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Vyšší plat starostovi? Na to ešte čas nedozrel
Zrejme v snahe nezaostať za celoslovenským folklórom, aj naše
miestne zastupiteľstvo sa má na najbližšom rokovaní zaoberať
návrhom, ktorý predložila koalícia SDKÚ-SaS: zvýšiť základný
plat starostu o 20 percent. Vyhlasujeme, že tento návrh
v žiadnom prípade nepodporíme.
S vyšším platom starostu ako takým nemáme problém. Sme
presvedčení, že za kvalitnú prácu, z ktorej majú prospech všetci
obyvatelia obce, má byť jej najvyšší predstaviteľ primerane
ohodnotený. To, čo sa však deje na Slovensku, považujeme
za čistý výsmech a pľutie do očí občanom.
Samospráva sa nepretržite sťažuje, že je finančne na dne.
Jej stavovské organizácie dva roky atakujú vládu so žiadosťami
o pomoc, pretože vraj samospráva nebude môcť plniť voči
občanom svoje základné funkcie. A prvými starosťami
miestnych zastupiteľstiev je, koľko bude zarábať starosta.
Vo väčšine prípadov a DNV nie je výnimkou,
obec
ešte
nemá
schválený
rozpočet,
vôbec
netuší, s čím bude v budúcom roku hospodáriť,
ale už rieši platové náležitosti vedenia.
Otázka platu starostu je pritom v Devínskej dlhodobo
traumatizujúcou témou. Všetci si pamätáme dodnes neukončený
škandál okolo údajne nezákonne vyplácanej mzdy Vladimíra

Mráza. Tomu v rokoch 2007 aj 2008 schválili poslanci 1,5 násobok
základného platu. V roku 2009 a 2010 už nie – činnosť, či skôr
nečinnosť bývalej hlavy obce videl naozaj každý. To však pánu
Mrázovi neprekážalo na to, aby si nechal namiesto základného
platu 2032 eur vyplácať sumu 3054 eur. Mimochodom, tento
prípad rozhodne nenecháme ležať ladom a budeme dôrazne
trvať na tom, aby sa tieto prostriedky do obecnej kasy vrátili.
A očakávame v tomto jasnú podporu od nového starostu Milana
Jambora, ktorý patril k najväčším kritikom tohto Mrázovho
kreatívneho platového dekrétu.
Takže: sme radi, že v Devínskej nastala zmena. Obec však
nemá schválený rozpočet, vinou bývalého vedenia sme začali
rok 2011 v rozpočtovom provizóriu. Preto sa o plate pána
Jambora veľmi radi porozprávame po schválení rozpočtu
mestskej časti. V tomto roku sa bude priemerná mzda
pohybovať okolo sumy 750 eur, koeficient pre Devínsku je 2,81,
starosta by mal teda brať približne 2107 eur. Domnievame sa,
že ako štartovací balík to pánu Jamborovi stačí.
Pokiaľ vládnuca koalícia SDKÚ-SaS s pomocou nezávislých
poslancov svoj návrh presadí, bude to len a len ich zodpovednosť.
Ako hovorí klasik: Čas na zmenu už dozrel. Na vyšší plat však
ešte nie.
Rastislav Tešovič

Špinavá kampaň: Len aby sa nezabudlo
Nechceme sa zbytočne vracať k volebnej kampani – je to za
nami a voliči rozhodli jasne. Aby však nezostali pod kobercom
veci, ktoré podľa nás do politiky nepatria, musíme povedať pár
slov k úrovni politického zápasu krátko pred voľbami.
Naše volebné noviny sme využili predovšetkým na to,
aby sme vám priblížili naše predstavy o spravovaní obce.
Snažili sme sa do detailov rozobrať náš volebný program,
pomenovať najväčšie problémy našej štvrte. Samozrejme,
nevyhli sme sa ani kritike, ktorú sme považovali za oprávnenú
– pokiaľ niekto kandiduje, má právo označiť skutky svojich
predchodcov, ktoré nepokladá za správne. Tým skôr, keď
sú vo svojich funkciách niekoľko volebných období.
Nebránili sme sa ani prirodzenej nedôvere, ktorú naša
kandidatúra vyvolala. Jej pohnútky sme vysvetlili jasne
a z nášho pohľadu dostatočne. Chápali sme však, ak niekto
našich kandidátov považoval za príliš mladých alebo im vyčítal,
že sa doteraz neangažovali v komunálnej politike. Snažili sme
sa tieto pochybnosti rozptýliť čo najväčšou transparentnosťou
– ako jediní sme zverejnili majetkové priznanie nášho predsedu
a volebného lídra Rastislava Tešoviča, ako jediní sme
zverejnili kompletné financovanie volebnej kampane vrátane
konkrétnych faktúr a účtov.

Napriek tomu, a možno práve preto, sme sa stretli s útokmi
na našich kandidátov, ktoré sa ani pri najlepšej vôli nedajú
označiť za legitímne. Propagačné materiály, ktoré sme si zaplatili
z vlastného vrecka, niekto kriminálnym spôsobom likvidoval.
Ako inak sa dajú označiť praktiky, keď niekto opakovane
odcudzil naše plachtové bilbordy, zničil mobilný vozík,
či dočmáral naše plagáty pri cestách? Dva dni pred voľbami
poškodil našu webovú stránku www.devinskainak.sk neznámy
hacker. Diskusné fórum na tejto stránke bolo neustále terčom
plánovitých útokov na nás - napriek tomu sme ho nevypli
a nechali sme tak otvorený jediný diskusný priestor
o Devínskej. Naši konkurenti toľko odvahy na vlastných
či obecných stránkach nemali. Náš kolega Jozef Rajchl vie
o špinavej kampani tiež svoje, anonym ho podpásovo osočoval
v nepravdivých letákoch.
Na páchateľov všetkých týchto skutkov sme podali trestné
oznámenia. Nerobíme si ilúzie, že raz skončia pred súdom,
ale ak si máme ctiť právo, nemôžeme takéto praktiky tolerovať.
A veľmi dúfame, že o štyri roky sa takáto špinavá kampaň vyhne
Devínskej veľkým oblúkom.
Dana Vanková

Podnety – cez našu stránku, budeme ich zverejňovať a z prehľadného formulára sa dozviete, v akom štádiu vybavovania
a s akým výsledkom sa Váš podnet nachádza
Kde nás nájdete:   1. stretnutie   poslancov za náš poslanecký klub: Tešovič, Vanková, Hlaváčová a Rajchl s občanmi
dňa 3.2.2011 od 16:30 – 18:30h v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie v budove starej radnice na Istrijskej ulici a potom
na tom istom mieste a v rovnakom čase vždy prvý štvrtok v mesiaci.
Kontakty: napady@devinskainak.sk 0908/143122
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Voľbami to neskončilo
Vážení
občania,
priatelia,
Devínskonovovešťania, sme radi, že sa vám
opäť môžeme prihovoriť prostredníctvom
našich novín. Nikdy sme ich nebrali ako
obyčajný predvolebný leták, ktorý svoju
funkciu skončí dňom volieb. Činnosť nášho
občianskeho združenia Devínska INAK
pokračuje, hoci už poznačená výsledkami
volieb a zodpovednosťou, ktorú sme
z vašich rúk prevzali. Práve vzhľadom
na ňu považujeme za dôležité naďalej s vami
komunikovať, pýtať sa vás, vysvetľovať,
spoločne písať nový príbeh našej mestskej
časti.
Noviny Devínska INAK teda budete
vo svojich vchodoch či iných miestach
nachádzať
naďalej.
Nechceme
zatiaľ
sľubovať čas ani formát: každý z nás má
okrem občianskych aktivít vlastnú prácu
i rodinu a vydávanie novín platíme
z vlastného vrecka. Určite vás však chceme
naďalej informovať o aktivitách nášho
združenia i činnosti našich poslancov
v miestnom zastupiteľstve. Budeme písať
o predkladaných poslaneckých materiáloch,
aby ste vedeli včas zaujať postoj k mnohým
pripravovaným zmenám, posvietime si na
minulé hriechy, ktoré ostali utajené niekde
v
devínskonovoveskej
mrazničke.
Len informovaný občan môže byť
angažovaný.
A, samozrejme, otvoríme priestor aj pre vás
a vaše postrehy. Naďalej je vám k dispozícii
jediná otvorená diskusia na stránke www.
devinskainak.sk – nebojíme sa debaty,
kritiky, iného názoru, naopak – tešíme sa na
vaše nápady a pripomienky, ktoré sú pre nás
od samého začiatku vzácnou inšpiráciou
i zrkadlom našej práce. Práve naša stránka
by mala v budúcnosti slúžiť ako primárny
nástroj na našu vzájomnú komunikáciu.
Je to médium tretieho tisícročia, preto
si želáme, aby aj naša mestská časť siahla po
výzvach modernej doby, rešpektujúc svoje
historické a kultúrne tradície.
Lenka Hlaváčová

Číslo 1

Rozhodli ste: Devínska potrebuje zmenu

Milí Devínskonovovešťania, opäť držíte v rukách noviny nášho občianskeho
združenia Devínska INAK. Keďže je to prvýkrát v tomto roku, dovoľte, aby sme
vám zapriali naplnenie všetkých vašich prianí a túžob, pevné zdravie a posun
k dobrému na vašej životnej púti.
A keďže je to aj prvýkrát po komunálnych voľbách, dovoľte nám aj touto cestou
sa vám poďakovať za dôveru, prejavenú našim kandidátom na poslancov i starostu.
Rozhodli ste, že všetci naši traja kandidáti – Rastislav Tešovič, Dana Vanková
i Lenka Hlaváčová -  sa stali poslancami  miestneho zastupiteľstva. A keďže po
novom má miestny parlament len 12 členov, obsadili poslanci Devínskej INAK
štvrtinu zastupiteľstva, ktorá sa vzápätí zmenila na tretinu: to vďaka poslancovi
Jozefovi Rajchlovi, s ktorým sme vytvorili spoločný poslanecký klubu. Aj jemu
ďakujeme za dôveru a pevne veríme, že jeho spolupráca s naším združením
sa bude v budúcnosti len a len prehlbovať.
Vaše rozhodnutie poslať nás do miestneho zastupiteľstva je pre nás vyznamenaním,
cťou a obrovským záväzkom, aby sme z nášho volebného programu presadili
do praxe čo najviac bodov. Naďalej chceme a budeme robiť všetko preto,
aby naša Devínska vyzerala inak – tak, ako sme vám to sľúbili pred voľbami.
Samozrejme, musíme povedať jasne a priamo – Devínska INAK nie je rozhodujúcou
politickou silou. Naopak – zásadnú zodpovednosť za obec prevzala koalícia
SDKÚ-SaS. Práve jej nominant Milan Jambor sa stal starostom, jej nominant
Martin Čorej zástupcom starostu, jej poslanci obsadili päť miest v 12-člennom
zastupiteľstve a z jej politickej vôle zostal vo svojej funkcii mrázovský prednosta
miestneho úradu Rudolf Šeliga. To je politická realita a zodpovednosť, ktorú
zo seba koalícia SDKÚ-SaS nemôže nijako sňať.
Volebný výsledok však čítame jasne. Dvoma najúspešnejšími skupinami
kandidátov sa stali nekompromisní kritici bývalého starostu Vladimíra Mráza,
spomedzi 12 poslancov je jeden jediný, ktorý v ňom bol doteraz. Voliči sa rozhodli
pre zmenu. Svoje rozhodnutie vyslovili jasne, zásadne a od svojich zvolených
zástupcov očakávajú razantné výsledky.
Dôvera zaväzuje, preto nemienime zbytočne politikárčiť a hrať sa na opozíciu
alebo koalíciu, ľavicu či pravicu. Veď čo je ľavicové alebo pravicové, koaličné
alebo opozičné na výstavbe detského ihriska, či budovaní parkovísk? Naopak:
chceme politických oponentov presviedčať o kvalite našich riešení a získavať
ich pre ne. Ani my nebudeme bezdôvodne torpédovať ich nápady, ak budú dobré,
a to isté očakávame od nich. Ak prídu s návrhmi, voči ktorým budeme mať
zásadné výhrady, budeme konštruktívne kritickí a vecní. Politika má byť služba
občanom, nie bojisko pre osobnostné spory.
Ak sa má naša Devínska zmeniť, je odsúdená na spoluprácu a konsenzus.
Spravíme všetko preto, aby o štyri roky vyzerala skutočne inak.
Rastislav Tešovič
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Čo podporíme a čo určite nie:
Základ našej politickej činnosti tvorí náš volebný program
Aby Devínska vyzerala INAK. Jeho kľúčovými bodmi
boli bezpečnosť, zvyšovanie kvality života, otvorenosť
a transparentnosť, doprava a dostupnosť, zodpovednosť.
Chceme spraviť všetko preto, aby sa naše sľuby,
ku ktorým sa stále hlásime, stali realitou. Hoci na viaceré
oblasti nemáme priamy dosah, budeme presviedčať
starostu i poslancov, aby podporili dobré riešenia.
Čomu predovšetkým sa chceme venovať:

Devínska BEZPEČNE
Do ulíc pribudnú mestskí policajti
Spravíme všetko preto, aby mala mestská polícia
svoje sídlo priamo v Devínskej. Vyzveme v tejto otázke
na spoluprácu mesto Bratislava i mestského poslanca
za našu mestskú časť Vladislava Hečka. V rámci
našich vlastných kompetencií pozveme zástupcov
mestskej polície na každé rokovanie komisie ochrany
bezpečnosti a verejného poriadku, ktorú vedie náš
predseda Rastislav Tešovič. Na komisii s nimi budeme
konzultovať výkon ich služby v konkrétnych lokalitách
a v konkrétnych časoch.
Kamerový systém bude funkčný a rozšíri sa na ďalšie
lokality
V bezpečnostnej komisii presadíme vypracovanie
projektu na rozšírenie kamerového systému. Budeme
trvať na tom, aby mestská polícia operatívne riešila
prípady, ktoré systém zaznamená. Na riešení tejto oblasti
sme začali pracovať prakticky hneď v Novom roku. Našli
sme aktuálny grantový program Ministerstva vnútra,
určený na financovanie projektov prevencie kriminality.
Rozdelili sme si pracovné úlohy a všetci štyria poslanci
nášho poslaneckého klubu vypracúvame projekt.
Riešenie problémov v susedskom spolunažívaní
Riešenie susedských sporov a snaha o dobré
občianske spolunažívanie patrí medzi základnú agendu
nášho združenia, s ktorou sme vstúpili do verejného
života. Pripravujeme vlastný veľký projekt, ktoré má
tieto problémy riešiť – o výsledku vás budeme včas
informovať.

Devínska PRE ĽUDÍ
Prestanú sa rušiť škôlky, Bublinka dostane miesto
Plníme sľuby, s ktorými sme vstupovali do politiky.
Materskému centru Bublinka, na problémy ktorého
sme pred časom opakovane upozorňovali, pomáhame
nájsť nové priestory, z ktorých si materské centrum
môže vybrať. Konečné riešenie je na dosah a spravíme
všetko preto aby naše mamičky v materskom centre,
ale aj mamičky škôlkarov boli spokojné. V doterajších
priestoroch Bublinky vznikne ďalšia trieda materskej školy,
čím sa počet našich škôlkarov bude môcť od budúceho
roka zvýšiť o 26. V miestnom zastupiteľstve podporíme
všetky nevyhnutné rekonštrukcie škôl a škôlok, ktoré sme
zistili na našom poslaneckom prieskume.
Postavia sa štyri nové detské ihriská
V rámci miestneho rozpočtu budeme na tento rok žiadať
postavenie dvoch nových ihrísk pre deti na sídlisku.
Na budúci rok budeme žiadať výstavbu dvoch ďalších
ihrísk – jedného na Kolónii, druhého v časti Sídlisko Stred.
Bezbariérové chodníky, pre hendikepovaných aj pre
mamičky
Na komisii sociálnych vecí podáme bezodkladne návrh
na vybudovanie bezbariérových chodníkov, ktoré
nevyhnutne potrebujú hendikepovaní i mamičky s kočíkmi.
Do sociálnej komisie sme za členku z radov verejnosti
nominovali obyvateľku Devínskej Novej Vsi, ktorá musí
na vlastnej koži deň čo deň bojovať s obrubníkmi
a doterajšou nevšímavosťou mestskej časti voči
hendikepovaným občanom.

Devínska OTVORENE
Čo nie je tajné, je verejné, alebo Devínska Leaks
Čo nie je tajné, je verejné – tak by mala znieť základná
poučka otvorenosti a transparentnosti. Pred voľbami sme
sľubovali novú stránku mestskej časti, na ktorej občan
nájde všetky informácie, ktoré potrebuje pre vytvorenie
si svojho názoru – pripravované materiály na miestne
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zastupiteľstvo, zápisnice z rokovania, záznam účasti
poslancov a ich hlasovaní a podobne.
Bohužiaľ, tieto zmeny sú mimo našej kompetencie –
patria do správy miestneho úradu, za ktorý zodpovedá
prednosta a starosta. Začali sme však robiť to,
čo robiť môžeme – zverejňovať všetky nám dostupné
dokumenty na našej stránke www.devinskainak.sk
v sekcii nazvanej Devínska Leaks. Hoci názov je odvodený
od celosvetového fenoménu WikiLeaks, nechceme
pátrať po tajných depešiach – chceme občanom len
sprístupniť to, na čo majú podľa zákona nárok, aj keď sa
to niekomu už teraz nepáči.
Zmluvy na webe tak, aby sa v nich občan vyznal
Mestská časť musí zo zákona zverejňovať na svoje
webovej stránke všetky zmluvy, ktoré uzavrie. Budeme
však žiadať, aby sa na internete ocitli aj všetky zmluvy
uzavreté v minulosti, ktoré sú dodnes platné. Budeme
však požadovať zverejňovanie vo formáte, ktorý
umožní občanom efektívne vyhľadávať vo zverejnených
dokumentoch.
Starosta i poslanci zverejnia majetky
Predložíme poslanecký návrh etického kódexu voleného
predstaviteľa Devínskej Novej Vsi, ktorý bude po jeho
schválení záväzný pre starostu i všetkých poslancov.
Jeho súčasťou bude morálny záväzok zverejňovať
majetkové priznania, ku ktorým sa dnes občania
oficiálnou cestou nedostanú.
Chceme úrad, ktorý si občana bude vážiť
Budeme trvalo a opakovane žiadať, aby sa miestny úrad
stal úradom tretieho tisícročia. Chceme, aby si občania
na vybavovanie   svojich záležitostí viac nemuseli brať
v práci dovolenku; aby podateľňa, evidencia obyvateľstva
a vybrané agendy boli vybavované aspoň v niektoré dni
aj v  podvečerných hodinách. Ako sme však už povedali
– zatiaľ zmeny nevidíme. Ani diskusné fórum, zrušené
ešte Vladimírom Mrázom, neobnovilo nadlho svoju
činnosť. Naopak, na stránku úradu pribudlo vyjadrenie
súčasného starostu Milana Jambora, že fórum
sa vraj zneužívalo. Preto budeme opäť suplovať prácu
úradníkov, veríme, že nie na dlho – pozývame vás
na jediné otvorené diskusné fórum o Devínskej na našej
vlastnej stránke www.devinskainak.sk.

Devínska DOSTUPNE
Vyriešenie parkovania raz a navždy

Všetky čísla našich novín nájdete na stránke www.devinskainak.sk
Vaše nápady a podnety nám píšte na adresu
napady@devinskainak.sk

V prvom štvrťroku tohto roka usporiadame verejné
zhromaždenie s občanmi, aby vyslovili svoje predstavy
o vyriešení parkovania v Devínskej. Ponúka sa totiž
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viacero možností, pričom žiadna neuspokojí všetkých
a vždy sa bude niekomu nepáčiť. Možnosťou, ktorú
sme navrhovali my, je zjednosmernenie niektorých
ulíc na sídlisku, starosta Jambor sľúbil pred voľbami
vybudovanie parkovacieho domu, ďalšou možnosťou
je rezidenčné parkovanie alebo výstavba nových miest
na úkor zelene. Preto by pri finálnom rozhodnutí mal
jasne zaznieť hlas občanov, ktoré riešenie v jednotlivých
lokalitách preferujú oni.
Železničná zastávka na sídlisku
Budeme trpezlivo presviedčať starostu, predstaviteľov
Bratislavského kraja i šéfov železníc, že Devínska
potrebuje železničnú zastávku na sídlisku, ktorá
v zhoršujúcej sa dopravnej situácii môže tisícom
obyvateľov sídliska ponúknuť železničnú dopravu ako
alternatívu k automobilovej.

Devínska ZODPOVEDNE
Zastavenie plytvania peniazmi
Pri schvaľovaní rozpočtu na tento i ďalšie roky budeme
žiadať odstránenie položiek, ktoré predstavujú čisté
plytvanie peniazmi všetkých občanov. Na finančnej
komisii sme zastavili také nezmysly, ako je vyplácanie
odmien poslancom pri príležitosti ich narodenín (nech
si každý oslavuje doma a za svoje). Budeme žiadať
zastavenie pokútneho a nesystémového financovania
rôznych neziskových aktivít – grantový systém, ako
aj systém podpory občianskych aktivít zvýhodneným
nájomným v nebytových priestorov by mal byť otvorený,
kontrolovateľný a s jasne stanovenými podmienkami.
Rovnako budeme presadzovať, aby každý prenájom
a každý predaj majetku mestskej časti, bol realizovaný
transparentnou verejnou súťažou a aby boli neziskové
aktivity v mestskej časti podporované s jasnými
pravidlami pre všetkých. Zmena pravidiel a príslušnej
legislatívy však potrvá istý čas, preto až do prijatia
nových pravidiel budeme veľmi citlivo zvažovať každý
predaj alebo prenájom obecného majetku a podporíme
len tie, ktoré neznesú odklad, v prípade prenájmu
len do konca tohto kalendárneho roku.
Prizvanie občanov k správe vecí verejných
Plníme sľuby. Na našej stránke www.devinskainak.
sk sme vyzvali občanov, ktorí majú záujem a odborný
potenciál pomôcť svojej obci, aby sa ako nominanti
poslancov Devínskej Inak zapojili do práce v komisiách
miestneho zastupiteľstva ako členovia verejnosti.
Vytvorili sme tak pomerne široký tím z Vás, obyvateľov
Devínskej Novej Vsi, s ktorým sa budeme radiť a úzko
spolupracovať pri presadzovaní našich riešení.
V prvom štvťroku pripravíme verejné zhromaždenie
občanov na tému parkovania.

