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	 O  ničom	 sa	 tak	 dlho	
nerozprávalo	 v  Devínskej	
v ostatnom	čase,	ako	o tra-
gédii	 z  30.	 augusta	 a  dlhý	
čas	 sa	 na	 tých	 pár	 chvíľ,	
ktoré	 otriasli	 všetkými	 ani	
nezabudne.
	 Seriózni	 ľudia	 hľadajú	
príčiny	 a  možnosti	 predísť	
tragédiám.	 Ani	 táto	 u  nás	
nemohla	 byť	 bez	 príčiny,	
bez	 motívu.	 Či	 bol	 dôvod	
jeden,	 viac,	 alebo	 zhluk	
rôznych,	v každom	prípade	
šlo	 o  neriešené	 problémy.	
Kto	 ich	 mal	 objaviť	 (nájsť,	
zistiť,	 poznať...)	 a  riešiť?	
Kto	je	to	spoločnosť?
	 Často	 počuť	 výraz:	
neriešená	sociálna	situácia.	
U  aktérov	 i  obetí.	 Kto	 sa	
v obci,	meste,	štáte	zaoberá	
sociálnym	prostredím?
	 Do	 akej	 pozície	 sme	
(kto?	 my?)	 dostali	 rodinu?	
A  pokračovali	 v  školách	
na	 ulici...	 v  médiách,	 po-
nukách...	pre	mládež	i dos-
pelých?
V  žiadnom	 prípade	 však	
problémy	 nemožno	 riešiť	
vraždou!
	 Ak	 nebudeme	 tvrdí	
k  sebe,	 k  zásadám,	 záko-
nom,	čo	môžeme	očakávať?	
Na	 koho	 budeme	 váľať	
vinu?
	 Kde	 začať	 ?(nikdy	 nie	 je	
neskoro)	 Poznáte	 odpove-
de?
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O čom bude referendum

1. Súhlasíte 
s tým, aby Národná rada Slo-
venskej republiky zákonom zru-
šila povinnosť fyzických osôb  
a právnických osôb platiť úhra-
du za služby verejnosti posky-
tované Slovenskou televíziou  
a Slovenským rozhlasom?  

2. úhlasíte
s tým, aby Národná rada Slo-
venskej republiky zákonom 
rozšírila možnosť prejednať 
konanie poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky ako 
priestupok na všetky priestupky 
podľa zákona o priestupkoch?  
 
3. Súhlasíte
s tým, aby Národná rada Slo-

venskej republiky ústavným zá-
konom znížila počet poslancov 
Národnej rady Slovenskej re-
publiky na 100 s účinnosťou od
nasledujúceho volebného ob-
dobia?  
 
4. Súhlasíte
s tým, aby Národná rada Slo-
venskej republiky zákonom 
ustanovila, že orgány verejnej 
moci môžu obstarávať osobné 
motorové vozidlá s obstaráva-
cou cenou maximálne 40 tisíc 
eur?  
 
5. Súhlasíte
s tým, aby Národná rada Slo-
venskej republiky ustanovila 
možnosť voliť poslancov Ná-

Referendum sa vykoná v sobotu 18. septembra 2010 od 7:00 
do 22:00 s otázkami: 

  Tretí ročník 
podujatia 

DEŇ ÚSTAVY  
organizovaný 

MČ DNV
v spolupráci s matičiarmi

sa, vzhľadom
 na nepriaznivé počasie 

a aktuálnu bezpečnostnú 
situáciu

 v mestskej časti 
Devínska Nová Ves 
neuskutočnilo.

 Náhradný 
termín 15. 9. o 14.00 h

v priestoroch Srdca
(Záleží tiež od počasia)

Všetkých srdečne pozývame

rodnej rady Slovenskej repub-
liky a poslancov Európskeho 
parlamentu prostredníctvom 
internetu?  

6. Súhlasíte
s tým, aby Národná rada Slo-
venskej republiky zákonom vy-
ňala osoby poverené výkonom 
verejnej moci z možnosti uplat-
niť právo na odpoveď podľa 
tlačového zákona?“. 
 
Zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 564/1992 
Zb. o spôsobe vykonania 
referenda v znení zákona č. 
192/2007.

Tento školský rok začal 2. septembra trocha nenápadne



DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestna  rada  Miestneho  zas-
tupiteľstva  mestskej časti Bratisla-
va DNV sa zišla 24. 8. 2010.  

MR MČ DNV 
•  odporučila MZ  MČ  DNV 
schváliť návrh Zmluvy o spolupráci 
medzi  MČ  DNV  a  RKC,  uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV pripraviť 
návrh  Rámcovej  zmluvy  o  spolu-
práci s RKC pre ďalšie roky, 
•  odporučila  MZ  MČ  DNV 
prerokovať  ZoD  s  PKDS,  spol. 
s r. o. na zhotovenie projektu stav-
by  1.  etapy  stavby  Pešia  zóna  po 
prerokovaní v komisiách, 
•  odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  zmeny  a  doplnenia  Ro-
kovacieho  poriadku  MZ  MČ  DNV 
Organizačného poriadku MČ DNV 
v nadväznosti na novelu zákona č. 
369/1990  Z.  z.  a  Zásady  o  ho-
spodárení  s  majetkom  hl.  m.  SR 
Bratislava zvereným do správy MČ 
a  s  majetkom  vlastným  po  zapra-
covaní  pripomienok  MR  a  prero-
kovaní v komisiách, 
•  odporučila schváliť Zásady 
tvorby a čerpania  rezervného  fon-
du  po  zapracovaní  pripomienok 
MR a prerokovaní v komisiách, 
•  odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  prevod  finančných  pros-
triedkov  z  IC  z  účtu  428  do 
Foperu,  uvoľnenie  finančných 
prostriedkov uvedených v bode „b“ 
materiálu s doložením špecifikácie 
a  uložila riaditeľke IC predložiť 
účelovosť  navrhovaných  výdavkov 
do najbližšej MR, 
•  odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť kontrolnú správu zostatku 
a použitia účtu 428 901  IC s ná-
pravnými opatreniami, 
•  vyhlásila zámery prenájmov 
takto: zámer prenájmu NP (neby-
tových priestorov) v objekte VÚZ 3 
miestnosti  na  1.NP  (nadzemnom 
podlaží) každá o výmere 16,72 m2 
za min. cenu 89,00 eur/m2/rok, 
zámer prenájmu NP v objekte VÚZ 
1  miestnosti  na  1.  NP  o  výmere 
50,24m2 za min. cenu 89,00 eur/
m2/rok, 
zámer prenájmu NP v objekte VÚZ 
1  miestnosti  na  1.  NP  o  výmere 
36,00m2  za  min.  cenu  89,00 
eur/m2/rok, 

zámer  prenájmu  NP  v  objekte  VÚZ 
1  miestnosti  na  1.  NP  o  výmere 
16,77m2  za  min.  cenu  89,00  eur/
m2/rok, zámer prenájmu skladových 
priestorov  v  objekte  Dovina  Pasáž 
o  výmere  172,40m2  za  min.  cenu 
35,00  eur/m2/rok,  schválila 
predĺženie  výberového  konania  na 
výber  nového  nájomcu  na  prenájom 
NP v objekte Dovina Pasáž o celkovej 
výmere 97,42m2 za min. cenu 89,00 
eur/m2/rok, 
neschválila prenájom  bývalej  ZŠ 
Charkovská 1 OZ Hlaváčik z dôvodu 
ekonomickej nevýhodnosti prenájmu, 
odporučila prednostovi MÚ  MČ 
DNV  rokovať  s  nájomcom  Sloven-
ského  národného  múzea  o  vyššom  
nájme min. 1 000 eur/rok, 
odporučila MZ MČ DNV schváliť ná-
jomnú zmluvu medzi OZ Ichtys a MČ 
DNV  na  prenájom  NP  vo  VÚZ  ako 
prenájom osobitného zreteľa,
•  vyjadrila nesúhlas 
s predloženými návrhmi fy EuroAWK, 
s.  r.  o.  na  umiestnenie  reklamných 
panelov, 
•  uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
zabezpečiť  pre  objekt  kina  Devín 
spracovanie  revízie  elektro,  správu 
RÚVZ  a  správu  IBP,  BOZP  (HZZ), 
a  podať  informáciu  do  MZ  MČ  DNV 
o  možnom  termíne  sprevádzkovania 
a následného nájmu, 
•  odporučila MZ  MČ  DNV 
prerokovať  návrh  úspor  výdavkov 
rozpočtu  MČ  DNV  na  rok  2010  po 
zapracovaní pripomienok MR a prero-
kovania materiálu dňa 31. 8. 2010, 
•  uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
v spolupráci s KVAD a AMČ pripraviť 
nové  súťažné  podklady  pre  vyhláse-
nie  architektonickej  súťaže  Obecný 
park  Charkovská,  Novoveská,  Istri-
jská 68, 
-  odporučila  MZ  MČ  DNV  schváliť 
návrh zadania UŠ dopravného napo-
jenia VW v MČ DNV v znení pripomi-
enok MR, 
•  schválila sadovú  úpravu  priesto-
rov  ZŠ  I.  Bukovčana  1,  Istrijská  68 
mobilnými kontajnermi a sadovú úpra-
vu Novoveskej 17/A a 17, 
•  odporučila MZ MČ DNV schváliť 
návrh kúpnej zmluvy so spol. TSV, s. 
r. o. po zapracovaní pripomienok , 
•  prerokovala návrh na uzatvore-
nie zmluvy na odpredaj pozemkov 
pod družstevnými bytmi v MČ DNV 
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV 

rokovať  s  dodávateľom  za  zníženie 
ceny  za  všetky  byty  na  10  –  15  tis. 
Eur  plus  prislúchajúce  náklady  pred 
predložením materiálu do MZ, 
•  odporučila MZ  MČ  DNV 
prerokovať  doplatok  kúpnej  ceny 
pre  ABC  Market  Slovensko,  s.  r.  o. 
s doložením stanoviska konateľa ABC 
Market Slovensko, s. r. o., 
•  odporučila MZ MČ DNV schváliť 
kontrolnú  správu  vyhotovovania, 
doručovania, archivovania a podpiso-
vania zápisníc z MZ za  roky 2008 – 
2010 aj s navrhovanými opatreniami, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  činnosti  letopiseckého  výboru 
a  odporučila  MZ  MČ  DNV  schváliť 
výberové  konanie  na  kronikára  MČ 
DNV, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  prepracovaní  UŠ  Bratislava  DNV 
–  Glavica,  uložila  AMČ  doplniť  infor-
máciu  o vydaných územných rozhod-
nutiach  a  stavebných  povoleniach 
v  lokalite  Glavica, uložila prednos-
tovi  MÚ  MČ  DNV  pripraviť  návrh  na 
stavebnú uzáveru banského priestoru 
Glavica  (pozemky)  a  požiadať  Ban-
ský úrad o stanovisko k realizovaným 
a  pripravovaným  stavbám  v  lokalite 
Glavica a v jej dotyku z hľadiska ban-
ského diela – navážka Glavica, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  plnení  UMZ  č.  76/7/2010/1 
vo  veci  pozastavených  UMZ  sta-
rostom  MČ  DNV  a  podania  pod-
netu  na  Okr.  prokuratúru  BA  IV, 
a uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
predložiť na najbližšie MZ uznesenia 
k Záverečnému účtu za rok 2009 na 
schválenie, 
•  odporučila MZ MČ DNV schváliť 
realizáciu  160  nových  parkovacích 
miest postupne na sídliskách Podhor-
ské, Stred, Kostolné prostredníctvom 
Denovy,  a uložila prednostovi  MÚ 
MČ DNV predložiť návrh opatrení na 
realizáciu  parkovacích  miest  pre  rok 
2010 v sume do 500 eur. na 1 par-
kovacie  miesto  spolu  s  kalkuláciou 
parkovacieho miesta, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  postupe  revitalizácie  športového 
areálu v ZŠ I. Bukovčana 3, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  rozšírení ČOV a zásobovaní vodou 
a  o  príprave  Zberného  dvora  v  MČ 
DNV, 
•  zobrala na vedomie  výsledok 
verejnej  súťaže  na  prístavbu 

šatní  na  štadióne  Vápencová, 
a neodporučila starostovi MČ DNV 
podpísať ZoD s MBM – STAV, s. r. 
o. z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov, 
•  zobrala  na  vedomie  informáciu 
o  vyhodnotení  ponúk  na  projekt 
prestavby  a  prístavby  kina  Devín, 
a odporučila MZ MČ DNV schváliť 
výsledok  vyhodnotenia  ponúk 
a  úspešného  uchádzača  Ing.  Ti-
bora  Havlíka  s  cenou  6  545  eur. 
a uzatvorenia ZoD v znení pripomi-
enok MR, 
•  zobrala na vedomie  in-
formáciu  o  postupe  vypratania 
reštaurácie na štadióne, 
• zobrala na vedomie infor-
máciu  o  kontrole  zmluvných  pod-
mienok investičných akcií MČ DNV 
v znení pripomienok MR, 
•  zobrala na vedomie  infor-
máciu  o  súdnom  spore  za  nájom 
bytu  a náhradu  škody na majetku 
MČ  DNV  M.  Kovaríkom  podľa 
predloženého  návrhu  v  znení  pri-
pomienok MR, 
•  schválila predĺženie ubytovania 
Mgr.  Soni  Mariničovej  a  PaeDr. 
Zuzany  Mauerovej  v  ubytovni  MŠ 
M. Marečka 14 na dobu šk.  roku 
2010/2011 s viazanosťou ubytova-
nia na deň skončenia pracovného 
pomeru, 
•  schválila uvoľnenie finančných 
prostriedkov na športové podujatia 
v  roku  2010  podľa  predloženého 
návrhu, 
• zobrala na vedomie návrh na 
rozdelenie  dotácií  pre  športové 
kluby  v  roku  2010,  a  schválila 
poskytnutie jednorazového príspe-
vku  pre  Mažoretky  TINA  na  akciu 
Majstrovstvá  Európy  v  dňoch  27. 
– 29. 8. 2010 v ČR vo výške 400 
eur., 
•  odporučila MZ  MČ  DNV 
schváliť finančný  príspevok  pre 
Jozefa Rajchla vo výške 1 000 eur. 
na beh naprieč USA v dňoch 12. 9. 
2010 – 27. 10. 2010 z rezervného 
fondu ako mimoriadny výdavok na 
reprezentáciu MČ DNV, 
• zobrala na vedomie  infor-
máciu M. Encingera o nefinančnej 
spolupráci  MČ  DNV  na  projekte 
EÚ  –  Croskrut,  a  informáciu 
o  zámeroch  nadácie  „DAFNÉ“ 
v MČ DNV,
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 DEVEX 3

 Zamladi si človek veľmi neuve-
domí ako ten čas rýchlo letí. Čím 
je starší tým mu rýchlejšie roky 
pribúdajú. Aj tým, ktorí sú dnes mladí, 
staroba neutečie, ak sa jej dožijú pri 
dnešnom zhone. My starší sa tiež 
chceme dožiť krajšieho a lepšieho 
zajtrajška v našej obci. Ale rokmi sa 
toho veľmi veľa k lepšiemu nezme-
nilo. Zatiaľ sme sa len prizerali.
 Myslím si, že máme mnoho 
možností ako zlepšiť chod vecí 
v našom okolí. Ale podľa toho čo 

• Prečo sa nemôžeme dozvedieť 
viac z internetových stránok MČ 
DNV a Miestneho úradu o našej 
mestskej časti, o jednotlivých 
návrhoch, plánoch, o činnosti úradu, 
komisií a jednotlivých poslancov....o 
podujatiach (ktoré plánuje MČ DNV 
(nie Istracentra alebo niektorých 
občianskych združení a spolkov).  
Veď ten proces je jednoduchý a už 

aj malé dedinky majú, a na dobrej 
úrovni, svoje informačné stránky. 
Pravidelne dopĺňané, aktuálne, plnia 
informačné funkcie v obci.
• V 12. čísle Devexu pán Jambor 
píše, že zástupca starostu za voleb-
né obdobie zarobil 135 tis Eur. Má 
to dobre spočítané a overené? Žeby 
zarábal viac ako starosta?

zr

Cez Ameriku
 Devínskonovoveský ultrama-
ratónec Jozef Rajchl, ktorý už pre-
behol Slovensko od severu na juh, 
od východu na západ, Európu, 
má za sebou cestu z Devínskej do 
Pekingu, ale aj beh cez rozpálenú 
Líbiu, chystá ďalší maratónsky kúsok: 
chce prebehnúť zo San Francisca do 
Washingtonu v USA, vzdialenosť 

5 300 km, za 
menej ako 45 
dní, čím by vytvo-
ril svetový rekord.
 
Denne preto musí 

absolvovať približne tri maratónske 
behy a môže si dopriať iba šesť 
hodín spánku. Na svojej púti prekoná 
štyri časové pásma, niekoľko pohorí 

a navštívi trinásť štátov USA 
 Pri behu ho bude sprevádzať 
Matúš Glatz, ktorý na bicykli pone-
sie výbavu s hmotnosťou asi 40 kíl.
 Najťažšie podmienky Jozef 
očakáva na Nevadskej púšti. Pokiaľ 
pôjde všetko podľa plánu, dobehne 
za menej ako 45 dní na slovenskú 
ambasádu do Washingtonu.
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STRETNUTIE NA KOLÓNII 
K AKTIVITÁM V DANEJ LOKALITE

stretnutie sa uskutoční v priestoroch „kina Devín“  
v utorok 14. 9. 2010 v čase od 18.00 do 20.00 hod. 

Témou budú zámery výstavby  
v lokalite Blížne Zamajerské , Kolónia, ul. Opletalová,

 J. Jonáša, Záhradná.
Ing. Peter Rajkovič, poslanec MZ

vidím, mi prichodí akoby naši miestni 
poslanci s nami ani nebývali. Akoby 
zabudli na naše potreby a zotrváva-
li vo svojich zabehnutých koľajach. 
 Myslím si, že je už načase vpustiť 
do radov poslancov nové tváre, 
ktoré by priniesli svieže myšlienky 
a zreali-zovali odvážne nápady. A 
tým by pomohli v rozvoji Devínskej 
Novej Vsi. Preto dúfam, že sa stret-
neme pri tohtoročných voľbách do 
miestneho zastupiteľstva, aby sme 
zmenili smer udalostí v našej mest-
skej časti.

Štefan Sekáč

Čas letí

Slovo majú Novoveštania

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom podporujú vydávanie Devexu.

Nie je to veru jednoduché. Už dlhšie si
prispievatelia neželajú zverejňovať svoje meno,

rešpektujeme túto požiadavku. Sú aj takí,
ktorí nevedia ako finančne pomôcť.

Preto uvádzame fakturačné údaje:
Redakčná adresa:

Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07
číslo účtu: 5501241032/0200

konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 200710

PONUKA DEŤOM
Zdravá sobota
 Na Partizánskej lúke v sobotu 
18. septembra program pre deti 
bude zahŕňať člnkovanie, lanové 
centrum, streľbu zo vzduchovky, 
lukostreľbu, jazdu na koňoch, Deň 
otvorených dverí mestskej polície, 
prehliadku kynológie a hypológie 
Mestskej polície.                          r

Dovolenkové reminiscencie



DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas o 18,30 hoD. 

12.9. KAJÍNEK 

o 18,30 hoD. 
15.9. LEGENDA 

O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI 

o 18,30 hoD. 
22.9. PÚŠTNY KVET 

o 18,30 hoD. 
29.9. SALT 

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

 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. 9. Kocúr v čižmách
- detská divadelná scéna

vo veľkej sále Istra Centra od 16.30 h, vstupné: 0,90 € 
18. 9. Referendum

vo veľkej sále Istra Centra, 7.00 – 22.00 h
20. - 24. 9.  Vyčistíme Devínsku

- týždeň aktivít určený deťom materských škôl a žiakom 
základných škôl, projekt v rámci kampane  Clean Up the World 

24. 9. S tvojou dcérou nikdy!
- divadelný piatok,  hrá študentský divadelný súbor Forbína 

vo veľkej sále Istra Centra od 18.00 h, vstupné: 1 €
30. 9.  Večer pri tanci

- tanečný podvečer plný slovenského a chorvátskeho folklóru, 
príďte sa vyskákať a podučiť ľudovým tanečným choreografiám

vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h., vstup voľný

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@tikdnv.sk

Hodiny pre verejnosť: 
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

11.9.2010, 7.00 - 19.00 h.
Výšľap na Devínsku Kobylu 2010, IV. ročník

- športovo - turistické podujatie pre verejnosť, 
Trasa okruhu: Námestie J. Kostru – vrchol Devínskej 

Kobyly – Námestie J. Kostru, prevýšenie 340 m
Súťažné kategórie: Hlavná, Muži, Ženy, Mládež 15-18 rokov, Deti 
do 15 rokov, najrýchlejšie kolo a trojčlenné štafety (3 x 1 kolo)

Štartovné: 1 € 
Organizované v spolupráci s Xtremerun, o.z.

Miesto: Námestie J. Kostru, DNV               
12. 9.  Schloss Hof - Festival koní

- autobusový výlet na podujatie v areály rakúskeho zámku Hof
Program: - prehliadka zámku so slovenským sprievodcom (s 

návštevou druhého poschodia a pivničných priestorov)               
- individuálna prehliadka terasovitých záhrad a barokového majera

- 14.00 - 17.00 - program Festivalu koní
odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.45 h

25. 9. Národný park Donau Auen
- autobusový výlet s odborným sprievodcom do 

centra rakúskeho národného parku „Dunajské luhy“ 
v zámku v obci Orth an der Donau (schlossORTH)

Program: 
- návšteva centra NP - multimediálna výstava DonAUräume, 

zámocký ostrov s pozorovateľňou pod vodou, vyhliadková veža 
- prechádzka lužným lesom

odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h
25. 9.  Príroda Devínskej Kobyly

- pešia exkurzia s odborným sprievodcom pri príležitosti 
Svetového dňa cestovného ruchu, zameraná na spoznávanie 

NPR Devínska Kobyla. Trasa vedie z DNV do Devína
Exkurzia je zdarma.

odchod: TIK DNV Istrijská 49 o 14.00 h

LETNÁ ČITÁREŇ 2010
 V rámci kultúrneho leta Miestna knižnica Istra Centrum v čase  
od 1. júna do 30. júla 2010 pripravila pre svojich čitateľov, ale aj pre 
širokú verejnosť „Letnú čitáreň “.
 V príjemnom a tichom prostredí nádvoria knižnice sme počas výpožič-
ných hodín knižnice ponúkli záujemcom okrem bežného knižného fondu 
aj čítanie denníkov, týždenníkov a mesačníkov. 
 Počas trvania Letnej čitárne sa vystriedalo, mimo stálych čitateľov 
knižnice, na nádvorí 160 návštevníkov. Záujemcovia mali možnosť využiť 
aj doplnkové služby knižnice a za symbolické ceny si tak mohli čítať a zá-
roveň vychutnávať kávu, čaj alebo džús. 
 Nezabudli sme ani na detských čitateľov.   
Pre najmenšie deti boli pripravené koše s hračkami a pre tie staršie zasa 
farbičky, knižky a detské posedenie. Z dobrôt mali deti na výber rôzne 
keksíky  a cukrovinky. Návštevníci si pochvaľovali  tiché a pekne upravené 
prostredie ako aj možnosť  posedenia pod slnečníkmi.
 K návštevnosti prispelo iste aj krásne slnečné počasie. Veríme, že aj 
v nasledovnom roku sa nám podarí pripraviť Letnú čitáreň tak , aby bola 
pre verejnosť ešte zaujímavejšia. 

Knižnica IC

 Oberačkové slávnosti od-
štartovali už aj v Bratislave  a naj- 
bližšom okolí. Sú neodmysliteľ-
ne spojené so širokou ponukou 
a koštovaním burčiaku ale aj 
vína, folklóru, koncertov, pohľa-
dov do histórie a kulinárskych 
špecialít.
 Mnohé mestečká i mestské 
časti Bratislavy majú už jarmoky 
a hody za sebou, ale príležitosť 
vinobrania poskytuje práve v tom-
to období možnosti na stretnutia 
a vychutnávanie si jesene, plo-
dov sadov a záhrad, ale aj kum-
štu umelcov, často i športovcov. 

VINOBRANIA ODŠTARTOVALI

Vyberte si z ponúk najbližšieho okolia:
VINOBRANIE – RAČA

10. – 12. september
VINOBRANIE - MODRA

17. – 19. september
VINOBRANIE - PEZINOK 

24. -26. september
DÚBRAVSKÉ HODY
24. – 26. september

VRAKUNSKÉ HODY a
oslavy 720. výročia Vrakune

11. -12. septembra
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ˇSpolocenská kronika

Karol BESEDA
Františka ZEMANOVÁ, 

rod. Friebertová
Mária TKÁČOVÁ, 

rod. Vargová
Gabriela KOŠŤÁLOVÁ

Stanislav SEDLÁK
Jozef SLEZÁK

Mária SLEZÁKOVÁ
Jozefa SLEZÁKOVÁ

Ružena HALÁSZOVÁ
Jozef PÚTIK

Ľubomír HARMAN
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

ODKAZY
 Mladému mužovi v červenom 
aute, ktoré sa prirútilo od tunela 
na začiatku Devínskej a odbočilo 
vpravo smerom na Grbu alebo 
k ulici J. Poničana, koncom mi-
nulého mesiaca.    Zákrutu ste 
evidentne nezvládli a celou po-
lovicou vášho auta ste boli na pro-
tismernej strane, tesne pred nami. 
Keby som prudko nešliapol na 
brzdu, nezastal... neviem, čo by 
bolo s vami i s nami. Zdvihol som, 
v nemom úžase, dlane k nebu.. vy 
ste to zopakovali a.... stihol ste, 
možno o vlások, vyhnúť sa čelnej 
zrážke.
 Nie, nečudoval som sa štýlu 
vašej jazdy, ani farbe vášho 
auta. Tlačil som nohu na brzdu 
– modlil sa, aby nepribudol na 
našom cintoríne nový hrob mla-
dého splašeného človeka. Smútili 
by vaši blízky, známi a priatelia. 
Zbytočne. Takých „hrdinov“ sú 
skutočne plné cintoríny. 

raf

 Otvorte si internetovú stránku 
aj tej najzapadlejšej obce, kde 
sa signál musí šplhať po kopcoch 
a dolinách a, na vaše prekvap-
enie, nájdete tam údaje o obci, 
informácie o podujatiach (hovoria 
tomu akcie), skrátka všetko, čerstvé 
a zodpovedajúce dnešnému dňu, 

týždňu (nie mesiacu, to by bolo 
staré). Dokonca niektoré údaje sú 
tam iba niekoľko hodín po udalos-
ti.
 Otvorte si internetovú stránku 
Devínskej...nájdete tam „čerstvé 
údaje“ aj z roku 2007 (možno 
aj staršie) o tom čo sa deje v 

súčasnosti v Devínskej. Hľadajte 
info o tom kedy budú zasadnutia  
miestnej rady alebo zastupiteľstva, 
kedy zasadali a čo riešili komisie, 
čo na vás, či pre vás chystá mest-
ská časť alebo miestny úrad. Jed-
noducho hľadajte, čo potrebujete 
a nedozviete sa. Vlastne tá naša 

obec je akosi rozdelená, každé 
spoločenstvo má aktivity schované 
na tom svojom piesočku. Jedno-
ducho je to iné ako u iných obcí. 
Keby.... Keby tú stránku za pár 
eur robil nejaký študent, to by ste 
videli. Rýchlosť a pružnosť.

Marián v

INTERNET? NA ČO?

          DEVEX 
na internete

Ako hľadať? Na stránke De-
vínska Nová Ves (devinska nova 
ves) nájdite Neoficiálne stránky 
Devínskej Novej Vsi, potom klikni-
te na znak, a vľavo na 7 riadok 
zhora na Devex. Nájdete tam  
nielen všetky čísla z tohto roka ale 
aj predchádzajúce ročníky. Komu 
vďačiť? Aj o tom raz budeme  
písať.

POZVÁNKA NA ZÁJAZD
Najbližšie podujatie, ktoré čaká devínskonovoveských matičiarov, je  
poznávací zájazd. Uskutoční sa v dňoch 25. 9. – 26. 9. 2010 a je 

zameraný na poznávanie histórie a prírody Slovenska. V rámci 
dvojdňového zájazdu matičiari navštívia hrad Strečno, na vlastnej koži 
zažijú pocity starých slovenských pltníkov opísané Jánom Bottom, ktorí 
prekonávali Margitu a Besnú na Váhu, pokochajú sa krásou tatranskej 

prírody a budú obdivovať sakrálnu architektúru našich predkov. 

Záujemcovia o tento zájazd sa môžu hlásiť buď u predsedu 
miestneho odboru Ing. Jána Žatka(Janšákova 41, 0918-444 607) 

alebo u hospodárky Ireny Olgyayovej (Pieskovcová 20, 
6477 6218). Na tieto kontakty sa môžu obrátiť 
aj záujemcovia o členstvo v Matici slovenskej. 

Ján Žatko, 
predseda miestneho odboru Matice slovenskej DNV

 Odrazu, tesne pred komunálnymi 
voľbami sa počet obyvateľov zvýšil 
o 5 000 obyvateľov, teda voličov 
s trvalým bydliskom v Devínskej 
Novej Vsi. Určite nik za taký krátky 
čas nikto „nevyrobil“ také množstvo 
dospelých voličov. Získali tých, čo 
majú dvojaké občianstvo? Majú 
teda trvalé bydlisko v Devínskej 
a bývajú v Rusovciach, Malackách, 
Česku, Rakúsku, Švajčiarsku, 
Kanade...Neusmievajte sa, 5 tisíc 
duší zohnať za pár dní nie je sranda.    
Domnievate sa, že to je náhoda, 
ktorú si nikto nevšimne? Predstavte 
si, že nazbierate 200 podpisov pod 
petičnú listinu a vyradia vás, pretože 
v prípade počtu obyvateľov nad 20 
tisíc už potrebujete získať 400 pod-
pisov. Pokiaľ nemáte okolo seba  
rozvetvenú rodinu tak vám získať 
400 podpisov môže narobiť aj 
problémy. Hlavne, keď „domáci“ 

počítajú, že ľudia zo sídliska voliť 
nepôjdu, alebo pôjde také malé 
percento, ktoré nemôže ovplyvniť  
hierarchiu „domácej“ nadvlády. 
A vy môžete potom opäť chodiť štyri 
roky so svojimi podnetmi, námetmi, 
návrhmi, sťažnosťami, na lampáreň.

 O.i. čo sa týka toho počtu 
obyvateľov. Zisťovali sme na mi-
estnom úrade. Tí nás odporučili na 
evidenciu v Banskej Bystrici, tí na 
políciu, a tí na mestskú časť. Takže 
sme zistili, že podnet a iniciatíva vy-
chádza z domácich popudov. Skú-
mame prečo a ako. Dáme vedieť

František a Miro

Takže, tešíme sa na voľby v novem-
bri, tešíme sa, že pôjde k voľbám 
záľaha mladých ľudí najmä zo síd-
lisk. Vlastne z celej obce. Nie sme 
predsa poserovia.

Znenie zákona 
c.346/1990 Zb. §16, ods.9:
Súčasťou kandidátnej listiny ne-
závislého kandidáta je petícia  pod-
písaná voličmi podporujúci mi jeho 
kandidatúru. Potrebný počet podpi-
sov podľa veľkosti obce je uvedený  
v prílohe k tomuto zákonu. V petícii 
sa pri každom podpise uvedie meno 
a priezvisko voliča a trvalý pobyt, 
ktorým sa rozumie názov obce, 
názov ulice, ak sa obec člení na 
ulice, a číslo domu.
Počet obyvateľov obce zverejní 
obec spôsobom v mieste obvyklým 
najneskôr 85 dní pred dňom volieb.

Poznámka poskytovateľov 
informácie z internetu:
 Keďže sme s priateľom chceli 
kandidovať na funkcie poslancov 
miestneho zastupiteľstva, zaují-
malo nás, koľko podpisov mu-
síme zozbierať. Je to odvodené 
od počtu obyvateľov obce (mes-
ta). Z dostupných informácií, aj 
z prameňov MČ DNV doteraz, 
sme sa dozvedali, že mestská časť 
Devínska Nová Ves má niečo cez 
17 tisíc obyvateľov. 

Oznámenie o počte obyvateľov DNV
06.09.2010 - Mestská časť Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A Bratislava 49
    O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves v zmysle 

§16 ods. 9 zákona SNR  č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov oznamuje, že Mestská časť Bratislava DNV 
má 22 598  obyvateľov
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 Dovoľte, aby som sa predstavil. 
Volám sa Jozef Tittel, som rodákom 
z Devínskej Novej Vsi, členom 
strany Sloboda a Solidarita  
a chcem kandidovať na post 
poslanca v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách. V sé-
rii krátkych článkov by som 
vás rád v skratke informoval  
o svojich prioritách ako 
budúceho poslanca za DNV. 
Neviem, či budem mať dosta-
tok priestoru na predstavenie 
všetkých mojich myšlienok a ideí,  
preto vyberiem iba tie, ktoré 
považujem za najdôležitejšie  
a ktoré budem presadzovať, 
ak mi vy, ctení občania našej 
mestskej časti, prejavíte dôveru 
v nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách.
 Dovoľte mi, aby som začal 
jedným z najväčších nedostatkov 
DNV, ktorým je podľa môjho 
názoru absencia námestia resp. 
nejakého skutočného kulúrno-
spoločenského centra . Touto té-
mou som sa zaoberal už minulý 
rok, môj článok vyšiel 6. 9. 2009 

v DEVEXe pod názvom O novom 
centre. Devínska Nová Ves má 
takmer 20 000 obyvateľov, ale 
aj napriek tomu ľudia, hľadajúci 
zábavu alebo posedenie pri 
káve, majú len veľmi obmedzené 
možnosti. Buď sa uspokoja s níz-
kym počtom malých podnikov, 
ktoré sú navyše roztrúsené po 
celej DNV alebo idú do mesta. 
Určité pokusy o vybudovanie 
takéhoto centra boli, ale vieme 
ako dopadli. Terasa na ulici Mi-
lana Marečka sa prerábala už 2 
krát a vyzerá podľa môjho názoru 
prinajmenšom otrasne. Nehovori-
ac o tom, že to stálo nekresťanské 
peniaze nás všetkých. Priestoru 
na vybudovanie takéhoto cen-
tra je dostatok. Myslím si, že 
najvhodnejším a najprirodzenejším 
miestom je priestor medzi Ternom  
a cintorínom, ktoré predstavuje 
oblasť, kde sa stretáva dedina so 
sídliskom. Toto miesto navyše aj 
nesie názov Námestie Jána Kostru 
(tí, čo tento názov nepoznáte 
verte, že nejde o ironický vtip).
 Moja idea je zrealizovať verejnú, 

transparentnú súťaž, v ktorej by 
potencionálni investori nechali 
vypracovať návrhy, ktoré by boli 
okrem iného prerokované aj  
s občanmi, resp. občania by mohli 
vyjadriť svoj názor na verejnom 
zhromaždení. Občania by sa tak-
outo formou mohli priamo podieľať 
na rozhodovaní o tom, čo sa bude 
diať s miestom, v ktorom žijú  
a navyše by sa týmto odstránila 
akákoľvek netransparentnosť  
a rodinkárstvo, s ktorými má 
DNV bohaté skúsenosti. Som 
presvedčený, že cesta tranparent-
nosti a širšej diskusie s občanmi 
je nevyhnutná pre zdravý roz-
voj DNV. Je len škoda, že niečo 
takéto sa nezaviedlo už skôr. 
Mohlo sa predísť napríklad znet-
voreniu pôvodného  charakteru  
Istrijskej ulice. Som si istý, že ak 
by sa ľudia, ktorí riadili projekt 
výstavby na Istrijskej ulici, boli 
ochotní spýtať občanov na ich 
názor, nič také ako sa stalo by sa 
stať nemohlo. Každý človek, ktorý 
má rád Devínsku by bol určite 
proti. Istrijská ulica by  mala byť 
výkladnou  skriňou s historickým 
významom a nie ako ďalšia par-
cela na generovanie zisku ktovie 

pre koho.
 Zároveň si uvedomujem, že nie 
všetky veci sa dajú riešiť takýmto 
spôsobom – širokou diskusiou, 
ale minimálne tie najdôležitejšie 
otázky by sa určite mali. Touto 
cestou by som chcel dať občanom 
prísľub, že ak mi dajú svoj hlas vo 
voľbách, budem robiť všetko, čo je 
v mojich silách pre odstránenie ne-
transparentnosti, ktorú považujem 
za jeden z hlavných problémov 
v komunálnej politike a príčinu 
neefektívneho rozdeľovania 
verejných prostriedkov, resp. 
zlého hospodárenia s týmito pros-
triedkami. Taktiež navrhnem a bu-
dem sa zasadzovať o zavedenie 
“dňa otvorených dverí ”  - určí 
sa miesto (napr. základná škola) 
a každý týždeň iní traja poslanci 
budú mať povinnosť stretávať sa 
s občanmi a odpovedať im na 
otázky, resp.  diskutovať s nimi  
o ich problémoch. Keďže v budú-
com volebnom období naša mest-
ská časť bude mať 12 poslancov, 
takýmto spôsobom sa budú môcť 
občania stretnúť s každým z po-
slancov raz za mesiac.

Jozef Tittel,
jozef.tittel@gmail.com

Námestie v DNV

Ing. Miloš SUROVÝ 
kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva mestskej časti DNV
ženatý, dve deti, 33 rokov

Čo by som chcel presadzovať ako možný nový poslanec:
• nové parkovacie miesta
• zlepšenie životného prostredia; nové stromy, častejšie kosenie trávnikov, riešenie nedisciplinovaných psičkárov
• podpora nového námestia medzi Supermarketom Terno a cintorínom
• nová Web stránka - zlepšenie komunikácie cez ňu
• nové detské ihriská a rekonštrukcia starých
• podpora a lepšia spolupráca MZ s MC Bublinka
• zriadenie mestskej polície v DNV, (funkčnej)
• ako veľký cieľ mám; v priestoroch DNV Šport pri tenisových kurtoch, presadiť a získať financie 
 na vybudovanie letného kúpaliska s parkom a novým detským ihriskom.
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
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02 - PREDAJ

• Predám sklené flaše na víno: 
50,35,15 l.     Tel: 0905-233 928
• Predám klavír zn. Koch & Korselt, 
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena 
dohodou.         Tel. 0907-319 381

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

Tel.: 0907-106 308
02/ 64 777 430

monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem starší 2i RD v Devíne. 
Cena cena 500 EUR+E, 

Tel.: 0905 549 247

• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170
• Predám 2 izbovú novostavbu 
na ul. Štefana Králika, 7.p., cena 
96.500 EUR. Tel.: 0905 809 984

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová okresný manag-
er KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk
* Kúpim stavebný pozemok (nie 
v záplavovej oblasti).

Tel.: 0911 156 715

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

RADI VÁS PRIVÍTAME 
Vaša spokojnosť – náš cieľ

Eisnerova 9
 
otvorené: 
pondelok – nedeľa 
od 11.00 – 23.00 h

RESTAURANT - PUB

denné menu

2,89 Eur
32 druhov pizze 

rozvoz jedál v DNV 
každý piatok a sobotu zaujímavé podujatia 

kapacita: v letnom období 270 miest 

v zimnom období 90 miest

V letnom čase bazén, terasa, detské ihriská 

svadby, promócie, hry, stužkové, prvé sv. prijímanie, 
konferencie a iné spoločenské stretnutia 

GARÁŽOVÉ 
státia na prenájom

Na ulici J. Smreka

Tel.: 0917 634 396
E-mail: info@garazvip.sk

Náš súčasný život je plný sedavej 
práce, nosenia ťažkých tašiek 

s nákupmi, čo má za následok časté 
bolesti chrbta a hlavne krížov. 
 Jedným z cvikov pomáhajúcim 
uvoľniť túto oblasť  sa nazýva “hori-
zontálna osmička“.  Je to pohyb be- 
dier v rovine v tvare osmičky, 
ktorý  vám pri správnom prevedení 
zaručene uľaví od bolesti a zároveň 
Vám pootvorí dvierka do tajov 
ženského pohybu. Iste ste už počuli 
o orientálnom tanci, pre ktorý je 
„osmička“ základom. Tento štýl tanca 
je prospešný nielen vášmu zdraviu, 
ale i vašej vnútornej kráse. Pri tanci 
zabudnete na problémy všedných 
dní a na niekoľko minút sa presuniete 
do ďalekého tajomného orientu. 
 Orientálny alebo inak brušný 
tanec sa v poslednej dobe stáva 
veľmi populárny. Ak by ste sa chceli 
o tomto tanečnom štýle niečo viac 
dozvedieť, čítajte ďalej. 
 Medzi európskym obyvateľstvom 
sa považuje orientálny tanec za 

tanec určený pre sultánov, chrámový 
tanec  alebo tanec prostitútok. Nič 
z toho však nie je úplná pravda.  
Orientálny tanec v takej forme ako ho 
poznáme dnes, sa objavil začiatkom 
minulého storočia a poslúžila k tomu 
káhirská televízia! 

 Tanec v háreme či v starovekých 
egyptských chrámoch nikdy nikto 
nevidel, takže sa to považuje iba 
za historickú a kultúrnu pamiatku. 
A tanec prostitútok? Prvý Európa-
nia, ktorý videli orientálne tance, boli 
francúzsky vojaci. Ale ako vieme, 
slušná arabská žena nikdy netancuje 
pre cudzieho muža a tak pre vojakov 
tancovali iba ghawazee – egyptské 
cigánky, ktoré boli prostitútky alebo 
sa za nich považovali, keďže sa 
správali tak, ako sa nepatrí ženám 
podľa moslimských zákonov.
   Tak odkiaľ sa vlastne tento tanečný 
štýl vzal? Odpoveď je jednoduchá 

– z orientálneho folklóru, ktorý tanco-
vali úplne všetci. 
 Takže ako sme spomenuli, zákla-
dom pre brušný tanec je orientálny 
folklór, ktorý ovplyvnili európske 
tanečné techniky, predovšetkým 
balet. A svojmu rozvoju a popularite 

vďačí televízií, keďže prvé tanečnice 
boli zároveň aj filmové hviezdy 
začiatku XX storočia. 
 Orientálny tanec sa veľmi rýchlo 
rozšíril po celom svete a dôvodom je 
ideálny pohyb pre ženské telo. Tanec 
sa skladá zo série jemných a prud-
kých pohybov, ktoré sa počas lekcie 
striedajú a pomáhajú rozmasírovať 
celú chrbticu (od krku až po kostrč), 
všetky svaly aj vnútorné orgány. 
Väčšina pohybov je sústredená okolo 
panvy, tým pádom sa pri pravidel-
nom cvičení zlepšuje prekrvenie 
ženských pohlavných orgánov, čo 
priaznivo účinkuje pri problémoch 

s otehotnením, či menštruačných 
ťažkostiach. Brušný tanec je účinný aj  
pri zhoršenom trávení. Zároveň, ako 
každý iný tanečný pohyb, brušný 
tanec zlepšuje koordináciu, držanie 
tela a fyzickú kondíciu. Zároveň je to 
tanec vhodný pre všetky vekové ka-
tegórie žien. Je to pohyb veľmi šetrný 
na kĺby a bez silového zaťaženia. 
 Ak si chcete rozhýbať stuhnuté 
svalstvo, zrelaxovať  a v neposled-
nom rade zatancovať , ste vítané 
v našom tanečnom štúdiu. Naučíme 
vás pretvoriť pohyb vášho tela v krás-
ny a ladný tanec.
 Na začiatok netreba takmer nič  
– ani dobrú fyzickú kondíciu, ani 
tanečné základy, nezáleží na veku, 
postave, stačí len chcieť zmeniť svoj 
život k lepšiemu a nazrieť do tajov 
orientu, pre mnohé z nás do úplne 
neznámeho sveta.    

Vaše lektorky  
Mgr. I. Giertlová, K. Besedová

 Škola Orientálneho Tanca 
IRINA DANCE - 0905 868 401

POHYB PRE KRÁSU I ZDRAVIE



- Čím viac som poznával 

život politikov, tým radšej 

som mal svojho psa.

•••

Občanovi je jedno kto opraví 

cesty, chodníky, zavedie 

poriadok... či pravica alebo 

ľavica... len nech koná

•••

- Čo by sa stalo, keby 

som prišiel zajtra k vám 

a pred všetkými by som 

ťa požiadal o ruku?

- Netuším. Ale manžel je 

zúrivec a deti by sa smiali.

•••

- Aký je rozdiel medzi 

manželkou a hrochom?

- Jedno má obrovský 

zadok a veľkú papuľu 

a to druhé žije v Afrike.

•••

Viete že Mendelson 

a Bartholdy boli iba jeden?
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Z policajného
zápisnika

�
� �mieste). Akcia trvala takmer do 

večera, pretože po masakri bolo tre-
ba zabezpečiť potrebné policajné 
náležitosti pre zdokumentovanie 
zločinu.
• V stredu 1. 9. neznámy páchateľ 
ukradol v Devínskom jazere z ka-
belky peňaženku a zväzok kľúčov.
• O deň neskôr, vo štvrtok 2. 9.  
hliadka OO PZ DNV zaistila 
v Devínskom jazere osobu podo-
zrivú zo spáchania priestupku proti 
majetku, na ktorú bolo vyhlásené 
pátranie Úradu justičnej a kriminál-
nej polície.

OO PZ DNV

• V pondelok 30. 8. zažila Devín-
ska nezvyčajnú drámu, keď okolo 
10. hodiny predpoludním po 
vyčíňaní masového vraha na ulici 
P. Horova vyhaslo 8 životov a 19 
ľudí bolo zranených (pozn. red. 
písali sme o tom v minulom čísle). 
Akcie, práve ako prví, sa zúčastnili 
aj policajti OO PZ z Devínskej 
Novej Vsi. Ich zástupca riaditeľa 
dokonca bol v akcii zasiahnutý 
(pozn. red. píšeme na inom 

FUTBAL
Sezóna 2010/2011

4. kolo  5. 9.
Jarovce -  FK Lok. DNV      1 : 0
    z

 Začal sa nám nový futbalový 
ročník 2010-2011 a čo sa týka 
futbalu v Devínskej Novej Vsi  
ostalo iba pri sľuboch poslancov. 
Ale niečo sa azda zmenilo. Máme 
nového konateľa spoločnosti DNV 
ŠPORT s.r.o., ktorý sa aspoň v rám-
ci finančných možností postaral 
o rekonštrukciu trávnatej plochy 
na futbalovom štadióne na Vápen-
covej ul. Zišlo by sa toho urobiť 
viac, možno postupne príde aj 
k tomu a dobehne sa všetko to, čo 
predchádzajúci konateľ zanedbal. 
Futbaloví fanúšikovia a členovia FCL-
ky, hráči aj všetci, čo majú k futbalu 
blízko sa tešili na novú tribúnu. Ale 
ostalo iba pri sľuboch, aj prisľúbená 
malá umelá tráva, ktorá mala byť na 
futbalovom štadióne, skončila na ZŠ 
P. Horova.
 V septembri roku 2009 sa malo 
začať s prístavbou tribúny a zasa sa 
nič nerobí. Vypracovali sa štúdie, pro-
jekty, vyrúbali sa stromy, vyze-ralo to 
tak, že prvá fáza výstavby je v plnom 
prúde, ale prvá fáza bola aj posled-
nou. Je to na škodu veci, lebo tribúna 
a kabíny, ktoré boli vybudované v 60 
rokoch minulého storočia súrne vo-
lajú po rekonštrukcii. Je to na hanbu 

 Šikana je v dnešnej dobe stále 
veľkou témou, o ktorej sa hovo-
rí, píše veľa článkov a diskutuje. 
Kvitne najmä na školách a obete 
si nevyberá. Sám som si jej formu 
ako žiak základnej školy zažil 
a neželal by som to ani jednému 
zo svojich detí. Otázka znie, čo sa 
proti nej dá robiť? Ako sa proti nej 
dá bojovať? Chcel by som sa teda 
podeliť s čitateľmi a hlavne rodičmi 
detí, ktoré sú obeťami, alebo poten-
cionálnymi obeťami šikany o svoj 
názor.
 Šikana môže byť psychická, či 
fyzická, no s najväčšou mierou 
sa na základných a stredných 
školách objavuje v zmiešanej forme. 
Veľmi často začína nadávkami, 
posmeškami, ktoré prerastajú do 
fyzických konfliktov, kde sa obeť 
nemá šancu ubrániť. Viem to z vlast-
nej skúsenosti. Keby som v tej dobe 
mal takú možnosť, akú mám teraz, 
ubránil by som sa...Tá možnosť 
o ktorej hovorím má meno ŠKOLA 
ŠELIEM – Akadémia čínskych 
bojových umení. Som študentom 
tejto akadémie už niekoľko ro-
kov a môžem s čistým svedomím 
prehlásiť, že moje dieťa sem určite 
chodiť bude.
 V ŠKOLE ŠELIEM podporujeme 
športové talenty už od 4 rokov. 
Podporujeme nie len správny po-
hybový vývin motoriky, učíme 
a zlepšujeme prirodzené reflexy,  
ale aj vštepujeme u detí pocit 
zdravého sebavedomia, sebais-
toty, ba dokonca v dnešnej dobe  
pre sociálny úspech veľmi dôležitý 

pocit sebareflexie. Deti už  
v útlom veku tak získavajú poznatky 
a zručnosti prirodzeného pohybu, 
atletickej prípravy a hravou formou 
sú vedené a učené k fyzickej, psy-
chickej a motorickej rovnováhe, 
správnych reakcií a reflexov 
a prirodzených pohybov sebao-
brany.  Neučíme deti ako útočiť. 
Učíme ich ako brániť seba, svojich 
blízkych a všetko, na čom im záleží. 
Učíme ich rozpoznávať medzi 
zlým a dobrým, medzi správnym  
a nesprávnym.
 Škola ŠELIEM sa rozhodla otvoriť 
svoje brány pre deti vo veku od 4 do 
8 rokov, ale aj pre mládež (8 - 14) 
v mestskej časti Devínska Nová Ves 
(ZŠ Bukovčana 3 v malej telocvični) 
a v Dúbravke (Čajovňa Zelená 
Tára) vzhľadom na prirodzený do-
pyt rodičov a aj detí z tejto mestskej 
časti. 
 Naša akadémia ma 
niekoľkoročnú tradíciu. Učíme 
úspešne deti, mládež a taktiež do-
spelých v Bratislave, organizujeme 
medzinárodné workshopy a semi-
náre športového a kung fu zamera-
nia či letné školy.
 Ak chcete podporiť pohybový tal-
ent vášho dieťaťa, naučiť ho brániť 
sa proti šikane, alebo ak chcete 
aby získalo zdravé sebavedomie 
a našlo nových kamarátov, prihláste 
ho na kurzy kung fu a sebaobrany 
práve u nás. Začíname už v septem-
bri.                    

    ŠKOLA ŠELIEM 

www.skolaseliem.sk

Postoj príkladný
S následkami
Na miesto tragickej streľby 30. 8. 
2010 v Devínskej medzi prvými, 
ak nie prvý, prišiel policajt z Devín-
skej Karol Vrchovský, zástupca 
riaditeľa OO PZ DNV. Strelec zrej-
me zbadal, ako spolu s kolegami, 
prichádzajú policajti na miesto 

činu. Hliadka bola v aute, kapitán 
Vrchovský šiel pešo. Napriek tomu, 
že sa kryl za múry paneláka, zrej-
me odrazená rana z betónového 
stĺpa ho trafila do tváre. Stihol ešte 
varovať ľudí v okolí, aby sa skryli 
alebo vyhli problémovým miestam. 
Liečba bude trvať podľa vyjadrenia 
lekárov štyri až šesť týždňov.

sveta, že MČ DNV sa reprezentuje 
takým zdevastovaným futbalovým 
štadiónom. Pomaly každá dedina 
vo Vyšnom aj v Nižnom zveľaďuje 
svoje futbalové štadióny, len futba-
lový štadión v Devínskej upadá a je 
najbiednejší v celej svojej histórii 
devínskeho futbalu. Dokonca nie 
je v prevádzke ani reštaurácia na 
štadióne, kde by sa mohol prípadný 
futbalový fanúšik občerstviť. Budo-
va reštaurácie chátra, je ohlodaná 
zubom času a len chorá hlava mo-
hla vymyslieť, že ju treba prerobiť 
na kabíny. Treba ju zachovať ako 
reštauráciu, aby sa na futbalový 
štadión vrátil život, aby tam počas 
víkendov chodili rodiny s deťmi za 
športovým zážitkom, posedeli si 
pri občerstvení a povzbudili našich 
futbalistov. Pokiaľ sa nevybuduje 
na futbalovom štadióne to čo bolo 
sľúbené odíde aj posledný skalný 
fanúšik. Futbalu v Devínskej  zvoní 
umieračik.          

     Ivan Kolenič

Futbal v DNV

ŠIKANA – alternatívne riešenie?


