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 Návštevy cintorínov, zapa-
ľovanie sviečok na hroboch, 
spomienky na tých, čo odišli 
z našich radov, charakterizu-
jú každoročne prvé novem-
brové dni.

 Hoci chladné a  sychravé 
dni odrádzali vôbec ísť von, 
cintoríny boli plné. Dospe-
lých, mládeže i deti. Ba aj po 
zotmení bolo vidieť rodiny 
s malými deťmi...

Veď to, čo ich naučíme (tie 
deti), čo do nich vštepíme, 
pretrvá možno celý život. Ne-
hovorím o vonkajšom efekte.

 Úcte k  tým, čo nás 
opustili, spomínanie a  roz-
právanie nielen o tradíciách, 
ale i  o  podstate je naozaj 
treba učiť. A  ak občas po-
niektorí hovoria o  slobode: 
„Nech si dieťa vyberie samo 
smerovanie, keď vyrastie,“ 
je nie overené vekmi. Veď 
pri dodržiavaní istých pra-
vidiel, návykov, je potrebné 
často prekonávať prekážky. 
Od pohodlnosti, cez ne-
záujem okolia po pochybnos-
ti o  správnosti dodržiavať... 
Veď už od batoľaťa rodič 
často primusí „to malô“ aby 
papalo, kakalo... Neponechá-
vame na náhodu ani na 
pohľad banálne veci. Štastie, 
že pripomínanie, aj v takéto 
dni nám len osoží.

Vydavateľ
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sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Obce na Slovensku 
dostanú zákonnú možnosť 

všeobecne záväzným 
nariadením obmedziť 

alebo zakázať používanie 
zábavnej pyrotechniky 

na svojom území. 
Poslanci Národnej rady SR 

schválili novelu zákona 
o banskej činnosti, výbušninách 
a štátnej banskej správe, ktorú 

predložila opozičná strana 
Most-Híd. Právna norma 

nadobudne účinnosť dňom 
vyhlásenia v Zbierke zákonov.

•Bratislavský závod 
Volkswagen Slovakia (VW 
SK) v pondelok 5.11.2012 
začal so sériovou výrobou 
modelu Volkswagen eco 

up!, ktorý poháňa stlačený 
zemný plyn (CNG).

• Z dôvodu vykonávania  
stavebných úprav križovatky 

Mečíková – Ľubovníková 
bude do 15.11.2012 

zmenená organizácia 
dopravy. Križovatka bude 
nepriechodná, doprava 

bude presmerovaná.Dostali sme do redakcie niekoľko 
príspevkov na tému 17. novembra 
1989. Každý vyjadroval osobný 
názor, pohľad, stanovisko pisateľa. 
Ten prvý spôsobil aj problém. Redak-
cia sa však nevyhýba protichodným 
názorom pokiaľ môžu vyvolať dis-
kusiu a posunúť dialóg medzi rôzny-
mi názormi tak, aby sme nevytvárali 
len jeden názor, len jednu platfor-
mu, forsírovali len ten najsprávnejší 
názor. Mrzí nás nepochopenie 
a neochota diskutovať. Konzultoval 
som príspevky s mnohými ľuďmi, 
okrem jedného ani jeden nebol 
radikálny. 
Čo už?

1-3   Quo vadis ?   2   Adventné dielne • Zastav 
sa na chvíľu • Slovo Novovešťanov •Je vhodné 
vedieť   3   Schody • detské centrum • Na 
zamyslenie   4   Kultúra • Príbeh Devínskej 
• Bez opony špeciál   5   Spoločenská kronika 
• Výnimočný podvečer • Vianočná ulička 
• Grantový program   6   Ako sporiť • Eko Fond   
7   Inzercia   8   Z policajného zápisníka • Šport

QUO VADIS?

Typický obrázok uplynulých dní. Aj v Devínskej Novej Vsi 
sme si pripomenuli našich zosnulých.

17. novembra uplynie 23 rokov od chvíle, kedy sme chceli žiť 
slušnejší a lepší život.

Vybrali sme z príspevkov:
 Do úspešného prevratu 
v roku 89 nemalo Československo 
nijaký dlh. Prevažovali aktíva, 
a to v miliardách dolárov. Ďalšia 
nepochopiteľná vec - všetci ľudia 
mali prácu. Ústava garantovala 
právo na prácu. Príživníctvo bolo 
trestané. Práca bola právom, 
i povinnosťou. Pracovali aj poslan-
ci. Za výkon funkcie mali symbo-
lický príplatok.
 Školy produkovali len také profe-
sie, aké si vyžadovala spoločenská 
deľba práce. Plánovalo sa. Každý 
absolvent školy dostal umiestnenie, 
s platom, a niekedy aj s bytom. Za-

(Pokračovanie na strane 3)

darmo. Družstevný trojizbový byt 
sa dal splatiť za päť či sedem ro-
kov, bez toho, aby sa rodina živila 
korienkami. Z mladomanželských 
pôžičiek sa dala zariadiť 
domácnosť. Úrok bol symbolicky, 
a pri narodení dieťaťa sa odpiso-
valo z dlžnej čiastky. S demografi c-
kým vývojom sme nemali problémy. 

1717 nove bmbmbra u lplplyniie 2233 rokkokov dodod chhhvílílíle kkk dededy sme hchchcelilili žžžiťiť



DEVEX 2

 Každý sa raz rozhodne, že zlepší 
svoje bývanie. Aby pri realizácii svo-
jich predstáv postupoval v súlade so 
zákonom a zároveň predišiel kon-
fl iktom so susedmi, odporúčame 
prečítať si týchto niekoľko riadkov:

ADVENTNÉ DIELNE
V sobotu 8. 12. 2012 sa uskutočnia tradičné Adventné 
dielne v budove ZŠ na Ul. I. Bukovčana 1, od 14.00 do 
18.00 hod.

Srdečne pozývame deti, rodičov, starých rodičov.

SLOVO majú Novoveštania

 Ani ja sa nepamätám, za platenie v kultúrnych a spoločenských 
zariadeniach za aktivity občanov, dokonca si pamätám, že orgány 
(štátne, miestne, politické a ostatné) vytvárali fondy na takúto zmysluplnú 
činnosť občanov, vytvárali podmienky aby občania sa mohli realizovať, 
všetko v prospech spoločnosti. A nehovorím o posledných 50 rokov, 
veď veľa takýchto činností, podporných pre obyvateľov zavádzali 
a udržiavali panovníci pred vznikom prvej republiky, po vzniku repub-
liky v roku 1918  a pokračovali až do „nežnej“ revolúcie. Pritom práve 
v tejto dobe na rôznych miestach sa dozviete, dočítate aké obrovské 
hodnoty dokážu poniektorí vytvoriť, zhromaždiť (a často aj prefl ákať). 
Nebol pán Baťa vhodným a dobrým príkladom?

rk

Do pozornosti stavebníkom, ktorí sa chystajú prerábať byt

JE VHODNÉ VEDIEŤ

 Na začiatku je potrebné si 
rozmyslieť, čo konkrétne chce 
stavebník v byte zmeniť, pretože 
podľa zákona č.50/1976 Zb. v plat-
nom znení  (ďalej stavebný zákon) 
je postup povoľovania rôzny. Záleží 
na predmete a rozsahu stavebných 
prác ( dávame do pozornosti §§ 
54- 58 stavebného zákona).  Ak 
sa zasahuje do nosných konštrukcií 
(napr. zväčšovanie dverných otvo-
rov, zmena dispozičného riešenia 
bytu)  je potrebné stavebné povo-
lenie, ak sa robia stavebné úpravy, 
ktorými sa nezasahuje do nosných 
konštrukcií stavby a nemení sa pod-
statne vzhľad stavby ( napr. výmena 
bytového jadra ) postačí ohlásenie 
stavebnému úradu, stavebné povo-
lenie ani ohlásenie nie je potrebné 
pri bežných udržiavacích prácach 

 Keď som včera vystupoval z 
vlaku, predo mnou šla pomalým 
tempom stará babka.
Ponáhľal som sa a nevedel som 
ju predbehnúť. Vytáčala ma do 
nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a 
povedal som si: “Kam sa ja vlastne 
ponáhľam?” Ozvali sa vo mne 
výčitky svedomia, že som sa v du-
chu nahneval na babku, ktorá má 
dosť času a okrem toho nemôže za 
svoju pomalosť.
 Celý život pracovala, možno 
veľa vytrpela. A možno všetko trpe-
zlivo niesla. A ja som netrpezlivý a 
malicherný. A to všetko len preto, 
aby som bol o 10 minút skôr doma. 
Tých pár minút aj tak premrhám na 
internete alebo pri telke. Alibisticky 
to zhodím na dobu, v ktorej žijeme.           
Všetci sa hrozne ponáhľame. A 
večer zistíme, že sme zase toho 
veľa nestihli. Frustrovaní ľahneme 
a zaspíme spánkom nepokojných. 
Cez sms si vyznávame lásku, ko-
munikujeme cez chat a do očí si 
nemáme čo povedať.
 Trápia nás účty, kariéra. V 
schránkach sa nám hromadia 
maily, lebo “nemáme čas” odpísať, 
na polici sa kopia knihy, lebo 
“nemáme čas” čítať, nevieme ako 
vonia príroda, lebo “nemáme čas” 
si k nej privoňať.
 Ale dokedy to vydržíme ? Čím 
chceme viac stihnúť, tým menej 
stihneme. Venujeme priveľa času 
veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Ne-
vieme sa zastaviť a uvedomiť si hod-
notu vecí. Robíme veľa fotografi í, 

ale už si ich ani neprezeráme. 
Napálime ich na CD a tým to 
končí; počítače máme plné hudby, 
na ktorú nemáme čas, množstvo 
televíznych kanálov, ktoré akoby 
jedna mater mala.
 Namiesto zábavy stres. Stále 
kontrolujeme mobil, či nám niekto 
nevolal  Prestávame si vážiť krásne 
veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.
 Môj dedko má 87 rokov. V živote 
nebol v zahraničí, nemá mobil, 
počúva jednu stanicu na svojom 
starom rádiu. A napriek tomu si mys-
lí, že prežil krásny život . S úsmevom 
spomína. Teší sa z pekného dňa, z 
vône dreva, zo svojich vnúčat . Žil 
ťažký život, ale váži si ho. To my 
dnes nevieme. A tak máme infarkty, 
rakovinu a depresie. A možno by 
stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to 
nedá, neobstojí. 
 Zamyslime sa, koľko času 
venujeme nepodstatným veciam. 
Skúsme vypnúť mobily a počítače 
a porozprávať sa. Snáď som si 
uvedomil môj rýchly život včas, aby 
som spomalil.
 Kamarát má chalupu v malej 
osade obkolesenej horami, nie je 
tam signál, žiadna telka, obchod ot-
vorený len v utorok a štvrtok a jedna 
krčma 5x5 m. Asi tam zabehnem, 
aby som spomalil a nehneval sa na 
starých ľudí, ktorí si vážia zvyšok 
života a zbytočne sa neponáhľajú 
za smrťou, tak  ako mnohí z nás!
 Pekný deň... a spomaľ... žiješ len 
raz... a veľmi krátko...

na

(§ 139b) ods.15 stavebného záko-
na), ktoré neovplyvňujú stabilitu 
stavby, požiarnu bezpečnosť a jej 
vzhľad.    Každý prípad príslušný 
stavebný úrad posúdi. 
 Preto je vhodné, aby každý, 
kto sa chystá prerábať byt, túto 

skutočnosť ohlásil na MČ DNV, 
ktorá predmet ohlásenia preverí 
a buď oznámi, že k ohláseným 
stavebným úpravám nemá námiet-
ky, alebo určí, že stavebné úpravy 
je možné uskutočniť len na základe 
stavebného povolenia.    

 A ešte niečo dôležité na záver. 
Keď už máte povolenie, oznámte  
susedom  prostredníctvom napr.  
správcu (oznámením na domovej 
informačnej tabuli) , že stavebné 
práce budete vykonávať. A hlavne 
buďte k nim ohľaduplní,  práce 
vykonávajte  tak a v takom čase, 
aby ste ich  čo najmenej rušili.  
Samozrejmosťou je aj pouprato-
vanie schodiska nie len vlastného 
bytu.

Zastav sa na chvíľu a čítaj !

Pripravená na zimu.



 DEVEX 3

Odchod do dôchodku sa postupne 
mal znižovať. Rovnako i týždenná 
pracovná doba. V Bratislave sa 
pripravovala výstavba metra, fed-
erálna vláda už schválila rozpočet. 
MHD mala vstúpiť do experimentu: 
mala byť bezplatná. Rómsky prob-
lém nebol, naši Cigáni pracovali. 
Bola totalita.
 Tak tieto slová som si vypočul 
na jednom rádiu a mal som dojem, 
že počúvam propagandu jednej, v 
súčasnosti malej strany z bývalého 
režimu.

 Pravda, treba priznať, že boli aj 
kladné príklady v minulom režime. 
Nakoniec každá doba nesie aj 
klady aj zápory. Uspokojiť nároky, 
či požiadavky všetkých iste nie 
je možné. Rozhoduje väčšina. 
(Skutočne?) Teda rozhodujúci 
by mal byť prospech väčšiny. Vo 
svete, myslím tým vyspelé krajiny, 
sa to, zdá sa, prudko rozbehlo k 
materiálnemu konzumu. Všetko os-
tatné patrí k výnimkám. Šťastie, že 
sme ešte nedospeli k tým vyspelým 
krajnostiam materializmu.

QUO VADIS?
17. novembra uplynie 23 rokov od chvíle, kedy sme chceli žiť 
slušnejší a lepší život.

 Prečo sme však odhodili všetko 
dobré a osvedčené a vyberáme 
skôr  nepoznané a neoverené 
v našich podmienkach s našimi 
ľuďmi, s našimi náturami...netuším. 
Keď vzdelaní ľudia odporúčajú 
konzumovať potraviny doma 
vypestované, vysvetľujú súvis-
losti....možno tomu rozumieme 
(len podmienky pre realizáciu 
takýchto cieľov akosi nevytvárame, 
dokážeme podporovať len cudzích 
investorov a ....). Keďže na jed-

nej strane evidujeme šikovných 
a úspešných domácich ľudí, na 
druhej nechápem prečo sa ich 
um a šikovnosť má strácať kdesi 
v cudzích vreckách. My si sami 
seba nevážime?

 Takže výročie 17. novembra asi 
oslavovať nebudem. Pripomínať asi 
hej, aj keď východiská neporadím.

dostal a zaznamenal 
PaT

 V tom príspevku neznámeho nadšenca starých “istôt” a “plánovaného 
hospodárstva”, ktorý odvysielalo aj kresťanské rádio a ktorý koluje po inter-
nete viac ako rok,  sú pravdy, polopravdy, demagógia i priame lži. Autor 
je skrytý hlboko v megabajtoch a nikdy s ním nemožno na priamo a vecne 
podiskutovať. 

 17. november v DNV je predovšetkým spojený s dramatickou zmenou 
z väčšej dediny na sídlisko na okraji mesta. Spojený s vybúranou Istrijs-
kou, pamiatkovou zónou a búrlivými verejnými debatami o nej, chystaným 
búraním zvyšku Istrijskej, železnou oponou.... Oblúk k dnešku sa akoby 
uzatvára. Most cez Moravu je tu konečne po 23 rokoch. To proti čomu sa 
na Istrijskej bojovalo je tu tiež. Niektorí to pomenovali Bradavica. A chys-
tá sa to narásť. Na osoby a obsadenie revolučných tribún na nám. SNP 
v Bratislave si mnohí ešte spomenieme. Aj tej v DNV. Tým nepartajným sa 
na tej pomyselnej tribúne dalo aj veriť. Neboli tam len nepartajní ....   Na-
ozajstných disidentov bolo naozaj málo. Protežantov tej doby, poberačov 
výhod bola tiež (vládnuca) menšina obyvateľstva...... Väčšina pracujúcich 
na ich výhody musela zarobiť. Po 23 rokoch kolujú po internete legendy 

o pozitívach prednovembrovej doby. Legendy o bytoch zadarmo, školách 
pre všetkých, ľudových cenách .......... Byt som nedostal ani družstevný, teda 
platený, ani po veľmi mnohých rokoch čakania. Hoci mojich predkov  po 
“Víťaznom februári” “znárodnili”  vyštudoval som. Asi hlavne pre dobré 
školské výsledky a “neatraktívny” odbor čo som si vybral. Iní z rodiny 
sa nedostali na atraktívny odbor ani so samými jednotkami počas celej 
školskej dochádzky.  Mladomanželskú pôžičku som využil a poctivo splatil. 
Keďže sa mi nikdy neušiel žiaden štátom sponzorovaný byt, bývanie som 
si zbudoval vlastnými rukami a pôžičku naň platil banke roky. Politickým 
stranám som sa vyhýbal, pred a aj po roku 1989.  Tak to už zostane. Do 
kostola som chodil verejne v mieste svojho bydliska aj pred “Nežnou” 
a nepovažoval som to za hrdinstvo. O tajnej cirkvi som vedel len z Hlasu 
Ameriky......... a dalo by sa pokračovať.   
Napriek tomu že sa tu denne mordujem so živobytím, nevrátil by som sa 
pred revolúciu.
Moje skúsenosti z pred Novembra 89 a po ňom považujem len za moje. 
Žiadne  zovšeobecnenie nikomu nevnucujem.   

Emi

NA ZAMYSLENIE
Kým muž opravoval auto, jeho 
syn zobral do ruky kameň a auto 
poškriabal. Muž chytil svojho syna 
a zo zúrivosti mu viackrát udrel 
po ruke nevšimnúc si, že ho bije 
francúzskym kľúčom. Chlapček je 
v nemocnici... stratil všetky prsty 
kvôli zlomeninám. Keď sa chlapček 
spýtal svojho otca uboleným

pohľadom: - Otec, kedy mi znova 
narastú prsty? Otec poznávajúc 
závažnosť situácie nebol schopný 
nič povedať. Išiel naspäť k svojmu 
autu a viackrát do neho kopol.
Rozhorčený si sadol pred auto 
a pozeral sa na škrabance. 
Chlapec napísal: "ĽÚBIM ŤA, 
OCKO!"

DETSKÉ KARDIOCENTRUM 
v Bratislave začne novú etapu 
svojho života. Po niekoľkoročnom 
snažení bol schválený projekt fi nan-
covania výstavby nového Detského 
kardiocentra. Do dvoch rokov vyras-
tie pri Národnom ústave srdcových 
a cievnych chorôb v Bratislave 
nový moderný pavilón, spĺňajúci 
náročné technické parametre. Na

jeho vybudovaní sa budú fi nančne 
spolupodieľať aj hostia nadchádza-
júceho 13. plesu v opere. Celý 
výťažok zo vstupeniek, vrátane 
dobrovoľných príspevkov z tohto 
významného spoločenského podu-
jatia, poputuje na technické vybave-
nie nových operačných sál.  www.
relationsconsulting.sk                    lm

SCHODY
Nech sa pozerám na tie schody 
zhora dole alebo naopak stále 
mám pocit, že nikomu nepatria. Ba 
neviem ani identifi kovať na ktorej 
ulici sú. Vedú od spojnice chodníka 
Istrijská – Kalištná oproti vchodu do 
Základnej umeleckej školy (asi 200 
m ďaleko od vchodu) a smerujú 
dole k bývalému zdravotnému stre-
disku, dnes laboratóriám (na Istrij-

skej?), ale aj k zubnej ambulancii 
a ambulancii obvodnej lekárky. 
Komu tie schody patria istotne vie 
o čom hovoríme. Sú však v takom 
stave, že sú doslova životu ne-
bezpečné a keďže po nich chodie-
vajú prevažne starší ľudia, zaslúžili 
by si nielen pozornosť ale aj údržbu 
alebo opravu.                               

   jj

(Pokračovanie zo strany 1)

PRIPOMIENKA 17. NOVEMBRA ISTE PATRÍ AJ DO DEVEXU. POKOJNE AJ S KRITICKÝM PODTÓNOM. 



 

DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

8.11.   Vernisáž výstavy Fotofórum
 - vernisáž IV. ročníka výstavy fotografi í z portálu 

http://fotoforum.istracentrum.sk
 v SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 

Istrijská 68 od 18.00 h. 
 Pre verejnosť bude výstava prístupná od 9. 11.2012 do 31. 1. 2013

10.11.  Zimný YoYo Contest
- súťažná prehliadka v YoYo športe od 10.00 h.

vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43
11.11.   Bez opony špeciál 

 - talk show Činoherného klubu DNV, uvádza herec Jakub 
Abrahám, hosť: herečka Táňa Radeva, hudobní hostia : 

speváčka Juliána Hamranová, muzikálové štúdio Xanadu
Vstupné: 2 eurá 

vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43 od 17.00 h, vstupné 2 eurá.

 Hlavným cieľom charitatívneho 
programu je umožniť ľuďom, ktorým 
záleží na svojom okolí a majú 
otvorené oči aj srdcia pomôcť tým, 
ktorí sú v núdzi a vianočné obdo-
bie nemôžu prežívať v radosti, po-
hode a spokojnosti. Práve chorým, 
opusteným, bez domova, trpiacim 
hmotným nedostatkom, vylúčeným na 
okraj spoločnosti môžu mnohí ochotní 
ľudia pomocou programu Darujte 
Vianoce dopriať chvíle šťastia.
 Základným princípom pro-
gramu je, aby predkladatelia žiadali 
o fi nančnú podporu pre niekoho 
iného, teda nie pre seba a svoju 
rodinu. Žiadatelia predkladajú svoje 
nápady a projekty, ktoré sami zreali-
zujú. Nadácia Orange v tomto roku 
vyčlenila rekordnú sumu 60 000 eur 
– v  prvej fáze prerozdelí na základe 
rozhodnutia hodnotiacej komisie 
50 000 eur. Na druhú fázu, ktorú 
zrealizuje v spolupráci s portálom  
www.dakujeme.sk, vyčlení ďalších 
10 000 eur. 
 Darovať Vianoce môže v tomto 
roku naozaj každý. Najmä ľudia, 
ktorým hlas srdca napovie, že 
treba pomôcť, ale doteraz nevideli 
možnosť, kde je ich pomoc potrebná 
a užitočná. Vďaka portálu www.da-

kujeme.sk tak po prvýkrát môžu dať 
všetci šancu na pekné Vianoce ďalším 
ľuďom v núdzi. Na tejto stránke bude 
od 4. decembra zverejnených 100 
žiadostí, ktoré splnili podmienky gran-
tového programu Darujte Vianoce, 
ale neboli kvôli fi nančnému limitu pod-
porené, no zaslúžia si realizáciu. Na 
stránke si budú môcť potenciálni dar-
covia žiadosti prečítať a rozhodnúť sa, 
komu a či venujú svoj dar v ľubovoľnej 
výške jednoduchým bankovým pre-
vodom na podporu príbehu, ktorý 
ich najviac chytí za srdce. Nadácia 
Orange ocení štedrosť darcov a zná-
sobí tak ich sumu rovným dielom do 
maximálnej výšky 100 eur na projekt. 

Žiadatelia môžu posielať svoje ná-
pady do 13. novembra prostredníct-
vom web stránky nadácie  www.na-
daciaorange.sk, kde nájdu aj všetky 
potrebné informácie o charitatívnom 
programe.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Richard Fides 
Orange Slovensko a.s. 
tel. +421 (2) 5851-4878, 
       +421 (905) 014 878
e-mail: richard.fi des@orange.sk

TENTO ROK MÔŽE DAROVAŤ VIANOCE 
ĽUĎOM V NÚDZI NAOZAJ KAŽDÝ Pod týmto názvom sa začal  8. novembra cyklus zaujímavých prednášok  

PhDr. Jozefa Klačku o histórii a živote DNV. Uznávaný historik a archivár  stál 
pri budovaní Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied  a pod jeho ve-
dením sa  stal dôležitým článkom v štruktúre celej akadémie. Nemalou mierou 
prispel k spracovaniu dejín vied a techniky na Slovensku. Prvá prednáška bola 
venovaná novoveskej archeológii v priestoroch Istra centra na Istrijskej 6 (pri 
miestnej knižnici).

Príbeh Devínskej Novej Vsi
Nadácia Orange vstupuje do jedenásteho ročníka charitatívneho pro-
gramu Darujte Vianoce. Novú desaťročnicu odštartuje vo veľkom a zároveň 
v časovom predstihu, aby umožnila viacerým žiadateľom darovať Vianoce 
ľuďom v núdzi. Na podporu vyčlenila doteraz rekordnú sumu – až 60 000 
eur. Ďalšou novinkou je spolupráca s portálom www.dakujeme.sk, vďaka 
ktorému sa darcom krajších Vianoc môže stať skutočne každý. 

LŠ OR CIE:

TERMÍNY A TÉMY PREDNÁŠOK:

08. 11. 2012 Novoveská archeológia
15. 11. 2012 Prvé písomné zmienky o Devínskej Novej Vsi
22. 11. 2012 Chorváti a Devínska Nová Ves 
29. 11. 2012 Novoveské školstvo
06. 12. 2012 Duchovný život v Devínskej Novej Vsi
13. 12. 2012 Zvyky a Vianoce v Devínskej Novej Vsi
10. 01. 2013 Remeslá
17. 01. 2013 Novoveský priemysel.

Miesto: priestory Istra Centra Istrijská 6
Trvanie: 17.15 – 19.00 hod.

jm – TIK DNV
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Spolocenská kronikaˇ
 Po úspešnej premiere vianočných 
trhov pod názvom Vianočná ulička 
sa rozhodla Mestaská časť DNV aj 
v tomto roku usporiadať podobné 
podujatie. V priestoroch od Základ-
nej školy I. Bukovčana cez Hradištnú 
pozdĺž kostaola Ducha sv. po Is-
tracentrum ponúknu predajcovia 
rôzne druhy výrobkov cukrárov, 
ovocinárov a zeleninárov, pekárov, 
mäsiarov, umeleckých a úžitkových 

predmetov... Trh bude od 7. 12. 
do 9. 12. 2012 a predajcovia, 
či zabávači budú môcť ponúkať 
v čase od 10.00 do 21.00h, pričom 
prevádzkový čas bude od 8.00 do 
22.00 h.
 Správcom trhu je Mestská časť 
DNV, kde je možné získať informá-
cie, prihlášku a prihlásiť sa.
Kontakty: tel.: 02/6020 1400, 
e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk

Nový grantový program 
„Vysokoškoláci a tech-
nika“. 10 tímov študentov 
môže získať grant až do 
4 000 eur.
 Nadácia Volkswagen Slo-
vakia vyhlasuje výzvu na prijí-
manie žiadostí do nového gran-
tového programu „Vysokoškoláci 
a technika“. Skupiny aktívnych 
študentov vysokých škôl s tech-
nickým zameraním môžu v rámci 
neho získať na svoj projekt grant 
do výšky 4 000 eur.
 „Našim cieľom je podporiť 
aktívnych študentov, ktorí sa za-
pájajú do technických súťaži, či 
vytvárajú zaujímavé projekty. Ak-
tívny prístup študentov je totiž jed-
na z najdôležitejších vecí, ktorá 
im pomôže počas štúdia získať 
nielen nové vedomosti, ale i prak-
tické skúsenosti. To všetko sa im 
neskôr pri hľadaní zamestnania 
veľmi zíde,“ vysvetľuje Alexandra 
Pappová, projektová manažérka 
Nadácia Volkswagen Slovakia. 
 Nadácia Volkswagen Slova-
kia podporí 10 projektov, každý 

sumou do maximálnej výšky 
4 000 eur, v závislosti od kvality 
projektu. Pri hodnotení projektov 
na získanie grantu bude dôležitá 
aktuálnosť problematiky, prínos 
a využiteľnosť v praxi, 
inovatívnosť, či dôraz na vlastné 
závery študentov a ich proaktívny 
prístup.
 Žiadosti o grant prijíma Nadá-
cia Volkswagen Slovakia do 
konca novembra 2012. Výber 
projektov, ktoré získajú grant 
prebehne v decembri. Samotná 
realizácia projektu by sa mala 
uskutočniť v období január až 
máj 2013. Výsledky projektu 
bude tím študentov prezentovať 
v júni 2013. V záverečnom 
hodnotení získajú členovia tímu 
s najzaujímavejším študentským 
projektom aj zaujímavé ocenenie.
 Viac informácií o grante 
a žiadosti v rámci programu 
Vysokoškoláci a technika je 
možné nájsť na stránke http://
www.nadacia-volkswagen.sk/
oblasti-podpory/univerzity/.

vm

 Dobar vječer dobri ljudi, teda dobrý večer dobrí ľudia, touto 
piesňou otvorili v sobotu 27. októbra v Istracentre večer folkló-
ru slovenských Chorvátov pri príležitosti 25. výročia súborov 
Grbačieta a Rosica za účasti Jakša Muljačiča, veľvyslanca 
Chorvátskej republiky na Slovensku, Radoslava Jankoviča, 
predsedu Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, Mi-
lana Jambora, starostu DNV a preplnenej sály Istracentra.

Vianočná ulička

Výnimočný podvečer

NOČNÝ POCHOD
Vydajte sa s nami na večernú prechádzku a objavujte prírodu v tme. Budeme pozorovať aj nočnú oblohu ďalekohľadom. 
Zraz bude  16. novembra o 19. 00 h pri budove Turistickej informačnej kancelárie (TIK). Prihlásenie je záväzné až po zaplatení do 14. novembra. 

Viac informácií:  TIK DNV, Istrijská 49, 02/64770260, 0917 164 215, e-mail:  info@tikdnv.sk.          jm – TIK DNV

Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje 
grantový program pre vysokoškolákov

 Po lete v roku 1987 vznikla 
v DNV myšlienka znovu obnoviť 
bývalý mládežnícky súbor 
z päťdesiatych rokov. Z tejto inici-
atívy vznikla Rosica. Vedúcim súbo-
ru a prvým dirigentom sa stal Štefan 
Beseda a umeleckým vedúcim 
jeho brat Gustáv, ktorému vďačí 

Rosica za veľký poklad v podobe 
mnoho desiatok upravených piesní. 
V súčasnosti je dirigentom súboru 
Oto Gregor.
 Detský folklórny súbor 
Grbačieta vznikol súčasne s Rosi-
cou. Od začiatku, keď sa „žezla“ 
ujala a vlastne založila, vtedy 
ešte študentka Nikoleta Griezlová-

Krajčírová, je súbor pod ochran-
nými krídlami Základnej školy I. 
Bukovčana.
 Aj sobotný večer už patril obom 
súborom, ktoré už tradične roz-
dávali radosť a pohodu.
V programe vystúpili aj hostia MJD 
Jandorf z Jaroviec a Gajdoš Rasťo 

Šimkovič z DNV.
A čo sme počuli a videli? 
Od Grbačiet Novoveský blok, 
pásmo tancov a spevov, Detské 
hry, Podravina, Mornari, Slavon, 
od Rosice Zdravo bud, sritno bud, 
Široke širine, Djed babu rulja, Vr-
taj, vrtaj ravno, Vinko coceribari, 
piesne z Dalmácie.                        r

Voda rybníka na Mlynskej ul. podozrivo klesá.
Asi to súvisí s ohlasovanou revitalizáciou.
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Čím je – aj po 20-tich rokoch 
– zaujímavé stavebné spore-
nie?
Stavebné sporenie sa po roku 1992 
stalo  jediným a aj dnes je jedným 
z mála naozaj dostupných spôsobov 
fi nancovania  bývania.  Potvrdzujú to 
aj dosiahnuté výsledky.  Na bytové 

Užívajte si život so stavebným sporením
Pred 20 rokmi vznikla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Špecializovaná banka, ktorá začala ako prvá na Slovensku 
poskytovať občanom úvery na bývanie.  Hoci stavebné sporenie  bolo  a je v prvom rade  zamerané na fi nancovanie 
bytových potrieb, z rozhovoru s Petrom Bäumlom, oblastným vedúcim Prvej stavebnej sporiteľne,zistíte, že stavebné 
sporenie ponúka a skrýva v sebe oveľa viac.

Od novembra platí 
v Bratislave nové 
nariadenie o alkohole
 Od 1. novembra 2012 nadobudne 
platnosť nové všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN), ktoré upravuje 
predaj, podávanie a konzumáciu 
alkoholických nápojov v Bratislave. 

Nariadenie defi nuje verejné pries-
transtvá, kde je zakázané predávať 
a konzumovať alkohol v presne 
určených časoch.
 Vo vzdialenosti do 100 metrov 
od školských zariadení, cintorínov či 
sídla prezidenta, parlamentu i vlády 
nie je možné predávať, užívať alko-
hol v čase od 4.00 do 2.00 h. Ob-

dobne platí zákaz v čase od 22.00 
do 6.00 h na staniciach, zastávkach 
či nástupištiach železničnej a auto-
busovej dopravy. Naopak, zákaz 
neplatí pre verejné podujatia, ktoré 
sa organizujú pri príležitosti štátnych 
a náboženských sviatkov alebo na 
organizácii ktorých sa podieľa mesto 
či mestská časť.                               bn

 Aj školskom roku 2012/2013 
spúšťa EkoFond súťaž pre aktívnych 
učiteľov a žiakov zo základných škôl 
a 1. stupňa 8. ročných gymnázií na 
celom Slovensku. Súťaž je súčasťou 
dlhodobého projektu s názvom Eko-
Fond pre školy s cieľom podporiť 
záujem žiakov a pedagógov o 
vzdelávanie v oblasti energetickej 
efektívnosti a ochrany životného pros-
tredia, a zároveň podporiť inovatívne 

a interaktívne prístupy vo vzdelávaní. 
   Úlohou učiteľov a žiakov v 5. ročníku 
súťaže je pripraviť a zrealizovať vzde-
lávací projekt alebo rôzne netradičné 
vzdelávacie aktivity v oblasti šetrenia 
energie tento rok na tému „Energia 
v našom meste“. Cieľom súťaže 
je podnietiť aktívnych pedagógov 
k tomu, aby pri vzdelávaní na školách 
využívali svoju kreativitu, koncept 
učenia hrou a multidisciplinárny prís-

EkoFond opäť odmení školy, 
ktoré chcú šetriť energiu

tup, a tým podnecovali u žiakov 
myslenie v súvislostiach a vzťah 
k prírodným vedám.

 Súťaž bude prebiehať v dvoch 
paralelných, samostatne hodno-
tených častiach – prvou bude Hlavná 
súťaž, druhou Súťaž v rámci modulov. 
V Hlavnej súťaži bude netradičnou 
úlohou súťažiacich tímov zrealizovať 
a zdokumentovať kampaň na osvetu 
témy znižovania spotreby energie 
určenú miestnej komunite, kde škola 
pôsobí, pričom na tento účel môžu 
tímy od EkoFondu získať vopred aj 
hodnotný komunikačný balíček. 

Uzávierka pre realizáciu a pri-
hlásenie kampaní do Hlavnej súťaže 
je 24. apríla 2013. Súťaž v rámci 
modulov platformy má tri uzávierky 

– 19. decembra 2012, 13. marca 
a 15. mája 2013.

 Pre víťazné školy, učiteľov aj žiakov 
sú pripravené atraktívne ceny vo 
výške viac ako 25 000 eur, z toho 
10 hlavných cien, 27 poukážok na 
nákup odbornej literatúry a mnoho 
ďalších hodnotných cien. Školy majú 
možnosť získať okrem fi nančných 
prostriedkov na nákup učebných 
pomôcok, vecných  cien pre žiakov 
a fi nančných odmien pre učiteľov aj 
komplexný energetický audit budovy 
školy alebo fi nancie na realizáciu 
konkrétneho energetického opatre-
nia. 

Ďalšie informácie 
o súťaži sú k dispozícii 

na webovej stránke 
www.platforma.ekofond.sk 

EkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyhlásil už 5. ročník celoslo-
venskej súťaže pre školy zameranej na úspory energie. Témou 
tohto ročníka je „Energia v našom meste“. 

Koncom 
októbra 2012 
nasnežilo.

potreby sme poskytli už viac ako 
7 miliárd Eur, stavební sporitelia si 
uzatvorili viac ako 4 milióny zmlúv 
o stavebnom sporení. Ale na tento 
fi nančný produkt  netreba pozerať 
len cez čísla, počty a objemy uza-
tvorených zmlúv a poskytnutých 
úverov. 
Tak tomu veľmi nerozumiem.
Vo vyspelých západoeurópskych kra-
jinách, kde stavebné sporenie  fungu-
je už takmer 100 rokov, ho považujú 
za životný štýl. Patrí v podstate takmer 
do každej rodiny. Stavební sporitelia 
si vďaka nemu postupne vytvárajú 
rezervu, ktorú majú po ruke vždy, 
keď sa menia ich nároky na bývanie. 
Mnohí rodičia sporia svojim deťom 
prakticky od kolísky a pripravujú im 
prostriedky na fi nancovanie prvého 
samostatného bývania. 
Ako s tým súvisí životný štýl?
Je to jednoduché. Bývať potrebuje 

každý z nás. Od toho, či máme 
vyriešenú túto základnú otázku, sa 
odvíja prakticky všetko ostatné, čo 
s našou existenciou súvisí.  Od nášho 
zdravia, cez založenie rodiny až 
povedzme po pracovné nasadenie 
a aj  spôsob, ako sa môžeme 
venovať svojej rodine, priateľom 
či koníčkom. A tu už je súvislosť 
so životným štýlom veľmi úzka. 
Za každým klientom sa skrýva 
konkrétny príbeh, ktorý súčasne 
robí aj našu prácu zmysluplnou 
a potrebnou.
Je naozaj také jednoduché  
stať sa stavebným sporiteľom 
a využívať v plnej miere to, čo 
tento produkt ponúka?
Počas 20 rokov neustále zlepšujeme 
a zjednodušujeme podmienky pre 
tých, ktorí majú záujem bývať lepšie 
a krajšie. Veď v súčasnosti ponúkame 
možnosť uzatvoriť si zmluvu o staveb-

nom sporení s poplatkom iba 
20 Eur – a to bez ohľadu na sumu, 
pre akú sa klient rozhodne. Na druhej 
strane ponúkame na fi nancovanie  
bývania stavebné úvery s úrokovou 
sadzbou už od 2,9 % ročne. A to 
je určite mimoriadne atraktívna po-
nuka v porovnaní s trhom. Verte, že 
to nie je iba samochvála,  pretože 
kvalitu nášho úverového programu  
oceňujú nielen naši klienti, ale aj 
odborníci. Napríklad za stavebný 
úver až do výšky 40 tisíc Eur s úro-
kovou sadzbou už od 2,9 % ročne,
ktorý poskytujeme bez skúmania 
príjmu žiadateľa a aj bez zábez-
peky ručiteľom či nehnuteľnosťou, 
sme v uplynulých dňoch v súťaži 
fi nančných produktov Zlatá minca 
získali 1. miesto a Zlatú mincu 2012. 

Viac informácií získate 
na tel. čísle: 0917 949 007
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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

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

04 - SLUŽBY
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY – DANE 
zodpovedne, spoľahlivo, za prijateľnú 
cenu.                  

 tel.: 0907 106 308 
monika.koncova@gmail.com

• TIP – TOP  kvalitne čistíme koberce 
a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video

www.anfi lm.eu 
tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.

tel.: 0908 178 851
6428 2053

• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie.     tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Tel.: 0917 461 097

• Autovýfuky, rozvody motorov, tlmiče, 
ramená a čapy a ine nové lacné 
náhradné diely. 

Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.

tel.: 0948 140 240 
e-mail:  urban.ucto@gmail.com

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE 
– ÚDRŽBA.          

tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci, opra-
va komínov... 

tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých 
a deti. www.martasstudio.eu 

tel.: 0908 709 500

05 - BYTY

• Súrne kúpim byt alebo rodinný dom 
v Devínskej Novej Vsi, nie prostred-
níctvom realitného makléra. Ak máte 
serióznu ponuku, 

volajte na tel.: 0908 140 107

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.      

  tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.            
      tel.: 0907 701 786 
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba, 
komíny, krby, doprava. 

tel.: 0905 428 626
0949 262 121

UPOZORNENIE
 Na základe pravidelných kontrol sme zistili, že na vyhradených par-
kovacích miestach pre osobu zdravotne ťažko postihnutú  parkujú iné 
motorové vozidlá,  než na ktoré je  mestskou časťou vydané povolenie. 
Parkovacie miesta  pre osobu ZŤP sú označené dopravnou značkou s EČV 
podľa povolenia. Užívatelia týchto parkovacích miest sú oprávnení ich 
používať len v súlade s vydaným povolením.

 Z tohto dôvodu sme sa rozhodli o zvýšené kontroly s príslušnými sank-
ciami. Týmto vás vyzývame k zjednaniu nápravy a to do 15.11. 2012. 

ožp

Príjmem zdravotnú sestru alebo dentálnu hygieničku 
do zubnej ambulancie v DNV na Mečíkovej 7.

tel.: 0949 220 102
e-mail: milosivan3@gmail.com

VOĽNÉ PLOCHY NA PRENÁJOM
Spoločnosť Presskam s.r.o. ponúka na prenájom volné plochy pre skladovanie
resp. parkovanie vozidiel. Plochy sa dajú prispôsobiť podmienkam zákazníka 
a sú spevnené. Taktiež sú strážené a kontrolované kamerovým systémom. 

Tel. 6436 9590 alebo 6436 9340
E-mail: sekretariat@presskam.sk

PNEUSERVIS 
PRI RYBNÍKU

 Mlynská ul.č.9
otvorené denne 

od 8.00 do 18.00 hod.

telefón:  
0902 228 668

Typ nehnuteľnosti: 
kancelárske priestory
Veľkosť pozemku:
600 m²
Počet poschodí: 2
Zastavaná plocha: 
180 m²
Obytná plocha: 0 m²
Vek nehnuteľnosti: 0
Predaj: 350 tis. eur
Prenájom: 100 eur/m²/
rok + energie a služby

Príležitosť investovať
Ponúka spoločnosť PRESSKAM

Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Kontakt: 02/6436 9590, 0908 700 684

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

Meili Fashion  ČÍNSKY  OBCHOD
v obchodnom dome Glavica – na poschodí

ponúka: dámsky, pánsky, detský textil, spodnú bielizeň,
uteráky, osušky, bytový textil, obuv a koženú galantériu.

Zimné bundy, kabáty, čiapky, rukavice, šály.
Pánske košele, rifl e, nohavice. Hračky a domáce potreby:

VŠETKO ZA VÝBORNÉ CENY

otvorené: po – so: 10ºº - 19ºº  nedeľa: 10ºº - 19ºº
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Z policajného
zápisníka

Majiteľovi spôsobil škodu za 
1 000 eur.
• V piatok, 26. 10., večer okolo 
20-tej hodiny neznámy páchateľ 
v obchodnom dome Terno ukradol 
peňaženku a doklady. Škoda pred-
stavuje 115 eur.
• V ten istý deň, v nezistených 
hodinách, zatiaľ neznámy 
páchateľ, v objekte spoločnosti 
Duvenbeck na Opletalovej, ukra-
dol 12 kusov gitterbox a 20 euro-
paliet, všetko v hodnote 950 eur.
• V nedeľu, 28. 10., policajtom 
OO PZ DNV pri kontrole vydal 
mladý muž dva kusy igelitových 
vreciek s obsahom neznámej 
sušenej látky (marihuana). Prípad 
rieši polícia.
• V stredu, 31. 10., dopolud-
nia viezol muž do závodu VW 
Sk tovar v kamióne. Policajti mu 
pri kontrole namerali viac ako 1 
promile alkoholu, za čo mu hrozí 
trest odňatiaslobody až na 1 rok, 
peňažný trest, teda pokuta a zákaz 
činnosti do 5 rokov.

OO PZ DNV

• V stredu, 15. 10., v ran-
ných hodinách sa neznámy 
páchateľ vlámal do objektu fi rmy 
Schnelleche na Tehelni, ukradol 
peňažnú hotovosť, fotoaparát, 
rôzne náradie a gastrolístky. 
Páchateľ  spôsobil fi rme škodu 
2 500 eur.
• O deň neskôr, 16. 10., 
dosiaľ neznámy páchateľ spô-
sobil z nedbanlivosti pracovný 
úraz pracovníkovi na novostavbe 
karosárne vo VW Sk.
• Počas víkendu, v dňoch 19. 
– 21. 10., neznámy páchateľ 
poškodil zaparkované vozidlo 
Opel Corsa v Devínskom Jazere. 
Ukradol benzín a majiteľovi, 
poškodením a krádežou, spôso-
bil škodu 1 200 eur.
• V noci, z 23. na 24. 10., ne-
známy páchateľ na Kosatcovej 
poškodil vozidlo Škoda Octávia. 

10.kolo 21.10. 
Vajnory - Dnv 0:1 
g: W. Rischer
11.kolo 28.10. 
Dnv - Kalinkovo 1: 0 
g. Hrdlička
12. kolo 03.11. 
Vrakuňa - Dnv 0:2 
g. W.Rischer, M.Rischer

Ing. Marián Spišiak

 V stredu 3. 10. v neskorých 
nočných hodinách zastavila hli-
adka Obvodného oddelenia PZ 
Devínska Nová Ves na Eisnerovej 
ulici dvoch mužov. Muži tlačili 
pred sebou fúrik naložený rôznym 
pracovným náradím a benzínovú 
kosačku. Keďže 23-ročný Marek 
a 27- ročný Tomáš neboli pre 
kontrolujúcich policajtov neznámi, 
žiadali od nich vysvetlenie, odkiaľ 
pochádzajú veci, ktoré mali so se-
bou.
 Muži nedokázali hodnoverne 
preukázať pôvod vecí, preto ich 
policajti predviedli na oddele-
nie. Následným preverovaním 
a vyšetrovaním sme zistili, že 

v chatovej oblasti v mestskej časti 
Devínska Nová Ves boli vykradnuté 
štyri chatky. Z nich mali zadržaní 
muži odcudziť prevažne pracovne 
náradie po tom, čo poškodili 
vchodové dvere a neoprávnene do 
chatiek vniknúť. 
 Majiteľom chatiek spôsobili 
celkovú škodu vo výške viac ako 
1.000,- eur.
 Poverený príslušník PZ obvinil 
mužov z prečinu krádeže v súbehu 
s poškodzovaním cudzej veci for-
mou spolupáchateľstva. Následne 
ich umiestnil do cely policajného 
zadržania. V prípade preukázania 
viny im hrozí trest odňatia slobody 
vo výške dvoch rokov.

ČÍTAJTE 
pozorne

 Dostali sme upomienku zo 
zákazníckeho servisu istej fi rmy 
zo Žiliny, pretože sme nezaplatili 
za tovar, ktorý sme si neobjednali 
ale prišiel. Urobili sme chybu, že 
sme upomienku ignorovali, prišla 
ďalšia. Z pôvodnej sumy okolo 
6 eur sa už pri druhej upomienke 

suma vyšplhala na 18,30 eur plus 
pribudla vyhrážka, ak nezaplatíme 
budú nútení pohľadávku podstúpiť 
inkasnej kancelárii s cieľom 
ďalšieho vymáhania pohľadávky. 
Takže...
Čítajte pozorne rôzne aj výhod-
né, úžasné ponuky, kde vás tými 
najmenšími, takmer nečitateľne 
malými písmenkami informujú, čo 
vás čaká a neminie.                    rv

 Tretia novembrová nedeľa je 
dňom, v ktorý si ľudia pripomínajú 
obete dopravných nehôd. Deň 
pamiatky obetí dopravných nehôd 
v tomto roku pripadá na 18. no-
vembra. V tento deň o 15.00h sa 
uskutoční na cintoríne na Slávičom 

Vedci tvrdia, že ľudský 
organizmus rastie len do 25 
rokov. Ale brucho a zadok 
o tom asi nevedia...

•••
- Mamí, je to pravda, že sa 
človek po smrti zmení na 
prach? Mamička prikývne.

- Tak to za našou skriňou 
muselo umrieť už veľa 
ľudí, konštatuje dcéra.

•••
V škole vysvetľujú vznik 
sveta od Adama a Evy. Malý 
Dežo sa postaví a hovorí:
- Môj otec hovoril, že 

pochádzame z opice.
- Máš pravdu, Dežko, ale teraz 
nehovoríme o tvojej rodine.

•••
Stará pani veští mladíkovi:
- Do päťdesiatky budete 
trpieť nedostatkom peňazí.
- A potom? - Potom si zvyknete.

Po tom, čo vykradli štyri chatky 
skončili v rukách polície

Stolnotenisový 
turnaj

o putovný pohár STK DNV
V nedeľu 11. 11. 2012 

stolnotenisový klub (STK) 
v DNV usporiada v priestorok 
I. základnej školy Bukovčana 

stolnotenisový turnaj 
od 8.00 h za účasti detí, 

mládeže, dospelých, 
neregistrovaných hráčov.

zi

ÍTTAAJJTTEE suma v šyš lplhhalla na 1818 3300 eur lplus

Deň pamiatky obetí dopravných nehôd
údolí preventívna aktivita pod náz-
vom „Tretia novembrová nedeľa 
– Deň pamiatky obetí dopravných 
nehôd.

 Cieľom tejto preventívnej aktivi-
ty je upozorniť verejnosť na dôsled-
ky nezodpovedného správania 
sa na cestách, na riziká hroziace 
účastníkom cestnej premávky 
a zároveň lepšiť povedomie 
verejnosti o práci tých, ktorí zod-
povedajú za profesionálne poskyt-
nutie pomoci pri dopravných ne-
hodách.

OrPZ Ba 4

Na Istrijskej ul. vedľa starej hasičskej zbrojnice
ide vari vyrásť Bradavica č. 3. Alebo je to vtip?


