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 Dnes sa dá zohnať 
(kúpiť?) takmer všetko. 
Dom? Byt? Auto? To sú 
už veci samozrejmé. Mies-
to, popularita, sláva...? 
Poznáme aj tieto praktiky.
Že sa dajú zohnať aj 
zásluhy... aj o tom sme počuli. 
Čo všetko sa dá zohnať, 
zariadiť, zabezpečiť... keď 
stev pravú chvíľu na pravom 
mieste, v kruhu pravých osôb, 
v pravý čas... A vy ste kra-
dli... a urobia z vás hrdinu, 
stratili ste zdravie na pra-
covisku a obvinia vás, že 
ste ohrozili chod fabriky... 
máte podozrenie, že...
zabezpečujte si ochranku! 
Všetko je možné. Zdá sa, 
že vravíme o  rozprávkach. 
O realitách sa dozvedáme 
po 20-tich a x-tých rokoch. 
Vnuci už stačili porozbíjať 
darované autá, z dobrých 
fl ekov postúpili  iba vyššie, 
babičkino rádio  šíriace ešte 
jej slávu pred štyridsiatimi 
rokmi slúži ako starožitnosť 
vo vnukovej detskej izbe. 
Hláska nevydá, správy ne-
hovorí, neinformuje. Ani 
o tom, ako babke pripli metál 
za krádež. Vtedy sa tomu tak 
hovorilo. Dnes za metál (za 
diaľnicu, za nový model fi -
nancovania výsadby zemia-
kov?!, ... za... môžete dopĺňať 
z vlastných skúseností) prof-
ituje celá široká rodina.
Vždy do času.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY1   Požiadajte kríky pred váš dom
2    Voľby do VÚC- kam voliť?    3   Objednávkový
priestor do Katalógu Devex 2010    4   Kultúra
5   Spoločenská kronika * Slovo majú Novovešťania
* Na zachovanie Devexu * Drobničky    6   Inzercia 
* Ako prežiť zimu    8   Z policajného zápisníka

 MČ aj v tomto roku uvažuje nad 
poskytnutím krovín pre obyvateľov MČ, 
ktorí majú záujem si ich sami vysadiť na 
verejné priestranstvo v okolí svojho do-
mova. 
Obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi, 
ktorí majú záujem 
o poskytnutie  takých-
to krovín, môžu o ne 
požiadať Miestny úrad DNV, 
Novoveská 17/A, 
841 07  Bratislava. 

Žiadosť musí obsahovať 
nasledujúce náležitosti:
• Meno a adresu 
 žiadateľa/žiadateľov.
• Telefónne číslo + kto má - 
 aj e-mailovú adresu (aby sme 
 vám mohli dať vedieť, kedy 
 si budete môcť prísť pre kríky).
• Zoznam kríkov + počet kusov.
• Nákres plánovaného umiestnenia
 kríkov s rozmermi priestranstva 
 a so zakreslením jestvujúcich 
 drevín.

Požiadajte o kríky pred Váš dom

 

• Čestné prehlásenie, že sa 
 o vysadené kríky budete starať 
 a polievať ich na vlastné náklady 
 minimálne do konca roku 2010.
• Podpis žiadateľa/žiadateľov.
 
Termín: do 25. októbra 2008.

Pri kúpe uprednostníme druhy, ktoré 
sú vhodné pre výsadbu do verejnej 
zelene.
Jednotlivé žiadosti budú posudzované 
individuálne a kroviny budú poskyt-
nuté iba na výsadbu na pozemky 
vo vlastníctve, alebo správe mestskej 
časti. 

Hoci už v niektorých obchodoch začali s ponukou vianočných ozdôb 
a tovarov, my si budúci týždeň pripomenieme pamiatku zosnulých.

Voľby predsedu 
Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK) 
a poslancov krajského 

zastupiteľstva budú v sobotu 
4. novembra 2009. O post 

predsedu bratislavskej 
župy sa uchádza jedenásť 

kandidátov, ktorí do polnoci 
pondelka 5. októbra 2009 

odovzdali kandidatúru.

Akékoľvek uloženie odpadu 
mimo zbernej nádoby, ktorá 

je na to určená, je porušením 
VZN o odpadoch, začo môže 
byť občanovi uložená pokuta 

v zmysle platného VZN. 
Týka sa to i zvyškov jedál, 
ktoré niektorí  obyvatelia 
ukladajú ku kontajnerom 

s cieľom kŕmenia túlavých 
mačiek. Rozkladajúce sa 
zvyšky potravy zapáchajú  

a tiež môžu viesť k 
premnoženiu hlodavcov.
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DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice

Zoznam ulíc a okrskov Voľby 
do orgánov samosprávnych 
krajov 2009
Dátum konania: 14.11.2009

Volebný okrsok č. 1,
SOŠ automobilová, 
Jána Jonáša 6179/5

Ulica Počet voličov
Bledulova 73
Bršlenová 35
Jána Jonáša 561
Jasencová 44
Lubovníková  141
Spolu: 854

Volebný okrsok č. 2,
Istrijská 109,
Istrijská 5112/109

Ulica Počet voličov
Bystrická  91
Devínske Jazero 59
Ílová  93
Janšákova  76
Kremencová  47
Mečíková  186
Milana Pišúta
Opletalova  299
Poniklecová  90
Tehelna  7
Tehliarska  32
Záhradná  78
Spolu:  1058

Okrsok č. 3 Volebný okrsok č. 
3, Charkovská 1, Charkovská 
5551/1

Ulica Počet voličov
Brežná 9
Bridlicová 46
Delená 35

Charkovská  57
Istrijská  92
čísla: 2, 4, 7, 20, 22, 24, 26, 35, 
54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 68/A, 
70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
91/A, 92/A, 92/B, 93, 94, 95, 96, 
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 119, 123, 
125, 127, 129, 131, 131/A, 133, 
135, 137
Kosatcová  86
Magnezitová  6
Mlynská  67
Na Grbe 109
Na Kaštieli 49
Na Vyhliadke 127
Novoveská 210
čísla: 5, 7, 7/A, 13, 17/A, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 
64, 64A, 65, 67, 69
Samova  35
Spádová  21
Ul. 1.mája  107
Vápencová  52
Záveterná  36
Spolu:  1144

Volebný okrsok č. 4, 
Charkovská 1, 
Charkovská 5551/1

Ulica Počet voličov
Hradištná  292
Istrijská  137
čísla: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Kalištná  277
Novoveská  131
čísla:10, 12, 14, 16, 18
Uhrovecká  124
Spolu:  961

Volebný okrsok č. 5, 
Istra Centrum, 
Hradištná 6546/43

Ulica Počet voličov
bez ulice 16
Bez názvu ulice 9
čast obce DNV - Pri Rochu 6
Eisnerova  41
číslo:6
Istrijská  60
čísla: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 
47/A, 49, 49/A, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81A

Na Hriadkach  64
Na Mýte  27
Na Skale  15
Nám. 6.apríla  29
Pieskovcová  209
Pod Lipovým  160
Podhorská  36
Prímoravská  32
Slovinec  155
Vápenka  4
čísla:10, 14, 15
Želiarska  36
Spolu:  899

Volebný okrsok č. 6, 
ZŠ I. Bukovčana 3,
Ivana Bukovčana 6126/3

Ulica Počet voličov
Ivana Bukovčana  982
čísla: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 20
Milana Marečka  68
čísla: 2
Spolu: 1050

Volebný okrsok č. 7, 
ZŠ I. Bukovčana 3,
Ivana Bukovčana 6126/3

Ulica Počet voličov
Ivana Bukovčana  446
čísla: 22, 24, 26, 28, 30
Milana Marečka  549
čísla:1, 3, 5, 6, 7, 9
Spolu:  995

Volebný okrsok č. 8, 
ZŠ I. Bukovčana 3,
Ivana Bukovčana 6126/3

Ulica Počet voličov
Jána Poničana  947
Milana Marečka  100
čísla:18
Spolu:  1047

Volebný okrsok č. 9,
ZŠ I. Bukovčana 3,
Ivana Bukovčana 6126/3

Ulica Počet voličov
Eisnerova  822
čísla:1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21
Milana Marečka  241
čísla: 8, 12, 14, 22
Spolu:  1063

Volebný okrsok č.10,
ZŠ P. Horova 16, 

Pavla Horova 6148/16

Ulica Počet voličov
Jána Smreka  1002
čísla: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22
Vápenka
čísla: 4
Zavadilova  36
Spolu:  1038

Volebný okrsok č.11, 
ZŠ P. Horova 16, 
Pavla Horova 6148/16
Ulica Počet voličov
Pavla Horova  158
čísla:25, 26, 27, 29, 31, 33
Štefana Králika  876
čísla: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20
Spolu:  1034

Volebný okrsok č.12, 
ZŠ P. Horova 16, 
Pavla Horova 6148/16

Ulica Počet voličov
Pavla Horova  1120
čísla: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 28, 35, 37
Spolu:  1120

Volebný okrsok č.13, 
ZŠ P. Horova 16, 
Pavla Horova 6148/16

Ulica Počet voličov
Jána Smreka  1039
čísla: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 24, 26
Spolu:  1039

Volebný okrsok č.14, 
ZŠ P. Horova 16,
Pavla Horova 6148/16

Ulica Počet voličov
Eisnerova  276
čísla: 38, 40, 42, 44
Pavla Horova  520
čísla:1, 5, 7, 22, 24
Štefana Králika  235
čísla: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95
Spolu:  1031

Spolu za voľby: 14 333
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KATALÓG - Obchody a služby pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na rok: 2010 záväzná objednávka
Meno a adresa inzerentaDEV

EX
ínsky

pres

Predlohy v programoch: texty - Word, Quark XPress, Indesign, obrázky - CDR-AI, JPG, EPS, PSD, TIFF

Cenník: 1 str. 9x13 cm= 60 Є, 1/2 str. = 30 Є, 1/3 str. =20 Є, 1/4 str. = 15 Є, 1/8 str. = 7,5 Є, 1/16 str. = 3,8 Є, 1/32 str. = 1,9 Є

DEVEX KATALÓG 2010
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV

vydavateľstvo DEVEX pripravuje už trináste vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov DNV

formát: 10 x 15 cm • rozsah: 90 strán • nákad 5500 • čistý rozmer s rámikom: 8,5 x 12,6 cm

termíny:
odovzdanie inzercie: do 30.11.2009, spracovanie podkladov, tlač: do 15.1.2010

distribúcia do každej domácnosti v DNV: do konca februára 2010

požadované podklady: čitateľná predloha ako výstup z tlačiarne, predloha na diskete/cd, uvedenie rozmeru. 
Predlohy na cd alebo e-mailom. Obrázky v programe - Photoshop (EPS, TIFF, PSD, JPG), logá - Illustrator (EPS), Corel (AI).

objednávky:
tel.: 64 77 52 75 • e-mail: devex@ba.netlab.sk • devex.dnv@gmail.com

jedna strana hárku 10 x 15 cm
OBJEDNANÉ ČISTÝ ROZMER CENA BEZ DPH CELKOM
1 strana 9 x 13 cm 60 Є 71,40 Є
1/2 strany 9 x 6,4 cm 30 Є 35,70 Є
1/3 strany 9 x 4,2 cm 20 Є 23,80 Є
1/4 strany 4,3 x 6,4 cm 15 Є 17,85 Є
1/8 strany 4,3 x 3,1 cm 7,5 Є 8,92 Є
1/16 strany 4,3 x 1,4 cm 3,8 Є 4,52 Є

••• Pravidelní odberatelia inzercie (5 a viac uverejnení za sebou dostanú zľavu) •••
Ďalšie ponuky DEVEXu:
• VYDAVATEĽSTVO váš projekt (prospekt, časopis, bulletin, publikáciu, knihu) spracujeme, vyhotovíme, doručíme až k vám
• REKLAMNÁ AGENTÚRA váš projekt (reklamu na budovy, autá, výklady...) kompletne zabezpečíme
• TLAČIARENSKÉ SLUŽBY od vizitiek, hlavičkových papierov až po plnofarebné plagáty
• PEČIATKY výroba všetkých druhov - od klasických, drevených cez samonamáčacie TRODAT, až po reliefne pečiatky, všetko vrátane príslušenstva a náhradných dielov
• KANCELÁRSKE POTREBY papiere (kancelársky, xerox, faxový, tabelačný), písacie potreby, spinky, lepiace potreby, zoraďovače, fólie...) dodáme až k vám
• KALENDÁRE stolové, nástenné, trojmesačné, diáre - aj s dotlačou loga vašej firmy alebo textov pre zákazníkov

K cenám treba pripočítať 19 % DPH

SPOTREBITELIA DOSTANÚ KATALÓG ZADARMO ZAČIATKOM ROKA 2010

rozsah cena bez DPH cena s DPH podpis inzerenta

faktúra č. dňa uhradená

Text inzerátu

Bratislava, Kalištná 9

841 07

číslo inzerátuIČO

IČ DPH

Tel. číslo
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DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava

Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,

 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

11. 10.  o 15. hod. Mesiac starších
miesto: veľká sála Istra Centra

27. 10. o 17. hod. Lampionáda

- súťaž o najkrajší svetlonos
- registrácia o 16.30 hod. (registrovaný - vstup zdarma )

- diskoshow pre deti v Istra Centre
vstupné: 1,40 € ( 42,22 Sk )

6. 11.  Ale, ale pani plukovníková

- divadelná hra Bengta Ahlforsa v podaní divadelného súboru 
Forbína pri Základnej umeleckej škole v DNV

vo Veľkej sále IC, vstupné: 1 € (30,126 Sk )

8.11.  Detská divadelná scéna

vstupné: 0,90 € (27,10 Sk)
o 16.00 h vo Veľkej sále Istra Centra

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h., 

Stv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

16. 10. o 15. hod.

 HYPERLINK “mailto:istracentrum@stonline.sk”Šarkaniáda
- v spolupráci s o.z. Hlaváčik

11.11. Prednáška pre verejnosť 
prednáška Ilony Hulíkovej, fotografi e a zážitky z ciest

vstupné dobrovoľné
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68  –  18.00 h.

dkdevin@amfi k.sk

PROGRAM kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

23. 10. PIATOK O 17.30 H
NA POVALE

ALEBO KTO MÁ DNES 
NARODENINY? (ČR)

28. 10. STREDA O 19.00 H
SIROTA (USA/ KANADA)

5. A 6. 11. O 18.30 H 
HAPPY GO LUCKY

V. BRITÁNIA

CESTA HRDINOV
SNP 2009

Juraja a Moniky Gelenekyových
prednáška: 

27. október 2009, 18.00 h.
SNM - Múzeum kultúry Chor-

vátov na Slovensku
Istrijská 68, Devínska Nová Ves

To, čo zostalo 
z rakúsko-uhorskej 

lanovky, vedúcej 
od pieskovcového lomu 

k rieke Morava, 
môžu využiť študenti 

architektúry.

 Štyri piliere starej lanovky 
pri Sandbergu (po slovensky 
hovoríme Pieskovca aj keď do-
slovný preklad by možno znel 
Pieskový kopec) nemusia skon-
čiť ako rozvaliny.
 Zbytky stavby, ktorou sa ke-
dysi vyťažený piesok z kopca 
zvážal k rieke Morava, môžu 
do svojich návrhov zakompo-
novať študenti architektúry. 
Firma so stavebninami v týchto 
dňoch vypísala súťaž na rieše-
nie lokality, prvá cena je tisíc 
eur, druhá 500 eur a tretia 
300 eur.

ts

 Školský rok je už v plnom 
prúde. Začal sa maratón plnenia 
školských povinností, no zároveň 
sa rozbehli rôzne formy súťaží. 
Dňa 30.9.2009 sa uskutočnila 
v krásnom prostredí ešte slnkom 
zaliatej dostihovej dráhy v Petr-
žalke súťaž: Mladý záchranár 
Civilnej ochrany. Tejto súťaže sa 
zúčastnilo osem škôl.  Svoje zruč-
nosti žiaci obhajovali v streľbe zo 
vzduchovky, v požiarnej ochrane, 
v civilnej ochrane a zároveň  ob-
hajovali svoje vedomosti v testoch 
týkajúcich sa zdravotníckej pomo-
ci a topografi e. Našu Základnú 
školu na Ulici Ivana Bukovčana 
3 reprezentovali: Lucia Šmahov-

ská, Martin Janata, Kamil Sečkár 
a Martina Kostková. Dokázali, 
že sú najlepší, pretože si vybo-
jovali v tejto súťaži prvé miesto 
a postúpili do krajského kola, 
ktoré sa uskutoční v máji. Chlap-
ci a dievčatá získali pre školu 
putovný pohár a domov si pri-
niesli diplomy, medaily a iné hod-
notné ceny. Veľkú radosť urobili 
aj pani učiteľke Zuzane Ludhovej, 
ktorá ich  na túto súťaž pripravi-
la. Držíme im palce, aby svoje 
prvenstvo obhájili aj v krajskom 
kole. 

Soňa Škulová
(ZŠ I. Bukovčana 3)

Mladí záchranári súťažili
Š

Istra Centrum - Miestna knižnica, Istrijská 6, Bratislava-DNV

Určite máte aj vy obľúbenú postavu z knihy, ktorú ste 
prečítali. Jej obsah spracujte do práce, a odovzdajte 

v knižnici do piatku 30.10.2009.
Najkrajšie práce odmeníme zaujímavou knihou.

Tešíme sa na Vaše literárne práce.

“Hrdinovia z našich kníh”

Milí žiaci,
Miestna knižnica 

v školskom roku 

2009/10 vyhlasuje 

novú literárnu súťaž
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 DEVEX 5

Spolocenská 
kronika
ˇ

Daniela Binderová 

r. Rendeková

Alžbeta Levaiová 

r. Ružičková

Kvetoslava Golembiovská 

r. Sedláková

Alžbeta Weidingerová

Nech odpočívajú v pokoji!

Mário Burget 

a Ivana Podlucká

Ing. Ľuboš Kukan 

a Slávka Klimanová

Ing. Martin Nemčík 

a Ing. Anna Frátriková

Tomáš Párovský 

a Denisa Lelkešová

Ľuboš Oravec 

a Katarína Polčicová

Ing. Peter Žemba 

a Ing. Barbora Jiroušová

Stanislav Gúth 

a Mgr. Ivana Fratričová

Karol Horváth 

a Mgr. Dušana Stanová

Marek Seman 

a Alena Svobodová

MVDr. Peter Dzivý 

a MVDr. Lenka Tinková

Michal Praženka 

a RNDr. Lenka Hudáková

Mgr. Tomáš Dzamko 

a Mgr. Michaela Ačová

Daniel Kozlík 

a Anikó Bindicsová

Michal Tóth 

a Cirila Valmaggia

Mgr. Branislav Dolný 

a Mgr. Denisa Nagyova

Blahoželáme !

nových spoluobčanov

Michaela Dančíková

Veronika Kiššová

Soňa Glogovská

Lucia Herbortová

Linda Antolová

Laura Kaňková

Michal Bulko

Timotej Róbert Nemec

Ema Jonášová

Ivan Dritomský

Vitajte !

Odišli z našich
radov

Zosobášili sa

Uvítali sme :)

 Objednal som si, v dobrej viere, 
že domáce bude najlepšie, ponuku 
zabezpečovať televízny prenos od 
fi rmy SWAN. Počiatočné prešľapy 
som pripisoval začiatočníckym mu-
chám.
Keď však v piatok 16. 10. som 
chcel pozerať správy a vypadla 
SVT1, Markíza, TA3, ČT2 a ďalšie, 
tak ma to už poriadne naštvalo.
Nemám ani DTV (neviem prečo 
som diskriminovaný), niet týždňa, 
keďže viac pozerám zahraničné 
programy, aby som nemal na obra-
zovke najskôr kocky... Prečo? Vari 

som neplatič, alebo menejcenný 
občan, že ma prevádzkovateľ takto 
trestá?
Aké majú skúsenosti ostatní ob-
čania?

fj
 Nedá mi nereagovať na tento 
príspevok. Naša bytovka sa takisto 
po zlyhaní fi rmy Satro pripojila k 
odberateľom služieb fi rmy SWAN 
(v tom čase sme totiž nemali inú 
možnosť, ak sme chceli sledovať 
program a nie zrnenie). V začiat-
koch to bolo ako tak v poriadku, 
ale v mesiaci september som prete-

lefonovala svoj mobilný paušál kvôli 
neustálemu hláseniu poruchy fi rme 
SWAN. Napokon som napísala aj 
sťažnosť mailom, na ktorú mi dote-
raz nikto ani neodpovedal (aj keď 
podľa zákona by to mali urobiť do 
30 dní). Myslím si, že takto si fi rma 
SWAN určite neurobí dobré meno 
medzi zákazníkmi a mnohí začnú 
premýšľať nad inou alternatívou, 
pretože fi rmy poskytujúce káblovú 
televíziu sa v našej mestskej časti 
rozrástli a už tu nefunguje monopol 
jednej fi rmy.

M. O. P.Horova

 Ako je známe Devex od sep-
tembra roku 2007 vychádza bez 
fi nančnej podpory Mestskej časti 
Devínska Nová Ves. Mestská časť 
sa rozhodla vydávať vlastné mé-
dium, farebný mesačník, vyhlásila 
výberové konanie a ...výsledok po-
znáte.
 
Takto píšeme už dva roky a...nie 
že by každého zaujímali iba vlast-
né problémy, ale jednoducho ešte 
dnes sa stretávame s obyvateľmi 
Devínskej, ktorý o tom nevedia, 
že Devex je fi nancovaný len z in-
zercie, darov občanov a čitateľov, 
sponzorských príspevkov a čo chý-
ba doloží vydavateľ. Aj preto do-
voľte poďakovať Ing. E. Gulišovi, 
Terke Ivanovej ale aj ďalším, ktorí 
si neželajú byť menovaní, tým, 
ktorí sa starajú o zabezpečenie 
inzercie, tým, ktorí inzerujú, i tým, 
ktorí prispievajú.

 Keďže občania sa vyjadrili za 
zachovanie doterajších novín De-
vex, prisľúbili podporu a pomoc, 
vydavateľ súhlasil pokračovať vo 
vydávaní za predpokladu, že získa 
prostriedky, ktoré zastavením dotá-
cie MČ DNV chýbajú.

 Iste by sme radi zabezpečova-
li komplexnejšiu informovanosť, 
žiaľ nie vždy sa k nám informácie 
dostanú tak ako by sme si želali, 
tak aby mohli slúžiť. O príčinách 
netreba sa veľa domýšľať. Verme, 
že príde čas, kedy rozum sa dosta-
ne pred emócie a osobné záujmy 
a občan bude prvý nielen pri pred-
volebných sľuboch a na papieri
 
Všetkým, za vydavateľa i za čita-
teľov Devexu, patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú
číslo účtu Devexu
5501241032/0200

Devex-Peter Krug, Kalištná 9,
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
V budúcom čísle opäť pribalíme 
šeky na podporu vydávania Deve-
xu, pretože na prvý polrok 2008 
potrebujeme získať 132 000 Sk. 
Potencionálnych sponzorov sme 
oslovili, ďalších máme vo výhľade, 
očakávame aj podporu od čita-
teľov. Je zbytočné pripomínať, že 
ak by každý čitateľ prispel sumou 
65 korún, vydavateľ nemá pro-
blémy s vydávaním. Žiaľ realita je 
taká aká je. Tí, ktorí nemajú záu-
jem by nemali dostávať noviny. 
Zabezpečovať však predplatné 
opäť zvyšuje náklady. Aby infor-
movanosť fungovala o to by mala 
mať záujem MČ DNV.

Mgr. Peter Krug
vydavateľ

Slovo majú Novoveštania

Na zachovanie Devexu

60-rokov spoločného

 manželského života oslávili 

Ján Beleš a Helena Belešová, 

rod. Šimkovičová.

Blahoželáme !
• V súvislosti so zásahom polície v máji tohto roku v Devínskej Novej
 Vsi pri nedovolenom punkovom koncerte inšpekcia ministerstva
 vnútra obvinila jedného z policajtov z trestného činu zneužívania
 právomoci verejného činiteľa.
• Devínska Nová Ves vypísala verejné obstarávanie na výmenu
 okien v základných školách P. Horova 16 a I. Bukovčana 3. 
 Ide o stavebné práce, ktorých súčasťou je aj dodávka stavebných
 výrobkov, tovarov a súvisiace služby ako demontáž, odvoz 
 a likvidácia stavebného odpadu.

DROBNIČKY

" Ak ste dobrý, hodia na vás všetku prácu. 
Ak ste naozaj dobrý, dokážete sa jej zbaviť! "  

V živote sa treba pre niečo zapáliť...
V krematóriu už bude neskoro 

Ženy síce vedia predstierať orgazmus, 
no muži vedia predstierať celý vzťah... 

NEBER DROGY! 
Nikdy nikomu neber drogy!

Devex 16-09.indd   5Devex 16-09.indd   5 10/20/09   9:42 AM10/20/09   9:42 AM



Pán Žatko, ako je to mož-
né, že kým iní prepúšťajú, 
vy naopak ľudí hľadáte?
Tých dôvodov je viacero. Naj-
dôležitejší je asi ten, že práce 
máme aj v čase krízy dostatok. 
Prečo? Nuž hlavne asi preto, 
že ľudia práve teraz začínajú 
najviac chápať, že potrebujú 
niekoho, kto im pomôže v prí-
pade krízovej situácie. Takú 
pomoc ponúka práve naša spo-
ločnosť. A na to, aby sme to vedeli 
kvalifi kovane urobiť, potrebuje-
me schopných a šikovných ľudí.

Akú pomoc môžu ľudia od 
vás očakávať?
Veľmi podstatnú. Princíp poistenia 
spočíva v tom, že veľa ľudí sa skla-
dá malou čiastkou na to, aby nie-
ktorí z nich v prípade nešťastia, 
alebo odborne povedané “škodovej 

udalosti”, dostali veľký balík peňazí, 
ktorí im pomôže nešťastie prekonať. 
A kedy ľudia tú pomoc najviac potre-
bujú? V čase hojnosti, alebo v čase 
krízy, keď ich príjem často klesá na 
hranicu životného minima? Odpo-
veď si môže dať čitateľ sám.

A čo ďalšie dôvody?
Ďalším dôvodom je skutočnosť, že 
aj pod vplyvom krízy ľudia začí-
najú chápať, že je riskantné žiť na 
dlh. Veď život na dlh vlastne spustil 
súčasnú celosvetovú krízu. Preto za-
čína byť opäť zaujímavé sporenie. A 
ak Vám pritom na vaše sporenie ešte 
prispieva dosť značným fi nančným 
obnosom štát, tak ako je to pri sta-
vebnom sporení, prečo to nevyužiť?

Našich čitateľov by určite za-
ujímalo, koľko sa u vás dá 
zarobiť?

Tak to je veľmi individuálne. Poviem 
to veľmi otvorene. Nie je tajom-
stvom, že v poisťovníctve sú nadštan-
dardné zárobky. Veľmi veľa ľudí sa k 
nám hlási práve kvôli tomu. Často sú 
však prekvapení, keď sa dozvedia, 
že u nás sa neplatí za dochádzku 
do práce. U nás sa platí za výsledky. 
A tak tí, ktorí si mysleli, že za zohrie-
vanie stoličky v kancelárii dostanú 
majland, veľmi rýchlo sklamane od-
chádzajú. Naopak, schopní a am-
biciózni, ktorí dokážu na sebe pra-
covať, často zarábajú viac ako ich 
manažéri.  Pretože za veľmi dobré 
výsledky sa u nás platí veľmi dobre. 

Ak by sa niekto z našich čita-
teľov rozhodol, že to chce u 
vás skúsiť, čo má urobiť?
Môže sa obrátiť priamo na 
mňa. Jednou z mojich pracovných 
povinností je aj úloha akéhosi 

“skauta”. Vyberám pre ústre-
die našej spoločnosti tak ako je 
uvedené v titulku článku “schop-
ných a ambicióznych”. Takže ak 
niekto z Vašich čitateľov pociťuje, 
že v ňom driemu tieto vlastnosti 
a rád by ich uplatnil v našej 
spoločnosti, rád by pomáhal 
ľuďom a pritom by rád aj nadštan-
dardne zarábal, nech sa mi ozve. 
Najlepšie je zaslať motivačný list 
s pracovným životopisom na 
emailovú adresu:
zatko.wustenrot@gmail.com,
prípadne zavolať 
na číslo 0918 444 607,
0904 851 497.
a dohodnúť si osobnú konzul-
táciu. A možno už o rok bude 
na tomto mieste uverejnený roz-
hovor o úspešnej kariére jedného 
z nich.

1. Pomocník z domácnosti:
 Olivový olej
Ako pomáha: Zvláčňuje 
popraskané ruky a pery
Predtým ako vyjdete do zimy, pot-
rite si ruky a pery olivovým olejom. 
Funguje tiež obyčajné maslo či 
margarín, ale na rozdiel od olivo-
vého oleja sa tak dobre nevsiaknu.

2. Pomocník z domácnosti:
 Valček
Ako pomáha: Zahreje nohy
Jeden z najjednoduchších spôso-
bov, ako zahriať studené nohy, je 
masáž valčekom. Masírujte ním 
chodidlá asi 3 minúty. Valček má 
ešte jeden blahodárny vplyv. Po-
môže natiahnuť šľachy, takže bu-
dete ľahšie chodiť pri vianočných 
nákupoch.

3. Pomocník z domácnosti:
 Kuracia polievka
Ako pomáha: Zmierňuje 
príznaky prechladnutia
Pri prechladnutí pite nielen do-

statok tekutín, ale doprajte si aj 
dva taniere kuracej polievky den-
ne. Väčšinu infekcií dýchacieho 
ústrojenstva spôsobuje produkcia 
bielych krviniek, ktoré sa nazýva-
jú neurophily a zvyšujú produkciu 
hlienov. Kuracia polievka bráni ich 
tvorbe.

4. Pomocník z domácnosti:
 Fľaša horúcej vody
Ako pomáha: Posiluje imunitu
Kedykoľvek cítite, že na vás „nie-
čo lezie“, priložte fľašu s teplou 
vodou na váš hrudník. Presne pod 
hrudnou kosťou sa nachádza tý-
mus, ktorý vytvára T-lymfocyty, t. j. 
bunky, ktoré sú základom obran-
ných funkcií organizmu. Teplom 
posilníte ich činnosť.

5. Pomocník z domácnosti:
 Fľaša whisky
Ako pomáha: 
Likviduje bolesť v hrdle
Niektorí odborníci odporúčajú 
kloktanie whisky s vodou. To je 

ale zbytočné plytvanie. Whisky je 
najlepšie vypiť. Pripravte si ozdra-
vujúci nápoj. Šťavu z polky citrónu 
zmiešajte s troškou teplej vody, ly-
žicou whisky a lyžicou medu. Ak 
nepijete alkohol, kloktajte slanú 
vodu.

6. Pomocník z domácnosti:
 Žuvačka bez cukru
Ako pomáha: 
Udržuje uši v kondícii
Zápal uší sprevádzajú nepríjemné 
bolesti. Žiaľ, patrí medzi najčastej-
šie ochorenia v zimnom období. 
Pri chrípke sa dostávajú hlieny aj 
do ušnej trubice. Podľa vedcov sa 
riziko tohto ochorenia o polovicu 
zníži, ak budete žuvať 5-krát den-
ne. Žuvanie posúva hlieny z ucha. 
Sladidlo xylitol, ktoré žuvačka bez 
cukru obsahuje, napáda baktérie, 
ktoré tento problém spôsobujú.

7. Pomocník z domácnosti:
 Vankúš navyše
Ako pomáha: Ničí kašeľ
Ak kašlete, určite viete, že váš 
stav sa v noci zhoršuje. To preto, 

že riasinky, ktoré nazývame cilia 
a vyskytujú sa pri pľúcach a prie-
duškách, sa vyrovnajú a nemôžu 
posúvať vrstvu hlienov. Hlieny sa 
hromadia a to spôsobuje kašeľ. 
Ak máte vankúš navyše, chĺpky 
zostanú v pôvodom stave. Ak netr-
píte hlienovým kašľom, ale skôr su-
chým kašľom, skúste ľahko zatriasť 
prstom v uchu.

8. Pomocník z domácnosti:
 Žiarovka
Ako pomáha: Zlepšuje náladu
V zime sa často cítime zle. Nedo-
statok slnečného žiarenia znižuje 
hladinu hormónu šťastia – serto-
ninu. Minútové cvičenie so žiarov-
kou ho pomôže doplniť. Sadnite si 
v miestnosti, kde môžete zhasnúť. 
Vezmite si lampu s 60-wattovou 
žiarovkou. Sadnite si asi meter 
od lampy. Uistite sa, že ju môžete 
zhasnúť z miesta, kde sedíte. Roz-
svieťte lampu a pozerajte sa na ňu 
asi minútu. Potom zhasnite, zavrite 
oči a sústreďte sa na záblesk svet-
la, ktoré máte pred sebou, pokiaľ 
nezmizne.

DEVEX 6

Wüstenrot neprepúšťa, 
Wüstenrot hľadá schopných a ambicióznych
V poslednom roku je jedným z najviac frekventovaných slov u nás slovo kríza. Valí sa na 
nás každodenne z obrazoviek televízorov, stránok novín, ale aj z bežných rozhovorov. 
Prepúšťajú sa ľudia, likvidujú sa fi rmy. Sú však aj výnimky. Jednou z nich je poisťovňa 
a stavebná sporiteľňa Wüstenrot. O tom, prečo je tomu tak, sme sa porozprávali s team 
manažérom tejto spoločnosti a zároveň obyvateľom našej mestskej časti Ing. Jánom Žatkom.

Osem fígľov, ako prežiť zimu bez chorôb
(bez záruky)
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DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

Optika je tu!
Už teraz môžete využívať 
špičkové služby od T-Comu 
na najmodernejšej optickej sieti 
aj v Bratislave v Devínskej Novej 
Vsi. 

Objednajte si v októbri niektorú 
zo služieb a vyhrajte 1 z 30 
lístkov na koncert Diany Krall 
12. 11. 2009 v Bratislave!

www.t-com.sk    0800 123 456    T-Centrum

Dostupnosť služieb si overíte na www.t-com.sk.
Prístupová rýchlosť 80 Mbit/s platí pre program Optik 4.
Pravidlá súťaže nájdete na www.t-com.sk.

Navyše možnosť vyhrať 

1 z 30 lístkov na koncert 

Diany Krall 12. 11. 2009 

v Bratislave!

Magio internet
s rýchlosťou
až 80 Mbit/s

Magio 
digitálna 
televízia

Lacné 
volania

22.01.01 Opticka siet  Komfort print Devinsko 182x130.indd   1 28.9.2009   10:44:21

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel: 0910-923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme vyučenú kuchárku. 

Tel: 5920 9110

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe. 

Kontakt: 0903-105 924, 
www.chata10.szm.sk

• Kto daruje vyradené drevené 
lavice do záhrady. 

Tel: 0903-429 485
• Vezmem do prenájmu garáž 
v Devínskej Novej Vsi.

Tel: 0915-995 519www.naruczachrany.sk

Bližšie informácie: 
email: naruczachrany@naruczachrany.sk.
mobil: 0903 903 298
Dobrovoľnícky program realizujeme 
v spolupráci so občianskym združením CARDO.

ADOPTUJ SI STARÝCH RODIČOV
POZÝVAME  DOBROVOĽNÍKOV K SENIOROM 
DO CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
NÁRUČ ZÁCHRANY SENIOR&JUNIOR

 Ak chcete ponúknuť svoj čas 
a prítomnosť seniorom a byť im 
oporou počas jesene ich života, 
nasmerujte svoje kroky do Náruče 
záchrany v Dúbravke. Pripravili 
sme pre vás dobrovoľnícky pro-
gram, ktorý vám zabezpečí kom-
pletné zaškolenie, certifi kát a stálu 
podporu počas vykonávania vašej 
dobrovoľníckej služby. 
 Pozývame vás na prvé stretnu-
tie s uchádzačmi – dobrovoľníkmi, 
ktoré sa uskutoční, 9.11.2009 
o 17.30 hod. v Centre sociál-
nych služieb Náruč záchrany 
SENIOR&JUNIOR na Fedák-
ovej ulici 5 v Bratislave-Dú-

bravke (konečná autobusu č. 83 
a električiek 1a5) 
Základné podmienky prijatia:
1. Minimálny vek: 18 rokov.
2. Vy ani nikto z vašich blízkych 
príbuzných a známych netrpí 
žiadnym vážnym ochorením.
4. Máte časové možnosti venovať 
sa seniorom v rozmedzí 1-3 hodiny 
týždenne.
5. Môžete sa zúčastniť školenia 
v termínoch:
27.11 2009 (piatok) večer
28.11.2009 (sobota) počas celého 
dňa
29.11.2009 (nedeľa) doobeda 
ŠKOLENIE JE BEZPLATNÉ.
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DEVEX 8
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Z policajného
zápisnika

 
 

Marečka neznámy páchateľ v jed-
nej z predajní ukradol mobilný tele-
fón Nokia 6300 v hodnote 100 
eur a ďalší telefón ukradol ten istý 
deň neznámy páchateľ v MŠ na J. 
Smreka v rovnakej hodnote.
• Pondelok 12. 10. vyčíňali 
aj ďalší neznámi páchatelia. Na P. 
Horova na parkovisku poškodením 
vozidla Citroën Krossper, spôso-
bili škodu 900 eur a na tej istej 
ulici poškodili vozidlo BMW, kde 
poškodenie predstavuje škodu 
3000 • Oba prípady vyšetruje 
oddelenie skráteného vyšetrovania 
v Dúbravke.
• Vo štvrtok 15. 10. predviedla 
hliadka polície zo zástavky MHD 
na Eisnerovej osobu na zistenie 
totožnosti.
 OO PZ DNV

• V nedeľu 4. 10. hliadka OO PZ 
DNV zadržala vodičský preukaz 
osobe, ktorá viedla motorové vo-
zidlo po ul. M. Marečka pod vply-
vom alkoholu.
• V ten istý deň oznámila občianka, 
že sa jej bývalý manžel vyhráža a 
robí schválnosti ohľadom syna. 
Obvinený sa dopustil priestupku 
voči občianskemu spolunažívaniu.
• Na Kosatcovej pred rodinným 
domom, vo štvrtok 8. 10. neznámy 
páchateľ poškodil motorové vozid-
lo Fiat Punto. Majiteľovi spôsobil 
škodu 200 eur.
• V pondelok 12. 10. na M. 

Nemal si si vyholiť hlavu. 
Teraz ti presvitajú piliny.
•••
Manželka po 
príchode domov:
– No samozrejme! Ja 
ťa hľadám po všetkých 
krčmách a ty si tu 
pokojne umývaš riady.

•••
Čo má cigán bieleho?
Cigán má bieleho počúvať.
•••
 Ukradli mi auto! – 
sťažuje sa Mišo Lojzovi
– A na polícii si bol?
– Áno, ale oni to 
vraj neboli.

FUTBAL
4. liga seniori

8. kolo  11. 10.
Tomášov – Lok. DNV 1 : 1
g: W. Rischer

9. kolo  18. 10.
Lok. DNV – Kalinkovo 0 : 2

z

 V záujme získania prehľadu 
o cenách zariadení detských 
ihrísk vás Mestská časť Bratisla-
va Devínska Nová Ves vyzýva 
na predloženie ponuky, súvisi-
acej so zabezpečením obnovy 
zariadenia detského  ihriska.

 Prieskum trhu vykoná-
vame výlučne pre potreby 
mestskej časti, slúži pre výber 
najvhodnejšieho zhotoviteľa 
uvedeného predmetu. Údaje 
uvedené v predložených po-
nukách nebudú poskytnuté tretím 
osobám.

 V prípade, že akceptujete 
našu výzvu, spracujte vašu 
odpoveď podľa požiadaviek 
uvedených v tejto výzve.

Predmet obstarávania:
výmena (resp. obnova) za-
riadení detských  ihrísk v DNV:
• DI I. Bukovčana 
 2 parc.č. 2565/27
• DI I. Bukovčana 
 26 parc. č. 2565/59

 Ohliadka miesta obstarávania 
je nutná. Ohliadku je možné 
dohodnúť s Ing. Florekovou 
0915746331, Ing. Rattayovou 
02/64778250 kl. 137, Ing. Tit-
telovou 02/64778250 kl. 136.

Požiadavky na spracovanie 
ponuky – obsah ponuky:
môžu získať záujemcovia na Mi-
estnom úrade v Devínskej Novej 
Vsi.

Ponuku spracovanú v zmysle 
našich požiadaviek doručte do  
23.10.2009 do 12,00 hod. v 
uzatvorenej obálke označenej 
adresou odosielateľa a heslom 
Prieskum „Detské ihriská“ – 
neotvárať  na adresu:  Miestny 
úrad Devínska Nová Ves, No-
voveská 17/A, 843 10 Bratisla-
va.

 Ponuky sa budú hodnotiť 
podľa vhodnosti navrhnutých 
zariadení a ich primeranej ceny. 
Vyhradzujeme si právo vybrať 
viacerých dodávateľov a v  prí-
pade, že nám nebude vyhovovať 
ani jedna ponuka, prípadne 
ponuky prekročia fi nančné 
možnosti MČ DNV,   nevybrať 
ani jednu ponuku. V prípade, 
že nebude podpísaná zmluva 
o dielo s úspešným uchádzačom, 
uzatvorí sa ZoD s uchádzačom, 
ktorého ponuka bola vyhodno-
tená ako 2. v poradí.

Lehotu viazanosti ponúk stan-
ovujeme do 31.11. 2009.

SHAPE pozýva všetkých chlapcov a dievčatá 
na FLOORBALLOVÝ TURNAJ

KEDY?    30.10.2009 v piatok cez jesenné prázdniny
KDE?    Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA 3

 PROGRAM: 
 8.30-8.45 registrácia mladší (9-12rokov)
 9.00-11.00 turnaj mladší, Vyhodnotenie
 11.00-11.15 registrácia starší (13-15rokov)
 11.15-13.30 turnaj starší, Vyhodnotenie
 13.30-13.45 registrácia 16-18 roční
 13.45- 15.45 turnaj, Vyhodnotenie

Vytvorte si tímy (4 hráči a 1 brankár) a príďte si zahrať
VIAC INFO: 0902 705 507

Miesta budú ocenené ••• Tešíme sa na vás!!!!

SHAPE pozýva všetkých záujemcov 
na FUTBALLOVÝ TURNAJ

KEDY?    17.11. 2009 utorok -sviatok 
KDE?    Telocvičňa v škole IVANA BUKOVČANA 3

 PROGRAM:
 8.30-8.45 registrácia mladší (9-12rokov)
 9.00-11.00 turnaj mladší, Vyhodnotenie
 11.00-11.15 registrácia starší (13-15rokov)
 11.15-13.30 turnaj starší, Vyhodnotenie
 13.30-13.45 registrácia (16-18 roční)
 13.45- 15.45 turnaj, Vyhodnotenie

Vytvorte si tímy (3 hráči a 1 brankár) a prídite si zahrať.
Viac info: 0902 705 507

Miesta budú ocenené ••• Tešíme sa na vás!!!!!!
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