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 Nachádzame sa v  akýchsi 
zvláštnych časoch. Pred mno-
hými rokmi, keď návšteva zo 
západnej cudziny bola skôr 
vzácnosťou, som neveril, že 
ľudia môžu byť aj iní ako tí, 
z môjho okolia. O vlčích ľuďoch 
som myslel, že existujú iba 
v  rozprávkach. A  naraz, po 
uvoľnení, namiesto vydýchnu-
tia si a  nadýchnutia nového, 
čerstvého, sviežeho vzdu-
chu... zisťujem, ako by podak-
torým škodil. A  hoci začali sa 
prejavovať iste skoro, na svetlo 
vychádzajú až s odstupom času. 
Už tomu rozumiem, už to chá-
pem, čo to je politikum. Veď aj 
Devexu, odkázanému na spon-
zorov a  príspevky od občanov, 
jeden „ctihodný“ objednávateľ 
neuhradil za predvolebnú inzer-
ciu ešte z  roku 2010, druhý 
len sčasti a  radšej sa vyhýba 
stretnúť vydavateľa na ulici... 
ako keby jedným predvolebným 
časom mal zaniknúť svet.
Dnes stojíme pred parlament-
nými voľbami, zajtra... ba už 
dnes si budujeme imidž pre tie 
(ktorékoľvek) budúce. 
 Alebo kultúra. Pamätám ako 
sa podaktorí snažili vzbudiť 
záujem o  kultúrnosť prostredia 
od vidieka po mestá roznymi 
sloganmi. Chvíľami sa aj darilo. 
Ale ako vyzerá obec dnes? A to 
sme nenavštevovali mestské 
záchodky. Možno oproti zas-
távkam MHD u nás by práve 
v týchto dnoch vyhrali.

Vydavateľ

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

Hľadáte DEVínskonovoveský 
Expres (DEVEX) na internete? 

Dostanete sa k nemu ak 
pri hľadaní napíšete:  
www.devinska.sk, 

kliknete na (červený) znak 
Devínskej a Devex už budete 

mať pred sebou. Vďaka pánovi 
Pešadíkovi tam nájdete aj 

roky 2008, 2009, 2010, 2011 
a pravdaže vždy najčerstvejšie 
vydanie skôr ako sa dostane 

v tlačenej podobe k čitateľom. 
V tlačenej podobe kolportéri 
roznášajú Devex spravidla 

v piatok , v súčasnosti každý 
párny týždeň. Na internete býva 

už vo štvrtok. (Občas aj v stredu).

 V dňoch 22. a 23. januára sa 
nám vzdutím hladiny Dunaja o 3,5m 
zaplavilo celé stavenisko na rakúskej 
strane a u nás 50% montážnych 
plôch. Následne sa museli opraviť 
prístupové komunikácie a  posunúť 
montáž na rakúskej strane. Už 2. 2. 

2012 boli zrealizované prvé oceľové 
opory mosta v tvare písmena „V“. 
Na rakúskej strane sa začína montáž 
celého rakúskeho úseku, ak počasie 
dovolí, do siedmych dní celý úsek 
mosta 135 m , až po rieku Moravu. 

Zatiaľ sa darí

1-2  Zatiaľ sa darí • Výstavba cyklomosta   

3   Vo VW SK začína nábor • Deň otvorených 

dverí v ZŠ   4   Kultúra • Aj deti majú svoje 

plesy a karnevaly • K morálnej obnove   

5   Spoločenská kronika • Slovo Novovešťanov   

6   Zastávky MHD   7   Inzercia   8   Z polica-

jného zápisníka • Spoznávali minulosť

(Pokračovanie na strane 2)

DOVOĽUJEME SI 
VÁS UPOZORNIŤ 

NA DÔLEŽITÚ 
ZMENU. 

Od 1.apríla 2012 bude 
Miestnemu úradu pridelené 

nové telefónne číslo: 

02/60 20 14 00 

(posledné  dvojčíslie 
bude priame volanie 
na klapku referenta)

Všetky ostatné čísla budú 
k tomuto dátumu zrušené. 

  
Táto zmena podstatne zjednoduší 

dovolanie sa na miestny úrad, 
alebo priamo na príslušný referát.

Už si nemusíte viac pamätať 
množstvo čísel, postačí jedno.

Už sme sa zapísali a čo nevidieť budú z nás školáci. :-)



DEVEX 2

   Na našom území pokračuje dovoz 
prvkov z výrobní oceľovej konštrukcie 
z Komárna, Nového Mesta nad 
Váhom a Trstína. Ďakujeme za 
pochopenie a ústretovosť obyvateľov 
ul. Na mýte, kde sú najviac stiesnené 
pomery na dopravu nadrozmerných 
dielcov. Zároveň začala predmonáž 
dovezených prvkov na staveni-

Regionálna samospráva Bratislav-
ského kraja považuje za svoju ak-
tuálnu prioritu aj cyklotrasy a nad-
väzujúcu turistickú infraštruktúru. 
Súčasťou   medzinárodnej siete 
cyklistických trás bude aj cyk-
lomost ponad rieku Moravu 
medzi Devínskou Novou Vsou 
a rakúskym Schlosshofom.

Podľa predsedu BSK Pavla 
Freša je cena diela, ktoré ráta 
s podporou z eurofondov, tak-
mer 3,11 milióna eur. Náklady 
na most sú rozdelené v pomere 
podľa štátnej  hranice, čo pred-
stavuje 62,86% na slovenskej 
a 37,14 na rakúskej  strane.

Podiel zo strany BSK predstavuje 
približne 1,99 milióna eur, čo pri 
povinnom päťpercentnom spolu-
fi nancovaní z vlastných zdrojov 
predstavuje 99 460 eur.

Celková dĺžka mosta aj s nájaz-
dom je 995 metrov, šírka štyri 
metre. Okrem cyklistov a chodcov 
umožní aj prejazd malých vozi-

diel záchranných zložiek do hmot-
nosti 3,5 tony. Most bude odolný 
voči storočnej vode s minimálnou 
plavebnou  výškou sedem metrov.  

Práce na oboch stranách hrani-
ce prebiehajú podľa harmono-
gramu a ich predpokladané 
ukončenie je koncom mája. Na 
projekt Cyklomost nadväzuje aj 
výstavba lávky pre peších a chod-
cov a   príprava cyklotrasy pozdĺž 
bývalej železnej opony. Tento 
projekt pod názvom Za mostom 
by mal podporiť a zintenzívniť   
ponuku  pre turistov na slovenskej 
strane.

Harmonogram výstavby cyklomo-
sta nie je ohrozený. “Chodíme 
pravidelne na kontrolné dni. 
Je tam dokonca určitá časová 
rezerva v postupe stavebných 
prác. Nemám správu, že by sme 
termín ukončenia výstavby do 30. 
mája nedodržali. Jediné, čo by 
tomu mohlo zabrániť, je naozaj 
len dáke masívnejšie vyliatie rieky 

Morava,” povedal šéf BSK Pavol 
Frešo.

Doterajšia spolupráca medzi 
BSK, hlavným mestom a mest-
skou časťou Devínska Nové Ves 
dokazuje, že každý účastník sa 
maximálne snaží odstrániť poten-

ciálne byrokratické problémy. 
Projekt Za mostom ráta tiež s vy-
budovaním veľkého parkoviska, 
ktoré vytvorí vhodné predpoklady 
na pešiu aj cezhraničnú turistiku. 
“Veľmi dú-
fam, že sa 
do otvorenia 
cyk lomos ta  
podarí vyriešiť 
aj turistickú 
trasu cez lo-
kalitu Sihoť. 
Tak, aby ne-
museli cyklisti 
ísť do Devína 
po ceste, kde 
je povolená 
rýchlosť pre 
motorové vo-
zidlá až 70 

km/h a kde majú aj skúsenejší 
cyklisti problém bezpečne prejsť. 
Cez Sihoť vedú dobré turistické 
cesty a chodníky od nábrežia 
Dunaja až po Devín. Pôjde však 
o náročné, no zvládnuteľné 
administratívne, manažérske 
a bezpečnostné rozhodnutia, 

nakoľko na Sihoti sa nachádza 
ochranné pásmo vodných zdro-
jov, čističiek i studní, ktoré záso-
bujú pitnou vodou značnú časť 
Bratislavy. 

(Pokračovanie zo strany 1)
sku. Podľa vodného stavu na rieke 
Morava a dlhodobej predpovede 
počasia bude pokračovať montáž 
buď nad pevninou, alebo ak bude 
dobrá prognóza počasia, začnú sa 
práce v toku rieky, sypanie náhonov, 
vybudovanie podpornej konštrukcie 
v rieke a následná montáž oceľovej 
nosnej konštrukcie mosta  nad riekou 
– najťažšia fáza výstavby.

Ing. arch. Milan Beláček

Výstavba cyklomosta ide podľa harmonogramu

Zatiaľ sa darí



 DEVEX 3

 „Výroba v trojzmennej prevádzke 
od 16. apríla vytvorí viac ako 650 
nových pracovných miest priamo 
v závode. Ďalšie stovky vzniknú 
u dodávateľov,“ uviedol člen pred-
stavenstva pre personálnu oblasť VW 
SK Wilfried von Rath.
 Spoločnosť začne nábory pre 
tretiu zmenu už od 1. februára, 
potrvajú do konca marca. „Každý 
novonastúpený pracovník absolvuje 
kvalifi kačný tréning v dĺžke minimálne 

štyroch týždňov v závislosti od pra-
covného miesta,“ informoval Mach-
alík.
 Volkswagen potrebuje obsadiť 
predovšetkým pozície v produkcii, 
od karosárne, cez lakovňu, výrobu 
agregátov až po montáž. Uchádzači 
by mali mať technické vzdelanie 
najlepšie strojárskeho alebo elektro-
technického zamerania, výhodou je 
prax v automobilovom priemysle.

v Základnej škole 
Ul. I. Bukovčana

 Fašiangy boli odjakživa symbolom 
zábavy, radosti a hodovania. K tomu-
to obdobiu sa viaže aj deň, na ktorý 
sa teší každé malé dieťa – karneval. 

 Karneval v našej škole sa 
každoročne koná prvý pondelok 
po plese. Zábava – ples  je určený 
rodičom a priateľom školy, karneval  
350 deťom prvého stupňa. Tanečná 
sála -  vyzdobená telocvičňa sa od 
rána  6. 2. 2012 zaplnila najskôr 
najmenšími žiakmi 1. a 2., neskôr 3. 
a 4. ročníka. Veľmi sme sa potešili, 
keď medzi nás zavítalo asi 100 
škôlkárov, pre ktorých sme pripravili 
škrabošky s motívmi zvierat.  Pohostili 
sme ich  tradičnými šiškami s čajom. 
Jedna trieda sa zmenila na bufet 
v štýle „ Holywood“, kde všetci žiaci  

 Mnohé deti boli na návšteve našej 
„malej“ školy na Ul. I. Bukovčana 1 
s pani učiteľkami z materskej školy 
už v decembri, mnohé do našej školy 
chodia na krúžky, veľa ich bolo aj 
na adventných dielňach. Pre mnohé 
deti a rodičov je naša škola miesto, 
kde sa radi vracajú, pretože budova 
školy má svoje „čaro“. Možno preto, 
že je tam málo tried, že tam chodia 
najmenší školáci, možno je to pros-

tredím, možno atmosférou vo vnútri 
a v okolí ...ale určite je to aj tým, že 
tam pracujú vynikajúce učiteľky, 
vychovávateľky, kuchárky, pracovníci 
školy. 

 V stredu 1. februára boli v Základ-
nej škole v budove na I. Bukovčana  
1  už tradične otvorené dvere pre 
každého, kto mal čas a záujem 
prezrieť si školu, triedy, kde sa vyučujú 
žiaci prvého a druhého ročníka.  S 
predškolákmi, ktorí sa už tešia, až 
začnú chodiť do školy, prišli  mamy, 
ockovia, starí rodičia. Hneď pri vch-
ode  budúcich prváčikov, čakali žiaci 
tretiaci, ktorí vzorne vykonávali úlohu 

informátorov. Každému odovzdali 
program akcie, žetónik na pohostenie 
do jedálne a odprevadili ich na pos-
chodie, kde boli dielne a iné aktivity. 
Vo vestibule pani učiteľky z druhého 
stupňa premietali prostredníctvom 
dataprojektora  aktivity, úspechy 
školy.  Deti v tvorivých dielňach  
vyrábali karnevalové masky, obráz-
ky na keramických  obkladačkách, 
servítkové obrázky a pritom sa 

nenápadne zoznamov-
ali s prostredím v ktorom 
sa budú od septembra 
vzdelávať, s pani učiteľkami, 
vychovávateľkami, ktoré 
nešetrili úsmevom, pekným 
slovom, pochvalou. V  jazyko-
vom  laboratóriu pani učiteľky  
rodičov  informovali  o metó-
dach a formách vyučovania. 
Najväčší záujem zo strany 
rodičov bol  o vyučovanie 
cudzích jazykov.  Deti si mohli 
zábavnou formou vyskúšať 
ako sa pracuje s interaktívnou 
tabuľou na hodinách an-

glického jazyka. V malej počítačovej 
učebni si vyskúšali ďalšie hravé  formy 
vzdelávania. Vedenie školy infor-
movalo  o školskom vzdelávacom 
programe,  o triede podporovanej 
Nadáciou Volkswagen Slovakia... O 
tom, že všetky potrebné informácie sú 
na www.bukovcana.sk. Tam si rodičia 
môžu nájsť podrobný školský vzde-
lávací plán, program,  predbežný 
rozvrh hodín triedy podporovanej 
Nadáciou. 
Už teraz sa tešíme, že v septembri 
k nám  prídu šikovné deti milých  
rodičov.

Anna Čepáková

VW potrebuje stovky ľudí, 
začína nábor

Karneval 

Výroba mestských vozidiel New Small Family v bratislavskom 
závode Volkswagen Slovakia (VW SK) prejde v apríli na trojz-
mennú prevádzku, informoval hovorca spoločnosti VW SK Vlad-
imír Machalík.

Deň otvorených dverí 
v ZŠ I. Bukovčana 3

dostali keksík a džus. Hosteska od 
spoločnosti  McDonald rozdávala  
zaujímavé  propagačné  darčeky 
a osviežujúci  nápoj. Predviedlo sa  
veľa originálnych masiek – mohli 
sme vidieť krásnu princeznú v prítom-
nosti zákernej strigy z medovníkovej 
chalúpky, zlé čarodejnice i milé víly, 
vodníkov, šašov, kozmonautov, ry-
tierov, kovbojov...

 Nielen masky, ale aj program 
bol zaujímavý. Vystúpenie detí po 
triedach bolo spestrením karnevalu. 
Žiaci spievali, tancovali, hrali na hu-
dobných nástrojoch – saxofónoch, 
fl autách. 
Bolo to veselé dopoludnie v škole. 
Výborná hudba, nálada  budú 
v deťoch dlho  vyvolávať peknú spo-
mienku.

Anna Čepáková



 

DEVEX 4

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

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
11. 2.  Rybársky ples

miesto: veľká sála Istra Centra od 20.00 h.
16. 2.  Detský fašiangový karneval

- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci 
zo Základnou umleckou školou v Devínskej Novej Vsi

miesto: veľká sála Istra Centra, 15.00-19.00 h.
18. 2.  Chorvátsky bál

miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h
21. 2.  Pochovanie basy

- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava 
s polnočným programom na záver fašiangového obdobia,

miesto: veľká sála Istra Centra od 19.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@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.

Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred! 
18. 2. o 14.00 h. 

Exkurzia: Z histórie obce
 - historická exkurzia po Devínskej Novej Vsi pri príležitosti 

Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, súčasťou exkurzie 
je návšteva SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku

Vstupné: zdarma, Odchod: TIK DNV, Istrijská 49

 Detský folklórny súbor 
Grbarčieta má úspešne za sebou 
svoj 5. reprezentačný ples, ktorý 
sa konal 28. januára 2012 DK 
Devín. Už tradične otvorili tento 
ples tanečníčky a tanečníci DFS 
Grbarčieta.
 V krásne vyzdobenej sále sa stret-
la skvelá partia priaznivcov súboru, 
ktorí sa vo výbornej nálade zabáva-
li “až do rána bieleho”. Výborné 
jedlo, živá muzika, dobrá zábava 
prispeli k skvelej atmosfére. 
 Primeranej pozornosti sa tešila aj 
bohatá tombola.
 Do tomboly prispeli: železiarstvo 
Ediali, Drogéria Teta, železiarstvo 
Gazda, lekáreň Pri radnici, textil 
Jecková, obuv Jeck, bistro Jeck, 

klenotníctvo Kleopatra, kvetinárstvo 
Begra, kvetinárstvo Sandberg, 
pizzéria Corleone, kaderníctvo 
Hujsová, salón Ester, Múzeum 
kultúry Chorvátov na Slovensku, 
S Body, EMIT, papiernictvo Paci, 
Mark Hoff, Möbel Hoff, penzión 
Helios, W – Hotel, záhradkár-
ske potreby Herba, potraviny 
Baranovičová, sklenárstvo Kralovič, 
Tv servis Baláž, reštaurácia u Micha-
la, kvetinárstvo Art Flora, r. Grego-
rová, r. Peretičová, r. Havlovičová, 
r. Rybárová, r. Neczliová, r. Ko-
láriková, D. Krajčír, r. Sládeková, 
r. Karovičová, nemenovaní darco-
via – priaznivci súboru. Všetkým 
srdečne ďakujeme.

ts

Reprezentačný ples Grbarčieta

12.2.  o 15,00 hod.  ARTHUR ZACHRÁNI  VIANOCE
15.2.  o 18,00 hod.  PERFECT SENSE
19.2.  o 15,00 hod.  TITNTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
22.2.  o 18,00 hod.  KTO AK NIE MY
29.2.  o 18,00 hod.  SHERLOCK HOLMES

Program kina DEVÍN v Devíne

Základná umelecká škola, Istrijská 22 v spolupráci 
s Istra Centrom pozýva všetky deti a mládež na 

DETSKÝ  FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, 

ktorý sa uskutoční v Istra Centre 16. februára 2012. Začiatok 15.00 
hod. Koniec 19:00 hod. V tomto časovom rozpätí sme pre všetkých 

pripravili pekný program, súťaže a tombolu. Vstupné: 1,50 eur.

K MORÁLNEJ OBNOVE
 Vychádzajúc z históriou overeného 
poslania Matice slovenskej, ktorej 
stanovy napísali naši vzácni predchod-
covia práve pred 150 rokmi (5. februára 
1862), som povinný ako jej predstaviteľ 
vyjadriť vážne znepokojenie nad otria-
saním sa našej spoločnosti ako štátu 
a národa v jej základoch. Ocitli sme sa 
v hlbokej duchovnej kríze, ktorej pre-
javom sú korupčné aféry nebývalých 
rozmerov, ale aj reakcie na ne. Sme 
svedkami pokusov o veľký odklon 
od našich tradičných hodnôt, ktoré 
pokladáme za nadčasovú výstuž 
štátu a národa. Aj preto sme zvo-
lali stretnutie predstaviteľov slovenskej 
inteligencie do historickej sály SNR, kde 
sa zakladal tento štát, a povedali sme 
jasne: nie, takto ďalej nie! Zlyhávanie 

v riadení štátu, sociálna  nespravodlivosť 
najviditeľnejšie sa prejavujúca v rozkrá-
daní štátu musia skončiť a byť potres-
tané. Cesta do budúcnosti vedie len cez 
mravnú obrodu v pravde  a spravodli-
vosti, cez podporu vzdelanosti a kultúry 
národa.
 Je zaiste prejavom slobody a de-
mokracie vyjsť na námestia a vyjadriť 
svoj názor, ale emócie davu na uli-
ciach či námestiach nikdy neviedli 
a nevedú k potrebným riešeniam. Tak 
aj niektoré požiadavky z námestí sú 
až neuveriteľne naivné: treba odložiť 
voľby, aby ešte ďalšie mesiace žila 
slovenská spoločnosť v bezvýchodis-
kovej kríze? To naozaj je za dnešný 
stav „zodpovedný“ náš štátny znak, 
dvojkríž, tisícročný symbol, za ktorý 

Vyhlásenie predsedu Matice slovenskej ku korupčným kauzám

vyliali krv Holuby, Šulek, Langsfeld? 
Je dôvod na jeho zosmiešňovanie? To 
naozaj je čas plakať nad rozdelením 
„Československej socialis-tickej repub-
liky“ (ako to odznelo v Bratislave) 
a spájať ho s politikmi s „gorilím 
inštinktom“? To naozaj je naša polícia 
a anarchistické skupinky v uliciach na 
tej istej lodi? O čo teda ide? O očistenie 
našej politickej scény, alebo o oslabenie 
slovenskej štátnosti a národa? Alebo o 
záhadné hry, ktorým radový občan, 
a možno aj mnohí „politici“, nerozumie? 
 Sme za pravdivé odhalenie neprí-
pustného prepojenia fi nančných skupín 
a moci, ako aj za spravodlivé vyšetrenie 
trestuhodných zlyhaní konkrétnych osôb. 
Tých, ktorí napríklad vyhlasovali, že náš 
štát je najhorším možný vlastníkom, 
a štátny majetok predali zahraničným 

štátnym podnikom len preto, aby z toho 
mali provízie.  Slovensko potrebuje 
politikov, ktorí si budú vedomí svojej 
osobnej zodpovednosti pred národom, 
budú dbať o ochranu a zachovanie jeho 
duše. Iná cesta k morálnemu obrodeniu 
slovenskej spoločnosti neexistuje.
 Sme presvedčení, že cesta k ná-
prave nevedie cez masovú účasť  
v protestoch, ale cez masovú účasť vo 
voľbách, a zvolenie takých zástupcov 
nášho národa, ktorým skutočne leží na 
srdci jeho osud a nie osud vlastných 
peňaženiek. Od zásadnej morálnej 
obnovy našej politickej elity veľmi závisí 
budúcnosť celej našej spoločnosti.

V Martine 5. februára 2012.
Marián Tkáč, 

predseda Matice slovenskej
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Oľga ŠEBOVÁ
Irena TUČEKOVÁ

Jozef  PUTÍK
Rudolf  KIRKA

Nech odpočívajú v pokoji!

Erik MUNDI 
a Marianna MIHALOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Eliška BÖHMOVÁ
Juliana MEŠTEROVÁ

Vitajte!

Dňa 

12. 2.  2012 

uplynulo 

5 rokov

čo nás navždy 

Odišli z našich
radov

Spomienka

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

Smútočné oznámenie

Členom našich Združení a všetkým slovenským národovcom a vlas-
tencom oznamujeme smutnú zvesť, že po dlhej a ťažkej chorobe 
zomrel dňa 25.1.2012 náš zakladajúci člen a neskorší vedúci sekreta-
riátu SKSI Slovakia plus 

Vladimír Petráš 
vo veku 69 rokov.

 Jeho úmrtím strácajú národné sily jedného z najaktívnejších 
organizátorov kultúrnych a osvetových podujatí, ktorý svojou úprim-
nosťou a spontánnosťou dokázal nadchýňať ľudí pre slovenskú vec 
a ktorý sa výrazne podieľal na aktivitách vedúcich k úspešnému 
zavŕšeniu slovenského národno-emancipačného zápasu obnovením 
slovenskej štátnej samostatnosti a suverenity.
 Pohreb zosnulého bol v utorok 31.1.2012 na cintoríne v Ružino-
ve. Vladimír Petráš bol aj krátky čas riaditeľom Istracentra v DNV.

Výbory združení a Rada osobností

Slovo majú 
Novoveštania

 Chcel by som vyjadriť obrov-
skú nespokojnosť s katastrofálnou 
situáciou parkovania vo večerných 
hodinách za všetkých obyvateľov 
bytov v okolí ZŠ I.Bukovčana 3

 V škole sa vo večerných hodi-
nách konajú v telocvičniach rôz-
ne športové aktivity a keď človek 
príde večer z práce domov medzi 
18.00 až 21.00 hod. čo je dnes 
najhlavnejší čas príchodu z práce 
pre cca. 80% ľudí, pre obyvateľov 
okolitých domov je nemožné nájsť 

parkovacie miesto, pretože je to 
permanentne obsadené ľuďmi, kto-
rí chodia športovať do oboch telo-
cviční a my musíme hľadať miesto 
ďaleko od domu. Často krát až na 
Eisnerovej ul. smerom k pohostin-
stvu u Michala.
 Potom, keď ľudia došportujú, 
uvoľnia parkovacie miesta, ale ve-
čer to už človek z balkóna nesledu-
je, či sa to...

Takýchto a podobných po-
nôs na zlé možnosti parko-

vania v Devínskej prichádza 
do redakcie hodne a iste aj 
ako podnetov pre komisie 
Miestneho zastupiteľstva 
a poslancom MZ. Aj preto 
predseda komisie výstavby 
zvolal mimoriadne zasad-
nutie členov komisie na 6. 
2. 2012 (po uzávierke tohto 
vydania novín). O všetkých 
rozhodnutiach, návrhoch 
riešení budeme informovať. 

r

 Nuž inšpiroval ma článok v mi-
nulých novinách. Tak som sa za-
myslela, či existuje len problém 
gudrónov. 

Teraz zopár otázok - nech 
odpovie, kto vie... a kto je 
kompetentný vzhľadom 
na vzdelanie a doterajšiu 
odbornú prax odpovedať... 
zaslúžime si predsa byť 
informovaní (a nemusí to 
byť formou volebnej kam-
pane !!!)
• Existuje štúdia o škodlivosti 

uložených gudrónov? resp. 
uloženia gudrónov? 

• Existuje plán, ako a akou tech-
nológiou sa budú gudróny na 
značne neprístupnom mieste 
a rovno kúsok od sídliska ťažiť, 
odvážať?

• Existuje štúdia alebo vyjadre-
nie odborníkov o záťažiach, 

ktorým budú vystavení všetci 
obyvatelia DNV – myslím 
nielen hluk, prašnosť, znečis-
tenie ovzdušia, ale rizikovosť 
odkrytia gudrónov samotných 
a riziká pri preprave... ozaj – 
preprava kadiaľ že by mala 
smerovať??? cez sídlisko???  
a v akom čase??? a koľko dní, 
týždňov, mesiacov či rokov?

• Existuje plán, kam budú gud-
róny vyvezené... prípadne 
ako budú zlikvidované... bez 
záťaže životného prostredia 
samozrejme? 

*• Boli už vôbec – myslím v ob-
dobí po voľbách – vyvolané 
rokovania odborníkov, ktorí by 
tento zámer dokonale prebrali 
a posúdili nielen jeho fi nančné 
zabezpečenie??? 

Námetov na riešenie a od-
povede občanom je viac. 

opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko

Štefan ŠUBÍN

To, že sa rana zahojí,

je len klamné zdanie.

V srdci nám bolesť ostala,

a tiché spomínanie.

Manželka, deti, 

vnúčatá a zať.

Na gudróny zblízka? Dovoľte pripomenúť aspoň 
niektoré:
• Ako je to s prevenciou krimina-

lity? Uvažuje niekto o zvýšení 
policajných hliadok?

• MHD... spojov je málo, soboty 
a nedele sú dni hrôzy, prázd-
niny tiež, cesta do mesta iba 
spojom 21 po upchatej diaľ-
nici... čo tak postarať sa o ob-
novenie linky DNV – Nový 
Most? 

• Zdevastované prístrešky 
MHD, briežok pod Ternom pri 
zastávke a chodník plný kame-
nia, málo verejných smetných 
košov, problematika nezodpo-
vedných psíčkárov, športovis-
ká/ihriská v stave, a ostatné 
nemenované problémy... už 
nepokračujem... už sa len pý-
tam... 

Dostaneme odpovede na tieto 
podnety od kompetentných?

js

Jedným dychom
• Aj v mimoriadne nízkych teplotách vyšli minulý víkend ľudia do ulíc
 protestovať proti praktikám v kauze Gorila
• poslanci si zrušili priestupkovú imunitu
• Nicholson nemôže vydať knihu o kauze Gorila
• Rekordne nízke teploty cítiť aj v Devínskej. Zamrzol rybník, mrznú vody
 rieky Morava či niečo vymrzlo, zistíme až na jar.

CINTORÍN stránkové hodiny
Novoveská 17, budova miestneho úradu, č. d. 21
Pondelok 16.1.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00
Pondelok 6.2.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00
Pondelok 5.3.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00
Pondelok 2.4.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00
Pondelok 7.5.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00
Pondelok 4.6.2012 od 9,00 – 12,00 / 13,00 – 17,00

CINTORÍN stránkové hodiny

Jedným dychom

, , / , ,



DEVEX 6

Už v úvode avizujeme, že tento materiál bude na pokračovanie. Netrúfame 
si povedať na koľko pokračovaní, pretože autor článku Ing. Miloš Encinger 
dodal aj 90 fotografi í (autorom niektorých je sám, niektoré zdokumento-
vala jeho dcéra). A hoci väčšina je z Devínskej Novej Vsi, je tam aj niekoľko 
z iných lokalít slovenska a Európy, pre porovnanie ako sa dá, ako sa kde správa-
jú k obecnému majetku ľudia... skrátka, okrem toho, že chceme ukázať to, okolo 
čoho denne chodíme, chodíte a chodia aj tí, ktorých tieto zastávky sú majet-
kom a všetci akosi nevšímavo. Ak podnietime touto mini akciou zodpovedných 
a pokúsia sa urobiť nápravu pre seba, pre nás, pre našich hostí... tak nebude 
treba pokračovať v masívnom upozorňovaní. Ak nie, tak to skúsime.

r

 Na začiatku môjho príspevku úmy-
selne spojím zdanlivo nespojiteľné:
Nielen Devínska s nádejou sleduje 
výstavbu cyklomostu cez Moravu, so 
sľúbenou perspektívou jeho sprevádz-
kovania na počiatku leta. O čo viac 
sa naši ľudia a funkcionári všetkých 
úrovní ponáhľajú do Schlosshofu, 
zjavne o to intenzívnejšie zabúdajú 
že aj zo Schlosshofu sa iní zvedavci 

vyberú do našej mestskej časti, okraja 
to "krásavice na Dunaji"
Teda aj do našej krajinky medzi 
Moravou a Tatrami. Pre (veľmi) 
mnohých to bude prvé, fyzické 
prekročenie bývalej železnej opony. 
Prekročenie hranice medzi bývalým 
západným a východným svetom. 
Čiastočne a ešte stále, aj hranice civi-
lizácie.  
 V tomto príspevku sa zamerám 
len na jeden "systémový" strašiak čo 

Zastávky MHD
návštevníkov od Schlosshofu naisto 
rýchle zavráti na vlastný breh Mora-
vy.

Zástavky bratislavskej MHD 
a ich vzhľad. 
   Naše "Selo" nemá v samotnom 
svojom centre takmer ničím očariť 
možných návštevníkov. Skôr odstrašiť. 

Ale zástavky autobusov sú takpove-
diac "čerešničkou na torte". Riadne 
skysnutej torte. Sú to  extra zaria-
denia, vhodné tak do hororového 
fi lmu na dlhé pokračovanie. 
Aby sme sa nepomýlili: Úradná 
Devínska je v tom prevažne nevinne. 
 Osobne, často necestujem mests-
kou hromadnou dopravou, ale 
v uplynulom roku som si dal akú 
takú námahu na zdokumentovanie 
týchto hororových stavbičiek a poro-

vnanie s bežnými zástavkami v pod-
statne menších obciach nášho Slov-
enska a veľmi blízkeho zahraničia. 
A konštatujem že Bratislava a jej 
mocipáni, ak by mali len štipku 
hanby v sebe, už by sa dávno pre-
padli pod najčiernejší asfalt. Nielen 
tí súčasní, ale aj tí čo navodili tento 
stav ich systematickým ignorovaním. 
Mnohoročným. Komické výhovorky 
na nedostatok peňazí neakceptujem. 
Cez DPB "pretiekli" za posledné 
dve desaťročia desiatky miliárd 

slovenských korún.  Na udržanie, 
len priemerne ľudsky prijateľného 
stavu, by postačila desatina percenta 
týchto miliárd. Menežmenty DPB 
a hlavného mesta za, najmenej 
posledné dve desaťročia, pri 
udržiavaní zastávok MHD 
očividne nezvládli ani matema-

tiku základnej školy. Výsledkom  
riadenia DPB menežérmi, práve 
príchodzími z čela nejakej televízie 
a podbnými politickými nominan-
tami  je stav, kde tisíce cestujúcich 
denne trpia. O prevažnú časť našich 
zastávok nezakopol desaťročia ani 
potulný pes. Najmenej 38 rokov 
odkedy do Devínskej zaviedli prvý 
mestský autobus. 
 Perličkou je vypálená zástavka 
v strede "historickej" časti pred 
čínskou reštauráciou. Kovovú kostru 

pôvodnej, mnoho desaťročnej "pa-
pundeklovej" zastávky, už tri mesia-
ce DPB, a. s., úspešne ignoruje. 
V prebiehajúcej sychravej zime do-
brý spôsob na tyranizovanie cestu-
júcich.
 Ak prekročíme náš kataster, 
tak mnohým, naháňajú strach ro-
zmlátené električkové nástupištia 
v Dúbravke a rovnako rozmlátené 
prístrešky nad nimi, totálne hrdzavé 
autobusové "prístrešky" pri kúpalisku 
na Krčacoch a Iuvente, pri ktorých 
za 30 rokov od ich postavenia 
nikdy nestávali autobusy... Desivý je 
pohľad na rastúce stromy "náletovej 
zelene" na streche  monštruóznych 
zastávok na Patrónke... 

(Pokračovanie v budúcom čísle).
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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

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám kočiar zn. TEUTONIA, tro-
jkombinácia (hlboký, športový a do 
auta), kompletne vybavený vo veľmi 

dobrom stave, farba bordová, cena 
390 eur.           tel.: 0910 965 917

04 - SLUŽBY

• TIP-TOP  kvalitne hľbkovo čistíme 
koberce a čalúnenie. 
tel.: 6436 4102, 0907 226 322

• Kameraman - svadobné video
www.anfi lm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.

tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie.     tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov, 

tlmiče, ramená a čapy a ine nové lac-
né náhradné diely. 

Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.

tel.: 0948 140 240 
e-mail:  urban.ucto@gmail.com

• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa 
alebo iného člena rodiny. 

tel.: 6477 5442, 0902 611 594
• Joga pre zdravie, Pondelky 
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Krá-
lika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/ 
cvičenie.

tel.: 0948 046 680 

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.        tel.: 6477 4642

•Začínajúca kapela mladých 
hudobníkov prenájme garáž za 
prijateľnú cenu. 

tel.: 0907 462 240
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.                    tel.: 0907 701 786 

JMFENIX
upratovacie služby:

upratujeme bytové domy, byty,
domy, fi remné priestory.

 jmfenix@inmail.sk
0904 564 566

Predám starší rodinný dom 
v DNV, pozemok 675 m², cena 
230 tis eur.
Ponúkam do prenájmu 15 árovú 
ohradenú záhradu na Cerovej
pri Partizánskom 

tel.: 0949 628 317
 (15.30 – 18.00 h)



Žena za volantom, to je ako 
hviezda na nebi! Ty ju vidíš, no ona 
teba nie...

•••
Mišo leží na ceste a policajti sa 
ho pýtajú, čo sa mu stalo.
- Zrazilo ma to na zem.
- A zapamätali ste si značku?
- Samozrejme, jablčné 
dezertné.

•••
- Nechápem, prečo sú moje 
obľúbené televízne reklamy 
prerušované fi lmami.

•••
- Drahá, dnes ti prinesiem 
modré z neba!

- Nijaké modré z neba 
nechcem. Budeš pekne sedieť 
doma!

•••
Ženy sú na svete preto, 
aby ich muži milovali a nie preto, 
aby ich chápali.

•••
Opitá manželka sa v noci 
dotacká domov a spustí
 na manžela: Tak ty si 
ma dnes zase parádne 
nahneval. Tak ja ťa ako 
sprostá hľadám po všetkých 
krčmách,  milostivý pán 
si doma pokojne umýva 
riad !

 
 

DEVEX 8

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
 tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý 
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: ART&PRESS spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji. 
 EV 4441/11

Z policajného
zápisníka

zákaz viezť motorové vozidlo. Začali 
preto trestné stíhanie za marenie 
výkonu úradného rozhodnutia.
• Tiež v noci, z 21. 1. na 22. 1., sa 
na Mečíkovej neznámy páchateľ vlá-
mal do vozidla VW Tiguan a ukradol 
autorádio v hodnote 950 eur.
• V stredu, 25. 1., o 1630 h našiel 
syn otca bez známok života. Cudzie 
zavinenie bolo vylúčené obhliada-
júcim lekárom.
• Hliadka polície zatkla v so-
botu, 28. 1., v Devínskom Jazere 
v dopoludňajších hodinách osobu, 
na ktorú bol vydaný príkaz na zatk-
nutie.
• V ten istý deň, 28. 1., otvorili 
hasiči byt o 18.30 h na J. Jonáša, kde 
našli telo ženy bez známok života. 
Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.
• Rovnako v ten deň, 28. 1., hliad-
ka polície zadržala vodičský preukaz 
vodičovi, ktorý jazdil pod vplyvom 
alkoholu.                      OO PZ DNV

• V noci z 18. na 19. 1. na ul. 
J. Jonáša neznámy páchateľ 
poškodil auto Kia Sportage a spô-
sobil tak majiteľovi škodu 3 000 
eur.
• Vodičovi kamiónu z Rumunska, 
voziacemu tovar, v piatok, 20. 1., 
v ranných hodinách policajti pri 
kontrole namerali 0,65 mg/l alko-
holu. Vodiča obvinili z prečinu ohro-
zovania pod vplyvom návykovej 
látky.
• V ten istý deň, 20. 1. oznámili 
krádež motorového vozidla Fiat 
Bravo z ulice Š. Králika.
• V noci o 03.35 h v nedeľu, 
22. 1., zastavila hliadka polície 
vodiča, u ktorého zistila, že nemá 
vodičský preukaz a vlastne má 

SPOZNÁVALI 
MINULOSŤ

Miestna knižnica Istra Centra v tomto 
školskom roku 2011/2012 realizuje 
projekt „Poznaj minulosť svojej obce“, 
ktorý je zameraný na budovanie his-
torického a národného povedomia 
u našej najmladšej generácie - žiakov 
základných škôl.  
 Projekt „Poznaj minulosť svojej 
obce“  je cyklus prednášok, ktorého 
témami sú významné etapy vývoja 
našej obce,  zvyky a obyčaje v minu-
losti.

 Naše pozvanie zúčastniť sa na 
našom projekte a sprevádzať nás 
našou minulosťou prijali - PhDr. Jozef 
Klačka -významný slovenský  historik 
- archivár Slovenskej akadémie vied 
a novinár Mgr. Štefan Horský.  
 S veľkým ohlasom a záujmom 
zo strany škôl o tento projekt sme sa 
stretli už po prvej prednáške na tému 
-„ Archeologické vykopávky v oblasti 
Devína a Devínskej 
Novej Vsi“, ktorú 
odprednášal PhDr. 
Jozef Klačka, 
dňa 22.11. 2011  
v priestoroch kultúrne-
ho domu Istra Centra, 
na  ktorú boli pozvaní  
žiakci 8. ročníkov ZŠ 
I. Bukovčana 3. a  ZŠ 
P. Horova.
 V utorok 24.1. zaplnili veľkú 
sálu Istra Centra žiaci 9.-tych 
ročníkov obidvoch základných škôl. 
Témou prednášky bola „ II. svetová 
vojna v našej obci“. Dramatické 
okamžiky vojnového obdobia našej 
obce  priblížil žiakom Mgr. Štefan 
Horský, prostredníctvom rozprávania 
skutočných zážitkov z detstva, ktoré 
zachytil vo svojej knihe „Obluda na 

koľajniciach – 1938-1945“. 
 Potešili sme sa veľkému  záujmu 
zo strany škôl a žiakov o históriu 
našej obce a v cykle prednášok 
sme pokračovali  témou - „ História 
Veľkej Moravy  a význam hradu 
Devín a Devínskej Novej Vsi“, ktorú  
1. 2. 2012 odprednášal  PhDr. 
Jozef Klačka. Históriou opäť ožila 
veľká sála Istra Centra a žiaci 6. 
ročníkov obidvoch základných 
škôl mali možnosť preniknúť do ta-
jov našej minulosti ešte hlbšie. Po 
pútavej prednáške PhDr. Jozefa 
Klačku  sa vynorilo zo strany žiakov 
veľa zvedavých otázok, na ktoré 
prednášajúci s radosťou odpovedal. 
 Vzdelávanie a kultúrna výchova 
je hlavným cieľom našej verejnej 
knižnice. Osobitnú pozornosť venu-
jeme našej najmladšej generácii – jej 
vzdelanostnému rastu, odovzdáva-
niu nových poznatkov tak, aby sme 
prispeli k jej celkovému všestrannému 
zdravému vývinu. To, že sa nám darí 
úspešne   realizovať naše predstavy, 
svedčí skutočnosť, že sa na našom 

projekte doteraz zúčastnilo 265 
žiakov základných škôl. 
 Ďakujeme prednášajúcim PhDr. 
Jozefovi Klačkovi a Mgr. Štefanovi 
Horskému, za to, že prijali účasť na 
našom projekte, pedagogickému 
zboru základných škôl za výbornú  
spoluprácu a žiakom prajeme veľa 
zážitkov na budúcich  stretnutiach 
s minulosťou.
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Príroda 
týchto dní.

Zimný turnaj BFZ
DNV – Domino B 2 : 2
g: Polák, Pillár
Sv. Jur – DNV 2 : 2
g: Lorenc 2

Prípravný futbal
DNV – Rovinka 3 : 0
DNV – Bor. Mikuláš 8 : 1
DNV – Lozorno 1 : 5

ms


