaný tatko, 

dedino a manžel 

Ján MADER.

Nezomrel. Spí, má len sen, 

je krásny,sníva sa mu 

o tých, ktorých miloval 

a ktorí milovali jeho.

Kto bol milovaný, 

nebude nikdy zabudnutý.

Veríme, že si na neho, tak 

ako my, s láskou a možno 

aj troškou sarkastické-

ho humoru, ktorý mu 

bol vlastný, 

spomeniete všetci, 

ktorí ste ho poznali. 

Ďakujeme. 
Najbližšia rodina.

....odišla si z nášho 

života ako tichý sen,

ale krásne 

spomienky a večná 

láska 

v nás stále zostávajú.....

Dňa 12. 12. 2014 

uplynuli tri  roky 

čo nás navždy opus-

tila naša drahá 

Elenka FRATRIČOVÁ

Kto ťa poznal spomenie si , 

kto ťa mal rád 

nezabudne.

S láskou a úctou
 spomína celá rodina.

Uvítali sme Spomienka

Spomienka

Odišli z našich radov

Zosobášili sa

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov
Matej ŠUBÍN

Filip PŘÍKAZSKÝ
Matej VICENA

Dorota DROBNÁ
Oliver HRUBOŠ

Sofi a Nina TÓTHOVÁ
Matias HUDÁK
Šimon HRAJKO

Viktória BORČINOVÁ
Vitajte!

Ľudmila JANKOVIČOVÁ
Mária HRABINOVÁ

Mária HORVÁTHOVÁ
Zora VICOVÁ

Rudolf SCHNEIDER
Mária MALETZOVÁ

Ing. Jozef FRANC 
a Anna HONZOVÁ
Martin KRAJNIAK 

a Ing. Nora HORVÁTOVÁ
Bc. Attila KOVÁCS 

a Mgr. Lucia 
CHRANČOKOVÁ

Michal KIŠEŠ 
a Miroslava BIELIKOVÁ

Marek GALČÍK 
a Katarína BESEDOVÁ

Ing. Tomáš ŠVARC 
a Zora OMÁNIKOVÁ

Dušan FERIANC 
a Katarína KRAJČOVÁ
Adrián KOSTOLANSKÝ 

a Alžbeta SALAYOVÁ
Miroslav KRÁLIK

 a Kristýna MAXOVÁ
Lukáš BRAUN 

a Karin BALLOVÁ
Zoltán KOVÁCS 

a Monika FLIMELOVÁ
Blahoželáme!

Pekného jubilea 96 
rokov  sa dožíva

Juliana KOMPANÍKOVÁ
Blahoželáme a do 

ďalších rokov
želáme veľa 

zdravia a pohody

Diamantovým sobášom
60 rokov spoločného života 

oslávili manželia 
SVOBODOVI

Stanislav a Amália,
 rod. Tollová.

Na ceste  ďalšími rokmi
im prajeme veľa 
zdravia a šťastia

Blahozeláme

Blahozeláme

Andrea KOLEČANSKÁ
Janka VLAŠIČOVÁ 

rod. Štefl ovičová

František BEŇA
Hermína 

MARTANOVIČOVÁ
 rod. Mažičová

Nech odpočívajú v pokoji!
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DEVEX 6

OBDARUJTE
VŠETKÝCH
S BORY MALL
BOHATÝ PROGRAM KAŽDÚ SOBOTU:

ČAKAJÚ VÁS AJ VIANOČNÉ SÚŤAŽE, DARČEKY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRE CELÚ RODINU 

ADAM ĎURICA 13. DECEMBER

PETER NAGY a INDIGO 20. DECEMBER

WWW.BORYMALL.SK

Bory Mall - VIANOCE Inzercia_Devinskonovomesky_182x254mm_1214.indd   1 5.12.2014   9:54
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DEVEX 7

 Milí ľudia, skvelá sviatočná 
nálada, čerstvo napečené koláčiky, 
voňavý grog a iné chutné drobnosti 
čakali aj tento rok na návštevníkov 
Vianočných cukrárničiek v 
bratislavskom i martinskom závode 
spoločnosti Volkswagen Slovakia. V 
čase od 8. do 10. decembra 2014 
si ich tam okrem zamestnancov 
Volkswagen Slovakia vychutnali 
i viaceré známe osobnosti, ktoré 
priložili ruku k dielu. 
 S predajom dobrôt na podporu 
dobrej veci pomáhali herci Bar-
bora Švidraňová, Karin Haydu, 
Marek Majeský, moderátorky 
Mirka ŠmahelKalisová a Adriana 

Poláková, ako aj vychýrený kuchár 
Marcel Ihnačák.Výťažok z tejto 
tradičnej akcie poputuje na pod-
poru vzdelávania detí po zosnulých 
zamestnancoch spoločnosti ako aj 
detí z detských domovov na Sloven-
sku
 Veľká vďaka patrí najmä zamest-
nancom spoločnosti Volkswagen 
Slovakia, ktorí prispeli. A tiež 
všetkým ľuďom, dobrovoľníkom a 
organizáciám, ktoré sa na realizácii 
Vianočných cukrárničiek podieľali. 
Poďakovanie patrí zástupcom 
základnej organizácie zväzu 
KOVO vo Volkswagen Slovakia 
ako aj ostatným partnerom.      vm

Vianočné cukrárničky 

Decembrová predvianočná akcia v závodoch Volkswagen Slo-
vakia mala opäť úspech. Výťažok z tohtoročných vianočných 
cukrárničiek poputuje na podporu vzdelávania detí po zosnulých 
zamestnancoch spoločnosti ako aj detí z detských domovov.

opäť pomáhali

Krajské riaditeľstvo PZ v Bra-
tislave v súvislosti s blížiacimi 
sa vianočnými sviatkami a ob-
dobím predvianočných náku-
povvyzýva občanov k zvýšenej 
opatrnosti. Zhon spojený 
s predvianočnými nákupmi 
a nepozornosť ľudí v tomto 
období vytvárajú ideálnu 
pôdu pre vreckových zlode-
jov. V čase, keď sa vydáte za 
predvianočnými nákupmi, stá-
vate sa pre zlodejov lákavým 
objektom. Viac ľudí v obcho-
doch, na uliciach, v prostried-
koch mestskej hromadnej do-
pravy, v nákupných centrách, 
na vianočných trhoch, ktoré sú 
preplnené ľuďmi prináša viac 
nepozornosti, sústredenia sa 
na nakupovanie, čoje najlepšia 
príležitosť pre vreckových 
zlodejov. Len za posledných 
10 mesiacov roku 2014 evidu-
je polícia v Bratislavskom kraji 
458 vreckových krádeží, z toho 
najviac v druhom bratislavskom 
okrese, a to 134.
Praktiky zlodejov sú rôzne. 
V dave ľudí môžu pozorovať 
váš spôsob platby ako i obnos 
peňazí, ktorým disponujete, 
na aké miesto si po zaplatení 
peňaženku odložíte. Potom už 
len čakajú na vhodný okamih, 

VAŠA OSTRAŽITOSŤ JE NA MIESTE 
I V PREDVIANOČNOM OBDOBÍ!

aby vám spôsobili majetkovú 
škodu. Predmetom záujmu 
páchateľov sú okrem peňazí 
napríklad i šperky, retiazky, 
mobilné telefóny, bankomatové 
karty, doklady, a iné cenné 
a použiteľné veci. Obeťou 
vreckových zlodejov sa stávajú 
náhodne vytipované osoby 
- ľudia všetkých vekových ka-
tegórií. Zlodeji sa zameriavajú 
taktiež na zaparkované autá, 
na krádeže z osobných mo-
torových vozidiel, v ktorých 
si nechávate svoje vianočné 
nákupy. V žiadnom prípade 
preto z auta nerobte výklad 
pre zlodeja, a to ani v prípade, 
keď auto opustíte len na pár 
minút. 
Preto polícia vyzýva občanov 
k zvýšenej opatrnosti. Dodr-
žiavaním jednoduchých pre-
ventívnych odporúčaní je 
možné predísť krádeži a vyhnúť 
sa nepríjemnej skúsenosti
V prípade záujmu vám informá-
cie k predmetnej téme preven-
cie kriminality poskytneme dnes 
v čase od 14.30 h do 15.30 h 
počas konania sa informačno-
osvetovej akcie KRIMI-INFO-
STÁNOK v nákupnom centre 
na Pribinovej ulici v Bratislave.
                         KP KRPZ Ba

NAIL INSTITUTE                                            Obchodné centrum BORY  MALL
THAI                                                                  Lamač, Bratislava 
by Yen Nhi
Manikúra – Pedikúra

Pondelok – Nedeľa  9.00 – 21.00
 Tel.: +421 944 272 262

0948 868 686
Gélové a Akrylové nechty • Predlžovanie mihalníc 3D

THAI MASSAGE
Pondelok – Nedeľa  9.00 – 21.00

Tel.: +421 944 272 262
0948 868 686

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva
Vás srdečne pozýva na

JOGOVÉ CVIČENIA
Cvičenia sú vhodné pri bolestiach kĺbov, chrbtice 
a hlavy, znižujú psychické napätie a stres.

Základná škola ul. I. Bukovčana 3 – malá telocvičňa
Od 13.1.2015 každý utorok o 17.45 hod.

(bližšie informácie Edo tel.  0948 046 680 a Ivan tel. 0908 481 898)
Cena: dospelí 3,- EUR, dôchodcovia a študenti 2,- EUR

Príďte v športovom (prineste si karimatky) • Tešíme sa na Vás!

POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania,
dovoľujem si vám poďakovať za vaše hlasy v ostatných ko-
munálnych voľbách. Vaša podpora ma potešila. Považujem 
moje zvolenie za veľký záväzok a za podporu pre reali-
záciu volebného programu koalície, pod hlavičkou ktorej 
som kandidoval. Vynasnažím sa vykonávať môj mandát zod-
povedne v záujme všetkých obyvateľov Devínskej Novej Vsi, 
bez ohľadu na to koho volili alebo v ktorej lokalite bývajú. 
Verím, že po uplynutí mandátu budete môcť povedať, že moja 
činnosť poslanca miestneho zastupiteľstva bola prospešná. 
Zastávam názor, že je kľúčové, aby medzi poslancami 
a voličmi existovalo priame a otvorené spojenie. Nemusíte 
preto váhať osloviť ma s prípadnými požiadavkami, či námet-
mi na riešenie problémov, s ktorými sa stretnete. Rád si vás 
vypočujem osobne, prípadne mi môžete napísať e-mail na 
robert@bardac.sk. Prajem vám všetkým krásny adventný čas 
a pokojné vianočné sviatky. 

Mgr. Róbert Bardač, PhD.
poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves za 
koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
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Z policajného
zápisníka

780 Antracit, štyri kusy pneu-
matiky zn. Dunlops elektrónmi  
zn.Volkswagen, štyri kusy letných 
pneumatiky zn. Continental s ele-
ktrónmizn. Škoda,dva kusy snow-
boardovnezn. zn.,pánske lyže zn. 
Atomic, pánske lyže zn. Rossignol, 
lyže zn. Salomon, čím poškodenej 
spoločnosti spôsobil škodu 
krádežou strešného boxu zn. Thule 
Pacifi c 780 Antracit a štyroch 
kusov pneumatiky zn. Dunlop vo 
výške 1.154,-eur a poškodenému 
49-ročnému mužovi škodu 
krádežou vecí vo výške 1.400,-eur 
a škodu poškodením vo výške 50,-
eur.
• Neznámy páchateľ 
v presne nezistenom čase dňa 
22.11.2014 do 12.00h dňa 
23.11.2014  v záhradkárskej 
oblasti Múrnica odstránil visiace 
zámky na mrežiach a vchodových 
dverách, následne vnikol do chat-
ky odkiaľ z pivničných priestoroch 
odcudzil dámsky motorkársky 
oblek nezn. zn. spolu s prilbou, 
čím poškodenému 64-ročnému 
mužovi spôsobil škodu krádežou 
vo výške 500,- eur a škodu 
poškodením vo výške 67,90- eur. 
• Neznámy páchateľ v čase 
od 11.30h do 12.30h dňa 
28.11.2014 v obchodnom dome 
na Eisnerovej ulici odcudzil z nák-
upného vozíka kabelku, v ktorej 
sa nachádzali doklady, fi nančná 
hotovosť, kľúče, dioptrické okuli-
are, vkladná knižka, mobilný tele-
fón nez. Zn., čím poškodenej žene 
spôsobil škodu krádežou vo výške 
125,-eur.

mk OR PZ Ba 

• Neznámy páchateľ v čase 
od 09.00h dňa 01.11.2014 
do 19.30h dňa 02.11.2014 na 
Kalištnej ulici prepichol na  tam 
zaparkovanom motorovom vo-
zidle zn. Audi štyripneumatiky 
zn. Continental,čím poškodenému 
34-ročnému mužovi spôsobil 
škodu poškodením vo výške 260,-
eur.
• Poverený policajt PZ obvinil 
z prečinu krádež 28-ročného 
muža, ktorý v Devínskej Novej Vsi 
v nákupnom centre 04.11.2014 
v čase okolo 18.55h z vrecka bun-
dy vybral, ktorú mal poškodený 
muž  položenú v nákupnom 
vozíku, kľúče od motorového 
vozidla, následne obvinený išiel 
na parkovisko, odkiaľ odcudzil 
motorové vozidlo zn. Honda 
CR-V, čím vznikla poškodenej 
spoločnosti škoda krádežou vo 
výške 13.000,- eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
okolo 00.50h dňa 12.11.2014 
na ulici Š. Králika v spoločných 
priestoroch domu, poškodil 
tri poštové schránky, čím 
spoločenstvu vlastníkov bytov spô-
sobil škodu poškodením vo výške 
120,- eur.
• Neznámy páchateľ v presne 
nezistenom čase dňa 13.11.2014 
do 13.30h dňa 21.11.2014 na uli-
ci Š. Králika vnikol do garážového 
domu a následne z jednej garáže 
odcudzil   strešný box na auto 
spolu s nosičmi zn. Thule Pacifi c 

dnes také silvestrovské:
Najznámejšie ruské výrobky 
sú vodka a matrioška. 
Fungujú na rovnakom 
princípe – otvoríte prvú, 
potom druhú, tretiu...

•••
Známy G. B. Shaw na otázku: 
„Či svadba uzatvorená 
v piatok trinásteho prináša 
nešťastie?“   odpovedal 
taktiež jednoznačne: „Áno, 
prečo by piatok trinásteho 
mal byť výnimkou?“

•••
Včera som stratil peňaženku. 
Už teraz sa teším, ako 
nepríjemne bude prekvapený 
ten, čo ju nájde.

•••
- Čo to znamená, keď z Ruska 
k nám prichádza stále 
menej a menej plynu?
- Veľký brat pomaly 
škrtí malého.

•••
- Človek, ktorý nemá 
mobil je imobilný. 

•••
Nápis na bráne domu: 
„Nekúpime nič, nepredáme 
nič, neprestúpime na inú 
vieru!
 Vie to aj náš pes!“

•••
-Tak čo vás najviac trápi? – 
spytuje sa lekár blondínky.
-No, najviac manžel. Ale prišla 
som, k vám kvôli žlčníku.

•••
Žena celý deň pripomína 
mužovi, že večer pôjdu na 
návštevu, aby si nezabudol 
vymeniť ponožky. 
Na návšteve ňuchá, 
ňuchá a hovorí: 
-Ty si si tie ponožky 
nevymenil?
-Ja som vedel, že mi nebudeš 
veriť. Tu sú tie staré, - odvetí 
muž a vyťahuje ich z vrecka.

KÚPTE
DARČEKOV Ý DARČEKOV Ý 
POUKAZPOUKAZ

VYBERTE SI Z BOHATEJ 
A CENOVO ROZMANITEJ 

PONUKY 
JAZYKOVÝCH KURZOV 

ANGLIČTINY

English Club, Bratislava
info@thinkenglish.sk

0911 103 177

Čo ponúka BORY MALL
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