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Svetová finančná kríza akoby na Slovensko prichádzala
s meškaním. Zatiaľ zaznamenávame pribúdanie automobilov tak, že po príchode do
Devínskej večer nemáme kde
zaparkovať, ba cena benzínu
ide dole tak, že už klesla na
32,50 za liter (na benzínke v
Lamači).
Máme doma už aj eurokalkulačky, len tie eurá chýbajú.
V Devínskej sme nezaznamenali masové prepúšťanie, obchody i reštaurácie sú primerane plné, šport, kultúra neviaznu, stavia sa viac ako sme
očakávali. Pozoruhodné – aj
ceny bytov klesajú.
Minulý víkend možno prekvapil príchod mrazivého počasia, ale v toto ročné obdobie
už nemožno očakávať žiadne
teplá, jednoducho treba vytiahnuť zimné oblečenie.
Kto nestihol prezuť autám
zimné pneumatiky má smolu
a šťastie, že ho neprichytili
policajti. Mnohí stačili pozakrývať v záhradách chúlostivé rastliny a dreviny, mnohí
nechávajú zimovať ešte kapustu, čiernu reďkovku i ružičkový
kel. Ba kdesi sme videli ešte aj
kukuricu na koreni.
To všetko máme za sebou
a prudko sa chystáme na vianočné sviatky. Aj materiálne,
aj duchovne.
Ako sledujem v jedinej fungujúcej kronike Devínskej, teda
v Devexe, tak je tomu tak.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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V priestoroch Slovenského
národného múzea – Múzea
kultúry Chorvátov na Slovensku bude od konca novembra
2008 do konca marca 2009
prebiehať podujatie s názvom
ETNOfilm v múzeu. Ide o cyklus premietaní dokumentárnych
filmov, ktoré boli uvedené na
15. ročníku medzinárodného
filmového festivalu o etnológii,
sociálnej a kultúrnej antropológii Etnofilm Čadca 2008.

Zaujímavosť
Zápisnica zo zasadnutia Komisie
životného prostredia Zápisnica z
KŽP 3.11.2008

Imitácia na Istrijskej
(voľné pokračovanie témy Istrijská z pred dvoch týždňov,
roka, dvoch, troch... ).
Približne pred rokom Devínsku
„naštartovala“ téma Istrijská.
Na vzrušujúcom verejnom zhromaždení sa síce hovorilo, kričalo,
argumentovalo ..... na tému Istrijská
68, nepovšimnutá však nezostala
ani dostavba dávno vybúraných
častí. Zdá sa že vzrušenie okolo
Istrijskej 68 prudko opadlo.
O 100 m ďalej už nastúpili motorové píly, sekery a zemné stroje.
Nastal teda najvyšší čas na jeden
z posledných pokusov o (zdanlivo)
nemožné. Ak teda nemožné je
to, že ľudia platení z našich daní,
predsa len dodržia to, čo volená
samospráva schválila. Teda to čo
je ich najzákladnejšia povinnosť.
Pred rokom, v článku „Niečo sa
deje“ som vymenoval viacero krokov samosprávy, vo viacerých
volebných obdobiach, ktoré viedli
k príprave ako tak, znesiteľnej

dostavby Istrijskej ulice. Tiež som
vymenoval viaceré aktivity angažovaných občanov, ktorým na
budúcom vzhľade Istrijskej úprimne
záleží. Pred rokom som naznačil aj
opačné aktivity. Aktivity porušujúce
rozhodnutia (volenej) samosprávy,
rozhodnutia smerujúce k necivilizovanej, objemovo a prevádzkovo nestráviteľnej dostavbe Istrijskej
ulice. Na nasledujúcom verejnom
zhromaždení som sa dopočul,
že citlivé urbanistické návrhy zo
začiatku deväťdesiatych rokov neskončili v úradných šuflíkoch (ako
som napísal vo svojom článku), ale
„s nimi naďalej pracujeme“.
Zo Slovenskej televízie som sa
následne od starostu dozvedel že
„len hlupák hovorí o štyroch poschodiach“... Toľko návrat do témy
z pred roka.
DTV za ten rok zorganizovalo
viacero jednofarebných besied,
dlhších či kratších rozhovorov o
(Pokračovanie na 3. strane

Prítomní: Ing.Ivan Hirlander
Ing. Drahomíra Ludvigová
Neprítomní:
RNDr. Ladislav Šimon
-ospravedlnený
Mgr. Vladimír Kočvara –
ospravedlnený
Vladimír Baranovič – ospravedlnený
Mgr. Marek Dinuš –
neospravedlnený
Ing Peter Cvečko –
neospravedlnený
RNDr. František Marko –
neospravedlnený
Robert Bardáč – neospravedlnený
Pavol Ludvig – neospravedlnený
Milan Jambor – neospravedlnený
Program:
Návrh zmeny rozpočtu na rok 2008
Komisia nebola uznášania schopná
Stanovisko:
KŽP odporúča MZ MČ DNV schváliť
návrh zmeny rozpočtu na rok 2008
podľa predlohy
Úzavierka dnešného čísla
bola 20.11. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 4.12. 2008,
číslo vyjde 12.12. 2008.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves (MR
MČ DNV) sa zišla 18. 11. 2008.
Z prijatých uznesení vyberáme:
MR MČ DNV
- odporučila prerokovať materiál „Zásady hospodárenia
s majetkom hl. m. SR zvereným
do správy MČ DNV a s majetkom vlastným až po rozpracovaní Zákona o hl. m. SR Bratislave do Štatútu hl. m. SR,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť výšku minimálnych
sadzieb prenájmov za nebytové
priestory pre rok 2009.
- zobrala na vedomie návrh
rozpočtu MČ DNV na roky 2009
– 2011, odporúča prerokovať
materiál komisiách MZ MČ DNV
a po prerokovaní predložiť na
rokovanie mimoriadnej MR MČ
DNV ešte pred zasadaním MZ
MČ DNV 9. 12. 2008,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť Správy o výsledkoch
výchovne – vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok
2007/2008,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť predložený návrh zmien
Pravidiel odmeňovania poslancov MZ MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť dodatok k Poriadku
odmeňovania zamestnancov
MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť Zásady poskytovania
sociálnych príspevkov pre občanov MČ DNV a Fondu sociálnych služieb a humanity,
- schválila zabezpečenie spracovania dokumentácie pre stavebné úpravy Zariadenia sociálnych služieb a Domu sociálnych služieb, ako zákazku
s nízkou hodnotou,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť zámer kúpy pozemkov
registra C, p. č. 2292/416
o výmere 86m², p. č. 2292
/782 o výmere 381m², p. č.
2292/783 o výmere 404m²,
p. č. 2292/785 o výmere
360m², p. č. 2292/842 o výmere 109m², p. č. 2292/843
o výmere 109m². Pozemky

registra E odporúča MZ MČ DNV
schváliť kúpu až po ich prekvalifikovaní do registra C,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
kúpu nehnuteľnosti pozemkov
a budov areálu ABC Market Slovakia, s. r. o. po dorokovaní podmienok kúpy a prerokovaní
v komisiách MZ MČ DNV, uložila
prednostovi MÚ MČ DNV rokovať
o podmienkach a možnosti prevzatia pohľadávky záložného práva v prospech Dexia banka
na ťarchu MČ DNV, uložila prednostovi MÚ MČ DNV doložiť k tomuto materiálu znalecký posudok
zadaný MČ DNV,
- neodporučila MZ MČ DNV
schváliť zámer predaj pozemku, p. č. 2565/110 o výmere
1.354m² pre žiadateľa p. Breyera,
- zobrala na vedomie výsledky
súťaže na výmenu okien v MŠ M.
Marečka 20, zobrala na vedomie ako víťaznú ponuku fy BB
Real Servis, s. r. o. za cenu
901 567.- Sk vrátane DPH,
- schválila predĺženie nájomnej zmluvy s prevádzkami Begra
a kaderníctvo Lovasová do 31. 3.
2009 s možnosťou predĺženia,
-odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložený zoznam pamätihodnosti MČ DNV v znení pripomienok MR MČ DNV a odporučila poslancom Mestského
zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy
presadzovať zoznam pamätihodnosti MČ DNV podľa pripomienok
MR MČ DNV,
- odporučila riešiť distribúciu
reprezentačnej publikácie – Devínska sa smeje prostredníctvom Istra centra – Turistickej
informačnej kancelárie voľným
predajom,
- schválila návrh na uvoľnenie
fin. prostriedkov na vydanie Zlatej
knihy prameňov k dejinám DNV
do výšky 50 tis. Sk z prostriedkov
rozp. pol. 08.2.0.9.641001 –
Organizovanie kultúrnych podujatí v MČ DNV v náklade 100 ks
vrátane návrhu obálky celého
súboru, a schválila zámer vydania publikácie o mieste M. R.
Štefánika a čs. légií v DNV,
- schválila uvoľnenie prostriedkov do 30 tis. Sk z Fondu sociálnej
starostlivosti a humanity na akciu
Mikuláš pre deti zo sociálne od-

kázaných rodín, schválila vecný
dar pre opatrovaných obyvateľov
a občanov nad 90 rokov vo výške
1.000.- Sk na občana, schválila
uvoľnenie 10 tis. Sk na Vianočné
posedenie jubilantov, občanov
MČ DNV so starostom a poslancami MZ MČ DNV,
- schválila fin. príspevok pre Istra centrum vo výške do 10 tis.
Sk na kultúrny program spojený s odhalením pamätníka
židovského cintorína z prostriedkov rozp. pol. 08.2.0.9.641001
Organizovanie kultúrnych akcií
v MČ DNV,
- schválila fin. príspevok na
organizáciu Adventného a Vianočného koncertu v kostole Ducha Svätého vo výške 10 tis. Sk,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrhy na udelenie ocenení občanom MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť akčný plán na akcie kapitálového rozpočtu a Programu
obce v znení pripomienok MR
MČ DNV,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV doplniť informácie v súvislosti s náhradou škody Matejovi
Kučerovi,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť návratný príspevok z Fondu rozvoja bývania vo výške 300
tis. Sk p. Martinovi Novákovi
s manželkou, bytom J. Jonáša
11, BA DNV a p. Miroslave Antlovej s manželom, bytom Ílová
11, BA DNV,
- schválila fin. dotáciu do 100
tis. Sk z Fondu pre rozvoj MČ
DNV pre MŠ M. Marečka 16
na zariadenie triedy a učebne
s anglickým jazykom,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV zadať geometrický plán
na obnovu hraníc pozemku p. č.
1574 a novo vytvorenie parcely
pre chodník – Luklová ulička
o výmere 167m², osloviť vlastníkov pozemku s ponukou na odkúpenie časti pozemku p. č.
1567/1 o výmere 167m² na vytvorenie chodníka pere peších
a predložiť do MZ MČ DNV návrh
na schválenie názvu ulice „Luklová ulička“,
- odporučila MZ MČ DNV
prerokovať Správu o hospodárení
s teplom za rok 2007 v znení pripomienok MR MČ DNV, požiadala

spracovateľa dopracovať materiál o pripomienky MR MČ
DNV, a požiadala starostu MČ
DNV o zabezpečenie účasti
štatutárneho zástupcu OZ Tenergo Brno, a. s. na rokovaní
MZ MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
prerokovať Informáciu o plnení
opatrení z kontroly výdavkov
na reprezentačné za roky
2006, 2007 a 1. polrok 2008,
prerokovať Informáciu o plnení opatrení z kontroly hotovostného styku pokladne
za roky 2006, 2007 a 1. polrok
2008, zobrala na vedomie
informáciu o uplatnení pracovne – právnej zodpovednosti
za porušenie pracovnej disciplíny pri hotovostnom styku
pokladne,
- neodporučila zúčastniť sa
dražby nehnuteľnosti p. č.
3079/46 pre nevýhodnosť pre
MČ DNV,
- schválila prenájom miestnosti v objekte Mýtnica pre fy HPL,
spol. s r. o. o výmere 12m²
za čiastku 2.700.- Sk/m²/rok
od 1. 12. 2008 do 31.12.2008
a za čiastku 100Euro/m²/rok
od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú, a schválila prenájom 8
ks parkovacích miest v objekte
Mýtnica pre fy HPL, spol. s r. o.
za čiastku 8.200.- Sk/1 park.
miesto/rok od 1. 12. 2008
do 31. 12. 2008 a za čiastku
360 Euro/1 park. miesto/rok
od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť VZN č. 6/2008, ktorým
sa dopĺňa VZN č. 4/2008
o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť mimoriadne odmeny
poslancom MZ MČ DNV za 2.
polrok 2008 podľa predloženého návrhu,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť kontrolnú správu nákladov za používanie služobných
motorových vozidiel za rok 2007
a 1. polrok 2008 s navrhovanými opatreniami,
- schválila program MZ MČ
DNV 9. 12. 2008.
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Imitácia na Istrijskej
(Dokončenie z 1. strany)
svetlých urbanistických zajtrajškoch Devínskej. Pojmy ako bulváry,
medzinárodné cyklotrasy, Slnečný
vrch, most cez Moravu, električka
do Devínskej sa mihali obrazovkou.
Okolo Istrijskej na obrazovke DTV
ticho hlbšie ako hlboké. V kanceláriách úradu usilovná aktivita.
Skončilo vegetačné obdobie a motorové píly sa na Istrijskej zahryzli
do 25 ročnej zelene. Kto sa chce
dozvedieť čo sa to deje, sa dozvie
len vynaložením nadštandardnej
námahy. Z našich daní platení funkcionári, informácie na túto tému
nezverejnia ani na opakované
výzvy v zastupiteľstve v minulých
rokoch. Diétna informácia v najnovšom vysielaní DTV realitu divákovi veľmi nepriblíži. V, miestami, protirečivých vetách sa v nej
dozvieme o bričkách a povozoch
ťahaných koňmi, stromoradiach,
predzáhradkách, prístreškoch, pergolách. Podstatné fakty zanikajú
v slovnom balaste.
Skutočnosť je neradostná. Aktivity porušujúce rozhodnutia samosprávy dostali úradné povolenia.
Právoplatné stavebné povolenie
povoľuje v dvoch bytových domoch
štyri nadzemné podlažia. Oproti
zastupiteľstvom schváleným dvom
nadzemným podlažiam a podkroviu výrazný nárast. Na verejnom
zhromaždení prezentovaná „práca na dokumentoch“ o Istrijskej,
zo začiatku deväťdesiatych rokov,
ktoré vraj „neskončili v šuflíkoch“,
sa zjavne podarila. Stavby na Istrijskej, od medzinárodne úspešnej

štúdie z roku 1991, na súčasných
výkresoch výrazne narástli. V týchto dňoch sa začínajú stavať.
Keďže sa snažím držať faktov, pri
svojom tvrdení sa opriem o najpodstatnejší dokument - stavebné
povolenie. Štylisticky „čarovné “
je v stavebnom povolení zdôvodnenie, pridaných poschodí. Vraj
zošikmením čelnej fasády „imitujú“
podkrovie. Porušenie zmluvných
záväzkov DNV a rozhodnutí zastupiteľstva sa najnovšie vyjadruje
slovom „imitácia“.
Za posledné roky to síce nie je jediná stavba v Devínskej, ktorá bola
povolená a postavená v rozpore
s rozhodnutiami odsúhlasenými
v miestnom zastupiteľstve, ale
je prvá čo drsne zasiahne samé
srdce „Nôvoga Sela“. Ešte pred
rokom sľubované podzemné parkovanie už nie je dnes pravdou. Pár
parkovacích miest v prízemí stavby,
zapísaných v stavebnom povolení,
nie je na reklamnej stránke investora vôbec zahrnutých. Parkovanie k povoleným 41 bytom a 8
nebytovým priestorom je zjavne
„na vode“. Počíta sa aj s verejným
parkoviskom pred bývalou poštou.
A to sa pripravujú ďalšie etapy
zástavby Istrijskej. Práve tam kde
sa má parkovať – pred bývalou
poštou. Ale kto si o pár rokov
spomenie.
Vizualizácia z www.stránky investora napovie niečo o imitácii.
Keď sa stará Istrijská ulica pripravovala na búranie a búrali ju
pred cca 30 rokmi, naši obecní
funkcionári sa mohli pohodlne
schovať za rozhodnutia strany,

Istrijská na pokračovanie č.10
V minulom čísle DEVEXU som sa
snažil načrtnúť z môjho pohľadu, ako
tlaky investora na samosprávu boli
silnejšie ako požiadavky a argumenty
voličov na svojich poslancov a realizuje sa to, čo občania odmietajú.
Myslím si, že nezaškodí ak si celú,
dnes už viac ako kauzu, možno námet
aj na román, v dlhšom časovom horizonte stručne zrekapitulujeme. Nejde
ani tak o to, aby som snáď na niečo
nezabudol, ale o to čo sa v priebehu
času od socialistických sedemdesiatych rokov minulého storočia, až
po dnešnú dobu spojenú s demokraciou a slobodou v našej spoločnosti
s Istrijskou ulicou udialo. Ako sme
dokázali v priebehu obdobia po

nežnej revolúcii napraviť deformácie
Istrijskej, ktoré zanechal predchádzajúci režim. Nejde len o ulicu ako
takú. Problém bol spojený i s násilným vykupovaním rodinných domov,
pozemkov alebo ich vyvlastňovaním
a násilným vysídľovaním občanov
našej obce do rôznych častí Bratislavy. Nedialo sa to preto, že by to bolo
spoločensky nevyhnutné a potrebné.
Bolo to preto, lebo moc komunistickej chobotnice pod sovietskou
záštitou bola neobmedzená. Nuž
a naši mocipáni to náležite využívali.
Pripomínam to aj preto, lebo ako nás
učili naši predkovia, história a opakovanie vedomostí je studnicou ľudskej
múdrosti a vedomostí. Neexistuje

mesta, obvodu. Doba pokročila.
V súčasnosti sme v deformovaní
vzhľadu najhlavnejšej ulice DNV
už sebestační. Ešte aj stavebný
úrad máme po desaťročiach
(oficiálne) vo vlastných rukách. Objednáme si Generel, zaplatíme zaň
státisíce, roky rokujeme, súťažíme
a nakoniec povolíme dokaličiť
vlastné centrum. A nazveme to
„imitácia“. Imitujeme poslušne podľa želania investora. Internetová
stránka investora prezrádza, že
z podmienok za ktorých vyhral
súťaž ho hlava nebolí. Z Istrijskej
bude konečne „bulvár“ s mnohými
desiatkami nových bytov a parkujúcich áut. Teda len na jednej
strane. Na druhej krčiaci sa zvyšok
prízemných rodinných domov.
Z www. stránky si to môžeme
predstaviť. Horšie to bude denne
zažívať. Tesne pred napísaním
tohto článku náhoda chcela, že
v bratislavských médiách sa v rovnakom čase posťažovali dvaja
dôležití funkcionári, zodpovední
za vzhľad mesta a mestskej časti,
na neprávosti pri výstavbe Bratis-

lavy. Posťažovali sa vlastne jeden
na druhého.
Najvyšší predstaviteľ mesta – sám
pán primátor - sa nechal vo viacerých médiách počuť, že mestské časti vydávajú rozhodnutia
na stavby, ktoré mesto neodsúhlasilo. Na druhý deň zverejnili Bratislavské noviny ponosy predsedníčky
komisie výstavby a architektúry
v DNV na hlavné mesto, ktoré
vraj vydáva kladné stanoviská
k stavbám, mestskou časťou neodsúhlaseným. Je možné že majú
obidvaja svoju pravdu. Zdá sa že
niečo smrdí v tomto hlavnom meste.
A na zakrytie sa hľadá „mediálny
parfum“ – posťažovanie sa vo
všemocných médiách.
Od Schlosshofu na západ by
obecný funkcionár zodpovedný
za výstavbu v obci (meste), pri
porušovaní jej pravidiel buď zjednal nápravu, alebo odišiel z funkcie. My sme však od Schlosshofu na východ. U nás je navyše
možnosť imitácie.

Vylúčení občania

MNV dostal na protest prezývku
súdruh Bavor.
Takže rekapitulujme.
- sedemdesiate roky - násilné vykupovanie a vyvlastňovanie rodinných
domov a pozemkov na Istrijskej ulici
a vysťahovávanie rodín z Devínskej
Novej Vsi. Pýtam sa čím sa títo ľudia
previnili, že boli takto perzekvovaní,
- následne likvidácia, búranie domov,
- osemdesiate roky potupné násilné
vykupovanie a vyvlastňovanie rodinných domov na Istrijskej smerom
k potoku Mláka,
- vyhlásenia, vtedy ešte komunistických predákov, že aj druhá strana Istrijskej ulice im neunikne a budú búrať
a vysťahovávať i naďalej,
- všetky tieto absurdity sa stali nosným

ľudské spoločenstvo bez histórie,
atď... viem, že to mnohí viete. Ale je aj
mnoho mladých ľudí, ktorí v tej dobe
neboli ešte na svete, alebo neboli
občanmi DNV. Nech si urobia obraz
ako to bolo vtedy u nás. Perlička na
spestrenie. Pamätám, si že v období
sedemdesiatych rokov min. storočia
vysielala Československá televízia
propagandistický seriál „Muž na radnici“ s hlavným hrdinom, predsedom
národného výboru akéhosi mestečka
súdruhom Bavorom. Tento si dal za
úlohu, že obnoví mestečko zrúcaním
rodinných domov a postaví paneláky,
lebo v nich bude občanom určite
lepšie. Rozhodol a basta. Samozrejme, že aj vtedajší predseda nášho



Ing. Miloš Encinger

(Pokračovanie na 6. strane)
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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

5.12. Mikuláš náš
účinkujú: Detský folkórny súbor Grbarčieta, Detský folkórny
súbor Kobylka a iní hostia
miesto: otvorená scéna pred Istra Centrom od 17°° h,
vstup: voľný
6.12. „Z rozprávky do rozprávky“
vianočný program Detského folkórneho súboru
Kobylka a jeho hostí
miesto: veľká sála Istra Centra od 17°° h,
vstup pre pozvaných hostí
8. - 11.12. Vôňa Vianoc
ukážka zdobenia vianočných perníkov a oplátok
miesto: knižnica Istra Centra , Istrijská ul. č.6
11.12. Vianočné posedenie jubilantov so starostom
miesto: veľká sála Istra Centra od 14³° h, vstup: na pozvanie
13.12. Vianočné posedenie MO Jednoty
dôchodcov Slovenska DNV
miesto: veľká sála Istra Centra od 15°°, vstup: pre členov
14.12. „Princezná Kukulienka“
účinkuje študentské divadlo Forbína pri základnej
umeleckej škole v DNV
miesto: veľká sála Istra Centra o 16°° h, vstup: 25,- Sk / 0.83 €
16.12. Vianočný koncert základnej umeleckej školy
v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála Istra Centra o 18°° h, vstup: voľný
18.12. Vianočný večierok tanečného centra Eleganza
miesto: veľká sála Istra Centra o 17°° h, vstup aj pre verejnosť
21.12. Slávnostné stretnutie MO Matice Slovenskej
zhodnotenie činnosti miestneho odboru MS
miesto: veľká sála Istra Centra o 15°° h, vstup: pre členov

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska
Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk. Hodiny pre verejnosť:
Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h., Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-18.00 h.
4.12.2008 Etnofilm v múzeu
Filmy: Pohľad do minulosti “alebo” Pravý Komlóšan
(26 min., Maďarsko)
Film o živom pamätníkovi Slovenského Komlóša, Andrejovi
Lopušnom, známom ako strýko Bandi.
Presídlenie (19 min., Maďarsko) Film zachytáva osudy slovenských rodín, ktoré boli presídlené z Maďarska do okolia Galanty. O 18³° h., Vstupné dobrovoľné
6.12. Adventný Schloss Hof Autobusový výlet
na vianočné trhy na zámku Schloss Hof v Rakúsku o 13°°
h. Účastnícky poplatok: 220,- Sk (7,30 €),
vstupné (nad 18 rokov) 2,00 € TIK DNV, Istrijská 49

Slovenské národné múzeum –

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
srdečne pozýva všetkých obyvateľov Devínskej Novej Vsi do
svojich priestorov na Istrijskej ul.
č. 68 (vo dvore vedľa kvetinárstva
Begra a pohostinstva Furmanka).
A na čo všetko sa môžete tešiť,
ak zavítate do múzea v týchto
jesenných dňoch?
Máme pre vás pripravené netradičné filmové podujatie s názvom ETNOfilm v múzeu, ktoré
sme pripravili v spolupráci s Istra
Centrom DNV a TIK DNV.
Ide o cyklus premietaní dokumentárnych filmov (podujatie bude prebiehať od konca novembra 2008 do konca marca
2009), ktoré boli uvedené v rámci 15. ročníka medzinárodného
filmového festivalu o etnológii,
sociálnej a kultúrnej antropológii
Etnofilm Čadca 2008.
Filmovú prehliadku otvoril 20.
novembra 2008 o 18.30 hod.
chorvátsky film režiséra Iva Kuzmanića: Kto sa môže stať „zvončarom“
Ak ste nestihli toto filmové predstavenie, pozývame vás na ďalšie
premietania.
Do konca roka 2008 máme pripravené nasledujúce filmy:
4. 12. 2008, 18.30 hod.:
Pohľad do minulosti alebo
„Pravý Komlóšan“, 26 min.,
Maďarsko.
Krátky dokument o živom pamätníkovi Slovenského Komlóša,
Andrejovi Lopušnom, známom
ako strýko Bandi.
Presídlenie, 19 min., Maďarsko.
Film zachytáva osudy slovenských rodín, ktoré boli pred
šesťdesiatimi rokmi presídlené z
Maďarska do okolia Galanty.
11. 12. 2008, 18.30 hod.:
Slováci v Chorvátsku, 64 min.,
Slovensko.
Dokument zachytáva históriu
slovenského vysťahovalectva v
Chorvátsku a snaží sa zachytiť
všetky aspekty spoločenského
života tejto menšiny.
18. 12. 2008, 18.30 hod.:
Salaam Aleykum, Kodaň,
19 min., Dánsko, Slovinsko.

Krátky dokument o Haluk, Iman
a Allanovi, troch mladých  ľuďoch
s tureckým, kurdským, libanonským a dánskym pôvodom, ktorí
žijú v Kodani.
Emannuel – Pán s nami, 29
min., Srbsko, Bosna a Hercegovina.
Pohľadom do života Vojina Pujgacu, chlapca z Drinicu, sa dozvedáme o materiálnej a duchovnej obnove srbskej pravoslávnej
diecézy .
Všetky filmové predstavenia sa
konajú v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku a vstupné je dobrovoľné.
Aktuálne informácie o podujatí
ETNOfilm v múzeu nájdete aj
na webových stránkach:  
www.tikdnv.sk.
Od 28. novembra 2008 si
môžete v múzeu pozrieť aj pútavú
výstavu s názvom Lepoglavská
čipka. Výstava približuje históriu
a predstaví ukážky čipkárskej
tvorby tejto vyše dvestoročnej
čipkárskej školy v Lepoglave –
v starobylom mestečku, situovanom na severe Chorvátska.
Paličkované čipky do Chorvátska
priviezli z rôznych oblastí Európy
mnísi paulínskej rehole (na Slovensku známej svojím pôsobením
v Marianke), ktorá bola centrom
kultúrneho života na rozhraní 17.
až 18. storočia. Najväčší rozmach zaznamenala lepoglavská
čipka v 30. rokoch 20. storočia.
Výstava je prístupná pre
verejnosť do konca januára
2009 denne od 10.00 do
16.00 hod., počas víkendu od
10.00 do 15.00 hod. Vstupné
na výstavu je 40,- Sk, zľavnené
vstupné je 20,- Sk. Výstava je
realizovaná v spolupráci s Mestským múzeom vo Varaždine
v Chorvátsku a pod záštitou
Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v SR.
Viac informácií o aktuálnych podujatiach a výstavách múzea
nájdete aj na webovej stránke:  
www.snm.sk alebo volajte:
02/ 64761 087.
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Na zachovanie Devexu

Zosobášili sa
Milan WEISENBACHER
a Pavla HAVIAROVÁ
Marek BAKŠA
a Branislava KESZIOVÁ
Ján KEKELIAK
a Ľubica BESEDOVÁ
Ing. Juraj MÁŤUŠ
a Mgr. Adriana SLOBODOVÁ
Blahoželáme!

Privítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Liliana GUTTMANNOVÁ
Vitaj!

čík, z Istrijskej: R. Hoffman,
z 1. mája: rod. Krajčírová,
z Hradištnej: T. Ivanová, firma

  
Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť DNV
podporovať vydávanie miestnych
novín Devex a tak vydavateľ, na
podnet občanov vydáva miestne
noviny s podporou občanov a
obyvateľov Devínskej, s podporou
sponzorov a podnikateľov. Ako sa
darí, o tom pravidelne informuje.  
Na krytie nákladov pre tento rok
potrebuje vydavateľ zabezpečiť
ešte 187 300 Sk. (Ide aj o úhrady
za už vyjdené čísla a plánované do
konca roka).     
V novembri prispeli občania
prostredníctvom pošty alebo banky: z Kosatcovej: V. Ondriášová, z Pieskovcovej: I. Melicher-

P a živnostník PL. Vďaka za
čitateľov, i vydavateľ ďakuje.  
  
Na úhradu chýbajúcich nákladov za 1. polrok 2007
a celý rok 2008 potreboval
vydavateľ získať 380 000 Sk,
získal 192 700 Sk. Na krytie
týchto prostriedkov (zatiaľ má
neuhradené faktúry tlačiarni,
mnohé položky:
úhrady za kolportovanie, dopravné náklady, materiálové
náklady, hradí z vlastnej živnostenskej činnosti). Verím, že sa
Devex zachovať podarí a podarí
sa naštartovať aj rok 2009.  
O ďalšom osude Devexu bu-

ˇ
Blahozeláme

Absolvent FFUK,
historik, archivár, nositeľ
mnohých ocenení Slovenskej
akadémie vied v Bratislave,
predovšetkým však dobrý
človek,
rodák z Devínskej Novej Vsi
PhDr. Jozef KLAČKA
v týchto dňoch, 14. 11. 2008,
sa dožíva 70. rokov.
Blahoželáme a želáme
ešte veľa tvorivých dní
v zdraví a pohode.

Odišli z našich
radov
Anna REITTEROVÁ
Janka LIPKOVÁ

Spomienka

Nech odpočívajú v pokoji!

Chorvátsky deň
v Devínskej
Koncom roka sa tradične už
niekoľko rokov uskutočňuje v Devínskej Novej Vsi Chorvátsky deň,
ktorého organizátorom je Chorvátsky kultúrny spolok. Tohtoročný,
14. novembra 2008, Novovešťania
venovali originálnemu chorvátskemu folklóru, s ktorým sa v kultúrnom
programe predstavili dva folklórne
súbory z Chorvátska. Ako domáci
hosť vystúpil Mužský spevácky
zbor z Jaroviec. Na Chorvátsky

Dňa 28.11.2008 uplynulo päť rokov, čo od nás
odišiel po ťažkej chorobe náš manžel, otec,
dedko a pradedko

JOZEF IVAN
Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ..
V našej pamäti žiť bude stále.
manželka Terka, deti Marta, Danka,
Jožko s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

deň v Devínskej Novej Vsi sme pozvali a naše pozvanie prijali naši
dlhoroční priatelia z Chorvátska
KUD Donja Lomnica. Našimi
hosťami boli tri dni, v rámci ktorých
sa so svojím programom predstavili okrem Chorvátskeho dňa
aj na Večere folklóru slovenských
Chorvátov v Bratislave-Dúbravke.
Nezabudnuteľný dojem zanechali
aj na veriacich v Bazilike Sedembolestnej p. Márie v Marianke,
kde svojím spevom mariánskych
piesní prispeli k dôstojnej atmosfére sv. omše. Druhým hosťom
z Chorvátska, ktorý obohatil

Po stopách Ľudovíta ŠTÚRA
Literárnu exkurziu do Modry pre žiakov
8.ročníkov absolvovali žiaci zo Základnej školy I. Bukovčana 3 koncom októbra. Deň našej exkurzie bol viac ako
symbolický. Za poznávaním do múzea
sme sa vybrali 29.októbra   - práve
v Pamätný deň Ľudovíta Štúra.Najprv
sme sa zastavili na cintoríne, kde sme

deme informovať v ďalších číslach.
Všetkým, za vydavateľa
i za čitateľov Devexu, za
doterajšiu podporu a pomoc
patrí vďaka !!!!!!!!!
Inzertná kancelária je dočasne
zatvorená. Inzerciu možno podávať telefonicky, mailom, poštou, rovnako požiadavky na výrobu a dodávku pečiatok, vizitiek,
oznámení...

Pre informáciu tým, ktorí
potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078

kultúrny program v Devínskej Novej
Vsi bol Folklórny súbor Vrapčanke
z Gornje Vrapče. Keď som sa
našich hostí pýtala čo by chceli
zo svojho repertoára prezentovať
na našej oslave, povedali mi – „to
najkrajšie, a to je naša Chorvátska
svadba“, a to nezávisle od seb
Aby sme im vyhoveli, kultúrny program Chorvátskeho dňa v Devínskej Novej Vsi sme rozdelili na dve
časti. V prvej KUD NOVA ZORA
z Donje Lomnice predviedol krátke
pásmo jarných zvykov a obyčajov
„Na Juraja“. Mužský spevácky
zbor z Jaroviec obohatil program
o ľudové piesne z Jaroviec, ale
pre spestrenie zaspievali aj niečo
z populárnej chorvátskej tvorby.
Druhú časť programu sme venovali originálnej Chorvátskej svadbe, so všetkým čo kedysi k svadbe
patrilo, zvyky, obyčaje, pesničky,
a to všetko v tradičných krojoch,
v ktorých sa predstavili naši hostia
z Chorvátska. Dve nevesty a dvoch
ženíchov na scéne doplnila aj naša
nevesta a ženích, ktorí v tradičných
novoveských krojoch zaspievali
svadobnú pieseň .
jd
sa poklonili pamiatke tejto významnej
historickej osobnosti. Potom nás, po
krátkej prehliadke mestečka, privítalo
Múzeum Ľudovíta Štúra so svojou
novou expozíciou a s množstvom príležitostných akcií. Vypočuli sme si
zaujímavý výklad skúsenej lektorky a
s ešte väčším záujmom sme si prezreli
aj pamätnú izbu Ľudovíta Štúra.

Soňa Škulová
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Istrijská na
pokračovanie č.10
(Pokračovanie z 3. strany)
programov protikomunistickej nastupujúcej platformy nežnej revolúcie
verejnosti proti násiliu v DNV,
- všetci si asi pamätáme, že následne,
už pred a po demokratických voľbách,
sme ďalšie obdobia mali vo volebných
programoch prísľuby revitalizácie Istrijskej ulice so zachovaním historických, kultúrnych, spoločenských,
etnických, ekologických aspektov,
tradícií a pod.,
- vypisovali sa súťaže, vyberali návrhy,
platili sa odmeny za vypracované projekty a pod.,
- uplynulo pomaly skoro dvadsať rokov
od nežnej revolúcie,
- to, že tento proces trval skoro
dvadsať rokov, nie je to najhoršie čo
sa stalo, najhoršie je to, že v priebehu
tohto obdobia samospráva neprerokovávala návrhy riešenia Istrijskej
ulice, so svojimi občanmi, voličmi,
nekonali sa k tejto problematike verejné pripomienkové konania a verejné
zhromaždenia, občania sa spoliehali
na starostov a svojich poslancov, že
títo splnia to čo sa v nežnej revolúcii
sľubovalo,
- zdá sa, že „skutek utek“ ako hovoria
naši bratia Češi.
Kam sme sa to teda vlastne dostali?
Nuž dostali sme sa vlastne tam čo
teraz vidíme. Začala sa výstavba,
ktorú si občania neprajú, tlaky investora na samosprávu boli mocnejšie
ako požiadavky generácií občanov,
ktorí v obci žijú už niekoľko storočí,
ale nielen tých i tých nových, ktorí sa
tu udomácnili a chcú tu žiť i naďalej
Kto je na vine?
Ako som v minulom čísle napísal. Ja
to vidím nasledovne.
- MČ dala vypracovať projekt, nazvime
ho generel Istrijskej ulice.
- MČ poverila architekta MČ a prednostu MČ vypracovaním zadania a
podkladových materiálov na vypísanie
verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Istrijskej ulici za účelom revitalizácie alebo zástavby voľných priestorov v súlade s projektom generel Istrijskej ulice.
- MZ MČ vybralo za víťaza verejnej
súťaže fy KOPOS Bratislava.
- Následne boli vypracované návrhy
zmlúv o budúcej zmluve na odpredaj
pozemkov, kúpnej zmluvy na odpredaj
nehnuteľností a Zmluvy o združení
finančných prostriedkov a zmluvy
o vecnom plnení.
- Zmluvy ako, som už minule uviedol, predkladal na schválenie zastupiteľstvu zástupca starostu JUDr.
Baňas František, vypracoval JUDr.

F. Baňas a JUDr. M. Šimkovič, ako
legislatívne ošetrené, právne čisté
a možné schváliť ich na základe
predloženého návrhu.
- Miestne zastupiteľstvo uznesením
návrhy zmlúv schválilo s podmienkou
dodržania podmienky súladu s projektom generel Istrijskej, v opačnom
prípade malo platiť spätné odkúpenie
pozemkov prednostne pre MČ.
- Starosta MČ uznesenie zastupiteľstva
podpísal, nevyužil zákonné právo na
pozastavenie uznesenia ako nevýhodné pre MČ.
- Schválené návrhy zmlúv boli odoslané na podpis primátorovi hl. m. SR
Bratislavy.
- V júli 2007 odoslal magistrát
hl.m.SR Bratislavy predmetné zmluvy
naspäť na MČ DNV s piatimi stranami
závažných legislatívnych a vecných
nedostatkov a pripomienok.
- Jednou z nich bolo napríklad to,
že MČ schvaľuje predaj pozemkov,
na ktorých sú uplatnené reštitučné
nároky a do doriešenia reštitučných

nárokov nie je možné s pozemkami
nakladať.
- Ako pripravovali zodpovední pracovníci MÚ a architekt MČ podklady
pre súťaž na odpredaj pozemkov, sú
neznalí veci alebo zavádzajú?
- Ďalej, prečo neboli prepracované
nové návrhy zmlúv predložené na
nové schválenie do zastupiteľstva MČ
DNV, ktoré má zo zákona právo na ich
schvaľovanie?
- Prečo starosta MČ Ing. V. Mráz podpísal upravenú novú kúpnu zmluvu pre
fy KOPOS bez schválenia MZ?
- Ak predtým schválené uznesenie MZ
na kúpnu zmluvu pre fy KOPOS nepozastavil, stalo sa uznesenie podľa
môjho názoru záväzné i pre pána starostu.
- Myslím si, že bol porušený zákon.
- Následne pán starosta podpísal
i stavebné povolenie pre fy KOPOS,
i napriek tomu, že je v rozpore s podmienkami generel Istrijská.
- Zrejme je všetko v najlepšom poriadku.

- Je všetko naozaj v najlepšom poriadku pán starosta?
Následne bola na rokovanie MZ v decembri 2007 predložená Prednostom
MÚ MČ informácia o stave platných
zmlúv s fy KOPOS. Táto informácia
je v rozpore so schváleným návrhom
Kúpnej zmluvy na predaj pozemku
pretože Kúpna zmluva, ktorá bola podpísaná pánom starostom a je zaregistrovaná na katastri nie je identická so
schváleným návrhom Kúpnej zmluvy
pre fy KOPOS v marci 2005. Informácia uvedená v materiáli prednostu MÚ
je nepravdivá.
Nuž čo ďalej?
Poslanci na moju iniciatívu nereagujú, asi nečítajú DEVEX, alebo moje
myšlienky a úvahy považujú za úvahy
vylúčeného občana.
Čo si o tom myslíte občania? Je to
kauza, alebo námet na román?
Nuž a nakoniec. Kam sme dospeli
s Istrijskou? Kto vyhral občania? Alebo sme na začiatku?

Ing. Ebringer Peter
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INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.
	
T: 0902 228 668
• Do bufetu vo Volkswagene
prijmeme pracovníkov na nasledujúce profesie:
pokladníčka,
predavačka
pomocná sila na umývanie
riadu
Ponúkame výhodné platové
podmienky.
T: 0903 797 822,
večer 64 778 796
• Prijmem brigádnika na prácu
s traktorom na zimnú údržbu v
areáli VW. Plat dohodou.
Tel.: 0910 625 239
• Hľadám obkladačov do Ba.
Tel: 0905 325 297
• Účtovníčka s 20-ročnou praxou spracuje účtovníctvo na dohodu. 
Tel.:0918-448 873

• Spoľahlivá pani hľadá prácu
ako opatrovateľka alebo na
upratovanie bytu, alebo domu.

Tel: 0903-795 432

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuálne, aj tých čo prepadli a nezmaturovali. á 300 Sk/hod. 

Sms 0903-227 457

05 - BYTY
• Kúpim 1-izbový byt v DNV od
vlastníka, platím v hotovosti, preberiem aj dlhy, nie som RK.

Tel. 0903-234 345

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POT-

REBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.

Tel: 6477 4642

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
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Z policajného
zápisnika
• V pondelok 10. 11. zaevidovali
na OO PZ DNV vyhrážanie, keď
sa druh družke na I. Bukovčana
vyhrážal. Obvinený je trestne stíhaný za nebezpečné vyhrážanie,
hrozí mu väzenie.
• Autorádio zn. Sony a notebook
ukradol neznámy páchateľ 11. 11.
z vozidla Renault Megane na Istrijskej. Majiteľovi spôsobil škodu
poškodením 3-tis. Sk, krádežou
23-tis. Sk.
• V ten istý deň 11. 11. sa neznámy páchateľ vlámal do Audi
A4, ukradol tašku s hotovosťou
(3-tis. Sk) a spôsobil škodu na aute
5-tis. Sk.
• V stredu 12. 11. neznámy
páchateľ ukradol zo stola v kancelárii ubytovne z pokladničky 16-tis.
Sk, a iný (iný?) páchateľ v ten istý
deň 12. 11. na stavenisku na Opletalovej ukradol rôzne stavebné
náradie a materiál v hodnote 65tis. Sk.
• Hoci rodinné nezhody v istej
rodine trvali už od minulého roku,
vyvrcholili teraz, keď 15. 11. nahlásila manželka, že manžel sa

NOS - OSF vyhlasuje piaty ročník

Novinárskej ceny

Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation (NOSOSF) vyhlasuje piaty ročník súťaže
Novinárska cena 2008. Súťaž je
určená novinárom zo všetkých typov médií - celoslovenských a regionálnych, elektronických a printových, ako aj novinárom internetovej
žurnalistiky. Partnermi súťaže sú
Združenie vydavateľov periodickej
tlače Slovenska a MEMO 98.
PR partnerom je agentúra PRime
time. Príspevky do piateho ročníka
Novinárskej ceny 2008 môžu za-

Šnapser
Reštaurácia U Michala – Devínska Nová Ves usporiada
13. 12. 2008 o 10.00 h
27. ročník turnaja v šnapseri
Systém súťaže:

jej vyhráža smrťou zastrelením.
Obvinený je z vydierania a vyhrážania, ale aj z nelegálne
držanej zbrane.
• Do novinového stánku na Eisnerovej sa 17. 11. vlámal neznámy
páchateľ. Ukradol cigarety, cukrovinky a iný tovar v hodnote
5-tis. Sk. Poškodením spôsobil škodu 5-tis. Sk. Za tieto skutky
páchateľovi hrozí až 2-ročný trest
odňatia slobody.
• V utorok 18. 11. večer pod
vplyvom alkoholu 21-ročný muž
fyzicky napadol na J. Smreka občana. Po úteku vyčíňal ďalej a
poškodzoval motorové vozidlá.
Len na vozidle Peugeot Partner spôsobil škodu za 50-tis. Sk. Zadržala
ho hliadka OO PZ DNV. Hrozí mu
2-ročný trest odňatia slobody a
náhrada škody.
• V ten istý deň 18. 11. neznámy
páchateľ na J. Poničana ukradol
starší, červený Citroën v hodnote
20-tis. Sk.
• Vo večerných hodinách 18. 11.
pod vplyvom alkoholu vnikol agresívny občan bez povolenia do bytu
nájomcu, nasilu sa tam zdržiaval a
ukradol aj zväzok kľúčov. Hliadka
polície DNV ho zadržala a eskortovala do väzby.

OO PZ DNV

sielať autori, redakcie, vydavatelia,
ale aj čitatelia, diváci, či poslucháči
slovenských médií od 20. novembra
2008.
Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2008 do 31.
decembra 2008, čiže za celý kalendárny rok. Uzávierka prijímania
príspevkov do súťaže je 30. januára
2009. Výsledky budú známe do
30. apríla 2009.
Podrobnejšie informácie, prihlášku,
online formulár, podmienky a štatút súťaže nájdete na
www.novinarskacena.sk.
Hrá sa vo dvojiciach na dva vyhrané pumle vylučovacím spôsobom, na jednu, alebo dve prehry podľa počtu štartujúcich.
Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám veľa úspechov v turnaji.
G. F.

2. ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA PRÍPRAVIEK

Víťazom FCL DNV
Mestská časť dnv v spolupráci s FCL
Devínska Nová Ves a pod záštitou
generálneho riaditeľa Geoconsultu
zorganizovala dňa 15. 11. 2008 už
2. ročník futbalového turnaja prípraviek – detí, roč. narodenia 1998
a mladší. V telocvični ZŠ P. Horova
16. turnaja prípraviek sa zúčastnilo
5 mužstiev. Mužstvá turnaj odohrali
systémom každý s každým, podľa
platných pravidiel futbalu.
Celkovým víťazom 2. ročníka futbalového turnaja prípraviek a pohára
generálneho riaditeľa Geoconsultu
pre rok 2008 sa stalo mužstvo
prípravky FCL Devínska Nová Ves,
ktoré okrem zápasu s mužstvom
Žolík Malacky, v ktorom remizovalo
1 : 1, všetky ostatné zápasy vyhralo
a získalo celkovo 10 bodov.
Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo Žolík Malacky a na
treťom mieste mužstvo FC Rohožník.
Najlepším strelcom turnaja sa stal
hráč FK Lamač Martin Vicián,
ktorý na turnaji nastrieľal 7 gólov,

Motoršport
Motoristický šport v Devínskej
píše dlhoročnú tradíciu. V minulom čísle sme trochu zalistovali
v histórii a predstavovali Braňa
Ludviga. Vplyvom tlačiarenského
škriatka (na niečo sa vyhovoriť
musíme, v skutočnosti vypadol záver textu pri sadzbe) sme článok
nedokončili. Dnes prinášame záver článku.
V triede junior v tohtoročnej sezóne
obsadil 1. miesto v SR. V triede
E1-1400 (medzi dospelými) v pretekoch automobilov do vrchu,
spomedzi 30 pretekárov, obsadil
6. miesto na Slovensku. V triede

Minule som spoznal takú ženu,
že keď mi poslala fotku cez
e-mail odchytil ju ako anivírus.
•••
Komunizmus u nás síce padol,
ale vôbec sa neudrel.
•••
Zopár zrniek
Je nebezpečné predpokladať,

najlepším hráčom celého turnaja sa
stal hráč FC Rohožník Jozef Herman,
a suverénne najlepším bran-károm
turnaja sa stal hráč Žolík Malacky
Adam Havlík. Futbalový turnaj sponzorsky zabezpečili:
finančne prispela Mestská časť
DNV, TENERGO, a. s., ďalej materiálne Corect Betón, s. r. o., Palacinkáreň „Stupka“, generálny riaditeľ Geoconsultu.
Telocvičňu na uskutočnenie turnaja
a šatne poskytla Základná škola
Pavla Horova 16. Všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zabezpečeniu
a úspešnému priebehu turnaja mi
dovoľte aj touto cestou srdečne
v mene organizátorov turnaja poďakovať. Rovnako patrí vďaka aj ZŠ
P. Horova za zabezpečenia obeda
pre súťažiacich.
Na hladkom priebehu celého turnaja má zásluhu aj rozhodca Ing.
Miroslav Jablonický.
JUDr. František Baňas
zástupca starostu MČ DNV
a organizátori turnaja
E1-2000 pekné 3. miesto. V roku
2008 absolvoval 16 pretekov
(8 dvojpretekov) a tréningových
jázd, to sme Braňa otázkou dostali
do rozpakov, pred každými pretekmi. Na rok 2009 si kladie vysoké
ciele, chcel by v triede junior
obhájiť prvú priečku a v kategórii
E1 do 2000 cm³ tiež získať prvenstvo. Žiakovi 1. ročníka žilinskej
univerzity odboru železničná doprava, obyvateľovi a reprezentantovi Devínskej držíme palce.
Sľúbili sme predstaviť aj sezónu
AST Presskam, nepodarilo sa nám
však v termíne skontaktovať sa
manažérmi a pretekármi takže, dúfame, nabudúce.
že opozícia proti autorite je
už sama osebe zásluhou a že
neobvyklé názory musia byť
nevyhnutne správne.
RUSSEL
•••
Človek býva taký sebavedomý,
ako je obmedzené jeho
chápanie.
POPE
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