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Príhovor
Prenádherné jesenné
počasie,
akoby chcelo
v y nahradiť
všetku zlobu
a úbohosť, ktorá mnohými
lomcuje vytrvalo a húževnate.
Škoda, že sa nerieši už v zárodku a necháva sa prerásť do zverstiev, ktoré najmä v ostatnom
čase otriasajú pokojamilovnými a serióznymi ľuďmi
tohto sveta. Nenachádzam
odpoveď na otázku prečo.
Prečo... sú ľudia takí, akí sú,
prečo pre nevychovanosť,
neokrôchanosť, zlobu a ďalšie
negatíva musia trpieť iní,
ďalší, oveľa kultivovanejší.
Pretože ostatní sú k zloduchom benevolentní, tolerantní,
ohľaduplní...? Normy a zákony
sú nedokonalé? Represia je
nedostatočná? Dobré slovo,
dobrý príklad nestačí? Možno
ho delikventi ani nepoznajú,
nemali ho kde získať, vyrastali
v inom chorom prostredí,
nemajú na čom stavať. Hyenizmus nepotrebuje pre svoj vznik,
trvanie a realizáciu žiadne
vzory? Nepomôžu ani liečenia
a lieky? Ako potom čeliť?
Pripomenuli sme si 17. november – deň boja za slobodu.
Ale v dni, ktoré nám čas priniesol, také aké sú sme nedúfali. Áno, vždy ide o ľudí.
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devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Vynovený cintorín. Počas
tohtoročnej novembrovej
spomienky na zosnulých privítal
cintorín v Devínskej Novej Vsi
návštevníkov zrekonštruovaným
hlavným krížom a novými
spevnenými chodníkmi. V dňoch
29. - 31.12.2015 bude Miestny
úrad mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves z dôvodu
čerpania dovoleniek zatvorený.

Tohtoročná jeseň priala
turistom i výletníkom
aj pri moste Slobody
Snímka KP

POZOR
Webová stránka:
www.devex.sk nepatrí
vydavateľstvu Devex,
ktorý vydáva Peter
Krug.

Susedská burza 5. decembra 2015 14:00-18:00 h.
MČ DNV srdečne pozýva na príležitostný trh Susedskú burzu, čo je sústredený predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve
fyzickými osobami medzi sebou, tento krát so zameraním na odevy
pre deti a dospelých, dekoračné predmety do bytu a hobby potreby
v Obchodnom centre Glavica, Eisnerova 64

Pri písaní a odosielaní
príspevkov do Devexu
si dávajte pozor!
Naša e-mailová adresa
Devexu je:
devex@ba.netlab.sk
Uzávierka dnešného čísla
bola 12.11. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 7.12. 2015,
číslo vyjde 15.12. 2015.

Oprava cesty na Mečíkovej ulici
rekonštrukcie vozovky na Mečíkovej
ulici plánuje naša mestská časť
ukončiť v budúcom roku. Budú podmienené ﬁnančnými možnosťami
nastavenia rozpočtu na rok 2016.

Mestská časť Bratislava – Devínska
Nová Ves v priebehu roku 2015 zrealizovala 2. etapu opravy cesty na
Mečíkovej ulici. Práce vykonávala
príspevková organizácia MČ DENOVA. Časť ﬁnančných nákladov
na jej rekonštrukciu sme získali s dotácie BSK poskytnutej podľa VZN
č. 6/2012 v celkovej sume 25 000
eur, čo predstavuje 29% z celkových
nákladov vynaložených na túto
etapu prác.

DEVEX 2

Koncom mája 2015 sa začalo
s odstraňovaním
poškodeného
povrchu vozovky – bol odstránený
živičný kryt, časť zeminy a tieto boli
odvezené na skládku. Následne na
to bol položený nový kryt vozovky
z cestného betónu, vrátane podkladných vrstiev so zhutnením. Bola
zrealizovaná výšková úprava krytov
šácht – voda, plyn a hydranty. Práce
v závislosti od počasia pokračovali
do októbra 2015. Dokončenie

Realizácia opravy cesty na
Mečíkovej ulici významným spôsobom prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia obyvateľov
DNV, hlavne tých, ktorí žijú na
spomínanej ulici a v jej okolí.
zš

INTEGROVANÁ DOPRAVA?
V posledných dňoch sa
v Bratislave dejú rôzne veci v oblasti
dopravy. Po tom, ako petržalská
mestská časť absolútne nezvládla
pokus o úpravu parkovacej politiky,
ani uvedenie dlho očakávanej tretej
etapy Integrovaného systému dopravy v Bratislavskom kraji do života
nevyšlo bez vážnych problémov.
Množstvo druhov cestovných lístkov
rozdelených na toľko spôsobov, že
sa v tom snáď vyznajú len samotní
tvorcovia, určite dopravu neuľahčuje.
Pritom to je hlavný dôvod zavádzania takejto dopravy vo vyspelých
mestách. Predtým, ako si kúpite lístky,
musíte zvážiť toľko atribútov vášho
cestovania, že napokon sa možno
rozhodnete ísť radšej pešo.
Prečo si nevystáť rad? Aby

si dôchodca mohol uplatniť zľavu
na cestovnom, po novom k tomu
potrebuje kartu SeniorPas a čipovú
kartu, na ktoré si musí v dlhom rade
vystáť aj hodiny. Vo svojom veku
majú pochopiteľne zdravotné problémy a množstvo z nich sa podopiera
o barly. Skrátka, skúška trpezlivosti,
ktorá tento krát nebola celkom dobre namierená. No a napokon, keď
sa už dôchodca dostane k okienku, prekvapí ho, že má za čipovú
kartu zaplatiť. Táto informácia totiž
mnohým unikla, čo veľmi nesvedčí
o kvalitnej reklamnej kampani,
ktorá je pri takýchto zmenách pre
obyvateľov taká potrebná.
Verme, že efektívneho využívania
projektu sa ešte dožijeme.
nn

NA DEVÍNSKE KOBYLE
S A B U D Ú O D S T R A Ň O VA Ť
NÁLETOVÉ DREVINY
V najbližších dňoch začne
na Devínskej Kobyle prebiehať
obnovný manažment vzácnych
stepných lúk spojený s výrubom
náletových drevín. Práce budú

Viac informácií nájdete v tlačovej
správe: Zo vzácnych lúk Devínskej
Kobyly začnú onedlho odstraňovať
náletové dreviny
Práce sa realizujú
v rámci projektu LIFE10
N AT / S K / 0 0 0 0 8 0
„Obnova
území
NATURA
2000
v cezhraničnom regióne
Bratislava“
podporovaného z programu
LIFE+ Nature Európskou
komisiou a Ministerstvom
životného
prostredia
SR ako aj v rámci projektu AZ 31163-33/2

prebiehať na južných svahoch
Devínskej Kobyly.
Prosíme, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti nevstupovali na
územie, resp. do častí, kde budú
prebiehať obnovné práce.
Aktivita sa uskutočňuje s cieľom
obnoviť ohrozené a vzácne lúčne
spoločenstvá, ktoré sú dlhodobo
ohrozené zarastaním náletovými
a inváznymi drevinami.

„Ochrana druhov a biotopov v
Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“ ﬁnancovaného Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie (DBU).

Chráňme kým je čo
Veľmi ma potešila správa o otvorení nového prírodovedného
náučného areálu na Devínskej Kobyle na ktorej sa podieľala organizácia DAPHNE - IAE v spolupráci s organizáciou BROZ a Štátnou
ochranou prírody.
Naozaj
oceňujem
snahu
a pozornosť, aká sa venuje našej
milovanej Devínskej Kobyle a
Sandbergu.
Čo mi však stále
veľmi leží na srdci (a toto je už
druhý mail, ktorý do Devexu píšem
a zatiaľ bez povšimnutia zo strany
kompetentných, či širších médií), je
dezolátny stav ochrany samotného
Sandbergu, VÝZNAMNEJ paleontologickej lokality, CHRÁNENEJ
krajinnej oblasti Malé Karpaty,
ktorá je súčasťou PRÍRODNEJ
REZERVÁCIE Devínska Kobyla
S
NAJVYŠŠÍM
STUPŇOM
OCHRANY.
Bola by som nesmierne rada,
ak by nám pán starosta Jambor,

v rámci svojej kompetencie, pomohol osloviť zodpovedných
za Štátnu ochranu prírodnej
rezervácie Devínska Kobyla
a ochrániť tak Sandberg od
čistej katastrofy, pod ktorú sa
podpisuje ľudská nevedomosť
a neohľaduplnosť. Najvyšší stupeň
ochrany, ktorým sa pýšime, žiaľ
spočíva v zničenom drevenom zábradlí a nedostatočných info tabúľ
upozorňujúcich, že Sandberg
nie je pieskovisko, ani miesto do
ktorého sa vyrývajú iniciály, či iné
vyznania lásky. Vždy ma zabolí
pohľad na to, ako zo Sandbergu
ubúda a ako si tam výletníci pobehujú jedna radosť a ničia vzácnu
lokalitu.
Prosím Vás, nenechajme to zájsť tak ďaleko, že nám
zo Sandbergu zostane iba jedno
veľké pieskovisko. Teraz je ešte
čas s tým niečo urobiť. Ďakujem
v mene všetkých ľudí z Devínskej
Novej Vsi.
Lucia Volek

V prípade ďalších informácií kontaktujte:
Monika Chrenková,
Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie, Bratislava,
tel.: 02 455 240 19
chrenkova@gmail.com

PRIBUDNÚ
ŽELEZNIČNÉ TERMINÁLY
Stavebný úrad v Devínskej
Novej Vsi oznámil koncom októbra začiatok územného konania
pre terminál zastávky integrovanej
prepravy (TIOP) Lamačská brána
s možnosťou pripomienok dotknutých účastníkov v stanovenej lehote.
Železnice plánujú vybudovať
v Bratislave sedem takýchto staníc
ako nových uzlov úzko spájajúcich
mestskú hromadnú dopravu so
železničnou prepravou z okolitých
regiónov.
Terminál Lamačská brána
TIOP Lamačská brána má byť
umiestnený medzi Agátovou ul. a
cestou II/505 pri plánovanom moste v predĺžení na Saratovskú ulicu.
Bude mať dve nástupištia, na ktoré

budú cestujúci prichádzať schodiskami a výťahmi z chodníka vedeného
od parkoviska (s kapacitou 353
miest) a z chodníka vedúceho od obchodného centra.
Pri vstupe na terminál sa má
vybudovať aj prístrešok pre 25 bicyklov. TIOP Devínska Nová Ves sa má
vybudovať na začiatku Eisnerovej
ulice v tesnej blízkosti obchodného
centra.
Financovanie projektu
Celý projekt TIOP v Bratislave má
zabezpečené ﬁnancovanie z Kohézneho fondu Európskej únie so
spoluúčasťou zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky. Ide nielen
o niekoľko stotisíc eur na projektovú
prípravu, ale aj o milióny eur na samotnú výstavbu.
nn

Slávili Deň tekvičiek ...
Posledný deň vyučovania pred
jesennými prázdninami patril na
ZŠ Pavla Horova Dňu tekvičiek.
Žiaci 1.- 4. ročníka sa zapojili
do súťaže o najkrajšiu tekvičku.
Spolu s rodičmi vytvorili rôzne
strašidelné, rozprávkové, ale
aj umelecké tekvičky. A tak sa
tekvičky premenili na mimoňov,
strašidlá, duchov či drevenicu.
Hodnotili sa prvé tri miesta
v každom ročníku, no odmenení
boli všetci zúčastnení. Prvé miesto
získali: Milanko Marko (1.ročník),
Peter Šmondrk (2.ročník), Veronika a Terezka Milové (3. ročník).

Druhé miesto obsadili: Laura
Cödörová (1.ročník), Kristína
Bruteničová (2.ročník), Nicol
Lališová (3.ročník). Udelené bolo
aj tretie miesto, ktoré patrilo Kamile a Šimonovi Kubranovcom
(1. a 3.ročník), Soﬁi Benkovskej
(2.ročník) a Júlii Dubinovej
(3.ročník).
Horováci boli šťastní a spokojní so svojou prácou, tešili
sa každej tekvičke a vôbec im
nechýbali halloweenské kostými. Preto Horováci slávia Deň
tekvičiek a nie Halloween.
Mgr. Katarína Rabajdová
DEVEX 3

Rozkopaná Devínska
Určite ste si všimli, že sa opäť po celej Devínskej kope
a pokladajú sa nové káble.
Jedna rozkopávka sa týka budovania novej siete operátora UPC:
ide o položenie optickej prípojky
v dĺžke 6239m (po zmene trasy),
ktorá bude trasovaná cez ulice:
Istrijská, Novoveská, Kalištná,
Uhrovecká, Hradištná, Milana
Marečka, Ivana Bukovčana,
Jána Poničana, Eisnerova, Jána
Smreka, Pavla Horova, Štefana
Králika a bude napojená na existujúcu trasu z Devína do Devínskej Novej Vsi. Účelom projektu
je rozšírenie multifunkčnej elektronickej komunikačnej siete
s cieľom poskytovania dátových,

(FTTH), ktorá v danej lokalite
poskytne viacej možností pripojenia pre zákazníkov.
Pri tretej rozkopávke sa spojili
ﬁrmyDEVNET,a.s.(SWAN) a Slovak Telekom, a.s. a spoločne idú
budovať (každý však svoju vlastnú) optickú sieť„Na Grbe“. Predpokladaná dĺžka podľa projektu
je 7060 m. Rozkopávka (vo viacerých etapách) sa týka ulíc: Novoveská 3-13, Na Vyhliadke, Na
Grbe, Spádova, Kosatcová, Ulica
1. mája, Delená medzi ulicami Kosatcová a Bridlicová, Novoveská

Kolektívne vyjednávanie
vo Volkswagen Slovakia skončilo
• Zvýšenie tarifných miezd o 2,3 % od 1. 10. 2015
• Jednorazová odmena 370 eur
• Zvýšenie príplatku za nepretržitú prevádzku
• Novinka: Uvoľnenie z práce pri prírodnej katastrofe
s náhradou mzdy
Bratislava, 16. november 2015 -Volkswagen Slovakia (VW SK)
a ZO OZ KOVO VW SK úspešne ukončili kolektívne vyjednávanie roku 2015. Tarifné mzdy zamestnancov sa spätne od
1. októbra 2015 zvyšujú o 2,3 percenta. Spoločnosť okrem toho
vyplatí zamestnancom jednorazovú platbu vo výške 370 eur so
mzdou za mesiac december.

hlasových a B2B služieb, retransmisia rozhlasových a televíznych
programov v digitálnej forme
z časti v HD kvalite. Bude zriadená podzemná optická sieť,
ktorá bude zaústená do jednotlivých bytových domov, kde bude
ukončená optickým prevodníkom.
Do jednotlivých bytov bude digitálny signál distribuovaný koaxiálnym káblovým rozvodom.
Druhá rozkopávka sa týka
ﬁrmy DEVNET,a.s. (SWAN)
a rekonštrukcie siete káblovej
televízie s káblovým internetom
(NTR DOCSIS)a vybudovanie
novej optickej siete (NTR FTTH)
na ulici Pod Lipovým. Stávajúca sieť už bola v stave, kedy
kvôli veku kabeláže a jej častým
poškodeniam
dochádzalo
k poruchám a výpadkom na sieti. Pre zlepšenie služieb zákazníkom sa ich poskytovateľ rozhodol zrekonštruovať v plnom
rozsahu existujúcu sieť a zároveň
vybudovať novú optickú sieť
DEVEX 4

- zvyšná časť, Charkovská, Bridlicová, Samova, Delená medzi
ulicami Bridlicová a Spádová.
Poskytovatelia telekomunikačných
služieb sa rozhodli vybudovať
úplne novú optickú (FTTH) sieť
pre obyvateľov v spomínanej
lokalite a každý zákazník bude
mať možnosťsi objednať optickú
prípojku až priamo do svojho
rodinného domu.Optickým pripojením sa dosiahne skvalitnenie
telekomunikačných služieb a minimalizovanie porúch a výpadkov
na sieti.Z dôvodu stavebnej uzávery v DNV (od 15.11.2015) sa
však začatie tohto projektu presúva až na jar 2016.
Spoločnosť DEVNET, a.s. sa rozhodla postupne zrekonštruovať
existujúce siete a pripravuje nové
projekty na vybudovanie optickej
(FTTH) siete v DNV za účelom
skvalitnenia služieb a zvyšovania
štandardu a komfortu pre svojich
zákazníkov.
Denis Ružovič

„Napriek náročným podmienkam sme dokázali, že Volkswagen Slovakia je atraktívny
zamestnávateľ. Platí to nielen pre
výšku ﬁnančného ohodnotenia,
ale aj pre rozsiahly sociálny program,“ uviedol Eric Reuting, člen
predstavenstva pre personálnu
oblasť VW SK. Spoločnosť zavádza nový typ pracovného voľna v
prípade živelných pohrôm, alebo
požiaru v mieste trvalého bydliska,
kedy zamestnanec môže využiť
dva pracovné dni plateného
voľna ročne. Zvyšujú sa okrem
toho jubilejné príspevky až na

1 500 eur, či príspevok pri narodení dieťaťa na 400 eur. Spoločnosť
tiež zvyšuje príplatok za prácu
v nepretržitej prevádzke.
„Po náročných rokovaniach
sme našli spoločnú dohodu.
Zlepšili sme sociálne a ﬁnančné
zabezpečenie našich zamestnancov. Je to zároveň uznaním ich
angažovanosti,“ povedal Zoroslav Smolinský, predseda ZO OZ
KOVO VW SK.
Platnosť novej kolektívnej zmluvy je do 31. marca 2017. vm

Pred zimou
Starosta MČ DNV Milan Jambor
prevzal v týchto dňoch niekoľko
desiatok vtáčích búdok (aby sme
tak vtáčikom uľahčili život) od konzorcia ﬁriem sanujúcich skládku
gudrónov v kameňolome Srdce.
Pred blížiacou sa zimou budeme
tak mať možnosť pripraviť obydlia
pre našich súputnikov z oblasti
vtáčej ríše. Búdky sú určené pre
malé sokoly, sovy myšiarky, drobné spevavce a dažďovníky.
Informácia pre zaujímavosť:

dážďovníky skonzumujú 2 – 3 tisíc komárov denne.
r

odpadu, ba navyše si to mohli aj
priamo vyskúšať.
Horováci, malí aj veľkí, separujú

odpad a prispievajú tak k ochrane
životného prostredia.
Mgr. Katarína Rabajdová

Sviatok
školských
knižníc

Deň zdravej výživy v ZŠ P. Horova 16
V piatok 16. 10. 2015, pri
príležitosti Svetového dňa výživy,
sme zorganizovali v našej škole
deň zdravej výživy. Žiaci si priniesli
do školy zdravú desiatu, zhotovili
v triedach nástenku, alebo plagáty
k danej téme a triedne učiteľky
v každej triede ocenili žiakov
s najzdravšou desiatou. Pani
kuchárky nám uvarili čaj a pripravili
zdravé nátierky: rybaciu, mrkvovú
aj cesnakovú, ktoré si naši najmladší
žiaci sami natierali na tmavé pečivo
a pred zjedením si ich vyzdobili
chrumkavou zeleninou a ovocím.
Naša škola sa zapojila do výtvarnej
súťaže „ Chutné maľovanie “, ktorá je
jednou z aktivít „Hovorme o jedle“.
Ďalšou aktivitou bola celoškolská

súťaž o najkrajšie a najzdravšie
ovocno-zeleninové dekorácie. Žiaci
za asistencie triednej učiteľky pripravovali cez veľkú prestávku svoje výtvory. Vedúca školskej jedálne, ktorá
bola predsedníčkou odbornej poroty, dohliadla na vyhodnotenie prác.
Všetky dekorácie boli nádherné
a vybrať tie najkrajšie stálo žiakov
veľa úsilia. Prvé miesto za I. stupeň
získali žiaci z I. A triedy, na prvom
mieste za II. stupeň sa umiestnili žiaci
z VIII. A triedy. Ovocné odmeny do
súťaže venoval sponzor. Ďakujeme
žiakom, triednym učiteľkám, porote
a všetkým mamičkám za spoluprácu
pri vydarenej akcii.
Mgr. I. Kralovičová,
Mgr. I. Jančiarová

Horováci krok za krokom
V stredu 28.10. sa ZŠ Pavla Horo- k Zelenej škole ...
va premenila na zaujímavý lesný
svet. V rámci projektu Zelenej školy
sa žiaci z druhého stupňa rozhodli
pripraviť divadelné predstavenie pre
tých najmenších na tému separácia
odpadu.
A tak sa škola premenila na lesík Špinka a lesík Separko. V lesíku
Špinka žili vlci a líšky, ktorí odpad

netriedili, a preto sa im hromadil.
Lesík Separko predstavovali žabky
a ježkovia, ktorí odpad separovali,
a tak žili v čistom a zdravom prostredí. Obyvatelia Separka sa rozhodli pomôcť svojím lesným kamarátom
a nastolili tak aj v Špinke poriadok.
Žiaci prvého stupňa tak hranou
formou pochopili potrebu triedenia

Aj naša školská knižnica
pri ZŠ na Ulici I. Bukovčana
3 mala 26.októbra počas
Medzinárodného
dňa
školských knižníc svoj sviatok. Pripravili sme si pre ňu
symbolický darček – pestrú
kyticu rôznych podujatí.
Začali sme gratuláciami vo forme
básní a želaní, aby mala vždy veľa
zvedavých čitateľov. Ako správni
gratulanti deti priniesli do knižnice aj
knihy, ktoré jej darovali, pretože ich
už prečítali a chceli, aby sa posunuli
ďalším milovníkom čítania. Nasledovala beseda piatakov so zaujímavými hosťami. Naše ôsmačky sa na
chvíľu „premenili“ na známe osobnosti, a tak zrazu prišli do kinosály
bratia Grimmovci, Pavol Dobšinský,
Rudo Sloboda či Krista Bendová
s Gabrielou Futovou. Porozprávali
o svojej tvorbe, premietli o sebe zaujímavé prezentácie a odpovedali na
veľmi netypické otázky. Piataci sa im

odmenili farebnými ilustráciami ich
kníh, ktoré v skupinkách namaľovali.
Medzi ôsmakov zavítal pán
Marián Komáček, akademický maliar, ocino našej piatačky Karolínky.
Zaujímavé rozprávanie o svojej
práci doplnil množstvom ukážok
zo svojej tvorby, ba aj videami dokumentujúcimi jeho zaujímavé výtvarné techniky. A opäť more otázok,
veď stretnutie s tak zaujímavou
osobnosťou nebýva každý deň.
Milá naša knižnica, tak teda k tvojmu sviatku zo srdca želáme všetko
najlepšie a veľa, veľa, veľa pekných
kníh pre našich čitateľov!
Soňa Škulová

Predstavili svoje šikovné ruky...
Jesenné tvorivé dielne
V utorok 27.10. sa na ZŠ Pavla Horova uskutočnili tvorivé dielne s jesennou tematikou. Základná škola tak
predstavila šikovnosť nielen svojich
žiakov, ale aj kreativitu pani učiteliek,
ktoré vymysleli krásne a jednoduché
jesenné dekorácie.
Deti si tak mohli spolu so svojimi
rodičmi vlastnoručne vyrobiť ježka
z jesenných listov, tekvičky z papiera, vázičku s kyticou z listov,

maľované jabĺčka, sadrové odliatky
ovocia, zeleniny, zvierat či rôzne
keramické jesenné dekorácie.
Školu v tento deň navštívilo veľa
detí, ktorým sa dielničky veľmi
páčili. Pre deti a rodičov bolo pripravené malé občerstvenie. Každý
odchádzal okrem usmiatej tváre,
pekných zážitkov aj s náručou plnou
vlastnoručných výrobkov, ktoré mali
pre ne obrovský význam.
Mgr. Katarína Rabajdová
DEVEX 5
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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
3. - 5. 12. Vianočná ulička - vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi,

stánkový predaj Kultúrny program: Štvrtok 3.12. Orchester FOR BRATISLAVA,
On the Road, Mažoretky TINA, POLEMIC Piatok 4.12. Klapa Ravnica,
Five Gentlemen, ELÁN tribute Sobota 5.12. Hudba Ministerstva vnútra,
FOR YOU (acapella vocal group), Mikuláš náš ( Grbarčieta, Kobylka, Črip),
Betlehemci a ĽH A. Záhorca, GLADIATOR
Viac informácií na: www.vianocnaulicka.devinskanovaves.sk
Miesto: Hradištná ulica, Organizuje: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
9. a 10.12., 15.00 - 17.00 h Vôňa Vianoc

- ukážky pečenia vianočných oblátok a zdobenia perníkov
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6
11.12. o 14.30 h Jubilanti - organizované stretnutie občanov DNV

oslavujúcich významné životné jubileum,pod záštitou starostu mestskej
časti Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
12.12. o 17.00 h Vianoce s Kobylkou

tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
13.12. o 15.00 h Vianočné posedenie JDS - vianočné posedenie Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Miesto: veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43
15.12. o 18.00 h Vianočný koncert

- vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy
v DNV Miesto : veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
17.12. o 17.00 h Galavečer TC Eleganza

- predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza
- bližšie informácie www.eleganza.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
18.12. o 19.00 h Stará láska nehrdzavie

- predstavenie Chorvátskeho menšinového ochotníckeho divadla v
chorvátskom jazyku Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
31.12. o 9.00 h Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu

- každý účastník zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra obdrží na
Kobyle spomienkový darček Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná
43, Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava

Nová kniha Mariky Studeničovej na knižnom trhu

Automobilový pretekár 20. storočia
– Marián Rajnoha
Automobilových pretekárov
vyrástlo v Devínskej neúrekom.
Napočítal som ich cez desať,
a to som si možno na niektorých
nespomenul.
K vôni benzínu, atmosfére
pretekov, pred i počas pretekov,
som privoňal na pretekoch automobilov do vrchu na pezinskej
Babe pred viac ako dvadsiatimi
rokmi. Tam som spoznal aj Mariku Studeničovú, autorku dnes už
deviatich kníh.
Niekdajšia Novovešťanka si
takmer pri každom krste novej
knihy spomenie i na Devex, i na

mňa. Pozvania na krsty rád prijímam.
„Fascinuje ma atmosféra, ktorá
je na každých pretekoch stále
úžasná. To je na tom príťažlivé“.
Hovorí autorka i v knihe Marián
Rajnoha, pretekár, ktorý počas
svojej mnohoročnej automobilovej kariéry získal nespočetné
množstvo ocenení a majstrovských titulov.
A Marika? Skúsená novinárka, kým sa dopracovala k týmto
deviatim titulom, vyrástla v zrelú
spisovateľku.
Peter Krug

SLUŽBY
1. 12.- 3.12. 2015 Vianočná Ulička
Predvianočné devínskonovoveské trhy
Miesto: Hradištná ulicaOrganizátor: MČ DNV, TIK DNV
10. 12. 2015 (sobota), 8.00/8.30 hod.
Predvianočná Budapesť**
Autobusový výletPrehliadka historického centra
a návšteva vianočných trhov
Odchod autobusu: TIK DNV / Istropolis
31. 12. 2015 (sobota), 10.00 hod.
Silvestrovská vychádzka
Tradičný výšľap na Devínsku Kobylu
Zraz: TIK DNV (Istrijská 49, Bratislava)
DEVEX 6

Bezplatné služby:
•
•

poskytovanie informácií o Devínskej Novej Vsi a okolí,
prírodných krásach a turistických atrakciách, službách a pod.
poskytovanie propagačných materiálov

Služby za úhradu:
•
•
•

požičovňa bicyklov
sprievodcovská činnosť
predaj suvenírov a publikácií (magnetky, prívesky, turistické
známky, pohľadnice, cyklomapy, knižné publikácie o regióne...)

•

kopírovanie / tlač / scanovanie

Kontakt

Adresa prevádzky: Istrijská 49, 841 07 Bratislava
02/6477 0260, 0917 164 215, 0905 668 308
info@tikdnv.sk ~ www.tikdnv.sk

Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Ing. Dušan GRACA
a Mgr. Dominika MYDLOVÁ
Ing. Jaroslav LIEGLER
a Mgr. Veronika CIMBALÍKOVÁ
Michal JANOTA
a Mgr. Michaela KONEVALOVÁ

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Simon MASÁR
Lenka KOMPAUEROVÁ
Severín HUDEČEK
Martin PRIECEL
Laura RUSNÁKOVÁ
Filip HALÍŘ
Viktória HALÍŘOVÁ
Vitajte!

Pavol HRABOVSKÝ
a Darina LIPTÁKOVÁ
Mgr. Andrej VÁVRA
a PaedDr. Zuzana
DUCHOŇOVÁ
Ondrej VACHÁLEK
a Katarína POLÁKOVÁ
Blahoželáme !

Po stopách
Ľudovíta Štúra

O dišli z našich radov
Roman HALENÁR
Jozef MORKUS
Kamila SOFKOVÁ
Školastika KRNÁČOVÁ
Olympia FARENZENOVÁ,
rod. MUSILOVÁ
Ľubomír DOJČÁK
Veronika SCHREKOVÁ,
rod. ENCINGEROVÁ
Agneša MARTANOVIČOVÁ,
rod. HUŠŤAVOVÁ
Ján ANTAL
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

V sobotu 28. 11. 2015
bude10. výročie,
čo nás opustila
naša drahá
Marta DONÁTHOVÁ
Kto ste ju poznalia mali
radivenujte jej s nami
tichú spomienku.
Manžel, dcéry, syn
a ostatnásmútiaca rodina

Naše aktivity venované Roku
Ľudovíta Štúra vyvrcholili 28.
októbra - v deň výročia jeho narodenia. Žiaci Základnej školy na Ulici
Ivana Bukovčana 3 ukončili svoju
projektovú činnosť venovanú tejto
významnej osobnosti a pripravili
výstavu, ktorá zdokumentovala
krok po kroku jeho život, štúdiá, novinársku činnosť, lásky a iné životné
križovatky. Výstavu otvoril samotný
Ľudovít Štúr, ktorý so svojou družinou
osobne prišiel medzi našich žiakov,
aby im porozprával o všetkom, čo
vykonal pre naše Slovensko. Jeho
rozprávanie doplnili jeho najlepší
priatelia – Francisci, Hodža a Hurban s manželkou. Osobne navštívili
jednotlivé triedy a porozprávali sa
so žiakmi. Hlavne Ľudovít Štúr musel
s oduševnením zdôvodňovať, ako
to myslel s „íčkami“ a prečo nikdy
nevpustil do svojho života lásku
v podobe krásnej ženy. Štúrovci
odchádzali z našej školy spokojní.
Žiaci ich ubezpečili, že napriek
komplikovanej slovenskej gramatike
majú slovenčinu radi a učiť sa ju je
pre nich hračka.
Soňa Škulová

Človek býva taký sebavedomý,
ako je obmedzené jeho chápanie
POPE

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

Včera aj predvčerom masy
ľudí navštevovali náš cintorín. Ešte
o ôsmej večer bol cintorín pomerne
plný. Z mne neznámych dôvodov
na celý cintorín, ešte o ôsmej večer
hučala hudba na úrovni podradnej kolotočovej diskotéky, z nedeﬁnovaného “podujatia” na námestí
J. Kostru.
V čase keď si takmer všetci normálni ľudia chcú v tichu uctiť svojich
zosnulých a 2 dni v roku s úctou
navštevujú miesto ich posledného
odpočinku, tak na toto miesto sú
namierené amplióny s decibelmi
podradnej, ale hlučnej hudobnej
produkcie. Do hlbokej tmy. Nejdem
skúmať kto povoľuje či reguluje takéto akcie. Len sa desím podobných
efektov pri “Vianočnej uličke”. Aj Advent je v našej kultúre, tradícii obdobie stíšenia. Rôzne vianočné trhy, čo
k nám postupne prenikli z nemecky
hovoriacich krajín, akceptujem. S nezmyselnými a neznesiteľnými decibelmi pochybnej a menej pochybnej
hudby sa v tejto súvislosti neviem
vyrovnať. Zvlášť na miestach a v obdobiach kde to vyznie ako búchanie
kladivom do hlavy. Bez historickej či
kultúrnej súvislosti.
Miloš Encinger, 1.11.2015

Neprimerané aktivity
S prekvapením sme zaregistrovali
v piatok 30.10.2015 na nám. J. Kostru ruch a aktivity, o ktorých nevedeli
najmä obyvatelia domov P. Horova
10 – 12 ani mnoho ďalších. Púťové
„atrakcie“ slúžia iste zábave. Stánok
s topánkami, tomu nenasvedčoval.
Ani gumenné trdelníky. Zelovocár,
ani nemal záujem o zákazníkov a tak
nám napadlo, či niekto, kto povoľuje,
či súhlasí s takouto prezentáciou, aj
príde a skontroluje dodržiavanie
noriem takýchto púťových atrakcií.
Okrem balónov a možno lízaniek,
nik z predávajúcich nesplnil žiadnu
z požadovaných noriem. A to nehovoríme o absolútne nevhodnom termíne na Dušičky, keď ľudia obyčajne
stíšiac kráčajú na cintoríny spomínať.
Čo už. Okraj, je okraj. (?!)
fg, P. Horova
Firma, čo rozkopávala Devínsku na sídlisku Stred demolovala
jednu z lavičiek. Už ubehlo dosť
dní a lavičku na pôvodné miesto
nik nedal? Prečo? Ani o rachote
okolo železničnej stanice nič nikto
nehovorí a neodpovedá na sťažnosť
obyvateľov okolia.
jm

Takto vyzerala lavička na
sídlisku stred, po náraze
mechanizmu tých čo kopali
ryhy pre káble. Dnes tam nie
už ani torzo lavičky.

Takto to vyzerá na zastávke
...M. Marečka smer mesto..
Kto zodpovie na nasledovné
otázky:
Prečo sú na zastávkach malé
koše?
Prečo nie sú každý deň
vyprázdňované?
DEVEX 7
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vystúpením do Galashow - únava
opadla.
Ako hosť tohto Festivalu bola Zuzana Haasová, ktorá bola zároveň
aj v porote.
Vyvrcholením festivalu bolo vyhodnotenie súťaží a odovzdávanie
cien.
S napätím a plní očakávaní, sme
čakali na rozhodnutie porotcov.
A vtedy to prišlo: v kategórii ľudový
tanec sme získali striebro. Porota
oceňovala aj troch najlepších pedagógov za profesionálne vedenie, ktoré získala aj naša Nika.
A ďalší šok pre nás bolo - ocenenie
kolektívu, kde sme získali Grand na

reprezentáciu do Talianska.
No nemali sme slov a boli sme
šťastní. S krásnymi zážitkami
a oceneniami sme sa veľmi šťastní
vrátili domov vláčikom.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa
akoukoľvek
pomocou
a ochotou podieľajú na našom
úspešnom vzraste súboru.
Na Spiši sme boli, striebro sme si
vzali.Víťazstvá sú naše dary, tento
rok sa Nám darí.
Podporte Nás ľudia, nech o nás
vedia..
Že tancujeme, spievame, a aj
radosť rozdávame.
mm

Grbarčieta opäť ocenili
V dňoch 23.10. - 26.10.2015
sa DFS Grbarčieta zúčastnil medzinárodnej festivalovej súťaže detskej
a mládežníckej tvorivosti pod názvom Spiš Talent Festival, ktorý bol
v Smižanoch. Množstvo účinkujúcich
v rôznych kategóriách od 6 – 26
rokov súťažilo v žánroch: hudba,

GAUDEAMUS
Komplexné centrum
hydroterapie
Od roku 2010 prevádzkujeme Komplexné centrum hydroterapie,Ktoré
pozostáva z:- podnetového bazénu25 metrového trojdráhového bazénu- 25 metrového šesťdráhového
bazénu

spev, tanec, divadlo a výtvarné
umenie.
Festival sa skladal zo súťažnej
a prezentačnej časti v Dk Smižany,
ktorý mal vyvrcholenie v programe Galashow. Súťažný deň
bol náročný, ale ako sme sa dozvedeli, že postupujeme so svojim

– zariadenie komunitnej rehabilitácieposkytuje sociálne služby v domove sociálnychslužieb ambulantnou, týždennou a celoročnou formou,
jom vlastných schopností – telesných aj duševných. V zariadení sú
02/59100963
k dispozícii tri moderné bazény.
02/59100977
K pôvodnému trojdráhovému pribu02/59100971
dol ďalší šesťdráhový, 25-metrový
bazén a podnetový bazén s rozNová
bazénová
mermi 3 x 4 m, s vyššou teplotou
hala v Bratislavevody za účelom vykonávania hyKomplexné centrum
droterapie.
hydroterapiev bu-

Hydrocentrum
je určené pre klientov
zariadení sociálnych služieb
v pôsobnosti BSK a verejnosť.
Bližšie informácie aj s rozvrhom
nájdete na našej webovej stránke.

dove sídla zariadenia Gaudeamus
– zariadenie komunitnej rehabilitácie,
Mokrohájska
3,
844 08 Bratislava.

GAUDEAMUS
– zariadenie komunitnej rehabilitácie poskytuje sociálne služby
v domove sociálnych služieb ambulantnou, týždennou a celoročnou
formou, v rehabilitačnom stredisku
ambulantnou a týždennou formou.
Bližšie informácie o poskytovaných
sociálnych službách získate na telefónnych číslach:

Celá budova je riešená ako bezbariérová. Hydrocentrum je
určené aj pre klientov:
s mentálnym postihnutím s telesným
postihnutím s viacnásobným postihnutím s vnútorným oslabeníms chybným držaním telas diagnózou autizmus s poúrazovými stavmi deti, dospelých, dôchodcov matky s malými
deťmi.

DEVEX 8

Starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor s rodinou sa
v septembri zúčastnil osláv 900. výročia založenia susednej
dediny Groisenbrunn.

GAUDEAMUS
zariadenie komunitnej
rehabilitácie

Bratislavský samosprávny kraj realizoval pilotný projekt, ktorého cieľom
je vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu zdravotne znevýhodnených občanov a podmienok pre
kvalitné a efektívne poskytovanie
komplexnej sociálnej starostlivosti v meste Bratislava. Cieľom je tiež
zvýšenie úrovne života klientov so
špeciálnymi potrebami, a to rozvo-

Kontakt:
sekretariát
riaditeľ
spojovateľ

02/59100971
02/59100949
02/59100911

e-mail:
sekretariat@mokrohajska.sk
web:
www.mokrohajska.sk
DIČ 2020919098
IČO 00603287

Navštívili sme METRO
Bratislava-Devínska Nová Ves
Marián Zeleňák,
riaditeľ METRO Bory
Otázka:
Aké novinky prináša METRO
pre svojich zákazníkov? Aké
sú nové trendy v modernom
veľkoobchode?
Odpoveď:
Veľkoobchod už nestojí len na
tradičnom modeli predaja cash
&carry. Profesionálni zákazníci zo
segmentu hotelov, reštaurácií a cateringu, či nezávislého maloobchodu čoraz viac využívajú našu službu
dovozu priamo do svojich prevádzok. Budúcnosť veľkoobchodu
spočíva teda v ponuke dodatočných
a kvalitných služieb, medzi ktoré patrí
už spomínaný rozvoz tovaru priamo
zákazníkom formou služby METRO
Distribúcia. Aj z toho dôvodu sme
do nej investovali viac ako 5,5 milióna eur. Ide nám predovšetkým
o podporu podnikateľov, ktorí
zamestnávajú ďalších ľudí. Chceme
im uľahčiť ich podnikanie.
Stále však pokračujeme v úspešných
programoch ako METRO Akadémia, v kuchárskych tréningoch, či
v podpore maloobchodu prostredníctvom aliancie Môj obchod.
Otázka:
Ako tieto zmeny vnímate vy ?
Odpoveď:
Odklon od tradičného modelu cash
&carry, teda „nakúp v hotovosti
a odvez si sám“, a väčšie sústredenie sa na rozvoz tovaru priamo
k zákazníkom sa pre METRO ukazuje ako dobrá cesta. Každá štvrtá
položka z predaja obchodu ide cez
našu službu METRO Distribúcia a
očakávame, že radikálne rozšírenie
tejto platformy v prevádzke v Devínskej Novej Vsi toto číslo ešte zmení.
Plánujeme medziročné zvýšenie
tržieb vo ﬁškálnom roku 2016 pre
celé Slovensko o 30% a pre METRO Bory dokonca o 40%. Zákazníci oceňujú možnosť vybrať si
z pohodlia svojej ﬁrmy tovary, ktoré
potrebujú a dostať ich priamo do
svojej prevádzky vždy, keď potrebujú. Okrem toho, že ušetria čas, môžu
sa spoľahnúť na vysokú kvalitu.
Otázka:
Ako vlastne takáto platforma funguje?

Odpoveď:
Zákazník si objedná tovar cez
e-shop či call centrum - a okamžite
má prehľad o naskladnených tovaroch. Telefonická objednávka je

52 ľudí z tohto regiónu, ktorý pracujú v službe METRO Distribúcia. Je to
už 20% z celkového počtu zamestnancov nášho veľkoobchodu.
Pracujú ako vodiči, v call centre, na
sklade,... A veríme, že toto číslo nie
je konečné.
V druhom ide o podporu
podnikateľov z celej oblasti, ktorá

siaha až k českým hraniciam. Podnikatelia usporia čas, nemusia mať
vlastné autá, všetko im dovezieme
priamo do prevádzok.
Štvornásobne
väčšia
plocha
METRO Bory, ktorej vybudovanie
stálo 2,5 milióna eur. Samozrejme,
naši zákazníci si však môžu vybrať
z celej našej ponuky, čo predstavuje

Odklon od modelu Cash & Carry
a vyspovedali sme preto dvoch
Mariána Zeleňáka, riaditeľa METRO Bory a Martina Ďurinu, Delivery Managera METRO Bory
možná cez call centrum dokonca
až do deviatej večer a tovar im
je už na druhý deň v dohodnutý
čas dovezený presne tam, kde ho
potrebujú.

Martin Ďurina,
Delivery Manager
METRO Bory
Otázka:
Čo
znamená
výstavba
distribučnej platformy pre
tento región?
Odpoveď:
V prvom rade je to zamestnanie pre
až 30 tisíc položiek rôzneho tovaru.
Zároveň zaručujeme dodržiavanie
štandardov
ISF
certiﬁkácie
a HACCP.
Otázka:
Viete nám povedať nejaké
„pikošky“ o novej platforme?
Odpoveď:
Služba METRO distribúcia má 16
áut, ktoré zabezpečujú prepravu
objednaného tovaru k zákazníkov
od pondelka do soboty, obslúžia
denne v priemere 110 zákazníkov
a rozvezú 9 000 veľkoobchodných
balení tovaru, pričom priemerný
počet kusov na jednu objednávku
je 60.
Najväčší podiel predaja cez
distribučnú platformu majú čerstvé
výrobky, konkrétne mäso a mliečne
výrobky, ale aj ťažší tovar, ako sú
oleje, múky či balené vody.
Aktuálne máme 300 stálych zákazníkov, po celom Slovensku takmer
dvetisíc. Pre METRO Bory je 85%
zo segmentu reštauračných služieb
a zvyšných 15% z maloobchodu.
Ako jediní na Slovensku máme call
centrum, cez ktoré si môžu zákazníci z okolia objednať svoj tovar.
Časom sa plánuje rozšírenie jeho
pôsobnosti na celé Slovensko.
r
DEVEX 9

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

•

•

•

•

Ján Polák
– ÚDRŽBA

•

VODOINŠTALÁCIE

tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963

•

05 - BYTY

04 - SLUŽBY
•

Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432

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 rodinný dom v Čachticiach
s 12á pozemkom.
tel.: 0908 810 813

07 - ROZLIČNÉ
•

•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

Pred zimou...

Ing. Mária ŽIAKOVÁ
mediátor a regresný terapeut
pracujem na telefonické objednávky
tel.: 0948 581 888
www.mediathor.sk
Rada by som Vás pozvala na cyklus prednášok súvisiacich s témou vzťahy v rodine, ktoré mi vyplynuli
z praxe a osobnej skúsenosti. Prednášky sa budú konať v pasáži Dovina na ul. M. Marečka 8 -12, v Devínskej
Novej Vsi v termínoch:

8.12.2015
15.12.2015

– Vedomie a myseľ
– Rod a jeho vplyv
na život
Kedy: o 18,00 hod.
Vy sa pýtate, my sprostredkujeme odpoveď

Susedské vzťahy
– otázky a odpovede
1. Ako by bolo možno deﬁnovať
„susedské vzťahy“ a kde je obsiahnutá ich úprava? Susedské vzťahy sú
vlastne druhom občianskoprávnych
vzťahov, v ktorých sa susedia stávajú
účastníkmi takýchto vzťahov, pričom
tieto vznikajú buď z právnych úkonov alebo z iných skutočností, s
ktorými zákon vznik týchto vzťahov
spája. Všetci účastníci majú
DEVEX 10

v občianskoprávnych vzťahoch
rovnaké postavenie. Právna úprava subjektívnych práv občanov je
predovšetkým garantovaná Ústavou
SR, kde je v čl. 46 vyjadrená
základná zásada právnej ochrany
subjektívnych práv a to zákaz tzv.
„odopretia spravodlivosti“. Na
uvedenú úpravu nadväzuje úprava
v Občianskom zákonníku., podľa

Prednáša: Mária Žiaková, mediátor
Kontakt: mail.: ziakovam@gmail.com,
Tel.: 0948 581 888, Vstupné: 4,- eurá
Prosím nahlásiť účasť mailom alebo telefonicky.
ktorého každý, koho subjektívne právo bolo ohrozené alebo porušené,
má právo požadovať, aby mu povo-

laný orgán, ktorým je spravidla súd
poskytol ochranu.

Keď stretnete blbca, chce to pokoj.
Vám to zožralo iba minútu, dve zo života,
ale blbec zo sebou musí žiť celý život.
Vzdelanosť možno prebrať od iných
– múdri môžeme byť iba vlastnou múdrosťou
Montaigne
Kto v sprostosti zotrváva, menuje sa hlúpy
Gavlovič
Povedať niekomu idiot – to nie je urážka, ale diagnóza
Tuwim

BUĎTE V BALÍKU
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www.swan.sk

Akciová ponuka platí len v mestskej časti Devínska Nová
Ves v Bratislave do 31. 12. 2015 a to pre nových alebo
existujúcich zákazníkov spoločnosti SWAN, a.s., ktorí
využívajú službu samostatnej káblovej TV. Akciová cena
platí pri 24 mesačnej viazanosti prvých 12 mesiacov.
Viac informácií získate na nonstop linke 0650 123 456,
v SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk.

DEVEX 11

Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Hliadka PZ 19. v čase o 13.00h
na ulici Eisnerová kontrolovala motorové vozidlo zn. Citroën Jumper,
ktorého vodič bol vyzvaný, aby
sa podrobil dychovej skúške, ktorá
preukázala hodnotu 1,48 mg/l
alkoholu v krvi. 43-ročný vodič bol
zaistený, nakoľko bol podozrivý
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Hliadka PZ 24.10.2015 v čase
o 23.10h v na ulici Mlynská kontrolovala motorové vozidlo zn.
Citroën, ktorého vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej
skúške, ktorá preukázala hodnotu
0,51mg/l alkoholu v krvi. 36-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky v
zmysle §-u 289/1 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 22.00h v nedeľu 25.10.
do11.20h dňa 26.10.2015 na
ulici I. Bukovčana poškodil na tam
zaparkovanom a riadne uzamknutom motorovom vozidle zn. Škoda
Fabia pravé spätné zrkadlo, čím
poškodenému 63-ročnému mužovi
pôsobil škodu vo výške 50 eur.
Neznámy páchateľ v čase
od 18.27h do 23.15h v stredu
28.10.2015 na Opletalovej ulici
odcudzil z tam zaparkovaného
a riadne uzamknutého motorového vozidla zn. Daewoo Lanos
tabuľky s evidenčnými číslami, čím
poškodenému 24-ročnému mužovi
pôsobil škodu krádežou vo výške
33 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 19.00h 30.10. do 07.00h dňa
31.10.2015 na ulici P. Horova rozbil sklenenú výplň na vchodových
dverách do obytného domu, čím
spôsobil poškodeným vlastníkom
bytov škodu vo výške 70 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 19.00h dňa 28.10. do17.00h
dňa 02.11.20 na ulici Š. Králika
poškodil na tam zaparkovanom
a riadne uzamknutom motorovom vozidle zn. Volkswagen

Golf strechu, čím poškodenému
29-ročnému mužovi pôsobil škodu
vo výške 200 eur.
• Hliadka PZ
05.11. v čase
o 15.45h na ulici Milana Marečka
obmedzila na osobnej slobode
28-ročnú ženu, ktorá mala pri
sebe igelitové vrecúšku s neznámou zelenou sušenou rastlinou,
nakoľko bola podozrivá z prečinu
Nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi podľa § 171
ods. 1/ Trestného zákona.
• Hliadka PZ
08.11. v čase
o 15.55h v Bratislave na
Vápencovej ulici obmedzila na osobnej slobode 16-ročného muža,
ktorý mal pri sebe v obale z alobalu neznámu zelenú sušenú rastlinu,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi podľa § 171
ods. 1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 19.00h vo štvrtok 05.11. do
09.30h dňa 09.11. na ulici Št.
Králika vypáčil dvere do garáže,
následne vnikol do garáže a
odcudzil z nej štyri kusy hliníkových
diskov zn. Škoda s pneumatikami
zn.Matador Stela, lyže zn. Atomic
spolu s vakom na lyže a lyžiarskymi
palicami zn. Rosignol, lyžiarky
zn. Nordica, drevenú zelenú prepravku, tri kusy zelených vojenských spacích vakov, zelenú vojenskú tašku s koženým obranárskym
postrojom na psa, vôcku a stopovaciu vôcku, horolezecké lano
o dĺžke40 m, zlaňovací postroj,
dva kusy žumarov, 5 litrov nemrznúcej zmesi do chladiča G12,
desať kusov fľašiek oobjeme 1 liter s obsahom nemrznúcej zmesi do
chladiča G11, štyri kusy hmlových
svetiel na vozidlo zn. Škoda Fabia
spoločne s plastovými krytkami, tri
kusy prázdnych plechových bandasiek o objeme 20 litrov, palivový
ﬁlter na vozidlo zn. Škoda Fabia,
dva kusy peľových ﬁltrov na vozidlo zn. Škoda Fabia, dva kusy olejových ﬁltrov na vozidlo zn. Škoda
Fabia, vzduchový ﬁlter na vozdilo
zn. Škoda Fabia, rôznu autokozmetiku, tri kusy prázdnych plastových

kufríkov, oporné nožičky, dva páry
stieračov na motorové vozidlo zn.
Škoda Fabia, náhradné kľúče od
osobného motorového vozidla
zn. Alfa Romeo147, a motorové
vozidlo zn. Alfa Romero 147,
čím poškodenému 50-ročnému
mužovi spôsobil škodu krádežou
veci nachádzajúcich sa v garáži
vo výške 2.977eur a poškodenej
25-ročnej žene škodu krádežou
motorového vozidla vo výške
4.000eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 10.00h dňa 06.11. do 10.30h v
utorok 10.11.20 na ulici Št. Králika
vypáčil dvere do skladu, následne
vnikol dnu a odcudzil z neho
päť práškových hasiacich prístrojov model P6 zn. Červinka, čím
spôsobil poškodenej spoločnosti

Najväčšou prednosťou milenky
je, že sa s ňou dá hovoriť o
nedostatkoch manželky. Skúste
hovoriť s manželkou o
nedostatkoch milenky...
•••
Existujú 2 druhy žien dobre oblečené a dobre,
že sú oblečené
•••
Nikdy nezlomte chlapovi srdce,
má len jedno! Polámte mu kosti,
má ich 206!
•••
Keď vidím v strome
vyrezané mená milencov,
tak mi to vôbec nepríde
milé.... Zarážajúce,
koľko ľudí si na rande
berie nôž...

škodu poškodením vo výške 70 eur
a škodu krádežou vo výške 155 eur.
• Hliadka PZ dňa 10.11. v čase
o 11.27h na Námestí J. Kostru
zaistila 43-ročného muža, ktorý
bol podozrivý z prečinu Výtržníctvo
podľa § 364 ods. 1, písm.a /
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 23.30h v utorok 10.11. do
10.50h dňa 11.11. v Bratislave na
ulici P. Horova odcudzil tam zaparkované a riadne uzamknuté
motorové vozidlo zn. Volkswagen
Golf, čím spôsobil poškodenej
spoločnosti škodu krádežou vo
výške 8.700 eur. Po odcudzenom
motorovom vozidle bolo vyhlásené
pátranie.
kk ORPZ Ba 4

FUTBAL
12. kolo 18.10.
FK Lok. DNV
- PŠC Pezinok
gól: Bakar

1:0 (1:0)

13. kolo 25.10.
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
- FK Lok. DNV
1:0 (0:0)
čk: Sopúch
14. kolo 01.11.
FK Lok. DNV
- TJ Slovan Viničné
gól: Bakar
15.kolo 08.11.
ŠK Bernolákovo
- FK Lok. DNV
gól: BakarIng

1:2 (0:2)

1:1 (1:0)
Marián Spišiak
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