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V čísle:

Pred týždňom sme si pripomenuli, v rámci Dňa boja
za slobodu a demokraciu,
23. výročie Nežnej revolúcie
pri pamätníkoch, pamätných tabuliach alebo na
zhromaždeniach. Teda tí skôr
narodení. Mládež často netuší
o čom to tí starší hovoria.
Dnes sa už nespomína tak
ako voľakedy. Aj keď pamäť
by vyhasínať nemala. Veď
naša budúcnosť vychádza zo
skúseností predchádzajúcich
generácií a tá nebola vždy
zaznamenávaná na bielych
stránkach výkresov, ale aj na
červených fotografiách sfarbených krvou a beznádejou.
O tom netreba mlčať, o tom
treba hodnoverne dorastajúcej
generácii hovoriť.
A tu u nás, kde máme, starší
ešte v živej pamäti, mladší
v dokumentoch, železnú
oponu deliacu jeden svet od
druhého, jeden pohľad na slobodu a demokraciu iný ako na
strane za železnou oponou, si
myslím, že nielen pripomínať,
ale aj dokumentovať a ctiť si.
Minimálne obete tých, ktorí
padli v boji za slobodu, aj keď
len útekom za ostnaté drôty,
najmä tí, ktorím sa to nepodarilo pre nepochopenie a zostali, po strelách poslušných
pohraničiaroch, bez života,
bez možnosti plniť úlohy
pre ktoré byli na tento svet
stvorení.
Iste zasluhujú úctu a spomienky na ich snahy.
Vydavateľ

Ročník: XXII.
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• Ministerstvo zdravotníctva
chce sprísniť ochranu ľudí
pred tabakovým dymom.
V novele zákona o ochrane
nefajčiarov plánuje ministerstvo
navrhnúť úplný zákaz fajčenia
v obchodných domoch,
teda aj v kaviarňach
a reštauráciách, ktoré sa v ňom
nachádzajú, avizovala šéfka
rezortu Zuzana Zvolenská.

Spomienka politických väzňov
17.11. 2012 v Devínskej
V sobotu 17. 11. 2012 bolo
v Devínskej Novej Vsi pietne stretnutie Konfederácie politických väzňov
Slovenska pri príležitosti štátneho
sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu a výročia 17. novembra.
Na stretnutí prehovoril podpredseda Konfederácie politických väzňov

spomenul utrpenie a hodnoty pre
ktoré boli prenasledovaný. Spomenul súčasné ohrozenie morálnych hodnôt v spoločnosti. Kvety
na ostnaté dratý položila vnučka
jedného z politických väzňov.
Čestnú stráž držali skauti.
mb

LEN S POVOLENÍM
Na základe pravidelných kontrol sme zistili, že na vyhradených
parkovacích 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

• Obce na Slovensku dostanú
www.inclick.sk/returns/redirect
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.

miest sú oprávnení ich používať len
v súlade s vydaným povolením.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
o zvýšené kontroly s príslušnými
sankciami. Týmto vás vyzývame
k zjednaniu nápravy a to do 15.11.
2012.
ožp

Dlhodobo odparkované
motorové vozidlá
Okrskári MČ DNV vykonali
miestne zisťovanie dlohodobo
odparkovaných motorových vozidiel, na ktoré umiestnili výzvu na
ich odstránenie z dôvodu zaujatia
verejného priestranstva. Nakoľko
v MČ je nízky počet parkovacích
miest, chce týmto mestská polícia
vyzvať občanov, aby uvolnili miesta ktoré zaberajú ich dlhodobo stojace vozidlá (vraky). V opačnom
prípade MP v spolupráci s MČ
DNV bude vozidlá odstraňovať
v rámci zákonných možností.
Úzavierka dnešného čísla
bola 16.11. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 30.11. 2012,
číslo vyjde 7.12. 2012.
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Nový vjazd na poštu v DNV je z dopravného hľadiska napojený na Eisnerovu ulicu, jednu z hlavných komunikácií po ktorej jazdí aj MHD. Zároveň
v mieste vjazdu je množstvo inžinierskych sieti, ktorých šachty sú práve na
riešenom mieste. Po doriešení zložitých dopravných a technických problémoch je vjazd dokončený a odovzdaný verejnosti, čo ocenia hlavne vodiči,
ktorý jazdia na poštu.
mb

VIANOČNÁ ULIČKA

Prepojením medzinárodných cyklotrás dopravný uzol v priestore ul. Na
hriadkach bol jeden z najnebezpečnejších a najkomplikovanejších v DNV.
Po zložitých rokovaniach starostu a jeho spolupracovníkov sa podarilo
navrhnúť a zrealizovať funkčné riešenie, kde sa stretávajú všetky druhy
dopravy. Peší, cyklisti, automobilová doprava a MHD sa môžu v tomto
priestore cítiť bezpečnejšie a sme pripravený aj na záťaž z cestovného ruchu na budúci rok.
mb

Po úspešnej premiere vianočných
trhov pod názvom Vianočná ulička
sa rozhodla Mestaská časť DNV
aj v tomto roku usporiadať podobné podujatie. V priestoroch od
Základnej školy I. Bukovčana cez
Hradištnú pozdĺž kostaola Ducha
sv. po Istracentrum 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 informácie, prihlášku a prihlásiť sa.
Kontakty: tel.: 02/6020 1400,
e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk

Od novembra
b platí
l tí v B
Bratislave
ti l
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 deﬁnuje
verejné priestranstvá, kde je zakázané predávať a konzumovať alkohol v presne určených časoch.

Chladné počasie prinútilo opatriť aj majiteľov koníkov.

Vo vzdialenosti do 100 metrov
od školských zariadení, cintorínov
či sídla prezidenta, parlamentu

i vlády nie je možné predávať,
užívať alkohol v čase od 4.00
do 2.00 h. Obdobne platí zákaz
v čase od 22.00 do 6.00 h na staniciach, zastávkach či nástupištiach
železničnej a autobusovej 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
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KATALÓG - Obchody a služby pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na rok: 2013 záväzná objednávka

DEV
EX

Meno a adresa inzerenta

číslo inzerátu

IČO

ínsky

841 07

IČ DPH
pres
Tel. číslo

Bratislava, Kalištná 9

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

K cenám treba pripočítať 20 % DPH
SPOTREBITELIA DOSTANÚ KATALÓG ZADARMO ZAČIATKOM ROKA 2013
rozsah

cena bez DPH

cena s DPH

faktúra č.

dňa

uhradená

podpis inzerenta

DEVEX KATALÓG 2013
obchodov a služieb pre obyvateľov DNV
vydavateľstvo DEVEX pripravuje už pätnáste vydanie osvedčeného katalógu obchodov a služieb pre 17 tisíc obyvateľov DNV
formát: 150 x 210 mm • rozsah: 50 strán • nákad 5 500 • čistý rozmer s rámikom: 128 x 184 mm
termíny:
odovzdanie inzercie: do 30.01.2013, spracovanie podkladov, tlač: do 15.2.2013
distribúcia do každej domácnosti v DNV: do konca marca 2013
požadované podklady: čitateľná predloha ako výstup z tlačiarne, predloha na diskete/cd, uvedenie rozmeru.
Predlohy na cd alebo e-mailom. Obrázky v programe - Photoshop (EPS, TIFF, PSD, JPG), logá - Illustrator (EPS), Corel (AI).

objednávky:
tel.: 64 77 52 75 • e-mail: devex@ba.netlab.sk • devex.dnv@gmail.com
jedna strana hárku 128 x 184 mm
OBJEDNANÉ
ČISTÝ ROZMER
1 strana
128 x 184 mm
1/2 strany
90 x 130 mm
1/3 strany
128 x 60 mm
1/4 strany
90 x 62 mm
1/8 strany
62 x 42 mm
1/16 strany
42 x 30 mm

CENA BEZ DPH
120,00 Є
60,00 Є
40,00 Є
30,00 Є
15,00 Є
7,50 Є

CELKOM
144 Є
72 Є
48 Є
36 Є
18 Є
9Є

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

DEVEX 3
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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
2.12. Čas radosti, veselosti
- spoločné vystúpenie detských folklórnych
súborov z Devínskej Novej Vsi a ich hosťa
- účinkujú DFS Kobylka, DFS Grbarčieta,
FS Črip a hosť DFS Vienok (BA)
Miesto : Veľká sála Istra Centra, od 16.00 h, vstupné 1
7. - 9. 12. Vianočná ulička

- vianočné trhy v Devínskej Novej Vsi,
stánkový predaj od 10.00 do 21.00 h

17.30
17.45
18.00
19.00
20.00
16.00
17.00
18.00

Kultúrny program:
Piatok 7.12.
Mažoretky Tina
Oﬁciálne otvorenie
EGON&PEPSO ft. JAZZADELIC
LE PAYACO
REPLAY BAND
Sobota 8.12.
Orchester ZUŠ
spevácky zbor LÚČNICA
CaK komorný dychový orchester

19.00
20.00

Tomáš Ondriáš, Tatiana Tadlánková- Besedová
Fats Jazz Band
Nedeľa 9.12.
16.30
MJD Jandrof
17.30
Mikuláš náš – mikulášky program pre deti
(DFS Kobylka, FS Črip, DFS Grbarčieta)
19.00
BANDA
Miesto: Hradištná ulica, Devínska Nová Ves
Organizuje: MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
10., 12., a 13.12. Vôňa Vianoc
- ukážky pečenia vianočných oblátok (10.12.)
a zdobenia medovníčkov (12. a 13.12)
Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6, 15.00 – 17.00 h

11. 12. Vianočný vinš
- verejný vianočný koncert žiakov a pedagógov
Základnej umeleckej školy v DNV
Miesto : Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 18.00 h
15. 12. Vianoce s Kobylkou
- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka s posedením
Miesto: Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 17.00 h
19. 12. Vianočné vystúpenie mažoretiek TINA
Miesto: Veľká sála Istra Centra , Hradištná 43, od 17.30 h.

ISTRA Centrum - Miestna knižnica, Istijská 6, Devínska Nová Ves

HRDINOVIA Z NAŠICH KNÍH
Vyhlásenie víťazov IV.ročníka
literárnej súťaže
“Hrdinovia z našich kníh”
sa uskutočnilo dňa 6. 11. 2012
v Miestnej knižnici.
Do súťaže prišlo 160 prác, ktoré
porota rozdelila do troch kategórií a
udelila 10 cien a 2 mimoriadne ceny
pre najmladšie účastníčky.
Barbaru Bitovú a Radanu Walterovú z III. A, ZŠ P.Horova.

I.kategória
II.kategória

Bednárik Marko, 6.A., P.Horova
Falbová Patrícia, 9.B, I.Bukovčana
Švikruha Jakub, 5.C, I.Bukovčana

III.kategória
1. miesto
Mencl Max, 5.B, I.Bukovčana
Fučíková Lucia, 7.B, P.Horova
Fratričová Natália, 8.A, P.Horova
2. miesto
Alman Martin, 5.B, P.Horova

3.miesto
Jopek Michal, 5.C, I.Bukovčana
Gelenekyová Lucia, 7.B, I.Bukovčana
Šimková Radka, 8.A., P.Horova
Touto cestou chce Miestna
knižnica poďakovať za spoluprácu
vedeniu základných škôl a peda-

gógom zo ZŠ I. Bukovčana a zo ZŠ
P. Horova.
Ďakujeme
všetkým
pisateľom za ich pekné práce
a prajeme im veľa nových
literárnych zážitkov pri čítaní.
Tešíme sa na ďalší ročník
súťaže.
Knižnica IC

DEVEX 4
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Jozef SEMELBAUER
a Natalia TODERIUK
Peter VARECHA
a Andrea MASARYKOVÁ
Blahoželáme!

Privítali sme
nových spoluobčanov
Richard VALÍČEK
Paulínka KOVÁČOVÁ
Nela JURÁČKOVÁ
Vitajte!

Blahozelanie
Smaragdový sobáš
55. výročie
uzavretia manželstva sa dožili
Anastázia TEPLÍKOVÁ,
rodená Balogová
a Ladislav TEPLÍK
Blahoželáme a do ďalších rokov
želáme zdravia, lásky a pohody

Odišli z našich radov
Anna Illíková rod. Filípková
Ján ZÁHOREC
Hermína KRECHŇÁKOVÁ
rod. Havlová
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

VIANOČNÁ ULIČKA 2012
7.12. - 9.12. 2012
na Hradištnej ulici
Piatok 7.12.2012
17.30 Mažoretky Tina
17.45 Oﬁciálne otvorenie
zástupcami obce
18.00 EGON&PEPSO
ft. JAZZADELIC
19.00 LE PAYACO
20.00 REPLAY BAND
21.00 Záver
Sobota 8.12.2012
16.00 Orchester ZUŠ
17.00 spevácky zbor LÚČNICA
18.00 CaK komorný
dychový orchester
19.00 Tomáš Ondriáš, Tatiana
Tadlánková- Besedová
20.00 Fats Jazz Band
21.00 Záver

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 vedením 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).

Nedeľa 9.12.2012
16.30 MJD Jandrof
17.30 Mikuláš náš
(Kobylka, Črip,Grbarčieta)
19.00 BANDA
21.00 Záver
V rámci podujatia Vianočná ulička
2012 Devínska Nová Ves sa môžete
tešiť aj na tradičné podujatia:
8.12.SOBOTA 14,00 h. ADVENTNÉ
DIELNE - ZŠ. Ivana Bukovčana 1
9.12.NEDEĽA 17,30 h. MIKULÁŠ
NÁŠ - Vianočná ulička
Viac ako 20 stánkov
s umeleckými výrobkami,
pochúťkami a občerstvením.
Podujatie sa uskutoční na ulici
Hradištná, ktorá spája starú a novú
časť Devínskej Novej Vsi.

Prešlo už 20 rokov
a ty si sa nedožil päťdesiatky
náš bratranec
František MICHALÍK
V nedeľu 25. novembra 2012
spomeňte si s nami!
Sesternica a bratranci

Príbeh Devínskej Novej Vsi

Okrem iného sa v blízkej základnej
škole uskutočnia v tom termíne
adventné dielne, ktoré sú tradičným
podujatím pre deti a rodičov.
Deti tam majú možnosť vyrobiť
si vlastné darčeky pre rodičov.

TERMÍNY A TÉMY PREDNÁŠOK:
08. 11. 2012
15. 11. 2012
22. 11. 2012
29. 11. 2012
06. 12. 2012
13. 12. 2012
10. 01. 2013
17. 01. 2013

Novoveská archeológia
Prvé písomné zmienky o Devínskej Novej Vsi
Chorváti a Devínska Nová Ves
Novoveské školstvo
Duchovný život v Devínskej Novej Vsi
Zvyky a Vianoce v Devínskej Novej Vsi
Remeslá
Novoveský priemysel.

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

Je sa na čo tešiť!

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.

POUŽÍVANIE PYROTECHNIKY
NA ÚZEMÍ MESTA,
okrem povolených ohňostrojov, je upravené nariadením, v ktorom
sa uvádza, že používanie pyrotechniky na verejných priestranstvách
hlavného mesta je priestupkom proti verejnému poriadku.
Výnimkou je 31. december od 18.00 h
do 1. januára do 03.00 h.
DEVEX 5
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FUTBAL – Výbor F C L i n f o r m u j e
11. kolo IV. ligy seniori (S4A)

13. kolo IV. ligy seniori (S4A)

FK LOKOMOTÍVA Devínska Nová Ves – SFC Kalinkovo1:0 (1:0)
Polák Michal - Stupavský, Šašík, Marhefka, Lépeš– Rischer Marek, Rischer
Walter, Špilla, Hanúsek, Hullman (77. Nahálka) – Hrdlička (85. Hrica)
Gól FCL: 24. Hrdlička
ŽK: 34. Šašík, 63. Rischer Walter
Rozhodcovia: Chálka, Nagy, Smirnov

FK LOKOMOTÍVA Devínska Nová Ves – TJ Čunovo
2:0 (0:0)
Polák Michal – Stupavský, Šašík, Marhefka, Szatmáry – Rischer Marek
Rischer Walter, Hrica (70.Nahálka), Adam, Hulman ( 85. Štilla) – Hrdlička
Góly FCL: 72. Nahálka, 83. Rischer Walter
ŽK: 23. 58. Hrica, 63. Hrdlička
Rozhodcovia: Lazar, Straka, Jančura

Na veľmi ťažkom ihrisku sa dalo ozaj kombinovať iba zo začiatku,
lebo potom bol už terén šmykľavý. Prvých 15 minút hrala Lokomotíva ako z veľkej knihy, no nedokázala streliť gól a súper sa po zlom
začiatku postupne dostal do hry. V 24. minúte FCL konečne skórovala.
Dostala sa do vedenia po rohovom kope, keď presne traﬁli strelou z
úrovne pokutového územia Hrdlička. Nasledovalo zranenie súperovho
obrancu, čo možno považovať za oslabenie Kalinkova a potom aj
v 66. minúte vylúčenie súpera za dve žlté karty. Hernú prevahu FCL
nevyužila a herne moc nepresvedčila, ale aj takéto zápasy sa odohrajú
a dôležité sú pre nás tri body.

Od prvej minúty začala Lokomotíva diktovať tempo hry. Dopomohlo k tomu
aj vylúčenie súperovho hráča. Po tomto momente súper stiahol všetko pred
svoju bránu a snažil sa hrať na brejky. Hráči FCL začali byť viditeľne nervózny, lebo nevedeli nájsť recept na obrannú stenu súpera. Hral sa hádzanársky spôsob bez zakončenia. V druhom polčase sa priebeh hry nezmenil,
ale do šancí sa Lokomotíva už dostávala pomerne častejšie. Gól sa FCL
podarilo streliť v 72. minúte z kopačka striedajúceho Nahálku a víťazstvo
Lokomotívy dovŕšil Walter Rischer v 83. minúte a tak sa už mohol pokojom
dohrať zápas.
Peter Zukal

12. kolo IV. ligy seniori (S4A)
ŠK Vrakuňa Bratislava - FK LOKOMOTÍVA Devínska Nová Ves
0:2(0:2)
Polák Michal – Nahálka (81. Adam), Šašík, Marhefka, Hrica – Hulman,
Hanúsek (87. Kačeňák), Rischer Marek Rischer Walter, Lépeš – Hrdlička
Góly FCL: 31. Rischer Walter, 34. Rischer Marek
ŽK: 23. Hanúsek
Rozhodcovia: Lauer, Zaťko, Havrila
Lokomotíva začala ako zvyčajne náporom a prvých 20 minút prvého
polčasu sústavným náporom dobíjala bránu domácich. V 31. minúte po
krásnej kombinácii FCL prekonala prvý krát domáceho brankára. Strelcom
bol Walter Rischer. V 34. minúte nasledoval brata Marek Rischer a tvrdou
strelou zvýšil na 2:0. Do konca prvého polčasu si Lokomotíva vypracovala
ešte niekoľko šancí, ale bez gólového efektu. V druhom polčase domáci
zvýšili iniciatívu prebrali hru na svoju stranu. Lokomotíva nezopakovala
výkon z prvého polčasu a prakticky sa celý druhý polčas bránila. Gól ale
už napadol a tak sme si z Vrakune odniesli 3 body a poskočili sme na prvé
miesto tabuľky IV. ligy.

Futbalový turnaj GoodSports – jesenná časť
Piatok 2.novembra 2012 GoodSports Intenational Slovensko usporiadal 7.ročník futbalového turnajajesennú časť v telocvični v Základnej
škole Ivana Bukovčana 3, v troch
vekových kategóriach deti a mládež:
10 až 13 rokov, 14 až 16 rokov a 17
a viac rokov.
V kategórii detí 10-13 rokov sa
vytvorili 3 družstvá GoodSports
gang, Kobylky, Barcelona DNV.V
tejto kategórii 1. miesto získal tím Kobylky , 2.miesto GoodSports Gang
a 3. miesto tím Barcelona DNV.
Miesta boli ocenené medailami,
okrem miest sme ocenili aj najlepšieho
brankára, ktorým sa stal Adam
Jarab a najlepšieho strelca Andreja
Krajčíra.
V kategórii detí vo veku 14-16 ro-

kov sa vytvorilo 7 tímov s názvami
Funksters, Gangnam Style, Kobylky, Team X, Dream Team, Brumíci
a Okeej tím.
1. miesto obsadil Dream team ,
2. miesto Team X a 3.miesto tím Okeej.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Jozefa Lacka a brankára turnaja
Michaelu Synekovú.
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 8 tímov s názvami GoodSports
1, GoodSports 2, Štangasti, Čárani,
Zedení, FC Kachničky, Bučkovia,
ABCDEFGH.
1. miesto obsadil tím GoodSports 1,
2. miesto ABCDEFGH a 3.miesto
Bučkovia.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Gullára a brankára turnaja Patrika

Gašparíka.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo do-

kopy 87 hráčov.
Katka Mózsiova
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Dom sociálnych služieb SENECIO,n.o.,
Na Grbe 2, Devínska Nová Ves ponúka

možnosť celoročného stravovania
– denné menu (polievka, hlavné jedlo,
šalát, nápoj) za výhodné ceny.
Tel. 0911 721 822, 02/6042 1262
mail: senecio@senecio.sk
NOVÉ BYTY STUPAVA
3 IZB. MEZONET 97 m² + TERASA
98 500,- EUR S DPH
0907 799 338
NOVÉ BYTY STUPAVA
2 IZB. 73 m² + TERASA + ZÁHRADA
90 500,- EUR S DPH
0907 799 338
Príjmem zdravotnú sestru alebo dentálnu hygieničku
do zubnej ambulancie v DNV na Mečíkovej 7.
tel.: 0949 220 102
e-mail: milosivan3@gmail.com

Vážení zákazníci, milí priatelia, odvážni zvedaví okoloidúci...
Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na večer
a rozhovor (nie len) o strave a zdravom životnom štýle
Prednáška
POSLEDNÁ v tomto roku
v zdravom obchodíku MOTÝLIK,
v Devínskej Novej Vsi na ul. M. Marečka 2-6, oproti
Ternu na terase v pasáži DOVINA o 18:15 hod.

30.11.2012 – PIATOK
Preťaženie, únava i stresy...
Nech sa páči,
Takto pomôžme si ....
Prosím, potvrďte svoju účasť.

Viac informácií získate na čísle
0904 557 561 • 0903 309 768
Prednášať bude odborne zdatná Ľubka Balážová
Tešíme sa na stretnutie s Vami! Anka a Mário Gabrižoví
Vstupné 3,5 Eur

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.anﬁlm.eu
tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. 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 techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072

PNEUSERVIS
PRI RYBNÍKU
Mlynská ul.č.9
otvorené denne
od 8.00 do 18.00 hod.

telefón:
0902 228 668

• 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, oprava 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 prostredníctvom 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

Chcete hovoriť po francúzsky?

Tel.: 0917 461 097

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
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Z policajného
zápisníka
• V piatok 2. 11., v čase 3.25
h. hliadka polície DNV zaistila osobu na P. Horova, ktorá
rušila nočný pokoj. Polícia bude
pokračovať v správnom konaní.
• V ten istý deň, 2. 11., neznámy páchateľ ukradol v noci odkvapovú rúru na rodinnom dome
na ulici na Grbe. Škoda 100 eur.
Polícia po páchateľovi pátra.
• V pondelok 5. 11., neznámy
páchateľ v čase 8.00 – 14.00 h
poškodil na J. Jonáša vchodové
dvere a spôsobil škodu 60 eur.
• O deň neskôr 6. 11., zatkla hliadka polície osobu na Eisnerovej,
pretože bol na ňu vydaný príkaz
na zatknutie.
• V stredu 7. 11., zaistila
hliadka polície vodiča nákladného vozidla, pretože pri dychovej skúške mu zamerali v krvi alkohol. Vodičovi zadržali vodičský
preukaz.
• O deň neskôr 8. 11., neznámy páchateľ rozbil na J. Smreka
zadné pravé okno na osobnom
motorovom vozidle čím majiteľke
spôsobil škodu 100 eur.

• V ten istý deň neznámy
páchateľ na Novoveskej ulici telefonicky vyhrážal občianke DNV.
Prípad vyšetruje polícia.
• Vo štvrtok 8. 11., neznámy
páchateľ ukradol z vchodu na
Novoveskej drevený botník, z bytu
práčku, chladničku, TV prijímač,
počítač, rozkladaciu posteľ a iné
veci celkovej hodnoty 4 048 eur.
• V pondelok 12. 11., hladka polície po 22. h na Eisnerovej zaistila
občianku, ktorá páchala priestupok, keď slovne a fyzicky napadla
občianku DNV.
• V ten istý deň neznámy
páchateľ v OD Tesco ukradol dve
fľaše vodky a spôsobil škodu takmer 12 eur.
• V
stredu
14.
11.,
v popoludňajších a nočných
hodinách rušili denný a nočný pokoj neznáme osoby na Istrijskej,
pričom majitelia rodinných domov
zavolali políciu. Prípad preveruje
polícia.
• V ten istý deň oznámil občan
DNV napadnutie iným občanom,
ktorý bol pod vplyvom alkoholu.
Prípad polícia vyšetruje.
* V piatok 16. 11. zaistila hliadka
na Opletalovej ulici vodiča, ktorý
jazdil pod vplyvom alkoholu.
OO PZ DNV

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v BRATISLAVE

POZOR NA PODVODNÍKOV
Vzhľadom na trestnú činnosť
páchanú najmä na senioroch,
dovoľujeme si vás upozorniť na
nasledovné prípady:
Niekto vám zavolá domov
a predstaví sa ako váš príbuzný
(syn, dcéra, vnuk/čka) a žiada
vás ihneď o ﬁnančnú pomoc
(najčastejšie na kúpu vozidla)
s tým, že pre peniaze pošle svojho kamaráta:
• overte si spätným volaním, či ide
naozaj o príbuzného, za ktorého
sa vydáva (zavolajte vášmu
príbuznému a jeho číslo späť)
• nedávajte peniaze osobe, ktorú
nepoznáte.
Niekto vás osloví na ulici
(najčastejšie z motorového vozidla), že jeho známy (kamarát,
šéf, príbuzný) mal nehodu
a potrebuje požičať peniaze na
zaplatenie ošetrenia v nemocnici (opravu alebo odtiahnutie

vozidla) a tieto osoby by vám
ponúkali ako zálohu inú menu
alebo vec:
• nepristupujte na takúto
požiadavku
• zdravotná pomoc v SR sa
poskytuje bezplatne každému bez
výhrady
Niekto vám zazvoní pri dverách
a predstaví sa ako pracovník istej
spoločnosti s tým, že vám prišiel
vrátiť peniaze alebo odovzdať
výhru:
• nevpúšťajte takúto osou do bytu
• elektrárne, vodárne a iné
spoločnosti peniaze neposielajú
v hotovosti
Niekto vám zazvoní pri dverách
a chce odpísať plyn, vodu, elektromer:
• ak ste sami doma žiadajte od
osoby preukaz zamestnanca
spoločnosti požiadajte Vášho
suseda, aby bol prítomný pri vstupe

takejto osoby do vášho bytu
• ak sa osoba dôveryhodne
nepreukáže, nepozývajte ju do
bytu
Ak sa vám stane niektorá
z popísaných udalostí, snažte
sa zapamätať si: popis osôb,
výzor, oblečenie, vozidlo (EČV,
typ, farba) a iné zvláštnosti. Vo
všetkých prípadoch ihneď zavojate
POLÍCIU číslo 158
Ako treba správne privolať pomoc
polície na bezplatnom čísle 158!

predstaviť sa celým menom
oznámiť miesto, kde sa nachádzate
oznámiť udalosť, ktorá vás prinútila
zavolať
oznámiť Vaše telefónne číslo pre
prípad spätného overenia oznámenia
odpovedať na doplňujúce otázky
riadiť sa pokynmi a odporúčaniami
polície
BUĎTE OSTRAŽITÍ A NEDAJTE
ŠANCU PODVODNÍKOM!

Príprava obyvateľov

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Postup pri manipulácii s podozrivou Po príchode zasahujúcich jednotiek
zásielkou:
správať sa podľa pokynov veliteľa
Netriasť so zásielkou, neotvárať zásahu.
a nevyberať obsah.
Niektoré z možných identiﬁkačných
Vložiť zásielku do plastového znakov podozrivej zásielky:
vrecka alebo iného vhodného Veľa známok na obálke.
uzatvárateľného obalu.
Neznámy odosielateľ.
Pri vysypaní obsahu tento neutierať Nesprávne napísaná adresa, ne(nevíriť), ale okamžite zakryť správne tituly a oslovenie adresáta.
fóliou, papierom, smetným košom Uvedené tituly, ale žiadne meno
a podobne. Ak sa prášok dostal na a priezvisko.
odev, tento vyzliecť a ďalej s ním Gramatické chyby, neuvedená
manipulovať podobne
spiatočná adresa.
ako s podozrivou zásielkou.
Olejové alebo farebné škvrny,
Nahlásiť podozrivú zásielku na podozrivý zápach.
tiesňovú linku, tel. č.: 112, 158, 150. Vyššia hmotnosť listu.
Opustiť miestnosť, vypnúť ven- Tvarovo nesúmemá alebo nerovná
tiláciu, uzatvoriť okná a dvere, obálka, vyčnievajúce drôty alebo
zabrániť vstupu do
kovové fólie.
miestnosti iným osobám.
Veľa zabezpečovacieho materiálu,
Označiť priestory oznamom ako lepiace pásky, nálepky ap.
POZOR, PODOZRIVÁ
Veľa nápisov a označení, farebne
ZÁSIELKA! NEVSTUPOVAŤ!
a tvarovo pútavých nálepiek s texUmyť si ruky mydlom a vlažnou tom alebo
vodou, pri kontaminácii odevu obrázkami.
osprchovať sa od
Označenie na obálke ako
hlavy nadol.
„dôverné”, „do vlastných rúk“ aleVypracovať zoznam osôb, ktoré bo „c/sobné“.
prišli do styku so zásielkou a tento Odlišné miesto odoslania na spätodovzdať
nej adrese od miesta odoslania na
veliteľovi zásahu.
pošte.

Milý Ježiško, na Vianoce
by som si želala tučné bankové
konto a štíhle telo. Ale prosím
ťa nepopleť si to ako minulý rok...
•••
Ženy sú ako drogy.
V mladosti s nimi začneš
a do smrti ti ničia život.
•••

- Mamííí? - Prosím.
- Opuchol mi prst!
- Ako si na to prišiel?
- Nezmestí sa mi do nosa.
•••
- Miláčik, chcela by som
pod stromček dievčatko.
- Čo blázniš?! Veď by mu
do očí napadalo ihličie!

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel.: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý
nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v júli a auguste. Tlač: ART&PRESS spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
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