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 V  nedeľu 
na Dušičky 
chlapci hrali 
futbal. Sln-
kom zaliate 
ihrisko dávalo 
zabudnúť, že už je november, 
že počasie v  týchto časoch býva 
studené. V  podvečer, keď vy-
svietené cintoríny ešte pozývali 
spomenúť si na našich zosnulých, 
a  najviac lákali deti, však už 
dávali zabrať šatníkom. Veru, 
nočné teploty sa už blížia k nule. 
 Horúco býva len v  pred-
volebných štáboch. Či už varia 
predvolebné guláše, alebo len 
pikle na odstavenie rivalov.
 Rivalov preto, lebo nie vždy 
predvolebný boj pripomína súťaž. 
A  už vonkoncom nie korek-
tnú. Keď zalistujem v  pamäti... 
„My vás nepotrebujeme (no-
viny), my vás zničíme a  na-
hradíme svojimi. Načo to robíte, 
keď vám to nevynáša? Koľko 
mililitrov toneru potrebujete na 
noviny a  koľko pre vlastnú (?!) 
potrebu?“ Takto som stál v  po-
zore pri kontrolovaní účtovníctva 
Devexu, pri stretnutiach s  po-
slancani nedávnych čias... ešte 
nedávno. „Ako môže poslanec 
robiť aj kronikára, aj poslanca? 
Treba ho odvolať, zbaviť funkcie, 
dosadiť tam ľudí z našich radov“, 
aj s  takými usilovnými aktivi-
tami sme sa stretali ani nie pred 
štyrmi rokmi.
 Áno, bolo to iba nedávno. 
A tí istí páni, poniektorí, sa opäť 
„uchádzajú“ o  priazeň voličov. 
Čo už? 

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Voľby do orgánov 
samosprávy, teda komunálne 

voľby, budú v sobotu 
15. novembra 2014.

• Do 10. 11. 2014 sa ešte 
môžu prihlásiť živnostníci 
a predajcovia, ktorí majú  
záujem ponúknuť svoj 
tovar alebo služby na 

vianočnej uličke v DNV 
v dňoch 5. – 7. 12. 2014.

• Netradičné spojenie hudby, 
tanca, krásy a energie prinášajú 

predstavenia kapely IMT 
Smile a Umeleckého súboru 

Lúčnica. S novým projektom sa 
predstavia 13. a 14. decembra 

v Incheba Expo Aréna. 
• Na prezentáciu knihy 

Život medzi nebom a zemou 
pozýva autor Marián Gavenda 

8. 11. 2014 o 10.00 h. do 
Bibliotéky na výstavisku 

Incheba v Hale A1, Pódium 2. 

 V sobotu 11. októbra 2014 sa 
na cintoríne v Devínskej Novej 
Vsi konala malá slávnosť. Bol tu 
posvätený pomník nenarodeným 
deťom. Zhotovenie pomníka vzišlo 
z iniciatívy členky Fóra života 
z DNV s prispením ďalších členiek 
farnosti aj mimo nej. Pomník s ná-
pisom „S LÁSKOU SPOMÍNAME 
NA NAŠE NENARODENÉ DETI“ 
v prítomnosti asi 30 ľudí posvätil 
farár farnosti Karol Moravčík. 
Nachádza sa na južnej strane 
cintorína pozdĺž Eisnerovej ulice 

Spomienka na nenarodených
na novej terase pre urny približne 
v strede horného radu.
 V prvých novembrových dňoch 
si zvlášť spomíname na svojich 
zosnulých a každý, kto si chce 
uctiť aj nenarodené dieťa, vlastné 
alebo cudzie, má možnosť tak 
urobiť pri tomto pomníčku. Hroby 
nenarodených detí často nie sú 
známe a možno existujú ľudia, 
ktorí by im chceli vyjadriť svoju 
lásku a bolesť srdca nad ich stra-
tou a nájsť miesto, kde by s nimi 
mohli zotrvať v tichej spomienke 

1   Spomienka na nenarodených   2   Kultúra   
3   Spoločenská kronika   4   Šport • Seniorom
5    Ponuky TIKu   6   Práca namiesto slov – 
M. Jambor, príhovor   7   Práca namiesto 
slov – kandidáti   8-9   Práca namiesto
 slov za ostatné štyri roky   10-11   Robíme to 
pre deti  11   Prečo pokračovať? • Vďaka vám
12   Otázky pre kandidátov na poslancov  
13   Kandidáti predstavujú • Slovo 
Novovešťanov   14-15   BORY MALL • Inzercia   
16   Z policajného zápisníka • JOGA

a úcte. Ako sa vyjadrila iniciátorka 
pamätníka, chceme si touto for-
mou pripomenúť, že Božia láska 
zahŕňa všetky ľudské bytosti od 
počatia po celý život, že chceme 
tieto deti prijať za členov ľudskej 
rodiny a že sa chceme obnovovať 
v úcte k daru života.

(elka)

Okrem pamiatky zosnulých si v týchto novembrových 
dňoch pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, 
25. výročie pádu železnej opony a výročie nežnej revolúcie. 

Snímka Peter Krug 1989
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DEVEX 2  

• 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 

6. 11.   Vernisáž výstavy Fotofórum
 - vernisáž VI. ročníka výstavy fotografi í z portálu  

http://fotoforum.istracentrum.sk
- výstava bude pre verejnosť prístupná od 7.11.2014 do 30.11.2014 
v otváracích hodinách múzea, vstupné na výstavu: dobrovoľné

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 od 18.00 h
Organizuje: Istra Centrum a SNM - MKCHS

9. 11.   Koza rohatá a jež
 - detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Happy

 Miesto: veľká sála Istra Centra, od 17.00 h, vstupné: 1,50 eur

16. 11.   Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, so zaujímavým 

hosťom Jakuba Abraháma
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h., vstupné: 3 eur

22. 11.   Sviatok mladého vína
 - ochutnávka mladých vín z DNV, Devína, Malých 

Karpát, Moravy, Burgenlandu a Chorvátska
Miesto: Farské centrum, Istrijská 4, 14.00-21.00 h

Organizuje: FS Črip a Istra Centrum

23. 11.   Katarínsky koncert
 - účinkuje dychový orchester FOR Bratislava

Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h.

13. 11. od 18.00 h   VÝZNAMNÉ MINERÁLY  BRATISLAVY
Prednáška pre verejnosť spojená s premietaním fi lmu 

a fotografi í Prof. RNDr. Pavla Uhra, CSc.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 

15. 11. od 10. 15 h   ČOKOLÁDOVŇA KITTSEE
Autobusový výlet do najväčšej rakúskej čokoládovne

Program: Film o histórii fabriky, prehliadka výrobne, návšteva čokočárdy
Odchod autobusu: Spred TIK DNV, Istrijská 49, 

19. 11. od 18. 00 h   GEODIVY NA NÁUČNÝCH CHODNÍKOCH SLOVENSKA
Prednáška pre verejnosť RNDr. Márie Bizubovej

Príďte sa dozvedieť o najbizarnejších GEOdivoch na Slovensku alebo o tom, 
čo dokážu prírodné živly...

SNM  - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 

26. 11. od 18. 00 h   VLČIE HORY
Premietanie unikátneho fi lmu o poslednom kúsku divočiny – horách na 
krajnom severovýchode Slovenska, kde príroda ešte ostala neskrotená 

a krásna. Následne diskusia s Mgr. Andym Popovičom.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 

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 – november 2014

Jozef Šimonovič  upútal v televí-
zii pozornosť divákov posta-
vou Ľudovíta Štúra v trojdiel-
nom televíznom fi lme Anička 
Jurkovičová, v seriáli Povstalecká 
história či rozprávke Konôpka. 
Na svojom konte má účinkovanie 
v nespočetnom množstve rozhlaso-
vých hier. V divadle zaujal posta-
vou Jánošíka (Na skle maľované), 
Štúra (Evanjelium podľa Jonáša), 
Ďura (Ťapákovci) a ďalšími. Jeho 
srdcovou záležitosťou, ako aj 

dania by nebolo  žiadne matičné 
podujatie na celoštátnej úrovni tým 
pravým orechovým.

O scenár a réžiu sa postaral Vla-
dimír Dobrík, ktorý sa s Jozefom 
Šimonovičom pozná ako kolega 
zo Slovenského rozhlasu. Počas 
stretnutia šikovne a vtipne pood-
halil aj mnoho veselých príhod zo 
života herca. Umelecky náročné re-
citácie boli popretkávané  veselými 
príbehmi mäsiara, ktorému sa Jozef 

Posol ľudského a Božieho slova

V nedeľu 19. októbra 2014 usporiadal Miestny odbor Matice sloven-
skej v DNV v spolupráci s Istracentrom stretnutie s hercom, recitátorom 
a organizátorom matičného života Jozefom Šimonovičom . Poduja-
tie bolo medailónom  významnej osobnosti slovenskej kultúry ako aj 
predstavením jedného z najaktívnejších matičiarov (súčasného prvého 
podpredsedu MS).

srdcovou záležitosťou divákov 
a poslucháčov z radov matice je 
umelecký prednes. Svojim typic-
kým hlasom bol priamo predurčený 
na účinkovanie v rozhlase, kde 
účinkoval dlhé roky rovnako aj 
v rozhlasovom hereckom súbore. 
Veľmi obsadzovaný býva v dabin-
goch ako napr. v seriáli Komisár 
Rex, Monk, Trója, Spomienky na 
Afriku, Kauza CIA, Porota a mno-
ho ďalších. Bez vystúpenia Jozefa 
Šimonoviča a jeho krásneho po-

Šimonovič pôvodne vyučil, a pri 
zákaze herectva sa k nemu musel 
aj načas vrátiť. S nadhľadom jemu 
typickým však dodal, že aj toto po-
volanie si obľúbil a nieto mäsiara, 
čo by ho niekedy bol oklamal. 
Týmto patrí poďakovanie p. Do-
bríkovi ako aj p. Šimonovičovi, 
že na pôde Devínskej Novej Vsi 
mohlo vzniknúť také  zaujímavé 
podujatie.

Juraj Strempek
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 DEVEX 3

Cenu Daniela Rapanta zriadil 
Historický odbor Matice sloven-
skej v roku 1997 ako  najvyššie 
ocenenie za prínos k rozvoju his-
torických vied, za zásluhy o poz-
nanie slovenských dejín a života 
Slovákov doma i v zahraničí. Za 

 Mnohoročné priateľstvo 
a pravidelné výmenné programy, 
založené na osobných vzťahoch 
k ľuďom, láske ku športovým 
aktivitám a snaha o vzájomné 
spoznávanie kultúr, môže prinášať 
nielen dobrý pocit, ale aj výz-
namné výhody pre zúčastnené 
strany. Občianske združenie Vý-
mena bez hraníc po transformácii 
a zaradení sa do siete partner-
ských miest v rámci EÚ a programu 
Európa pre občanov, prebralo na 
seba úlohu výkonného člena pri 
zabezpečovaní výmenných pro-
gramov. 

 „Bol tu veľký ľudský potenciál, 
zanietenci a úspešní reprezentanti 
obce – bola vôľa a chuť podielať 
sa na materiálnom, technickom 
aj fi nančnom udržaní programu. 
Presvedčila som sa, že cestou 
k úspechu je v takomto prípade 
najmä neúnavnosť.  Náš program 

vznikal podľa  pokynov Európ-
skeho kontaktného bodu takmer 
pol roka a potom sme s ním klopali 
na dvere inštitúcií aj jednotlivcov,“  
vysvetľuje Ing.arch. Eva Vargová, 
preds. OZ.
A poväčšine úspešne pochodili. 

Program tohoročného stret-
nutia bol bohatý a venovaný 
najmä školskej mládeži. Okruh 
tém tvorilo :
100.výročie od začatia 1.svetovej 
vojny (pamiatka na fr.generála 
M.R.Štefanika na Bradle 
18.10.2014)
25 rokov od pádu komunizmu 
(akcia Most Slobody – pamätník 
Železnej opony - 16.10.2014)
10 rokov od vstupu SR do EÚ 
(návšteva slovenského parlamentu 
a vyslanectva FR na Slovensku dňa 
17.10.2014)
Príprava pobytu žiakov v St.Brice 
s tematikou poznania princípov 

Pred hlavným vstupom do obce pribudla nová tabuľa. Po 
dokončení bude hrdo hlásať, že naša mestská časť je partner-
sky previazaná s mestom Saint Brice sous Forét. Rovnako, ako 
u našich francúzskych partnerov, verejne oznamuje záväzok „Par-
tnerskej dohody“ s  mestskou časťou Devínska Nová Ves.

 Už po 13. raz otvorí Nadácia Orange charitatívny program Darujte 
Vianoce. Pravidelne v čase Vianoc prostredníctvom neho dáva možnosť 
dobrosrdečným ľuďom pomôcť spríjemniť sviatky niekomu, pre koho by 
inak neboli pokojné či štedré. Na podporu žiadostí tento rok Nadácia 
Orange vyčlenila 50 000 eur. Tento príspevok však nie je konečný. Or-
ange sa rozhodol, že tento rok tiež prispeje k prežitiu krajších Vianoc so-
ciálne slabším, chorým či inak znevýhodneným ľuďom. Za každú kúpu 
paušálu alebo služby, ktorú zrealizujú jeho zákazníci, preto venuje do 
programu Darujte Vianoce 50 centov. Ešte viac ľudí tak bude mať šancu 
prežiť vianočné sviatky dôstojne a príjemnejšie. 

Ako darovať Vianoce s Nadáciou Orange
Všetci, ktorí chcú cez Vianoce pomôcť iným, môžu posielať svoje nápady 
a žiadosti o podporu dobrého nápadu na vianočnú pomoc od 24. ok-
tóbra do 17. novembra 2014 prostredníctvom stránky www.nadaciaor-
ange.sk.

Nadácia Orange opäť ocení najobetavejšieho
Vyvrcholením programu Darujte Vianoce bude udelenie špeciálneho 
ocenenia Srdce na správnom mieste. To je každoročne určené človeku, 
ktorý v rámci programu preukázal mimoriadne úsilie, obetavosť pre iných, 
citlivý a nezištný prístup. Jeho meno sa verejnosť dozvie v decembri tohto 
roka. 

Viac o grantovom programe Darujte Vianoce sa dozviete na:
www.nadaciaorange.sk

Spolocenská kronikaˇ
Udelenie Ceny Daniela Rapanta 2014

Partnerstvo obcí

matičnú „nobelovku“ za históriu získal historik Ivan 
Mrva z Devínskej Novej Vsi.

rok 2014 sa na základe rozhod-
nutia výboru Historického odboru 
Matice slovenskej stali laureátmi 
Ceny Daniela Rapanta dvaja his-
torici. Prvou ocenenou bola prof. 
PhDr. Marta Dobrotková, CSc., 
archivárka, historička slovenského 
vysťahovalectva a ženského hnu-
tia v 19. a 20. stor., v súčasnosti 
pedagogička a dekanka Filo-
zofi ckej fakulty Trnavskej univer-
zity. Druhým oceneným bol občan 
Devínskej Novej Vsi  doc. PhDr. 
Ivan Mrva, CSc. archivár a historik 
dejín slovenského novoveku a pe-
dagóg Filozofi ckej fakulty Univer-
zity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Miestny odbor Matice sloven-
skej v Devínskej Novej Vsi svojmu 
členovi srdečne blahoželá.

Juraj Strempek

NADÁCIA ORANGE OTVÁRA PROGRAM 

DARUJTE VIANOCE
VIANOCE POMÔŽU SPRÍJEMNIŤ AJ ZÁKAZNÍCI ORANGEU

a fungovania tamojšej samosprávy 
(rokovanie a pracovný obed 
delegácie na ZŠ I. Bukovčana 
16.10.2014)

 „Podrobnejšie informácie 
o školskej výmennej aktivite budú 
známe neskôr, nakoľko francúzsky 
partner (združenie Echanges sans 
Frontiere) predkladá materiál svo-
jej radnici začiatkom budúceho 
roka. Dnes mi pripadá ešte milá 
povinnosť, poďakovať sa všetkým 

zúčastneným za úspešný priebeh 
všetkých aktivít pobytu, naj-
mä francúzskym partnerom (za 
výrobu a dar informačnej tabule), 
mestskej časti, vedeniu, učiteľom 
a jedálni ZŠ I.Bukovčana, ÚPN, 
KPVS, kancelárii NR SR, AFR, 
Francúzskemu inštitútu, zariade-
niam a podnikateľom z DNV 
a okolia, všetkým členom OZ 
a žiakom ZŠ.“

Eva Vargová
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DEVEX 4

V dňoch 27.8 - 30.8. 2014 sa 
mažoretky TINA Bratislava – 
Devínska Nová Ves zúčastnili Maj-
strovstiev Európy a Majstrovstiev 
sveta v mažoretkovom športe, 
ktoré sa uskutočnili v Chorvátskom 
prímorskom meste Poreč. TINA 
sa na tento šampionát prebojo-
vala z Majstrovstiev Slovenska, 
odkiaľ si dievčatá priniesli:  5x 
titul MAJSTER SLOVENSKA, 1 x 
titul  I. VICEMAJSTER SLOVEN-
SKA a 1 x titul II. VICEMAJSTER 
SLOVENSKA. Prípravy na vrchol 
mažoretkovej sezóny v Poreči boli 
náročné, dievčatá obetovali kú-
paliská, dovolenky a dlhé hodiny 
trávili letné prázdniny v telocvični. 

Konkurencia na súťaži bola veľmi 
veľká, súťaže sa zúčastnilo viac 
ako 3000 súťažiacich z viacerých 
kontinentov. TINA však opäť 
ukázala, že patrí nielen medzi 
Slovenskú a Európsku špičku ale už 
aj svetovú. Z Poreča si mažoretky 
priviezli 2 x titul MAJSTRA SVETA 
a MAJSTRA EURÓPY, 1 x titul 
II VICEMAJSTRA SVETA a 2 x 
titul II VICEMAJSTRA EURÓPY. 
Za podporu súboru patrí veľké 
poďakovanie rodičom mažoretiek 
a mestskej časti Devínska Nová 
Ves. 

Mgr. Martina Benčuriková 
(Kurilová),vedúca súboru

 Jeseň prišla aj do 
Školského klubu detí pri 
Základnej škole P. Horova 
16 a deti našla pripravené. 
Všetci mali urobené 
krásne, farebné šarkany 
od výmyslu sveta.  Počasie 
nám prialo a poslalo nám 
dostatočne silný vietor. 
Deti veselo pobehovali 
s prekrásnymi šarkanmi 
pomedzi  jeseňou sfar-
bené a padajúce listy 
stromov. Z množstva krás-
nych šarkanov bolo ťažko 
vybrať najkrajšieho a pre-
to boli odmenené všetky 
deti sladkou odmenou. 
Všetci sa tešili z príjemne 
prežitého jesenného popo-
ludia.

Vychovávateľky ŠKD

Sú ozaj svetové

Šarkaniáda na ZŠ P. Horova 16

Pozýva všetkých záujemcov na FUTBALLOVÝ TURNAJ
KEDY? 17. novembra 2014 v pondelok (sviatok)
KDE? Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA (potrebné prezuvky do telocvične)

PROGRAM: 8.30-8.45 – registrácia* mladší (10-13rokov)
 9.00-11.00- turnaj mladší
 11.00-11.15 – registrácia* starší (14-16rokov)
 11.15-13.30- turnaj starší 
 13.30-13.45- registrácia* (17 a viac roční)
 13.45- 15.45- turnaj
Vytvorte si tímy (3 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať. Maximálny počet 
tímov na kategóriu je 6 (z toho 4 tímy sa môžu zaregistrovať vopred)!!!
Maximálny počet hráčov v tíme je 8.
*registrácia tímu možná aj vopred! Viac informácií na  www.goodsports.sk
REGISTRÁCIA prvých 4 tímov z každej kategórie končí 10. 11. 2014
Miesta budú ocenené. Tešíme sa na Vašu účasť! Tel.: 0902 705 507

Neziskové organizácie, ktoré 
pomáhajú seniorom, majú opäť 
šancu získať fi nančnú podporu 
z Fondu GSK. V hľadáčiku Fon-
du GSK budú projekty, ktoré 
pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, 
aktívnejšie, prinášajú im možnosť 
sebarealizácie a integrácie do 
spoločnosti. Príležitosť získať pod-
poru majú inovatívne, dlhodobé, 
udržateľné a prospešné projekty, 
ktoré pomáhajú seniorom na Slo-
vensku a majú merateľný dopad 
na ich začlenenie do spoločnosti. 

O fi nančnú podporu z Jesennej 
výzvy Fondu GSK môžu organizá-
cie požiadať vyplnením elektro-
nickej žiadosti na www.fondgsk.sk 
najneskôr do 15. novembra 2014. 
Výberová komisia rozhodne 
o výsledkoch do 10. decembra 
2014.

V prípade doplňujúcich 
informácií kontaktuje:

Zuzana Zúbeková, 
0917 641 054, 

zubekova@webster.sk

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
pozýva svojich členov 

v nedeľu 30. novembra 2014 
o 15:00 hod. do ISTRACENTRA 
na slávnostné vianočné posedenie

spojené s kultúrnym programom a občerstvením

FOND GSK VYHLASUJE JESENNÚ VÝZVU 2014
Projekty  zamerané na pomoc seniorom 

majú šancu získať podporu
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DEVEX 5

Silueta týchto dní: 
Pamätník obetiam totality 
na ružinovskom cintoríne
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DEVEX 6

 Pamätám si, akoby to bolo iba 
včera, hoci je to už viac ako 30 
rokov, keď som spolu so svojou 
babkou chodil robiť do vinohradu, 
ktorý sme mali medzi Devínskou 
a Devínom. Teta Marča, ako 
ju všetci volali, dlhé roky varila 
a piekla v Devínskej na svadbách. 
Od babky som sa naučil obrábať 
vinič, od strihania skoro na jar až 
po zber na jeseň. Vlastne som 
sa toho od nej naučil oveľa viac. 
Najviac sa mi na nej páčilo, ako 
potichu bez slov pracovala a keď 
už niečo povedala, tak to stálo 
za to. Asi som sa to naučil od nej, 
že oveľa radšej ako rozprávanie 
mám prácu. Nechcem tu teraz 

investovali viac 
ako 500 000 
eur, do škôl 
a škôlok sme 
investovali viac 
ako milión eur. 
Revitalizovali 
sme Istrijskú 
ulicu za penia-
ze z Európskej 
únie, vybudova-
li moderný ka-
merový systém, 
zrekonštruovali 
miestny rozhlas.
Desiatky úspeš-
ných projektov 
hovoria sami za 

Práca namiesto slov

vymenúvať všetko, čo sa nám po-
darilo za ostatné 4 roky spraviť. 

 Oči sa slovami oklamať nedajú 
a ako mi nedávno povedal jeden 
známy, je to jednoducho očividné. 
Či už je to splatenie dlhu vo výške 
330 000 eur, ktorí sme podedili 
po predchodcoch. Či kúpa 
pozemku na nové námestie za 
650 000 eur bez toho, aby sme 
si brali pôžičku. Na účtoch mest-
skej časti máme dnes oveľa viac 
peňazí, ako keď som nastupoval 
do úradu, hospodárime tak, ako 
sa v minulosti nehospodárilo. Vy-
budovali sme stovky parkovacích 
miest, vysadili stovky stromov, vytvo-
rili detské ihriská, do športu sme 

seba. Je postavená štvrtá vstupná 
brána do VW pre nákladné vozi-
dlá, výrazne sa tým odľahčila ulica 
J. Jonáša, na ktorej pribudla nová 
križovatka a nová 
cesta. Máme krásne 
vynovené zastávky 
MHD na sídlisku.  

 Len za posledné 
obdobie sme od VW 
Slovakia získali dary 
vo výške 140 000 
eur. Myslím, že 
nebudem ďaleko od 
pravdy, keď poviem, 
že to, o čom sa v 
Devínskej 16 rokov 
rozprávalo sa za po-

sledné 4 roky realizovalo. Dovoľte 
mi na tomto mieste poďakovať 
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 
Veľmi ma teší, že sa rozbehol pro-

jekt elektronizácie samosprávy, 
ktorý už v nasledujúcom roku pri-
nesie výsledky. 

 Viacerí z vás sa ma v posled-
nom čase pýtali, prečo kandidujem 
aj na post mestského poslanca. 
Vysvetlenie je jednoduché. Som 
presvedčený o tom, že je to práve 
starosta, kto pozná najlepšie 
problémy svojej mestskej časti. 
A keď je starosta zároveň aj mest-
ský poslanec, dokáže najlepšie 
presadiť záujmy mestskej časti na 
úrovni mestského zastupiteľstva. 
Skúsenosti iných starostov, ktorí sú 
zároveň aj mestskými poslancami 
to dokazujú. 

 Nebudem vám teraz pred 
voľbami sľubovať aj nemožné. 

Čo vám ale viem 
a chcem sľúbiť je to, že 
v prípade svojho zvo-
lenia budem pracovať 
tak poctivo a tvrdo 
ako doteraz. A taký 
výrazný skok dopredu, 
aký zažila Devínska za 
ostatné 4 roky, taký vám 
ponúkam spolu so svojím 
tímom poslancov zažiť 
aj v nasledujúcich ro-
koch. Pokračujme v tom, 
čo sme začali pred 
4 rokmi, pokračujme 
v zmenách, ktoré našej 
Devínskej pri-niesli roz-
voj. 

Viac informácií 
nájdete na mojej

 internetovej stránke: 
www.milanjambor.sk 

Milan Jambor, 
starosta 

Devínskej Novej Vsi
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DEVEX 7 
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DEVEX 8

PRÁCA NAMIESTO SLOV, VÝS
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DEVEX 9

SLEDKY NAMIESTO SĽUBOV

Viac na: www.milanjambor.sk
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DEVEX 10

PRÁCA NAMIESTO SLOV, VÝSLEDKY NAMIESTO SĽUBOV

ROBÍME TO PRE DETI

Máloktoré dieťa vníma svo-
je športové víťazstvá v rannom 
veku, ako svoje víťazstvo. Ak sa 
tak stane, je to práve to geniálne 
dieťa, veľký talent, a takto ta-
lentované deti potrebujú veľmi 
odborný prístup a samozrejme 

aj to zázemie ktoré sa snažíme 
v Devínskej Novej Vsi vrátiť do 
normálnych koľají. Víťazstvá detí 
sú nimi samými vnímané hlav-
ne ako víťazstvá tých, ktorí ich 
k tomu vedú, ktorí im neustále 
hovoria, aké sú a budú dobré, 
ako všetkých porazia, ako sa 
treba stále snažiť, aby ich nikto 
nepredbehol, aby boli úspešní. 
Uvedomme si, ako často hovo-
ríme tieto frázy svojim deťom: 
nešportuješ pre trénera, neučíš 
sa pre učiteľa, športuješ a učíš 

sa hlavne sám pre seba. Špor-
tovanie detí by malo byť hlavne 
o hodnotách. Nie o výkonoch. 
Ako často s malou dušičkou pri-
jímajú gratulácie a neustále sa ob-
zerajú, či ich naozaj okolie podrží, 
či im zatlieskajú, či ich pochvália, 
či naozaj uspokojilo všetky očaká-
vania rodičov a trénera. Pre dieťa 
je hlavne z dôvodu perspektívy 
veľmi dôležité, aby cítilo, že sa 
stále zlepšuje a že túto šancu má 
aj neskôr a preto je to našou úlo-
hou aby sa cítilo v tréningovom 

procese ako doma. Preto sa mu-
síme snažiť pokračovať v budo-
vaní športovísk a zázemí najmä 
s pomocou mestskej časti Devín-
ska Nová Ves. Poďakovanie patrí 
starostovi mestskej časti Milanovi 
Jamborovi, sponzorom, miestnym 
športovým klubom a samozrejme 
ďakujem rodičom za ich podporu 
a ich ochotu pomáhať pri rôznych 
pomocných prácach. Postupne by 
som Vám chcel predstaviť aspoň 
niekoľko projektov na čom sme sa 
všetci podieľali:

Záujem o šport na Slovensku stále existuje. Chýba ale väčšia podpora štátu 
pri rozvíjaní talentov, infraštruktúra športovísk nie je dostatočná. Ale to je 
kameňom úrazu asi vo všetkých športových odvetviach v tejto krajine. A preto 
som sa snažil v Devínskej Novej Vsi toto všetko postupne prinavrátiť za tie 
necelé 4 roky ako konateľ DNV Športu.

Ihrisko MEČÍKOVA pred 
rekonštrukciou r. 2011.

Ihrisko MEČÍKOVA po 
rekonštrukcii r. 2011.

Oprava svetiel hlavný 
štadión na Vápencovej.

Nové striedačky 
na Vápencovej.

Areál Delená Areál Delená Areál Delená Areál Delená

Areál Delená - tenisové kurty 
pred úpravou v roku 2011.

Areál Delená

PRED TERAZ

PRED TERAZ PRED TERAZ
Areál HOROVA

Areál HOROVA - nové siete.

Areál HOROVA Areál HOROVA - 
nová dráha 
s podporou VW.

PRED

TERAZ

PRED TERAZ
Areál Vápencová - tréningové ihrisko. Tréningové 

ihrisko s novým 
oplotením.
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DEVEX 11

PRÁCA NAMIESTO SLOV, VÝSLEDKY NAMIESTO SĽUBOV

Areál VÁPENCOVÁ - 
pred výstavbou 
hokejbalového ihriska.

Areál VÁPENCOVÁ - počas 
výstavby hokejbalového ihriska.

Areál VÁPENCOVÁ - počas 
hokejbalových zápasov.

Areál VÁPENCOVÁ - počas 
dvojtýždňového kempu detí.

Areál VÁPENCOVÁ - 
budova pred rekonštrukciou.

Areál VÁPENCOVÁ - 
budova po rekonštrukcii.

Areál VÁPENCOVÁ - 
vnútorná časť počas 
rekonštrukcii.

Areál VÁPENCOVÁ - vnútorná 
časť pred rekonštrukciou.

Areál VÁPENCOVÁ - 
vnútorná časť pred 
rekonštrukciou.

Areál VÁPENCOVÁ - vnútorná 
časť pred rekonštrukciou.

Areál VÁPENCOVÁ - 
vnútorná časť po 
rekonštrukcii.

Areál VÁPENCOVÁ - turnaje detí
v spolupráci s futbalovým klubom FCL.

 Darovať krv (a bezplatne), 
darovať kus seba nezištne 
v prospech iných... považujem za 
jeden z najušľachtilejších počinov, 
akým sa môže človek voči človeku 
prejaviť.

 A hoci dnešná doba hýri mno-
hými nelichotivými prívlastkami, 
môžeme byť šťastní a hrdí, že 

medzi nami žijú aj takí pre ktorých 
je darovanie prirodzená vlastnosť.

 Darovanie krvi patrí medzi 
obzvlášť záslužné činy. Preto 
potešila pozvánka na slávnostné 
ocenenie darcov krvi vo štvrtok 30. 
októbra, kde oceňovali tých naj. 
Najvernejších, najvytrvalejších, 
jednoducho NAJ. Patria k nim 

aj občania Devínskej Novej Vsi, 
ktorým prezident Slovenského 
Červeného kríža so svojimi spolu-
pracovníkmi odovzdal ocenenia. 

 Striebornú Jánskeho plaketu 
(za 20 a viac odberov) prevzali 
Ing. Tatiana Kubinová z ulice P. 
Horova, Ing. Michal Bezák z ulice 
I. Bukovčana a Bc. Andrea Valen-

tová z ulice Š. Králika. Zlatú pla-
ketu (za 30 a viac odberov) pre-
vzala Mgr. Lucia Kiszelová z ulice  
Š. Králika a diamantovú plaketu 
(za 80 a viac odberov) prevzal 
Ing. Juraj Švec, CsC. z ulice M. 
Marečka.
 Sme na vás hrdí a ešte raz 
vďaka vám.

Peter Krug

VĎAKA VÁM

Prečo pokračovať?
 Keď človek stavia dom 
a pomáha rodina i susedia 
pomôžu, teší tá spoluúčasť, zá-
ujem i ochota pridať svoju 
tehličku pre dokončenie diela. 
Rovnaký pocit som mal aj počas 
ostatných štyroch rokov. Ba tro-
chu viac ma tešilo, že napriek 
občasným kverulantom, „akože 
oponentom“ a sem – tam, treba 
priznať, aj neprajníkom, Devínska 
zaznamenala istý nástup dopre-
du, istý pokrok i vízie ako by to 
mohlo u nás v obci vyzerať. 
 Nebudem vymenovávať, veď 
to musí vidieť každý, spomínajú 

to, dnes už aj bývalí poslanci, i tí, 
čo sa pripravili kandidovať do 
zastupiteľstva nového.
 Možno som prispel svojou tro-
chou, plnil sľúbené – informovať 
občanov o tom, čo sa bude diať, 
čo sa udialo, či sa zatiaľ nepo-
darilo.
 Tiež rovnako, ako pred štyrmi 
rokmi, som sa nedal znechutiť 
neprajníkmi a prijal som po-
nuku pokračovať v začatom die-
le. Poučený z ostatných rokov 
mám dojem, že viem čoho sa 
obávať, čoho sa vyvarovať, kam 
smerovať. 

 A čo robiť. Mladým a občas 
prchkým kolegom poradiť 
ako stíšiť a zauvažovať, v in-
formovanosti občanov, ak 
sa bude dať pokračovať, ba 
ak by sa zadarilo aj kvalitu 
zvýšiť..., v miestnom odbore 
Matice slovenskej sa ďalej 
venovať festivalu slovenskej 
národnej piesne, i v kultúre 
prispieť skúsenosťami... tak 
trochu teda pridať polienka na 
ohník rozkvetu našej Devínskej 
v každej oblasti tak ako dote-
raz.

pkPeter Krug
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DEVEX 12

 Ste pomerne mladý 
človek, čo vás presvedčilo 
vstúpiť do politiky?

M: Úprimne? Prezident Andrej 
Kiska. Svojim prejavom a výz-
vou pre mladých ľudí, aby sa 
zapojili do volieb a aktívne sa 
spolupodieľali na smerovaní 
našej krajiny. V Devínskej 
Novej Vsi žijem od narodenia. 
Vyrastal som tu a zažil tu veľa 
dobrého ale aj zlého. Devínska 
sa mi menila pred očami a teraz 
je čas, kedy som si povedal, že 
na tom, aby sa jej ďalšie zmeny 
diali v prospech obyvateľov, 
je potrebné pracovať. Dostal 
som príležitosť byť v tíme sta-
rostu Milana Jambora a to je 
ďalší z dôvodov prečo som 
sa rozhodol kandidovať. Tak 
kvalitného starostu akého sme 
mali možnosť mať počas pred-
chádzajúcich 4 rokov, nám 
závidia vo všetkých mestských 

častiach. To ako sa Devínska 
zmenila - to je výsledok práce 
a nie nesplnených sľubov. Ja 
chcem pracovať a nie sľubovať.

 Vaše povolanie je 
tiež veľmi zaujímavé. Ste 
poštár. Dá sa táto vaša 
práca spojiť s prácou po-
slanca?

M: Či sa to dá? Ja sa denne 
stretávam s obyvateľmi DNV. 
Zoči voči. Počúvam čo ich 
trápi, z čoho majú radosť. 
Väčšinu z nich poznám po 
mene. Rozumiem tomu čo mi 
rozprávajú. Mám prechodenú 
každú ulicu v Devínskej a počas 
mojej práce som mal možnosť 
spoznať väčšinu obyvateľov. 
Ja reálne viem, čo ľudí trápi. 
A keď viete čo ľudí trápi, viete 
aj to, čo by ste mali urobiť aby 
sa ich problémy vyriešili. Vrá-
tim sa k prvej otázke. To čo 

 Prečo ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca 
mestskej časti Devínska 
Nová Ves?

J: Za posledné obdobie sa toho 
v mojom osobnom živote strašne 
veľa zmenilo. Dostaval som 
dom, narodila sa mi dcéra a ja 
som si uvedomil, že na to, aby 
mala moja rodina krajší život 
potrebujeme, aby sa o nás starali 
tí, ktorých si volíme. Je pravdou, 
že som bol do nedávna nevolič 
a voľby som považoval za 
zbytočné. Uvedomil som si však, 
že práve týmto pohľadom na 
komunálnu politiku nedokážem 
zmeniť nič. Voliť treba a treba 
si vybrať takých zástupcov, ktorí 
sa Vám vedia pozrieť do očí, ro-
bia v prospech mestskej časti a 
hlavne v prospech obyvateľov. 
A áno veľmi ma ovplyvnila aj 
výzva prezidenta Andreja Kisku, 
ktorého si nesmierne vážim 
a teším sa z toho, že máme 

konečne nekomunistického ro-
zumného a nezávislého prezi-
denta.

 Momentálne je trend 
taký, že do volieb idú kan-
didáti ako nezávislí. Vy ste 
si vybrali tím terajšieho 
starostu Milana Jambora. 
Prečo?

J: Milan Jambor ako starosta po-
sunul našu mestskú časť dopre-
du. Po štyroch rokoch jeho práce 
je naozaj vidieť, že smerovanie 
DNV je veľmi dobré. S Milanom 
sme viedli množstvo debát o 
ďalších možnostiach našej mest-
skej časti a o plánoch do budúc-
nosti. Prečo som si vybral práve 
tím Milana Jambora? Práve pre 
to, že naše zmýšľanie o problé-
moch a ich riešeniach je veľmi 
podobné a vzhľadom na jeho 
doterajšie pôsobenie môžem 
povedať, že to nezostane iba 
pri rečiach. Ak nastane nejaký 

Tri otázky pre kandidáta
Martina Kňazovického

Štyri otázky pre kandidáta
Jozefa Ďuroviča

ľudí trápi a znepríjemňuje im 
život sú častokrát maličkosti, 
ktoré sa dajú vyriešiť veľmi 
jednoducho. Keď ich však po-
slanci nepoznajú, nemôžu ich 
vyriešiť. Ja ako poštár o týchto 
problémoch viem a tým pádom 
ich viem aj riešiť - samozrejme 
ako poslanec.

problém, proste ho spoločne 
vyriešime. 

 Vaše povolanie je 
hasič - záchranár. Ako sa 
to dá spojiť s politikou?

J: No to je veľmi jednoduché. 
Mojim životným poslaním je 
zachraňovať ľudské životy. 
Čo je však v mojej práci ešte 

 Čo pre vás 
znamená komu-
nálna politika?

M: Dlhé roky som tan-
coval vo folklórnom 
súbore. Precestoval 
som vďaka tomu 
množstvo krajín. 
Nikde som sa nes-
tretol s tým, že by 
sa ľudia hanbili za 
krajinu, v ktorej žijú. 
Politika je pre mňa 
nástrojom, ktorý by 
mal zabezpečovať 
také podmienky, aby 
sa ľudia nemuseli 
hanbiť za krajinu, 

mesto, obec či mestskú časť, 
v ktorej žijú. Dovoľte mi preto aj 
prostredníctvom tohto rozhovo-
ru vyzvať všetkých obyvateľov 
Devínskej aby prišli voliť. To 
je jediný spôsob akým môžu 
zabezpečiť to, aby sa nemuseli 
za to kde žijú hanbiť

zrk

dôležitejšie je pre-
vencia. Predchádzať 
situáciám, ktoré môžu 
ohroziť ľudské zdravie 
a život. Ako poslanec 
mestskej časti bu-
dem navrhovať také 
riešenia, ktoré budú 
v prvom rade pre 
obyvateľov DNV. 
Také riešenia, ktoré 
znížia mieru kriminal-
ity, zvýšia bezpečnosť 
v našej mestskej časti 
a v neposlednom 
rade zlepšia kvalitu 
života pre seniorov 
a rodiny z deťmi. Se-
niorom byť vďačný 

a rodinám pripraviť také pod-
mienky aby ich deti vyrástli v 
schopných ľudí, pretože to je 
naša budúcnosť. 

 Čo prvé urobíte po 
voľbách?

J: Ak budem úspešný, vyhrniem 
si rukávy a začnem robiť.

zrk
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DEVEX 13

 Nadväzujem na môj príspe-
vok v predchádzajúcom čísle. 
Na ktorom poli chcem prispieť 
k lepšej dopravnej situá-
cii v Devínskej a najbližšom 
okolí. Hovoril som o deťoch 
a starostlivosti o dopravnú 
výchovu mládeže. S tým úzko 
súvisí aj prevencia predchád-
zania kolíznych situácii na 
našich cestách. K tomu môže 
slúžiť prednášková činnosť 
odborníkov dopravy, polície, 
názorno-preventívne podujatia 

(filmy, videa, besedy...), ale aj 
kultúrno-populárne a náučné 
podujatia pre všetky vekové kat-
egórie občanov.
 A v tejto oblasti chcem 
pomáhať vytvárať podmien-
ky. Pravda na znižovaní ne-
hodovosti sa môžu, a mali by 
podieľať nielen výrobcovia do-
pravných prostriedkov, vodiči, 
cestári, polícia, ale aj chodci 
od deti po seniorov.
 Čo ma neteší, to sú spoje-
nia Devínskej s okolím. Do-

Rozhodol som sa kandidovať, 
aby som mohol pre Devínsku 
Novú Ves a jej obyvateľov niečo 
spraviť a nie sa len prizerať. 
Celé generácie mojej rodiny  
žijú v našej obci a jej problémy 
preto dobre poznám. Mám záu-
jem o to, aby sa všetci obyvate-
lia cítili v našej Devínskej dobre, 

preto by som chcel prispieť 
k zlepšeniu podmienok par-
kovania, aby sa pokračovalo 
v rekonštrukcii chodníkov a 
ciest, k rozšíreniu možností 
kultúrneho vyžitia mládeže 
a našich seniorov, podporím 
taktiež každý dobrý nápad od 
našich obyvateľov v rozvoji 

 Nuž. Voľte múdro a nie inak, 
alebo naopak.
 Jednoducho.
Stretávame sa v skupinách a par-
tiách a diskutujeme. Tak sa môže 
stať, že sa stretnete s rovnakými 
názormi u rôznych ľudí. Nič to na 
veci nemení, každý jeden ide do vo-
lieb za seba dobrá rada mu môže 
len pomôcť.
 Ak chcete, aby Devínska 
pokračovala v nastúpenom trende 
rozvoja ako vidíte, tak je potrebné, 
aby rokovania zastupiteľstva boli 
jednotné (nie jednofarebné, nie 
beez diskusie...). Veď všetky otázky 

Na cestách bezpečne

Náš domov je tam,
kde sa cítime dobre!

pravné komunikácie 
sú nepostačujúce 
a v zlom stave. Treba 
zlepšiť spojenia s no-
vopostaveným cen-
trom Bory, ale aj so 
Záhorím a Devínom.
 K tomu chcem prispieť 
svojimi znalosťami 
a skúsenosťami.
 

Viliam Liedl, 
kandidát na 

post poslanca 
miestneho 

zastupiteľstva.

športu  a v neposled-
nom rade, čo nám 
všetkým leží na srdci, 
aby bola Devínska 
Nová Ves čistejšia a 
bezpečnejšia. 

Radoslav Krajčír 
– zmena 

k lepšiemu.     

 » Kontakt:  
radokrajcir@
gmail.com «

 Keď nahádžete do hrnca 
prvotriedne potraviny nie je ešte 
záruka, že výsledný produkt 
bude prvotriedny. Jednoducho tie 
jednotlivé produkty musia spolu 
pasovať, spolu hrať, spolupracovať. 
A tak to vidím aj na zložení nášho 
obecného parlamentu. Asi by som 
zbytočne namiešal to najlepšie, 
čo sa mne zdá, (pretože jeden 
zo šesťdesiatich je môj spolužiak, 
druhý je z rodiny, tretí je dobrý 
stavbár... ) ale nemusí takáto zmes, 
podľa mňa jednotlivcov – sólistov, 
vytvoriť aj najlepší orchester. Preto 
asi dobre pouvažujem, dám šancu 
popri skúsených a overených aj 
novým. Vlastne som chcel tým 
povedať, že budem voliť tých okolo 
súčasného starostu, nech ťahajú za 
jeden povraz.
milan h
 Všetkym novozvoleným (sta-
rostovi aj poslancom) budem 
blahoželať. Nech však vyriešia do-
pravu z Devínskej  a do Devínskej. 

Kruháčov tu neďaleko budeme 
mať ako húb po daždi, ale ako 
sa k nim dostaneme? Po tej úzkej 
ceste (a povytĺkanej parádne) bez 
bezpečných krajníc smerom na 
Lamač a Patrónku, alebo smerom 
na Záhorie kde je kúsok dobrý, 
kúsok úzky a ostatná sesta po Stu-
pavu taká medzidedinová. A nech-
cem kuvikať, ale ani cesta do Deví-
na nie je žiadne terno! Hlavne, že 
máme najraritnejší kruháč na sídliku 
za Kolóniou, kde bez problémov 
neprejde ani Škoda-Forman.

ml
 Pýtali sa ma: Prečo 

je poniektorý občan taký 
„odstrihnutý“? Pátral som, 
až som dostal odpoveď.
Koho vám to pripomína? Niekoho, 
kto nechápe vyššie etické pojmy. 
Niekoho, kto je tvrdohlavý, chýba 
mu kritický nadhľad a má zvýšené 
sebavedomie. Niekoho, kto má 
narušenú logickú pamäť a nah-
rádza ju dobrou mechanickou 

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

SLOVO MAJÚ NOVOVEŠŤANIA
pamäťou, a preto naučené frázy 
a citáty opakuje bezmyšlienkovite, 
často v nevhodných súvislostiach. 
Ide o niekoho, kto zlyháva pri zvlá-
daní nových situácií, kto nedokáže 
odlíšiť podstatné od nepodstat-
ného, pochopiť vzťahy medzi 
vecami a pochopiť argumenty a 
protiargumenty. 
 Možno sa vám to zdá nelogické. 
Predstavil som si niektoré zasa-
dnutia nášho zastupiteľstva ako 

sa tvrdošijne prebojovávalo dlhé 
hodiny čosi, čo nakoniec uviazlo 
alebo sa vysvetlilo. Len koľko času 
sa zmárnilo?!

jozef  p
 Sledoval som nedávno spra-

vodajstvo DTV.(záznam z rokova-
nia miestneho zastupiteľstva)
Mnohí znervózneli do nepríčetna. 
Aj vodu by obrátili hore kopcom..... 
len aby vyhrali voľby............

emil

Ako teda voliť ?
Ako krúžkovať?

sa dajú prediskutovať dopredu, 
pred rokovaním a televíznymi kam-
erami. Netreba predsa silou mocou 
byť proti, netreba veľa a zbytočne 
rozprávať a počúvať sa, kochať 
sa tým, aký som úžasný, netreba 
jachtať a zdržiavať zbytočne, 
pretože materiály som nestačil ani 
prečítať, nieto preštudovať, netreba 
komplikovať a uzliť aj to, čo je jed-
noduché, ale ja chcem uk ázať, aký 
som študovaný a ide mi o víťazstvo 
mojej strany, môjho hnutia, či zosku-
penia.
 Nebudem v zoznamoch hľadať 
tých, ktorí tu už dávno boli a dom-
rvili, čo sa dalo! Tých som vylúčil 
ako prvých. Potom som vylúčil no-

(pokračovanie na strane 15)
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DEVEX 14

OSLÁVTE
OTVORENIE BORY MALL
BOHATÝ PROGRAM
OD 13. DO 16. NOVEMBRA

KAŽDÝ DEŇ VEĽA DARČEKOV A AKTIVÍT PRE CELÚ RODINU AŽ DO 20:00

POLEMIC
KATARÍNA
KNECHTOVÁ 
MODERUJÚ:
MIMO A CUCO 

15. NOVEMBER

CIRKUS KUS
MARTIN HARICH 
MODERUJÚ:
MIMO A VERONIKA HATALA

16. NOVEMBER

LACI STRIKE
MAJK SPIRIT
MODERUJÚ:
MIMO A CUCO 

14. NOVEMBER

SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE O 10:00
LAVAGANCE
HEX
MODERUJÚ:
SAJFA A KRISTÍNA FARKAŠOVÁ

13. NOVEMBER

MHD – linky číslo   21   25   92    PRÍMESTSKÁ LINKA – číslo  102401

KYVADLOVÁ DOPRAVA:
BRATISLAVA: Karlova Ves (Borská) – Dúbravka – Bory Mall – Lamač (Segnáre) obojsmerne
ZÁHORIE: Stupava (Autobusová stanica) – Záhorská Bystrica – Bory Mall obojsmerne 

AKO SA K NÁM DOSTANETE

WWW.BORYMALL.SK

Bory Mall - Inzercia_DNV express_182x254mm_1114 _V1.indd   1 3.11.2014   15:46
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DEVEX 15

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% 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

 04 - SLUŽBY
• 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

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• 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

07 - ROZLIČNÉ
• 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 

Užite si s rodinou bohatý program

Rodinné nákupné centrum Bory Mall slávnostne otvorí už 13. novembra 

o 10:00 hodine. Návštevníci si užijú okrem spomínaných hlavných interpre-

tov aj skupinu LAVAGANCE či KATARÍNU KNECHTOVÚ. Veľkolepej hudob-

nej show budú predchádzať vystúpenia miestnych folklórnych, speváckych, 

tanečných a  záujmových skupín. V  piatok 14.  11. celé nákupné centrum 

roztancuje STREET DANCE ACADEMY a LACI STRIKE. Pre deti je navyše 

pripravená balónová a  trumpet show, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, 

ako aj vystúpenie mažoretiek. Veľa smiechu a zábavy prinesú do Bory Mall 

špeciálni klauni na chodúľoch a BUPPI – Detský svet. Okrem toho si organi-

zátori prichystali aj mnoho iných atrakcií a súťaží o krásne ceny. Napríklad 

hneď prvých 100 zákazníkov, ktorí nakúpia v Bory Mall za 5 Eur, získa až 

20 eur na ďalší nákup.

Novinky aj obľúbené značky

Nákupné centrum prinesie viacero nových značiek. Pre dámy sú pripravené 

predajne Sinsay či Yamamay, spoločný nákup oblečenia si budete môcť vy-

chutnať už aj v predajni Mango, ktorá do Bratislavy po prvýkrát prinesie kole-

kciu aj pre pánov a deti. Detskú módu navyše doplní fashion koncept Brums. 

Úplnou novinkou je aj Kids Sport Academy, kde si deti budú môcť zábavnou 

formou pod vedením trénerov zacvičiť, či predajňa Lego. Svoje prevádzky 

v Bory Mall otvoria aj H&M, C&A, Reserved, Lindex a Terranova. Športové 

potreby ponúkne Nike, Sports Direct a A3 Sport. Nebude chýbať predajňa 

hračiek Alltoys, kníhkupectvo 

Panta Rhei alebo významný 

hráč na trhu so spotrebnou 

elektronikou – Nay Elek-

trodom. Prvú predajňu na 

Slovensku v Bory Mall otvorí 

značka Skechers a určite ne-

smiete vynechať návštevu 

špecializovaných predajní Di-

gital Golf či Trapper.

Jednoduchá

doprava i parkovanie

Veľkou výhodou Bory Mall je poloha pri diaľnici D2 a bezplatné parkovanie 

na viac ako 2 400 parkovacích miestach priamo pri nákupnom centre. 

Dostupnosť MHD zabezpečia autobusové linky číslo 21, 25 a  92, ako aj 

prímestská linka č. 102401 na trase Bratislava – Marianka – Stupava – 

Borinka. Pre väčšie pohodlie bude premávať aj kyvadlová doprava vo far-

bách Bory Mall. V rámci Bratislavy bude obojsmerná denná linka na trase 

Karlova Ves (Borská) – Dúbravka – Bory Mall – Lamač (Segnáre) a v rámci 

prímestskej dopravy denný obojsmerný spoj zo Stupavy (autobusová stani-

ca) cez Záhorskú Bystricu až do Bory Mall.

V Bory Mall vystúpia HEX, 
POLEMIC, MAJK SPIRIT 
aj klauni na chodúľoch

OSLÁVTE
OTVORENIE
BORY MALL
13. – 16. NOVEMBRA

WWW.BORYMALL.SK

Bory Mall - PR clanok, DNV express, 182x127_1114.indd   1 3.11.2014   16:51

torických rypákov a podvadznohy  
a z toho, čo mi zostalo som vybral 
dvanástich u ktorých je predpoklad, 
že sa nebudú vadiť, ale pomáhať 
realizovať program rozvoja obce 
v prospech občanov, v prospech jed-
notlivých časti tak, ako to potrebujú. 
 Že to ide, dokázala časť poslan-
cov čo podržala starostu a ťahala 
za jeden povraz. A nemusia sa 
potom búchať v prsia „toto sme my 
vybavili, toto sme my, naše hnutie, 

Ako teda voliť ? Ako krúžkovať?
(pokračovanie zo strany 13)

Základná umelecká škola Istrijská 22, 841 07 Bratislava

Základná umelecká škola vás pozýva na:
Koncert „Jesenné múzy -  pocta patrónke hudby, sv. Cecílii“,  kostol Ducha 
Svätého v DNV, 19. november 2014, 18:00 hod.
„Katarínsky koncert“, kde sa spoločne predstaví Festivalový orchester Bratislava 
a Rosica, Istra Centrum, 23. november 2014, 17:00 hod.
Tanečno-divadelný galavečer „Farebná jeseň“, Istra Centrum, 27. november 2014, 
18:00 hod.
„Malý Mikulášsky koncert“ - SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68, 18:00 hod.
„FOR Bratislava hrá pre Bratislavu“, hudobný galavečer  Festivalového orches-
tra Bratislava a jeho hostí. DK Dúbravka, 5. december 2014, 18:00 hod. 

Tel./Fax: 02/6476 1142 • e-mail:  zusistrijska@ba.netlab.sk

či združenie zariadili...“. Veď nato 
ste tam, nato vás zvolili, aby ste pra-
covali a bolo vidieť výsledky. Mys-
líte, že ľudia nevidia? Že im treba 
osobitne to zdôrazňovať v novinách 
celej Bratislavy a okolitých dedín, 
čo sa robí na našom území? Iste, 
vždy sa nájdu notorickí nespoko-
jenci, notorickí povýšenci, notorickí 
najmúdrejší, ktorí budú radiť, len 
ruky budú odťahovať. Nielen od 
brigády na ulici, ale aj od dobrých 
úmyslov.                     jb,an,pat,fš

Devex 12-2014.indd   15Devex 12-2014.indd   15 6.11.2014   15:216.11.2014   15:21



DEVEX 16

 
 

DEVínskonovoveský Expres – mesačník pre občanov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug – Devínsky Expres, IČO: 11 668 237, 
841 07 Bratislava, Kalištná 9, Vydanie: 07. 11. 2014, ročník XXIV. Cena výtlačku: bezplatne. 
tel.: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: každý prvý týždeň (piatok) v mesiaci. Vychádza: 1 krát mesačne. 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

• bezdôvodné a ľubovoľné 
spomaľovanie vodičov pri pre-
chádzaní alebo obchádzaní 
miesta dopravnej nehody a tým 
spôsobené znemožňovanie 
plynulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky,

• nerešpektovanie tzv. „zipového 
systému“ vodičmi motorových 
vozidiel v cestnej premávke naj-
mä pri vjazde alebo zjazde na 
alebo z napájacích pruhov,

• počas už vzniknutej dopravnej 
kolóny v súvislosti s dopravnou 
nehodou bezdôvodné obmed-
zovanie prejazdu vozidiel zá-
chranných zložiek prechádza-
júcich daným úsekom 

• nestriedanie rýchlych 
a pomalých jazdných pruhov, 
najmä v úsekoch diaľnic, 
diaľničných obchvatov 
a rýchlostných ciest, bezdôvod-
né neprimerane pomalá jazda 
vodičov motorových vozidiel 
v jazdných pruhoch určených 
pre rýchlejšie vozidlá, 

• nedodržiavanie ustanovených 
rýchlostí vodičov pri prejaz-
doch úsekmi kde dochádza 
k odstraňovaniu následkov do-
pravných nehôd, alebo z dôvo-
du opráv na vozovke čo má 
za následok vznik dopravných 
kolón,

• k spomaleniu premávky, násled-
nému zvýšeniu rizika vzniku 
dopravných a s tým súvisiacimi 
dopravnými zápchami často 
dochádza aj v prípadoch nepri-
aznivých poveternostných pod-
mienok najmä v čase zvýšenej 
hustoty premávky na cestných 
komunikáciách v obci ako aj 
mimo obce.

msKrPZBa

Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru opä-
tovne apeluje na vodičov 
motorových vozidiel 
Krajské riaditeľstvo Policajného 
zboru v Bratislave opätovne 
apeluje na vodičov, aby jazdili 
bezpečne, plne sa venovali ve-
deniu vozidla a rýchlosť jazdy 
za každých okolností prispô-
sobili svojim schopnostiam 
a vlastnostiam motorových vozi-
diel. Zodpovedným prístupom 
a dôsledným dodržiavaním pra-
vidiel cestnej premávky vodiči 
predídu neželaným a tragickým 
následkom na cestách. 

 Za obdobie od 01.01.2014 
do 30.09.2014 eviduje Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru 
v územnej pôsobnosti Diaľničného 
oddelenia Policajného zboru 
v Bratislave celkovo 118 prípadov 
dopravných nehôd, z toho v 1 
prípade došlo v súvislosti s do-
pravnou nehodou k úmrtiu osoby, 
ťažké zranenia v súvislosti s do-
pravnou nehodou utrpelo 5 osôb, 
25 osôb utrpelo v súvislosti s do-
pravnou nehodou ľahké zranenia. 
Na cestách Bratislavského kraja 
je vznik dopravných kolón ovply-
vnený viacerými faktormi, medzi 
ktoré patria najmä: 
• nedodržiavanie predpísanej 

maximálnej alebo minimálne 
povolenej rýchlosti vodičmi 
motorových vozidiel v cestnej 
premávke, najmä pri jazde na 
diaľniciach, diaľničných obch-
vatov a cestách prvej triedy, Hypermarkety na Slovensku 

sa starajú o mäso tak, 
ako o vlastné dieťa. 
Keď začína smrdieť, 
tak ho prebalia...

•••
Príde pár do čínskej 
reštaurácie a objednávajú 
si z jedálneho lístku. 
Pricupitá šikmooký majiteľ 
podniku a pýta sa: 

- Uš šte ši vybrali? 
Vtom pani otočí stránku 
a na nej sú špeciality 
podniku. Pani sa nestačí 
diviť, keď tam vidí pečené 
mačky, potkany 
a pokrájane psy. Zalomí 
rukami a zvolá: 
- Ježkove oči! 
- Škvelý výber, pani, 
uš ša to nešie!

JOGA PRE VAŠE ZDRAVIE 
a zlepšenie kvality života

KURZY JOGY

v Devínskej Novej Vsi, od októbra 2014

kurz: Joga pre zdravie
streda: 16,45 – 18,20 hod., otvorenie 22.10.
kde? Dom sociálnych služieb SENECIO
Na Grbe 2, za Ternom
Kurz je určený nielen pre zamestnancov 
senecia, ale aj pre 
záujemcov z radov 
obyvateľov Devínskej, 
vo veku od 15 do 70
rokov, vlastne pre 
každého, kto má 
záujem

kurz: 
Joga pre zdravie
štvrtok: 
19,00 – 21,15 hod., 
otvorenie 9.10.

kurz: 
Škola chrbtice 
a dýchania
piatok: 08,30 – 10,00 hod., otvorenie 10.10.
Kto má problémy s chrbticou a dýchaním
odporúčame kurz absolvovať

kde? Čaroin, Kosatcová 24

vedie: Ing. arch. Jaroslav Práger, lektor jogy SAJ

IRIS – štúdio celostného zdravia

Informácie a prihlásenie:  

www.irisjoga.sk • jaro@irisjoga.sk

tel.: 02 / 6476 1147

ponuka pre fi rmy: starostlivosť o zdravie zamestnancov

10. KOLO 19. 10.
FK Lok. DNV - ŠKP Inter Dúbravka BA 3:0 (0:0)
góly: Rischer W., Hrdlička, vlastný

11. KOLO 25.10.
FK Lamač BA - FK Lok. DNV 1:1 (1:1) 
góly:Hasim Rashid Bakar
 
12. KOLO 02.11. 
FK Lok. DNV - SDM Domino BA 5:1 (2:0) 
góly:Hrdliča 3, Penzeš 2

Ing. Marián Spišiak

FUTBAL MASKÁČIK
Požičovňa 

karnevalových 
kostýmov

Galbavého 2, BA – Dúbravka

Tel. 0940 485 957

www.maskacik.sk
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