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Sužujú vás

Nové pracovné miesta

• Zásadné zmeny...
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• Sviatok mladého vína

V čísle:

Čas je vraj najlepší lekár.
Nuž, nie celkom sa dá s takýmto
názorom súhlasiť. Ono to časom
na choroby, starosti, či problémy zabudneme, Ale nazvať to
liečením?
Spomenul som si na to,
pretože v týždni sme si pripomenuli, alebo mali pripomenúť,
17. november, viažucí sa na
rok 1989 a v rokoch potom
každoročne si pripamätúvajúci
Deň boja za slobodu a demokraciu. Kto si v tomto zhone
má čas spomenúť? Nuž mladí
ťažko. Im to musia pripomenúť
tí skôr narodení, pamätníci alebo priami účastníci. Už aj časom
poučení o tom, ako to prebiehalo v skutočnosti, nielen na
uliciach a v médiách. Nakoniec,
počiatočné nadšenie vyprchalo,
výsledky o akých sa nám snívalo
neprichádzali,
prichádzajú
len tie, o ktorých sa nám, ani
nikomu inému ani nesnívalo.
Napriek tomu, že zopár ľuďom
sa darí lepšie ako predtým,
vládne veľa nespokojnosti, čo
nie je vôbec dobrým znamením
pre budúcnosť. Pamätníci, teda
nie my a skôr narodení, ale tí, čo
dejiny zaznamenávali, tvrdili,
že múdry panobník, okrem roboty a daní dával ľuďom chlieb
a hry. Akúsi spokojnosť sa snažil
vyvolávať. Kdesi som tiež čítal,
že beda takej krajine, kde sa
spoja hlupáci s prospechármi
aby vládli. Ozaj musíme chodiť
s otvorenýmo očami.

Minister školstva v DNV
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Z policajného zápisníka

• Šport

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Podľa informácií
z bratislavských novín
priemerná cena bytu v Bratislave
klesla o 25 tis. eur.
• Aké práva majú vlastníci
bytov voči správcom?
Viac informácií
o spotrebiteľských
tribúnach nájdete na
www.sebaobrana.103.sk
• V dňoch 14. – 16. 11. 2011
sa v Istropolise uskutoční
jubilejný 20. ročník
celoslovenskej výstavy JUVYR,
na ktorej budú reprezentovať
svoje zručnosti žiaci z 34
stredných odborných škôl.

Aj Najvyšší súd
potvrdil nevinu

Riaditeľka R. Balogová privítala ministra školstva na pôde
Základnej školy I. Bukovčana 1-3.

Minister školstva v Devínskej

Na pozvanie MČ DNV navštívil
Devínsku Novú Ves v piatok 11. 11.
2011 Eugen Jurzica minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Najskôr bol v Materskej škole na
ulici M. Marečka a potom v Základnej škole I. Bukovčana.
Najmladší žiačikovia v MŠ ukázali
ministrovi E. Jurzycovi i starostovi
mestskej časti Milanovi Jamborovi,
ktorý ministra sprevádzal, nielen čo sa
naučili v jazykovej škôlke, ale aj ako
dbá mestská časť o zdravie detí zateplením učebných priestorov.
Na hodine anglického jazyka v jazykovom laboratóriu ZŠ I. Bukovčana
1, v multifunkčnej učebni na I.
Bukovčana 3 predstavila riaditeľka
školy R. Balogová, pedagógovia
i žiaci čo všetko zvládajú. Zároveň
v neformálnej besede hovorili o nedo-

cenení učiteľa a možných riešeniach
tohto problému. Nejde len o otázky
platové, ale aj o celkovú atmosféru,
ktorá nežičí školstvu. Tiež o tom, že
sa znižuje úroveň vedomostí žiakov,
keďže sa zmenšuje množstvo učiva
(v matematike), presúva sa do vyšších
ročníkov a tak žiaci dostávajú, menej
a neskôr, to množstvo, ktoré predtým
nasávali už v nižších ročníkoch.
Ani otázky ohodnotenia pracovníkov v školstve (platy) nie sú
riešené systematicky k spokojnosti
učiteľov, úroveň platov nepedagogických pracovníkov tiež nedosahuje želateľné parametre.
Z otázok pracovníkov oboch zariadení sme vybrali:
- Učebnice sú nekvalitné a chaotické...
(Pokračovanie na strane 2)

Bývalí poslanci MZ MČ DNV Peter Z. a Jozef M., ktorí boli políciou
obvinení z údajného prevzatia úplatku v roku 2007 boli definitívne oslobodení od obžaloby prokurátorom
aj Najvyšším súdom SR 9. 11. 2011,
ktorý potvrdil nevinu spomínaných
bývalých poslancov.
jp

Úzavierka dnešného čísla
bola 10.11. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 24.11. 2011,
číslo vyjde 2.12. 2011.

(Pokračovanie zo strany 1)

Minister školstva v Devínskej

Sužujú vás choroby?
Najlepšie recepty starých
mám
Bolí vás hrdlo, alebo ste často
podráždení a neradi užívate lieky?
Med, škorica, cibuľa či cesnak sú rovnako účinné. Neveríte?
Namiesto tabletiek môžete pri problémoch siahnuť aj po domácom recepte.
Zdravotné neduhy sa dajú liečiť rôznymi
spôsobmi. Ale ruku na srdce. Koľkí
z nás sa liečia domácimi receptami
našich prastarých materí? Pre mnohých
je oveľa jednoduchšie zájsť k lekárovi
a nechať si predpísať lieky či antibiotiká.
Menej náročnejšie je užívanie tabliet
najmä v čase. Nemusíte nič pripravovať,
miešať či variť.
No ak by ste v budúcnosti chceli predsa
len niečo vyskúšať, prinášame vám
prehľad tých najlepších z najlepších receptov. Tie sme dostali do redakcie ako
tip na mail somreporter@markiza.sk.
Poznáte aj vy nejaké domáce recepty,
ktoré vám pomáhajú prekonať rôzne
zdravotné problémy? Tak neváhajte
a podeľte sa s nami. Vaše tipy nám
môžete posielať na adresu ondruskova@markiza.sk a do predmetu
uveďte RECEPT.

DEVEX 2

1. KRK
Ako na bolesť hrdla
Najúčinnejším receptom je rozhrýzť
a zjesť strúčik cesnaku a piť čaj
z tymiánu. Môžete skúsiť aj kloktať
slanú vodu či cmúľať korenie klinčeka.
Zaberajú i obklady na krk. Stačí ak
vyžmýkate plienku namočenú v slanej
studenej vode, prekryte ju igelitom a na
to položte suchý uterák. Nechajte hrdlo
zabalené dve hodiny.
Maslový čaj
Bolesť pri prehĺtaní, pálení a škriabaní
v krku. Pomôže vám aj tento recept:
uvarte 250 ml čierneho čaju, pridajte
polievkovú lyžicu medu a polievkovú
lyžicu masla. Dobre premiešajte a ihneď
vypite. Na boľavé hrdlo vám pomôže
okrem čaju aj tymián či cesnak.
Sadlový obklad
Pri bolestiach hrdla si pripravte jednoduchý zábal. Na pruh látky natrite tenkú
vrstvu sadla. Nastrúhajte naň trochu
muškátového orieška (aby sa vytvorila
tenká vrstva). Prikryte to ďalšou látkou a
obviažte si nimi krk. Na to ešte priložte
šatku.
Citrónové kloktadlo
Vytlačte šťavu z jedného stredne

- Ako kvalifikovaná učiteľka s 30
ročnou praxou mám plat 550 eur,
vychovávateľky majú 420 eur....
- Za ostatné roky nie je cítiť pomoc
ministerstva v škole (výnimkou je
práve dotácia 40 tis eur na nevyhnutné opravy – zatekanie).
- Veľa žiakov z našej školy (ZŠ)
odchádza na osemročné gymnáziá.
V Bratislave zaznamenávame až
35% žiakov, ktorí môžu využiť takúto
výhodu. Znevýhodňuje to základné
školy.
Tých otázok bolo iste viac.
Najviac, a zrejme oprávnene, re-

zonuje u učiteľov neschopnosť vrátiť
tejto profesii, teda učiteľom, stratenú
dôstojnosť. Nie je to iba vecou ministerstva ale celej spoločnosti.
O tom, že v rezorte chýbajú
(a v ktorom nechýbajú) finančné
prostriedky je známe, jasné je aj to,
že za niekoľko mesiacov sa zázraky konať nedajú, ale...Perspektíva
na najbližšie obdobie, aj vzhľadom
k politicko hospodárskym prognózam doma i vo svete, nevyzerá byť
ani tochu ružovejšia.

veľkého citróna a vykloktajte ju. Nakoniec prehltnite. Opakujte to 2 až 3x
denne.
Na kašeľ zaberie aj príjemný mrkvový
sirup s medom. Pite ho päťkrát denne.
Korenená limonáda proti bolesti
Potrebujete: 600 ml vody, 2 klinčeky,
2 kúsky nového korenia, kúsok celej
škorice, šťavu z celého citróna, med.
Dajte variť vodu a korenie do hrnca,
prikryte a 10 minút pomaly varte. Po
uvarení sceďte, pridajte lyžicu medu a
šťavu z celého citróna. Pite čo najviac
horúce.

2. HLAVA A DUTINY
Čelné dutiny
Najskôr si uvarte stredne veľký zemiak
(musí byť varený v šupke), pripravte si
šatku tak, aby zodpovedala šírke čela
a dala sa zaviazať. Na ňu položte igelit
a na igelit vreckovku. Potom zemiak
olúpte a roztlačte, vložte na vreckovku
v šatke a priložte na čelo (teplota
zemiaka by mala byť čo najvyššia)
a nechajte pôsobiť 20 - 25 minút. Existuje zrkadlo ktoré dokáže posúdiť váš
zdravotný stav. Viac sa o ňom dozviete!
Bolesť hlavy môžu okrem dehydratácie spôsobovať aj plné
dutiny.

Toto vám zaberie na kašeľ
Mrkvový sirup na kašeľ
Postup: Do väčšieho hrnca dajte 1/2
litra čerstvej mrkvovej šťavy a 4 lyžice
medu. Za občasného miešania zahustite do sirupovej konzistencie, nevarte.
Je to starý osvedčený recept na kašeľ a
choroby priedušiek.
Mlieko a žĺtok
Potrebujete: 1 hrnček mlieka, 1 žĺtok,
1 lyžička masla, 1 lyžica medu, Všetko
miešať v teplom mlieku a vypiť.
Mlieko a cesnak
Zohrejte mlieko na horúco, vytlačte
2-3 strúčiky cesnaku a lyžicu medu.
Najúčinnejšie je, keď to vypijete čo
najteplejšie.

r

3. PRIEDUŠKY
Proti nachladnutiu a horúčke
Octový zábal
Vlnené ponožky namočte do studeného
octového vodného roztoku (šesť
lyžíc octu na pol litra vody). Ponožky
vyžmýkajte a oblečte si ich. Cez ne si
natiahnite suché ponožky a ľahnite
si. Po asi dvadsiatich minútach zábal
vymeňte.
Účinky: Ocot je tradičné a veľmi účinné
antiseptikum, pôsobí protizápalovo
a príjemne chladivo.
(Pokračovanie na strane 6)

Rozširovanie výroby

znamená

nové pracovné miesta
Výroba vozidiel radu New Small
Family (NSF) v bratislavskom závode
Volkswagen Slovakia v Devínskej
Novej Vsi v pondelok 7. novembra
odštartovala v dvojzmennej prevádzke.
Sériová výroba prvého z vozidiel radu
New Small Family, Volkswagenu up!,
začala v bratislavskom závode VW
SK v jednozmennej prevádzke v auguste tohto roku. Postupne sa pridala
aj produkcia modelov Škoda Citigo
a Seat Mii. Prípravy na výrobu nového
radu vozidiel prebiehali vo VW SK od
roku 2009 a vyžiadali si investície vo
výške 308 mil. eur. Nová produkcia vytvorila priamo v závode približne 1 500
nových pracovných miest. Uviedol to
hovorca spoločnosti Vladimír Machalík.
Nábory nových zamestnancov
pre výrobu vozidiel Volkswagen up!,

Škoda Citigo a SEAT Mii, ktoré začali
v auguste, pritom pokračujú aj naďalej.
Do konca roka potrebuje spoločnosť
prijať nových zamestnancov, aby
mohla otvoriť tretiu zmenu výroby
New Small Family. Zároveň koncom
októbra spoločnosť odštartovala nábor
nástrojárov a údržbárov s minimálne
päťročnou praxou a vzdelaním v oblasti
strojárstva alebo elektrotechniky pre
novú lisovňu.
Prípravy na výrobu vozidiel radu
New Small Family boli veľmi intenzívne.
Teraz prichádza na rad aj rast výroby.
V budúcnosti budú mať tieto šikovné mestské vozidlá na našej produkcii značný
podiel,” uviedol Andreas Tostmann,
predseda predstavenstva Volkswagen
Slovakia. “S odštartovaním novej výroby
naše celkové produkčné kapacity vzrástli na 400 000 vozidiel ročne. Tento cieľ
by sme chceli dosiahnuť už v budúcom
roku,” dodal.
r

Zásadné zmeny



Voľné pracovné miesto

„Referent spoločného stavebného
úradu“pre MsČ Bratislava Devínska
Nová Ves a MsČ Bratislava Lamač
Kvalifikačné predpoklady:
•    ukončené vysokoškolské alebo stredné odborné vzdelanie stavebného
smeru
Iné požiadavky:
•    znalosť právnych predpisov, potrebných pre činnosť stavebného úradu
•    práca s PC
•    vodičský preukaz skupiny B
•    bezúhonnosť
Vítané požiadavky:
•    prax v oblasti štátnej stavebnej
správy

•    odborná spôsobilosť v danej oblasti
s ukončenou skúškou
Pri zasielaní Vašich materiálov žiadame
o písomný súhlas s ich spracovaním,
v súlade so zákonom 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Žiadosti spolu s profesijným
životopisom a motivačným listom zasielajte do 20.12.2011
•    písomne na Mestskú časť Bratislava
Devínska Nová Ves - spoločný stavebný úrad, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava 49,
•    elektronickou poštou na adresu: zuzana.polasova@mudnv.sk
Bližšie informácie poskytne:
Ing. Zuzana Polášová
vedúca spoločného stavebného úradu
tel: 02/64 776 250, kl. 113

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA KONTAJNEROV

v novom zákone o cestnej premávke
prednosť v jazde – nesmie ani obmedziť
antiradar - zakázané
povinnosť zabezpečiť vozidlo a veci
v ňom proti krádeži
zákaz používať hanlivé gestá
motorové vozidlo sa smie používať len
na cestách (sú tam výnimky)
štvorkolky – okuliare a s konštr.
rýchlosťou nad 45 km/h aj prilby
pri núdzovom vystúpení z vozidla len
v reflexnom odeve
reflexné vesty nemôžu byť zelené (zámena s PZ)
nakladiaky pri jazde do svahu musia
pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba
aj odstavením vozidla)
prevádzkovateľ vozidla môže toto
zveriť len osobe, ktorú pozná
za antiradry vo vozidle zodpovedá
súčasne aj vodič aj prevádzkovateľ
vozidla
prevádzkovateľ – práv. osoba – je povinný o prevádzke vozidle viesť podrobné záznamy a poskytnúť ich PZ
nemožno predchádzať, ak už v danom pruhu predchádza iné vozidlo,
ktoré jazdí výrazne väčšou rýchlosťou
(hlavne na diaľniciach)
rýchlosť v obci 50 km/h
nákladiaky mimo obce 90 km/h
ak prednosť na kruhovej križovatke
neupravujú značky, prednosť má vodič,
ktorý do kruhovej križovatky vchádza,
pri poruche v tuneli smú osoby vystúpiť
z vozidla len v reflexných vestách
pri vjazde na kruhovú križovatku sa
nedáva znamenie o zmene smeru jazdy
pri potrebe upozorniť ostatných
účastníkov CP na nebezpečenstvo,
najmä náhle zníženie rýchlosti – použiť
svetelné výstražné znamenie výstražnou
funkciou smerových svietidiel
motorové vozidlá – nonstop svietenie

Mestská časť Bratislava
Devínska Nová Ves,
Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava 49

na diaľnici minimálna rýchlosť 80 km/h
na diaľnici nesmú nákladiaky a jazdné
súpravy predchádzať iné vozidlá
ak je na ceste ľad, sneh alebo
poľadovica – povinné zimné pneumatiky (u nákladiakov postačuje len na
hnacej náprave)
zvláštne mot. voz. nesmú používať
cesty I. a II. tr. s výnimkou traktorov s ev.
číslom, ktoré môžu používať cesty II.
tr. v čase 09,00-15,00 hod a 20,0006,00h
prepravovaná osoba zodpovedá za
dodržiavanie svojich povinností podľa
zákona
vozidlo smie na chodníku zastaviť a stáť
ak ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m
za zníženej viditeľnosti mimo obce musí
mať chodec idúci po okraji vozovky
viditeľne umiestnené reflexné prvky
iným účastníkom cestnej premávky ako
chodcom je používanie priechodu pre
chodcov zakázané (napr. cyklistom)
za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe
viditeľne reflexné prvky
cyklista je povinný mimo obce chrániť
si hlavu riadne upevnenou ochrannou
prilbou, cyklista mladší 15 rokov má túto
povinnosť aj v obci
na dopravných značkách, dopr. zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo s nimi
nesúvisí
na ceste a pri ceste sa nesmú
umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť
k zámene s dopravnou značkou alebo
s dopravným zariadením, zakrývali by
ich alebo by rozptyľovali a upútavali
pozornosť účastníka cestnej premávky
(napr. označenie reštaurač. zariadenia
v podobe DZ názov obce)
dopravná nehoda je udalosť v CP ....

22. 11. Pri rochu, P.Horova 1-7, M.Marečka 18-22
29. 11. Na hriadkach, J.Smreka 10-14, NovoveskáxJ.Poničana
Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad,
nie na stavebný a rastlinný odpad

ak sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí
cesta alebo všeobecne prospešné
zariadenie, uniknú nebezpečné veci
alebo na niektorom zo zúčastnených
vozidiel vrátane prepravovaných vecí
alebo na inom majetku vznikne škoda
zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok
väčšej škody (120.000,-Sk). Tiež ak
účastník škodovej udalosti nezastaví,
nepreukáže totožnosť, poistenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo sa
účastníci nedohodli na zavinení
ostatné udalosti v CP, pri ktorých vznikla
škoda sa považujú len za škodovú
udalosť, ktorú Polícia neobjasňuje
možno zadržať aj medzinárodný VP
(zašle sa do štátu pobytu)
VP sa zadrží aj pri vystavení bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste (VP sa
vráti až po uhradení pokuty)
namiesto pokuty možno v správnom
konaní uložiť výkon verejnoprospešných
prác (pokuta 3 € má hodnotu 1 hod
práce)
zadržiava sa aj osvedčenie a tabuľky
s EČ od vozidla evidovaného v cudzine
OEV a TEČ sa zadrží aj pri neuhradení
dial. poplatku (mýta) a pod.
ak si vodič nechce demontovať TEČ
sám, vykoná to policajt
vodič s vodičským oprávnením D a
zároveň CE môže viesť aj súpravy DE
nové (iné) testy na skúšku v autoškole
len 2 opravné skúšky v AŠ
lekárske prehliadky vo veku 65 rokov
a následne každé 2 roky, vodiči C, D
a jazdiaci s VRZom každých päť rokov
a po 65-ke každé 2 roky (títo aj psychologické – najneskôr od 31.5.2009)

medzinárodný VP na území SR neplatí,
ak bol vydaný v SR alebo ak bol vydaný v cudzine, ale jeho držiteľ ma
obvyklý pobyt v SR
ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, Polícia neskúma súhlas
ostatných spoluvlastníkov na vykonanie
evidenčných úkonov
o zmeny v evidencii možno požiadať
aj prostredníctvom elektronickej služby
zavedenej na tento účel (musí byť
zaručený elektronický podpis)
ak bolo vozidlo vyvezené do cudziny,
Polícia ho vyradí až po obdržaní informácie od príslušného orgánu štátu,
v ktorom bolo po vyvezení zaevidované
do 31.10.2009 bude umožnené
vyradiť z evidencie aj staré vozidlo,
ktoré už fyzicky neexistuje, občan musí
v čestnom vyhlásení uviesť spôsob jeho
zániku
zadná tabuľka s EČ môže byť vyhotovená aj ako svietiaca
pri prvej strate alebo krádeži TEČ môže
byť vyhotovený jej duplikát
TEČ na vozidle nesmie prekrývať ani
ťažné zariadenie
osobitné ev. číslo „X“ nahradí kombinácia 2+5 číslic (bez písmen)
zavádza sa nové zvláštne ev. číslo „Z“
pre pracovné stroje
vozidlo bez ev. čísla sa nesmie použiť
v cestnej premávke ani nechať stáť na
ceste
možno postihnúť aj občana SR alebo
osobu s obvyklým pobytom v SR za konanie spáchané v cudzine
(Pokračovanie v budúcom čísle)

DEVEX 3

• 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
19. 11. VYC - predvianočný YoYo Contest
- celoslovenská súťažná prehliadka v YoYo športe
vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h.
19.11. Sviatok mladého vína
- ochutnávka mladých vín za účasti zahraničných,
slovenských a devínsko-novoveských vinárov
vo Farskom centre, Istrijská 4, od 15.00 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.
23.11. Naprieč Rakúskom 2011
- prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla
o prebehnutí cez Rakúsko v júni 2011
Vstupné: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h.

FotoFórum 2011
Vo štvrtok 10. novembra bola
v SNM, múzeu kultúry Chorvátov
na Slovensku, na Istrijskej vernisáž
výstavy fotografií členov klubu
Fotofóra. Organizátorom bolo Istracentrum a TIK v DNV. Život v Devínskej prostredníctvom fotoobjektívu
predsatavilo 21 autorov na 72 fotografiách.
Aj tento tretí ročník vydareného
podujatia, o ktorom možno povedať,

že už založil tradíciu, presvedčil,
nielen, že okolo máme množstvo
tém, ale záujem a snahu autorov
zmocniť sa ich a ponúknuť svoje
videnie aj spoluobčanom.
Sprievodnou akciou bola aj fotoprojekcia premietaním na budovu
múzea. (3 x 5 metrov). Výstava
potrvá do 10. decembra 2011.
r

Program kina DEVÍN v Devíne
6.12. /uto/ TINTINOVE DOBRODRUŽSVÁ o 16,45 hod., USA, DAB.
6.12. /utorok/ STROM ŽIVOTA o 18,30 hod., USA, MP15, TIT.
7.12. /str/ TINTINOVE DOBRODRUŽSVÁ o 18,00 hod., USA, DAB.
11.12. /ne/ MR. NICE o 17,00 hod., VB, MP15, TITULKY
14.12. /str/ Š M O L K O V I A o 17,30 hod., USA, MP, DABING
27.12. /ut/ ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE o 15 a 17,00 hod.
USA, MP, DABING, rodinný film
28.12. /str/ ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE o 17,00 hod.

ISTRACENTRUM v Devínskej Novej Vsi
22.11. /ut/ HARRY POTTER A DARY SMRTI 2 o 20 hod.,
USA, MP, DABING
29.11. /str/ BLÁZNIVÁ HLÚPA LÁSKA o 20,00 hod.,
USA, MP12, TITULKY
DECEMBER: ISTRACENTRUM NEPREMIETA !

DEVEX 4

Sme malí, ale šikovní
Vo štvrtok 20. októbra sa v
školskom klube detí pri ZŠ Pavla
Horova uskutočnil gitarový koncert,
s ktorým sa predviedol člen hu-

Kotrbčíková. Bola pre pána Gaža
„veľká konkurencia“ veď sa o nej vyjadril veľmi pozitívne.
Na bubon ho sprevádzal náš žiak

dobnej skupiny PERIMA pán Richi
GAŽO. Zahral nám skladby ich
skupiny, ktoré sa deťom veľmi páčili
a povzbudzovali ho veľkým rytmickým potleskom.
Koncert doplnila hrou na gitare
a samici (chorvátsky ľudový nástroj),
naša žiačka 3.A triedy Terezka

Majko Ronin (3.A) a na rytmickom
vajíčku udávala rytmus Vanesska
Galambošová (3.A) a Jožko Bém
(1.B).
Koncert sa deťom veľmi páčil. Na
záver odmenili vystupujúcich obrovským potleskom.
Š.K.

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov
Valéria MIŠKOVIČOVÁ
rod. Grancová
Dušan BAUML
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka
Dňa 18. 11. 2011 uplynul
rok, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, dedko
Zdenko SÍTH

VIANOČNÁ
ULIČKA
Mestská časť Devínska Nová Ves
pripravila na tohtoročné vianočné
sviatky pre občanov DNV a ich
hostí množstvo podujatí v dňoch 2.
– 4. decembra na Hradištnej ulici
od Istracentra po Základnú školu.
Programová ponuka
Martin Babjak
Five GENTLEMAN
Elán Revival
Cisársky a kráľovský orchester
Ľudová hudba Miša Nogu + betlehemci
Orchester Základ. umeleckej školy
Mažoretky TINA
Tomáš Odriaš a Tatiana Tadlánková
Ľudová hudba Hájenka
Detský folklórny súbor GRBARČIETA
Folklórny súbor ČRIP
Detský folklórny súbor KOBYLKA
V rámci podujatia Vianočná

ulička 2011 DNV sa môžete
tešiť aj na tradičné podujatia :
3.12.2011
ADVENTNÉ DIELNE
- ZŠ. Ivana Bukovčana 3
4.12.2011
MIKULÁŠ NÁŠ
- Vianočná ulička
Viac ako 20 stánkov s umeleckými výrobkami, pochúťkami a občerstvením. Miestny podnikateľ si
pre návštevníkov pripravil v rámci
programu tiež tradičnú slovenskú
zabíjačku.
Podujatie sa uskutoční na ulici
Hradištná, ktorá spája starú a novú
časť Devínskej Novej Vsi.

Okrem iného sa v blízkej základnej škole uskutočnia v tom termíne
adventné dielne, ktoré sú tradičným
podujatím pre deti a rodičov.
Deti tam majú možnosť vyrobiť
si vlastné darčeky pre rodičov.
Usporiadateľ:
Mestská časť Bratislava - Devínska
Nová Ves
Termín konania:
2. - 4. december 2011
Miesto konania:
Devínska Nová Ves - Hradištná ulica
Kontaktná adresa:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

Čo vy na to...?
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka, deti a vnúčatá

Poďakovanie
Dňa 25.10. 2011 sme sa
s bolesťou v srdci rozlúčili
s našim drahým zosnulým

Jánom
Runákom
za účasti príbuzných,
priateľov, známych
a bývalých kolegov,
za čo im touto cestou
úprimne ďakujeme.
Sústrastnými prejavmi
a kvetinovými darmi nám
prítomní pomohli zmierniť
náš veľký žiaľ nad stratou
milovaného človeka.
Manželka Ľudmila,
syn Michal a dcéra
Stanislava.



...a tak čas plynie. Pavučiny
babieho leta prestávajú štekliť
v nose. Letný čas skončil.Ručičky
hodín sme posunuli. Dúfam,že
správnym smerom. Dokedy ešte?
V spomienkach sa však vraciame
späť. A to nielen k významným
udalostiam, ale aj k obyčajným
dňom, ktoré nám prinášali a možno
i priniesli množstvo zaujímavých,
príjemných – no pre niekoho
i menej príjemných chvíľ.
Teda – spomínam. Je sobota. Popoludnie. Krásne, letné a slnečné. Vhodný čas na
oddych,prechádzku,relax.Moje
kroky viedli do cintorína. Chodím
tam často. Ako mnohí z nás. Mám
dôvod. A keby som aj nemal,už
dávno viem, že / ako hovorieval
Ladislav Ťažký / - „ cintorín je
miesto mŕtvych, ale aj učebnicou
živých.“
A tak kráčam, dumám, spomínam. Šum lístia storočných stromov
hladí ubolenú dušu. Vôkol nikde
nikto. Ale predsa…, počujem detské
hlasy. Detský smiech. V ovzduší

cítiť radosť, pohodu. Zaostrím zrak
a v diaľke vidím ako sa alejou /alebo najfrekventovanejšou cestičkou
/ cintorína blíži 4-členná rodinka/.
Rodičia a ich dve ratolesti. Rozdiel
medzi nami nebol iba v tom, že
ja som bol sám a oni štyria, ale aj
v tom, že sme išli v protismere. Ja
na západ a oni na východ. Všade
radosť, smiech, pohoda. Životný
optimizmus. Veď tak by to to malo
byť – pomyslel som si. U mňa, žiaľ,
už to tak dávno nie je. Vek urobil
svoje. Nielen moje šedivé vlasy, ale
aj vekový rozdiel bol toho svedkom.

malo / mohlo ?/ byť.Tak nás
k tomu viedli rodičia ,tak nás to učili
v škole.
Žiaľ, nestalo sa. Môj prehnaný
optimizmus / koľkýkrát už v živote
? / dostal opäť a poriadne „
na bendžo ?! „Rodinka veselo
pokračovala v určenom smere.
Prešli sme /rozpačite/ vedľa seba.
Vedľa seba ako tieň, ktorý sice tieni,
býva utajený, no nevie rozprávať.

Chodci chodia vpravo! – a
keďže „ bod „ nášho stretu sa
nezadržateľne blížil, dal som im
to aspoň trochu i vizuálne najavo a posunul som sa na pravý
okraj cestičky. Aj keď sme sa
osobne navzájom nepoznali,
/ iba snáď zo spoločenských
podujatí /, všeobecné predpisy,
zákony, soločenský bontón treba
dodržiavať, čakal som, že sa mi
rodinka, prípadne aspoň jeden
jej člen – pozdraví.V eď tak je to
zvykom. Alebo tak by to aspoň

Ba navyše – boli dokonca v presile.
Ale čo už? Šediny? Úcta k starším?
To sa už, zdá sa, „nenosí…“ Ba
ani slová – ďakujem, prosím….
Už nevoňajú chlebom, pokorou,
prestávajú byť samozrejmosťou.
Čo nevidieť / nedaj bože / ich
budeme považovať za slová
cudzieho pôvodu. Alebo, nebodaj,
už takými sú?
Čo poviete vy, zástupcovia našej
obce, ktorých sme volili v dobrej
viere, že... Aký je váš názor ?
ml

Asi som urobil chybu. Nemal
som ich náhodou pozdraviť ja?
Možno na to čakali a ja – nič.

DEVEX 5

PONÚKAME – VYBERTE SI NAJVHODNEJŠIE
1) Prijmeme vodiča nákladného vozidla na dohodu pre operatívne zabezpečovanie zákaziek na nákladných vozidlách a dodávke. DNV tel. 6436 9590.
2) Prenájmeme resp. predáme dvojpodlažnú budovu v lokalite kameňolom - Presskam /viď príloha 2/ DNV tel.č. 64369590
3) Dáme do prenájmu výrobnú halu o rozmeroch 700 m² s priľahlým pozemkom do 1000 m². Možný aj predaj./viď príloha 1/ DNV tel.č. 6436 9590
4) Prenájmeme voľnú plochu, oplotenú a osvetlenú o rozlohe 2600 m². Cena za m² = 10 eur/rok + služby a energie. DNV tel. č. 6436 9590
typ nehnuteľnosti:
zastavaná plocha:
administratívna plocha:
vek nehnuteľnosti:
cena:

Skladová (výrobná) hala
700,0 m2
70,0 m2
18

veľkosť pozemku:

700,0 m2
priľahlé pozemky:

1000,0 m2

Predaj: hala 450 eur/m2 = 315 000 eur

typ nehnuteľnosti:
zastavaná plocha:
administratívna plocha:
vek nehnuteľnosti:
cena:

Kancelárske priestory
180,0 m2
360,0 m2
0

Prenájom budovy : 100 eur/m2/rok + energie

pozemok 65 eur/m2 = 65 000 eur

Prenájom vonkajších priestorov

Prenájom: 2 600 eur/mesiac s priľahlou

cca 400 m2: 8,50 eur/m2/rok

plochou/ + energie + služby

popis: Skladová (výrobná) hala o ploche 700 m2, z toho 70 m2 sociálne zariadenie, k tomu priľahlá plocha o výmere 800 m2. Hala má pojazdný 2,5 t žeriav,
el. prípojku na 300 kW, samostatné kúrenie, dva soc. prístavky. Výška haly je
5 m má elektrický rozvod na 220V a 24V po celej dĺžke 45m. Šírka haly je 14
m a vstupná brána má výšku pre vjazd nákladného vozidla.. Nachádza sa v
stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava.

Slovo

počet
poschodí:
2

Predaj 430 tis. eur bez DPH aj s vonkajšími plochami.

popis: Administratívna budova pod Devínskou kobylou, úžitková plocha 2 x
180 m2. Na prízemí sú 4 kancelárie + recepcia a zasadacia miestnosť + 2x soc.
zariadenie + trezorová miestnosť. Na poschodí 8 miestností + 2x WC. Na poschodie je samostatný vchod. V budove je alarm. Budova má samostatné kúrenie
a nachádza sa v stráženom objekte. V objekte je autoservis, autodoprava. Budova bola rekonštruovaná v 90 rokoch.

aj keď by ste mali chodiť ďalšie dva
roky s holým zadkom. Povedzme
si pravdu, drotári už nechodia
opravovať hrnce a byť v takmer 23.
storočí ... kuchyne sa nepodarí len
tak hoci komu.
Nezabudnite, že dostanete ZADARMO večeru, a aj nejaký ten
darček v hodnote najmenej 5 – 6
eur. Kto to však zaplatí? Skúste
počítať. Počet účastníkov, počet
večerí a darčekov (ceny) a cenu len

jedného ponúkaného produktu.
A to sme zabudli hovoriť o spôsoboch (našitých a zavádzajúcich),
ktoré vás obmedzujú od prvého
momentu, ako naletíte. Nesmiete sa
pomaly ani vycikať počas dvojhodinovej prezentácie, nesmiete hovoriť
ani s partnerom, nieto ešte s ostatnými „oblbnutými“, „popálite sa“
a prídete znova! Čo už. Asi s vami
pracuje adrenalín.
hg

Sužujú vás choroby?

Deci vínka za deň vám neuškodí.
Pomôže pri bolestiach srdca.

(Pokračovanie zo strany 2)

5. ŽALÚDOK, TRÁVIACI TRAKT,
ŽLČNÍK, PEČEŇ
Žalúdok a črevný trakt
Med pôsobí ako liek proti množtvu
žalúdočných a črevných chorôb, pri
zápale žalúdočnej sliznice a vredových
ochoreniach.
Vredové ochorenie žalúdka
Med spôsobuje hojenie vredového
povrchu slizníc, výstelky žalúdka. Med
si dajte 1,5 hodiny pred jedlom alebo 3
hodiny po jedle.

Pre unavenú pečeň
Pri akomkoľvek oslabení nášho organizmu je naša pečeň nadmerne
zaťažovaná. Pri infekcii by sme jej preto
mali dopriať trochu úľavy v podobe
stravy, v ktorej obmedzíte všetky tučné,
príliš korenené a vyprážané jedlá.
A naopak pridáte viac nízkotučných
mliečnych výrobkov a mrkvy.
Cesnak proti prechladnutiu aj na tráviaci trakt.
Mrkvový tvaroh na pečeň
Nastrúhame 3 mrkvy, zmiešame ich
s 250 g nízkotučného tvarohu a zrieďte
1 lyžicou kefíru. Dobre premiešajte.
Môžeme ho osladiť alebo trochu osoliť,
podľa chuti.
Liečivý nápoj na cholesterol a prečistenie krvi
Ingrediencie: 2 litre prevarenej vody,
20 dkg cukru, 4 citróny, 15 až 20
strúčikov cesnaku, 20 dkg chrenu, 1
väčšia cibuľa.

majú Novoveštania
Boli sme už na siedmych
prezentáciách. Hrncov. Pravda,
vždy to bolo iné lákadlo, ktoré nás
pritiahlo do preplnenej minisály (7
– 12 párov). Vždy boli v popredí, či
v pozadí hrnce alebo iné produkty
pre kuchyne v cenách od 1000 eur
(32-tis. Sk) za nôž, po 25-tis. eur
(750 000 Sk) za sadu 3 – 4 hrncov.

Rovnako ako tvarohové zábaly, znižujú
octové ponožky horúčku. Za dve hodiny
sa telesná teplota vďaka zábalu zníži
približne o jeden stupeň.
Cibuľa je, podobne ako cesnak, všeliek.
Ochorenia horných
dýchacích ciest
Medvedie mlieko
Teraz jeden typ len pre dospelých. Je
výborný a veľmi účinný pri počiatočných
príznakoch nachladnutia. Ohrejte 200
ml mlieka, pridajte štamprlík rumu a dve
lyžice medu. Stačí vypiť dva poháre
večer a ráno sa cítite ako rybička.
Ďumbierový čaj
Potrebujete naň 10 g čerstvého
strúhaného ďumbiera. Varíte päť minút
v 1 litri vody. Potom ho cez sitko vytlačte.
Do čaju pridajte šťavu z jedného citróna
alebo pomaranča, oslaďte a pite teplé.

DEVEX 6

Iste boli vyrobené zo špičkového
materiálu, ktorý preverili kozmonauti
NASA (škoda, že aj na Bajkonure to
neskúšali) a je zaručené, že ušetríte,
keď budete variť kratšiu dobu, potraviny si zachovajú lepšie vlastnosti
ako v surovom stave a návratnosť
vašej investície bude rýchlejšia ako
rýchlo postupujúca kríza.
Manažéri projektov oplývajúci
výrečnosťou a klímou púťových atrakcií vás zblbnú, pardón, presvedčia,

Cibuľový zázrak
Nakrájajte tri cibule na kolieska.
Postupne ich vrstvite do nádoby a presypávaje cukrom (najlepšie trstinovým).
Nakoniec prikryte a nechajte odstáť. Za
niekoľko hodín pustí cibuľa šťavu, ktorú
zlejte do pohára. Sirup podávajte pri
kašli niekoľkokrát denne po lyžičkách.
Srdiečko posilní víno a med
4. SRDCE
Na posilnenie srdca
Zázračný med
Podstatou infarktu je choroba vencovitých tepien, ktoré vyživujú srdcový
sval. Ak sú zúžené, dodávajú srdcu
menej živín a kyslíka, od ktorého je
srdce závislé. Med spôsobuje rozšírenie
vencovitých ciev a zlepšuje koronárny
obeh krvi.
Víno a jeho účinky
Tento nápoj má na srdce skvelé účinky.

Žalúdok vám ohrozujú rôzne typy baktérií. Zbavte sa ich medom.
Ochorenie pečene a žlčových ciest
Med výrazne šetrí pečeň a umožňuje
ich regeneráciu. V pečeni sa štiepi len
malá časť zložitejších cukrov. Cukry
jednoduché, ktorých je v mede viac,
pečeňou neprechádzajú, sú priamo zo
zažívacieho traktu vstrebávané do krvi.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

AKO BY TO DOPADLO DNES
Pán povedal Noemovi
O šesť mesiacov zošlem na Zem
dážď, ktorý bude trvat štyridsať dní
a nocí. Voda zaplaví celú Zem, hory i údolia, a všetko zlé bude zničené. Chcem, aby
si postavil archu a zachránil pár zvierat z
každého druhu.Tu máš plány na ňu.”
Šesť mesiacov utieklo ako voda. Obloha
sa zatiahla a začalo pršať. Noe sedel na
dvorčeku a plakal.
„Prečo si nepostavil Archu, ako som ti
prikázal?“ opýtal sa ho Boh. „Odpusť mi,
Pane,“ povedal Noe. „Snažil som sa ako
som mohol, ale udialosa toľko vecí.
Plány, ktoré si mi dal, mesto neschválilo a
tak som musel nechať spraviť nové.
Potom som mal ďalšie problémy, pretože
mesto tvrdilo, že Archa je
nepovolená stavba,takže som musel na
stavebnom úrade vybaviť povolenie.
Lesnícka správa žiadala povolenie na

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler,
sústruh na drevo) na nožný alebo
ručný pohon v akomkoľvek stave
a veku.
tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA

výrub stromov a ochranári zvierat ma
zažalovalki za odchyt zveri.
Ministerstvo životného prostredia žiadalo
vyjadrenie o ekologických
dôsledkoch záplavy.
Vnútro odo mňa chcelo predbežné
plány šírenia vody.
Na finančnom úrade mi zablokovali aktíva, pretože tvrdili že sa usilujem vyhnúť
plateniu daní tým, že opustím Zem.
Úrad práce ma podozrieval, že ilegálne
zamestnávam Ukrajincov, takže som musel
dokazovat opak.
„Ľutujem pane, ale nemôžem Archu
dokončiť skôr ako o päť rokov.“
Naraz prestalo pršať, obloha sa vyčistila
a vysvitlo slnko.
Noe sa pozrel nahor a spýtal sa: „Pane,
znamená to, že nezničíš náš svet?“
„Správne,“ odpovedal Boh. „Úrady to už
urobili za mňa.“

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov
aj nemčinu pre technikov, vrátane
základov. Všetky úrovne.
Cena: 5 Eur za 1 hod. a 15 min.
Volajte.
tel.: 0911 457 227

Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava príjme do zamestnania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné autá (VP
skupiny C + E) s potrebnými školeniami a dokladmi.
Podmienky: prax min 5 rokov.
Prijmeme tiež do zamestnania autoklampiara - mechanika
s praxou 5 rokov pre autoservis Seat.
tel.: 02/ 64 369 590 • 0908700684
e-mail: sekretariat@presskam.sk

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963

• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097

Vškolách toho človek uvidí. Záujem najmenších...

...i tých “starších”.
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com

05 - BYTY

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

• Kupim byt v BA. Nie RK.
tel.: 02/3211 5465

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V pondelok 31. 10., našli
príslušníci polície OO PZ DNV
v unimobunke v chatovej oblasti
Vápenka osobu, ktorá prechovávala igelitové vrecko s obsahom
neznámej zelenej sušenej rastliny,
ako aj ďalšie tri plné zaváraninové fľaše s rovnakým obsahom.
Polícia zaistené veci poslala na expertízu a čaká na výsledky. Po ich
doručení, ak sa potvrdí podozrenie, že ide o drogu, polícia zaistenú
osobu obviní z drogovej trestnej
činnosti.
• V noci z 3. na 4. 11, sa zatiaľ
neznámy páchateľ vlámal do
novinového stánku na ulici M.
Marečka, kde ukradol rôzne
platobné karty, lístky na MHD
a cigarety, všetko v hodnote cca
1000 eur. Páchatelia museli už
ráno ponúkať tento kradnutý tovar
lacno na predaj. Polícia žiada tých,
ktorí takto mali možnosť kupovať,
aby ohlásili na polícii totožnosť
páchateľov. Predídu tak možnosti
stať sa v budúcnosti obeťou.
• V nočných hodinách 4. 11., na J.

Jonáša polícia OO PZ DNV zaistila vodiča, ktorý viedol nákladné
vozidlo DAF pod vplyvom alko-
holu. Okrem pokuty vodiča čaká
aj trestné stíhanie s možnosťou
odňatia slobody až na jeden rok.
• V ten istý deň, 4. 11., doteraz
neznámy páchateľ na stavenisku
na ulici Na mýte ukradol elektrocentrálu za takmer 3-tis. eur.
• Cez víkend od 4. do 7. 11., neznámy páchateľ na ulici P. Horova
poškodil vozidlo Audi A3 a spôsobil škodu 1000 eur.
• V stredu 9. 11., vo večerných
hodinách neznámy páchateľ v hoteli Karpatia ukradol z izby príručnú
tašku s hotovosťou a dokladmi. Polícia žiada tých, čo doklady našli,
aby políciu kontaktovali.
• V ten istý deň, 4. 11., vo
večerných hodinách polícia kontrolovala mladého muža, ktorý
prechovával igelitové vrecko
s obsahom sušenej látky, o ktorej
uviedol, že ide o marihuanu. Polícia pokračuje v zmysle platných
noriem.
• Rovnako 9. 11., na ranči Ouzkych neznámy páchateľ ukradol MB: i-phone v hodnote 779
eur. Neponúkal ho náhodou
vám?
OO PZ DNV



Beh na Grbe 2011
deti 8.ročník

zostali sme dlžní

Predškoláci 100 m
1. Ema Mišunová
2. Viktória Trgová
3. Samuel Bachratý
1. – 2. ročník 400 m
1. Bibiana Michalíková
2. Tomáš Riška
3. Lukáš Rusnák
3. – 4. ročník 400 m
1. Roman Rusnák
2. Dominik Ďurkovský
3. Lídia Drahovská
5. – 6. ročník 800 m
1. Tamarka Čertíková
7. – 9. ročník 800 m
1. Matej Krampl

seniori IV. liga, 12. kolo 6.11.
Vajnory – FK Lok. DNV
1:5
g: W.Rischer 2, Pillar 2, Adam
Pohár BFZ, kolo 12. 11.
FK Lok. DNV – Plav. Štvrtok 2 : 0
g: M. Rischer 2
ms

- Čo si dostal na narodeniny?
Reprodukciu obrazu od
Martina Benku.
A od ostatných?
•••
Odvolali náčelníka z funkcie
a on sa o 4 minúty prihlásil
do funkcie člena... medzitým
ofrflal charaktery ostatných.
•••

Beh na Grbe - dospelí
Výročný beh DNV
Ženy Seniorky
1. Jana Madaraszová
Muži 7,2 km
1. René Valent
2. Matej Kadrlák
3. Alexander Jabur
Hobby 3,6 km
1. Michal Račanský
2. Marek Kardoš
3. Lenka Hlaváčová
TIK DNV

Deň pamiatky obetí
dopravných nehôd

Pre uchádzačov
zbrojných preukazov
Dňa 15.11.2011 sa bude zavádzať do produkčnej
prevádzky nová verzia informačného systému zbraní, streliva
a strelníc. Z tohto dôvodu nebudú v tento deň vybavované
žiadne stránky na všetkých oddeleniach dokladov odboru
poriadkovej polície okresných riaditeľstiev PZ v Bratislave
– na úseku strelných zbraní a streliva. Prevádzka bude
spustená až nasledujúci deň, teda dňa 16.11.2011.

Juniori
1. Michal Račanský

Tretia novembrová nedeľa je
dňom, v ktorý si ľudia pripomínajú
obete dopravných nehôd. Deň pamiatky obetí dopravných nehôd v tomto
roku pripadá na 20. november. V tento deň o 15.00h sa uskutoční na cintoríne na Slávičom údolí ekumenická
pietna spomienka obetí dopravných

Hádzal do seba poldecáky
ako Gagarin kinedryl.
•••
Malé cigánča stretne na
ulici chlapca z vedľajšieho
domu a pýta sa ho:
Hádaj, čo dostanem
tento rok na Vianoce?
Neviem.
Tvoj bicykel.

nehôd. Hlavným organizátorom tohto podujatia je policajný duchovný
pplk. Ing. Mgr. Pavol Šajgalík z Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave
Pri príležitosti Dňa pamiatky obetí
dopravných nehôd treba myslieť
aj na rodinných príslušníkov obetí
a všetkých, ktorí prichádzajú do
kontaktu s dopravnými nehodami
- príslušníkov polície, požiarneho
zboru, pracovníkov rýchlej záchrannej služby, lekárov, zdravotné sestry,
ošetrovateľov a psychológov. Cieľom
Dňa pamiatky obetí dopravných
nehôd je upozorniť aj na nezodpovedné správanie sa niektorých
účastníkov cestnej premávky.
OR PZ Ba 4

•••
- S manželkou sa vždy držíme
za ruky, keď ideme von.
Keď ju pustím, okamžite
niečo nakupuje...
•••
-Neviem, čo by som si
počal bez mojej ženy.
Ale aj tak je to pekná
predstava.
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