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 Tento jesen-

ný mesiac sme 

začínali sviat-

kom všetkých 

s v ä t ý c h , 

du šičkami , 

návštevou našich blízkych 

na cintorínoch, prípravou na 

17. november, Deň boja za

slobodu a  demokraciu, tiež

spomienkami na ten pamätný

v  roku 1989 a to všetko za

sledovania prešľapov politikov

doma i  vo svete a  pravdaže

za ruchu volieb amerického

prezidenta. Ten posledný akt

už „máme“ za sebou, čaká

nás iste ešte veľa, najviac nás

bude zaujímať chémia vývoja

bezpečnosti v  Európe. (Teda

po tých amerických voľbách).

 Doma je do volieb ešte 

ďaleko, myslím tým naše 

komunálne. Aj tak skúsený 

politik si buduje svoje vyhliad-

ky už dnes a teda denne. Nedá 

sa spoliehať na slabú pamäť 

voliča, pretože tomu pomáhajú 

iní kandidáti a  najmä média. 

Tie si zvyčajne spomenú aj na 

to, na čo by mnohí radi zabudli.

 Najnovšie očakávanie, 

okrem záveru roka, rôznych 

bilancovaní a  osláv aj posun 

v  ohlasovanej revitalizácii 

bývalej školy na Charkovskej 

a  jej premeny na múzeum 

školstva.
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• Futbal • Horováci vo Viedni • Froolbal

KRÁTKE SPRÁVY
Od 10. novembra bude cesta 
medzi Modrou a Vinosadmi 

pre výrub a orez stromov pri ceste 
uzavretá. Uzávierka potrvá do 

7. decembra a na obchádzku 
vodičov v čase od 8:30 do 15:00 

navedie prenosné dopravné 
značenie.

Sponzoruje firma Devínska invest, s. r. o., od apríla 2015

 V komunálnej politike som už tak-
mer 6 rokov a za ten čas som si toho 
preskákal naozaj dosť. Doslova šok 
mi ale pred pár mesiacmi spôsobil 
súčasný primátor Bratislavy Ivo Nes-
rovnal svojím vyhlásením, aby bol 
v Bratislave jeden centrálny stavebný 
úrad, ktorý by riadil on. Vo voleb-
nej kampani nám sľuboval mnohé 
veci z Viedne, Zurichu, Berlína atď.. 
Zatiaľ som si veľmi nevšimol, že by 
sme sa k týmto mestám približovali. 
Skôr naopak. Pán primátor, keď tvoj 
magistrát bude fungovať ako ten vo 
Viedni, potom nech je v Bratislave 
jeden stavebný úrad na magistráte. 
Ale najprv si treba urobiť poriadok 
doma a nie ukazovať na iných. Na 

žiadnom úrade mestskej časti sa 
nestratili tisíce petičných hárkov. Ma-
gistrát nestíha plniť svoje základné 
funkcie, ktoré má robiť – napríklad 
záväzné stanoviská k stavebným ko-
naniam píše viac ako rok. Záväzné 
stanovisko má poväčšine 2-3 strany, 
stavebné konanie niekedy aj viac 
ako 20 strán. Ak sa dve strany 
záväzného stanoviska píšu na mag-
istráte rok, koľko by sa písalo 20 stra-
nové stavebné povolenie? So všetkou 
vážnosťou tvrdím, že pokiaľ by sa 
stavebným úradom stal v Bratislave 
magistrát, nastal by okamžitý kolaps 
výstavby v Bratislave. Každý starosta 
vie oveľa lepšie ako primátor, čo 
potrebuje jeho mestská časť. My sme 

s občanmi každý deň, 17 mest-ských 
častí dáva dohromady 450 tisícovú 
Bratislavu. Mne, keď občan napíše 
alebo zavolá, že je niekde problém, 
idem sa tam pozrieť, to sa primáto-
rovi a zamestnancom magistrátu 
stať nemôže. Mestské časti fungujú 
oveľa efektívnejšie, sú k občanom 
a ich problémom bližšie. Týmto 
nechcem uraziť mnohých poctivých 
pracovníkov na magistráte, ktorí sa 

VEĽKÉ SKLAMANIE

(Pokračovanie na strane 2)

Ako s pyrotechnikou
 Bratislavské mestské zastupiteľstvo 
schválilo pozmeňujúci návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) o používaní zábavnej py-
rotechniky. Jej používanie – týka 
sa kategórie F2 a F3 - bude podľa 
VZN v Bratislave zakázané počas 
celého roku, platnosť návrh nadobu-
dol už 1. októbra 2016.
 Výnimku od poslancov dostali iba 
ohňostroje, ktoré bude odpaľovať 
profesionálna fi rma. 
 Na rade je teraz mestská polícia, 
ktorá bude musieť v meste dohliadať 
na dodržiavanie všeobecného 
záväzného nariadenia.

bn

Spomenuli sme si?
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DEVEX 2 

snažia robiť maximum. Každý zo sta-
rostov pozná neustále telefonovanie 
na magistrát, doslova doprosovanie, 
aby spravili to, čo už malo byť dávno 
hotové. Posledné dva mesiace sa 
17-ti starostovia sporili s primátorom 
o rozdelení poplatku za miestny roz-
voj. Som veľmi šťastný, že sa nám 
na mestskom zastupiteľstve podarilo 
presadiť deľbu v pomere 68 % pre 
mestské časti a 32 % pre magistrát. 
Bolo to úplne logické, veď zákon 
jasne hovorí, na čo sa tie peniaze 
dajú použiť a väčšinu z toho robia 

(Pokračovanie zo strany 1)

VEĽKÉ SKLAMANIE to takmer presne pred rokom, keď 
mi primátor prisľúbil, že z rozpočtu 
mesta bude obstaraná projektová 
dokumentácia predĺženia Eisnerovej 
ulice. Asi už každý z nás čakal ráno 
v zápche na ceste do práce. Ako soľ 
potrebujeme novú príjazdovú cestu 
na diaľnicu. Pána primátora z toho 
hlava nebolí, mňa áno. Nehovo-
riac o vodojeme v Devínskej, ktorý 
je v správe magistrátu. Minulý rok 
som sa tam bol pozrieť ako mestský 
poslanec a zistil som, že vodojem je 
po takmer 30 rokoch fungovania ne-
skolaudovaný a potrebuje opravu. 
Až po mojich mnohých urgenciách 
sa veci dali do pohybu a pevne 
verím, že sa čím skôr náš vodojem 

dočká opravy. Z médií sa dozvedám,
ako to primátor s Bratislavou myslí 
dobre. Tlačovými besedami sa 
Bratislava do poriadku nedá, na 
tlačových besedách sa ešte nikdy 
nič nespravilo. Veľmi mi to pripomí-
na rozprávku H. CH. Andersena 
Cisárove nové šaty. Blíži sa polovica 
volebného obdobia, je to dobrý čas 
pán primátor začať fungovať lepšie. 
Prestať byť zahľadený do seba, 
myslieť si, že ja viem všetko najlepšie, 
menej rozprávať, viac počúvať 
a hlavne viac konať.

Milan Jambor
Starosta MČ BA 

– Devínska Nová Ves

mestské časti. Viackrát už starosto-
via od primátora počuli slová o tom, 
že aj magistrát to dokáže urobiť. Je 
to úplný nezmysel. Stačí sa pozrieť 
na našu Základnú umeleckú školu 
v Devínskej Novej Vsi, ktorú spravuje 
magistrát, v akom je stave. Keď to 
porovnáme so školami a škôlkami 
v Devínskej, ktoré spravuje mestská 
časť, rozdiel je obrovský. ZUŠ-ka 
v Devínskej zbiera jeden medzi-
národný úspech za druhým, praská 
vo švíkoch a urgentne potrebuje 
rekonštrukciu začatej nadstavby, 
ktorej torzo sa nad školou týči ako me-
mento neschopnosti magistrátu. Bolo 

Bratislavský samosprávny kraj má 
vo svojej správe cesty II. a III. triedy 
v celkovej dĺžke 512 km a 130 mo-
stov. O zimnú údržbu krajských 
ciest sa stará správca komunikácií 
Regionálne cesty Bratislava. Štyri 
dispečerské stanice, stredisko Bratisla-
va, Malacky, Senec, Pezinok, pre 
zimnú údržbu 2016/2017 disponujú 
26 770 tonami posypového materiá-
lu. Dovedna je  v štyroch skladoch 
pripravených 18 mechanizmov, ktoré 
budú upravovať cesty podľa potreby, 
v závislosti na počasí. Vzhľadom 

na kapacitu skladových priestorov 
a vývoja počasia budú sklady v prí-
pade potreby operatívne dopĺňané. 
Posypový materiál spĺňa požiadavky 
platných technických noriem, 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa 
a ochrany životného prostredia.
V rámci dôležitosti sú prioritne 
udržiavané hlavné ťahy, cesty, vyu-
žívané  autobusovou dopravou, hor-
ské úseky a úseky s nebezpečenstvom 
tvorenia závejov, snehových jazykov 
a námrazy.                                      vb

PRIPRAVENÍ NA ZIMU

Prieskum, ktorý bude prebiehať od 
21.11.2016 do 9.12.2016 v našej 
mestskej časti, realizujeme ako prípra-
vu podkladov pre vytvorenie Komu-
nitného plánu rozvoja sociálnych 
služieb. Týka sa hlavne:
• spokojnosti so sociálnymi 
 službami a
• informovanosti o sociálnych
 službách, ktoré sú v Devínskej
 Novej Vsi k dispozícii,
• návrhom sociálnych a iných
 služieb, ktoré by ste v našej 
 mestskej časti uvítali.
Chceli by sme vás týmto veľmi 
povzbudiť a poprosiť o váš čas 
a ochotu pri spolupráci vo vytváraní 
nášho komunitného plánu, ktorý sa 
bude venovať práve sociálnej oblasti. 

Pomôcť nám môžete vyplnením 
dotazníka, ktorý nájdete k dispozí-
cii v obchodných centrách v našej 
mestskej časti, v čakárňach miestnych 
lekárov, na Miestnom úrade a v kos-
tole Ducha Svätého v Devínskej 
Novej vsi. Na rovnakých miestach ich 
môžete vhodiť do krabice označenej 
„VEREJNÝ PRIESKUM – dotazník 
– sociálne služby v MČ Bratislava-
Devínska Nová Ves“. Dotazník 
môžete vyplniť aj onilne na stránke 
našej mestskej časti: www.devins-
kanovaves.sk. Za spoluprácu Vám už 
vopred ďakujeme.

Referát sociálnych vecí, 
Miestny úrad Bratislava

 – Devínska Nová Ves

VEREJNÝ PRIESKUM v Devínskej Novej Vsi
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb

Na príjmovej stránke rozpočtu sú 
v roku 2017 zapojené aj zdroje 
z Fondu pre rozvoj mestskej časti za 
účelom fi nancovania kapitálových 
výdavkov do výšky vyrovnaného 
rozpočtu. Očakáva sa tiež, že v roku 
2017 by sme mohli obdržať dotáciu 
z prostriedkov Európskej únie za 
účelom zriadenia Ekocentra. V rámci 
bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu sa v roku 2017 očakáva 
mierne zvýšenie príjmov za prene-
sený výkon štátnej správy (najmä 
školstvo), účelovo viazané na schvá-
lené úpravy platov, a dotácia na 
voľby do orgánov samosprávnych 
krajov. Ostatné časti príjmovej stránky 
rozpočtu sú podobné ako v roku 
2016, upravené podľa odhadu 
vývoja príjmov samospráv, prezen-
tovaného v štátnom rozpočte SR.
Výdavková stránka rozpočtu sa 
skladá z bežných a kapitálových 
výdavkov. Bežné výdavky sú 
rozpočtované na udržanie úloh 
a fungovanie samosprávy – od pre-
vádzky miestneho úradu, materských 
a základných škôl, cez príspevkové 
organizácie Denova a Istracentrum, 
až po podporu Dobrovoľného 
hasičského zboru, Domova dôchod-
cov, ale aj iných právnických osôb vo 
forme dotácií. Tieto bežné výdavky 
sú porovnateľné s rokom 2016, 
pričom nikde nedošlo k výraznejším 
zmenám.
Z investičných akcií fi nancovaných 
z kapitálových výdavkov plánuje 
MČ BA-DNV realizovať rozšírenie 
kapacity materských škôl formou 

nadstavby. Taktiež sa plánuje 
pokračovať v zatepľovaní objek-
tov vo vlastníctve MČ BA-DNV. 
Investície sa predpokladajú aj do 
športových areálov. V areáli bývalej 
základnej školy na Charkovskej ulici 
sa plánuje výstavba nového parku, 
pričom budova bývalej základnej 
školy sa po investícii zo strany Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky zmení 
na Múzeum školstva a pedagogiky. 
Areál bývalej „Textilanky“ (areál na 
ul. M. Pišúta) bude prechádzať aj 
v roku 2017 rekonštrukciou a prestav-
bou, pričom sa počíta s jeho využitím 
pre príspevkovú organizáciu DE-
NOVA a zároveň aj pre Dobrovoľný 
hasičský zbor MČ BA-DNV.
V oblasti dopravy je v pláne 
pokračovať v rekonštrukcii ciest 
v spolupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom, ďalejv rekonštrukcii 
chodníkov a v budovaní nových par-
kovacích miest a spevnených plôch. 
Pri nebytových priestoroch sa počíta 
s investovaním do zatepľovania ob-
jektov. Po vysporiadaní vlastnícky 
vzťahov plánuje MČ BA-DNV 
rekonštruovať terasu na ulici Mi-
lana Marečka. V rámci výdavkov 
počítame s obstaraním projektovej 
dokumentácie k predĺženiu Eisnerovej 
ulice s cieľom priameho a kvalitného 
cestného pripojenia MČ BA-DNV na 
jestvujúcu diaľnicu.
Celkovo je rozpočet na rok 2017 
predkladaný ako vyrovnaný, teda 
všetky výdavky sú kryté príjmami 
a fondami MČ BA-DNV.                 io

NÁVRH ROZPOČTU MČ BA-DNV 
NA ROKY 2017 AŽ 2019
bol zostavený v programovej štruktúre, schválenej Miestnym 
zastupiteľstvom, a je plne porovnateľný s uplynulými obdobiami.

Oznámenie o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves na 
základe uznesenia č. 84/9/2016 vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra.
Termín predkladania prihlášok: do 28.11.2016
Dátum konania voľby:  14.12.2016 • Termín nástupu: 01.01.2017
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na 75 % pracovný úväzok
Bližšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli a na stránke mestskej 
časti: www.devinskanovaves.sk
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 DEVEX 3

Otváracie hodiny:
pon - št: 13.00 – 17.00 hod.

piatok: 13.00 – 16.30 hod.
.
.

Masáž ako darček
Darujte svojim najblizším, či sebe
to najvzácnejšie - zdravie,relax a psychickú pohodu.
Pod vianočný stromček položte darček najkrajší: 
nevšedný zažitok vo forme masáže,odbornej,
či relaxačnej.
Ponúkame vám vianocočné darčekové poukážky 
 a permanentky na masáže za najvýhodnejšie ceny.
S  výberom radi pomožeme a poradíme.

Whotel***
Opletalová 1/A
Devínska Nová Ves
841 07 Bratislava
Tel: 0948 454 575

www.wowmasaze.sk

       
web: www.wowmasa

Ves
va
575

saze.sk
web: www
web: www: wwwwww
web: www
web: www
web: www
web: www
web: wweb .wowmasa

.wowmasa
wowmasaowmasaa.wowmas
.wowm.woww

 

      
 

web: www.wowmasaze.sk    email: info@wowmasaze

  

 Hľadáme ľudí, ktorí za fi nančnú 
odmenu, 2,76 eura chcú pomáhať 
ľuďom s postihnutím. Ak máte voľný 
čas ráno, poobede, večer, prípadne 
v niektorý deň cez víkend, kedy by 
ste mohli niekomu pomôcť, ozvite 
sa nám. Vysvetlíme vám, čo takáto 
práca - pomoc vyžaduje. Výho-
dou tejto práce jej fl exibilta 
a práca vo Vašej mestskej časti.  
 Poskytujeme bezplatné so-
ciálne poradenstvo pre občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Ak potrebujete poradiť, zavolajte! 
Sídlime v bezbariérových priesto-
roch, môžete nás navštíviť.  Naši 
poradcovia sú odborne vyškolení. 
Obráťte sa na nás aj v prípade, ak 

osobných asistentov iba hľadáte, 
alebo potrebujete inú pomoc 
v oblasti sociálneho poradenstva, 
kompenzácií svojho zdravotného 
postihnutia.
 Tiež prevádzkujeme požičovňu 
kompenzačných pomôcok, najmä 
mechanických vozíkov.
Organizácia muskulárnych dystro-
fi kov v SR - Agentúra osobnej asis-
tencie
Vrútocká 8,  821 04  Bratislava 2,  
tel.č.: 4341 1686, 0948 529 976
e-mail: asistencia@omdvsr.sk, www.
omdvsr.sk 
Ďalšie informácie vám radi poskyt-
neme osobne, telefonicky alebo 
mailom.   

HĽADÁME NOVÝCH 
OSOBNÝCH ASISTENTOV!

Bratislavský samosprávny kraj 
dnes zverejnil výzvu na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií z Bratislavskej regionál-
nej dotačnej schémy na podporu 
turizmu pre rok 2017. O dotácie 
môžu žiadať žiadatelia v oblas-

tiach pešej, cyklistickej, vodáckej 
turistiky, ekoturizmu, vidieckeho 
turizmu a agroturizmu a na ro-
zvoj historického a kultúrneho 
dedičstva. Na podporu turizmu 
môže ísť takmer 250 000 eur.

Termín predkladania žiadostí je 
od dnes, teda 9. novembra, až 
do 22. decembra 2016 formou 
registrácie žiadosti v elektronickom 
informačnom systéme a zároveň 
v tlačenej podobe do podateľne 
BSK. 

Viac informácií nájdete na stránkach 
www.bratislavskykraj.sk a www.
brds.sk. Na podporu turizmu 
vyčlenil Bratislavský samosprávny 
kraj pre rok 2017 spolu 249 600 
EUR.

bsk lf

PRE TURIZMUS

ŠACH
Veronika Maslíková z ŠK STRELEC DNV úspešne reprezentovala Slo-
vensko na olympiáde žien v Baku. Z 10 partií získala 6 bodov. Sloven-
ky obsadili 47. miesto pri účasti 140 krajín. V 11-kolovom turnaji zvíťazili 
Číňanky pred Poľkami a Ukrajinou. Hralo sa švajčiarskym systémom na 
4 šachovniciach, pričom Veronika hrala väčšinou na druhej šachovnici. 
Slovensko reprezentovali : Repková, Maslíková, Vrbová,  Motyčáková 
a Sučíková.

M. Jurčák

šatstva, kníh, cédečiek, hračiek a 
iných, stále dobrých vecí, ktoré už 
doma nepotrebujete. Je vám ľúto 
zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v do-
brom stave, ale už ich sami nepot-
rebujete? Môžete s nimi potešiť 
niekoho druhého a zároveň si sami 
spraviť radosť s vecami niekoho 
iného. A to všetko bez peňazí.

Najväčšia celoslovenská výmena 
pre vás nepotrebných a pre iných 
ešte užitočných vecí, prebieha dnes 
v 50-tich mestách na celom Sloven-
sku. Sortiment nie je obmedzený, 
podmienkou jeho prijatia na vý-
menu je funkčnosť a čistota. 
Podujatie trvá do 16.00 hodiny. 
Vstup na podujatie je voľný.

26.11.2016, sobota • Dom kultúry Dúbravka • 10.00 – 16.00

VÝMENNÁ BURZA
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DEVEX 4

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 
 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

1. – 3. 12. 2016  Vianočná ulička
– vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi, stánkový predaj

Kultúrny program:
Štvrtok 1.12.  Ženský spevácky zbor KYTICA, Klapa Ravnica, 

MODUS MEMORY – Marián Greksa, BUTY
Piatok 2.12.  DeDe zbor, Atmosferik, Václav Neckař + Bacily

Sobota 3.12.  OMNIvoice-der Chor aus Marchegg, Mikuláš náš 
(DFS Grbarčieta, DFS Kobylka, FS Črip), Tiktaci (Taktici), BEATLES revival

Viac informácií na: www.vianocnaulicka.devinskanovaves.sk
Miesto: Hradištná ulica,  Organizuje: MČ Bratislava – DNV

4.12. o 15.00 h  Vianočné posedenie MO Matice slovenskej
– slávnostné vianočné posedenie s kultúrnym programom členov 

a sympatizantov Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra

7. a 8.12. o 15.00 – 17.00 h Vôňa Vianoc
– 7.12. – ukážky pečenia vianočných oblátok, 

8.12. – zdobenie perníkov
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6, 

10.12. o 15.00 h Vianočné posedenie JDS
– vianočné posedenie Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na 

Slovensku
Miesto: veľká sála Istra Centra,  

11.12. o 17.00 h Vianoce s Jakubom Abrahámom a jeho hosťami
– vianočná talk show Činoherného klubu DNV, hosťami J. 

Abraháma budú I. Letko, Eva Rysová a ďalší
Vstupné: 4 eurá (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eurá)

Miesto : veľká sála Istra Centra, 

13.12. o 18.00 h Vianočný vinš
– vianočný koncert žiakov a pedagógov 

Základnej umeleckej školy v DNV
Miesto : veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

15.12. o 17.00 h  Galavečer TC Eleganza
– predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza

– bližšie informácie www.eleganza.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra,  

16.12. o 14.30 h  Jubilanti
– organizované stretnutie občanov Devínskej Novej Vsi 

oslavujúcich významné životné jubileum,
pod záštitou starostu mestskej časti

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

17.12. o 17.00 h Vianoce s Kobylkou
– tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením

Miesto: veľká sála Istra Centra,  

18.12. o 14.00 h Schôdza Urbárov
– stretnutie urbárskeho spoločenstva v Devínskej Novej Vsi

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

31.12. o 9.30 h  Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu
– každý účastník zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra 

obdrží na Kobyle spomienkový darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, 

Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava

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

Šiesty ročník úspešného podujatia
 Podujatie Vianočná ulička vzniklo 
pred šiestimi rokmi. Ako by to bolo 
včera, keď sme povedali defi nitívne 
“Ideme do toho” veď je to pre ľudí 
a chýba to u nás. Hneď prvý ročník 

nás presvedčil, že uskutočnenie tejto 
myšlienky bol dobrý nápad. Priniesť 
kúsok kultúry, zábavy a vianočnej 
atmosféry aj k nám do Devínskej. 
Devínskonovešťania sa vedia a 
chcú baviť. Niektorí si pamätajú 

VIANOČNÁ ULIČKA 2016

začiatky vianočných trhov v Devín-
skej Novej Vsi. V areáli základnej 
školy I. Bukovčana 1. Boli to prvé 
pokusy o vianočné trhy v Devínskej 
Novej Vsi. Úspech mali aj tradičné 
dielne v základnej škole a stali sa 
neoddeliteľnou súčasťou Vianočnej 
uličky.
 Čo najviac spája ľudí, 
rodiny, či priateľov? No pred-
sa sviatky. Tak vznikla myšlienka 
zorganizovať vianočné trhy aj u nás 
v Devínskej Novej Vsi.  Na “skúšku” 
sme ponúkli Devínskej Novej Vsi a 
jej občanom plnohodnotné, kvalitné 
a úplne nové podujatie Vianočná 
ulička na Hradištnej ulici. Vianočné 
trhy s novou myšlienkou na novom 
mieste a v novom šate, si podmanili 
svojich návštevníkov. Za uplynulé 
roky sme zažili počas podujatia 
rôzne “nálady” počasia, je nám 
však obrovskou odmenou, že to 
návštevníkov neodradilo a predsa 
prišli. Samozrejme sa snažíme 
každým rokom zlepšiť čo sa dá 
a čo je v našich silách, tak sme 
napríklad pre návštevníkov vymysle-
li dekoračné ohne, ktoré zahrejú 

na pocit a dodajú jedinečnú at-
mosféru. Stan , v ktorom si v teple 
môžete posedieť a s priateľmi si pri 
stole vychutnať občerstvenie či si 
len tak oddýchnuť a porozprávať 
sa. Spokojnosť návštevníkov ako 
aj konštruktívna kritika nás posúva 
dopredu a preto sa snažíme, aby 
rok čo rok bola Vianočná ulička 
lepšia, krajšia a bohatšia. Od roku 
2011 je Vianočná ulička súčasťou 
kultúrneho a spoločenského života 
v našej mestskej časti.
 Najväčšie podujatie v Devínskej 
Novej Vsi aj tento rok poteší tých, 
ktorí si nájdu čas a prídu si užiť 
atmosféru Vianoc pod holým ne-
bom v príjemnom prostredí  s bo-
hatým programom a rozmanitou 
ponukou stánkového predaja.
 Vďaka všetkým, ktorí sa podieľajú 
na jeho príprave a realizácii. 
Nezabudnite, tento rok sa stretneme 
1. – 3. decembra 2016 (štvrtok, pia-
tok, sobota).

Milan Jambor, starosta 
Dárius Krajčír, 

riaditeľ podujatia

Podujatia na november a december 2016. 

 ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava 
22.11. Jesenné múzy. 18. hod. Zichyho palác. Ventúrska ul.

2.12. Z každého rožka troška. 
Galavečer k 15. výročiu  ZUŠ. 18. hod. DK Dúbravka

7.12. Mikulášsky koncert. 18. hod. ZUŠ, Istrijská 22.

13.12. Vianočný vinš. 18. hod. Istra Centrum v DNV.

21.12. Vianočné dielne. 15:00 – 18:00 hod. ZUŠ, Istrijská 22.

Práve vyšla už desiata kniha re-
nomovanej spisovateľky autorky 
mnohých životopisov Mariky 
Studeničovej. Čo o nej prevravela 
sama?

 ZAHOĎ STAROSTI

 Keď som ako tínedžerka počula 
v rádiu piesne Zahoď starosti, Pár 
nôt, či Ráno na šiestom peróne, 
úplne prirodzene sa mi tieto melódie 
dostali pod kožu, hoci kamaráti 
počúvali celkom inú muziku. Akoby 
to bola predzvesť, že s interpretkou 
šlágrov ma o niekoľko desaťročí 
bude spájať viac, než by som si vte-
dy mohla pomyslieť. V čase, keď 
som v škole dostávala jednotky za 
slohové práce, netušiac, že raz sa 
budem ako novinárka písaním živiť, 
Jana Kocianová už bola uznávanou 
speváčkou. Na niektoré veci musí 
dozrieť čas. Na niektoré veci nikdy 
nie je neskoro. Ani na naše stretnu-

tie. Osud to zariadil tak, že nás spo-
jil v čase, keď sme obe prechádzali 
rovnako zložitým životným obdobím. 
Asi to tak malo byť. Napísať knihu 
o tejto skvelej speváčke bol pre mňa 
sen, ktorý sa mi práve splnil. Odkedy 
Janku poznám osobnejšie, vravím, 
že ako umelkyňa lieta desať centi-
metrov nad zemou. Vidí svet s istým 
nadhľadom. Spolu s manželom, 
hudobníkom Jozefom Škvařilom mi 
boli príjemnými spoločníkmi pri stret-
nutiach v ich bratislavskom byte či na 
chalupe v Malých Karpatoch. Verím, 
že beletrizovaný životopis, ktorý 
v týchto dňoch k vám prichádza, vám 
otvorí dvere do trinástej komnaty Jany 
Kocianovej. A hoci tie dvere nie sú 
otvorené celkom dokorán, nájdete tu 
všetko, čo považuje Janka za také 
dôležité, aby o tom povedala aj iným. 
Niečo málo nechala pred svetom 
ukryté. Ako pravá dáma.

Marika Studeničová
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DEVEX 5

Okrúhle jubileum

Okrúhle jubileum

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

90 rokov 
oslávil  pán 

Peter DOBOŠ
Do ďalších rokov mu 

veľa zdravia, 

optimizmu a elánu,

okrem najbližšej rodiny,

želajú členovia ZPOZ 

a spoluobčania.

80 rokov
oslávila pani

Anastázia VEBEROVÁ 

Dominik  DÖMÉNY 
a Lucia LYSÁ

Vladimír ŠABO 
a Petra HARUDOVÁ
Dávid GRIGORJAN 

a Bc. Patrícia RUSŇÁKOVÁ
Jozef  ŠMIDA 

a Hana  DUBECKÁ
Miroslav  VRÁŽEL 

a Katarína BAJTEKOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Sofi a HENC
Kristína MARTANOVIČOVÁ

Karolína KRAUSOVÁ
Viktória ĎURIAKOVÁ
Natália  BALOGOVÁ

Filip HERTL
Nina GREGOROVÁ

Vitajte!

O dišli z našich radov
Eva BESEDOVÁ

Irena KLASOVÁ 

rod. Rímešová

Vojtech BRATKO

Ing. Milan EINSIEDLER

Ing. Ladislav  MIŠURDA

Štefan ŠIMKULIČ

Albína PREDAJŇOVÁ 

rod. Lipková

Libuše STAŘÍČKOVA 

rod. Horáková 

Nech odpočívajú v pokoji!

ZÁLOŽKOVANIE
 Šiestaci a siedmaci zo Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukovčana sa aj 
tento rok zapojili do 7. ročníka mimo-
riadne zaujímavého medzinárod-
ného  projektu Záložka do knihy 
spája školy – Čítam, čítaš, čítame. 
Cieľ projektu okrem podpory 
čítania spočíva v tvorbe originálnych 
záložiek do kníh a v ich výmene 
medzi žiakmi rôznych škôl.
 Našou partnerskou školou sa 
stala Základná škola v Lanškroune 
v Českej republike. Strihali sme, le-
pili, strúhali, vymýšľali, zlepšovali. 
   A výsledok nášho snaženia? Pes-
tré záložky pre kamarátov z Čiech, 
ktorí čítajú tak radi ako my - ich noví 
slovenskí kamaráti. A na záložkách 
obrázky, ilustrácie, nálepky  či citáty 
z obľúbených kníh! 
 Záložka - maličký odraz ob-
rovského sveta, ktorý nám knihy 
ponúkajú, maličký ostrovček fan-
tázie, ktorú nám knihy rozvíjajú, 
maličký symbol toho, že knihy sa 
v našej škole s radosťou čítajú. 

Soňa Škulová

SPOMÍNAME
 

Pavel Rajták +70
 Peter Rajták +21

 Františka Rajtáková +79

 Je ticho, je po bolesti,
otec je medzi hviezdami.

Hoci je to dvadsaťpäť rokov
spomienky nezostávajú bokom.

Chýba mi jeho vľúdne slovo,
chýba múdre životné krédo.

Devätnásť rokov uplynulo,
 keď Peťkovi srdce zastalo.

Mal iba dvadsaťjeden rokov,
neužil si veľa šťastných krokov.

 A veru je aj trinásť rokov
po smrti mojej mamy.

Nedožila sa osemdesiatky,
odišla za svojimi drahými 

nad oblaky.

Spomienky na Vás drahí moji
stále v srdci rozbolievajú.
Usmernite nás z oblohy,
aby sme nerobili chyby,

ale aby sme splnili,
čo ste si Vy vysnívali.

L. Havlová

Neberme zrelý život vážne,
však staroba neznamená krach.

Nech ešte veľa dní začne, 
každému, kto má život rád.

Jeseň je krásna, 
jeseň máme radi,
človek je krásny, 

nielen keď je mladý.

A preto sme my starší veľmi radi,
že je tu Mesiac úcty k nám.
Sme radi, že nám mladší 

prejavia úctu,
 veď ešte stále máme čo dať.

Radi sme za mladi pracovali,
aby sa mladší dobre mali,
denne sme dávali radosti,
aby boli šťastné naše deti.

A preto nech požehnaní sú,
tí, čo nám teraz úctu vzdajú,

DÔCHODCOVIA ĎAKUJÚ
Jeseň je krásna. Skončil sa október - Mesiac úcty k starším. Mesiac október 
nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši 
človeka - úctu. K mesiacu úcty k starším boli rôzne akcie. Už 25.9. usporiada-
la MO JDS slávnostnú schôdzu, ktorú svojím vystúpením pozdravila a spríjem-
nila spevácka skupina zo Záhoria a zúčastnením bolo podané občerstvenie 
a informácia o činnosti a ďalších akciách MO JDS.
16.10. bol  koncert “Borovienka z Lančára - v kultúrnom dome.
19.10.  v klube dôchodcov deti z umeleckej školy pripravili pre nás dôchod-
cov krásny koncert.

čo majú pochopenie  
s rukami trasľavými,

či s našimi krokmi neistými,
Čo nám uznávajú,

že naše uši ťažko slová 
zachytávajú,

aj tí, čo si uvedomujú s láskou,
že náš zrak už zoslabol.

Nech sú požehnaní, 
tí čo nám prepáčia,

že je občas rozliata kávička.

Čas preplával aj našu rieku,
do ktorej dvakrát nevstúpiš,
aby sme prešli v zrelom veku
z búrlivých výšin k nebu blíž. 

Lýdia Havlová

  Miestny odbor Matice slovenskej v DNV  
v spolupráci s Miestny odborom Slovenskej národnej strany

pozývajú svojich členov na tradičné
VIANOČNÉ POSEDENIE

spojené s kultúrnym programom a občerstvením
druhá adventná nedeľa – 4. decembra 2016 o 15:00 hod.

veľká sála Istracentra, Hradištná 43

K vzácnemu jubileu prišli

oslávencovi zablahoželať 

aj zástupcovia 

Mestskej časti DNV

starosta Milan JAMBOR  

a vicestarosta Peter KRUG

Ako učiteľka odučila 51 rokov

osem rokov predsedala MO MS

Do ďalších rokov 

veľa zdravia a pohody

jej želajú bývalí kolegovia, 

priatelia a matičiari.

REPREZENTAČNÝ PLES 
MATIČIAROV 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v DNV
vás srdečne pozýva na 

24. reprezentačný ples 
matičiarov

v sobotu 14. Januára 2017
Od 19.00 h v Istracentre

Vstupné 15 eur/ osoba
s možnosťou dokúpiť večeru

Predpredaj vstupeniek 12.,13.,14. 1.
v pokladni Istracentra
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DEVEX 6

Z rozlúčkového prejavu 
s našim spoluobčanom
 Milý priateľ Lacko, vážený 
a obetavý náš spolubojovník za 
právo slovenského národa žiť ľudsky 
dôstojný život – aj ty si bol nositeľom 
tohto životodarného odkazu. 
 Bol si s nami od prvých dní, keď 
sa vytvorila možnosť pokračovať 
v napĺňaní odkazu diela veľkých 
osobností slovenských dejín. Bol si 
s nami na námestiach a význam-
ných miestach slovenských dejín, 
keď sme bojovali za oprávnene 
zaslúžené čestné a dôstojné posta-
venie nášho materinského jazyka 
„slovenčiny ako štátneho jazyka SR 
– bez výnimky“. Bol si s nami, keď 
sme bojovali za právo slovenského 
národa zvrchovane rozhodovať 

o vlastnom osude vo vlastnom sa-
mostatnom slovenskom štáte. Vstúpil 
si do našich združení slo-venskej 
inteligencie a zúčastňoval si sa 
našich konferencií aj kultúrnych a os-
vetových podujatí na Devíne, na 
Myjave, na Bradle. Na nami obno-
vených celonárodných slávnostiach 
na počesť ďalšieho slovenského ve-
likána generála M. R. Štefánika... Bo-
joval si s nami aj za jeho nový, dôstoj-
ný a jeho významu zodpovedajúci 
pamätník „v generálskej rovnošate“ 
na Nám. Slobody v Bratislave. Tej 
slobody, ktorú nášmu, ale aj českému 
národu vybojoval s ním vytvorenými 
légiami na bojiskách Európy aj Ázie. 
Tebe Lacko, bol generál Štefánik 
zvlášť blízky aj ako letec. Stal si sa 
letcom a členom Slovenského leteck-

ého zväzu M. R. Štefánika. 
 So svojou životnou družkou, tvo-
jou manželkou, ste držali slovenské 
zástavy pri obnovení SNR 1848 na 
Devíne „v deň vstupu EÚ na výsostné 
územie SR“, keď 183 osobnosti slo-
venského verejného, politického, ve-
deckého a kultúrneho života zložilo 
Devínsku prísahu, ktorou sa zavia-
zali presadzovať práva a záujmy 
slovenského národa, pokračovať 
v príklade života a diela najväčších 
osobností slovenských dejín 
a napĺňať ich odkaz skutkami. Nie-
len tvoja osobná prítomnosť, ale aj 
dokumenty podpísané tvojou rukou 
a tvojim menom zostanú dôkazom, 
že Ladislav Mišurda bol úprimným, 
statočným a obetavým slovenským 
národovcom a vlastencom.

 Vážený pán inžinier Ladislav 
Mišurda, milý náš priateľ Lacko, 
prísažný člen Slobodnej rady slo-
venského národa – obnovenej SNR 
1848, mal si rád a ctil si slovenský 
národ a jeho vlasť Slovensko – zem, 
z ktorej si vzišiel a do ktorej sa dnes 
vraciaš.
 Tak ako každému z členov našich 
združení, aj tebe milý náš priateľ, 
vzácny člen, drahý druh a spolubo-
jovník na „národa roli dedičnej“ 
– patrí táto moja báseň „Slovenská 
zem“.
 Nech ťa táto naša Matka príjme 
s takou láskou, s akou si ju miloval ty.
  Česť tvojej pamiatke!
 Viliam Hornáček

Korene, Spoločnosť slovenskej 
inteligencie

Za LADISLAVOM MIŠURDOM

Autobusový výlet, prehliadka historickej časti, vianočné trhy.. 

 
10. 12. 2016,  7. 00 h         24 € 
Cena zahŕňa: autobusová doprava, miestny sprievodca, vstupy do 
objektov. Prihlasovanie do 30. 11 . 2016 
Turistická informačná kancelária DNV, Istrijská 49, Bratislava, 02/6447 0260, 0917 
164 215, 0905 668 308, info@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk 

Rozprávky v základných školách 
na celom území Slovenska zorgani-
zovalo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Do iniciatívy, 

ktorá mala počas Medzinárodného 
dňa školských knižníc podporiť vzťah 
detí a žiakov k čítaniu, sa v Základ-
nej škole I. Bukovčana 3 v Bratislave 

V základných školách čítali rozprávky deti, učitelia, ale aj minister školstva a jeho štátny tajomník.

SPOLOČNÉ ČÍTANIE

v Devínskej Novej Vsi zapojil aj mi-
nister školstva Peter Plavčan.
   V rámci akcie priamo pred žiakmi Pe-
ter Plavčan pokrstil papierovými jed-
notkami knihu, ktorú napísali šiestaci 
tamojšej školy a nesie názov Po-

viedky za školou. A ako nezabudla 
pripomenúť moderátorka poduja-
tia, pani učiteľka Škulová, obálku 
knihy ilustroval Novovešťan aka-
demický maliar Marián Komáček.
                                                         r
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DEVEX 7

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  

hľadá pracovníka, ako údržbára 
pre viacero objektov,ktorý bude 
vlastniť vodičský preukaz skupiny C, 
je zámočnícky zručný, vie udržiavať 
trávnika porasty, vie zvárať plynom 
aj pod ochrannou atmosférou, má 
oprávnenie na vysokozdvižnývozík, 
výhoda s dokladmi na elektriku. Práca 
na živnostenský list resp. na dohodu. 
Dotazy na  tel.: 02 6436 9590. 

0905 703 979, 0908 700 684.
• Ponúkame prácu hlavnej kuchárky do 

ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.
 Podmienkou je vzdelanie v obore 

a prax. tel.: 0948 106 112
• Hľadá sa! Ekonómka s 20 ročnou 

praxou  /bankový sektor a štátna 
správa/ hľadá zamestnanie. 

tel.: 0905 926 735

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

  tel.: 0905 616 798
• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 

Škultéty,tel.:    tel.: 0905 384 813
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE

– ÚDRŽBA    tel.: 0905 627 321

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
  tel.: 0907 353 352
• Predáme vozidlo Renault Laguna 

Combi r.v. 2007 v plnej výbave, 1995 
ccm DCI  150 PS v dobrom stave ser-
visované v Renault servise, strieborná 
metalize kombinovaná spotreba  6,1l. 
Cena 3 900 eur s DPH

 tel.: 0905 703 979, 
0908 700 684. Sme v DNV.

• Predáme vozidlo Renault Megane 
Sedan  r.v. 2006, 1390 ccm,  benzín  
98PS, modrá  farba, dobrý technický 
stav, kombinovaná spotreba  6,8 l.

 Cena  1 900eur s DPH. 
 tel.: 0905 703 979, 

0908 700 684, sme v DNV.

• Vedenie účtovníctva, spracovanie 
účtovných uzávierok, DPH. 

tel.: 0948 140 240
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd,

controlling, reporty a analýzy.
 tel.: 0917 565 389
• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 

vášho domova. 
tel.: 0908 424 209

• Postrážim dieťa - starostlivo v do-
brom prostredí rodinného domu 
v DNV. Odmena dohodou. 

  tel.: 0911 311 626
• Za dobrú cenu urobím prestavbu 

aj vášho bicykla na výkonný e-bike. 
Plná záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233
• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 

priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.      tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

al. Pod srdcom. 
 tel.: 0903 961 302

• Predám 4-árovú záhradu s murova-
nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.                tel.: 0915 738 952

• Predám záhradnú chatku na 8 áro-
vom pozemku v Devínskej Novej 
Vsi pri cyklistickej trase v blízkosti 
cyklomostu. Chatka je drevená, 
zrubová s betónovou pivnicou. Na 
udržiavanom pozemku sa nachádza-
jú ovocné stromy, vodovod. Možnosť 
odkúpenia pozemku do osobného 
vlastníctva. Cena 18.500 eur. 

tel.: 0948 496 767

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.             tel.: 0907 701 786 
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

  tel.: 0917 461 097
•Dňa 30.10. sa v noci, na ceste 
k pošte, našiel tablet. Info v redakcii.
• Dám do prenájmu garáž na Š. Krá-

lika.                 tel.: 0905 445 504
• Hľadáme spoľahlivú pani na pravi-

delné a dlhodobé upratovanie rodin-
ného domu v DNV. Možnosť časovo 
sa prispôsobiť vítaná.                  tel.: 

0903 445 225, 0903-367 368

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  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 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

so sebou s appkou 
SWAN GO

Viac informácií nájdete na www.swan.sk/go.

33 TV kanálov 

tablete len za 
3,99 €
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DEVEX 8
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FUTBAL
15. kolo  05.11.
FK VW Lokomotíva DNV A 
- MŠK Králová pri Senci 8:0 (5:0) 
góly: Bumbál 2, Bakar 2, 
Šmahovský, Beňa, Janovký, 
Hrdlička

14. kolo 29.10.
FK Inter BA - FK VW 
Lokomotíva DNV A  3:0 (2:0)

13. kolo 23.10.
TJ Rovinka - FK VW 
Lokomotíva DNV A  1:3 (0:2) 
góly: Mihálik 2, Sopúch

12. kolo 15.10.
FK VW Lokomotíva DNV A 
- FC Rohožník 2:1 (1:1)
góly:Bakar, Sopúch

Ing. Marián Spišiak

Dňa 19. 10. 2016 žiaci zo 7. 
A a 8. A spolu  so svojimi pani 
učiteľkami sa zúčastnili na 
spoločnom výlete vo Viedni. 
Po ceste vlakom, metrom a 
po krátkej prechádzke pozdĺž 
Ulice múzeí v centre mesta sme 
si spravili krátku prestávku  na 
fotenie.
Prvou našou zastávkou bol 
Motýlí dom. Je tam veľa ze-
lene a na miskách majú motýle 
dobroty vo forme ovocia, ako 
sú jablko a banán. Mohli sme 
tu vidieť motýle vo všetkých 
štádiách vývinu. Vo vnútri bolo 
veľmi vlhko a dusno, pretože tu 
chceli vytvoriť prirodzené pro-
stredie pre ne a boli tu zasadené 
aj tropické rastliny. Pri odchode 
sme si kúpili malé darčeky na 
pamiatku.
Navštívili sme aj dominantnú 
stavbu Viedne – Dóm svätého 
Štefana. Bolo tam veľa ľudí, ale 
všetci sa správali ohľaduplne. 
Ľudia sa modlili a zapaľovali 
sviečky. Turisti tu môžu za malý 
poplatok vidieť katakomby ale-
bo najstarší zvon Rakúska, ktorý 
má viac ako 300 rokov.

HOROVÁCI NA VÝLETE VO VIEDNI
Počas rozchodu sme  blúdili 
uličkami Viedne a kupovali  
darčeky pre našich príbuzných. 
Po odpočinku a občerstvení 
v McDonald´s sme cestovali 

metrom a následne pozreli  
záhrady Schönbrunn. Aj teraz 
neskoro na jeseň sú krásne 
upravené, plné zelene, kve-
tov  s malým jazierkom.
Vrátili sme sa všetci plní krás-
nych zážitkov.

Žiaci 8. A triedy, 
ZŠ P. Horova 16

Z policajného
zápisníka

bode 25-ročného muža, ktorý mal 
pri sebe igelitové vrecúško  s ne-
známou bielou kryštalickou látkou, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných 
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov, ich  držanie 
a obchodovanie s nimi podľa §-u 
171 ods. 1 Trestného zákona.
• Hliadka PZ dňa 10.10.2016 
v čase o 23.46h  na Eisnerovej 
ulici kontrolovala motorové vo-
zidlo zn. Peugeot 406, ktorého 
vodiča   vyzvala, aby  sa po-
drobil dychovej skúške, ktorá 
preukázala  hodnotu 0,85 mg/l 
alkoholu v krvi. 26-ročný vodiča 
zaistili, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa §-u 289/1 
Trestného  zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 13.30h do 15.30h dňa 
22.10.2016  na Eisnerovej ulici 
odcudzil z verandy z voľne 
položenej kabelky peňaženku, 
v ktorej sa nachádzali osobné 
doklady, hotovosť vo výške 5 eur 
a mobilný telefón zn. Nokia, čím 
spôsobil poškodenej 74-ročnej 
žene škodu krádežou vo výške 40 
eur.
• Neznámy páchateľ od 
19.10.2016 do 24.10.2016  na 
Eisnerovej ulici v pohostinstve  
odcudzil zo zásuvky  pracovného 
stola tablet zn. Huawei Pad, čím 
spôsobil 23-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 100 eur.
Neznámy páchateľ v čase od 
18.00h dňa 05.11.2016 do 
11.00h dňa 06.11.2016 na ulici I. 
Bukovčana z tam zaparkovaného 
a riadne uzamknutého motoro-
vého vozidla zn. Volkswagen Golf 
odcudzil tabuľku s evidenčným 
číslom, čím poškodenému 
28-ročnému mužovi pôsobil škodu 
krádežou vo výške 33 eur. 

MK OrPzBa4

Z pol
záp

• Vyšetrovateľ obvinil z prečinu 
krádeže podľa §-u 212 ods. 1 
Trestného zákona 25-ročného 
muža, ktorý 20.09.2016 na 
Opletalovej ulici odcudzil nepo-
jazdné, neuzamknuté motorové 
vozidlo zn. Audi  A 8, čím spôsobil 
poškodenému 29-ročnému škodu 
krádežou vo výške 1.500 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 06.20h dňa 01.10.2016 do 
08.30h dňa 02.10.2016 na 
ulici Jána Jonáša poškodil na 
tam zaparkovanom motorovom 
vozidle zn. Hyundai kryty zad-
ných svetiel, predné pravé okno, 
predné čelné sklo a rozbil skle-
nenú výplň na zadných dverách, 
následne vnikol do motorového 
vozidla a odcudzil z neho note-
book nezn. značky, hard disk 500 
GB nezn. značky, čím spôsobil 
poškodenej 46-ročnej žene  škodu 
poškodením motorového vozidla 
vo výške 300 eur a poškodenej 
spoločnosti škodu krádežou vo 
výške 260 eur.
• Hliadka PZ v čase o 01.45h 
dňa 04.10.2016  na Eisnerovej 
ulici zaistili 21-ročného muža 
a 29-ročného muža, ktorí roz-
bili sklenenú výplň na novinovom 
stánku a následne z neho odcudzi-
li čokoládovú tyčinku, kávu, plas-
tové vrecko s tabakom zn. Šláger, 
plastové  vrecko  s tabakom zn. 
Turner, igelitové vrecko s tabakom 
zn. Casablanca, papierový obal  
s tabakom zn.  Winston a balenie 
cukríkov, čím spôsobili poškodenej 
48-ročnej žene škodu krádežou 
vo výške 23,91,-eur a škodu 
poškodením vo výške 45 eur.
• Hliadka PZ dňa 10.10.2016 
v čase o 15.13h  na ulici Jána 
Smreka obmedzila na osobnej slo-
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