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Príhovor

vydavateľa
Konečne! Konečne sú pred
nami dni oddychu, prázdnin,
dovoleniek. Upracovaní sa tešia na dni voľna, neodradí ani
predpoveď chladného júla, ostatní by pristali cez deň slnka
dostatok, v noci dažďa trocha.
Deťom je to jedno. A, hoci kultúrne leto ponúka priehrštia
podujatí, aj v Devínskej väčšina
túži zmeniť prostredie, aspoň na
dva týždne a ak sa podarí more,
jazero, voda a dobrý vzduch,
zdroje to prebohatej energie, môže prísť aj niekoľko septembrov.
Každý bude načerpávať, čo chýba, ako sa dá, ako zvládne.
A bude nám treba. Čakajú
nás, nielen návraty do školských
lavíc a na pracoviská, predovšetkým však vysoké nároky na
prácu, na psychiku, na každodenný život. Zmeny, ktoré denne prichádzajú, zvonku i zvnútra, budú viac žiadať ako dávať.
Na to nebude stačiť iba využiť
dovolenku na oddych, na to bude
potrebné (už bolo) tvrdá príprava
najmä poznania pravidiel.
Ľudia v krajinách, kde sú bez
prerušenia nútení spoliehať sa
iba na seba, svoje schopnosti a
vedomosti, na to upozorňovali
už dávno: „Vy sa spoliehate, že
otázky za vás bude riešiť niekto
iný (štát?) Takže... Pekné prázdniny, pekné dovolenky, aby sme
zachytili podovolenkový štart
plní energie i znalostí zvládať aj
tie najnáročnejšie otázky.


Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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V ostatný víkend pútal pozornosť Novovešťanov jubilejný 20. festival chorvátskej kultúry. Súčasťou tých tohtoročných slávností bolo aj podpísanie zmluvy
o vzájomnej spolupráci v oblasti kultúry, športu, hospodárskeho rozvoja a spoločenského života, v prospech budúcich generácií, medzi mestskými časťami
Bratislavy a hosťami z Chorvátska. Protokol podpísali: za chorvátsku stranu
D. Vasilič, A.Spicjarič a T. Sparožič, starostovia obcí z ostrova Krk: obcí: Omišalj
(Nivica), Malinska a mesto Krk, za mestské časti Bratislavy starostovia Lamača,
Dúbravky, Jaroviec, Čunova a Devínskej Novej Vsi.

Pre mladých z Devínskej
Devínska Nová Ves je obývaná mnohými rodinami s menšími ale aj dospievajúcimi deťmi.
Šancu tráviť voľný čas návštevou krúžkov a záujmových činností majú prevažne deti mladšej vekovej kategórie. Avšak
takmer vždy si to vyžaduje istú
dávku talentu, zručnosti či pravidelnú dochádzku a v mnohých
prípadoch aj nemalé množstvo
financií.
Myslíme si, že v tejto lokalite sa nenachádza dostatočné
množstvo voľnočasových aktivít, ktoré by mohol mladý človek
navštíviť. O to viac, keď nemá
záujem o šport, alebo nedisponuje nijakými významnými talen-

tovými schopnosťami. A práve
vďaka tomu sa zišla skupinka
mladých ľudí. Stretnete sa
s nami v uliciach a hovoríme si
Ichtys.
Sme občianske združenie
pôsobiace v DNV, ktorého túžbou je motivovať deti a mládež
k tomu, aby lepšie využívali svoj
voľný čas a zlepšovali jeho kvalitu, zabezpečiť im dostupnosť
sociálnej pomoci, dať im pocítiť
pochopenie, podporu a prijatie
presne takých akí sú. Chceme
v nich vybudovať pocit spolupatričnosti a ukázať im, aké dôležité puto je priateľstvo,
(Pokračovanie na 6. strane)

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Volkswagen Slovakia

Deň otvorených
dverí
Testovacia dráha a offroad dráha pozývali na jazdu, vzrušujúca
D3 šou, hviezdy zo Superstar,
Simpsonovci ale aj trojmesačné
levíča, ktoré mohli deti pohladkať.
To všetko pripravil Volkswagen
Slovakia na deň otvorených dverí
svojim zamestnancom s rodinami,
priateľmi a známymi na začiatku
júna. Pravdaže návštevníci si mohli prezrieť aj výrobné priestory,
zaujala aj výstavka starších typov
Volkswagenov. Väčšina z takmer
25-tisíc návštevníkov priznala, že
tohtoročný deň otvorených dverí
bol najlepší.

Volkswagen Slovakia získal ocenenie

ministerky práce,
sociálnych vecí
a rodiny
Sociálny program je pre zamestnancov VW SK veľmi atraktívny, okrem príspevkov na športové aktivity,
poskytuje spoločnosť zamestnancom bezúročné pôžičky, príspevky
na dovolenky, detské tábory, doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na ubytovanie a dopravu.
Zamestnanci môžu získať príspevok pri narodení dieťaťa, pri dosiahnutí pracovného jubilea v závode,
pitný, či vitamínový režim, očkovania, rôzne kurzy a ďalšie. Zľavy
majú aj pri kúpe koncernových vozidiel.
Úzavierka dnešného čísla
bola 12.6. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 28.8. 2008,
číslo vyjde 5.9. 2008.
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Z radnice

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves (MR MČ
DNV) sa mala zísť 3. 6. 2008.
Pre ospravedlnenú neúčasť niektorých jej členov klesol jej počet na
zvolanom zasadaní tak, že nebola
schopná uznášať sa. Na základe
toho starosta MČ DNV zvolal nové
zasadanie na 10. 6. 2008. Z prerokovaných materiálov a prijatých
uznesení sme vybrali tieto závery:
MR MČ DNV
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
Poriadok odmeňovania zamestnancov MČ DNV podľa predloženého
návrhu
- uložila riaditeľovi Denovy a riaditeľke Istra-centra prepracovať Organizačné poriadky ich organizácií v znení pripomienok MR MČ
DNV a predložiť ich na najbližšie
zasadanie MR MČ DNV, s tým, že
Organizačný poriadok Istra-centra
prerokovať aj v Komisií kultúry,
- schválila bezplatné využitie priestorov Istra-centra pre kultúrne vyžitie miestnych organizácií a spolkov
a uložila riaditeľke Istra-centra
predložiť v 10. mesiaci do MR
MČ DNV zúčtovanie bezplatného využitia priestorov Istra-centra
v r. 2008,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť realizačný harmonogram akcií
podľa UMZ č. 66/5/2008/2 po
zapracovaní pripomienok MR MČ
DNV a prerokovaní v Komisií financií, podnikania, cestovného ruchu
a legislatívy, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV predložiť návrh
na výkup pozemkov pre realizáciu
riešení centrálnej mestskej zóny,
koridoru pešej zóny a koridoru
cyklolávky do najbližšej MR MČ
DNV,
- odporučila MZ MČ DNV prerokovať Plán výstavby a prestavby
vybratých detských ihrísk doplnený
o výsledky výberového konania,
prípadne návrhu zmluvy tak, aby
sa mohlo začať s realizáciou bez
ďalších schvaľovaní,
- schválila prenájom časti pozemku p. č. 124/11 o výmere 151m²
a časti pozemku p. č. 115/2 o výmere 125m², na vybudovanie líniového parkovania pre fy Kopos-BV,
s. r. o. na dobu určitú, po dobu 6
mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia na bytový dom C1

a C2 za cenu 27.470.- Sk, a schválila zmluvu o nájme pozemkov č.
29/2008 uzatvorenú medzi MČ
DNV a fy Kopos-BV, s. r. o.,
- schválila prenájom pozemkov p.
č. 2292/698 o výmere 115m², p. č.
2292/699 o výmere 10m² pre spoločnosť SPP-distribúcia, a. s. na dobu
určitú – 10 rokov, za cenu 300.- Sk
/m²/rok, t. j. 37.500.- Sk/rok,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť navrhovaný postup pri zriadení
jedného právneho subjektu ZŠ a následne jedného školského obvodu
v MČ DNV s účinnosťou od šk. roku
2009/2010,
- zobrala na vedomie informáciu
o príprave zadania Územného plánu
centrálnej mestskej zóny (ÚP CMZ)
MČ DNV, a uložila architektovi
MČ DNV zverejniť zámer ÚP CMZ
MČ DNV s výzvou pre občanov a organizácie k predkladaniu zámerov
a pripomienok a materiál predložiť
na najbližšiu MR MČ DNV a nasledujúce MZ MČ DNV,
- zobrala na vedomie informáciu
o príprave zadania Územnej štúdie
(UŠ) časti zóny – východ MČ DNV,
a uložila architektovi MČ DNV zverejniť zámer UŠ časti zóny – východ
MČ DNV s výzvou pre občanov a organizácie k predkladaniu zámerov
a pripomienok, a materiál predložiť
do najbližšej MR MČ DNV a nasledujúceho MZ MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
investorské zabezpečenie výstavby
parkovacích domov treťou osobou,
odporučila MZ MČ DNV schváliť
dlhodobý prenájom pozemkov pod
parkovacími domami tretím osobám
za zvýhodnenú cenu, a uložila
prednostovi MÚ MČ DNV vyžiadať od možných investorov projekty výstavby parkovacích domov so
spôsobmi a harmonogramom realizácie so stanoviskom stavebného
úradu,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
riešenie sociálnych služieb v objekte
sídla Policajného zboru, a odporučila MZ MČ DNV schváliť umiestnenie
parkovacieho domu s polyfunkciou

v juhozápadnej časti DSS a časti zameneného pozemku s RKC,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV zabezpečiť búracie povolenie
na časti objektov Istrijská 68 podľa
predlohy a prerokovať zámer búracích prác s majiteľmi susedných pozemkov,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
kontrolnú správu o kontrole služobných bytov v ZŠ a MŠ, konštatovala,
posledný nájomca služobného bytu
v ZŠ I. Bukovčana 1 poškodil majetok MČ DNV, a požiadala starostu
MČ DNV a uložila prednostovi
MÚ MČ DNV uplatniť voči poslednému nájomcovi služobného bytu v ZŠ
I. Bukovčana 1 náhradu škody podľa
občianskeho zákonníka,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
predĺženie zmluvy na poskytovanie
opatrovateľskej služby s DSS Senecio, n. o. do 30. 6. 2011,
- schválila prenájom nebytových priestorov vo VÚZ o výmere 58,21m²
v sadzbe 2.500.- Sk/m²/rok od
1. 6. 2008 fy Cedar Ridge, s. r. o.
zastúpenou p. Jarmilou Tocíkovou na
obchodnú činnosť v oblasti elektrotechniky a strojárstva za podmienky,
že firma uhradí spolu s nájomným
vádium vo výške 2 mesačného nájmu podľa termínov uvedených v nájomnej zmluve, schválila prenájom
nebytových priestorov vo VÚZ o výmere 23,40m² v sadzbe 2.500.- Sk/
m²/rok od 1. 6. 2008 fy Rotech Pro,
s. r. o. zastúpenou p. Vojtechom
Vallom na kancelárske priestory za
podmienky, že firma uhradí spolu
s nájomným aj vádium vo výške
2 mesačného nájmu podľa termínov uvedených v nájomnej zmluve,
aschválilaprenájomnebytovýchpriestorov v Mýtnici o výmere 48,73m²
v sadzbe 2.700.- Sk/m²/rok od
1. 6. 2008 MUDr. Andrei Marsalovej za účelom zriadenia ambulancie v špecializovanom odbore psychiatria,
- schválila prenájom časti pozemku p. č. 2878/75 o výmere 4m² p.
Ľubomírovi Kusému za účelom prevádzkovania novinového stánku od

1. 7. 2008 za cenu 2.600.- Sk/
m²/rok,
- odporučila MZ MČ DNV neschváliť zámer predaja pozemku
p. č. 1749 o výmere 43m² pre p.
Muranicu z dôvodu ponechania
tohto pozemku na verejné parkovanie vozidiel,
- neodporúča MZ MČ DNV zriadenie detských jaslí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
- zobrala na vedomie informáciu z rokovania s advokátskou
kanceláriou JUDr. Tomáška, ktorý
zastupuje p. Ž. Šimkoviča a spol.,
informáciu z rokovania so zástupcom z BVS, informáciu o príprave
realizácie pamätníka židovského
cintorína v MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV zrušiť VZN č. 1/1993 a č. 4/1997
o kronike MČ DNV a schváliť Štatút kronikára MČ DNV po prerokovaní v Komisií financií, podnikania,
cestovného ruchu a legislatívy,
a odporučila MZ MČ DNV odvolať súčasného kronikára MČ DNV
a vymenovať nového kronikára MČ
DNV na návrh starostu MČ DNV,
- neschválila poskytnutie finančnej
dotácie pre DFS Kobylka na medzinárodný detský folklórny festival do
Portugalska,
- neodporučila MZ MČ DNV schváliť príspevok z FRB vo výške 300
tis. Sk Gabriele Hvojníkovej a Michalovi Glatzovi, nakoľko je to
v rozpore so zásadami o použití
FRB,
- zobrala na vedomie ponuku fy
M. A. S. Global na spoluprácu pri
čerpaní finančných prostriedkov
z fondov EÚ,
- zobrala na vedomie predložené
žiadosti ZŠ P. Horova 16 o spolufinancovanie projektu OPBk,
- odporučila MZ MČ DNV prerokovať návrh novely zákona o hl. m.
SR Bratislave po prerokovaní v Komisií financií, podnikania, cestovného ruchu a legislatívy,
- schválila program MZ MČ DNV
dňa 24. 6. 2008 v znení pripomienok. 
rb

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - obdobie od 1. 7. – 8. 7. 2008
Kontajnery budeme pristavovať  v utorok  a  odvážať v piatok. Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo,
lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:
1. 7. 2008

ul. Pieskovcova, Bystrická, Š. Králika č. 10-12

8. 7. 2008

ul. Na Kaštieli, Opletalova, J. Poničana č. 13-15
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CHORVÁTI – CHLIEB - VÍNO
F e s t i va l c h o r vá t s ke j k u l t ú r y 2 0 0 8

Slávil 20. výročie
Motto organizátori: Chorvátsky
kultúrny spolok na Slovensku a
Miestne zastupiteľstvo DNV, zvolili
pre tohtoročné slávnosti na začiatku Kultúrneho leta v dni chorvátskej
kultúry. Dvadsiate výročie od vzniku

festivalu pozývali osláviť spoločne
a ten tohtoročný skutočne patril medzi oslavné.
Začínali už v piatok 20. 6. v SNM
– múzeu chorvátskej kultúry seminárom s rovnomenným názvom. O tradíciách pútavo rozprával pán Jozef
Klačka.
Súčasťou prvého kontaktu s festivalom je aj nevšedná výstava dokumentov a zbierkových predmetov
Branka Stapara, Chorváta žijúceho
na Slovensku (Sv. Jur) pod názvom
Chorvátsko-slovenská vzájomnosť.
Tú však treba vidieť. Prístupná bude
do septembra tohto roka.
Predstavuje nielen zbierku dobových fotografií, historických dokumentov, plakiet, mincí, drobných

zberateľských zaujímavostí (výsledok
35-ročného zberateľského úsilia),
ale aj zdroj doplnkových informácií
pre študijné účely i inšpiráciu pre
iných i iné spolky a združenia ako je
možno prispieť ku kultúrnemu dedič-

stvu a uchovaniu tradícií. Sobota 21.
6. už od 15.00 h prilákala na nádvorie FC, viac ako každoročne, gurmánov, ktorým pripravili organizátori tradičné kulinárstvo slovenských
Chorvátov v nespočetných stánkoch
s ponukou od mastného chleba s cibuľou, cez rôzne ochutené pirohy až
po pečené ryby a kačacinu.
Zvučka chorvátskych festivalov otvorila o 18.00 hod vystúpenia chorvátskych súborov zo zahraničia.
Kto iný mal naladiť na festivalovú
nôtu plnú kultúrnu záhradu divákov
ako tí najmenší, Grbarčieta z Devínskej. Keď Nikoleta Griezlová,
vedúca súboru, vylúdila prvé tóny,
javisko sa zapĺňalo hravými, spievajúcimi a tancujúcimi deťmi, diváci

Na zachovanie Devexu
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.        
Do 19. 6. 2008 jednotlivci
prispeli za zachovanie Devexu
sumou 77 740 Sk.
Od 2. 6. do 19. 6. 2008 prispeli (poštovými poukážkami):

z ulíc: P. Horova: V. Gabáni,
Pod Lipovím: r. Slovincová,
Pieskovcovej: r. Olgyayová, ul.
Na hriadkách: Hanyoví, Charkovskej: r Slovincová, Na grbe:
J. Beleš, nemenovaný.
  Tým, čo prispievajú prostredníctvom banky sa ospravedlňujem, ale výpisy dostávam len
raz mesačne a tak zverejňovať
prispievateľov môžem vždy až
po ôsmom v mesiaci.
    Vydavateľ rokuje aj ďalej s
firmami, podnikateľmi a spon-

a poslucháči nešetrili potleskom počas celého vystúpenia. Ten nechýbal
ani pri vystúpeniach ostatných súborov: Beletinec a Džiran z Chorvátska,
Črip z Devínskej, Džir – dalmatínska
klapa, mužské kvinteto upútalo typickými dalmatínskymi melancholickými
piesňami, Gradišče HKD z Maďarska a Hatsko kolo z Rakúska predstavili nielen kroje, piesne, tance, ale
i zvyky svojich predkov.

Na pódiu sa predstavili súbory:
Rosica (DNV), aj s novým dirigentom Otom Gregorom, Beletinec
z Chorvátska, Chorvatanka z Chorv.
Grobu, Čunovski bečari z Čunova,
Posavina, medzinárodná folklórna
skupina, mužská spevácka skupina
z Jaroviec, Džiran aDžir z Chorvátska.
Autorovi scenára i réžie večerných kultúrnych programov PhDr. Vi-

V nedeľu začínali návštevníci festivalu svätou omšou v chorvátskom jazyku, popoludní pokračoval festival
tradičným festivalovým sprievodom
v uliciach Devínskej a podvečer vystúpeniami domácich i zahraničných
súborov.

liamovi Pokornému sa podarilo skĺbiť
ponuky rôznych štýlov v jednoliaty
celok dokumentujúci bohatstvo tradícií v predvedení súčastníkov.
Oba dni zakončila chorvátska zábava.

r

zormi tak, aby rok 2008, aj
s podporou čitateľov zvládol.
Zvládneme spoločne!
Na uhradenie straty roku 2007
(110 000 Sk) a nákladov potrebných zvládnuť rok 2008
(275 600) potreboval vydavateľ
získať spolu 385 600 Sk.
S podporou čitateľov získal
77 740 Sk, od sponzorov (zatiaľ) 90 800 Sk. Zostáva získať
217 060 Sk. Na takmer polovinu sumy má vydavateľ predrokované prísľuby. Takže...Je
predpoklad, že Devex nezanikne. Vďaka !! Teraz bude treba
zvládnuť 2. polrok tohto roka.
Začíname uzávierkou koncom

augusta, číslo vyjde v septembri. Či a aké zmeny nastanú, včas
informujeme.
Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov Devexu, za doterajšiu
podporu a pomoc patrí vďaka
!!!!!!!!!
Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078
DEVEX 3
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31. 8. Medzi dvoma vŕšky

		
Záverečný program kultúrneho leta. V umeleckom pro-

centrum pre voľný čas

grame sa predstaví FS URPÍN z B. Bystrice.
Nádvorie IC, Istrijská 6, od 17.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia bude program presunutý do veľkej sály Istra Centra.
Vstup na všetky koncerty kultúrneho leta je bezplatný

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

Kultúrne leto
1. - 31. 7. Letná čitáreň.
V príjemnom a tichom prostredí nádvoria knižnice,
ponúkame čitateľom okrem bežného knižného
fondu aj čítanie denníkov, týždenníkov a mesačníkov.
Deti majú možnosť pobaviť sa kreslením a hrami.
Otvorené denne, okrem utorka počas výpožičných hodín:
po., str., štvr. 12.00- 18-00 h. pia. 8.00-12.00, 13.00-16.00 h.
30. 6.-11. 7. Letné prázdniny v dennom tábore
Dva turnusy denného letného tábora pre deti základných škôl.
Poplatok za dieťa 1.150,- Sk.
Denne od 8.00 do 16.30 h.
5.7. Pocta solúnskym bratom
chrámový koncert v kostole Sv. Ducha, od 17.00 h.
6.7. Poď na našu Šašoloď
otvárací program série detských
divadelných predstavení na otvorenej scéne
Scéna v oblúkoch, od 17.00 h.
13.7. Podvečer s klasickou hudbou
Úvodný program série komorných koncertov venovaných
hudbe rôznych žánrov. Účinkuje dychové kvarteto I FIATI, zložené z členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
Výstavná sieň SNM – Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, od 17.30 h.
20.7. Červená čiapočka
Detské predstavenie
Scéna v oblúkoch, od 17.00 h.
26.7. Stretneme sa na Annu
Tradičné posedenie pri dychovej hudbe
nadväzujúce na tradíciu Annabálov
Nádvorie IC, Istrijská 6, od 18.00 h.
3. 8. O kukučke, ktorá prestala kukať
Detské divadelné predstavenie
Scéna v oblúkoch, od 17.00 h.
10. 8. Vo víre tanečných melódií
Komorný koncert venovaný tanečným
melódiam z celého sveta. Účinkuje úspešný
hudobný súbor DOVINA tvorený rodinou Vargovou z DNV
Výstavná sieň SNM – Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, od 17.30 h.
17. 8. Perníková chalúpka
Detské divadelné predstavenie
Scéna v oblúkoch, od 17.00 h.
24. 8. Jazz netradične
Komorný koncert venovaný džezovej hudbe
spracovanej v kompozíciách s prvkami
folklóru a swingu. Účinkuje hudobné trio PACORA
Výstavná sieň SNM – Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, od 17.30 h.

Turistická informačná kancelária
5. 7.

Príroda nivy rieky Moravy
exkurzia so sprievodcom, poplatok: 150,- Sk
TIK DNV Istrijská 49, od 15.00 h.
12.7. Čarovný Schloss Hof
autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho
vidieckeho zámku
Poplatok: 200,- Sk, vstupné: 8 Eur
TIK DNV Istrijská 49, o 09.45 h.
19. 7. 	Uličkami Hainburgu
autobusový výlet do historického rakúskeho mesta
Poplatok: 300,- Sk, vstupné: 5 Eur
TIK DNV Istrijská 49, o 09.00 h.
2. 8.
Z histórie Devínskej Novej Vsi
exkurzia so sprievodcom
poplatok: 100,- Sk + vstupné do múzea
TIK DNV, Istrijská 49, o 15.00 h.
9. 8.
Čarovný Schloss Hof
autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho vidieckeho
zámku, Poplatok: 200,- Sk, vstupné: 8 Eur
TIK DNV Istrijská 49, o 09.45 h.

V sobotu 14.6. sa konal v Istra-centre Galavečer TC Eleganza

Gala večer ELEGANZA
Začal vystúpením choreografie
MIX latinsko-americké tance. Tu sa
predstavili mladý začínajúci tanečníci v plnom počte 41 detí. Potom sme
videli dve súťaže. V súťaži začínajúci tanečníci nastúpilo 17 párov a v
kategórii pokročilí 3 páry, kde na
1.mieste skončil pár Jakub Ružovič Vierka Illíková, na 2. mieste Adam
Zeman - Karolína Benkovičová a tretí skončil pár Dominik Šalgovič - Lucia Boleková.
Pri odovzdávaní cien sa vystriedali naši čestní hostia, Ladislav
Mrva – tréner GalaDance klubu
s priateľkou, Ján Toth – riaditeľ fy.
Weleda Slovensko a starosta Devínskej Novej Vsi Vladimír Mráz s manželkou.
Naše súťažné športové páry
Milan Hajas – Gabriela Stanková,
Tomáš Matúšek - Nikoleta Brunová a Michal Tkáčik – Vladislava
Stanková nám predviedli ukážky
štandardných a latinsko-amerických
tancov. V tohtoročnej sezóne sa
im podarilo získať veľa krásnych

umiestnení, napr. 1. miesto na súťaži Croatia Open (Tomáš a Nikola),
2.miesto súťaž v Brne (Milan a Gabika) a i.
Na Galavečeri sme sa lúčili s partnerkou nášho najúspešnejšieho páru
Martin Lazík – Stanislava Vyskupová, ktorá skončila s tanečnou kariérou z rodinných dôvodov. Zatancovali svoj posledný spoločný waltz.
Tento pár získal na Majstrovstvách
Slovenska 5. miesto a v celkovom
poradí skončil na 2.mieste v Slovenskom pohári a získal tak nomináciu
na Európsky pohár. Môžeme však
prezradiť, že Martin už trénuje s novou partnerkou (Danka Silešová)
a dokonca si pripravili aj jeden tanec slowfox.. Ďalej nasledovala otvorená hodina tanečného klubu pre
dospelých tzv. „Hobby klubu“, kde
sme sa spoločne s rodičmi detí naučili základy tancov čača a valčík.
Spoločná zábava v rytme štandardných a latinsko-amerických tancov
pokračovala až do neskorých nočných hodín.
Milan Bačiak
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Zosobášili sa

‘
Podakovanie

Ing. Artúr OBERHAUSER
a Mgr. Martina KORCHOVÁ
Blahoželáme !

Už sú to 4 roky, čo naša dcéra
navštevuje škôlku na P. Horova a
za ten čas som mala možnosť, pozorovať ako sa ten malý človiečik
vyvíja a čo všetko si všíma. Deti
bývajú k sebe dosť kruté a my rodičia by sme mali byť tí, ktorí by
ich usmerňovali.
Som rada, že naše deti navštevovali práve túto škôlku, pretože
sú tu naozaj ľudia ktorí, nielen
že majú aj k nám rodičom ľudský
prístup, ale hlavne si všímajú aj
potreby detí a snažia sa ich aj
kultúrne obohatiť. Každý mesiac
navštevovalo škôlku bábkové divadielko alebo živé zvieratká.
Taktiež majú celoročne rôzne
aktivity ako plávanie, lyžovanie,
korčuľovanie a rôzne krúžky v
rámci škôlky: angličtina, nemčina, výtvarná, tanečná...
Chcem poďakovať celému kolektívu zo škôlky za starostlivosť
a lásku k deťom. Tu vidieť, že to
naozaj robia ľudia, ktorých práca
s deťmi baví, i keď je to práca náročná. Zvlášť moje poďakovanie
patrí pani riaditeľke I. Pilánkovej
za skvelé organizačné schopnosti
a chod celej škôlky.
Peniaze, ktoré sme my rodičia do škôlky dávali, boli riadne
investované, či na kúpu nových
kobercov, hračiek, v skrášlení a
zrenovovaní detského ihriska....

Uvítali sme
nových spoluobcanov
ˇ
Viktor BERNAHAUER
Richard MIKLO
Andrea PASTVOVÁ
Vitajte !

‘ˇ
Blahozelanie
K milým narodeninám
a k dôchodkovému veku –
zoštíhľujúcej 62-jke
pánovi magistrovi
Alexandrovi
Šarovskému MBA
veľa síl do ďalších rokov prajú
„kolegovia od pera“
– publicisti
Vladko Pavlík,
Vlado Gregor, ...
bývalí spolužiaci
z vysokých škôl,
príbuzní – dcéra,
matka, sestra,
6 ujov a tiet, 10 sesterníc,
10 bratrancov, ako aj známi a
tí, dobrí priatelia a priaznivci.
Živó!

‘
Podakovanie

Dovoľujeme si poďakovať
celej rodine,
susedom, priateľom
a známym za účasť, prejavy
sústrasti a kvetinové dary
na poslednej rozlúčke
s našou milovanou matkou
Helenou Slovincovou
rodenou Pákozdyovou
dňa 6.6.2008
Zároveň ďakujeme
pánovi farárovi
Moravčíkovi, pani kostolníčke
Vlašičovej,
speváckemu zboru
a PS SOLAMEN za
dôstojné obrady
v kostole a na cintoríne.

Smútiaca rodina

mamina Škumátová

TC Eleganza



Pre priaznivcov
tanca otvárame
„Letnú školu tanca
v Hobby klube“
Je určená pre
tanečníkov všetkých
vekových kategórií
a uskutoční
sa každú nedeľu
v mesiacoch júl
a august
od 19.00 do 20.30
hod. v KD Istra
Centrum v DNV.
Informácie na tel. čísle:
0905 62 85 81
Ing. Milan Bačiak –
vedúci TC Eleganza

Grbarčieta opäť úspešne
reprezentovali, tento krát v Českej republike
„Deti v podhradí“. Takto si nazvali
obyvatelia Zlína medzinárodný detský folklórny festival, ktorý sa konal
7. a 8. júna. Stretlo sa tu niekoľko
súborov z Čiech, Maďarska a zo Slovenska.
My, Grbarčieta, sme dostali možnosť predstaviť náš chorvátsky folklór. Umelecká vedúca Nika Griezlová správne namiešala zmes piesní
a tancov, ktorými sme si hneď získali
obecenstvo. Priateľov z Moravy zaujal aj jazyk pripomínajúci dovolenku
v Chorvátsku. Oku diváka lahodili
kroje malých i veľkých tanečníkov
a speváčok z oblasti Slavónie, Dalmácie a Devínskej Novej Vsi.
Podhradie na dva dni ožilo spevom, tancom, smiechom a veselými súťažami pre deti. K dobrej nálade prispeli stánky s občerstvením
s obzvlášť vychýrenými moravskými
koláčmi aj výrobkami ľudových remeselníkov.
Po rušnom sobotňajšom programe nasledovalo ubytovanie a chutná
večera. Nie, spánok sa ešte neko-

nal. Zlákala nás slovenská ľudová
hudba, ozývajúca sa zo spoločenskej miestnosti. V nej to už poriadne vrelo. Muzikanti hrali. Deti zo
súborov tancovali, tlieskali, dupali a
spievali. O chvíľu sme tvorili súčasť
jednej veľkej rodiny. Vždy niekto
z vedúcich predviedol kroky a už sa
tancovalo.
Po krátkej noci nás pán vodič
v nedeľu ráno zaviezol do ZOO v
Lešnej. Tá bola očarujúca. Raz sme
sa ocitli v ázijskej záhrade, potom v
pavilóne primátov, v púšti, pri Amazonke i úžasnej tropickej hale. Nikomu neunikol pohľad na zvieratá,
ktoré sa pohybovali v tesnej blízkosti
nás a celú atmosféru dotvárali rôzne
autentické zvuky, napríklad z Afriky.
Poobede festival pokračoval a na
nás čakali netrpezliví diváci. K večeru sme pociťovali už poriadnu únavu,
ale ešte pred odchodom sa patrilo
s novými kamarátmi zo súborov rozlúčiť. Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutie v Zlíne.

md

Fair - play street tournament
Futbalový a basketbalový turnaj,
ktorý Ti ponúka:
- zažehnať nudu
- prekonať seba a ukázať druhým,
že si „in“
- spolu s tvojím tímom vyhrať a stať
sa jednotkou
Pýtaš sa ako?
- príď 5. 7. 2008 o14:00 na ihrisko
pri ZŠ P. Horova
- prihlás seba a svoj tím (max.
6 ľudí – 5+1) na mail
ozichtys@gmail.com
Čo ešte môžeš zažiť?
- hry pre deti a ich rodičov
- a možno aj nejaké prekvapenia...

Milí rodičia:
Nepoznáte nás? Nič vám nehovorí
streetwork alebo nízkoprahový program pre deti a mládež?
Vezmite aj svoje mladšie ratolesti
a poďte sa s nami zoznámiť a zabaviť. Radi sa vám predstavíme.
Turnaj podporili:
Komunitná nadácia Bratislava program Youn4ba
Ichtys o.z.
I. Bukovčana 30
http://ozichtys.ziskaj.info/ozichtys@gmail.com
mobil: 0903 475 014
DEVEX 5
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Najúspešnejší slovenský motoristický tím AST Presskam

Začala motoristická sezóna
Základ tímu AST Presskam tvoria
členovia bývalého Slovenského
Automotoklubu Bratislava, ktorí
v rokoch 1981 – 1990 sa zúčastňovali pretekov automobilov do
vrchu a na okruhoch.
Od roku 2000 postavili na štart
slovenských kopcov, v spolupráci
so Škoda Auto Slovensko, už 5 vozidiel Škoda Fabia. O rok neskôr
už stálo na štarte 12 Fabií. Na

okruhoch dominoval Viliam Liedl st.
na Audi 80.
Päť vozidiel Seat Leon vytvorilo
prvý dieselový Cup nielen v slovenskom motoristickom športe, ale aj
v zóne strednej a západnej Európy
V polovici sezóny roku 2005 vymenili Audi A4 za závodný špeciál
Audi TT-R, v ktorom jazdí Viliam Liedl st.
AST Presskam, ako organizátor

Pre mladých z Devínskej
(Dokončenie z 1. strany)
ponúknuť im pozitívne vzory
a poukázať na iný životný štýl,
než na aký sú zvyknutí a ktorý
im môže ubližovať. Jednoducho
byť s nimi v ich prirodzenom
prostredí, ktorým je dnes hlavne
ulica.
Určite každý z nás pozná spôsoby, ktorými trávia mladí čas,
keď majú voľno. Od pasívneho
posedávania na lavičkách a vo
výklenkoch domov, cez rôzne
menšie, či väčšie vandalstvá až
po užívanie legálnych, ba dokonca nelegálnych drog. Toto
„vyčíňanie“ tzv. problémovej
mládeže je mnohokrát spôsobe-

né práve nudou alebo ťažkosťami, či už doma, alebo medzi kamarátmi, ktoré oni sami nevedia
riešiť. Cítia sa byť stratení, nepochopení a práve týmto správaním sa snažia upútať na seba
pozornosť. Takéto prežívanie
môže byť pre mladého človeka
veľmi nebezpečné, najmä vo
veku, keď si buduje svoje vlastné hodnoty a priority. Stávajú sa
ľahkým cieľom pre ľudí, ktorým
ide len o využitie mladých pre
vlastný prospech (díleri drog,
sekty a pod.).
Projekt OZ Ichtys je založený
práve na aktívnom vyhľadávaní
mladých v ich prostredí. Táto

Z Devínskej do Pekingu
Aktualizované informácie z bežeckej expedície Ázia 2008, Slovensko
– Čína, na ktorú sa podujal Jozef Rajchl z Devínskej hovoria, že Jozef prebehol už úctyhodných 6 480 km. (2.
6. 2008).
Z denníka vyberáme
20.5. 73 deň 86,32 km – Jerešovo
Nocujeme za Semenopoltavka. Za
Jerešovom si vytvárame vlastnú trasu
a ideme popri železnici, keďže na
mapách a GPS nie je zakreslená žiadna cesta, no úplný off road. Ale bojujeme, hlavne Jožko po kolená v tráve.
Posledných 20 km sme sa priblížili
k civilizácii. Spíme medzi diaľnicou
a železnicou, 10 metrov z každej strany .
21.5. 74 deň 77,94 km
– Pugachev
V Pugacheve sme videli vojenské
letisko a napojili sa na pôvodnú trasu
a pokračujeme cestou 2. triedy smer
Samara. Je 36 °C a po tých dažďoch
a zime je nám šialene teplo.

22.5. 75 deň 77,05 km – Marevka
Celý deň beží Jozef v zhustenej
premávke a je tu čoraz viac kamiónov.
Podvečer ideme cez Novokuybyshevsk k centru Samary. V hoteli Rusa nás
nechcú ubytovať . Veľa ľudí a hustá
premávka. Ideme krokom na koniec
mesta a snažíme sa nájsť hotel kde
nás ubytujú, keďže v štyroch hoteloch
nás už odmietli so slovami že sú „obsadení“ . V noci Jožko vyhlasuje sanitárny „prací“ deň.
23.05 76 deň 115,20 km
– Samara
Na konci Samary sa nám podarilo
ubytovať v gastenici. Po 34 dňoch konečne sprcha. Na recepcii sme sa pýtali na pračku. Povedali že nemajú ale
dali nám lavór a tak sme oprali takmer
všetko oblečenie. Jožko si pospal a my
sme sa vybrali hľadať internet. Našli
sme niečo ale nedalo sa pripojiť aby
sme poposielali foto a tlačovú správu.
24.05 77 deň 20 km – Sukhodol
Po skvelých raňajkách sa rozbieha-

pretekov, so svojimi 17 vozidlami
bol najväčším účastníkom 30. ročníku Ceny Slovenska 2007 v Piešťanoch. To je iba stručné predstavenie
výsledkov snáh najúspešnejšieho
slovenského tímu zanietených motoristov v minulých rokoch.
Nos dráždiaca vôňa benzínu,
hluk motorov, napätie a koncentrácia pretekárov, to všetko možno
zažiť na pretekoch automobilov.
Na slovenských kopcoch, od populárnej Pezinskej Baby až po Dobšinú, na okruhoch však na Slovensku iba v Piešťanoch, kde aj tohto

roku je organizátorom práve AST
Presskam. Hoci sezóna už začala zodpovedné informácie, už aj
s prvými výsledkami, prinesieme
v prvom poprázdninovom čísle.
Kalendár pretekov 2008:
Okruhy: 15. 6. Hungaroring (Maďarsko), 8. – 10. 8. Most (ČR), 24.
8. Piešťany, 7. 9. Grobnik (Hr), 14.
9., 21. 9., 26. 10. Brno (ČR).
Do vrchu: 21. – 22. 6. Dobšiná, 19.
– 20. 7. Pezinská Baba, 2. 3. 8. Bánovce n. Bebr., 16. – 17. 8. Čierny
Balog, 13. – 14. 9. Zvolen, 27. –
28. 9. Jankov vŕšok.
r

činnosť, odborne nazývaná
streetwork, má za cieľ byť pri
mladých a v prípade potreby im
ponúknuť odbornú pomoc, spoluprácu pri realizácii ich vlastných predstáv ako tráviť voľný
čas, či zlepšiť sídlisko – ich životné prostredie. Tiež chceme
ponúknuť nové možnosti voľnočasových aktivít fungujúce
na princípoch nízkoprahových
programov (teda na základe odstránenia rôznych bariér a prekážok, ktoré bránia využívaniu
dostupných služieb), činnosti,
ktoré by im boli blízke, a neubližovali im ani okoliu a verejnosti.
Druhou časťou projektu je vytvorenie nízkoprahového zariadenia – klubu. Klub prináša okrem
bezpečného miesta pre trávenie

voľného času detí a mladých
s ponukou hier aj odpovede
na otázky, odborné služby ako
napríklad krízovú intervenciu,
pedagogicko-psychologické
poradenstvo a preventívne aktivity. Poskytuje deťom a mládeži príležitosť na rozhovory,
zverenie sa so svojimi starosťami, ktoré môžu v spolupráci
s pracovníkmi klubu vyriešiť.
Chceli by sme vás pozvať na
našu najbližšiu akciu, futbalový
a basketbalový turnaj. Družstvá
mladých nech sa zahlasujú
na mail HYPERLINK „mailto:ozichtys@gmail.com“ ozichtys@
gmail.com. Prísť však samozrejme môžete aj vy všetci ostatní,
ktorí túžite zažiť veľa dobrej zábavy. Tešíme sa na vás.

me, sme na ceste M5 ktorá vedie až
do Novosibirska. Samé kamióny, za
mesto vedie 6 prúdová cesta bez čiar
a pomaly sa zužuje. Rozhodne to nie
je diaľnica ako u nás. Je to ako naša
cesta 1. triedy s jamami. Krajnice sú
samý štrk, blato a piesok. Sem tam sa
mihne aj náznak stredovej čiary, takže
pruhov je podľa ľubovôle. Jožkovi sa
beží dobre ale začína sa kaziť počasie. 25.05. 78 deň 81 km – Sukhodol
Od Rumunska bežal Jožko po rovine,
teší sa teraz, že začnú kopce. Fúka
siný protivietor, na poliach sú malé vrtné plošiny, sú takmer všade. V drevenicových dedinkách sa snažíme nájsť
potraviny. A obchodíky ak aj sú, zívajú
prázdnotou.
26.05. 79 deň 20 km
– 20 km za Sukhodolom
20 km Jožkovi trvalo 5 hodín. Mal
svalové kŕče a nalomenú vôľu pokračovať. Po obede sa dávame dokopy,
najmä psychicky, začína nám pršať.
27.05. 80 deň 77,84 km – Severnoye. Samé autá a cesta. Dnes sa nám
konečne podarilo natankovať a kúpiť
pitnú vodu. Najskôr sa tu platí až po-

tom tankuje. Jožko má zlé poobedie,
zaberať začína až poobede ale darí
sa mu až dlho do noci. Celkovo máme
všetci problém s ranným vstávaním asi
kvôli časovému posunu plus 4 hodiny.
Jozef sa stále vytešuje že sme v Tatrastane. Prechádzame hranicami časových pásiem, tak sa nám dnes až tri
krát menil čas.
28.05. 81 deň 68,4 km – Kandry
Dnes vchádzame do Baškarstanu,
od rána máme silný dážď. Jozef nám
stále mokne a auto využívame na 120
%. V motore máme sušičku oblečenia.
Zatiaľ čo nakupujem v Oktyabrisku,
Jožka stihol ponaháňal vlčiak a stretli
sme jedného športového cyklistu.
29.05. 82 deň 77,22 km
– 15 km za Kandry
Jožkovi sa beží dobre, podvečer si s
Jozefom zabehli aj 4 policajti v uniformách a lakťovkách. Pýtali sa odkiaľ
a kam beží. Keď sa dozvedeli že do
Pekingu na OH, tak ho začali prehovárať aby na OH bežal za „našu vlasť
Russiu“. Nocovali sme v blate 10 m od
cesty M5.
 (Pokračovanie v budúcom čísle)
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BICYKLE U MIRA
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INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

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

Tel: 0907-732 182


XXXCNCJLFTL
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
• Firma Pallang vykonáva maliarske práce, natieracie, stierky, fasády.

Tel: 0905-257 454

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230
Sk osoba/deň.


Kontakt: 0903-105 924

www.chata10.szm.sk
• Nepoznáte svoju Auru?
Dajte si ju odfotiť.

www.aurafoto.sk
• Pílim problémové stromy.

Tel: 0903-206 107

• Darujem mačiatka.

Tel: 0904-264 835

6436 1076
• Opatrujem detičky, prax 3,5
roka, deti od 0,5 do 8 r.

Tel: 0904-801 559

Ba IV.

ZŠ s MŠ Malokarpatské námestie l, 841 03 Bratislava
prijme k 1. 9.2008
učiteľky MŠ (SPŠ alebo VŠ predškolská pedagogika):
učiteľku matematiky (VŠ)
učiteľku 1. stupňa ZŠ + cudzí jazyk (NJ, AJ)
vrátnika/čku
správcu telocviční na ½ prac. úväzok

Kontakt 02/64780640, e-mail: info@zsmalokarpatba.edu.sk
OPRAVTE SI V KATALÓGU, DEVEX 2008 na 13. strane
Bistro JMC – Obuv Jeck – Textil Jecková
otvorené: pondelok: 14.00 – 18.00
ut-pia: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 sobota: 9.00 – 12.00

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 noci zo 6. na 7. 6. neznámy páchateľ na Š. Králika ukradol červené
motorové vozidlo Mercedes-Benz,
čím majiteľovi spôsobil škodu 500tis. Sk.
• Opäť v noci zo 7. na 8. 6. sa
neznámy páchateľ vlámal do objektu firmy na Istrijskej. Ukradol rôzne
stavebné mechanizmy v hodnote
96-tis. Sk.
• V utorok 10. 6. zadržala hliadka
polície na Istrijskej vodiča. Keďže
odmietol vyšetrenie na zistenie požitia omamných a psychotropných
látok, hliadka mu odobrala vodičský
preukaz.
• Neznámy páchateľ na terase bistra na Istrijskej 12. 6. ukradol tašku
Žiaci zo Základných škôl v Dúbravke
a Karlovej Vsi ukončili školský rok

„policajným
vysvedčením“
Správaj sa normálne je preventívny projekt, ktorý už ôsmy rok realizuje bratislavská polícia pre žiakov
5.ročníkov základnej školy. Policajti
v škole učia deti bezpečne sa správať
v rizikových situáciách, s ktorými sa
môžu v bežnom živote stretnúť. Na
11 stretnutiach v rámci školského
roka deti zábavnou formou získavajú
informácie o činnosti polície ako i z
oblasti dopravy. Nemenej zaujímavé
sú témy týkajúce sa manipulácie so
zábavnou pyrotechnikou, krádeží,
vandalizmu, alkoholizmu, drogová
závislosť, patologické hráčstvo. Policajti sa na hodinách s deťmi venujú
i veľmi aktuálnej téme násilia - šika-

s notebookom a príslušenstvom v
celkovej hodnote 45-tis. Sk.
• Na cintoríne v DNV ukradol neznámy páchateľ 14. 6. voľne položenú kabelku na múriku. V kabelke
boli peniaze, doklady, mobil. Spôsobil tak škodu za 6500 Sk.
• V piatok 13. 6. hliadka OO PZ
DNV zadržala na Íľovej vodičku,
ktorej namerala požitie alkoholu
pred jazdou.
• V čase od 13. do 16. 6. neznámy páchateľ násilím vnikol do
skladových priestorov pri železničnej
stanici v DNV a ukradol rôzny materiál v hodnote 57 312 Sk.
• Z bytu na J. Jonáša 19. 6. neznámy páchateľ ukradol procesor
ACER ASPIRE E 380, monitor, videokameru Sony, digitálny fotoaparát Canon a iné veci v celkovej
hodnote 62 500 Sk.

OO PZ DNV
novanie, diskriminácii a rasizmu. Za
úspešné absolvovanie projektu získa
na konci školského roka každé dieťa
certifikát a malý darček s logom projektu.
V tomto školskom roku dostalo
„policajné vysvedčenie“ 2.438 detí
zo 62 základných škôl Bratislavského
kraja. V Bratislave IV sú do projektu
„Správaj sa normálne“ zapojené aj
Základná škola Nejedlého 8, Základná škola pri kríži 11 a Základná škola
Karloveská 32.
Pevne veríme, že policajti prostredníctvom preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ dali
deťom dostatok informácií z oblasti
prevencie kriminality, ktoré môžu
zúžitkovať počas letných prázdnin
ale i v budúcnosti. KR PZ v Bratislave želá pedagógom, rodičom ale
najmä deťom BEZPEČNÉ LETO!


OR PZ Ba IV

Deň otcov

V sobotu 14. júna pripravili členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV milé podujatie
na planírke na Srdci nad sídliskom Podhorské. Bolo usporiadané pri príležitosti Dňa otcov, ale nebolo určené iba pre otcov, skôr pre deti. Otcovia spoločne s mamami pripravili popoludnie plné
hier, súťaží, zábavy, dobrôt a hlavne dobrej nálady. Podujatie podporila aj samospráva mestskej
časti. Popoludnie sa vydarilo a už dnes sa môžeme tešiť na nasledujúci Deň otcov.

Ing. Ján Žatko, predseda miestneho odboru Matice slovenskej DNV

Program kina DEVÍN FUTBAL
IV. liga seniori
V Devíne
(nie v Devínskej)

TAKOVÁ
NORMALNÍ RODINKA
29.6. nedeľa o 19,30 h.
dkdevin@amfik.sk

26. kolo 15. 6.
Tomášov – DNV 
g: Šmahovský

1:1

Sezóna 2007 – 2008 skončila,
mužstvo FCL DNV v nej obsadilo
pekné 2. miesto.

Walti Cup 2008
V sobotu 14. 6. privítali usporiadatelia HFC Senior z Devínskej na ihrisku s umelou trávou
v ZŠ P. Horova osem družstiev
na 8. ročníku Memoriálu Waltera Kastla. Turnaj sa uskutočnil
z iniciatívy „skôr narodených“
nadšencov za finančnej podpory MČ DNV.
S najväčšími ambíciami prišlo
mužstvo Dimitrovky, ktoré s kapitánom P. Kotekom v minulosti turnaj viackrát vyhralo. Zahraničné
mužstvo AC centrum Vsetín, vlani štvrté, si trúfalo na medailové
umiestnenie. Na regulárnosť
zápasov dohliadal aktívny futsalový rozhodca P. Gašparovič,
ktorý v teplom letnom počasí
odpískal 17 dvadsať minútových
zápasov bez známky únavy.
Spestrením turnaja bol začiatok
zápasu usporiadateľov s „mladíkmi“ zo Vsetína, keď v drese
HFC senior DNV nastúpilo 5

skutočných seniorov: M. Fotta, M. Nemčík, Š. Moravčík, P.
Olekšák a D. Fičor, ktorých spoločný vek bol 303 rokov. Pritom
M. Nemčík a Š. Moravčík odohrali celý turnaj.
Po siedmych hodinách urputných, ale korektných súbojov
vyhlásil výsledky turnaja, za asistencie detí zosnulého priateľa
Waltera Kastla, prezident HFC
Senior D. Fičor.
Konečné poradie:
1. Dimitrovka 15 b.
2. FC Nová škola DNV 12 b.
3. Istrochem 9 b.
4. AC Centrum Vsetín 6 b.
5. HFC Senior DNV 6 b.
6. Formula 3 b.
7. Syslári z Lozorna 0 b.
8. BIS z Dúbravky 0 b.
Najlepšími strelcami boli Kotek
a Kóňa z Dimitrovky (po 9 gólov).

Dušan Fičor

KORENIE ŽIVOTA

Vždy, keď ma okaká holub, sa
teším, že krava nemá krídla.
•••
- Mama, aj ty si čakala na princa
na bielom koni?
- Áno, čakala, ale prišiel len kôň.
•••
Moc je ako chlieb, chutí vždy.
•••

zo slovensko-poľského prekladového slovníka
blcha – gangster košulovy
kamzík – koza turystyčna
svokra – baba nepotrebna
rychlík – šilena mašina
•••
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