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Skončil mesiac úcty k starším 
(dúfam, že len v kalendári), 
v Klube dôchodcov vybrali 
Babičku roka, v týchto chví-
ľach sa chystáme na cintoríny 
pripomenúť si tých, čo odišli 
z našich radov, čo nevidieť 
si pripomenieme Deň boja 
za slobodu a demokraciu (17. 
november) a do Vianoc a 
konca roka nám kalendár pri-
pomenie ešte zopár príležitostí 
na... spomínanie.    Nuž, vraví 
sa, že spomínajú iba starší. 
Majú na čo. Pamätám však 
na časy, ešte v základnej škole, 
keď nám učitelia (pravdaže 
predtým aj doma rodičia) pri-
pomínali a vštepovali pamätné 
dni i udalosti, na ktoré hodno 
spomínať, nehodno zabúdať. 
A práve vek, v ktorom sme 
informácie nasávali akosi au-
tomaticky, ľahšie, a pravdaže 
záležalo aj na tom, kto nám 
pripomínal, zohrával výz-
namnú úlohu pri našom for-
movaní, pri našom ďalšom 
vnímaní obce, okolia i sveta 
zohral, opäť významnú úlohu 
pri tvorbe našich osobností. 
Šťastie, že sme nepodceňovali 
význam pamäti. Nemali toľko 
povinností (možno), nemali 
možno toľko starostí, neboli 
zavalení toľkou hlušinou, a 
aj keď, vedeli si vybrať. Bohu 
chvála. Vyrastala generácia, 
ktorá sa nemusela hanbiť 
za svojich... A pamäť slúžila  
v prospech ďalších generácií.
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  Vianočné trhy budú tento 
rok trvať 26 dní. Začnú sa  
28. novembra a potrvajú 
do 23. decembra 2008. Pre- 
dávať na nich bude 122 ús-
pešných žiadateľov o povole-
nie.

  Mestskí poslanci opäť 
rokovali o návrhu zákona 
o Bratislave. Mestské zas-
tupiteľstvo v stredu 22. ok-
tóbra 2008 na mimoriad-
nom zasadnutí opäť rokova-
lo o návrhu novely Zákona 
o hlavnom meste SR Bratis-
lavy. Začiatkom septembra 
mestskí poslanci len zobrali 
na vedomie informáciu o 
predložení návrhu do parla-
mentu, v stredu mali k nemu 
prijať aj stanovisko mesta.

  Mesto zatiaľ eviduje 250 
pripomienok a návrhov k nové-
mu územnému plánu.
Mesto Bratislava eviduje zatiaľ 
približne 250 návrhov na zme-
ny a pripomienky do nového 
územného plánu, ktorí mestskí 
poslanci prijali v roku 2007. 
Podnety, ktoré mesto dostalo 
od mestských častí, boli zo-
sumarizované. V praxi to zna-
mená, že jednotlivé mestské 
časti budú špecifikovať svoje 
územné potreby v prijímaní 
územných plánov zón. 
Tie ešte podrobnejšie určia 
potreby možnosti daného úze- 
mia. Hlavné mesto bude aj 
naďalej zhromažďovať pod-
nety a návrhy na zmeny územ-
ného plánu tak, ako to vyplýva 
zo zákona.

KRÁTKE SPRÁVY

V klube dôchodcov súťažili o titul Babička roka (str. 5)

Do konca roka slúži konverzný kurz 
len ako informácia pri duálnom zo-
brazovaní. 
Od konca augusta musia obchod-
níci: uvádzať na cenovkách sumu 
v oboch menách - korunách aj 
eurách - a tiež konverzný kurz. V 
dvoch menách musia byť aj výpi-
sy z bankových účtov, bločky z 
registračných pokladníc a ďalšie 
dokumenty. Ľudia by si vďaka tomu 
mali na novú menu ľahšie zvykať. 
Povinnosť duálneho zobrazovania 
platí až do konca budúceho roka.

Dôležité dátumy, ktoré by mal 
každý vedieť
 1. januára 2009 euro nahradí 
korunu a stane sa oficiálnou menou 
na Slovensku
–  všetky  koruny  sa  na  eurá  pre-

počítajú konverzným kurzom:
1 EUR = 30,1260 SKK
 1. až 16. januára 2009 duál-
ny obeh mien
–  v  obchodoch  sa  bude  dať 
zaplatiť  eurami a  ešte  stále aj  ko-
runami,  vydávať  sa bude už  len  v 
eurách
 1. decembra 2008 začnú 
banky a pošty predávať štartovacie 
balíčky so slovenskými euromin-
cami v hodnote 500 korún (16,60 
eura)
 5. januára 2009 nabehnú 
banky opäť do plnej prevádzky. 
Od Nového roka budú pre pre-
chod na euro poskytovať služby 
len v obmedzenom rozsahu
 1. januára 2009 budú mať 
banky otvorené vybrané pobočky 
minimálne štyri hodiny od 10. 
do 14. h
 do 30. júna 2009 bezplatná 
výmena korunových mincí v ko-
merčných bankách

Zmena meny 
nie je veda

(Pokračovanie na 2. strane)
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Z radnice
Revitalizácia Pieskovca 
a lúky na Podhorskom 

odpoveď na list 
starostovi č.3 

Lúky na Podhorskom i Sandberg 
sú  súčasťou  CHKO  Malé  Kar-
paty, kde dochádza k zarastaniu 
náletovými drevinami. Z hľadiska 
výskytu vzácnych rastlín sú však 
najhodnotnejšie lesostepné spo-
ločenstvá v NPR Devínska Koby-
la, ktorej súčasťou je i Sandberg.
Mestskej časti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves sa podarilo získať 
v  minulom  roku  z  Enviromentál-
neho fondu finančné prostriedky 
na  akciu:  Menežment  Devínskej 
Kobyly.  Na  tomto  projekte  sme 
sa  finančne  spolupodieľali  vo 
výške 10 000,-Sk. 

Cieľom  nášho  projektu  bolo 
zabrániť  degradácii  vzácnych 
biotopov  európskeho  významu, 
vyskytujúcich  sa  v  NPR  Devín-
ska  Kobyla,  systematickým  me-
nežmentom,  ktorý  spočíval  v 
odstraňovaní  náletových  drevín, 
kosení a hrabaní  lúčnych poras-
tov. Tieto práce boli vykonávané 
v  období  júl  2007  až  október 
2007  pod  odborným  dohľadom 
Štátnej ochrany prírody a krajiny. 
Samotnému  výkonu  prác  pred-
chádzala  ohliadka  vybraných 
lokalít  za  účasti  pracovníkov 
ŠOP,  pričom  boli  upresnené  lo-
kality  ako  aj  rozsah  prác,  ktoré 
na  týchto  lokalitách  boli  vyko-
nané. Práce boli vykonané podľa 
zmluvy  podpísanej  medzi  MČ 
DNV a Denovou, ktorá je príspev-
kovou  organizáciou  zriadenou 
MČ DNV. Pri výkone prác Deno-
va spolupracovala  i so skautami 
pod  vedením  pracovníka  ŠOP 

(strážcu  prírody).  Vďaka  tejto 
spolupráci sa vykonal kus práce 
i na ťažko dostupných vzácnych 
lokalitách.
Celkový rozsah vykonaných 
prác bol nasledovný:
-  kosenie  lúčnych  porastov  s 
odstraňovaním  náletových  krov 
do výšky 0,3 m,
hrabanie a odstraňovanie stariny 
na ploche 2 ha
-  odstraňovanie  náletových  krov 
a  stromov  s  výškou  nad  0,3  m, 
ošetrovania  odrezaných  kmien- 
kov  Roundapom,  odnos  drev- 
nej  hmoty,  jej  podrvenie  a 
zhodnotenie na ploche 1 ha od-
straňovanie  inváznych  druhov  v 
ošetrovaných lokalitách.
Nakoľko  tieto  lokality  sú  v 
správe  CHKO  Malé  Karpaty,  pra-
covníci  Správy  CHKO  i  naďalej 
vykonávajú  v  NPR  Devínska  Ko-
byla  odstraňovanie  náletových 
drevín  v  súčinnosti  s  kosením  a 
hrabaním  zarastajúcich  lúčnych 
porastov,  aby  zabránili  premene 
stepného  biotopu,  vytvoreného 
v  dôsledku  dlhodobej  činnosti 
človeka,  na  niekdajší  les.  Pokiaľ 
ide o lúky na Podhorskom, ide o 
pozemky,  ktoré  nemá  MČ  DNV 
vo svojej správe, avšak majú svoj 
význam  pre  rekreáciu  našich 
obyvateľov.  Z  tohoto  dôvodu  sa 
Vašim podnetom bude zaoberať 
komisia  ŽP  MÚ  DNV,  samozre-
jme  v  spolupráci  s  Vami,  ako 
i  s  občanmi  a  združeniami, 
ktoré  majú  spoločný  záujem  na 
záchrane  nášho  kultúrneho  a 
historického dedičstva, s cieľom 
vytvorenia  tlaku na kompetentné 
a  zodpovedné  orgány,  uchovať 
toto  dedičstvo  v  maximálnej 
miere  pre  naše  nasledujúce  ge-
nerácie.  Z  tohto  pohľadu  vítam 
Vašu  iniciatívu  a  výzvu  pre  vzá-
jomnú spoluprácu. 

Ing. Vladimír Mráz, 
starosta

 do 31. decembra 2009 
bezplatná výmena koru-
nových bankoviek v komerčných 
bankách
 do 31. decembra 2013 bez- 
platná výmena korunových min-
cí v Národnej banke Slovenska 

neobmedzene bezplatná vý-
mena korunových bankoviek 
 24. augusta 2008 za-
čalo sa povinné zobrazo-

vanie peňažných súm v koru-
nách aj eurách

 31. decembra 2009 skončí sa 
povinnosť duálneho zobrazovania, 
sumy v korunách aj eurách možno 
naďalej uvádzať dobrovoľne.

Zmena meny 

OtvOrený list 
z verejného zhromaždenia 
rodičov detí zo ZŠ P.Horova  
    
Vážená pani poslankyňa, 
pán poslanec,

my, rodičia detí zo ZŠ P.Horova 
16 sa na Vás obraciame so 
žiadosťou o prehodnotenie uz-
nesenia č. 82/6/2008, ktoré 
bolo prijaté dňa 24.6.2008 
MZ MČ DNV. Obsahom horeu-
vedeného uznesenia je návrh 
na vyradenie základnej školy 
(vrátane ŠKD a ŠJ) zo siete 
základných škôl. 
Podľa nášho názoru zrušením 
právnej subjektivity ZŠ P.Horova 
16 sa naruší a zhorší výchovno-
vzdelávací proces oboch škôl 
v DNV.
Nevidíme zmysel vytvorenia 
jednej megalomanskej školy, 
lepšie nám vyhovuje forma 
školy menšieho, takmer rodin-
ného typu. 
Nie sú nám známe dôvody vyt-
vorenia jedného právneho sub-
jektu, boli by sme radi, ak by sa 
našiel aspoň jeden z Vás – sme 
predsa Vaši voliči – ktorý by 
nám vysvetlil a zdôvodnil eko-
nomické a organizačné výhody, 
ktoré majú vzniknúť touto reor-
ganizáciou. 
 Myslíme si, že naša obec si 
zaslúži minimálne dve plne or-
ganizované základné školy. 
Podľa našich informácií chod 

škôl a zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu je finan-
cované normatívne zo štátneho 
rozpočtu a zatiaľ neboli potreb-
né žiadne mimoriadne dotácie 
z obce na mzdy a prevádzku. 
Spojením oboch škôl pod jed-
no riaditeľstvo sa stratí zdravá 
súťaživosť medzi školami a 
znemožní sa nám výber školy 
pre naše deti. Sme rodičia 
detí, ktoré sa v priestoroch ZŠ 
P.Horova cítia dobre, sú tu 
spokojné, majú svoje kolektívy 
a svoje pani učiteľky. Neradi 
by sme ich stresovali rôznymi 
organizačnými zmenami a pre-
sunmi. 
Svoje rozhodnutie zachovať 
našu školu sme vyjadrili aj pod-
písaním petície, ktorú sme dňa 
10.10.2008 zaslali na MČ 
DNV a ktorú podpísalo 1244 
občanov. 
Ďakuje a veríme, že sa problé-
mami obyvateľov DNV budete 
zaoberať a dáte svoj hlas 
za zrušenie uznesenia. 
S pozdravom 

rodičia detí zo ZŠ – Vaši voliči

V Bratislave dňa 15.10.2008

Na vedomie:
Minister školstva SR
MŠ SR – odbor regionálneho 
školstva
Krajský školský úrad Bratislava
Starosta MČ DNV

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
Kontajnery budeme pristavovať v utorok a odvážať v piatok. Nepoužívať na 
chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:

      Dátum: Miesto pristavenia: 

  31.10. piatok  Záhradná na konci 
 31.10. piatok  J. Poničana 21 
 31.10. piatok  P. Horova 10-12 

V Bratislave vyrástlo nové Centrum 
pomoci  Ligy  proti  rakovine.  Jeho 
sídlo je na Brestovej 6 a otvorili ho  
20.  októbra  2008.  Centrum  pos- 
kytuje  služby onkologickým pacien-

tom, ale aj širokej verejnosti. Pomôže 
pri  konzultáciách  s  odborníkmi 
na  onkológiu,  či  psychológiu,  po-
núka  aj  pomoc  pri  kontakte  so  so-
ciálnymi  pracovníkmi.  V  centre  je 
zriadená  linka pomoci, ktorú môže 
verejnosť  využiť päť dní do  týždňa 
v  časoch  od  9.00  do  13.00  h  a 
od 14.00 do 16.00 h. 

Liga proti rakovine  
má nové centrum

(Dokončenie z 1. strany)
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a Devínskonovoveský Expres 
v súlade so Zákonom 211/2000 
má záujem informácie občanom 
sprostredkovať.
Do redakcie Devexu sme dostali 
list od čitateľa, ktorý v plnom znení 
posielame a žiadame odpovedať.

OTÁZKA PRE: 
starostu MČ DNV Ing. Vladimíra 
Mráza

List starostovi č.4
Príbeh jedného ihriska 
na Kolónii (tu ozaj nejde len 
o psí exkrement)

Písal sa rok 2007, je pekná jar 
a malé deti na Kolónii sa nemajú 
kde hrať, lebo v tejto časti Devín-
skej Novej Vsi (DNV) nie je žiadne 
detské ihrisko. 
V Devexe som sa dočítal, že 
na rekonštrukciu ihriska na Me-
číkovej (ide o ihrisko pre väčšie deti, 
resp. je to asfaltová plocha, kde sa 
dá hrať futbal a basketbal) sa má 
preinvestovať 150 000Sk. Dostal 
som nápad, že časť týchto peňazí 
by mohla byť použitá na ihrisko 
pre malé deti, konkrétne na nákup 
hradu, na ktorom by sa deti mohli 
hrať a našiel som dodávateľa aj 
miesto, kde by ihrisko malo byť 
umiestnené. 
Pripájam obrázok (viac info náj-
dete na www.codmaf.sk). Oslovil 

som teda jedného z poslancov 
Miestneho zastupiteľstva, ktorému 
sa tento nápad zapáčil a po-
darilo sa mu na komisii dosiahnuť 
vyčlenenie 50 000,- Sk na toto 
ihrisko. Následne na to som mu dal 
materiály o hrade aj s kontaktom 
na výrobcu s tým, že ich odovzdá 
ing. Melkusovi, riaditeľovi DENOVY. 
To bolo niekedy v máji 2007. Keď 
som sa ho potom o mesiac spýtal, 
ako to vyzerá, povedal mi, že tie 

podklady odovzdal ing.Melkusovi 
a on mu prislúbil, že hrad tam Den-
ova osadí. Dlhšie sa nič nedialo, tak 
som si povedal, že v Denove majú 
veľa práce. Potom sa v septembri 
začalo na mieste budúceho ihriska 
niečo diať, tak som sa potešil, že 
budeme mať konečne na Kolónii 
ihrisko pre malé deti. Moja radosť 
však netrvala dlho.
Denova tam urobila trochu iné 
ihrisko, úsudok si urobte sami, vid 
obrázok č.1.
Poviem vám pravdu, keď som to uvi-
del, chcelo sa mi plakať. Namiesto 
moderného hradu, spĺňajúceho 
všetky bezpečnostné kritériá, tam 
Denova vybetónovala pieskovisko 
bez obloženia, oplotenia. Keď som 
začal zisťovať, ako je takéto niečo 
možné, tak som sa dozvedel, že 
toto pieskovisko bolo schválené 
kompetentnými pracovníkmi na  
Miestnom úrade. Za uvedené 
pieskovisko, ako ho vidíte na fotke 
aj so 4 lavičkami, Denova účtovala 
Miestnemu úradu 76 881 Sk.
Na okraj uvádzam, že v tomto čase 
som vedľa ihriska na tráve našiel 
psie exkrementy a informoval som 
o tom kompetentných z Miestneho 
úradu, obišlo sa to bez odozvy.
Tak som napísal sťažnosť na post-
up Denovy a po dlhých ťahaniciach 
mi bolo starostom prisľúbené, že 
hrad pre deti, ktorý som požadoval, 
tam bude umiestnený v roku 2008. 
Povedal som si fajn, aspoň niečo 
a tešil som sa, že hneď na jar roku 
2008 tam deti budú mať moderné 
ihrisko. 

 Vo februári 2008 ale začal ďalší boj. 
Po rozhovoroch s ing. Florekovou z 
Miestneho úradu a ing. Melkusom 
z Denovy som zistil, že písomný 
sľub starostu je pekná vec, ale real-
ita je niekde inde a ihrisko sa začalo 
znova odsúvať. To sa ale v tejto 
veci začal angažovať ďalší rodič, 
ktorému záležalo na vzhľade ihriska 
a tomu bolo starostom prisľúbené, 
že do konca mája 2008 tam bude 
vybudované oplotenie a obloženie 

ihriska a bude kúpený hrad, o ktorý 
som už ja predtým bojoval. Zod-
povední pracovníci Miestneho 
úradu a Denovy boli v marci tohto 
roku zamerať umiestnenie hradu 
s tým, že bude umiestnený v kruhu, 
v strede námestia. 

Medzitým som v júni 2008 v piesku 
našiel ďaľší exkrement, takže som 
musel zakázať svojej dcére, aby sa 
tam hrala. 
Koncom augusta hrad konečne 
prišiel (mohol byť vyrobený skôr, bol 
však Denovou neskoro objednaný, 
nehovoriac o tom, že pôvodne sme 
sa bavili o hrade s dvoma hojdačkami 
a Denova objednala hrad s jednou 
hojdačkou- čo je na množstvo detí 
v okolí žalostne málo) a keď sa išlo 
riešiť definitívne osadenie, tak pra-
covník Denovy zmenil umiestnenie 
hradu s odôvodnením, že do kruhu 
nevojde. Zaujímavé je, v marci 
mu tam vošiel. Nové umiestnenie 
navrhol veľmi nevhodne - kúsok 
od súkromného pozemku, čo 
prirodzene vyvolalo odpor majiteľa 
pozemku. Po intervencii u starostu 
a petícii doručenej na Miestny úrad 
sa kompetentní rozhodli umiestniť 
hrad do kruhu namiesto piesko-
viska. 
Po mnohých ťahaniciach sa na-
koniec hrad dostal na svoje miesto 
a hneď sa stal veľmi obľúbeným 
miestom našich detí. 
Pýtam sa ako je takéto niečo 
možné? Ako môže niekto schváliť 

a postaviť takéto pieskovisko, ako 
je vidieť na obr. č.1 a tváriť sa, že 
všetko je v poriadku? Pán starosta, 
nehnevajte sa na mňa, ako môžete 
dopustiť, aby sa zamestnanci 
pod Vaším vedením správali takto 
neprofesionálne? Pustili by ste 

na takéto pieskovisko hrať sa Vaše 
vnúčatá?  A to nehovorím o tom, že 
val na Ľubovníkovej nebol poko-
sený až do konca júla, pripájam 
fotku toho pralesa z buriny, okolo 
ktorého ľudia museli chodiť. Viď 
obr. č.2
Projekt výstavby obytných domov 
na Blížnom Zamajerskom bol aj pro-
jektom mestskej časti, nerozumiem 
tomuto nezáujmu o doriešenie vy-
bavenia tohto obytného súboru. 
Nestačí len osadiť na fasádu základ-
ný kameň. Čo sa týka starostlivosti 
Denovy o detské ihriská a piesko-
viská v našej mestskej časti, pripá-
jam ďalší obrázok č.3 – je to detail 
detského ihriska na Hradištnej uli-
ci. Môžete vidieť hrdzavú skrutku, 
ktorá čaká na dieťa, ktoré sa o ňu 
poraní.
Podľa Vyhlášky Ministerstva zdra-
votníctva č.521/2007 o podrob-
nostiach a požiadavkách na pies-
koviská je prevádzkovateľ povinný 
pieskovisko čistiť, prehrabávať, 
prekopávať a polievať vodou naj-
menej raz za 2 týždne v čase od  
1. marca do 30. novembra. Robí sa 
to tak u nás? Myslím, že nie ...

Milan Jambor, obyvateľ Kolónie

Občania sa pýtajú

Burina

Realizované

Navrhované



• „Kráľovná je naozaj kúzelná, 
šarmantná, múdra a šľachetná, 
teda výnimočná dáma.“ „V živote 
ukázala neuveriteľnú silu, odva- 
hu a pokoru...“ „Jej úsmev, jej 
majestát, tradíciu, ktorú reprezen-
tuje, jej živý záujem o každého 
a o všetko, čo bolo súčasťou 
návštevy...  Slová, ktoré ponúkam 
som našiel v našich denníkoch pri 
návšteve jej veličenstva anglickej 
kráľovnej Alžbety II. na Sloven-
sku. Nevybral som ich náhodou 
a ani náhodou si nemyslím, že niet 
dôvodu zamyslieť sa nad termínom 
osobnosť. 
O osobnosti človeka, politika, 
ľudí, s ktorými sa stretávame denne, 
ktorí ovplyvňujú kvalitu nášho 
života. Môžeme si iba želať, aby aj 
naši politici, naši zástupcovia v par-

lamentoch, od toho najvyššieho 
až po obecné, žili a pracovali tak, 
aby aj mienka o nich sa aspoň 
približovala charakteristikám, o  
ktorých sme počuli a čítali. Pat 

• Nerozumiem veľmi politike, ale 
keď pozerám na internet, niektoré, 
aj malé obce, majú tak vymakané 
stránky, že sa je čo diviť aj na čo 
pozerať. Keď kliknem na Devínsku 
Novú Ves, je tam síce informácií 
hodne, ale aj veľa tam chýba. 
A dosť je takých: 
uznesenia žiadne v tejto sekcii, 
a je ich viac, rovnako žiadne ak- 
tuality v tejto sekcii...a čo je 
v DTV je úplne iné ako v Devexe. 
Akoby to tu u nás bolo rozohrané 
na niekoľko strán. Čomu to slúži?  
 -na- 

• Sledujem to úsilie o prežitie 
Devexu už dlhšiu dobu. Čudujem 
sa vydavateľovi, kde berie odvahu. 
Veď sledujem prírastky na účet 
a so zhrozením zisťujem, že sa asi 
blíži koniec. Za pár týždňov pribud-
lo zopár korún, aj to hádam od tých 
najskalnejších. To sme skutočne 
takí otrlí a bez záujmu? Prispel 
som, nebudem hovoriť čiastku, 
aby som neprovokoval, vedomí si 
toho, že prispievam aj za tých, čo 
čítajú a neprispievajú. A to tu nem-
áme živnostníkov, ktorí by takéto 
noviny vedeli podržať? Stačili by 
desiati! Máme tu však ďaleko viac 

podnik Kde inde sa človek dozvie, 
čo sa deje v mieste bydliska, keď 
„oficiálne zdroje“ zaujíma len istá 
časť, ktorá chváli ale nepoukazuje 
na neduhy s ktorými občan musí 
denne zápasiť. Šokoval ma jeden 
pán poslanec, keď povedal, že to 
by sme pozerali, keby sme vedeli 
všetko, čo nevieme, do čoho nevi-
díme, čo nemôžeme vidieť, poznať 
a počuť. V politike je to vraj tak.
Nuž ale frflať na ulici? Jasné, že 
ku kritike sú potrebné argumenty 
a dôkazy. To sme takí pohodlní, že 
nám nezáleží?   
 am

DEVEX 4

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

   I T A  E T U
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

1. 11. Komorný koncert vážnej hudby  
Sviatočný podvečer v SNM, Múzeu kultúry 

Chorvátov na Slovensku.  
Účinkujú: Pavol Varga - 1. husle, Róbert Márkus - 2. husle,  

Adam Pechočiak - viola, Pavol Kulifaj – violončelo  
vo výstavnej sieni múzea, Istrijská ul. 68 od 17°° h., 

vstupné dobrovoľné
 

9.11. Chlieb nad zlato  
Detská divadelná scéna. Premiéra bábkovej komédie 

na motívy gréckych ľudových rozprávok.  
Vo veľkej sále Istra Centra od 16°° h., 

vstupné: 25,-Sk (0,83 €)

14.11. Chorvátsky deň v Devínskej Novej Vsi
 vo veľkej sále Istra Centra, 17°° - 21°° h., 

vstupné: dobrovoľné

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.

12.11.  Príroda Devínskej Kobyly  
 Prednáška spojená s premietaním, 
 vstupné dobrovoľné  v SNM – Múzeum kultúry   
 Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 18°° h. 

31. októbra o 16,30 a 18,30 h.  
WALL - E  USA, 
MP 12, 103min 
75 Sk - 2,49 €

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

5.11. o 18,30 h.  
CESTA DO STREDU ZEME  

USA, 92 min., MP 12, 
75 Sk - 2,49 €

Ponúkame usporiadať filmové 
predstavenia v DK Devín podľa 

vlastného výberu filmov

dkdevin@amfik.sk

Aj v našej základnej škole máme 
už niekoľko rokov školskú knižnicu. 
Samozrejme, podobne ako iné 
školské zariadenie, aj my zápa-
síme s nedostatkom finančných 
prostriedkov, ale to nám nebráni 
v tom, aby sme nevyužili to ,čo 
máme, a aby sme nepodnecovali 
deti k aktívnej práci s knihou.. Ok-
tóber bol v našej škole v znamení 
kníh a čítania. Šiestaci sa tak 
zapojili do Medzinárodného dňa 
školských knižníc určeného na deň 
27. október 2008. Počas celého 
októbra sme si zadali čitateľskú 
úlohu pod názvom Čítame Ezopa. 
Deti čítali bájky od Ezopa alebo 
iných autorov. Svoje čitateľské 

zážitky zaznamenávali počas ce-
lého mesiaca a na základe svojich 
osobných zážitkov z bájok vytvorili 
svoju vlastnú. V deň D , teda 27. 
októbra sme sa stretli v knižnici 
premenenej na svet zvieratiek a 
rastlín, na svet dobrých a zlých 
ľudských vlastností. 
Pod mottom: Bájka hovorí o te-
be, len meno je zmenené sme 
v knižnici čítali bájky, prezentovali 
sme vlastnú tvorbu, súťažili, kreslili 
či tvorili poučenia. Deti zo 6.A a 
6.B triedy dokázali, že knihy im 
nie sú cudzie, že dokážu s nimi 
pracovať a možno medzi nimi 
vyrastú aj budúci spisovatelia.

Soňa ŠKULOVÁ, 
Základná škola I. Bukovčana 3

Knižnica ožila

Slovo majú Novoveštania

Týka sa to aj nás
Záchranári a zdravotníci si 
všimli, že pri dopravných a  
iných nehodách majú zranení  
pri sebe zvyčajne mobilný 
telefón. Pri akciách však cudzie 
osoby nevedia, koho z dlhého 
telefónneho zoznamu majú kon-
taktovať.  Personál záchrannej 
a rýchlej zdravotnej pomoci 
preto navrhuje, aby každý mal v 
telefónnom zozname na svojom 
mobile rozpoznateľný zoznam 
kontaktných osôb pre prípad 

núdze.  Pod týmto menom by 
sme vo svojom mobile mali 
uviesť telefónne číslo a oso-
bu, ktorú v prípade núdze môže 
kontaktovať polícia, záchran-
ná zdravotná alebo požiarna 
služba.  
Ak chcete ako núdzový kontakt 
uviesť viacero osôb, použite 
pseudonymy man ICE1, ICE2, 
ICE3 atď. Je to jednoduché a 
nič to nestojí, a môže zachrániť 
život. Pošlite prosím túto správu 
aj ďalej svojim známym, aby sa 
tento nápad globálne ujal.  js



DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišli z našich
radov

Vzácne jubileá

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

Ako je známe od 2. polroku 
2007 prestala Mestská časť DNV 
podporovať vydávanie miestnych 
novín Devex a tak vydavateľ, na 
podnet občanov vydáva miest-
ne noviny s podporou občanov 
a obyvateľov Devínskej, s pod-
porou sponzorov a podnikateľov. 
Ako sa darí, o tom pravidelne in-
formuje. 
Na krytie nákladov pre tento rok 
potrebuje vydavateľ zabezpečiť 
ešte 202 850 Sk. (Ide aj o úhrady 
za už vyjdené čísla a plánované 
do konca roka).  V októbri prispeli 
občania prostredníctvom pošty 
alebo banky: z Janšákovej J. 
Štanský, z ulice Slovinec: O. Ka- 
rovičová, zo Š. Králika: T. Havlík, 
E. Žáková, z Kalištnej: M. Ondris-
ková, z Eisnerovej: M. Wernerová, 
nemenovaný podnikateľ. Vďaka 

za čitateľov, i vydavateľ ďakuje. 
Radi prijmeme aj ďalšie rady 
jednak na vytváranie zdrojov, 
ale aj na skvalitnenie našich 
služieb. Hľadáme záujemcov 
z jednotlivých ulíc či bytových 
domov na roznos novín Devex 
(každý druhý piatok), prihlásiť 
sa možno telefonicky: 
0903 429 485, 
mailom: devex@ba.netlab.sk,
alebo osobne.
Osobne (mimo kolportérov 
roznášajú dobrovoľníci na uli-
ciach: Pieskovcová, Pod lipovým, 
Na hriadkach, Prímoravská, Pod- 
horská, J. Jonáša, Janšáková, 
Mečíková, Poniklecova, Kre-
mencova, Záhradná, na P. Ho-
rova čísla: 1,13, 18, ostatné 
ulice roznášajú kolportéri tak, 
že majú viac ulíc.  

Na zachovanie Devexu

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

Inzertná kancelária je dočasne 
zatvorená. Inzerciu možno po- 
dávať telefonicky, mailom, poš-
tou, rovnako požiadavky na výro-
bu a dodávku pečiatok, vizitiek, 
oznámení... 
Všetkým, za vydavateľa i za 
čitateľov Devexu, za doterajšiu 
podporu a pomoc patrí vďaka 
!!!!!!!!!

Mgr. Peter Krug, 
vydavateľ

Babička roka 2008

Milé a príjemné
Také bývajú stretnutia dôchod-
cov v Devínskej v ich klube na 
Istrijskej. To ostatné, v piatok 
24. októbra, obohatil aj vtip a 
súťaživosť. Vtipom sršala vedúca 
klubu, pani Danka Lipková, ale aj 
sedem súťažiacich babičiek o titul 
Babička roka. Babičky súťažili v 
hovorenom prejave i zručnostiach, 
a veru nedali sa zahanbiť ani 
mladšími. V sviatočnej atmosfére 
pridali svoj kvietok aj žiaci Základ-
nej umeleckej školy z DNV, ktorí 
obohatili i spestrili program popo-

ludnia. Ako už býva zvykom, 
napriek tomu, že všetkých sedem 
súťažiacich babičiek presvedčilo, 
niekto musí byť víťazom, tak aj 

v piatok „porota“ zo všetkých 
účastníkov vybrala pani Pavlí- 
nu Krajčírovú za babičku roka 
2008. r

Zľava Gizela Šubínová , Pavlína Krajčírová, Margita Ebringerová, Marcela 
Dalemulová, Mária Besedová,  Jana Balážová, a Eva Antalíková nastúpili na 
súťaž Babička roka.

Na prednášku s týmto názvom pozval 
úspešný ultrabežec Jozef Rajchl v stredu 
22. 10. do SNM – múzea Chorvátov na 
Slovensku na Istrijskej prostredníctvom 
organizátora TIK DNV svojich priazniv-
cov i ostatných záujemcov o zážitky z 
mimoriadneho podujatia, beh zo Slo- 
venska – Devínskej až do dejiska olym- 
pijských hier v čínskom Pekingu.
Prednášku s projekciou o radostiach, sta-
rostiach, skúsenostiach, šťastí i vytrvalosti 
si prišlo pozrieť niekoľko desiatok záu-
jemcov. Viac pripravuje Jozef po dodaní 
fotografií z Pekingu i dokompletovaní zís-
kaných poznatkov.  r Jozef Rajchl hovoril o 12 000 km púti do Pekingu

Ázia 2008 po vlastných

90 rokov oslávila 
v týchto dňoch

Júlia KOMPANÍKOVÁ
Blahoželáme!

Dominika ŽEMBOVÁ
Nina RUŽOVIČOVÁ

Vitajte!

Olívia a Jozef KAROVIČOVI
Blahoželáme!

Jozef VRÁBLIK
Ing. Michal SEMIÁN

Nech odpočívajú v pokoji! 

Dňa 
31.10.2008 
uplynie 
25 rokov 
čo nás 
navždy 
opustil náš 
milovaný 
manžel, 

otec a starý otec 
Jaromír HEtfLEjš. 
Už ťa neprebudí slnka lúč 
v krásny deň, bo ty sníš 
svoj večný sen. Za tichú 
spomienku ďakuje manželka 
a dcéra s rodinou.

Zlatý sobáš

Spomienka



DEVEX 6

Vylúčení občania 
(pokračovanie)

Môj predchádzajúci príspevok, 
v septembrovom čísle som končil 
slovami „Nechcem byť..., píšem 
len čo si myslím.“ To bytie nezna-
mená, že si myslím , že som len 
sám kto má právo na vlastný 
názor a len moje názory sú tie 
top. Práve naopak. Myslím si, 
že každý človek na tejto planéte 
má právo na svoj osobný názor, 
na svoju osobnú pravdu. A snažím 
sa to plne rešpektovať. Cieľom 
mojich príspevkov je poukazovať 
na problémy ktoré sa v spoluprá-
ci s občanmi v našej MČ neriešia 
a našim občanom v samospráve 
strpčujú život. Želám si, aby sa 
čo najviac občanov využilo takúto 
možnosť komunikácie v našom 
DEVEXe, v miestnom plátku ako 
ho neprajníci nazývajú.
Keby sme dnes nemali DEVEX, 
akú máme v rámci našej MČ inú 
možnosť verejnej komunikácie 
občanov? Podľa mňa žiadnu. 
A hlavne z tohto dôvodu teraz DE-
VEX občania najviac potrebujú.
Poviem vám pikošku. Znepokojo-
val sa náš jeden známy miestny 
poslanec dohováraním pánovi 
Krugovi, že on ten jeho plátok 
síce nečíta a ani ho nezaujíma čo 
sa tam vypisuje, ale že akosi dáva 
veľa priestoru tomu Ebringerovi 
na písanie. Ja k tomu len toľko, 
ak ho nečíta, potom sa nemusí 
trápiť. Aspoň nevie čo občanov 
zaujíma. A ak napíše do DEVEXu, 
prečítam si. 
Osobne si želám aby si čo naj-
viac občanov našlo v dnešnej 
uponáhľanej dobe trocha voľného 
času a napísalo do DEVEXu ako 
to oni vidia. 

Vrátim sa k problematike pred- 
posledného Miestneho zastu-
piteľstva. Jedným z preroková-
vaných bodov programu boli aj 
gudróny (nebezpečné odpady 
v Srdci pod Kobylou). Je to eko-
logický problém, ktorého no-
siteľom zodpovednosti je štát. 
Bývalý štátny podnik Slovnaft 
zavozil Srdce nebezpečným od-
padom, štát odpredal Slovnaft 
do súkromného vlastníctva súk- 
romným vlastníkom, ale akosi 
zabudol súkromníkom odpredať 
i povinnosti zlikvidovať nebez-
pečnú skládku. Horúci zemiak 
nikto zo zodpovedných nechce 
chytiť do svojich rúk aby sa 

náhodou nepopálil. Problém sa 
vlečie už veľmi dlho. Ako z dis-
kusie vyplynulo črtá sa riešenie. 
Naša MČ odkúpi pozemok Srdca 
do obecného vlastníctva a ,my 
poslanci to urobíme lebo my sme 
sa tak rozhodli (zrejme sa myslí 
likvidácia skládky), pomocou fon-
dov európskej únie. I zdôvodne-
nie je vysoko „odborné“. Čo ak 
sa to nepodarí? Horúci zemiak 
nám ostane navždy v rukách. 
Zodpovední, kto, zrejme nikto. 
A štát bude čistý. Ja osobne 
za tým cítim tlak investorov. 
Na jednej strana je mi tá iniciatíva 
v súvislosti s ochranou životného 
prostredia, zelene atď. sym-
patická , avšak na druhej strane 
už moje myslenie nevie pochopiť, 
keď v inom bode programu zas- 
tupiteľstva sa schvaľujú ma-
teriály , ktoré otvárajú cestu in-
vestorom s výstavbou možno až 
desaťposchodových obytných 
domov až do zelene jedinej 
hory ktorú tu máme, Bielych 
Karpát alebo lesa ako chcete. 
Korešponduje to s ochranou 
životného prostredia? 
V poslednom čase sa veľa ho- 
vorí o kolapse statickej dopra-
vy v našej Mč. Zahusťuje sa 
výstavbou aj to čo už je neúnos-
né. A kto to odsúhlasuje? Nuž tí 
čo majú chrániť občanov. O vy-
budovaní parkovacích plôch 
a parkovacích domov počúvame 
od pána architekta prípadne 
obytných domov s podzemným 
parkovaním už možno desať 
rokov prípadne viac. A kam 
sme prišli? Nikam. Pozrime sa 
na kino DEVÍN. Vypratali sme 
správcu kina a šesť rokov ďalej 
sa nič nedeje. Okolo železničnej 
stanice nenájdete denne jediné 
miesto na parkovanie. Čo je 
s projektom predstaničné námes-
tie, nepostrehli sme železničný 
uzol do susedného Rakúska, 
po cyklolávke sa prechádzajú 
bociany, miesto „špacírovacej“ 
zelene na Istrijskej ulici budeme 
mať ďalší obytnoautomobilový 
pretlak. Nebudem už ďalej radšej 
v mojich myšlienkach pokračovať. 
Je zrejmé , že v niektorých sa-
mosprávach to ide napr. sv. 
Jur, Stupava, a inde zasa nejde 
napr. u nás. Možno ste si všimli, 
že s podobnými problémami sa 
stretávajú samosprávy v celej 
našej republike. Píše sa o tom, 
hovorí sa o tom, recept sa zatiaľ 
nenašiel. Len ako príklad uvediem 

skládku odpadu v Pezinku. V jed-
nom časopise to niekto skepticky 
skomentoval, že samosprávy sú 
slabé a často podliehajú tlaku 
investorov. Ja osobne si myslím, 
že to záleží len na ľuďoch ktorí to 
robia. Systém vytvárajú ľudia. Tak 
ako samospráva a obec nemôže 
existovať bez občana, tak je 

zrejmé, že ani systém ľudského 
spoločenstva nemôže existovať 
bez ľudí. 
Ospravedlňujem sa, nechcel som 
v jednom príspevku zabŕdnuť 
do takého širokého spektra. Há-
dam mi to prepáči aj pán posla-
nec, nečítajúci náš „plátok“. 

Ing. P. Ebringer

02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Predám klavír 
zn.: Karol Buchta.  
 Tel: 0907 732 182 

UBYTOVANIE V RODINNÝCH DOMOCH
v  2, 3, 4  posteľových izbách

STAMADO s.r.o.
Bratislava, Devínska N.Ves, Kosatcova 26

Tel./fax: 02 / 6477 0095

Tipovacia kancelária TIPOS a TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:

Pondelok: 14.00   do  18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00  až  18.00 hod.

So, Ne: 9.00  až   14.00 hod.   

opäť znižujeme ceny

Povinné zMluvné
Poistenie ešte lacnejšie

volajte
0918 444 607, 0904 851 497

Ing. Ján Žatko
poistný manažér

• Prijmeme na dohodu brigád-
ničku do stávkovej kancelárie.
   T: 0902 228 558
• Do bufetu vo Volkswagene  
prijmeme pracovníkov na nas-
ledujúce profesie: 

 pokladníčka, 
 predavačka 
 pomocná sila 

    na umývanie riadu 
Ponúkame výhodné platové
podmienky.  

Informácie na tel. čísle: 
0903 797 822, 

večer 64 778 796

03 - VOĽNÉ MIESTA
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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:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky: 

 chuť pracovať 
 čistý register trestov 
 stredoškolské alebo vysoko-

školské vzdelanie 
 Ž. L. – výhodou ( nemusí byť ) 
 možnosť pracovať aj popri 

zamestnaní alebo vysokoškol-
skom štúdiu

 osobný pohovor nutný 
Kontakt: 0905 977 058 

alebo 0905 542 956                    
• Prijmem brigádnika na prácu 
s traktorom na zimnú údržbu v 
areáli VW. 
Plat dohodou.

Tel.: 0910 625 239
• Účtovníčka s 20-ročnou pra-
xou spracuje účtovníctvo na do-
hodu. 
  Tel.:0918 448 873

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, indi-
viduálne, aj tých čo prepadli 
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.
 Sms 0903 227 457

• Kúpim 1-izbový byt v DNV od 
vlastníka, platím v hotovosti, pre-
beriem aj dlhy, nie som RK. 
 Tel. 0903 234 345

• Kúpim RD. Časť zaplatím v ho- 
tovosti, časť na splátky aj s úrok-
mi do rúk majiteľa. 
 Tel.: 0903 234 345

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar-
čeky. 
Na grbe 55.
 Tel: 6477 4642

• Dovolenka na chate v Tat-
rách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba/deň. 
 Kontakt: 
 0903-105 924, 
 www.chata10.szm.sk 

04 - SLUŽBY

05 - BYTY

06 - NEHNUTEĽNOSTI

07 - ROZLIČNÉ

KAlENDÁRE 2009
pre firmy, živnostníkov, 

stolové, pracovné, nástenné, 

diáre... môžete objednať 
v DEVEXE. 

Pri odbere nad 2000 Sk 10%.
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Z policajného
zápisnika

• Škodu 40-tis. Sk spôsobil ne-
známy páchateľ 9. 10., keď 
na parkovisku OD Terné poškodil 
motorové vozidlo Jaguar.
• V piatok 10. 10. sa neznámy 
páchateľ v Devínskom Jazere pred 
ubytovňou vlámal do VW Passat, 
z ktorého ukradol doklady a pla-
tobnú kartu.
• Škodu 80-tis. Sk spôsobil ne-
známy páchateľ 11. 10., keď v no-
ci poškodil motorové vozidlo Opel 
Astra a ukradol autorádio.
• V utorok 14. 10. sa neznámy 
páchateľ, za VW Sk na pozemku 
Jašovce, vlámal do závlahovej 
čerpacej stanice a ukradol elek-
troservopohon v hodnoe 30-tis. 
Sk.
• Polícia stíha obvineného, za 
marenie výkonu úradného rozhod-
nutia, pretože 16. 10. riadil motoro-
vé vozidlo napriek zákazu rozhod-
nutia Dopravného inšpektorátu.

FUTBAL
Futbalový klub 
FCL DNV informuje
V 11.  kole  IV.  ligy Bratislava  sme 
mali  podľa  vylosovania  hrať  na 
ihrisku Vajnor. Už aj vo Vajnoroch 
prebieha  rekonštrukcia  šatní  a 
preto na žiadosť nášho súpera sa 
zápas hral na našom ihrisku. Účasť 
na tréningoch pred týmto zápasom 
nebola  v  dostačujúcom  počte. 
Dôvodom bola veľká „maródka“. 
Zranenie  hlásili  Michal  Adam, 
Juraj  Šašík,  Zdenko  Ondrejka, 
Michal Bumbál, Michal Hrica a na 
štvrtkovom  tréningu  sa  zranil  aj 
Tomáš Jusko.    Na zápas nenastúpil 
ani Jozef Ružovič pre bolesť zubov 
a trénerovi sa ospravedlnil Marián 

• V stredu 22. 10. na Prímorav-
skej zistil majiteľ poškodenie elek-
tromeru. Neoprávnenému mani- 
pulátorovi, podozrivému z neo-
právneného odberu (v šetrení) 
hrozí odňatie slobody do 2 rokov.
• V noci z 21. na 22. 10. pri 
ubytovni Tehelňa 1 sa neznámy 
páchateľ vlámal do Škoda Octa-
via. Ukradol stavebné náradie a 
nástroje (zarážku, uhlovú brúsku) 
v hodnote 26-tis. Sk. Poškodením 
spôsobil škodu 6-tis. Sk.
• V čase od 20. do 23. 10. sa 
neznámy páchateľ vlámal do ne-
bytových priestorov na Eisnerovej. 
Ukradol búracie kladivo, rezačku 
na obklačky, halogénové lampy, 
uhlovú brúsku a rôzne pracovné 
náradie. Nezabudol zobrať aj 
plynový kotol. Majiteľovi spôsobil 
škodu 90 300 Sk.
• V noci z 22. na 23. 10. 
na Ľubovníkovej vnikol neznámy 
páchateľ do vozidla Hyundai. 
Krádežou spôsobil škodu 25-tis. 
Sk, poškodením zariadenia vozid-
la 75-tis. Sk.

OO PZ DNV

KORENIE ŽIVOTA

Duda.. Tréner Ľubomír Bohúň bol 
nútený  povolať  na  zápas  dvoch 
dorastencov  a  do  základnej 
zostavy nastúpil Jozef Titel a Viktor 
Esztergályos. Z tých dôvodov bola 
pred  zápasom  obava  trénera 
a vedenia Lokomotívy o výsledok. 
Nestáva  sa  často,  aby  mužstvu 
chýbalo  na  zápas  toľko  hráčov 
základnej  zostavy.  Lokomotíva 
v  značne  pozmenenej  zostave 
začala  zápas  nevýrazne a  hostia 
často  ohrozovali  svojou  aktivitou 
domáceho  brankára.  Viac  z  hry 
v  prvom  polčase  malo  mužstvo 
hostí. V druhom polčase sa  herne 
mužstvá vyrovnali, ale gól nepadol 
do  konca  zápasu  a  nakoniec  sa 
skončil  remízou  0:0.  Nemôžeme 
konštatovať,  že  naše  mužstvo 
sklamalo. Hralo to, na čo v danej 
situácii malo.

Zvýšte opatrnosť!
V  čase  dušičiek  sú  oprávne-
né  obavy  o  zvýšenú  aktivitu 
zlodejov.  Pri  návštevách  cin- 
torínov nezabúdajte na opatr- 
nosť.  Neodkladajte  osobné  
veci  pri  hroboch  a  neod-
chádzajte  od  nich  (odniesť 
odpad, priniesť vodu...). 
Nenechávajte  na  nestraže-

ných  parkoviskách  (nielen  v 
tieto  dni)  vo  vozidle  žiadne 
veci, na ktoré zlodeji striehnu.   
V  prípade  podozrenia  alebo 
zistenia  krádeže  neváhajte 
spolupracovať s políciou.
Ochránite svoj majetok  i ma-
jetok  svojich  spoluobčanov. 
V  takýchto  prípadoch  ihneď 
volajte známe číslo 158.

OO PZ DNV

- Proti čomu vás v škole 
očkovali?
- Proti našej vôli

•••
- Janko, včera ležala na 
stole dvadsaťkorunáčka 
a dnes jej niet. Čo to má 
znamenať?
- Inflácia, mamička.

•••
- Prosím si jednu 
desaťkorunovú známku.
- Nech sa páči, trinásť 
päťdesiat.

Pozýva všetkých chalanov a baby 
vo veku od 9 - 17 na floorbalový 
turnaj v telocvični v škole Ivana 
Bukovčana 3

Floorbalový turnaj
Štvrtok 30. 10. 2008 
od 9.00 - 13.00 

Program: 
9.00 - registrácia 
9.30 - 11.00 turnaj pre mladších

9 - 12 ročných
11.00 registrácia 
11.30 - 13.00 turnaj pre starších

12-17 ročných
Registračný poplatok 50,-Sk 
Viac info: 0949 705 507
Nezabudnite si priniesť pre-
zuvky do telocvične!!!!!!

GoodSports International 
Slovensko
Pozýva všetkých chalanov  
a všetky baby vo veku 9 - 17 
na futbalový turnaj v telocvični 
v škole Ivana Bukovčana 

Futbalový turnaj
Piatok 31.10. 2008   
9.00- 13.00

Program: 
9.00 - registrácia
9.30 - 11.00 turnaj pre mladších 
9 -12 ročných 
11.00 -  registrácia
11.30 - 13.00 turnaj pre starších 
12-17 ročných
Registračný poplatok 50,-Sk
Viac info: 0949 705 507
Nezabudnite si priniesť pre-
zuvky do telocvične!!!!!!!

GoodSports International Slovensko

Srdečne Vás pozývame na posled-
ný  domáci  zápas  na  domácom 
ihrisku 09.11.2008 o 13.30 hod.. 
Ide o dohrávku 6. kola s mužstvom 
Jarovce.  Výbor  futbalového  klubu 
LOKOMOTÍVA DNV

z

Výsledky
IV. liga seniori
11. kolo 19.10.

Lok. DNV – Vajnory     0 : 0
12. kolo - 26. 10. 

Lok. DNV – Kalinkovo  1 : 0
g: Adam   z

Poradie:  Mužstvo:  Zápasy:  Víťazstvá:  Remízy:  Prehry:  Skóre:  Body: 
 1  Vrakuňa  10  8  1  1  22:7  25
 2  Kalinkovo   11  7  3  1  39:13  24 
 3  Kr.pri Senci   11  7  1  3  31:17  22 
 4  Rovinka  10  5  4  1  18:11  19 
 5  DNV   10  5  3  2  18:9  18 
 6  Malinovo   10  5  3  2  21:18  18 
 7  Tomášov   11  5  2  4  21:19  17  
 8  Dúbravka   10  2  4  4  11:19  10 

Tabuľka výsledkov po neúplnom 11. kole po 8. miesto


