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vydavateľa
...aby každý deň bol pre teba
sviatkom... S rovnakým, či podobným želaním sa občas stretneme.
A musí byť nesmiernym
šťastím pre človeka, ak sa s jeho naplnením denne prebúdza i usína.
Je to vo vedomí. Chcieť a
môcť. Lebo keď chcem – tak aj
môžem. Nepotrebujem k tomu
ani kalendár. Ten iba pripomína zábudlivým.
Bol Sviatok práce, sviatok
Nanebovzatia Pána, bude Deň
víťazstva nad fašizmom, Deň
matiek (všetko práve teraz v
máji).
S históriou si mnohí netykajú. Nedávna anketa medzi
mladými dopadla priam katastrofálne. O tom, čo osobne
neprežili, nemali ani potuchy. Ani rodina, ani škola,
ani... nik si nepokladal za povinnosť hovoriť, vysvetliť, čo
bolo pred. Pred sedemnástimi,
dvadsiatimi, ...timi rokmi.
Nám starším to nechýba.
Buď sme prežili ako priamy
účastníci, hovorilo sa o udalostiach doma, učili sme sa (aj
zapamätali) v škole.
Bolo menej príležitostí, menej ponúk, menej... všeličoho.
Nezabúdajme ani my.
Deň matiek nám nebude
musieť pripomínať kalendár.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

2.5. 2008

Ročník: XVIII.

Číslo: 9

V čísle:

1 Pribudnú nové byty
2 Z radnice * Z ateliéru architekta
3 Slovo majú Novovešťania 4 Kultúra
5 Spoločenská kronika * Ponuka autoservisov
* Očkovanie psov 6 7 Inzercia
8 Z policajného zápisníka • Šport

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Hody v Devínskej Novej Vsi,
podľa dostupných informácií,
budú 10. - 11. mája 2008.

Očkovanie proti besnote bude v sobotu 10. mája 2008 od
8°° do 12°° na Novoveskej 9 vo
veterinárnej ambulancii.
Aj v Devínskej začali s jarnou
opravou komunikácií 3. a 4. triedy.

Bratislavská dostihová sezóna začala. V roku 2008 bude
v Starom háji (Petržalka) 16
dostihových mítingov. Termíny: najbližšie: 11. 5., 18. 5., 1. 6.,
19. 6., 13. 7.

Samove hry v sobotu 19.4. prilákali širokou a pestrou ponukou.

Samove hry
Vydarené podujatie zažila
Devínska, najmä deti, v sobotu
19. apríla počas celého popoludnia.
Vystúpenia skupín historického šermu, dobových tancov a hudby, množstvo stánkov ponúkajúcich remeselnícke výrobky a občerstvenie,
exkurzia o histórii Devínskej,
spoznávanie živej i neživej prírody Pieskovca a devínskej Kobyly, infostánky, či návšteva
Múzea kultúry Chorvátov na
Slovensku, dali záujemcom poriadne zabrať, ak chceli vidieť a zažiť čo najviac.
Podujatie, ktoré organizovala Turistická informačná kancelária a Istra centrum v spolupráci s mestskou časťou DNV
a Bratislavským samospráv-

nym krajom prilákalo záujemcov z Devínskej ale aj z
blízkeho okolia. Odchádzali
spokojní.
r, foto amb

Pre vyznávačov cykloturistiky
začal 26. 4. premávať špeciálny
autobus č. 128 z Petržalky cez
Patrónku a Dúbravku až do DNV
na ulicu Na hriadkach.
Jazdí v 120 min. intervaloch
a pre kolektívy je možnosť objednať autobus na tel. č.: 02/
5950 1431.

Pribudnú nové byty
V Devínskej Novej Vsi do konca
budúceho roku dokončia nový bytový súbor s názvom Devínsky dvor.
Developerom tohto projektu je spoločnosť Benuga Slovakia.
Obytný súbor situovaný neďaleko
automobilky Volkswagen bude pozostávať z dvanástich štvorpodlažných objektov s piatym ustupujúcim
podlažím. Byty budú mať obývateľnú
plochu od 55 do 77 štvorcových
metrov, na prízemí k nim budú patriť
malé oplotené predzáhradky, byty
na poschodiach budú mať balkóny,
na najvyšších podlažiach terasy. Napriek tomu, že ide o málopodlažnú

zástavbu, v každom obytnom dome
bude výťah. K bytom budú patriť aj
pivnice a komory, k dispozícii bude
aj dostatočný počet parkovacích
miest.
Na prízemí niektorých budov sú
navrhnuté priestory pre obchod a
služby. Miesto pre svoje prevádzky
by tu mohli nájsť prevádzkovatelia
služieb.
Úzavierka dnešného čísla
bola 24.4. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 8.5. 2008,
číslo vyjde 16.5. 2008.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastupiteľstva (MR MZ) DNV sa zišla 22. 1.
2008 na svojom riadnom zasadnutí.
Z prerokovaných materiálov a prijatých uznesení vyberáme:
MR MZ MČ DNV
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh rozdelenia prostriedkov FOPER v znení pripomienok po jeho
prerokovaní v komisiách MZ,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
Poriadok odmeňovania zamestnancov MČ DNV podľa predloženého
návrhu po prerokovaní v komisiách
MZ a v poslaneckých kluboch,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
zámer umiestnenia kompostárne na
pozemkoch parc. č. E-667/2 a parc.
č. E-667/3 o celkovej výmere 4947
m2 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy,
odporučila schváliť ﬁnančné náklady vo výške 250.000.- Sk na 1. etapu realizácie zámeru vybudovania
kompostárne, schválila uvoľnenie
50.000.- Sk na vypracovanie objemovej štúdie lokalitného programu
verejnoprávnych aktivít (kompostáreň, hasiči, Denova),
- vyjadrila súhlas s opravou budovy a nádvoria Istrijskej ul. č. 6 s
ﬁnančným nákladom do 150 tis. Sk,
s výnimkou rekonštrukcie okien s ﬁnančným krytím zdrojov z prebytku
hospodárenia VHČ prostredníctvom
príspevkovej organizácie Denova,
- odporučila MZ MČ DNV prerokovať návrh na riešenie náhradných bytov po zapracovaní pripomienok MR,
- schválila prenájom vyhradených
parkovacích miest na obdobie od
1. 5. 2008 do 30. 4. 2009 I. Bukovčana 4 – 6: Dušan Osuch 9.000.- Sk,

KOL – EKO, s. r. o. 9.000.- Sk, XONIX, s. r. o. 8.850.- Sk, I. Bukovčana
16 – 18: Ing. Stanislav Ďuriš 10.700.Sk, Miroslav Blatnický 9.000.- Sk,
Róbert Vallo 8.200.- Sk, JUDr. Peter Vrábel 9.000.- Sk, Eisnerova ul – LC: Otto
Bortlík 10.000.- Sk, Otto Bortlík 10.000.Sk, Mária Ďurkovská 8.200.- Sk,
Eisnerova ul. – VUB: Melita Gwerková
8.200.- Sk, MUDr. Marta Klampárová
8.200.- Sk
- schválila prenájom nebytových priestorov v objekte VUZ na ul. Š. Králika 1,
miestnosť č. 210 b o výmere 41,54 m2
a miestnosť č. 211 o výmere 16,67 m2
za účelom zriadenia kancelárskych
priestorov pre p. Ľub. Harmadyho na
zriadenie Autoškoly – Harmi na dobu
neurčitú za sadzbu 2.500.- Sk/m2,
s uvedením v zmluve 2 - mesačného
vádia, ktoré sa vráti po skončení zmluvného vzťahu,
- schválila postup prerokovania výstavby jednotlivých stavieb objektov garáži
– prístavba garáži k objektu VUZ ul. Š.
Králika, novostavba garáži P. Horova,
novostavba garáži Na Grbe – DSS,
novostavba garáži ul. J. Smreka, po usporiadaní majetkovo – právnych vzťahov, (geometrické odčlenenie a súhlas
primátora), vyjadrila súhlas s využitím
pozemku a uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na pozemok parc. č.
2565/63 v k. ú. DNV na výstavbu parkovacieho domu pre 220 státi, 1.NP a
2.NP, podľa predloženého návrhu spoločnosti Investment Consulting Intarnationál, s. r. o. po prerokovaní s občanmi, vyjadrila súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na časti pozemku
parc. č. 2565/110 a 2565/109 v
k. ú. DNV po geometrickom odčlenení
pre výstavbu garáži 69 státi o celkovej
výmere 3.185 m2 podľa predloženého

Z ateliéru architekta
MČ DNV Ing. M. Beláčka
sme sa dozvedeli
• V rámci rekonštrukcie Železničnej stanice Devínska Nová Ves
je aj úprava okolia, upravuje sa aj
pohyb chodcov, vybudovanie nových chodníkov a prechodov pre
chodcov. Na základe dopravného
riešenia bude postupne vybudoDEVEX 2

vaných 76 parkovacích státí. Časť
parkovísk je navrhnutá ako samostatný blok 50 státí s možnosťou
stráženia. Je spracované aj nové
dopravné značenie.
• V priestore Lamačskej brány je
navrhnuté nové dopravné napojenie diaľnice D2 s cestami I/2 a
II/505 prostredníctvom veľkých
okružných križovatiek, napojenie

návrhu spoločnosti Investment Consulting Internationál, s. r. o. v rozsahu 35
bytových jednotiek s s dvomi podlažiami podzemných garáži, vyjadrila
súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na časti pozemku parc. č.
2565/109 v k. ú. DNV po geometrickom odčlenení pre výstavbu 80 státi
o celkovej výmere 800 m2 spoločnosti
Investment Consulting Internationál,
s. r. o. po prerokovaní s občanmi, s preverením možnosti presunu umiestnenia
k ulici J. Poničana,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
asanáciu nevyhovujúcich objektov Istrijská 68 (kvetinárstvo, kaderníctvo,
pekáreň, bývalú stolársku dielňu,
kapustáreň) identiﬁkovaných podľa
súpisných čísiel, graﬁckého plánu asanácie a vizuálizácie do max. sumy
500 tis. Sk s rozpočtovým krytím
z mimorozpočtového fondu FOPER a
s návrhom na vytvorenie dláždených
plôch,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v lokalite „Srdce“, pozemok parc.
č. 3450 o výmere 5.520 m2 a pozemok parc. č. 3451 o výmere 4.602 m2
uvedených na liste vl. Č. 4130 za
cenu 5.- Sk/m2 na dobu určitú 5 rokov
s možnosťou jej predĺženia,
- schválila vybudovanie spevnenej
plochy pre vybudovanie parkoviska
– dvor Mýtnice, pre minimálne 8 parkovacích miest s podmienkou ich následného prenajatia nájomníkmi objektu Istrijská 49,
- vyjadrila súhlas s poskytnutím ﬁnančnej dotácie 20.000.- Sk na prepravu a ubytovanie Mažoretiek Tina na
Majstrovstvá Slovenska v dňoch 13.
– 15. 6. 2008 z rezervy pre športové
kluby, vyjadrila súhlas s poskytnutím

10.000.- Sk na šitie kostýmov taktiež
z rezervy pre športové kluby, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV upovedomiť konateľa DNV ŠPORT, spol.
s r. o. o povinnosti zahrnúť kostýmy
do majetku DNV ŠPORT, spol. s r. o.
a dať ich do užívania súboru Mažoretiek Tina,
- vyjadrila súhlas s poskytnutím
účelovej dotácie z účelovej rezervy na kultúru prostredníctvom Istra-centra na nákup krojov, krojových
doplnkov a nástrojov pre subjekty
DFS KOBYLKA, FS ČRIP, Matičiarik
– MO MATICA SLOVENSKÁ DNV
a Grbarčieta vo výške a 33.000.Sk a pre súbor HYDROROCK a ROSICA vo výške a �9.000.- Sk,
- schválila zámer kultúrnej akcie
„Spomienka na život Rudolfa Slobodu pri príležitosti nedožitého jubilea
70 rokov“,
- vyjadrila súhlas s poskytnutím ﬁnančného príspevku na zabezpečenie chrámového koncertu „Laudate
Dominum“ do výšky 10.000.- Sk
z neformálnych aktivít,
- vyjadrila súhlas s poskytnutím
mimoriadneho ﬁnančného príspevku na úhradu časti nákladov na prípravu náročnej choreograﬁe na 20.
ročník Festivalu Chorvátskej kultúry,
spoločný program FS Črip a Grbarčieta vo výške 8. 000.- Sk z fondu
kultúry,
- zobrala na vedomie programovú
štruktúru a odporúča ﬁnančné krytie
viazané na kultúru a kultúrne aktivity
do výšky 150.000.- Sk,
- požiadala starostu MČ DNV aby
požiadal Bratis. samosprávny kraj
o príspevok na zabezpečenie organizácie 20 roč. Festivalu Chorvátskej kultúry vo výške 50.000.- Sk. r

MČ Bratislava Dúbravka prostredníctvom predĺženia Saratovskej ulice v štvorpruhovom šírkovom usporiadaní po vstup do územia Lamačskej brány.
Prestupový uzol hromadnej
dopravy lokalizovaný v blízkosti
vstupného priestoru do zástavby
Lamačskej brány. Investor The
Port, časová etapizácia do konca
roku 2010.
• Nad bývalým areálom pohraničnej polície na Bystrickej ulici,

do úrovne predĺženia Opletalovej
ulice sa postupne začína výstavba
bytov, obchodov a služieb. Informácie na stránke www.devinsky-dvor.sk.
• V súčasnej dobe sa realizuje
rekonštrukcia objektu telekomunikačnej budovy na Istrijskej ulici
v ktorej bola umiestnená pošta.
Plánovaná doba rekonštrukcie 6
mesiacov. Dátové centrum bude
bez trvalej obsluhy, bude v ňom
umiestnená len strážna služba.

Na zachovanie Devexu
Úvod aj dnes vynechám. Predpokladám, že občania a čitatelia Devexu sú v obraze. (Ak nie,
rád informácie podám).
Do 25. 4. 2008 jednotlivci
prispeli za zachovanie Devexu
sumou 70 350 Sk.
Od 8. 4. do 25. 4. 2008 prispeli: z ul. I. Bukovčana: M. Koláriková, z ul. Bridlicová: A. Kaiserová, z ul. Bystrická: J. Hrouda,
z ul. Hradištná: M. Matejová,
M. Mikovičová, K. Zapletalová,
I. Kovačovská, z ul. Charkovskej: I. Duffek, z ul. J. Jonáša:
E. Németh, z ul. Janšáková: R.
Encingerová, F. Lukeš, J. Štanský, I. Kovár, z ul. Kosatcová:

M. Dúbravčík, z ul. Mečíková:
r. Košírelová, R. Tušková, z ul.
Mlynská: J. Ebringer, z ul. Na
grbe: F. Vlašičová, A. Adamová, z ul. Na vyhliadke: V. Paulík,
M. Beňová, z ul. Novoveská:
A. Hoffmanová, H. Kostolanská, L. Németh, z ul. Opletalová: K. Strapek, M. Biliková,
J. Hetﬂejšová, z ul. Pieskovcová: D. Streďanský, J. Cvečko,
P. Preisinger, z ul. Pod Lipovým: Ľ. Perbecká, O. Ryšánek,
M. Gulišová, z ul. Poniklecová: M. Hamašová, z Prímoravskej: M. Sofková, z ul. 1. mája:
J. Ščepánová, z Tehliarskej:
F. Ebner, z Veľkých Levár: M.
Dunarová-Závodská.

ZA BEZPEČNEJŠIE NA NAŠICH CESTÁCH
- Neplánujete sa v DEVEXe venovať zníženiu maximálnej povolenej
rýchlosti medzi DNV a Bratislavou z
90km/h na 60km/h? Domnievam sa,
že ešte stále nikto rozumne neobjasnil tento nezmyselný krok..
- Myslím celú tú cestu od konca Eisnerovej popri Pegas klube, až po výjazd
na diaľnicu D2 - kedysi tu bol úsek
cesty mimo obce - 90km/h... Takisto
cesta od diaľnice po Volkswagen - tiež
bola mimo obce... Dnes je obec Bratislava až po Kamenný mlyn v smere
na Stupavu - všade odtiaľ je 60km/h.
Na internete som sa dočítal - konkrétne v Postrehoch pána J. Drahovského
http://auto.sme.sk/c/3830215/postreh-jozefa-drahovskeho-je-sestdesiatka-v-meste-rozumna.html - že zníženie
tejto rýchlosti je výsledkom ťahaníc
medzi magistrátom a miestnymi zastupiteľstvami. No nikde nie je nič
konkrétne. Celkom by ma to zaujímalo, čo je teda reálne vo veci.
Netvrdím, že celý úsek od diaľnice po Devínsku Novú Ves by mala
byť MPR 90km/h, viď tá križovatka
„smrti“ pri Pegas klube (iste ju dobre poznáte, ja sám som tam mal
zopár kolízií). No donedávna bol
reálny stav taký, že medzi diaľnicou
a DNV bol úsek „mimo obce“ a tá
križovatka smrti bola upravená na
rýchlosť 60km/h. Myslím, ž+e na
ostatných úsekoch (ako je štátna
cesta 505 popri Volkswagene alebo

ako je úsek medzi DNV a tou nešťastnou križovatkou, alebo ako je úsek
medzi diaľnicou a tou križovatkou)
by mohla zostať tá rýchlosť 80km/h
- 90km/h. S výnimkou tej križovatky nevidím dôvod jazdiť cez pole
60km/h (pri prekročení o 20km/h sa
berie vodičské oprávnenie). Rovnaká
situácia je aj v smere na Devín, kde
v minulosti bola tabuľa koniec obce

Vydavateľ rokuje aj ďalej s
ﬁrmami, podnikateľmi a sponzormi tak, aby rok 2008, aj
s podporou čitateľov zvládol.
Zvládneme spoločne!
Potrebné náklady (chýbajúca
dotácia) na druhý polrok 2007
predstavovali 110 000 Sk a
vďaka vám prispievateľom, inzerentom a sponzorom sme spoločne zvládli.
Prostriedky, ktoré vydavateľ potrebuje získať na rok 2008 predstavujú 275 600 Sk. (Od začiatku roka je zmena papiera
spôsobu tlače, počet výtlačkov
sa zvýšil o 300 kusov !!). Z doterajšieho vývoja: príspevky od
čitateľov, príjmy z inzercie, príjmy od sponzorov vyzerá situácia pre rok 2008 zvládnuteľná.
Je to tak trocha nonsens.
K tej križovatke smrti. Nachádza sa na frekventovanej ceste,
kde jazdia nákladné vozidlá do
Volkswagenu a množstvo áut.
Maximálna povolená rýchlosť
bola aj tu znížená na 60km/h ešte
pokiaľ bol tento úsek cesty „mimo
obce“... Dosť navštevujem mesto Senec a som svedkom toho, že všetky
nebezpečné križovatky sa tu riešia
kruhovými objazdmi, v ktorých síce

Slovo majú Novoveštania
DNV, 90kmh úsek, pri záhradách
spomalenie na 70km/h, potom znova 90km/h a potom značka začiatok
obce Devín.
Paradoxy
Dôkazom, že zrušenie tabúľ (začiatok-koniec obce DNV) bolo veľmi
narýchlo sú aj viaceré pozostalé
značky. Napríklad pri Presskame je
značka „pozor, križovatka s vedľajšou cestou“ - ktorá sa používa mimo
obce (namiesto „hlavná cesta“), hoci
tento úsek je po novom už v obci. Pri
kruhovom objazde pred Volkswagenom (ktorý je po novom tiež už v obci
- 60km/h) je „spomalenie“ na 70km/
h. Spomínal som aj úsek medzi DNV
a Devínom... Súčasný stav je taký, že
značka koniec obce DNV tam nie je
a teda až po Devín je maximálna
povolená rýchlosť 60km/h, s výnimkou záhrad, kde je „spomalenie“ na
70km/h.

môže dôjsť k nehode - no väčšinou sú
to nehody, kedy sú len doškriabané
a dokrčené plechy (pokiaľ nejde o
ohrozenie života, môže nám to byť
jedno). Čudujem sa teda, prečo sa
MČ DNV (v ktorej katastri sa križovatka nachádza) nesnaží lobovať za
pretvorenie tejto križovatky na kruhový objazd (taký ako je pri Volkswagene). Podobne by sa mohla riešiť aj
klasická trianglová križovatka hneď
za železničným nadjazdom pri opúšťaní DNV. Pokiaľ ma pamäť neklame,
už sa nad tým v minulosti uvažovalo,
tak neviem, prečo sa to nakoniec vypustilo.
Devex čítam pravidelne a dúfam, že aj táto smutná nehoda, ku
ktorej nemuselo dôjsť, bude mementom pre poslancov, aby sa snažili
zbezpečniť prístupové cesty do DNV,
aby sa už podobná nehoda nezopakovala...
r,vt

Presné sumy: získané a potrebné vydavateľ bude pravidelne zverejňovať.
Tým, čo prispievajú prostredníctvom banky sa ospravedlňujem, ale výpisy dostávam len
raz mesačne a tak zverejňovať
prispievateľov môžem vždy až
po ôsmom v mesiaci.
Všetkým, za vydavateľa i za
čitateľov Devexu, za doterajšiu podporu a pomoc patrí
vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug,
Kalištná 9
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078

Ako televízia?
Nerozumieme podmienkam, za
akých funguje v Devínskej káblová
televízia. Počúvame o akýchsi zmenách v prevádzkovateľoch, rastroch,
programoch, cenách. Aj to, že TKR,
teda televízny káblový rozvod má
viac majiteľov, ktorí sa nevedia dohodnúť. Nerozumieme, prečo by sme
mali platiť viac, keď sme si nič naviac neobjednali. Prečo je v ponuke
miestna televízia DTV, keď jej ponuka nemôže dosahovať úroveň staníc,
ktoré ponúkajú ﬁlmy, spravodajstvo,
šport, kultúru zo sveta a musia mať
iné náklady na výrobu.
Žiadame spoľahlivé informácie!
keď už páni poslanci ignorujú Devex
a ľúto im je z našich daní zaplatiť za
uverejnenie informácií pre nás, občanov a voličov, o tejto záležitosti, nech
teda dajú vytlačiť kompletné a vyčerpávajúce informácie a doručia ich do
každej schránky, každému občanovi.
rn

Vydržte!
Pán vydavateľ, nedajte sa odradiť!
Jeden z nami volených zástupcov sa
vyjadril, že iba čakajú, kedy vás to
prestane baviť, veď aj tak to nemôžete vydržať! Veď do volieb je ešte ďaleko a tak dlho vydržať nemôžte! Sic!
My občania vám veríme a držíme
palce. Aj vás podporíme. Finančne
aj pozháňať sponzorov. Veci verejné
majú byť verejné, v slobodnom svete
a v demokracii tomu tak je. Prečo u
nás by to malo byť ináč?
občania z J. Smreka
DEVEX 3

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

I T A

E T U

centrum pre voľný čas
Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

3. 5. STRETNEME SA NA DYCHOVKE
májová veselica, do tanca hrá dychová
hudba Veselá muzika
vo veľkej sále, od 18.00 h, vstupné 100 Sk
6. 5. DEŇ RODINY
verejný koncert, Základnej umeleckej školy v DNV
vo veľkej sále od 18.00 h, vstup voľný
11. 5. LAUDATE DOMINUM
chrámový koncert z cyklu koncertov vážnej hudby
v kostole Ducha sv.
18. 5. DEŇ MATIEK
spoločenské posedenie MO JDS DNV
vo veľkej sále
25. 5. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ PIESEŇ
festivalová prehliadka slovenských
národných a ľudových piesní
v podaní súborov a sólistov. Podujatie pripravené MO MS DNV s podporou MČ DNV
v kultúrnej záhrade od 15.00 h.

POZÝVAME VÁS !
3.5.2008 Bratislavský majáles
na hlavnom námestí od 10.00hod-16.00hod.
naša ZUŠ sa bude prezentovať
v čase od 12.00-13.00hod.
6.5.2008 Koncert ku Dňu rodiny
- IstraCentrum o 18.00hod.
11.5.2008 Koncert ku Dňu matiek
- Kostol Ducha Svätého o17.00hod.
15.5. 2008 Absolventský koncert
- Zichyho palác 18.00hod.
24.5.-25.5.2008 Festival slovenskej národnej piesne:
24.5.2008 Kostol Ducha Svätého 18.00hod.
25.5.2008 IstraCentrum

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
TIK: Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h.,
Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

PRÍRODA DEVÍNSKEJ KOBYLY
turistická vychádzka so sprievodcom, zraz:15.00 h.
ČAROVNÝ SCHLOSS HOFF, Rakúsko
autobusová exkurzia so sprievodcom.
Poplatok 200 Sk a 8 eur.
NÁRODNÝ PARK DONAU-AUEN, Rakúsko
turistická exkurzia so sprievodcom.
Doprava individuálna.

3. 5.
17. 5.
24. 5.

Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred:
02/6477 0260, www.tikdnv.sk

Program kina DEVÍN
V Devíne
(nie v Devínskej)

3.5. (so) o 17 a 19,30 h.
RAMBO 4 DO PEKLA A SPäŤ

7.-8.5. (str. a štv.) o 19,30 h.
10000 PRED KRISTOM
•••
11.5. (ne) o 19,30 h.
UHOL POHĽADU

Viac na www.dkdevin.amﬁk.sk

Hodiny otvorených dverí Matice slovenskej
Miestny odbor Matice Slovenskej v Devínskej Novej Vsi
ponúka obyvateľom Devínskej
možnosť stretnúť sa s členmi
DEVEX 4

výboru miestneho odboru Matice slovenskej a prediskutovať s nimi svoje návrhy alebo
pripomienky k činnosti miest-

Štúrov Devín
Je zaujímavé, ako sa niekedy spočiatku nenápadné udalosti stávajú
historicky významnými. Jednou z takých je aj vychádzka študentov Evanjelického lýcea v Bratislave na hrad
Devín 24. apríla 1836. Zorganizovali ju Ľudovít Štúr so svojimi priateľmi.
Na Devíne spomenul Štúr vo svojom
príhovore históriu Veľkej Moravy a
po odznení básní a piesní si účastníci
výletu zvolili k svojmu menu druhé,
slovanské meno, ktoré mali verejne
používať. Tak prijal Hurban ku krstnému menu Jozef slovanské meno
Miloslav, August Škultéty – Horislav,
Štúr si pridal meno Velislav a ostatní
urobili podobne. Vychádzka sa dostala do histórie a do učebníc dejepisu a slovenskej literatúry.
Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi (DNV) v spolupráci s odbormi v Starom Meste

neho odboru v rámci pravidelných hodín otvorených dverí
Matice slovenskej.
Najbližšia hodina otvorených
dverí sa uskutoční
v pondelok 5. mája 2008 od
18.00 do 19.00

a Dúbravke zorganizovali v sobotu
26. mája 2008 na hrade Devín spomienku na tento významný moment
v slovenských dejinách. Účastníci z
DNV putovali na miesto stretnutia
buď autobusom, alebo pešo po
svahoch Devínskej Kobyly. Po predchádzajúcom upršanom dni a po
dopoludňajšej zatiahnutej oblohe sa
popoludní vyčasilo a účastníci boli
odmenení krásnymi výhľadmi do
okolia zo slnkom zaliateho devínskeho brala. K zhromaždeným sa
prihovorila pani Eva Kristínová, ktorá umocnila slávnostnosť chvíle recitáciou slovenských básní. Na záver
sme si spoločne zaspievali niekoľko
slovenských hymnických piesní.
Ďakujem obyvateľom Devínskej
Novej Vsi za účasť na tomto podujatí a už teraz ich pozývam na Štúrov
Devín na budúci rok.
Ing. Ján Žatko, predseda miestneho odboru Matice slovenskej v DNV

v zasadačke Istracentra na Istrijskej 6
(Oproti kancelárie DNV šport).
Tešíme sa na vzájomné
stretnutie.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Blahozeláme
ˇ
Dňa 26. 4. 2008 sa
dožil 80. rokov
drahý manžel, otec
a starý otec,
MUDr. Ján ADAM.
Prajeme mu do
ďalších rokov,
veľa zdravia a pohody.
Manželka a deti s rodinami

Odišli z našich radov
Ján ŽÁČIK
Nech odpočíva v pokoji!

‘
Podakovanie
Ďakujeme celej rodine,
priateľom a známym
za účasť
a kvetinové dary na pohrebe
našej drahej dcéry
Ľubky WOJČIAKOVEJ
rod. ADAMOVEJ,
dňa 10. 4. 2008.
Smútiaca rodina

Spomienka
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na
našich drahých,
ktorí nás
v krátkom čase po sebe,
navždy opustili.
9. mája uplynú dva roky
od odchodu
milovaného manžela,
otca, dedka,
brata a kamaráta
Jožka KRAJČÍRA

a 3. mája bude rok
čo sa pobral
na večný odpočinok
jeho svokor a náš otec, dedko,
pradedko a manžel

Eduard ŠČEPÁN
Prosíme, venujte
im tichú spomienku.
Vďaka, že boli.

C

horvátsky kultúrny spolok v
DNV zorganizoval v ostatnom
období dve mimoriadne zaujímavé podujatia.
O koncerte umelcov z chorvátskeho
Vrbovca, ktorí v sobotu 12. 4. 2008
pred zaplnenou veľkou sálou Istra
centra predviedli svoj program na vynikajúcej úrovni sa už v minulom čísle
DEVEXu písalo.
V piatok 18. 4. 2008 plný autobus
našich členov navštívil pútnické miesto
Skalka pri Trenčíne. Cieľom našej cesty bolo pozdraviť nášho priateľa 87-ročného jezuitu pátra Ferdiša Takáča,
ktorý tu slúžil sv. omšu pri príležitosti
61. výročia svojho vysvätenia za kňaza.
Pátra Takáča, rodáka z Chorvátske-

MÔŽE BYŤ VAŠIM!
Pri návšteve autoservisu Presskam SEAT v Dúbravke na Saratovskej sme sa stretli s bývalým
riaditeľom Škoda Auto Slovensko Ing. Štefanom Chudobom.
Rozhovoru priamo na mieste
sa nebránil.
- Veľký riaditeľ v malom servise?
• Po návrate z Ruska, kde riadil ﬁrmu pre organizovanie obchodnej siete predaja vozidiel
Škoda, zakotvil na Slovensku. V
súčasnosti koučuje trom autorizovaným autoservisom v Bratislave:
�- pre vozidlá SEAT v Dúbravke
na Saratovskej 24 (konečná
električiek),
- a dvom v priestoroch Presskamu Vápenka 4 (kameňolom):
�- pre vozidlá ŠKODA a pre vozidlá AVIA.
Besnota je infekčné ochorenie
postihujúce nervový systém človeka
a prakticky všetkých teplokrvných
stavovcov. Ochorenie vyvoláva vírus,
ktorý sa nachádza v slinách chorého
jedinca, a prenos sa najčastejšie
vyskytuje pohryzením. V mestskom
prostredí sa ako zdroj nákazy uplatňujú nezaočkované psy a mačky, v divej prírode sú to predovšetkým líšky,
vlci a netopiere. Ochorenie prebieha
v niekoľkých fázach a vrcholí paralytickým štádiom s postihnutím všetkých svalov vrátane dýchacích. Smrť
nastáva následkom udusenia. Bes-

ho Grobu mnohí z nás poznajú zo sv.
omší, ktoré už 19 rokov chodí slúžiť pri
príležitosti Festivalu chorvátskej kultúry
k nám do DNV.
A prečo práve na Skalke? Oslávenec to vysvetlil v kázni, že práve tu v
tomto kostolíku slúžil prvú sv. omšu po
svojej tajnej vysviacke za kňaza.
Neskrýval dojatie pri spomienke,
že vtedy bol na sv. omši prítomný iba

Púť v Skalke
pri Trenčíne
jeden človek a dnes tu má plný kostol
priateľov.
Keďže páter Takáč pôsobil i v Chorvátsku a prišiel ho pozdraviť i plný autobus priateľov zo Záhrebu, sv. omša
sa slúžila v chorvátskom i slovenskom
jazyku. Na konci všetci prítomní odme-

- Čo je vašim cieľom v Presskame?
•So skvelými ľuďmi hľadať cestu čo najbližšie k zákazníkovi.
V autoservise SEAT v Dúbravke
a ŠKODA v Kameňolome - Vápenka 4, sa nám to darí, v ostatných rozbiehame a budujeme
nové činnosti. Lukáš Jurkovič,
ktorý riadi servis v Dúbravke,
(riaditeľom prevádzky je Peter
Urban), vám prezradí viac.
• Okrem predaja nových vozidiel Seat poskytujeme záručný
a pozáručný servis pre značku
Seat, ochotne však poskytneme servis aj iným značkám,
rozšírili sme kapacitu servisu.
Novinkou je, že zákazník môže
v presklenných boxoch sledovať celú opravu svojho „miláčika“, svoj tím sme rozšírili o

nili oslávenca veľkým potleskom.
Po sv. omši sme pred kostolom pripravili pre všetkých prítomných pohostenie ku ktorému prispeli i tamojšia
farnosť a jeho rodáci z Chorvátskeho
Grobu.
Všetci sa tu veľmi dobre cítili. V
domácej debate a spoločných pesničkách však rýchlo prišiel čas a pretože
nás čakala dlhá cesta domov, museli
sme sa s našimi priateľmi a s našim
oslávencom rozlúčiť.
Všetci sme mu želali, aby mu pán
Boh dal pevné zdravie, aby sme ešte
dlho mohli počúvať jeho povzbudivé
kázne pri chorvátskych sv. omšiach.
Ďakujeme všetkým, ktorí si v toto
piatkové popoludnie našli čas a prišli
urobiť radosť tomuto vzácnemu človeku, nášmu priateľovi pátrovi Takáčovi.
Za Chorvátsky kultúrny spolok
Eva Krížová
kvalitných mechanikov zaručujúcich spokojnosť zákazníkov,
pre stálych klientov sme vytvorili vernostnú kartu, ktorá prináša zľavy na nákup materiálu,
náhradných dielov a na prácu,
pre prvých 200 zákazníkov ponúkame v rámci servisnej prehliadky, olejovú náplň do vozidla
zdarma, pripravujeme rozšírenie predaja náhradných dielov
a originálneho príslušenstva
za zvýhodnených podmienok,
ponúkame špeciálne bonusy
na klampiarske a lakírnické práce.
- Kontakt na vás?
Presskam Seat,
Saratovská 26 (konečná
električiek v Dúbravke)
tel.: 02/6453 0150,
0905 979 596

PRÍĎTE SI OVERIŤ PRAVDIVOSŤ
ponúk, cieľov, snažení a výsledkov práce kolektívu autoservisov ﬁrmy Presskam.

Besnota

stále aktuálna
nota nemá špeciﬁckú liečbu, prognóza je
veľmi zlá, lebo úmrtie nastane vo všetkých prípadoch. U ľudí je očkovanie po
pohryznutí dostačujúce. Vzhľadom na dĺžku aktivačnej doby sa stačí aktivovať imunitný systém proti vírusu besnoty a vývoj
ochorenia sa potlačí. Pre závažné prípady
sú k dispozícii aj protilátky proti tomuto
vírusu. Devínska Nová Ves sa nachádza pod úpätím Malých Karpát, ktoré sú
vhodným prostredím pre život líšky. Táto

je v našich podmienkach najčastejším
nositeľom vírusu besnoty. Ešte stále
sa každoročne vo veterinárnom ústave
diagnostikuje niekoľko jedincov pozitívnych na túto chorobu. Najúčinnejším
opatrením predchádzaniu besnoty je
očkovanie zvierat. V prípade pohryzenia neznámym zvieraťom je potrebné
vykonať dôkladné vyčistenie rany a
následne pacienta zaočkovať.
OČKOVANIE PROTI BESNOTE
Termín: 10. mája 2008 (sobota)
Miesto: Veterinárna ambulancia,
Novoveská 9 (MVDr. Baculák)
Čas: 8.00-12.00

DEVEX 5

Zavedenie eura na Slovensku
ceny lízingu nezvýši
zavedení eura, do 30 dní po vyhlásení
konverzného kurzu dostanú informáciu
o sumách v korunách aj v eurách. Na
začiatku roka 2009 zmeníme automaticky a bez poplatkov všetky hodnoty
v korunách na eurové. Prechod na euro
nie je pre nás dôvodom na zvyšovanie
sadzieb ani poplatkov súvisiacich s lízingom,“ hovorí predsedníčka predstavenstva Leasingu Slovenskej sporiteľne
Alžbeta Rigáňová. Leasing Slovenskej
sporiteľne medzi najúspešnejšími poskytovateľmi lízingu. Objem nových obchodov Leasingu Slovenskej sporiteľne
dosiahol v roku 2007 3,7 mld Sk a oproti roku 2006 vzrástol o 414,7 mil. Sk.
V minulom roku spoločnosť posilnila
svoju pozíciu na slovenskom lízingovom
trhu, keď v oﬁciálnom rebríčku Asociácie leasingových spoločností Slovenska
dosiahla celkovo siedme miesto a piate
miesto v segmente ﬁnančného lízingu.
Počas minulého roka spoločnosť zaviedla on-line spracovanie a schvaľovanie klientskych obchodov a úspešne
vstúpila na trh lízingu technológií
a zariadení, kde jej patrí piata priečka
v objeme uzatvorených obchodov.

katalógy
ZDARMA

NÁKUP NA SPLÁTKY
CEZ TRIANGEL
>>
>>

bez navýšenia
dovoz výrobkov zadarmo

Regionálna kancelária Triangel
Fedákova 30 (za OD Saratov), Bratislava - Dúbravka

� 0918 70 90 38

PO - PIA
16.00 - 18.00

STAVEBNINY
Milana Pišúta 3
bývalá textilanka pod komínom

novootvorená

predajňa kompletného stavebného materiálu
otvorené:
pondelok - piatok: 7.00 - 16.00 hod.
sobota: 8.00 - 12.00 hod.
kontakt: tel./fax: 02/6476 1277
DEVEX 6

Nový majiteľ, nový vzhľad,
nové ponuky, nové služby.
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ!

Wh

W HOTEL

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07 Bratislava
aj napriek rekonštrukcii

ENÝ

R
PONÚKAME :
TVO
O
• príjemné posedenie
so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk
(v reštaurácii aj v Snack bare za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií
(do 60 osôb)
• pracovné, spoločenské stretnutia, svadby,
promócie, oslavy
• ubytovanie v novo zariadených izbách
KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ulica 1/A
Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava
tel.č. : 02/6476 1721 , 6476 1610
tel./fax : 02/6476 1780
e-mai: recepcia@whotel.sk

Wh

W HOTEL

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru, mechanika
- opravára nákladných vozidiel značky Renault-Trucks.
Požiadavky:

vyučený v odbore

Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves
Ponúkame:

od 20000 Sk/mesiac, mzda ja závislá
od výkonu, možnosť VP sk. C,
mladý kolektív
zaujímavý sociálny program
školenia v rámci siete Renault Trucks

Životopisy zasielajte:
Galimpex-S, s.r.o., Vápenka 1, 841 07 Bratislava
Kontaktná osoba:
Špirková Naďa, e-mail: spirkova@galimpex-s.sk

tel.: 0903/ 429 815 , 02/ 645 311 54, 55, 56, 57

Nová mena na Slovensku euro sa
aj v lízingu prejaví najneskôr 30 dní
po vyhlásení konverzného kurzu, keď
začnú lízingové spoločnosti zobrazovať klientom nepodnikateľom sumy v oboch menách. Platiť to bude
aj pre zmluvy uzatvorené v období
duálneho zobrazovania cien.
Leasing Slovenskej sporiteľne má už
v súčasnosti všetky zmluvy a ďalšie
dokumenty pre klientov pripravené
na duálne zobrazovanie i na prechod
na spoločnú európsku menu.
Euro prinesie zmenu variabilných
sadzieb lízingu, ktoré využívajú najmä
podnikatelia. Po prechode na novú menu sa bude ich výška odvíjať namiesto
od súčasnej sadzby BRIBOR od sadzby
EURIBOR. Niektorí podnikatelia už
v súčasnosti uzatvárajú lízingové zmluvy v eurách. Po zavedení eura ich už
nebude ovplyvňovať riziko vyplývajúce
z kurzového rozdielu medzi slovenskou
korunou a eurom. „Klienti, ktorí využívajú lízing, sa nemusia obávať zásadných zmien po zavedení eura. Aby si
mohli klienti nepodnikatelia zvyknúť
na to, ako bude vyzerať ich splátka po

S prírodou predo dvermi
Už onedlho si budete môcť vychutnávať
pohodlné bývanie v Bratislave - Devínskej
Novej Vsi a jej pokojnej časti
- Blížne Zamajerské.
Pohodlné bývanie
• v jednej z 12 mestských víl alebo
v rodinnom dome
• 12 km od centra mesta
• s výborným dopravným spojením
(diaľničný obchvat)
• v tichej lokalite s prírodou nadosah

www.zamajerske.sk
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Tel.: 02/ 5464 5363

BICYKLE U MIRA
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INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné
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02 - PREDAJ
• Na výsadbu ponúkam široký sortiment
letničiek, papriky a rajčiny. Na grbe 30.
Tel: 6477 0109
• Predám klavír zn.: Karol Buchta.
Tel: 0907-732 182
• Predám Citroen Xantia, 1.8 pokazený
motor, TP, ŠPZ, STK, EK (37 tis.)
Tel.: 0915-726 902

04 - SLUŽBY

•TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám v Galante veľký 4-izbový
byt v OV, pôvodný stav, 2/6p, za
2,5 mil. Sk.
Tel.: 0904-886 978

•HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
Tel: 6477 4642

07 - ROZLIČNÉ

•Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň.
Kontakt: 0903-105 924
www.chata10.szm.sk

•Hľadáme automechanikov do TPP.
Tel: 6428 7206, herslova@presskam.sk

•Nepoznáte svoju Auru? Dajte si ju
odfotiť.
www.aurafoto.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
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%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• Neznámy páchateľ v utorok
15.4. ukradol z uzamknutej skrinky v Max Fit na Š. Králika mobil
a hotovosť. Majiteľovi spôsobil
škodu 3170 Sk.
• O deň neskôr 16. 4. neznámy
páchateľ na Opletalovej ukradol
debniace dielce v hodnote 32 tis.
Sk.
• Ryhami na dverách motorového
vozila Kia zaparkovaného na
Eisnerovej spôsobil neznámy páchateľ 18. 4. majiteľovi škodu
15 tis. Sk.
• V nedeľu 20. 4. po 20.45 h na
ulici J. Jonáša, po výzve policajnej
hliadky k predloženiu dokladov,
oslovený nereagoval, potom začal vulgárne nadávať a pri výkone
služobných úkonov udrel policajta
do hlavy, ba vyhrážal sa mu zabitím. Dopustil sa trestného činu
útoku na verejného činiteľa. Za

FUTBAL

tento skutok začalo trestné stíhanie
páchateľa, ktorému hrozí trest odňatia slobody až do výšky 5 rokov.
• Neznámy páchateľ sa 21. 4.
vlámal do vozidla Škoda Favorit
pred objektom SO ŠPZ na Vápencovej. Ukradol tašku s nákupom
a náradie v celkovej hodnote
5200 Sk.
• V utorok 22. 4. neznámy páchateľ v ubytovni na J. Jonáša
ukradol mobil Nokia N73 v hodnote 15 tis. Sk. V ten istý deň sa
neznámy páchateľ vlámal na Istrijskej do vozidla Š 120, ukradol autorádio JVC a navigáciu
v hodnote 10 700 Sk.
• Na Eisnerovej 25. 4. neznámy
páchateľ poškodil bankomat Tatrabanky. Spôsobil škodu 30 tis. Sk.
• V nedeľu 27. 4. dvaja páchatelia ukradli poškodenému mobil,
peňaženku so 700 korunami a doklady.
Zadržaným hliadkou OO PZ DNV
hrozí trest odňatia slobody až na
2 roky.
OO PZ DNV

IV. liga seniori

TABUĽKA IV. LIGY Bratislava po 18. kole sezóny 2007/2008
1. Kráľová
18
13
3
2
59:19
42
2. Réca
18
13
2
3
34:13
41
3. Tomášov
18
11
4
3
44:19
37
4. Rovinka
18
12
1
5
31:24
37
5. D. N. Ves
18
11
3
4
30:15
36
6. Vrakuňa
18
8
4
6
25:24
28
7. Kalinkovo
18
7
6
5
25:26
27
8. Malinovo
18
6
2
10
25:30
20
9. Rusovce
18
4
6
8
23:31
18
10. Vajnory
18
4
6
8
27:32
18
11. Štart
18
3
5
10
24:35
14
12. Čunovo B
18
3
5
10
20:45
14
13. Lamač B
18
1
6
11
19:41
9
14. Danubia
18
1
5
12
12:44
8
Góly za FCL DNV do 18. kola: Kozmér 8, W. Rischer 6, Adam 5, Hrica 3, Pillár 2, Zelovič 1, Jusko 1, Šašík 1, M. Rischer 1, Janči 1.

Tri víťazstvá
V 17. kole IV. ligy Bratislava, sme
hostili na domácom ihrisku Rovinku.
Od začiatku sa naši chlapci pustili do
súpera s veľkým tlakom. Prakticky celý
prvý polčas sa odohral na polovici súpera. Ten zaskočený niekoľkokrát zo
zúfalstva odkopával lopty čo najďalej
od svojej brány. Na škodu nášho mužstva v prvom polčase nepadol gól do

bránky Rovinky. Všetci sme očakávali,
čo prinesie druhý polčas. Prvé minúty
kopírovali dianie v prvom polčase, ale
”vystrkovať rožky” začali aj hostia.
Túžobne očakávaný gól napokon padol do brány Rovinky po prekrásnom
voleji Adama. Žiaľ, ale stalo sa to, čo
sa nemalo. Ojedinelý útok hostí skončil
v našej bránke. Následne na rad prišiel hlavný rozhodca, ako je to už pomaly pravidlom na našich domácich
zápasoch. Neuznal vyložený, regu-

lárny a pravidlá ničím neporušujúci
gól. To sa potvrdilo aj opakovaným
prezentovaním situácie v miestnej televízii DTV. Zápas sa napokon skončil
pre FCL priaznivo, keď v 88. minúte
nacentroval z pravej strany do šestnástky ideálnu loptu Hrica a krásnou
hlavičkou M. Rischer ”strhol” vedenie
na našu stranu a v nadstavenom čase
potvrdil dobrý výkon nášho mužstva
W. Rischer.
FCL DNV – Rovinka 3 : 1
V 18. kole na pôde Čunova ”B”
nastúpili naši hráči v zostave – Polák
– Janči, Šašík, Jusko, Ružovič –Hrica,
M. Rischer, Samsely, Adam – W. Rischer, Pillár (striedali: Šubín, Kubina,
Haviar).
Pokiaľ sa novozložená obrana stačila
skoordinovať, domáci sa v 4. minúte
ujali vedenia. Hráči FCL vytvorili súvislý
tlak na bránku domácich, ktorý vyústil
v dva gólové úspechy. V 28. minúte
Janči strelou z 25 metrov a hlavičkový
gól W. Rischera v 32. minúte dostal

hostí do vedenia. V poslednej minúte
prvého polčasu po trestnom kope nastrelil Janči tyčku.
V druhom polčase nasledoval festival zahodených šancí FCL, keď hráči
FCL nedokázali vsietiť gól na 1:3, ktorý by zložil domácich do kolien. Trest
za nepremenené šance mohol prísť
2 minúty pred koncom zápasu, keď
domáci nevyužili výbornú príležitosť.
FCL od toho okamžiku taktickou hrou
udržala loptu na súperovej polovici a
zaslúžene získala 3 body.
Čunovo B – FCL DNV 1 : 2
Veríme, že získať 3 body sa nám
podarí aj v dnešnom zápase s vedúcim
mužstvom tabuľky a tak potvrdíme stúpajúcu formu a oživíme nádej.
Výbor FCL DNV

Z DNV do Pekingu

s galériou fotodokumentácie. Nám
sa ťažko vyberá z cestovného info.
Výprave držíme palce, aj keď podcenenie prípravy sa musí na ceste
odrážať. Bežať na liekoch, bez náležitých nevyhnutých prostriedkov
(technika) a v strese, kedy dôjdú
pohonné hmoty, sa nám zdá riskantné. Nuž, vraví sa, že risk je zisk.
Želáme veľa šťastia.
r

Aktualizované informácie z bežeckej expedície Ázia 2008, Slovensko – Čína, ne ktorú sa podujal
Jozef Rajchl z Devínskej hovoria,
že Jozef prebehol už 3380 km.
Záujemcovia o autentické spravodajstvo môžu získať viac na internete: http://www.xtremerun.com, aj

Baseball
GoodSports International Slovensko (GSIS) rozvíja svoje aktivity
v DNV od roku 1994. Zameriava
sa na vytváranie voľnočasových
aktivít pre deti a mládež.
Kľúčovou aktivitou je od počiatku baseball, ktorému sa pod vedením amerických profesionálnych
trénerov a slovenských trénerov
z radov dobrovoľníkov, venovali
v našej mestskej časti mnohé deti.

KORENIE ŽIVOTA
Prvý príznak blbosti je pocit
geniality.
•••
- Kde si bol na dovolenke?
- Na Kréte.
- Prečo si potom klamal, že ideš
do Grécka?
•••

Po uzávierke novín sme dostali výsledok aj tohto súboja:
19. kolo 27. 4.
FCL DNV – Kráľová pri Senci 2 : 1 ( 0:1)
g: M. Rischer, W. Rischer

Našim domovským ihriskom sa stalo ihrisko pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3. V roku 2008 v spolupráci s
medzinárodnou organizáciou Little League International organizuje
GSIS 2. ročník miestnej baseballovej ligy. Slávnostné otvorenie ligy,
sa uskutočnilo v nedeľu 27. apríla
o 14.00 hod. na baseballovom
ihrisku na ZŠ na ul. I. Bukovčana
3, kde privítali aj hosťa – zástupcu americkej ambasády Larryho
Silvermana, ktorý slávnostne nadhodil loptičku.
- Tie krásne nohy, to skvelé
telo, tie zmyselné pery, tie napnuté svaly... No... dosť bolo o
mne! Ako sa máš ty?
•••
- Mami, dnes sme si v škole merali nohy, a predstav si, ja mám
najdlhšie, - chváli sa syn matke.
- To je samozrejmé, synček, - vraví matka, - veď ty si učiteľ
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DEVEX 8

