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 Do nového 
roka sme vstú-
pili každý nejako 
inak. Jeden s ús-
mevom, druhý 
z amračený. . . 
každý mal nejaký dôvod 
a  každý aj bude počas celého 
roka šíriť... úsmev, alebo iný 
signál bude vysielať do svojho 
okolia. Podľa toho vlastne ľudí 
aj vnímame.

 Počas sviatkov sme mali 
niekoľko návštev a  pravdaže 
predstavovali sme hosťom 
našu obec. Toto máme nové, 
toto lepšie, toto zostalo verné 
svojmu vzhľadu...  Neboli 
v  Devínskej po prvýkrát, 
tak obdivovali nové, najmä 
cyklomost a  možnosť pre-
chodu až do Schlosshofu, ale 
aj nové parkovacie možnosti 
a  očakávajú nový vzhľad 
Istrijskej. Ale čo nás najviac 
zamrzelo, posudzovali čistotu. 
Tá veru nereprezentovala. 
Najmä zahraniční žasli nad 
množstvom pozostatkov po 
psoch a psíkoch v tráve, ale aj 
množstva papierov a  iných 
lietajúcich igelitov po uliciach. 

 Tak nás to zamrzelo, že 
sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž 
Za krajšiu Devínsku. Podrob-
nosti v  dnešnom čísle, alebo 
uverejníme v najbližšom.

Vydavateť

V 
čí
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e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Celkovo 12,5 milióna eur 
s DPH vyčlenilo z európskych 

peňazí na sanáciu gudrónov 
v DNV Ministerstvo životného 
prostredia SR. Práce by mali 

začať v budúcom roku.

• MČ DNV pripravuje pre 
svojich občanov bezplatné 

právne poradenstvo. 
Projekt spustia v priebehu 

mesiaca február.

Mestská časť Bratislava - Devínska 
Nová Ves zrealizovala tento pro-
jekt z fi nančného príspevku – dotá-
cie BSK -  v súlade  so Všeobecne 
záväzným nariadením Bratislav-
ského samosprávneho kraja č. 
6/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu BSK. Časť nákladov 
na rekonštrukciu priestorov novej 
triedy  uhradila Mestská časť 
Bratislava - Devínska Nová Ves zo 
svojho rozpočtu.

Zvýšenie kapacity o 15 miest

1   Gudróny vyťažia • V MŠ na J.Smreka 8 viac 

miest   2   Slnečná energia v službách ZŠ • 

Základné školy informujú   3   Čo môžem 

urobiť pre Devínsku • Spájanie športom   

4   Kultúra   5   Spoločenská kronika   

6   Slovo Novovešťanov • Fraška   7   Inzercia   

8   Z policajného zápisníka • Šport

Práce realizovala príspevková or-
ganizácia Mestskej časti Bratisla-
va Devínska Nová Ves – Denova 
v mesiaci december 2013. Nové 
priestory boli skolaudované 
17.12.2013. MČ BA DNV tak 
v spolupráci s BSK a MŠ P. Horo-
va 3 dala možnosť navštevovať  
MŠ 15 deťom, ktoré doteraz 
čakali na umiestnenie z dôvodu  
nepostačujúcej kapacity MŠ 
v našej mestskej časti.

Gudróny vyťažia celkom
 Gudróny, ktoré už dlhé roky trá-
pia obyvateľov Devínskej Novej 
Vsi,  štát vyťaží, tepelne zhodnotí, 
resp. uloží na riadnu skládku. 
Ministerstvo životného prostredia 
na sanáciu gudrónov na tento 
rok vyčlenilo z eurofondov 12,5 
milióna eur s DPH.
Začiatok prác sa odhaduje na ten-
to rok, termín ovplyvní ukončenie 
verejného obstarávania.

r

Rekonštrukcia priestorov 
v MŠ J. Smreka 8 na novú triedu  

Deti nepoteší nič tak ako nové priestory  (MŠ J. Smreka 8). Plesovú sezónu otvorili matičiari.
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DEVEX 2  

29. 1. od 15.00 –18.00 h. 
  Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov
  v budove školy  I. Bukovčana 1  
29. 1. od 15.00 –18.00 h. 
  Deň otvorených dverí na II. stupni v budove I. Bukovčana 3
30. 1. Imatrikulácia žiakov I. ročníka o 17.00 h. v telocvični 
  ZŠ Bukovčana 1
Zápis do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať v budove 
ZŠ I. Bukovčana 1  v dňoch: 
  7. 2. (piatok) od 15.00 do 18.00 hod.
  8. 2. (sobota) od   8.00 do 12.00 hod.
8. 2. 55. posedenie rodičov, učiteľov a priateľov školy 
  začiatok o 19.00 hod.  v budove školy I. Bukovčana 1

Bližšie informácie a predaj vstupeniek na tel. 
02/6477 8338, 0911 978 715, 0911 976 204

10. 2. od 9.00 – 12.00 h. 
  karneval žiakov I. stupňa  a predškolákov  v telocvični školy 
  I. Bukovčana 1
13. 2. od 15.00 do 18.00 hod.
  Valentínska diskotéka žiakov II. stupňa v jedálni školy I. Bukovčana 3
  Bližšie informácie nájdete na www.bukovcana.sk

Zápis prvákov na ZŠ P. Horova 16:
v piatok 7.2. 2014 od 15,00 do 18,00 hod.
v sobotu 8.2. 2014 od 8,00 do 12,00 hod.                              

POZVÁNKA
Deň otvorených 
dverí - 28.1. 
od 15,00 do 17,00 hod.
Môžete si prezrieť triedy, odborné učebne, školu,...
V triedach budú prebiehať rôzne zaujímavé aktivity pre zábavu 
aj poučenie, deti dostanú malý darček.

Otvorená hodina 
Rodičia, ktorí majú záujem pozrieť sa na priebeh vyučovania 
v našich prvých triedach môžu prísť na otvorenú hodinu 
v dňoch 29. - 31. 1. 2014
po telefonickom dohovore na t. č. 64538463 (1) .

 Koncom apríla 2013 MČ 
Bratislava – Devínska Nová 
Ves  podala projektový zámer 
menovaného projektu, spolu so 
žiadosťou o získanie grantu na ZSE 
Energia a.s. Prešli sme výberovým 
konaním a náš zámer bol zaradený 
do hodnotiaceho procesu  Nadácie 
Ekopolis – Živá energia. Začiatkom 
školského roku sme už vedeli, že 
sme úspešne prešli hodnotiacim 
konaním, a že sa zaradíme medzi 
progresívne mestské časti, ktoré 
budú využívať solárnu energiu na 
verejnoprospešnej budove.
 Po podpise grantovej zmluvy 
s Nadáciu Ekopolis, MČ pristúpila 
k výberovému obstarávaniu na 
dodávateľa solárneho systému. 
Po vyhodnotení a podpise Zmluvy 
o dielo, sa koncom roka  začal pro-
jekt realizovať.
 Inštalovaním fotovoltaických 
článkov  dosiahneme maximálny 
výkon 4,5 kWp výroby elektriny. 
Vyrobená elektrická energie bude 
primárne využívaná na pokrytie 
spotreby základnej školy, prebytky 
budú dodávané do distribučnej 
sústavy spoločnosti ZSE, a.s.
 V rámci projektu nainštalovali 
vysokokvalitné,  spoľahlivé,  ve-
tru,  vode a snehu odolné  

polykryštalické fotovoltaické modu-
ly na báze kremíka (Si), s garan-
ciou výkonu FV modulu na dobu 
25 rokov, s maximálnym poklesom 
na 90% uvedeného výkonu počas 
prvých desiatich rokov prevádzky 
a na nie menej ako 80% po uply-
nutí ďalších 15-ich rokov. Záruka 
na materiál a vyhotovenie FV 
modulu tohoto je typu  10 rokov. 
Predpokladaný špičkový jednot-
kový inštalovaný výkon FV modulu 
by sa mal pohybovať do 250 Wp.  
Fotovoltaické moduly spĺňajú všetky 
medzinárodné normy a štandardy 
(IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730, CE 
Conformity, VDE). Do systému je 
zapojený  spoľahlivý menič prúdu 
renomovaného svetového výrobcu, 
ktorý je plne certifi kovaný a zároveň  
spĺňa  najprísnejšie medzinárod-
né normy a štandardy, vrátane 
všetkých príslušných smerníc Európ-
skej rady a Európskeho parlamentu.  
 Nosný systém  je vybudo-
vaný s použitím účelovo naklo-
neného oceľovo – hliníkového 
systému, ktorý je ukotvený do 
strechy, pričom nedôjde k per-
forácii strešnej krytiny. Systém je 
ľahký, pevný a fl exibilný, ľahko 
nainštalovateľný, udržiavateľný 
a následne aj rozmontovateľný. 

Základná škola na  Ul. I. Bukovčana 3 informujeZákladná škola na  P. Horova 16 informuje

Tento projekt sa uskutočnil vďaka fi nančnej podpore Nadačného fondu 
Živá energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia a.s.

Slnečná energia  v službách ZŠ I. Bukovčana 3
pre  zvýšenie energetickej efektívnosti  ako aj interaktívna

pomôcka ďalší úspešný projekt našej mestskej časti.

Samotná konštrukcia vykazuje 
značnú odolnosť  (vrátane odol-
nosti voči silnému veternému prúde-
niu a snehovej pokrývke). Koncom 
roku sme  zrealizovali vybavenie 
súhlasu ZSE a.s. – dodávanie 
prebytkov do distribučnej sústavy 
ako aj všetky doklady potrebné 
pre Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví. Systém je napojený na 
počítač a ZŠ si môže pravidelne 
kontrolovať a vyhodnocovať 
výrobu elektriny zo solárnej 
energie.
 Nezabudli sme ani na poistenie 
systému, ktoré práve  toho času 

MČ zrealizovala. Okrem ener-
getických úspor je doménou  
projektu možnosť sprístupniť 
žiakom informácie o  alter-
natívnych zdrojoch solárnej en-
ergie. Projekt je zameraný na 
zvýšenie  atraktívnosti predme-
tov zameraných na techniku. 
Pomocou inovatívnych, inter-
aktívnych pomôcok  prebudiť 
u žiakov väčší záujem o tech-
nické vzdelanie, ktoré má klesa-
júcu tendenciu. Solárny systém 
by mestská časť kontinuálne 
– podľa fi nančných možností – 
dopĺňala o ďalšie panely, aby  
tak narástla jeho efektivita.

 Prínosom solárnej energie 
pre životné prostredie je hlavne 
bezhlučná a čistá prevádzka bez 
vedľajších nežiaducich produktov 
ako sú zápach, dym a surovinový 
odpad. Od solárnej technológie sa 
nedočkáme ani skleníkového efek-
tu. Na záver sa chceme poďakovať 
všetkým – najmä Nadácii Ekopo-
lis, ZSE, vedeniu ZŠ, vedeniu MČ, 
zamestnancom MÚ, dodávateľovi, 
konzultantom, s ktorými sme pri re-
alizácii projektu spolupracovali  za 
to, že aj vďaka ich pomoci sme pro-
jekt úspešne v tak krátkom časovom 
úseku dokončili.     Z. Štrokendlová
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 DEVEX 3

 Nedávno som sa v jed-
nom bratislavskom periodiku 
zamýšľal nad dobou, ktorú 
žijeme. Nedá mi, aby som sa 
k tejto téme ešte raz obšírnejšie 
nevrátil na stránkach nášho 
Devexu. 

 Už viackrát som si verejne povz-
dychol, že žijeme zvláštnu dobu 
pokrútených hodnôt. Nedávno 
som našiel priliehavejší názov, 
nazval som ju dobou marke-
tingovo – mediálnou. V ktorej 
nezáleží na tom, čo robíte, ale 
ako sa prezentujete v médiách. 
Čím viac vidíme niektorého poli-
tika v médiách, tým menej za ním 
vidieť jeho prácu. Čo sa s tým dá 
spraviť? Spýtajme sa všetci svoj-
ho politika, primátora, starostu, 
poslanca, čo reálne spravil za 
posledný rok, dva. Nie sľuby, nie 
plánované projekty, ale reálne 
veci. Som si istý, že sa nájde 
mnoho takých, ktorí budú súvisle 
5 minút rozprávať o svojej práci, 
no nedozviete sa, čo konkrétne 
spravili. Takýmto neverte. Verte 
len tomu, čo konkrétne pre vás ten 
ktorý politik urobil. Nie tomu, čo 
o ňom hovoria v médiách.

 Aj samotné médiá sa zaujímajú 
často len o negatívne problémy. 
Je to logické, médiá sa správajú 
trhovo a konfl ikty a škandály 

 Dňa 13. 12. 2013 sa uskutočnil  
v telocvični ZŠ P. Horova 16,  7. 
ročník integrovaného stolnoteniso-
vého turnaja, ktorý organizoval 
OZ Hlaváčik v spolupráci so ZŠ P. 
Horova 16. Turnaja sa zúčastnili: 
DSS prof. K. Matulaja, DSS Javo-
rinská, N. o. Lepší svet, STK DNV, 
žiaci ZŠ P. Horova 16 a žiaci ZŠ 
I. Bukovčana 3. Celkový počet 
registrovaných hráčov bol 46. 
Riaditeľom turnaja bol Ing. Milan 
Svitok, hlavným rozhodcom Ing. 
Ján Bilský a zástupcom hlavného 
rozhodcu Mgr. Beáta Paveleková.
Cieľom turnaja bola snaha o inte-
gráciu zdravotne znevýhodnených 
skupín prostredníctvom športu, 

vzájomné spoznávanie a od-
búravanie predsudkov, motivácia 
k súdržnosti a spolupatričnosti, 
snaha emocionálne vplývať 
na naše deti a zároveň i veľmi 
dôležitá primárna prevencia.
   

Mgr. Ivana Kralovičová, 
Mariana Bezáková 

– predseda OZ Hlaváčik

Počas celého dopoludnia vládla 
priateľská predvianočná atmos-
féra.
VÝSLEDKY:
Ml. žiaci: 
1. Veronika Drobová 
 - ZŠ P. Horova 16,

7. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja 

Spájanie športom

Čo môžem urobiť pre Devínsku

2. Lenka Dobrovodská 
 - N .o. Lepší svet,
3. Mária Kullačová 
 - N. o. Lepší svet
DSS – muži: 
1.František Horváth 
 - N. o. Lepší svet,
2. Ľuboš Šteberl 
 - N. o. Lepší svet, 
3. Silvester Pokorný 
 - N. o. Lepší svet

2. Marko Miklovic 
 - ZŠ P. Horova 16, 
3. Štefan Bunček 
 -  ZŠ Ul. I. Bukovčana 3
St. žiačky:
1. Júlia Gaálová 
 - ZŠ P. Horova 16,
2. Kristína Beňová 
 - ZŠ P. Horova 16,
3. Miriam Pilátová 
 - ZŠ P. Horova 16
St. žiaci:
1. Dominik  Majda 
 - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
2. Rehánek Andrej 
 - ZŠ Ul. I. Bukovčana 3,
3. Emmer Michal 
 - ZŠ P. Horova 16
DSS – ženy:
1. Špačková Renata 
 - DSS Javorinská,

lepšie predávajú. Stalo sa už tak-
mer pravidlom, že keď mi nejaký 
novinár zavolá a na niečo sa ma 
pýta, tak hľadá za všetkým ne-
jaký problém, aby zaujal divákov 
a poslucháčov. Ale žiadny repor-

tér k nám nepríde spraviť reportáž 
o tom, že sme za ostatné 3 roky 
investovali viac ako milión eur do 
našich škôl a škôlok, že sme do 
škôlok prijali takmer všetky deti, 
čo je v Bratislave raritou, že sme 
vybudovali viac ako 250 miest 
na parkovanie, že máme nové 
ihriská pre deti, nové športoviská, 
že niekto tvrdo pracuje a snaží 
sa meniť svoje okolie k lepšiemu. 
To nie je mediálne zaujímavé, to 
nezaujíma nikoho. No a potom sú 
aj takí, ktorí o vás dokážu napísať 
klamstvá a na objednávku vás 
zdiskreditujú. V novembri sme 
si pripomenuli výročie nežnej 

revolúcie. Ako jej priamy účastník 
si spomínam, čo všetko sme si 
sľubovali. A som smutný z toho, čo 
všetko sa nesplnilo a to, čo sme si 
vybojovali, nevieme používať. 
Myslím teraz hlavne na slobodu, 
ktorú si mnohí z nás vykladajú tak, 
že si môžu robiť čo chcú. Ale slo-
boda nie je anarchia, sloboda 
je hlavne zodpovednosť. 
Ak som slobodný, neznamená to, 
že nemusím nič robiť, že môžem 
robiť zle, že môžem ničiť svoje 
okolie. Často sa porovnávame 
s Rakúskom, ako tam všetko 
funguje a u nás nie. Divíme sa, 
prečo tam majú poriadok a my 
nie. Odpoveď je jednoduchá 
- oni ten neporiadok jednoducho 
nerobia a preto majú poriadok, 
neporiadok si robíme my sami. 
Za posledný rok som tam bol 
niekoľkokrát pracovne a tam som 
si hlbšie uvedomil, ako je to s tou 
zodpovednosťou – napríklad za 
svoju obec. Ľudia sa tam najprv 
opýtajú, čo môžu spraviť pre svo-
ju obec a až potom sa pýtajú, čo 
urobí pre nich obec. V Rakúsku sa 
dokáže 17 obcí spojiť a postaviť 
jedno múzeum, ktoré ich bude 
spoločne reprezentovať. U nás 
sa často nevieme dohodnúť ani 
v rámci jednej dediny. Poslanci 
rozhádaní so starostom, hádžúci 
mu polená pod nohy, sú na 
Slovensku dennodennou reali-

tou. Pýtate sa, čo s tým spraviť? 
Skúsme spoločne začať tým, že 
nekopnem do odpadku, ktorý je 
predo mnou, ale zdvihnem ho, 
že upracem pred svojou bytovkou 
a vysadím pred ňou krík, o ktorý 
sa budem starať. 

 Nedávno dal Miestny úrad 
hore na Pieskovci umiestniť značky 
upozorňujúce na nebezpečenstvo 
pádu. Nevydržali tam ani 2 me-
siace a už ich niekto vytrhal. 
Nedalo mi to a s kamarátmi sme to 
cez Vianoce opravovali, niektoré 
zo značiek sme našli odhodené 
v neďalekých kríkoch. Neviem, 
komu zavadzali, dali sme ich tam 
preto, aby sme chránili životy 
nás všetkých. Na druhý sviatok 
vianočný som išiel odniesť do 
kontajnera papier a plasty a keď 
som videl okolo kontajnerov nepo-
riadok, nedalo mi to neupratať 
ho. A v pondelok na troch kráľov 
som z lesa ťahal výfuk z osob-
ného auta, naozaj neviem, kto ho 
potreboval odhodiť v lese. Pred 
pár dňami nám niekto v Devín-
skej postriekal dopravné značky. 
Oprava bude stáť stovky eur... 
Možno som naivný, ale verím, 
že stále viac ľudí sa začne pýtať 
– čo môžem spraviť pre svo-
ju Devínsku (Bratislavu, Slo-
vensko), aby sa náš život stal  
krajším a lepším. Iná cesta totiž 
nie je. 

Váš starosta 
Milan Jambor
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DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

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

19.1. o 16.30   Ako sa Jano s drakom porátal

- detská divadelná scéna, účinkuje bábkové divadlo Animare Silva
 Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,5 eur

25.1. o  20.00 h  Ples rodičov a priateľov ZUŠ Istrijská 22

- do tanca hrá dychový orchester FOR Bratislava a jeho hostia a DJ Mirec
Vstupné: 17 eur (v cene večera a nápoj)

Rezervácia vstupeniek:  zusistrijska@ba.netlab.sk, +421 2 6476 1142
Miesto: veľká sála Istra Centra.

26.1. o 17.00 h  Bez opony

- talk show Činoherného klubu DNV, Jakub Abrahám 
privíta zaujímavého novoročného hosťa

 Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur

 1.2. o 19.00 h  Ples OZ Devínska Inak

- hudobný hosť - skupina TAKTICI, do tanca hrá DJ Miro Šimek
Rezervácia vstupeniek: ples@devinskainak.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 22 eur 

(zahrnutá večera a drobné občerstvenie)

8.2. o 20.00 h  Ples rybárov

Miesto: veľká sála Istra Centra,

13.2. o 15.00 h  Detský fašiangový karneval

- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo ZUŠ v DNV
 Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eur

15.2. o 19.00 h  Ples Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Miesto: veľká sála Istra Centra,

16.2. o 16.00 h  Teta Mona iz Arizone / Teta Mona z Arizony 

Veselohra v chorvátskom jazyku v naštudovaní Chorvátskeho 
menšinového divadla s  hercami z Jaroviec a Čunova. 

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur

23.2. o 18.00 h  Robert Thomas - PASCA

- premiéra divadelného predstavenia činoherného klubu Devínska Nová Ves
Napínavá, humorná, ale hlavne s nečakanou zápletkou- aj taká je 

najnovšia inscenácia Činoherného klubu- PASCA v réžii Kataríny Želinskej.
Zárukou kvality je aj herečka Ľudmila Swanová známa 
ako Agneša Fazuľová zo seriálu Búrlivé víno, ktorá sa po 

dlhšej odmlke vracia opäť na divadelné javisko! 
Účinkujú hostia a členovia hereckého súboru: Mojmír Procházka a.h., 

Zuzana Chudějová, Juraj Bocian a.h.,
Kristína Kocianová a Ľudmila Swanová a.h.

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eur

Jakub, nedá mi na úvod neopýtať 
sa vás klasickú rozhovorovú otázku: 
Kde ste sa vy a herectvo stretli?
No... Netrúfam si v mojom veku 
a s mojimi začiatočníckymi 
skúsenosťami tvrdiť, že sme sa už 
spolu úplne streli. Môžem tvrdiť, že 
sa radi navštevujeme a myslím, že 
nám tie spoločné návštevy robia 
zatiaľ dobre.
Pekne povedané, ale každý 
príbeh má predsa svoj 
začiatok...
Áno to je pravda... Ak mám pravdu 
povedať naozaj neviem, kde sa to 
celé začalo. Možno už ako decko 
som radšej táral do mikrofónu, ako 
naháňal loptu po ihrisku. Samoz-
rejme, chodieval som na rôzne tie 
recitačné záležitosti a podobne. 
Myslím, že v tom veku azda 
o každom podobnom dieťati 
rodičia povedia: „ To je taký šašo, 
mal by ísť za herca“. No mne to 
šašovstvo ostalo dodnes, aj napriek 
faktu, že budem mať čoskoro 
dvadsaťjeden rokov.

Je mladý, ambiciózny a sľubnú 
hereckú kariéru má ešte pred 
sebou. No veľa vecí aj za se-
bou. Šarmantné a nonšalantné 
vystupovanie na verejnosti mu 
bolo azda dané už s mater-
ským mliekom. Každý mesiac 
odhaľuje vo svojej divadelnej 
talk show „Bez opony“ životy 
známych hereckých osobností 
a nahliada im tak za ich po-
myselnú „oponu“. Tentokrát to 
bude on, ktorý bude v úlohe 
spovedaného. Za oponu sme 
nahliadli mladému hercovi 
Jakubovi Abrahámovi.

Život bez opony si neviem predstaviť...
Jakub ABRAHÁM Takže dráha triedneho zabáva-

ča sa mohla začať, čo potom?
(smiech) Áno, dodnes som rád, keď 
môžem ľudí rozosmiať. Myslím si, že 
v dnešnej dobe to je veľmi dôležité. 
Na základnú školu som však chodil 
iba štyri roky, potom som nastúpil 
na konzervatórium.
Herecké?
Tanečné! Aj ja sa dnes pýtam, čo 
som tam vôbec robil. Nejak som sa 
tam pretancoval. Päť rokov som tam 
zotrval a potom som sa dobrovoľne 
pobral skúsiť šťastie inde.
Prečo?
Po čase, vlastne už od začiatku 
som mal potrebu vyjadrovať sa slo-
vom, nie pohybom. Som veľmi rád, 
čomu som sa tam naučil a som za 
to vďačný, ale život v obtiahnutom 
baletnom trikote by nebol nič pre 
mňa. Dnes keď sa pozerám na 
svojich bývalých spolužiakov som 
hrdý, že som tam patril istý úsek aj 
ja. Je medzi nimi veľa úspešných 
baletných,ľudových, ale i moder-
ných tanečníkov na popredných 
domácich i svetových scénach.
Nie je vám to dnes ľúto? Mohli 
ste preraziť vo svete...
Nie je. Nedokážem robiť niečo, čo 
neviem robiť naplno a s chuťou.
Prejdime teda k herectvu. Mo-
mentálne študujete na Cirkev-
nom konzervatóriu v Bratislave.
Áno, študujem tu už šiesty rok. 
Robím si takzvanú „nadstavbu“, 
pedagogické minimum. Myslím, 
že budú so mnou súhlasiť aj moji 
spolužiaci keď poviem, že sme 
skvelý kolektív a za seba hovorím, 
že sa do školy teším hlavne kvôli 
nim a samozrejme aj kvôli mojim 
pedagógom.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Devex 01-2014.indd   4Devex 01-2014.indd   4 16.1.2014   23:0116.1.2014   23:01



DEVEX 5

Zosobášili sa

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Spolocenská kronikaˇ

JRNDr. Gabriel GAŽI 
a Mgr. Anna RAMŠÁKOVÁ, PhD

Martin TICHÝ 

a Jana  HLAVÁČKOVÁ
Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Michaela PAŽITKOVÁ

Vitajte!

Tomáš STUDENIČ

Zuzana SEEMANNOVÁ

Vlasta HETFLEJŠOVÁ

Mária KOLENČÍKOVÁ

Mário Kratochvíl

Šarlota Petríková

Peter Illiť

Nech odpočívajú v pokoji!

Dňa 27.1.2014 

uplynuli 

2 roky keď nás 

navždy opustil

 náš drahý 

manžel, otec, dedko 

Jozef PUTÍK
Na jeho veľkú 

lásku a dobro 

nikdy nezabudneme, 

stále ostane 

v našich srdciach.

Manželka 

Frida, deti Jozef, 

Jana, Žaneta, 

Iveta a vnúčatá. 

František GRANEC
7.2.1934 – 20.1.2012

Chýba nám Tvoja 

múdrosť, humor, 

ochota a láskavosť.

Tvoje písanie, maľovanie 

a rozprávanie.

Tvoja prítomnosť 

za rodinným stolom.

Tvoj nezlomný duch 

a rebelský odkaz.

V každodennej 

spomienke na Teba

zostáva

Tvoja rodina

26. januára 2014 

uplynul rok

od úmrtia nášho 

milovaného

manžela, otca, 

svokra a dedka

Františka KRALOVIČA

Navždy ostane

 v našich srdciach.

Kto ho poznal, nech 

si s nami zaspomína.

S láskou a úctou spomína

celá smútiaca rodina

OTVÁRACÍ SA VYDARIL

 Potešiteľné na tom tohtoročnom 
bol trend, ktorý zaznamenávame 
už nejaký ten rok, že na plese bola 
prevaha mladých ľudí. Prekva-
pili však aj dámy, ktoré prišli v tých 
najkrajších a najnevšednejších ró-
bach aké si viete predstaviť a boli 
skutočne neuveriteľne príťažlivé. 
Teda dámy i páry spolu.
 Ples otvorli predseda Miestneho 
odboru Matice slovenskej Juraj 
Strempek, tanečný pár Tanečného 
centra Eleganza nielen predtanco-

val, očaril zohratosťou a ladnosťou 
ale aj navodil celoplesovú atmosfé-
ru. Pravdaže k príjemnej atmosfére 
prispela aj hudobná skupina TIP 
z Letničia (z roka na rok sa lepšiaca), 
chutná večera z Reštaurácie u Mi-
chala a celý rad sponzorov, ktorí sa 
postarali o bohatú tombolu.
 Na prvý tohtoročný ples zavítal 
aj náš pán starosta Milan Jambor 
s manželkou a tak ako plná sála 
Istracentra iste odchádzali tiež spo-
kojní.

Vianočné posedenie jubilan-

tov Devínskej Novej Vsi, ktorí sa 

dožili v roku 75, 80, 85 a viac 

rokov usporiadal  Zbor pre ob-

čianske záležitosti pri MÚ DNV. 

Jubilantom prišiel zablahoželať 

a popriať pokojné vianočné svi-

atky aj starosta MČ DNV Milan 

Jambor. V programe pre jubilan-

tov vystúpil známy spevák popu-

lárnych piesni Zdeno Sychra.
 Otvárací ples tohtoročnej sezóny, 21. reprezentačný ples matičiarov, 
v sobotu 11. januára 2014 vo veľkej sále Istracenta znamenal dobrý 
štart aj pre ostatných organizátorov plesov. Pripravil náladu ale aj vy-
tvoril akýsi rámec na porovnávanie, čo býva vždy zvykom. V tom dobrom 
zmysle slova.

 Do tomboly prispeli: Kvetinárstvo 
Begra, Lekáreň pri radnici, Textil 
Jecková, Vinotéka Eisnerova, Ka-
derníctvo Lovasová, Vinotéka Ludvig
z Pieskovcovej, Drogéria Teta, 
Eisnerova, Fun Caffe Eisnerova, 
Vodák sport Bratislava P.Horova, 
členka MO MS, Optika M, Farby 
laky Eisnerova, C  HYPERLINK 
“http://shop.sk” shop.sk Eisnerrova, 
z Eisnerovej ešte Kvetinarstvo, Textil 
Alka, Zeleziarstvo Gazda, z Mala-
ciek IDM-CAR s.r.o., MO MS DNV, 
Vinoteka Lovas, Herba Valkovičova, 
sympatizant MS, starosta MČ DNV 

Milan Jambor, zastupca starostu 
MČ DNV Peter Krug, predseda 
MO MS Juraj Strempek,  Lucia a 
Alexander Fottovi, Družstvo podiel-
nikov Devín, Zlatnictvo Zirkón, Res-
taurant Kolony, Železiarstvo Senec, 
Prespork Souvenirs, Slov.reštauracia 
Rybná brána, Železiarstvo pri stani-
ci, Firma Višnovský, Darčeky Polus, 
Tchibo, Lekáreň pri stanici, Torta 
predsedníčky KR MS Rača, Michal 
Glosik, A & M Autoservis. Výher-
covia všetkým sponzorom srdečne 
ďakujú.                    

Martin Krížik

Do tomboly prispeli: Kvetinárstvo Milan Jambor zastupca starostu
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DEVEX 6

SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

 Páni poslanci! Vy sa nehan-
bíte hašteriť pred kamerou? Dos-
tali sme zoznam 16-ich ľudí Sene-
cia, čo majú trvalý pobyt v Devín-
skej. To si neviete overiť skôr ako 
tresknete nejakú hlúposť?                           

vm, hd, ds, pr
 Nerozumiem celkom pro-

testom na Istrijskej.  Dostali sme 
zadarmo nejaké (a nemalé) pe-
niaze na rekonštrukciu Istrijskej, 
kde je presne vymedzené čo 
máme, môžeme urobiť, v akom 
termíne a za akých podmienok.  
Mali by sme byť radi.  Lebo 
všetko, čo si myslíme, že by tam 
ešte malo byť si môžeme urobiť 
za svoje peniažky.  Potom ako 
sa urobí táto časť z cudzích 
peňazí.  Pravdaže, že nekvalitnú 
robotu treba  pokritizovať, žiadať 

nápravy, ale  aby sa  to nedalo 
dohodnúť mimo televíznych ka-
mier... ?! Nerozumieme niek-
torým krokom hádajúcich sa 
pánov možno preto, že sme len 
jednoduchí, obyčajní občania.

vm, pat
 Pozreli ste, alebo sa 

zúčastnili osláv 300-ročnice 
miestnej farnosti? Tam sa mali 
prísť podučiť mnohí ako sa dá 
kultivovane podujatie pripraviť 
a urobiť.                               anna v

 Veľavážení páni, odvo-
lávate sa na zákon, kde ste si 
zabudli prečítať, že okrem iného 
poslanec je povinný strpieť kritiku 
za svoju činnosť a že odpoveď na 
kritiku má byť rozsahom rovnaká 
ako je rozsahom kritika.          

 jozef m

 Inak sa ani nedá nazvať moje 
rozprávanie o tom, aký priebeh 
malo posledné zastupiteľstvo 
v roku 2013. Máme 11 mesiacov 
do nových volieb a tak to aj vyze-
ralo na rokovaní zastupiteľstva. 
Za posledné 3 roky bolo asi 
najdlhšie a najviac sa pred-
vádzal poslanec Hečko. Pripo-
mienky ku všetkému, navrhoval 
do programu viacero materiálov 
bez toho, aby boli prerokované 
v komisiách a miestnej rade tak, 
ako to viac ako 2 roky od všetkých 
vyžadoval. Iní musia, on nie. Ale 
poďme k programu. Hlavným 
bodom bolo schvaľovanie 
rozpočtu. Rokovanie bolo celkom 
búrlivé, poslanci mali množstvo 
pozmeňujúcich návrhov, sta-
rosta tento rozpočet predstavil 
ako historický, nakoľko v ňom 
počíta okrem iného aj so sumou 
650.000,-  na nákup pozemku 
na nové námestie našej mestskej 
časti medzi Ternom a cintorínom. 
Poslanec Hečko tvrdil, že materiál 
nie je dostatočne pripravený 
a navrhol starostovi, aby rozpočet 
stiahol, čo starosta odmietol. Zau-
jal aj vtedy, keď tvrdil, že poslan-
ci si zaslúžia svoje odmeny a nie 
je dôvod ich znižovať. Podľa mňa 
ich znížiť treba. 

 Poslanec Ružovič sa, (ako 
už neraz) nevedel zorientovať 
v tom, ktorá verzia rozpočtu platí 
a ktorá sa prerokúva... Vo svo-
jich pozmeňovacích návrhoch 
navrhol všetky investičné akcie 
až na jednu vybrať z rozpočtu 
a uvoľniť peniaze až po splnení 
jeho podmienok,  čo by zabrz-
dilo práce na projektoch, ale to 
je mu asi jedno. 

 Nakoniec rozpočet s malými 
zmenami prešiel, čo považujem 
za dobré, nakoľko je tam via-
cero zaujímavých a potrebných 
projektov. Podarilo sa schváliť 
aj 3 všeobecno záväzné naria-
denia, o miestnych daniach, 
o ochrane nefajčiarov a o pravid-
lách prevádzky služieb. Pri tomto 
bode vystúpil jeden spolumajiteľ 
prevádzky a žiadal poslancov 
o predĺženie času letných terás, 
no neúspešne. Najbúrlivejší 
priebeh malo prerokovanie petí-
cie za odstránenie nedostatkov 
projektu revitalizácie Istrijskej 
ulice. Úplne nevhodne vystúpil 
poslanec Čorej, ktorý tvrdil, že 
hodnotiacu správu – monitoring 
Úradu BSK nadiktoval tomuto 
kontrolnému orgánu starosta. 

FRAŠKA 
Postrehy zo zasadnutia MZ 18.12.2013

– volebná kampaň 
už začala

V tejto správe sa totiž píše, že 
námietky sťažujúcich sú neo-
podstatnené a mestská časť 
postupovala správne. To, čo sa 
mi nehodí, to vyhlásim za zlé... 
zaujímavý prístup. Pán poslanec 
tiež zabudol na to, že bol takmer 
3 roky zástupca starostu a že 
vlastne kritizuje sám seba. Vystú-
pili aj niektorí sťažovatelia, škoda 
len, že nepovedali, že práve ich 

neomietnutý dom najviac špatí 
Istrijskú ulicu. Škoda, že si poda-
ktorí ľudia a aj poslanci neupracú 
pred svojím prahom, ale kriti-
zujú ten obecný. Už teraz vyzerá 
Istrijská omnoho lepšie ako pred 
rekonštrukciou. 
 V bode č. 19 sa opäť pre-
rokúvala rekonštrukcia WC na 
škole I. Bukovčana 3. Riaditeľ De-
novy vyzval poslanca Ružoviča 
na stávku. Keďže na minulom 
zastupiteľstve tvrdil, že sa le-
pili obkladačky na obkladačky, 
nech ukáže hociktoré miesto a to 
sa vyseká. Keď sa tam nájdu 
pôvodné obkladačky, opraví sa 
to na náklady riaditeľa Denovy 
a keď sa nenájdu, opravu zaplatí 
poslanec Ružovič. A už bolo po 
hrdinstve pána poslanca. Vystúpi-
la aj riaditeľka školy, podľa ktorej 
sú toalety v poriadku, starosta 
prečítal poslancom, čo o svojich 
toaletách napísali žiaci ZŠ. Tí boli 
tiež spokojní. Opäť len snaha 
niektorých poslancov hľadať pro-
blém tam, kde nie je. 

 Potom prišlo zopár bodov, 
ktoré do programu navrhol 
poslanec Hečko. Podaktoré 
s odôvodnením, že chce skvalitniť 
prácu Miestneho úradu. Ja to 
vidím tak, že úradu prácu len 
pridáva a snaží sa ukázať, že 
niečo robí. Zaujímavé, ako si 
niekto predstavuje poslaneckú 
prácu. To najzaujímavejšie na-

koniec. V bode rôzne starosta 
oznámil zastupiteľstvu, že 
všetko nasvedčuje tomu, že 
poslanci Hečko a Čorej ako 
členovia dozornej rady Devín-
skonovoveskej televízie s.r.o 
porušujú zákaz konkurencie za-
kotvený v Obchodnom zákon-
níku, pretože sú štatutárnymi 
orgánmi v iných obchodných 
spoločnostiach, ktorých pred-

met podnikania je totožný s tým, 
ktorý má DTV s.r.o.. To je podľa 
paragrafu 136 a 139 Obchod-
ného zákonníka zakázané. 
Starosta ich vyzval, aby sa svo-
jich funkcií v dozornej rade
vzdali. Poslanec Čorej tak aj 
spravil, ale poslanec Hečko sa 
hrdinsky vyjadril, že on sa 
nevzdá. Asi 2 minúty na to 
zo zastupiteľstva utiekol. 
Počas zasadnutia poslanec 
Tešovič viackrát vyzval po-
slancov Hečka, Ružoviča 
a Čoreja aby nepolitikárčili, ale 
aby začali pracovať pre dobro 
občanov.

 Viacerí ľudia mi povedali, 
aké chodia o mne po Devín-
skej chýry, že neexistujem, že 
články miesto mňa píše niekto 
iný, že som vymyslená osoba ... 
Všetkým týmto odkazujem, že 
som reálny žijúci človek, narodil 
som sa tu, vyrástol, a aj tu žijem. 
Píšem preto, aby bola Devín-
ska lepšia a krajšia, aby mnou 
nastavené zrkadlo možno tro-
chu pomohlo. Aby si podaktorí 
lokálni „politici“ nemysleli, že 
nad nich už nie je, toho sme mali 
za posledných 20 rokov v Devín-
skej dosť. 

Všetkým čitateľom prajem šťastný 
nový rok 2014 o do celého roku 
veľa veľa lásky a zdravia.

Denis Ružovič
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DEVEX 7 

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

02 - PREDAJ
•  Predám garáž v hromadnej 

garáži na ul. Š.Králika. 
tel.: 0910 190 984

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Hľadám opatrovateľku (ženu), 

ktorá má skúsenosti s opatrovaním 
a starostlivosťou detí. Najlepšie ak-
tívnu ženu na dôchodku, ktorá by si 
chcela fi nančne prilepšiť. Jedná sa o 
starostlivosť o jedno dieťa, ktoré má 
8 mesiacov. Preferujeme ak žena 
má záujem o dlhodobejší záujem. V 
prípade záujmu nás kontaktujte na 
mobilné číslo  

  tel.: 0910 885 888 
  v čase od 9-18hod.

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov značky 

BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658

• Geodetické práce 
  tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce 
 aj opravy,  revízie elektro.
  tel.: 0905 825 724
• 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
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  Tel. zázn.: 6477 6963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,

tlmiče, ramená a čapy a ine nové
 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar. 

tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
 montáž. Aj cez víkendy. 
  tel.: 0905 429 097

stavebný
materiál
a zmesi

hutnícky
a spojovací
materiál

kanalizačné
systémy
a skruže

voda
kúrenie
plyn

STUPAVA

Borinka

Devínska 
Nová Ves

M
A

B
A

Malacky
Lozorno

Záhorská Bystrica
Bratislava

D2

Vysoká
pri Morave

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov

Borský Mikuláš

Studienka
Malacky

• ÚČTOVNÍCTVO - DANE – MZDY
 kvalitne, rýchlo, za primerané
 ceny. tel.: 0948 140 240

e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Doučím anglický a francúzsky 

jazyk.
 tel.: 0904 566 706
• Doučím anglický a francúzsky jazyk.

tel.: 0904-566 706
• Harmony Space - kvalitné a ceno-

vo výhodné masáže. 
 tel.: 0902 560 476  
 www.harmonyspace.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej ulici.

 tel.: 0903 834 830
• Kúpim zahradu v DNV.  

tel.: 0904 579 696

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
 POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
  Na Grbe 55. tel.: 6477 4642

• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
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Z policajného
zápisníka

ktorý sa niekoľkokrát pokúšal 
znásilniť manželku, ktorá ho od-
mietala. Je umiestnený v cele 
predbežného zadržania.
• V sobotu 4.1. neznámy 
páchateľ poškodil na Záveternej 
osobné motorové vozidlo Škoda-
Fabia. Spôsobil škodu 200 eur.
• Vo štvrtok 9.1. podala 
občianka z J. Poničana trest-
né oznámenie na bývalého 
manžela, ktorý si neplní riadne 
vyživovaciu povinnosť.
• V ten istý deň 9.1. neznámy 
páchateľ ukradol na P. Horova 
motorové vozidlo Mazda SR 
– E 2200 Van bielej farby.
• V sobotu 11.1. umiestnili na 
OPZaE (oddelení policajného 
zaistenia a eskorty) občana 
z J. Jonáša, ktorého prichytili pri 
krádeži v Tescu a pri prevereo-
vaní zistili, že to nebol jeho prvý 
prípad krádeže. 

OO PZ DNV

• Už 1.1.2014 zadržala 
hliadka polície DNV vodiča 
z Novoveskej, nakoľko zistila 
po kontrole a dychovej skúške, 
že vodič jazdil na ulici Vápenka 
pod vplyvom alkoholu.
• O deň neskôr 2.1. nahlásil  
občan z P. Horova, že stratil 
čiernu plátenú tašku s dokla-
dmi. Ďalší občan z Hradištnej 
nahlásil stratu občianskeho 
preukazu. Rovnakú stratu, 
či krádež dokladov nahlásil 
občan z ubytovne Optima na 
ulici Vápenka 4.
• V piatok 3.1. predviedla 
hladka polície DNV dvoch 
občanov, pretože nevedeli 
hodnoverne preukázať svoju 
totožnosť.
• V ten istý deň 3.1. zadržala 
polícia občana z J. Jonáša, 

 Po šiestom  kole vedú naši 
šachisti 1. Ligu už s trojbodovým 
náskokom pred Lokomotívou 
Trnava a 5-bodovým náskokom 
pred  Považskou Bystricou. 
Šanca na postup do extraligy 
je tak ešte o niečo reálnejšia.  
Našich šachistov čaká ešte 5 
súťažných kôl.
 Najviac bodov pre náš 
prvoligový klub získali hráči: 
Erik Oprea 5,5 boda zo šiestich, 
Matej Šosovička 5 bodov 

z piatich, Ján Smolen 4,5 bodov 
zo šiestich, Juraj Šošoviška 4 
body zo šiestich a Tomáš Peitl 3 
body zo štyroch možných. Pekný 
výsledok na druhej šachovnici 
uhrala  aj WFM Veronika 
Machálková (2 remízy),  Vasil 
Hricák (50 % bodov ) a Ondrej 
Szollos (1 výhra  / 1 zápas). 
Cenné 2 body získal pre mužstvo 
aj FM Milan Kolesár.

Ing. Emil Tittel

Dvaja bankári diskutujú 
nad aktuálnou situáciou. 
- Človeče, po včerajšom prepade 
na burze, ako si vlastne spal?
- Ako malé dieťa!
- Tomu nerozumiem?
- Celú noc som reval a dva 
krát som sa pokadil.

•••

Nikdy nesúper s blbcom, 
stiahne ťa na svoju úroveň 
a tam ťa prevalcuje 
svojimi skúsenosťami...

•••
Ak dlhujete banke 100 
eur, máte problém. Ak ale 
dlhujete 100 000 000 
eur, má problém banka.

Šachový klub ŠK Strelec Devínska Nová Ves  vedie 1.ligu

Už s náskokom 3 bodov

 Stolnotenisový klub Devínska 
Nová  Ves,  za podpory riaditeľky 
Základnej školy I. Bukovčana 3 
pani Balogovej a mestskej časti 
Bratislava Devínska  Nová Ves,  
usporiadal  vianočný turnaj pre 
rodičov a deti z DNV. Turnaj 
sa uskutočnil  22. 12. 2013 
v herni na Základnej škole 
I. Bukovčana 3.
 Turnaja sa zúčastnilo 11 
družstiev, družstvo sa skladalo 
z rodiča a dieťaťa do 15 rokov. 
Každý kto prišiel, neoľutoval.

Deti a ani rodičia sa nedali 
zahanbiť, boli vidieť vynikajúce 
stolnotenisové údery. Počas 
celého turnaja podávali bojo-
vný výkon, ktorý bol odmenený 
po ukončení riaditeľom turnaja 
pánom Takačom. Víťazov oce-
nili pohárom , vecnými cenami 
a diplomami.    
Poradie 
1. miesto rodina Bunčeková
2. miesto rodina Baumanová
3. miesto rodina Drobová
4. miesto rodina Kresanová

Silvestrovský turnaj zmiešaných družstiev
Volejbalový klub Fénix v spolupráci s riaditeľkou Základnej školy  
I. Bukovčana 3 zorganizovali tradičný Silvestrovský turnaj zmiešaných 
družstiev vo volejbale. Hráči počas celého turnaja hrali s vysokým na-
sadením, podávali výborné výkony, pretože sa hralo o Silvestrovský 
putovný pohár. Majiteľom  putovného pohára do budúceho Silvestra 
sa stalo družstvo Fénix .  Víťazné družstvá boli ocenení  pohárom 
a  vecnými cenami vďaka fi nančnej podpory MČ Bratislava Devínska 
Nová Ves. Volejbaloví nadšenci sa rozhodli posledné chvíle kalen-
dárneho roka využiť na šport a už teraz sa tešia na ďalší ročník.          rb

Vianočný turnaj deti a rodičov 
z Devínskej Novej Vsi
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