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vydavateľa
Koncom minulého mesiaca som mal tú česť byť
účastníkom
benefičného
koncertu špičkových umelcov – spevákov pre nadáciu
Petra Dvorského Hviezdy
pre Harmony. Výťažok
z koncertu šiel na podporu sociálnych služieb pre
handicapované deti. Traja
bratia Dvorský, M. Babjak,
A. Kučerová, S. Sklovská,
K. Hasprová a ďalší umelci
v NTC očarili plnú halu
nadšených
poslucháčov.
Podstatou podujatia bolo
ukázať ako sa dajú robiť
dobré veci, ako sa dajú
propagovať ako odmeniť
ako zúžitkovať.
V týchto dňoch prebiehajú predvolebné súťaže.
Inšpiráciou by mohlo byť aj
toto podujatie.
Nech tí, ktorí usilujú
o možnosť zastupovať
spoluobčanov zožnú na
konci volebného obdobia
rovnaké ovácie za dobre
vykonanú prácu ako umelci, ktorí vystúpili v prospech
dobrej veci...
Nakoniec už teraz, keď
ľudia iba zbierajú podpisy
na petičné hárky, aby mohli
byť zaregistrovaní do komunálnych volieb zažívajú
veľa, preveľa zaujímavých
zážitkov. Nielen to, ako
„vznikajú“ koalície, delia si
fleky, ale aj spôsoby akými
„bojujú“ o svoje ja. A na to
vari zabúdajú? Veď človek
si denne buduje svoj imidž
a ten s ním kráča celý život.
Alebo sa niekto domnieva,
že nie?
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Bradavica na Istrijskej

spravili pre bezpečnosť?
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Starosta, čo ste
Dozrel čas na zmenu

• Tak to vidím ja • Každý múdry kráľ

V čísle:



08.10. 2010 		

4

Kultúra
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Spoločenská kronika • Slovo Novovešťanov

6

Komunálne voľby a vylúčení • U nás v DNV už

konečne inak
8

7 Občianska poradňa • Inzercia

Z policajného zápisníka • Futbal

Koľkí zo súčasných kandidátov na starostu, koľkí zo súčasných poslancov
kandidujúcich aj pre roky pred nami
boli pri tom? Koľkí súhlasili, aby takáto
stavby bola práve na tomto mieste ?

Bradavica na Istrijskej
Istrijská ulica. Hlavná ulica v Devínskej
Novej Vsi. Že vraj. Tá stavba, čo tam
vznikla, to je jeden veľký omyl. Takto
predsa nemôže vyzerať hlavná ulica
v obci alebo mestskej časti, ktorá si hovorí kultúrna. Tá ulica je mačkopes. Pred
nežnou revolúciou tam zbúrali pôvodnú
zástavbu. Chceli stavať paneláky. Vtedy
sa to nepodarilo a dnes povolili toto.
Veď to sa nepodobá ani na to, čo je
nakreslené na webe investora! To fakt
je mestská časť taká bezmocná, aby neprinútila postaviť investora aspoň to, čo
naplánoval, keď už to vôbec dovolila?
Jemu je jedno, že budeme chodiť celý
život okolo takej bradavice a odvracať
pohľad na druhú stranu: Na to tu máme
predsa volených zástupcov. Prečo sa
nás nepýtali, či sa nám to páči? Či to tak
chceme? Odpovedám si sám: Pre istotu.
Neschválili by sme to.
Je mi z toho všetkého smutno.
Pamätám si Istrijskú ako starú, ale
útulnú ulicu, kde síce boli staré domy,

ale mali svoju atmosféru, mali šmrc. Toto
nemá nič. Toto nie je ani škaredé. Toto je
nijaké a podľa všetkého, ako sledujem, že
sa v tom predávajú byty, to ešte aj také
dlho ostane.
Urobme niečo. Skúsme to zvrátiť, ak sa
ešte dá. Apelujem na poslancov aj starostu, ktorí vzídu z nových volieb: Napravte
to, lebo navždy budeme hovoriť, že to títo
pokazili Istrijskú.
Je mi z toho smutno.
To fakt nikoho nenapadlo, že v centre
obce by mohol byť park? Miesto na stretanie sa ľudí? Korčuľovanie a prechádzky?
Fakt sa to muselo predať jednému investorovi? Nebolo iné riešenie. Staviame
most do Rakúska. Fajn. Čo chceme ľuďom
z druhého brehu Moravy ukázať? Toto?
Ako to vysvetlíme? Že síce sme kultúrna
obec, ale toto nám nevyšlo. Tu sú staré
domy, tam sú paneláky a hentam je to oné. S plechovou strechou a ružové.
Je mi z toho smutno.
Martin Čorej

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Ostatné pracovné zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
bude v utorok 19. 10. 2010
v priestoroch Istra centra.
Predpokladáme, že verejné
a od rána , teda od 9.00 h.
• Voľby do orgánov
miestnej samosprávy budú
27. novembra 2010.
Budeme voliť starostu
a dvanástich poslancov
miestneho zastupiteľstva.

POHÁR UEFA
CHAMPIONS
LEAGUE
bude aj na aj Slovensku
Žilinčania budú prví Slováci, ktorí
sa s legendárnym pohárom

stretnú už v pondelok
4. októbra 2010
Pohár prekročí slovenské
hranice v pondelok 4. októbra.
Legendárna trofej však bude
prístupná pre všetkých návštevníkov,
ktorí si ju budú môcť zblízka obzrieť
a dokonca sa s ňou odfotiť.
Trophy Tour bude pokračovať
vo vybraných slovenských mestách
s konečnou zastávkou v Bratislave:

8. až 10.10 BRATISLAVA
námestie Eurovea.

plody jesene
Úzavierka dnešného čísla
bola 30.9. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 14.10. 2010,
číslo vyjde 23.10. 2010.
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Starosta, čo ste spravili pre bezpečnosť?
Otvorený list mesiac po tragédii šialeného
strelca

mesiac o otázke bezpečnosti?
Aké návrhy pripravili?

Mesiac od tragédie šialenej streľby
v Devínskej Novej Vsi chcelo občianske
združenie Devínska Inak zrekapitulovať
opatrenia, ktoré starosta, poslanci miestneho zastupiteľstva, či odborné komisie
prijali na zvýšenie bezpečnosti v našej
štvrti.
Bohužiaľ, rekapitulovať nebolo čo.
Mestská časť prispela obetiam streľby na
pohreb a po štyroch týždňoch rokovala
za tragikomických okolností komisia mestskej časti pre verejný poriadok, prizvúc
aj predsedu nášho združenia Rastislava
Tešoviča. O výsledkoch tohto rokovania
sme už písali na našej stránke www.devinskainak.sk.
Rozhodli sme sa preto obrátiť na starostu
a poslancov miestneho zastupiteľstva otvoreným listom. Ako občania sme žiadali,
aby nám naši volení zástupcovia verejne
odpovedali na tieto otázky:
• Aké orgány mestskej časti
a koľkokrát rokovali za uplynulý

• Riešili ste s kompetentnými
úradmi možnosť posilnenia policajných hliadok štátnej a mestskej
polície?
• Požiadali ste o rokovanie s ministrom vnútra Danielom Lipšicom,
ktorý v deň tragédie povedal, že
polícia si musí vytypovať centrá
zločinu, pretože hoci štatistiky
násilnej kriminality klesajú, miesta ako Sereď či Devínska Nová
Ves ukazujú opak?
• Oslovili ste odborníkov na
bezpečnosť,
koľko
policajtov by malo približne pôsobiť
v aglomerácii, ako je Devínska
Nová Ves a aké by mali mať technické vybavenie?
• Vypracovali ste nový spôsob
informovania občanov pomocou

moderných technológií, alebo
bude pri ďalšej tragédii opäť
varovať obyvateľov Devínskej
desaťročia zastaralý rozhlas,
ktorý na mnohých miestach vôbec
nepočuť?
• Pripravili ste funkčné riešenie
monitorovacieho
kamerového
systému
namiesto
nepodarkov, ktoré nefungujú, nikto ich
nesleduje a na to, že sú pokazené,
sa príde týždeň po čine?

Medzinárodná súťaž rybárov

V sobotu dňa 18. septembra,
za vcelku príjemného počasia, sa
uskutočnila súťaž v chytaní rýb –
družstiev a jednotlivcov - na rybníku
v MČ DNV na Mlynskej.
Trojčlenné družstvá rybárov
z Lozorna, Petržalky, Devína,
Záhorskej Bystrice, Klubu dôchodcov z DNV, Mestskej časti DNV
a družobné družstvo z Chorvátska
sa od 06,30 do 07,15 hod. zaprezentovali v stánku pri rybníku,
vylosovali si lovné miesta. O 07,30
DEVEX 2

hod. začali lov rýb na plávanú, resp.
položenú udicu, pričom maximálny
počet nastražených udíc bolo pre
družstvo 6 ks. O 11,00 hod. sa lov
rýb ukončil, a úlohu vyhodnotenia
zobrala na starosť porota v zložení
JUDr. Fr. Baňas, Ing. Št. Tanka a Vl.
Baranovič.
Celková hmotnosť ulovených rýb
bola tohto roku 66,62 kg.
Poradie družstiev na prvých
troch miestach :
1. družstvo z Devína   - celková

hmotnosť
nachytaných rýb 17,27 kg
2. družstvo z Chorvátska – celková
hmotnosť 15,16 kg
rýb
3. družstvo z Petržalky
– celková hmotnosť
10,79 kg rýb
Poradie jednotlivcov :
1. miesto:
Peter Halenár z družstva Lozorna – najťažší
úlovok 2,90 kg
2. miesto:
Cvrkvenčič Dúbnravko
z družstva z Chorvátska – najťažší úlovok
2,25 kg
3. miesto: Tibor Lipka z družstva
Klubu dôchodcov z DNV –
najťažší úlovok 2,04 kg
Všetky úlovky zostali v majetku
MČ DNV, pričom niekoľko kusov
bolo darovaných pre potreby Klubu
dôchodcov v našej mestskej časti.
Za MČ DNV:
JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

• Ak ste na tieto otázky
odpovedali negatívne – čo ste
teda urobili?
Nemyslíme si, že azda starosta či poslanci môžu za augustovú tragédiu, hoci
z mnohých našich poznatkov vyplýva,
že sa v riešení problému susedského
spolunažívania veľa vecí zanedbalo. Sme
však presvedčení, že po nešťastí, ktoré
otriaslo Devínskou Novou Vsou, bolo
povinnosťou kompetentných urobiť všetko,
čo bolo v ich silách, aby sa v našej mestskej časti už nič podobné nezopakovalo.
Čakáme teda na odpovede.
Dana Vanková
podpredsedníčka občianskeho
združenia Devínska Inak
Občianske združenie Devínska Inak je
nezávislým združením, ktoré vzniklo po
tragédii šialenej streľby v Devínskej Novej
Vsi. Rieši najmä otázky bezpečnosti
a transparentnosti mestskej časti, spravilo
už v tejto oblasti viacero konkrétnych krokov.
Viac nájdete na www.devinskainak.sk

PREDÁM

fungujúcu prevádzku
PREDAJ PEVNÝCH
PALÍV
blízko Topoľčian - Prevádzka
je v osobnom vlastníctve, blízko
železničnej stanice,na 60 árovom
pozemku s rozostavanými
prevádzkovými budovami
Súčasťou bude aj nákladné
auto Iveco a nakladač uhlia.

Info v redakcii
0903 429 485

Bratislavské noviny
• Aby tej politiky nebolo málo,
musím zaryť aj do blížiacich sa komunálnych volieb. Desí ma, že politické strany sa snažia natlačiť svojich
(zväčša neúspešných) „zaslúžilých“
členov do mestských (i miestnych)
zastupiteľstiev. Slintajú asi pri predstave, ako sa ešte dajú získať nejaké
benefity.
M. Černá
• Ako rýchlo je možné stavať
a postaviť dokumentuje stavba Metra na spojnici Dúbravka, LamačDevínska Nová Ves. Iba nedávno
začínali a otvárať by mali 19. októbra tohto roka.

DOZREL ČAS NA ZMENU
pokračovanie rozhovoru s Milanom Jamborom, o ktorom
sa hovorí ako o možnom
kandidátovi na post starostu
Devínskej Novej Vsi
Čo by ste zmenili ako nový
starosta?
Problémov tu máme veľa a boríme
sa s nimi už dlhé roky. Postupne sa
vyjadrím k tým najdôležitejším aj
s návrhom riešenia, lebo prázdnych
rečí sme tu už mali dosť.
Začal by som komunikáciou.
Chcem, aby ľudia opäť získali pocit,
že samospráva je tu pre nich, je tu
na to, aby riešila ich problémy. Aby
sa ľudia z obrazovky DTV, z internetovej stránky mestskej časti dozvedeli všetko, čo potrebujú. Aby vedeli,
čo sa v Devínskej deje, čo sa bude
stavať. Aby sa mali možnosť k tomu

aj vyjadriť a aby sa tým samospráva
aj zaoberala.
Jedným z najvážnejších problémov
našej mestskej časti je parkovanie na

sídlisku. Na priložených obrázkoch
vidíte architektonickú štúdiu parkovacieho domu na ulici J. Poničana
(za kotolňou) od architektonickej
kancelárie SUMBAL + PRIEHODA.
Myslím, že toto je cesta, ako z našej
Devínskej spraviť modernú mestskú
časť a vyriešiť pálčivý problém.

TAK TO VIDÍM JA
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Na voľbách prvého muža
v slovenskom futbale od novozvoleného prezidenta SFZ Jána
Kováčika zaznelo:
“Najdôležitejšie je pre mňa dostať
futbal v rámci spoločnosti na takú
úroveň, akú si zaslúži. To je priorita
číslo jeden. Potom je to komunikácia - s médiami, vo vnútri futbalového hnutia a so širokou športovou
verejnosťou. Komunikácia so
všetkými zložkami, ktoré sa na
futbale podieľajú, je mimoriadne
dôležitá. Potom sa budem usilovať
aj o transparentnosť, odbornosť
a
profesionalitu.
Poslednou
oblasťou, ktorú spomeniem, no nemala by byť na chvoste nášho záu-

jmu, je infraštruktúra futbalu. Pri jej
zveľaďovaní však potrebujeme aj
spoluúčasť štátu, vyšších územných
celkov a ďalších subjektov. Zmena
v tomto smere si vyžaduje obrovské peniaze, ale musíme s ňou
začať. Naše futbalové štadióny sú
v dezolátnom stave,” ....
Nijak inak to nemôže, alebo nemalo byť v Devínskej.
Aj na malých dedinách futbalové ihrisko a futbal je to, čím sa
občania hrdia, znamená pre nich
pre nich vec prestíže tak, ako je to
vo veľkých mestách, či vo svete.
Treba to nadšenie mládeže využiť
pre nich i pre obec. Veď koľko
len mládežníckych družstiev má
Devínska? To je výchova, to je
starostlivosť, to je sila.
V oblasti kultúry treba zachovať

Každý múdry kráľ

má svojho šaša

Poznáme to z rozprávok a historických filmov. Máloktorý kráľ
vie o tom, čo sa deje za múrmi
jeho paláca. Ísť osobne medzi
poddaných je pre neho príliš
namáhavé a niekedy aj veľmi riskantné. Dvorania kráľovi o problémoch poddaných pravdu nepovedia. Ani nemôžu, pretože ich
nepoznajú. Preto má každý múdry


kráľ svojho šaša. Šaša, ktorý sa
odváži kráľovi povedať pravdu, aj
keď je táto pravda nepríjemná.
Aj v našom kráľovstve mal
Kráľ svojho šaša. Šašo sa volal
Devex. Roky šašo Kráľovi verne
slúžil a upozorňoval ho na
krivdy, ktoré sa diali v našom
kráľovstve. Krívd však bolo veľa
a Kráľa z toho počúvania rozboleli uši. A tak poslúchol radu
dvoranov, ktorí povedali: „Vyžeň

Pozemok patrí mestskej časti, takže
treba “už len“ získať finančné prostriedky. Cena výstavby parkovacieho domu sa pohybuje na úrovni
približne 500 EUR/ m2 . Na jedno
auto sa počíta s plochou cca 25
m2 (v tom sú započítané obslužné
komunikácie a všetko, čo k parkovaciemu domu patrí). To znamená, že
jedno garážové miesto nás bude
stáť približne 12 450 EUR (375000
Sk). Takže parkovací dom s 200
miestami nás vyjde približne na
2 489 500 EUR (75 miliónov Sk).
Teraz prichádza tá najdôležitejšia
otázka. Nájde sa dostatočný počet
záujemcov o parkovacie boxy za
takúto cenu? Myslím, že už dávno mala byť urobená anketa, za
akú cenu sú ľudia ochotní si kúpiť
parkovacie boxy. Ak sa nájde
dostatočný počet záujemcov, tak
s nimi treba spísať zmluvy o budúcej
zmluve,
nastaviť
financovanie

a môžeme stavať. A o rok môžeme
mať parkovací dom pre 200 áut.
Ak sa dostatočný počet záujemcov
nenájde, je tu druhá možnosť. A to
výstavba parkovacieho domu v réžii
MČ DNV a následný prenájom
parkovacích boxov občanom. Na
to potrebujeme 2 489 500 EUR
(75 miliónov Sk). Jediná možnosť je
vziať si na to úver, počítajme s dobou splácania 20 rokov a s úrokom
5% ročne. Mesačná splátka takejto
pôžičky vychádza na 16 430 EUR.
Keď to podelíme počtom miest,
prídeme k sume 82,15 EUR (2465
Sk). To znamená, že jedno parkovacie miesto bude stáť mesačne túto
sumu, čo by bola cena prenájmu jedného parkovacieho miesta.
viac informácií nájdete na
www.milanjambor.sk
zrj
pokračovanie v ďalšom čísle

Rozhovor s Viliamom Liedlom, ktorého priatelia prehovárajú aby kandidoval na post
poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v komunálnych voľbách 27. 11. 2010.

a rozvíjať to, čo tu roky dobrí ľudia
už vybudovali, nadväzovať na
tradície, rozvíjať staré a podporiť
nové. Máme sa čím pochváliť
doma i vo svete. Viac by bolo
vhodné vari zapojiť aj obyvateľov
sídlisk pre aktívnu kultúru.
Podnikatelia a živnostníci môžu

mať vzťah k obci podľa toho,
ako im samospráva vytvára podmienky. Hádzaním polien pod
nohy je možné ich len odradiť
a nútiť ich hľadať, mierne povedané, netradičné metódy existencie. To nebývalo a nemalo by sa
udomácňovať podľa vzoru nenasýtených.
Skrátka, Devínska by mala
vytvárať pre obyvateľov teplo
domova, dostatočnosti a pokoja.
Od detí až po dôchodcov. K tomu
majú slúžiť podmienky, ktoré spoluvytvárajú volení zástupcovia
ľudu – poslanci.
Preto som sa rozhodol tak, ako
som sa rozhodol. V budúcich
číslach sa pokúsim povedať
možno viac.
Viliam Liedl

šaša z paláca, nebude ťa už
viac otravovať s krivdami tvojich
poddaných.“ Kráľovi sa rada
zapáčila. Veď naozaj, on nemá
čas počúvať neustále náreky svojich poddaných. To sú všetko samé
maličkosti. On musí predsa riešiť
dôležitejšie štátnické záležitosti
a nemôže pritom strácať čas
počúvaním šašových blábolov.
A tak sa stalo. Kráľovi zbrojnoši
vykopli šaša Devexa z paláca.
Dvorania dali Kráľovi ešte jednu
radu: „Zožeň si nového šaša, ale

takého, ktorý bude oslavovať
tvoje hrdinské činy. Veď to by bola
škoda, keby sa tvoj ľud o nich
nedozvedel.“ Kráľovi sa aj táto
rada zapáčila. Priviedol si teda
do paláca nového šaša, ktorý
chodil medzi ľudí a rozprával im
o kráľových hrdinských činoch.
Ľudia sa však novému šašovi
vyhýbali. Vedeli, že mu chýba
úprimnosť. Radšej prichýlili starého
dobrého šaša Devexa. Niekto mu
dal obnosené šaty, niekto kúsok
(Pokračovanie na strane 4)
DEVEX 3
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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
9. 10. Členská schôdza Jednoty dôchodcov
- slávnostný program pri príležitosti mesiaca starších
vo veľkej sála Istra Centra od 15.00 h
15.10. Robert Thomas - „Osem žien“
- hra, ktorá je zasadená do 30. rokov 20. storočia, postupne
odkrýva zložité rodinné vzťahy. Ktorá z ôsmich žien blízkych pánovi
vraždila? HYPERLINK “http://www.divadlonahambalku.sk/”
- divadelný piatok, hrá Divadlo na hambálku
vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h
vstupné: 5 €
23. 10. Babička roka
- podujatie organizované Klubom dôchodcov
vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.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.
08. 10. Šarkaniáda
- podujatie pre všetky deti, ktoré si rady púšťajú šarkanov,
oceňovanie šarkanov v rôznych kategóriách
- podujatie je organizované v spolupráci s OZ Hlaváčik
Miesto: Glavica, od 15.00 h
Istra Centrum - Miestna knižnica, Istrijská 6, Bratislava-DNV

Miestna knižnica v školskom roku 2010/11
vyhlasuje II. ročník literárnej súťaže

HRDINOVIA Z NAŠICH KNÍH
Ktorý je ten Váš hrdina? Napíšte nám ,
prečo a čím Vás zaujal.

Svoju prácu odovzdajte v knižnici do stredy
27. 10. 2010
Najkrajšie práce odmeníme zaujímavou knihou.
Tešíme sa na Vaše literárne práce.

Matičiarsky zájazd
Posledný septembrový víkend
absolvovali
devínskonovoveskí
matičiari poznávací zájazd venovaný histórii a prírodným krásam
Slovenska. Navštívili hrad Strečno,
kde žila známa Žofia Bosniaková.
Návštevu hradu obohatili ukážky
šikovnosti sokoliarov a umeleckých
kováčov. Pod hradom sa plavili
po Váhu na pltiach, tak ako v minulých storočiach naši predkovia,
keď splavovali na dolniaky ťažké
kmene stromov. Bolo to práve
v nebezpečných miestach, ktoré
opísal Ján Botto v básni „Margita
a Besná“. Prezreli si krásnu prírodu
a architektúru Vysokých Tatier na
Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici
a Starom Smokovci. Navštívili menej

známu Važeckú jaskyňu, kde boli
objavené kostry pravekého jaskynného medveďa. Na záver si prezreli
jeden z najväčších drevených chrámov v strednej Európe, artikulárny
evanjelický kostol v Svätom Kríži.
Počasie bolo síce vrtkavé, ale
aj tak sa podarilo takmer všetko
z plánovaného programu naplniť
a matičiari boli s priebehom zájazdu spokojní. K dobrej nálade
účastníkov prispel aj sponzorský
dar od Ing. Jozefa Dobríka a jeho
manželky Jarmily. Fotografie zo
zájazdu nájdete na internete, keď
si v Google zadáte heslo: „Matica
slovenská Devínska Nová Ves“.
Ján Žatko,
predseda MO MS DNV

Vďaka všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
podporujú vydávanie Devexu.
Len vďaka nim Devex vychádza

Ako finančne pomôcť?
fakturačné údaje:
Redakčná adresa:
Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07,
číslo účtu: 5501241032/0200,
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 200710

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

Každý múdry kráľ

(Pokračovanie zo strany3)
jedla, niekto miesto pod strechou na prespanie. A tak šašo
Devex dodnes žije medzi ľuďmi
a neúnavne hovorí o krivdách,
ktoré sa im dejú. Čaká, kým príde
DEVEX 4

nový kráľ a dvorania, ktorí ho
budú opäť počúvať a budú chcieť
tieto krivdy aj naprávať. Čo myslíte, potrvá dlho, kým sa dočká?
Ján Žatko

13.10. streda o 17³º h
Mačky a psy:
Pomsta Kitty Galove
USA, č.d.
17.10. nedeľa o 15³º a 17ºº h
Pomsta chlpáčov
USA, č.d.

20.10. streda o 17ºº a 18³º
Karate Kid – dabing
USA, č.d.
24.10. nedeľa o 17ºº a 19ºº
Kajínek
Čes.

ˇ kronika
Spolocenská
Privítali sme
nových spoluobčanov
Lucia PURDOVÁ
PatrikVERNER
Simona KMEŤOVÁ
Mateo GUBEČKA
Juraj Ján KOVAČIČ
Vitajte!

Zosobášili sa
Peter BIELY
a Mgr. Bronislava POTAŠOVÁ
Ján BOHUNICKÝ
a Barbora ROŠOVÁ
Blahoželáme!

Odišli z našich
radov

Helena JURENÍKOVÁ
Irena BIELA
Jana DARÁŠOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

Dňa 22.09. 2010 uplynulo
päť rokov, co nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko
RUDOLF KOŠÍREL.
Ďakujeme
za tichú spomienku

artgallery
devín
Pozývame vás a vašich
priateľov na vernisáž výstavy
v piatok 17. septembra
2010 o 17:00 hodine
Dorota Sadovská
Drawing-pin
Kurátor / Curator:
Sabina Jankovičová
Otvorené:
piatok - nedeľa
14:00 - 19:00
Výstava potrvá do
17. októbra 2010


Zvrátenosť
Už len vznik myšlienky ísť do volieb
kandidovať na post najvyšší v komunálnych voľbách, teda na post
starostu s tým, že vedomý si nepriechodnosti, môžem zobrať hlasy
perspektívnemu a „odovzdať“ ich
v istej príhodnej fáze „kámošovi“
(tu sa nedá hovoriť už z mokrej
štvrte) nemožno nazvať inak ako
zvrátenosť. Že sú možné aj také
praktiky? Sledujte priebeh komunálnych volieb.
mh
Urazených za ostatných 4 – 8
rokov môže byť niekoľko. Niekoľko
ľudí môže byť aj nasrdených, že
sľuby sa sľubovali, blázni sa radovali a „skutek-utek“. Ale reagovať
rovnako ako tých zopár? Prosím
vás nemáte chrbtové kosti a česť?
marian b
Podpísali ste petičné hárky?
Pred týmito komunálkami ich bolo
až-až. To ale nie je všetko! Zatiaľ
ste prejavili vôľu aby ten, komu ste
podpis venovali mohol kandidovať.
Aby bol zvolený ten váš – treba
prísť k urnám a potvrdiť túto vašu
prvotnú vôľu. Nie je to tak veľa.
jm – Za zmenu
Voľte osobnosti! Kto to je, čo
to je, čo je za tým? Iste nie ten, čo
má veľkú hubu, veľké auto, veľké
reči a plamenné... Pritom o charaktere nemá potuchy, s alkoholom
si tyká (to dokáže hocijaký baran),
má kopu rečí a kde doteraz bol
všetko domrvil, alebo má len reči
a ruky (hlavu, srdce) tulenie. Stačí
však načúvať a posúdiť, či už neraz nehovoril a nesplnil, či nehovoril a nesľuboval osem rokov a viac
a potom sa vyhol plneniu sľubov
a hľadal len výhovorky a zvaľoval
vinu na iných.
Dobre načúvajte, pýtajte sa

Chcete vyhrať?
Terminál Tiposu

je k dispozícii v snack bare
W hotela na Opletalovej ul.
od 10°° do 23°° h
príďte,
tipujte a vyhrajte

Slovo majú Novoveštania
susedov, známych a vyberajte!
Predovšetkým však príďte.
vm+rv
Svätá pravda sa ukáže
Ako deti sme sa hrávali rôzne hry.
Jednou bola, nepamätám si už detaily, ale záverečné konštatovanie:
„Svätá pravda sa ukázala“. Bolo
to milé, úprimné a pravdivé.
Nebúchali sme sa do pŕs akí sme
kresťania, len sme všetci poctivo
chodili na náboženstvo a do kostola. Neskôr sa delili na pionierov
a nepionierov, ale nevraživosť
s akou sme sa začali stretať v dospelosti sme nepoznali.
Tieto spomienky mi prišli na
um teraz, keď v predvolebnej kampani komunálnych volieb zbierajú
tí, čo chcú kandidovať hlasy, zatiaľ
na petičné hárky. Koľko všeličoho
človek postretá. I zloby a nenávisti, i podfukov a neúprimnosti,
ohovárania... a zopár, o ktorých
hovoria, že sú naivní, mysliac,
že čestným zápolením dosiahnu
úspech.
Nuž, ak zalistujem v tých spomienkach, spomínala som ako sme
všetci chodili do kostola. Chlapci
miništrovali a nám dievčatám nebolo dopriate tejto cti. Brali sme
to prirodzene, ako vtedy neexistovala zbytočne prehnaná neskôr
preferovaná emancipácia (nakoniec muži stále nezačali rodiť,
a materinské teplo nenahradí
žiaden inkubátor). Nikto z nás detí
chlapcom nezávidel, nesnažil sa
nakydať na nich čosi, čo by znížilo
ich autoritu, nik nepodrážal, nehral
falošné hry len aby sa dostal (z nás
dievčat) na ich posty.
Zrnká múdrosti sme si písali do
pamätníčkov, pamätali sme si ich
a riadili sa nimi.
Dnes? Pozrite sa okolo seba. Pozrite sa na kandidujúcich a povedz-

te úprimne, že koľkých možno
označiť za férových, čestných,
spravodlivých atď. Alebo dnes sa
to už nenosí?
Verte, nakoniec kto je kto, svätá
pravda sa ukáže.
ah
Škoda, že v utorok 14. 9. odišla
akosi skoro zo stretnutia občanov
s poslancami z kina šéfredaktorka
farebnej Metropoly. Bola by sa
dozvedela veľa zaujímavých
postrehov a názorov.
rz
A ešte na margo Devexu. Ak by
mal Devex (alebo jeho vydavateľ)
také podmienky a finančné
zabezpečenie ako iné periodiká,
iste by dokázal viac ako sa mu darí
teraz bez vytvorených podmienok,
keď to robí sám a takpovediac „na
kolene“.
Rakúski dôchodcovia
vraj protestovali,
že z 1500 Eur dôchodku sa nedá
vyžiť. Mám 350, takže by som pristal aj na tých 1500 a iste by som
tu v Devínskej vyžil. Veď sme všetci
v Európskej únii. Nie?
mk
Nedávno sme boli
na pohrebe v krematóriu.
Z Devínskej po križovatku v Lamači
sme sa dostali v pohode. Tam sme
však čakali neuveriteľne dlho. A je
to tam zahltené denne. Aj keď
v týchto priestoroch plánujú novú
výstavbu a možno aj rekonštrukciu
ciest,
iste
by
pomohlo
(nie postaviť tam dopravného
policajta) postaviť tam mobilný
semafór, ktorý vie pomôcť pri
akejkoľvek rozkopávke, nestojí
toľko ako vybudovať semafóry
a dá sa ľahko odstrániť ak už
nebude potrebný. Ale koľko nervov a kolíznych situácií by ušetril.
pat

DEVEX na internete
Ako hľadať?
Na stránke Devínska Nová Ves
(devinska nova ves) nájdite Neoficiálne stránky Devínskej Novej Vsi, potom kliknite na znak,

a vľavo na 7 riadok zhora na
Devex. Nájdete tam nielen všetky čísla z tohto roka ale aj predchádzajúce ročníky. Komu vďačiť? Aj o tom raz budeme písať.

DEVEX 5

Komunálne voľby a vylúčení občania.
Hoci každý z nás vie, ako rýchlo
nám beží čas života, napriek tomu
sa nám niekedy zdá, že čas beží
veľmi rýchlo. Inokedy máme pocit
že sa čas vlečie akoby sa až zastavil. Možno je to spojené s náladami,
možno s životnými úspechmi alebo
životnými bolesťami.
I v komunálnom prostredí našej
mestskej časti mám niekedy pocit , že
život sa dokonca akoby zastavil. Tento pocit alebo nálada ako chcete,
ma v priebehu tohoto volebného obdobia opantávala skoro nepretržite.
Samozrejme, že to je spojené najmä
s tým, keď názory a požiadavky
občanov našej MČ, starosta a poslanci našej mestskej časti doslova
ignorujú.. Títo napudrovaní páni ,
ale hlavne tí, ktorí tam sedia už aj
dvadsať rokov sa chovajú ako by
boli občanom nadradení. Odmietali komunikáciu s občanmi, o čom
nás presvedčili aj na verejných
zhromaždeniach, ktorých bolo
ako šafranu v omáčke. Dokonca
občanov verejne presviedčali o tom,
že oni sú povinní zastupovať najmä
záujmy investorov.
Teda nie občanov ktorí majú
volebné právo , ale investorov ktorí

volebné právo nemajú. Mne je to
jasné, prečo zastávajú investorov.
Mnohým možno ešte nie. To čo sa
v našej mestskej časti v súvislosti
s investičnou činnosťou dnes deje, je
podľa mňa na zaplakanie. Sídlisko
v pretlaku, vežiaky sa tlačia až do
jedinej našej hory , no a podobne
tiež na polia atď.. Pripadá mi to ako
keby po tomto volebnom období mal
nastať koniec sveta. Nuž keby takto
konali naši predkovia, možno by bol
koniec sveta už za nami. V niektorom
info médiu som sa dočítal, že naša
obec nám dokonca zomrela. Veru,
to nie je ďaleko od pravdy.
Keď občas pozerám DTV, poslanci a poslankyne hovoria o tom
ako pracujú na základe požiadaviek
občanov. Rád by som videl tie
požiadavky občanov. Prečo sa potom napríklad zmeny územného
plánu, a koniec koncov všetka problematika spojená so zásadnými
zmenami v obci neprerokovávajú
verejne.
Zarážajúca je i ľahostajnosť,
s akou pristupovala naša samospráva resp. jej funkcionári , k riešeniu
problémov občanov, ktoré vyvrcholili tragickými udalosťami nedávnych

dní v našej obci.
Ak sa obzriem dvadsať rokov
dozadu, tak nevidím nič pozitívne
čo by samospráva dokázala. Ale
stále tam vidím tie isté tváre.
Tie negatívne veci , ktoré na nás spáchali, už nemám chuť ani opakovať.
Za pozitívum, považujem v našej
obci činnosť klubov , krúžkov
a spolkov, či už športových, alebo
kultúrnych alebo iných záujmových
činností. To nám ukazuje cestu, že
u nás máme veľa schopných a zapálených občanov so záujmom pre
veci verejné.
Za
veľmi
pozitívne
však
považujem i rastúci počet občanov,
ktorí sa rozhodli deliť sa s nami, so
svojimi názormi. Samozrejme i nezávislý postoj a činnosť vydavateľa
pána Petra Kruga.
Nedá mi, aby som neoponoval
názorom
poslanca, nežijúceho
v Devínskej, pána
Miloslava
Šimkoviča, ktorý ako to vyznieva
z jeho vystúpení, rozumie všetkému.
Spomeniem len futbalový štadión.
Hovorí, urobíme šatne a ešte bla bla
bla....a tým zabezpečíme rozvoj futbalu. Nuž, ale žiaľ, ja si myslím že to
záleží od ľudí, ktorí ten futbal vedú.

Z uvedených čísel kapitálových
U nás v DNV už konečne inak výdavkov
rozpočtu si myslím,
Vážení spoluobčania,
v prvom rade vám uvádzam veľmi
stručný výňatok z 2-och materiálov,
ktoré boli prerokované v našom miestnom zastupiteľstve predstaviteľmi
našej mestskej časti – starostom,
našimi poslancami a ktoré predkladal prednosta nášho miestneho
úradu so svojimi pracovníkmi.
Výňatok obsahuje číselné vyjadrenia časti pôvodne plánovaných príjmov a výdavkov rozpočtu na rok
2010, časti skutočne realizovaných
položiek tejto časti rozpočtu, ako aj
očakávanú skutočnosť čerpania tejto

časti rozpočtu v tomto roku.
Informácia o plnení rozpočtu MČ
DNV za január až máj r. 2010 zo
dňa 7.7.2010 (v EUR):
Z uvedených čísel bežných výdavkov rozpočtu, ktoré boli v prerokovávaných materiáloch uvedené si
myslím, že sú privysoké na to, aké
aktivity naša mestská časť vykonáva.
Z uvedených čísel kapitálových
príjmov rozpočtu si myslím, že táto
časť rozpočtu na tento rok bola
zodpovednými nereálne a nezodpovedne zostavená, nakoľko súčasní
predstavitelia:

Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.5.2010
Bežné príjmy
4.403.564
1.877.536
Bežné výdavky
4.430.200
2.049.253
Kapitálové príjmy
468.980
17.264
Kapitálové výdavky
865.427
152.136
Návrh úspory výdavkov rozpočtu na r. 2010 zo dňa 7.9.2010 (v EUR):
Rozpočtové opatrenie 1 Očakávaná skutočnosť na r. 2010
Bežné príjmy
4.715.725
4.478.609
Bežné výdavky
5.030.038
4.649.314
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

159.524
411.097

plánovali
predať
reštauráciu
na štadióne za 126.000 EUR
(neuskutočnené!),
plánovali predať pozemky na
DEVEX 6

67.949
463.527

Istrijskej 68 za 187.200 EUR
(neuskutočnené!),
plánovali predať ostatné pozemky
za 104.000 EUR (neuskutočnené!).

že plánované investície neboli
v podstatnej miere uskutočnené.
A z uskutočnených investícii boli
vykonané takmer výlučne v starej
časti DNV, nakoľko súčasní predstavitelia:
plánovali spracovať štúdie na Obecný dom a park na Charkovskej ul.,
rekonštrukcie ZŠ a MŠ, projekty
umelých športových plôch, dopravnej križovatky Na hriadkach,
územný plán centrálnej mestskej
časti (neuskutočnené!),
plánovali zrealizovať nové kabíny
na štadióne, rekonštrukciu parku
R. Slobodu, rozšírenie domu sociálnych služieb (neuskutočnené!),
ostatné plánované kapitálové transféry sa týkali taktiež starej časti DNV
(úprava Brežnej ul., úprava Kremencovej ul., ...) (neuskutočnené!),
zrealizovali rekonštrukciu Mečíkovej
ul. za takmer 100.000 EUR Kremencovej ul. (stará časť DNV!),
zrealizovali prostredníctvom DENOVY spevnené plochy a chodníky
za cca 30.000 EUR (stará časť
DNV).
Na sídlisku sa akurát v tomto roku 2x
pokosila tráva!

Robil som túto prácu plných štrnásť
rokov. Dali sme do poriadku štadión,
vybudovali tréningové futbalové
ihrisko, vybudovali sme tenisové
kurty, reštauráciu , seniori bojovali
o postup do 2. ligy, atď.
Športovcom prvá samospráva po
revolúcii, v ktorej bol aj pán Šimkovič
všetko čo som spomenul odobrala,
lebo vraj to nebudú dobre robiť.
Každý sa môže presvedčiť ako je
celý areál zdevastovaný za 20
rokov pod vedením samosprávy.
K tomu netreba ďalší komentár.
Tým nechcem povedať , že systém je zlý. Vždy som zastával,
a i naďalej zastávam názor , že
úspech systému závisí od konkrétnych ľudí, ktorí ho tvoria.
Blížiace sa komunálne voľby, akoby menili chovanie našich poslancov,
ktorí akoby pokropení zázračnou
vodou ožili. Zrazu sa chovajú inak,
snažia sa nás presvedčiť, že im
záleží na občanoch. Verím, že sa už
nedáte oklamať.
Želám si , aby si občania uvedomili, že pri voľbách majú možnosť ,
zmenou poslancov odstrániť negatíva, ktoré nám všetkým znepríjemňujú
život.
Ing. Peter Ebringer
Vyššie uvedené potvrdzuje, že
podstatná časť kapitálových výdavkov rozpočtu našej mestskej časti,
ktoré slúžia najmä na obstaranie
a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu
hmotných a mobilizačných rezerv,
smerovala a realizuje sa v starej časti
DNV, na úkor ostatných častí, teda
aj na úkor sídliska.
Takto sa deje mnoho rokov.
Máme možnosť túto situáciu zmeniť.
Máme možnosť, aby sa kapitálové
výdavky v našej mestskej časti vynakladali zodpovedne, vhodne a ozaj
na skutočné potreby. Aby boli tieto
výdavky realizované proporčne aj
vzhľadom ku skutočným potrebám
jednotlivých častí našej mestskej
časti, zastavanosti územia, ako aj ku
hustote osídlenia.
Súčasný starosta je tu už veľmi
veľa rokov. Pod jeho vedením
a v zastúpení jemu blízkych poslancov zmena nebude uskutočnená
a aktivity našej mestskej časti pôjdu
„v starých šľapajach“.
Ing. Igor Forus, kandidát
na poslanca do MZ MČ DNV
za koalíciu KDH a SMER-SD

Občianska
poradňa:
V tomto čísle pokračujeme
v odpovedaní na vaše otázky
pri riešení naliehavých právnych
a občianskych záležitostí, ktoré
nám zasielate na emailovú adresu:
rastislav.tesovic@devinskainak.sk
Vybrané
prípady
anonymne
uverejníme, ostatným odpovie
právnik stručne emailom. Na vaše
otázky odpovedá Mgr. Rastislav
Tešovič, predseda občianskeho
združenia Devínska Inak.
• Na ul. Bukovčana 18 pribudli
dve parkoviská pre invalidov
bez čísla k parkovisku, ktoré
je vyhradené pre motorové
vozidlo s č. BA SCORP. Na jednom z parkovísk už viac ako
mesiac stojí staršia Honda (BA
0841J), ktorá mimochodom
celú minulú zimu prečkala,
myslím, na tom istom mieste,
len teraz to má ešte poistené
vyhradenou značkou. Zdá
sa, že obe autá s uvedenými
značkami šoféruje zdravo
vyzerajúci mladík. Vzhľadom
na katastrofálny stav s parkovaním v Devínskej Novej
Vsi sa pýtam:
• Môžu sa parkoviská v obytnej zóne vyhradiť pre invali-

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

02 - PREDAJ
•Predám Peugeot 307, 1,4 l, benzín, r. v. 1994. Cena dohodou.
Tel.: 0905 444 815,
0903 238 356
• Predám klavír zn. Koch & Korselt,
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena
dohodou.
Tel. 0907-319 381
• Predám rohovú zelenú koženú

dov bez čísla?
• Môžu byť pridelené jednej
rodine s invalidom 2 parkovacie miesta?
Vďaka za odpoveď. V. L.
Situácia s parkovaním v Devínskej
Novej Vsi je katastrofálna, večer
zaparkovať na sídlisku je takmer
nemožné. Aj pre zdravého človeka,
nieto ešte pre zdravotne ťažko postihnutú osobu. Všetko má však svoje
pravidlá a o to viac sme všetci vnímaví ku každému necitlivému a neférovému riešeniu individuálnych potrieb niektorých našich spoluobčanov.
Ale aby sme sa dostali k téme. O zriadení vyhradeného parkovania pre
zdravotne ťažko postihnutú osobu
rozhoduje cestný správny orgán,
ktorým je v prípade miestnych komunikácií v Devínskej Novej Vsi náš
Miestny úrad. Rozhoduje na
základe individuálnej žiadosti
zdravotne ťažko postihnutej osoby,

ktorej po splnení zákonom predpísaných podmienok povolí zriadenie vyhradeného parkovacieho
miesta pre konkrétne motorové vozidlo. Následne správca miestnej
komunikácie, teda opäť mestská
časť, zabezpečí osadenie zvislej
dopravnej značky IP 16 (modrá
značka s písmenom P a nápisom
RESERVE) v kombinácii s dodatkovými tabuľkami E 15 (piktogram invalidného vozíka), a dodatkovej tabuľky
E 13 (evidenčné číslo vozidla).
K zvislému dopravnému značeniu
správca komunikácie zabezpečuje
aj nastriekanie patričného vodorovného dopravného značenia, nikdy
nie však bez zvislého značenia. Ako
vyplýva zo situácie na fotografii pani
Viery, zvislá dopravná značka pre
vyhradené parkovanie je osadená
len pre jedno parkovacie miesto, a aj
táto dopravná značka nie je v súlade
s platnou vyhláškou č. 9/2009 Z. z.,
pretože ide o už neplatné vyhotovenie piktogramu zdravotne ťažko
postihnutej osoby. Pravdepodobne
ide už o neplatné značenie, alebo si
niekto takýmto cynickým spôsobom
zjednodušuje parkovanie v našej
mestskej časti na úkor ostatných.
Ďakujeme za váš podnet, občianske
združenie Devínska Inak sa na problém spýta kompetentných, o výsledku vás budeme informovať prostredníctvom DEVEX-u a našej internetovej
stránky www.devinskainak.sk

sedačku. Cena dohodou. Tel:
0905 444 815, 0903 238 356

• Hľadám rod. dom do prenájmu.
Tel.: 0910 956 917

04 - SLUŽBY

07 - ROZLIČNÉ

• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.

Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY,
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907 106 308
02/ 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem starší 2i RD v Devíne.
Cena cena 500 EUR+E,
Tel.: 0905 549 247
• Predám záhradu v DNV, 1 907
m², možnosť stavať.
Tel.: 0910 421 170

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová okresný manager KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

KÚPIM

stavebný pozemok
alebo rodinný dom
Tel.: 0904 239 227

ŠTÚDIO

DIAGNOSTIKY A TERAPIE
PODĽA ČÍNSKYCH
A JAPONSKÝCH TRADÍCIÍ

• Problémy pohybového
ústrojenstva
• baňkovanie
• moxovanie
• akupresúra
• terapia prístrojom
STIMUL
• liečba bylinkami
• numerológia
• poradenstvo s výživou

Odstraňovanie
dlhodobých
bolestí a problémov
• chrbta
• krku
• hlavy
• zamrznutého ramena
• tenisového lakťa
• „športové“ choroby
• migrén, fóbie, alergie,
ploché nohy
• vypadávanie vlasov
• kožné a ďalšie
problémy

Rezervujte
si termín
mobil:

0915 206 312
e-mail:

dionyzbezak@gmail.com

nájdete nás:
Kosatcova 24
(v budove kde sídli Čaroin)

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
• September: Polícia začala
trestné stíhanie voči neznámemu
páchateľovi, ktorý nastriekal
poburujúce nápisy na ulici P.
Horova. Ide o prečin podpory
a propagácie skupín smerujúcich
k potláčaniu základných ľudských
práv.
• V nedeľu 19. 9. zaistila
hliadka polície na Vápencovej
dvoch podozrivých zo spáchania prečinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných
látok. Proti priestupcom začala
trestné stíhanie.

* O deň neskôr nahlásila občianka
z P. Horova podvod, keď e-mailovou poštou kupovala mobil. Od
predávajúceho nakoniec dostala 2
ks CD nosičov. Spôsobenú škodu
120 Eur preveruje polícia.
• Bezdomovec na Opletalovej
v utorok 21. 9. poškodil zariadenie bufetu, ktorý chcel zrejme
vykradnúť. Spôsobil škodu 250 Eur.
Za priestupok dostal pokutu 30 Eur,
ktorú však nezaplatil. Poškodený
môže škodu 250 Eur vymáhať
v občianskom právnom konaní.
• Vo štvrtok 23. 9. policajti OO
PZ DNV predviedli zo školského
ihriska na I. Bukovčana osobu,
ktorá nevedela preukázať svoju
totožnosť. Na oddelení policajti zistili, že zadržaný nenastúpil v súdom

FUTBAL

ublížil na zdraví, keď poškodenú
pichol vreckovým nožíkom. Polícia


voči páchateľovi začala trestné
stíhanie za prečin ublíženia na
zdraví.
• Osoby, podozrivé z krádeže,
predviedla polícia 30. 9. z Opletalovej ulice.
• V ten istý deň 30. 9. okradol
počas návštevy cirkusu na Eisnerovej o mobil suseda na sedadle vedľa. Poškodený utrpel škodu
80 Eur.
• Vo štvrtok 30. 9. zistil občan
z I. Bukovčana, že mu neznámy
páchateľ v čase od 19. do 30.
9. vybral všetku poštu z poštovej
schránky.
OO PZ DNV

GoodSports International Slovensko
pozýva všetky deti, dievčatá aj chlapcov
vo veku 10-15 na svoj jesenný/zimný program

7. kolo 26. 9.
Družst. Blatné – TK Lok DNV
8. kolo 3. 10.
FK Lok DNV – TJ Most pri Ba
g: Adam 2, Lorenc 2

1:0
4:1
z

parkovanie v DNV

určenom termíne na výkon trestu
odňatia slobody. Odovzdali ho do
Ústavu na výkon väzby.
• V sobotu 25. 9. občan na
I. Bukovčana fyzicky napadol
občianku. Spôsobil jej zranenia
a podliatiny vyžadujúce 7 dní
liečenia. Prípad vyšetruje polícia.
Rovnako polícia vyšetruje prípad, keď občianka DNV sa na
námestí J. Kostru 28. 9. vyhrážala
spoluobčanovi.
• V ten istý deň 28. 9. jazdil v noci
po Eisnerovej občan na vozidle
Škoda Felícia, pričom má uložený
zákaz vedenia motorového vozidla.
Za marenie úradného rozhodnutia
páchateľa predviedla hliadka polície.
• V stredu 29. 9. občan z Eisnerovej

Občianska
poradňa:

Táto fotografia patrí k článku zo strany 7

Ten pohľad z auta nepomýli ani turistu. Všehochuť na Istrijskej

BASEBALLOVÉ TRÉNINGY

od pondelka do štvrtka od 16.00-18.00 vonku
V prípade nepriaznivého počasia v telocvični v škole Ivana Bukovčana 3
V dňoch: utorok od 16.00- 17.30 (telocvičňa)
streda od 16.30-18.00 (telocvičňa)
FLOORBALLOVÉ TRÉNINGY od októbra (začíname
3.10.) v telocvični v škole Ivana Bukovčana 3
V nedeľu od 13.00-14.15 starší (14-18 rokov)
Od 14.15 – 15.30 mladší (9-13 rokov)

V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať
alebo písať na t.č. 0902 705 507
TEŠÍME SA NA VÁS

Čukča sa vrátil domov zo
stretnutia straníckej skupiny
s budúcim koaličným partnerom
riadne nasmerovaný.
Tak ako tam bolo? –
pýtajú sa domáci.
Pekne hovorili. Všetko v mene
človeka, všetko pre človeka,
všetko pre uspokojenie
narastajúcich potrieb človeka.
A ja som videl toho človeka
i jeho partnerov.
•••
Otec sa pýta syna,
ktorý sa práve vrátil
z maturity, ako bolo.
- Vieš, oci, celá maturita

prebiehala pobožne.
- A to akože ako?
- To vieš, skúšajúci bol
v čiernom, ja som bol
v čiernom. On položil otázku,
ja som sa prežehnal. Ja som
odpovedal, on sa prežehnal.
•••
Ruský vojak sa chváli
pred americkým:
- Keď chcem, môžem urobiť
na Červenom námestí pred
Kremľom aj veľkú potrebu.
- To je neuveriteľné
a nič sa ti nestane?
- Nič, len nesmiem
stiahnuť nohavice.
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