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vydavateľa
Predovšetkým všetkým čitateľom želám v nastávajúcom roku veľa zdravia, ale aj
šťastia, dostatok všetkého pre
život potrebného, veľa síl na
zdolávanie prekážok, veľa viery v dobré, veľa síl odpúšťať,
veľa síl pracovať na sebe.
„Dobrá vôľa všetko zdolá“,
vraví jedno z našich starých a
osvedčených porekadiel.
Zápas dobra a zla vždy bol,
a napriek dobrej viere si netrúfam povedať, kedy ustane.
Zrodili sme sa vari preto, aby
sme odolávali, aby sme hľadali riešenia, aby naše deti – a
nehanbíme sa to priznať – sa
za nás v budúcnosti nemuseli
hanbiť.
Čo sme vytvorili, čomu sme
pomohli, čo zdobí naše meno,
našu rodinu, dedinu...
Nepodľahnime lacnému, to
uspokojuje na chvíľu. A škoda času. Pocity sa nedajú kúpiť. Je nádherné, keď dôchodca, či osemdesiatnik, ba i starší,
je hrdý na prežité. Spokojný
a vyrovnaný. Som nesmierne
šťastný, keď časť mládeže si to
uvedomuje. A ďalšia sa pridáva. Často nevedomky. Získava,
aby mohla odovzdávať.
Tých nádherných pocitov
všetkým čitateľom na prahu
nového roku želá

Ročník: XVIII.
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Zamrznutá plocha rybníka poskytovala počas vianočných sviatkov i voľna na začiatku januára dobré podmienky pre korčuliarov.

A

ko iste väčšina čitateľov Devexu vie, noviny
bez podpory mestskej časti DNV idú od 1. 7.
2007 na dlh.
Ešte na Silvestra roku 2007
som bol rozhodnutý „so všetkým praštiť“. Prostredníctvom
šekov na účet Devexu prišlo
necelých 12-tis. korún. S nikým s potenciálnych sponzorov sa nedalo spojiť, všetci na
dovolenkách... Pri osobných
stretnutiach s čitateľmi a občanmi množstvo výhovoriek...
Výpis z banky na začiatku
roka 2008 však naznačil a povzbudil.
Z dlhu, do ktorého sa vydavateľ dostal „svojvoľným“ vydávaním môžem odpísať k 4. 1.
2008 už 50 tisíc korún.
Ďalších desať tisíc je vraj tiež
„na ceste“. Zostáva mi získať
ešte 50 tisíc. (na rok 2007).
Dobrá viera udržiava život Devexu.

Verím, že v prvom štvrťroku
budem môcť uhradiť tlačiarni
i ostatné pohľadávky. Verím,
že mnohí nedostali, či stratili
šek na podporu, verím, že potrebu pochopia i ďalší.

Vďaka
Kompletné zoznamy prispievateľov mám v redakcii.
Mnohí si neželajú byť zverejňovaní (raz aj tak zoznam
podporovateľov uzrie svetlo
sveta). Veď si len predstavte:
záujem proti nezáujmu, keď
občan poukáže 10-tis. Sk na
záchranu Devexu.
Áno, sú aj takí!!! Mimoriadne si však vážim aj tých, čo
poukázali 50 Sk. Veď si len
predstavte, keby každý čo dostane a prečíta Devex poukázal 50 Sk, tak vydavateľ nemá
problémy.
Je možné, že sú medzi nami
takí, čo nemajú, čo majú exis-

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
PREDBEŽNÝ
HARMONOGRAM
vydávania
Devexu v roku 2008:
uzávierka: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2.,
vyjde:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2.,
uzávierka: 28.2.,13.3., 27.3., 3.4.,
vyjde:
7.3., 21.3., 4.4., 11.4.,
uzávierka: 10.4., 24.4., 8.5., 22.5.,
vyjde:
18.4., 2.5., 16.5., 30.5.,
uzávierka: 5.6., 19.6., 28.8., 11.9.,
vyjde:
13.6., 27.6., 5.9., 19.9.,
uzávierka: 25.9., 9.10., 23.10.,
vyjde:
3.10., 17.10., 31.10.,
uzávierka: 6.11., 20.11., 4.12.
vyjde:
14.11., 28.11., 12.12.

tenčné problémy... a práve tá
solidarita tých čo majú a môžu
s tými čo nemôžu, vytvárajú
jeden obrovský celok podpory, viery a nádeje.
Verím, že spolu to dokážeme.
A ďakujem za tých, čo nemôžu, či zabudli.
Pre osvieženie uvádzam:
číslo účtu:

5501241032/0200
Devex – Peter Krug, Kalištná
9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
Variabilný symbol je veľmi
dôležitý, podľa neho možno
rozlíšiť ostatné platby od špeciálneho účelu na Devex a
ktokoľvek bude mať záujem
môže zistiť na aký účel platba
šla.
Úzavierka dnešného čísla
bola 3.1. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 17.1. 2008,
číslo vyjde 25.1. 2008.
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Z radnice
mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves

ocenila obcanov
za
ˇ
zásluhy v roku 2007
Predložené návrhy boli predmetom rokovania MR MČ DNV dňa 20.
11. 2007, ktorá prijala nasledujúce uznesenie:
Návrh uznesenia:
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava Devínska Nová
Ves schvaľuje udelenie ocenení
občanov mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves podľa predlohy prerokovanej a schválenej v
Miestnej rade MČ DNV.
2. Udelenie Verejného uznania
za zásluhy spojené s udelením
ﬁnančnej odmeny:
Gustáv Beseda – za 20-ročné
pôsobenie vo vedení súboru „Rosica“ a dlhoročnú propagáciu MČ
DNV v oblasti kultúry,
Ing. Pavol Čorej – za dlhoročnú angažovanosť v oblasti kultúry, a prezentáciu MČ DNV na
kultúrnych podujatiach v rámci SR
a v zahraničí,
Ing. Marián Jurčák – za výrazný
rozvoj demokracie a samosprávy
v MČ DNV,
PhDr. Jozef Klačka – za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, histórie
a dokumentárnej práce v získavaní údajov o chorvátskom etniku v
MČ DNV,
Ľubomír Longauer – za výrazný
rozvoj demokracie v MČ DNV,
Alžbeta Vašeková – za dlhoročnú prácu v oblasti zdravotnej
služby v podmienkach OHZ v MČ
DNV,
3. Udelenie vecného daru v hodnote 5.000.- Sk spojené s ďakovným listom starostu MČ DNV s
udelením Ďakovného listu starostu
MČ DNV za prácu a reprezentáciu spojenú s významným prínosom pre mestskú časť

Mgr. Rastislav Baňas – za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu MČ DNV
a SR na úrovni Majstrovstiev Sveta a
Majstrovstiev Európy v akrobatickom
rocck and rolle a za podiel na obhajobe titulu majstra sveta v súťaží
formácií pre rok 2007,
Štefan Beseda – za 20 ročné pôsobenie vo vedení súboru „Rosica“
a dlhoročnú propagáciu MČ DNV v
oblasti kultúry,
Ing. Elena Fabová – za redakčné
spracovanie problematiky rôznych
oblastí života MČ DNV a jej úspešnú
reprezentáciu na regionálnych súťažiach v rámci SR a v zahraničí,
Nikoleta Griezlová – za 20-ročné
pôsobenie vo vedení súboru „Grbarčieta“ a dlhoročnú propagáciu MČ
DNV v oblasti kultúry,
Mária Hanyová – za dlhoročnú
prácu v oblasti zdravotnej služby v
podmienkach OHZ v MČ DNV,
Beáta Jamborová – za dlhoročnú
prácu s dôchodcami a v prospech
obyvateľov MČ DNV v sociálnej
oblasti,
Dárius Krajčír – za dlhoročné pôsobenie a prezentáciu MČ DNV v
oblasti kultúry na verejnosti, Roman
Maďar – za dlhoročné pôsobenie
v oblasti športu a reprezentáciu MČ
DNV vo futbalovom oddiele FCL Devínska Nová Ves,
Alojz Moravec – za ﬁlmové spracovanie problematiky rôznych oblastí života MČ DNV a jej úspešnú
reprezentáciu na regionálnych ﬁlmových súťažiach v rámci SR a v
zahraničí,
Jozef Pútik – za dlhoročné pôsobenie v oblasti športu a reprezentáciu
MČ DNV vo futbalovom oddieli FCL
Devínska Nová Ves,
Anton Srholec – za výrazný rozvoj
demokracie v MČ DNV,
Vladimír Szith – za dlhoročné pôsobenie v oblasti športu a reprezentáciu MČ DNV vo futbalovom oddieli FCL Devínska Nová Ves,
Jaroslav Zaťko – za ﬁlmové spracovanie problematiky rôznych oblastí života MČ DNV a jej úspešnú
reprezentáciu na regionálnych ﬁlmových súťažiach v rámci SR a v zahraničí.

Výberové konanie
Jedným z bodov rokovania Miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2007 bolo
aj výberové konanie na vydávanie informačného periodika MČ DNV.
Z ponuky troch uchádzačov vyplynulo:
1. suma na vydávanie mesačníka: 559 349 – 576 624 Sk (podľa zvoleného papiera)

DEVEX 2

Odmeny poslancom
1. MR MČ DNV odporúča MZ MČ
DNV schváliť mimoriadne odmeny
poslancov MZ MČ DNV udeľované
podľa čl. 4 bodu 2 Pravidiel odmeňovania poslancov za 2. polrok
2007 podľa predloženého návrhu,
2. MR MČ DNV odporúča MZ
MČ DNV schváliť mimoriadnu odmenu zást starostu MČ DNV za 2.
polrok 2007 po dohode politických
klubov.
Návrh na uznesenie MZ MČ DNV:
1. MZ MČ DNV schvaľuje mimoriadne odmeny poslancom za 2. polrok
2007,
udeľované podľa Čl. 4 Pravidiel odmeňovania poslancov..... na návrh
MR MČ DNV
podľa predloženého návrhu takto :
a) poslanci podľa Č1.3 bod 2, písm.
a) vo výške:
10 100 Sk
b) poslanci podľa Čl. 3 bod 2 písm.
b) vo výške:
9 000 Sk
c) poslanci podľa Čl. 3 bod 2 písm.
c) vo výške:
7 900 Sk
d) poslanci podľa Čl. 3 bod 2 písm.
d) vo výške:
6 800 Sk
všetkým za ich aktívnu prácu poslan-

ca a člena v zriadených orgánoch
MZ MČ DNV v 2. polroku 2007,
2. MZ MČ DNV schvaľuje mimoriadnu odmenu zástupcovi starostu MČ DNV udeľovanú podľa ČI.
4 bodu 2 druhá veta „Pravidiel
odmeňovania poslancov... za 2.
polrok 2007 podľa návrhu poslaneckých klubov vo výške..........za
aktívnu prácu v orgánoch MZ MČ
DNV, v ktorých je členom.
3. MZ MČ DNV schvaľuje starostovi MČ DNV ﬁnančnú odmenu za
rok 2007 vo výške..........% súčtu
platov určených podľa § 3 ods.
1 v spojení s § 4 ods. 1 bod 6.
zák. č. 289/2002 Z.z., ktorým
sa dopĺňa zákon Národnej rady
SR č. 25381994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov.
...s termínom výplaty všetkým do
15. 12. 2007.
Toľko z bodu programu zasadnutia MZ MČ DNV z 11. 12. 2007.
Koľko kto dostal, a iste si zaslúžil
za aktívnu prácu, sa možno dozvieme, keďže sme MČ DNV požiadali o konkretizáciu schválených odmien v súlade so zatiaľ platným zákonom.
r

Harmonogram zasadnutí MR a MZ MCˇ DNV
na prvý polrok 2008
8.1.2008

(utorok) zasadnutie miestnej rady MÚ MČ DNV

22.1. 2008 (utorok) zasadnutie miestneho zastupiteľstva Istra-centrum
5. 2. 2008 (utorok) zasadnutie miestnej rady MÚ MČ DNV
26. 2. 2008(utorok) zasadnutie miestneho zastupiteľstva Istra-centrum
18. 3. 2008 (utorok) zasadanie miestnej rady MÚ MČ DNV
8.4. 2008 (utorok) zasadnutie miestneho zastupiteľstva Istra-centrum
22. 4. 2008 (utorok) zasadanie miestnej rady MÚ MČ DNV
13. 5. 2008 (utorok) zasadanie miestneho zastupiteľstva Istra-centrum
3. 6. 2008 (utorok) zasadnutie miestnej rady MÚ MČ DNV
24. 6. 2008 (utorok) zasadnutie miestneho zastupiteľstva Istra-centrum

suma požadovaná od MČ DNV: 439 344 – 426 624 Sk (podľa zvoleného papiera)
2. suma na vydávanie mesačníka: 974 400 Sk
suma požadovaná od MČ DNV: 350 000 Sk
3. suma na vydávanie mesačníka: 729 708 Sk
suma požadovaná od MČ DNV: 529 708 Sk
Takže súdny čitateľ môže porovnať: dvojtýždenník Devex dostával
ročne dotáciu 210 000 Sk

Petícia
proti ideovému investičnému zámeru na prestavbu vnútroblokového priestoru na Istrijskej ulici
č.68, proti návrhom na zmenu
územného plánu v lokalite Istrijskej ulice a proti priamym predajom obecných nehnuteľností bez
výberového konania.
My, ďalej podpísaní obyvatelia

MČ Bratislava – Devínska Nová
Ves, odvolávajúc sa na čl. 27
odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky , nesúhlasíme s ideovým investičným zámerom na prestavbu vnútroblokového priestoru na
Istrijskej ulici č.68, ďalej nesúhlasíme s presadzovaním zmeny
územného plánu v lokalite Istrijskej ulice v Devínskej Novej Vsi a
taktiež nesúhlasíme s priamymi
predajmi obecného majetku bez

výberového konania. Presadzovaná prestavba vnútroblokového
priestoru s navrhovaným funkčným využitím plochy, veľmi negatívne ovplyvňuje charakter dotknutých častí lokality zástavby
rodinných domov na Istrijskej ulici a ulice Na vyhliadke a zásadne
mení i charakter obce v rodinnej
zástavbe. Ďalej spôsobí výrazný
úbytok zelene, zvýšenie nečistoty, hluku, škodlivých plynov, zhor-

šenie životného prostredia, anonymita a v neposlednom rade je
hlavne hrubým a necitlivým zásahom do súkromia obyvateľov
dotknutej lokality. Viacpodlažnú
obytnú zástavbu mestského typu
v lokalite Istrijská neúmerným zahusťovaním zóny rodinnej zástavby, považujeme za rozporné so
spoločnými záujmami obyvateľov
našej MČ.
podpisy

Reakcia petičného výboru je na 6. strane
DEVEX 3
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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
12. 1. 15. MATIČIARSKY PLES
Otvorenie plesovej sezóny 2008 v Devínskej Novej Vsi.
Ples poriada Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi.
Predpredaj vstupeniek v pokladni Istra Centra,
10. – 11. 1. 2008, v čase od 17.00 do 19.00 h.
Cena lístka pre jednu osobu bez večere 400,- Sk
Vo veľkej sále, 19.00 h.
19. 1. 9. REPREZENTAČNÝ PLES mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
Motto: „Humanita, spolupatričnosť, tolerancia“
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte starostu
od 14. 1. 2008
Vo veľkej sále, reštaurácia U Michala, 19.00 h..
25. 1. MAŠKARNÝ PLES
Tradičná plesová zábava v maskách
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie
u usporiadateľa – FS Črip Devínska Nová Ves
Vo veľkej sále, 19.00 h.
29. 1. DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
V programe vystúpia deti ZUŠ, súčasťou programu
bude aj súťaž o najkrajšiu masku.
Predpredaj vstupeniek pred podujatím
v pokladni Istra Centra.
Vo veľkej sále, 15.00 h. vstupné 40,- Sk
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, Stv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
24. 1.2008
prednáška:

Život pod vodou okolo nás – ryby
(Viktor Veber)
18.00 SNM, Istrijská 68, vstupné 20.- Sk/na osobu

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje
štvrtý ročník Novinárskej ceny
Nadácia otvorenej spoločnosti
- Open Society Foundation (NOS-OSF) vyhlasuje štvrtý ročník súťaže Novinárska cena 2007. Súťaž si
každoročne získava väčší záujem
prispievateľov. Je určená novinárom zo všetkých typov médií
– celoslovenských a regionálnych,
elektronických a printových, ako aj
novinárom internetovej žurnalistiky.
DEVEX 4

Príspevky do štvrtého ročníka
Novinárskej ceny 2007 môžu zasielať ich autori, redakcie, ale aj
čitatelia, diváci, či poslucháči slovenských médií od 28. novembra
2007. Hodnotiť sa budú príspevky
publikované alebo odvysielané

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Devínskej Novej Vsi
vás srdečne pozýva na

15. reprezentačný ples matičiarov
12. januára. 2008 vo veľkej sále „Istracentra“
so začiatkom od 19.oo hod.
vstupné 400,- Sk + večera 150,- Sk
Ponúkame dobrú náladu, občerstvenie,
tombolu a milú spoločnosť.
Rezervovanie miest pri stoloch vo štvrtok 10. a piatok 11. 1. 2008
v pokladni Istra centra od 17.oo do 19.oo hod.
Tešíme sa na stretnutie!
v období od 1. januára 2007 do
31. decembra 2007, čiže po celý
rok 2007. Uzávierka prijímania
príspevkov do súťaže je 31.1.2008
a výsledky budú známe do 30.
apríla 2008. Hlavným partnerom
súťaže je spoločnosť Philip Morris
Slovakia. Partnermi sú Združenie
vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Svetová banka a MEMO
98. PR partnerom je agentúra PRime time.
Rada súťaže udelí aj tento rok,
na základe nominácií porotcov,
Cenu otvorenej spoločnosti, venovanú pamiatke Karola Ježíka.
Touto cenou chce podporiť
investigatívnu žurnalistiku a vyzdvihnúť výnimočnú novinársku
prácu pri otváraní nových tém a
prehliadaných problémov. Po druhýkrát bude udelená Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska, ktorá chce upozorniť
na počin v periodickej tlači, ktorý
bol mimoriadny svojou profesionalitou či spoločenským dosahom.
Podrobné informácie, prihlášku,
online formulár, podmienky a štatút súťaľe nájdete na www.novinarskacena.sk.
Súťaž Novinárska cena 2007 je
prirodzeným vyústením dlhoročného pôsobenia Nadácie otvo-

NEDOSTALI STE ?
V čísle 20/07 sme vkladali šeky
na podporu Devexu.
Nedostal sa k vám? Stratili ste
ho? Potrebujete pre priateľov?
My sme na Vašu pomoc odkázaní.
Ak ste dostávali a čítali Devex,
ak ho chcete dostávať a čítať ďalej
podporte jeho vydávanie akoukoľvek sumou. Ani denná tlač nie
je zadarmo. A čo je zadarmo...

renej spoločnosti v oblasti médií.
NOS-OSF sa od roku 1993 sústredila na individuálne vzdelávanie
novinárov a svojimi aktivitami
výrazne podporila rozvoj regionálnych médií. Za mimoriadny
úspech povaľuje NOS-OSF spoluprácu s menąinovými novinármi s
dôrazom na nadaných rómskych
žurnalistov. Nadácia sa okrem
iného vždy zapájala do informačno - mediálnych kampaní, s cieľom
objektívne informovať verejnosť o
vážnych spoločenských témach.
Novinárska cena 2007 je realizovaná na vysokej profesionálnej
úrovni a spĺňa všetky atribúty
ocenení udeľovaných žurnalistom
v demokratických krajinách za ich
výnimočnú prácu.
Kontakt pre médiá
Ondrej Starinský,
koordinátor sú»aľe
Nadácia otvorenej spoločnosti
- Open Society Foundation
Mobil: +421 904 801 782
E-mail: ondrejs@osf.sk
Petra Barineková
PRime time, s.r.o.
Mobil: +421 915 495 103
E-mail: barinekova@primetime.sk
Šeky na podporu Devexu možno
stále získať v:
Devex, inzertná kancelária na
Novoveskej (z dvora) po-pia: 15oo
- 18oo
Čajovňa SYMETRIA, M. Marečka 2-12 v Dovina pasáži
Potraviny – Večierka,
P. Horova 7
Drogéria Janka, Mlynská 20
Papiernictvo, J. Smreka 7
Zberňa Loto, Istrijská
Potraviny, Kosatcova

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zlatý sobáš
Leopold BESEDA
a Mária BESEDOVÁ,
rod. Grancová
Blahoželáme !

CHORVÁTSKY BÁL
Tradičná faąiangová zábava
poriadaná CHKZ v DNV bude
2. februára 2008 v Istra centre

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Michal HAFROVIČ
Vitaj !

Odišli z našich radov
Gizela KRECHŇÁKOVÁ
Mária PETRÁŠOVÁ
Vincent REISENAUER
Pavel SRNKA
Nech odpočívajú v pokoji !

Čitatelia sa pýtajú,
Devex sprostreduje odpovede.
• Chcem sa spýtať, kedy najbližšie bude v Devínskej zber
starých olejov a podobného
odpadu. Ďakujem.
mk
- Zber nebezpečného odpadu
býva v DNV 2x ročne - v apríli
a v septembri-októbri, najbližší
aprílový termín ešte nie je upresnený, bude zverejnený, keď to
bude aktuálne.
Referát Životného
prostredia MU DNV
•••

Ospravedlnenie
Dňa 13. 12. 2007 som prevzal z pošty list
od pána starostu MČ DNV. Uverejňujem ho v
plnom znení.
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves,
Novoveská 17, 843 10 Bratislava
V Bratislave, dňa 28. 11. 2007 Č. j. 7788/
2007 – práv. Pá
Mgr. Peter Krug, Kalištná č. 9, 841 07 Bratislava
Vážený pán Mgr. Peter Krug,
reagujeme na články, ktoré boli uverejňované
v ostatných štyroch vydaniach časopisu Devex
v mesiaci IX.-XI./2007 a týkali sa ukončenia
zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy
č. 97/2006 o zabezpečovaní verejnej infor-

Pri príjazde do Devínskej nastal pred koncom roka stavebný
ruch. Čo sa bude budovať alebo
skúmať sa nám zatiaľ nepodarilo
zistiť.

• Viete o tom, že stavba Preložka Mlynská nie je vlastnícky vysporiadaná?
- O odpoveď sme požiadali, po
doručení ju zverejníme.
•••
• Počuli sme, že sa plánuje zastavanie priestoru Glavica alebo v najbližšom okolí, kde má
vzniknúť nové sídlisko. Čo je na
tom pravdy, koľko domov, bytov,
obyvateľov má pribudnúť? Je zabezpečené všetko, čo prislúcha k
takémuto nárastu obyvateľov?
m
- Po získaní odpovedí ich zverejníme.
Redakcia
movanosti a poskytovaní účelovej dotácie pre
tento časopis.
Vyjadrujete v nich svoje názory, naj
mä uvádzate, že ukončením zmluvy došlo k „likvidácii“ časopisu, s čím zásadne nesúhlasíme.
Ďalej konštatujete v článku – „Vylúčení
občania“ v č. 17/2007, že poslanci ignorujú
názor väčšiny obyvateľov DNV.
K uvádzaným Vašim názorom poznamenávame, že podľa novinárskej etiky a etického
kódexu novinár robí všetko potrebné, aby
verejnosti podával informácie pravdivé, overené a odborne fundované.
Pravdivosť informácií predpokladá, že
fakty ako ich základ sa podávajú čo najobjektívnejšie, v ich pravom kontexte, bez skresľovania a zamlčovania súvislostí. Zároveň sa
však musí podriaďovať požiadavke slobodnej
výmeny názorov a rešpektuje mieru vkusu a
primeranosť výrazových prostriedkov. V tom-

to prípade bol v časopise Devex vyslovený len
Váš jednostranný názor a MČ DNV sa preto
rozhodla požiadať Vás o uvedenie danej problematiky na správnu mieru.
A práve na vyššie uvedenú novinársku etiku
poukazujeme a domnievame sa, že nebola z
Vašej strany ako vydavateľa časopisu dodržaná. Opakovane uvádzame, že:
Pred uplynutím doby platnosti zmluvy do
30. 06. 2007 ste požiadali písomne dňa 4.06.
2007 mestskú časť Bratislava – DNV o predaj
časopisu aj s cenovou ponukou. Vaša žiadosť
bola predmetom rokovania MZ MČ DNV dňa
26. 06. 2007 a uznesením č. 124/6/2007
bolo skonštatované, že MZ MČ DNV nesúhlasí
s odkúpením dvojtýždenníka Devex. O uvedenej skutočnosti sme Vás písomne informovali
a oznámili, že dňom 30. 06. 2007 uplynula
doba, na ktorú sa zmluvné strany zaviazali
spolupracovať. Týmto dňom zanikli obchodné
vzťahy a všetky faktúry Vám boli uhradené.
Jednalo sa o štandardný postup, kedy
o ponuke rokovalo MZ MČ DNV, ktoré má
rozhodovaciu kompetenciu podľa zákona o
obecnom zriadení a zákona o majetku obci.
MČ DNV Vám nebráni vo vydávaní časopisu,
avšak nebude už prispievať na jeho vydávanie a neobnovila zmluvný vzťah.
Vzhľadom na ďalšie články uverejnené v
Devexe prijalo MZ MČ DNV uznesenie č.
177/11 2007, v ktorom skonštatovalo,
že žiada o uverejnenie ospravedlnenia za
zjavne nepravdivé informácie, ktorými bola
mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
poškodená.
Vaše tvrdenia, že je občan Devínskej Novej Vsi „vylúčený“ z rozhodovania o vydávaní
časopisu, ktorý MČ DNV likviduje nie je opodstatnená ani sa nezakladá na pravde.
Práve na Vašu ponuku o odpredaj časopisu reagovalo MZ MČ DNV – volení poslanci
občanov, že nie je vôľa o jeho odkúpenie a
zmluvný vzťah sa dňom 30. 06. 2007 skončil
a o ďalšie predĺženie nemá MČ DNV záujem.
Ako vydavateľovi je vám známe, že je potrebné rešpektovať platné právo a všeobecne
platné morálne princípy spoločnosti.
Žiadam Vás preto o písomné ospravedlnenie v najbližšom vydanom čísle časopisu Devex, že skutočnosti uvádzané v časopise
Devex č. 16, 17, 18, 20 sa nezakladajú na
pravde, a o uvedenie veci na pravú mieru.
Ing. Vladimír Mráz
starosta MČ Bratislava – DNV
Ku genéze:
Keďže som sa včas – ešte na začiatku roku
2007 a v priebehu celého prvého štvrťroka
2007 – dozvedal z osobných rozhovorov s
kompetentnými, že nie je vôľa podporovať
vydávanie Devexu a je v príprave zámer vydávania iného, nového spravodajcu MČ DNV,

reagoval som na rady týchto dobrých ľudí predať noviny nie iným, ale mestskej časti DNV.
Prirodzene, že v dobrej viere, poznajúc problematiku s prípravou i vydávaním takéhoto
periodika „požiadal som MČ DNV o predĺženie zmluvy do konca roka 2007, teda po
ukončení zmluvného vzťahu. Informujem o
tom v čísle 16/2007, kde hovorím: o ukončení zmluvy, o ponuke predať médium MČ DNV,
citujem odpoveď MČ DNV.
V čísle 17/2007 v článku „Vylúčení
občania“:
sa pýtam na kvaliﬁkované dôvody a netvrdím, iba sa zamýšľam: „Nechce sa mi veriť,
že časť partie volených zástupcov občanov, si
sadla za stôl a od stola, absolútne ignorujúc
názory väčšiny občanov, „rozhodla“. Ospravedlňujem sa tým, ktorí nechápu zastavenie
dotácie za likvidáciu. Nakoniec pri výbere
nového mesačníka iste mnohým požadované
čiastky od MČ otvorili oči.
Vylúčených občanov myslím tých, ktorí
svoje názory poslali redakcii i MČ DNV a nik
ich (okrem Devexu, aj to len časť) nezverejnil, neprečítal, nereagoval na ne, nevyvracal
názory, ktoré boli za zachovanie informačného spravodajcu v doterajšej podobe. Nedomnievam sa, že konštatovanie, „Prišlo zopár
listov“, možno považovať za informáciu.
V podstate vo všetkých číslach 16, 17, 18,
19, 20 i 21 vysvetľujem dôvody, prečo ide
Devex na dlh, teda bez ﬁnančnej podpory MČ
DNV.
Všetci „dotknutí“ mali možnosť reagovať ihneď v nasledujúcom čísle. Dokonca v čísle 18/2007 je na prvej strane otázka: Dôvody... a požiadavka: Akceptoval...? A
nikto nič.
Žiadna reakcia, žiadna sťažnosť... Až...po
vyjdení piatich čísel (2 a pol mesiaca) mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva
20. 11. 2007, uznesením č. 177, žiada vydavateľa o ospravedlnenie sa za uverejnenie
nepravdivých informácií. Kompletne za čísla
16, 17, 18. a 20, bez citácií tzv. nepravdivých
informácií. Tie nie sú ani v uznesení MZ ani v
liste, ktorý som dostal.
Po preštudovaní inkriminovaných čísiel nenašiel som, úprimne povediac, jeden
dôvod, pre ospravedlnenie.
Ospravedlňujem sa však osobám, ktorých
sa dotkli moje vyjadrenia v číslach 16, 17, 18
a 20.. Mrzí ma nepochopenie formulácií, súvislostí a komplexu otázok a odpovedí, ktoré
pri pozornom čítaní väčšine čitateľov neunikli. Nakoniec šlo iba o vyslovenie názoru, nie
tvrdenia.
Pozoruhodné je, že žiadate ospravedlnenie za č. 20, ktoré vyšlo 30. 11. 2007, teda
dva dni po napísaní Vášho listu.
Mgr. Peter Krug,
vydavateľ Devexu
DEVEX 5

K odpovedi na petíciu Istrijská 68
V odpovedi starostu MČ Ing. Vladimíra Mráza k vyššie uvedenej petícii sme sa dočítali, že petícia spĺňa
náležitosti na petíciu občanov uvedených v petičnom zákone, že petícia bola preverená a k jednotlivým
námietkam sa uvádza nasledovné.
Odpoveď pána starostu podľa
môjho názoru obsahuje nejasnosti,
nepresnosti, neúplné informácie,
polopravdy. Zaujímavé pritom je i to
, že na tvorbe odpovede sa spolupodieľali, ako je uvedené v odpovedi,
i odborní pracovníci MÚ a MČ ako
– hk, osum, ovžp, amč.
Poďme však k veci.
• nesúhlas s ideovým investičným
zámerom na prestavbu vnútroblokového priestoru na Istrijskej ulici 68
Dňa 23.8.2007 Miestna rada
MČ DNV prijala uznesenie č.187/
8/2007, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ schváliť
kúpnu zmluvu so spol. Inžiniering
a.s. podľa predloženého návrhu.
Uzavretie kúpnej zmluvy najneskôr
do jedného mesiaca od schválenej
zmeny pôvodného územného projektu. Čo sa myslí pod schválenou
zmenou územného projektu?

Dňa 2.10.2007 Miestna rada
MČ DNV svojím uznesením citujem
„odporučila Miestnemu zastupi-

Spomienka
Keď som sa pred skoro 17-timi
rokmi stala kolportérkou Devexu,
nikdy mi od tých čias nenapadlo,
že sa raz bude na jeho stránkach
prejednávať problém, či sa majú
tieto noviny vydávať ďalej alebo
sa majú zrušiť. Devínsky expres
sa stal nerozlučiteľnou časťou našej mestskej časti a ja som bola
pevne presvedčená, že ma prežije, že bude vychádzať ešte dlho,

Problém
Problémy s doručovaním Devexu do schránok pretrvávajú vari
od jeho vzniku. S výnimkou obdobia, kedy roznášanie zabezpečovala pani Tomanová z P. Horova 1.
Tá nepoznala nedoručené noviny.
Nuž... vchody sa vtedy nezamykali
tak ako teraz, neboli špeciálne kľúče, ľudia ochotnejšie otvárali...
Problém však existuje a treba
ho riešiť. Doručovanie prostredníctvom Pošty je drahé. Riešenia
DEVEX 6

teľstvu MČ DNV schváliť predaj
pozemkov a nehnuteľností Istrijská 68 o celkovej výmere 2558 m2
pre a.s. Inžiniering za kúpnu cenu
9. mil Sk podľa podmienok predchádzajúceho súhlasu primátora
hl.m.SR.
Kedy a kto dal podnet MR na predaj uvedených nehnuteľností sa v
nasledovnom neuvádza, takže to
ostáva utajené. Vieme však, ako
sme sa dozvedeli v nasledovnom,
že MČ DNV má právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukcie
existujúcich objektov Istrijská 68,
ktoré MČ ponúkala záujemcovi o
kúpu a ktorý prišiel z vlastným názorom (nevieme síce kedy sa to udialo) či pred odporučením predaja
Miestnou radou Miestnemu zastupiteľstvu (aug.2007), (okt.2007),
alebo až v decembri (2007), kedy
bolo zvolané verejné pripomienkové
konanie. Ďalej neviem či je ponuka
na predaj, predajom bez výberového konania alebo nie je? Podľa odborných pracovníkov MÚ zrejme nie ,
lebo potvrdzujú, že MČ predáva
nehnuteľnosti len s výberovým konaním. Dokonalé Kocúrkovo, tomu
neuverí ani žiak ZŠ.
• nesúhlas so zmenou územného

plánu v lokalite Istrijskej ulice. Ako
uvádzajú v nasledovnom MČ nepripravovala a nebude pripravovať
obstarávanie zmien a doplnkov
schváleného územného plánu hl.m.
SR Bratislavy , rok 2007... ..v lokalite
Istrijská ulica, no a následne hneď
uvádzajú, že MČ vypustila z námetov zmenu územného plánu súvisiacu s vytvorením námestia v priestore Istrijská68. Čo teda platí- ak ste
nepripravovali zmenu územného
plánu - nemuseli ste nič vypúšťať.
Znova Kocúrkovo. Čo sa skrýva
pod schválenou zmenou územného plánu/ UMR č. 187/8/2007/?
• Nesúhlas s priamymi predajmi
obecných nehnuteľností bez výberového konania
v nasledovnom uvádzajú, že MČ nepredáva bez výberového konania.
Pýtam sa.
- Kedy sa konalo výberové konanie
na predaj obecných nehnuteľností
pánovi Pitnerovi ml. na Podhorskom?
- Kedy sa konalo výberové konanie
na predaj obecných nehnuteľnosí
fy Dona Development?
- Kedy sa konalo výberové konanie
na predaj nehnuteľností fy The Port
a.s. v roku 2007?
Nechcem zavádzať čitateľa, MČ
nemusí predávať obecný majetok
výhradne výberovým konaním. Prax
je však taká, že prenájom napr. ne-

bytových priestorov alebo parkovacích miest rádovo za tisícky korún
sa vykonáva výberovým konaním,
potom je prinajmenšom podivné
ak predaj nehnuteľností za rádovo stotisíce resp. milióny korún sa
uskutočňuje bez výberového konania. Nechcem svojím príspevkom
odoberať čitateľovi jeho pozitívnu
energiu ako sa to stalo jednej poslankyni na verejnom pripomienkovom konaní z toľkého zhluku
demagogických názorov.
Je tu i pozitívna skutočnosť. A
tou je prejavená ochota komunikácie poslancov so svojimi voličmi,
ktorí ich v komunálnej politike zastupujú. To je pozitívum, ktoré naplní našich poslancov a občanov
pozitívnou energiou . Ďalším pozitívom je skutočnosť, že záujem o
veci verejné prejavilo omnoho viac
občanov ako bolo na verejné pripomienkové konanie pozvaných.
Všetci svojim stanoviskom dali
najavo že osud celej Istrijskej ulice
im nie je ľahostajný, majú záujem o
zachovanie jej identity, histórie, tradície, rodinnej zástavby, životného
prostredia, udržania susedských
vzťahov a odkazu pre ďalšie generácie o živote ich predkov. A to je
to najpozitívnejšie pre celú pospolitosť našej MČ.
Ing. Peter Ebringer
spolutvorca petície.

dlho po mojej smrti a možno aj
po smrti pána vydavateľa, ak sa
nájde jeho pokračovateľ. V jeho
začiatkoch vychádzal ešte za peniaze, vyberala som každé 3 mesiace „predplatné“. Ľudia mi ho
ochotne a vľúdne odovzdávali,
chceli mať svoje noviny. Aj ja som
tú prácu robila veľmi rada. Pre
mňa neexistovali „neprístupné“
paneláky. Vedela som sa dostať
do každého vchodu a odchádzala
som spokojne, že niet takého odberateľa, ktorý by nedostal svoje

noviny. No čas neúprosne letí a
môj vek a tiež narušené zdravie
mi zabránili konať ďalej túto
prácu.
Ako rada by som to robila ešte
dnes! Teraz mi zostáva už len čítať. Ako prvý ma zaujíma „Príhovor vydavateľa“ na prvej strane. Je ňom vždy hlboko múdra
úvaha, ktorá sama vychováva
čitateľov a vedie ich správnou
cestou v živote.
Treba sa nad ním zamyslieť a
porozumieť mu.

Ako by sme mohli bez týchto novín žiť? Neviem si to ani
predstaviť! Ako pomôcť vydavateľovi? Dalo by sa možno aj ﬁnančne. Mohli by sme opäť platiť
predplatné, alebo aj za jednotlivé čísla. Ja som iba dôchodkyňa,
ale rada by som platila, tak ako
voľakedy. Veď a iné časopisy to
tak robia.
Prajem zo srdca pánovi vydavateľovi, aby sa mu to podarilo.

existujú, len... Vydavateľ prosí aj
čitateľov o pomoc s návrhmi.
Voľakedy sme mali kompletné
zoznamy tých, ktorí si Devex objednali, želali si ho doručovať do
schránok a mestská časť prispievala na výrobu a doručenie každého čísla. Výmenou kolportérov sa
zoznamy potratili a mladí dodávali tam, kde schránky boli označené písmenom D. Aj to sa časom
zmenilo (výmena schránok, premaľovávanie a neobnovenie „déčok“...)

Riešením by bolo obnoviť zoznamy záujemcov o Devex. Hľadáme
záujemcov, ktorí sú ochotní prejsť
jednotlivé byty (ulice, lokality) a
vyhotovia zoznamy záujemcov
z jednotlivých bytov, vchodov,
ulíc. Prihláste sa u vydavateľa:
0903-429 485,, v inzertnej kancelárii Devexu: Novoveská 14
(z dvora) po-pia: 15.oo - 18.oo,
alebo listom. Prieskum (zodpovedný) budeme honorovať.
Rovnaký problém je vyriešiť
roznášanie. Sú vchody, kde nie je

možné sa dostať. Roznášač potom vhodí noviny do vchodu ako
sa dá. Dostávame ponuky, zatiaľ len ústne, že je ochota, najmä
dôchodcov, zabezpečiť doručenie
Devexu.
Prosíme záujemcov z jednotlivých
vchodov, aby sa prihlásili, detaily
doriešime spoločnými silami.
Vydavateľ prijme aj ďalšie dobré
nápady a rady ako tieto problémy
vyriešiť.

Vylúčení občania

M. Tomanová

Vydavateľ

Wh

W HOTEL

(bývalý hotel Morava)
Opletalová ulica, DNV, 841 07 Bratislava
PONÚKAME :
• príjemné posedenie
so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov
• obedové menu za 88.- Sk
(v Snack bare aj v reštaurácii za tú istú cenu)
• usporiadanie rôznych spoločenských akcií (do 60 osôb)
• ubytovanie v novo zariadených izbách
KONTAKT:
W Hotel s.r.o.
Opletalova ul., Devínska Nová Ves
841 07 Bratislava
tel.č. : 02/64761721 , 64761610
tel.č. + fax : 02/64761780
e-mail : recepcia@whotel.sk

Wh

W HOTEL

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Ovčie kožušiny – predložky
– dostanete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo.
Možnosť aj objednať.
Lacnejšie ako kdekoľvek v meste.

VÝPREDAJ
dámska obuv zo starých zásob

pár za 150 korún
v Devexe, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.oo - 18.oo
a na plesovú sezónu ste vybavený

04 - SLUŽBY
• Firma Pallang vykonáva maliarske
práce, natieracie, stierky, fasády.
Tel: 0905-257 454
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.. 6477 6963

07 -ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55
Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.
Lokalita Hybe.
Cena 230 Sk osoba/deň.
Kontakt: 0903-105 924,
www.chata10.szm.sk
• Máte nepotrebný televízor?
Ponúknite
Tel: 0910-923 932

Wh

W HOTEL
(bývalý hotel Morava)
na Opletalovej v DNV
prijme čašníka a výčapníka
Tel: 6476 1710, 6476 1721

PEČIATKY
a príslušenstvo

dostanete v Devexe
Novoveská 14,
po - pia: 15.00 - 18.00
devex@ba.netlab.sk

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = 10 850 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
Pozor na
bankomatové karty!
• V čase od 2. – 12: 12. 2007
neznámy páchateľ ukradol občanovi peňaženku a z platobnej
karty vybral 2-tis. Sk. V tomto období neznámy páchateľ ukradol
3 bankomatové karty z bytu na J.
Jonáša a vybral z nich 10 900 Sk.
• V pondelok 10. 12. 2007
sa neznámy páchateľ vlámal
v chatovej oblasti Glavica do
chatky, kde ukradol ručnú baterku, tri perkusné revolvery,
ďalekohľady a ďalšie veci v celkovej hodnote 60 400 Sk.
• V ten istý deň 10. 12. hliadka
OO PZ DNV kontrolovala vodiča,
ktorý riadil motorové vozidlo
napriek zákazu. Obvinený je z
marenia výkonu úradného rozhodnutia.
• Do chaty v chatovej oblasti
Železničiar sa 11. 12. 2007 vlámal neznámy páchateľ. Ukradol
koaxiálny kábel, píly a rôzny materiál v celkovej hodnote 7 800

Udržia sa ?
II. liga

Sk, poškodením zariadenia spôsobil škodu 5-tis. Sk.
• Vo štvrtok 13. 12. 2007 kontrolovala hliadka OO PZ DNV
vodiča a zistila, že jazdí pod vplyvom alkoholu.
Vodič je obvinený zo všeobecného
ohrozovania.
• Oddelenie skráteného vyšetrovania vyšetruje prípad krádeže
syrov v obchodnom dome Terno z
19. 12. 2007.
• Páchateľa, ktorý 25. 12. 2007,
po slovnom konflikte na autobusovej zastávke Novoveská bodol
nožom do brucha iného občana,
zadržala a predviedla hliadka
OO PZ DNV. Je obvinený z
ublíženia na zdraví.
• V noci z 31. 12. 2007 na 1. 1.
2008 neznámy páchateľ poškodil
vchodové dvere rodinného domu
na Delenej a majiteľovi spôsobil
škodu 20-tis. Sk.
• V tú istú noc predviedla hliadka
OO PZ DNV dve osoby podozrivé
z nebezpečného činu vyhrážania.
• O 24 hodín neskôr, v noci z 1.
na 2. 1. 2008 sa neznámy páchateľ vlámal do autodielne na
Opletalovej. Ukradol veci v hodnote 74-tis. Sk.
OO PZ DNV

ŠACH

ŠK Kúpele Piešťany – DNV „A“
4,.5 : 3,5
Galanta - DNV „A“
8:0
Slávia STU Bratislava - DNV „A“
7:1
Dopravný podnik Bratislava DNV „A“
5,5 : 2,5
DNV „A“ - Doprastav „B“
2:6
DNV „A“ - Doprastav „D“
3,5 : 4,5
Ako z výsledkov vidieť naše družstvo čaká v jarnej časti tuhý boj o udržanie sa v
súťaži.
mj

Zimný turnaj BFZ
Seniori FCL, v rámci prípravy na
novú sezónu, sa zúčastnia Zimného turnaja bratislavského futbalového zväzu v dňoch 27. 1. – 9. 3.
2008. FCL DNV hrá v skupine B na
ihrisku Inter Bratislava. Termíny i
súperov uvádzame v tabuľke.
B-skupina - ihrisko Inter
1. kolo - 27. januára:
11.00 D. N. Ves - Inter dor.,
2. kolo - 3. februára:

FUTBAL
13.00 I. Petržalka - D. N. Ves,
00 3. kolo - 10. februára:
17.00 D. N. Ves - Lozorno.
4. kolo - 17. februára:
15.00 Trnávka - D. N. Ves,
5. kolo - 24. februára:
15.00 D. N. Ves - Lamač,
6. kolo - 2. marca:
17.00 Vajnory - D. N. Ves.
7. kolo - 9. marca:
13.00 Jablonové - D. N. Ves,

Občianske združenie futbalový klub FCL Devínska Nová Ves
organizuje prvé reprezentačné plesanie futbalového klubu
26. januára 2008 o 19.oo

Reprezentačný ples futbalového klubu FCL
na pôde Základnej školy na ul. Ivana Bukovčana 3 v DNV,
na ktorý Vás čo najsrdečnejšie pozývame.
Ďalšie informácie, predpredaj a rezervácia lístkov
je možné uskutočniť

na telefónnych číslach 0905-841 230 alebo 0905-609 218

Vianočný turnaj
v minifutbale – 4. ročník

Mestská časť Bratislava – DNV
a zástupca starostu mestskej časti DNV zorganizovali 22. 12. 2007
už 4. ročník Vianočného turnaja v
minifutbale o putovný pohár zástupcu starostu MČ DNV.
Vianočný turnaj sa, už tradične,
uskutočnil v telocvični Základnej
školy Pavla Horova 16. Turnaja sa
zúčastnilo 11 mužstiev. Boli rozdelené do troch základných skupín, kde bojovali systémom každý
s každým o ďalší postup do bojov
o celkového víťaza.
Do ﬁnále postúpili mužstvá:
Havana Club, Elza a Kladivári, do
boja o poradie na 4. až 6. mieste
postúpili mužstvá : Karpatia, OLÉ
Team a FC Trúnek. Vo ﬁnálovej
skupine a v boji o poradie na 4. až
6. mieste odohrali mužstvá zápasy
systémom každý s každým.
Celkovým víťazom 4. ročníka
Vianočného turnaja v minifutbale
a držiteľom putovného pohára sa
pre rok 2007/2008 stalo mužstvo

Korenie života
Dvaja právnici šli na večeru.
Rozkázali si každý kávu a vytiahli
sendviče.
Servírka pribehla a hovorí: „Páni,
tu nesmiete konzumovať vlastné
potraviny!“
Obaja právnici sa na sebe len
podívali, pokrčili ramenami a vymenili si sendviče.
•••
Priateľské služby sa neplatia,
ale oplácajú. Nie vždy je to mož-

Havana Club. Na druhom mieste
sa umiestnilo mužstvo Kladivári,
na treťom mužstvo Elza. Poradie
na 4. až 6. mieste: 4. FC Trúnek, 5.
Karpatia a 6. OLÉ Team. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč
FC Trúnek Boris Malárik, najlepším hráčom celého turnaja hráč
OLÉ Team-u Marek Baláž.
Futbalový turnaj sponzorsky
podporili: Auto Valúšek, s. r. o., Corect Betón, s. r. o., Palacinkáreň
„Stupka“, bistro „Istria“, Lulu – caffé, BENUGA SLOVAKIA, s. r. o.
a reštaurácia U Michala, Formula
- Šport caﬀé.
Všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zabezpečeniu a úspešnému
priebehu turnaja ďakuje organizátor i všetci účastníci.
Poďakovanie patrí aj ZŠ P. Horova 16 za poskytnutie priestorov,
ale aj kuchárkam za chutnú vianočnú kapustnicu. Na hladkom
priebehu celého turnaja majú zásluhu aj rozhodcovia: Ing. Miroslav Jablonický a Ivan Kolenič.
JUDr. František Baňas
zástupca starostu MČ DNV
né – napríklad ak ide o poslednú
rozlúčku.
•••
Na stanici v Bratislave chodí
Mrkvička od jedného okienka k druhému a všade sa pýta koľko stojí
lístok do Devínskej.
- Sedemnásť korún, - dostane
všade odpoveď.
Krútiac hlavou príde k manželke a
hovorí:
- Podľa všetkého treba kúpiť za sedemnásť. Všade je cena rovnaká,
určite sa na nás dohovorili.
•••

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9,
tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora)
po-pia: 15.00-18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci.
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová 1, 830
103/90 - R
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