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 Osobnosti sa rodia denne.  
Vždy asi na inom mieste. A do 
istého veku sú úplne nenápadné, 
ba s okolím, teda s rovesníkmi, 
takmer splývajú. Objavujeme ich 
postupne, nie všetci ich začíname 
vnímať súčasne, o niektorých sa 
necháme presvedčiť, niektoré nás 
presvedčia až po vlastnej smrti. 
Nehovorím o tom v tomto čase 
iba preto, že práve si pripomí-
name, bez zveličenia, velikána 
slovenských dejín M. R. Šte- 
fánika, ale preto, lebo vnímam 
vo svojom okolí viacero spolu-
občanov, ktorých by som, možno 
už dnes, vedel zaradiť medzi ob-
divuhodných, medzi osobnosti, 
ktoré si vážim, ktoré si vážia 
i ostatní spoluobčania...  
 Ba, domnievam sa, že ani vy 
by ste nemali problémy zoradiť 
osobnosti nášho každodenného 
života do akéhosi rebríčka pod-
ľa obvyklých kritérií. Iste by 
tam chýbali nedôveryhodné in- 
divíduá, opilci, nafúkanci, pod- 
vodníci, zlodeji a darebáci a  
mnohí ďalší. 
 Dnes akoby chýbalo moti-
vácií. Za mojich mladých čias 
každý chcel vynikať. Postupne sa 
síce nestratil záujem vyniknúť, 
len kritéria sa zmenili na nepoz-
nanie. A kým osoba príde dnes 
na to, že k osobnosti nesme-
ruje ale sa vzďaľuje, je neskoro, 
ruky si mädlí odberateľ menej 
náročných osobností, zároveň 
dodávateľ najlacnejšej tzv. zá-
bavy a ponúk.
 Kto je spokojný? Obchodník. 
Nepotrebuje Štefánikov, stačí mu 
lacnota.
 Vydavateľ

  Koncern Volkswagen 
AG definitívne rozhodol 
o umiestnení výroby 
vozidiel New Small Family 
vo Volkswagen Slovakia, 
a. s. (VW SK). Napriek 
súčasnej hospodárskej 
situácií sa vďaka tomu 
na Slovensku vytvoria 
nové pracovné miesta. 
Počet zamestnancov
VW SK sa zvýši 
o približne 1500.

  Volkswagen Slovakia,
 a. s. sa spoločne s odbormi 
ZO OZ KOVO VW SK dohodol 
na prestávke výroby 
vozidiel v bratislavskom 
závode od 11. do 15. 
mája (5 pracovných
dní). Do práce nastúpia 
po víkende 18. mája. 
Prestávku spoločnosť 
využije aj na prípravné 
práce na realizáciu 
výroby vozidiel nového 
mestského rodinného 
automobilu radu New Small 
Family s názvom Up.
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KRÁTKE SPRÁVY

V nedeľu 3. mája 2009 odhalili obnovený pamätník M. R. Štefánikovi

1   Pocta M. R. Štefánikovi   2  3   Z radnice    
4   Kultúra • Ponuka ZUŠ  5   Spoločenská 
kronika •Festival slovenskej národnej piesne 
• Na zachovanie Devexu  6   V. Pokorný 
80-ročný •Pripomenieme si aj ...   7   Ešte 
k Štefánikovi   8   Z policajného zápisníka

Na slávnostnom otvorení Parku 
československých légií a odhalení 
obnovenej sochy Gen. M. R. Šte- 
fánika v Devínskej Novej Vsi v 
priestoroch križovatky Janšáková 
a Opletalová sa v nedeľu 3. mája, 

na 90. výročie smrti, zišli občania 
Devínskej a hostia aby si pripome-
nuli významnú osobnosť našich de-
jín, astronóma, politika, generála 
francúzskej armády, zakladateľa 

československého štátu, prvého čes- 
koslovenského ministra vojny Mila-
na Rastislava Štefánika. Po úvod-
nom vystúpení národnej umelkyne 
Dariny Laščiakovej sa prihovorili 
starosta MČ DNV Vl. Mráz, pod-

predseda vlády SR Dušan Čaplo-
vič a predseda Matice slovenskej 
Jozef Markuš. Všetci traja potom 
slávnostne prestrihli pásku nového 

Pocta Štefánikovi

(Pokračovanie na 3. strane)
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Z radnice
Miestna rada (MR) Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej  časti 
Bratislava Devínska Nová Ves 
sa zišla 28. 4. 2009. Z pre-
rokovaných  materiálov  a  pri-
jatých uznesení vyberáme:
MR MČ DNV 
- zobrala na vedomie stav pl-
nenia uznesení MZ MČ DNV 
a  MR  MČ  DNV,  a  schválila 
splnenie splnených uznesení 
podľa návrhu, požiadala sta-
rostu  MČ  DNV  vyvolať  roko-
vanie s BVS, Pentou a poslan-
cami MZ vo veci odprezento-
vania projektu rozšírenia ČOV 
v  DNV  s  cieľom  zabezpeče-
nia dostatočnej kapacity ČOV 
pre potreby MČ DNV, 
- uložila riaditeľovi  Denovy, 
riaditeľkám  MŠ  M.  Marečka 
20 a P. Horova 3, riaditeľom 
ZŠ  I.  Bukovčana  3  a  P.  Ho-
rova  16  predložiť  materiál 
„Hospodárenie za rok 2008“ 
do Komisie financií, podnika-
nia,  rozvoja  cestovného  ru-
chu a legislatívy, zúčastniť sa 
jeho prerokovania a následne 
predložiť materiál do MZ MČ 
DNV  so  stanoviskom  tejto 
komisie, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  Návrh  zmeny  roz-
počtu  na  rok  2009  v  znení 
pripomienok  MR  MČ  DNV, 
zobrala na vedomie  infor-
máciu o zvýšenom počte pri- 
hlásených detí do MŠ M. Ma- 
rečka  20,  a  v  prípade  ak  to 
bude  potrebné  podporuje 
zriadenie novej triedy, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť návrh rozdelenia pre- 
bytku hospodárenia MČ DNV 
za rok 2008 presunutého do 
FOPER podľa návrhu komisií 
MZ MČ DNV s pripomienkami 
a  po  prerokovaní  v  Komisií 
financií,  podnikania,  rozvoja 
cestovného  ruchu  a  legis-
latívy, 
- zobrala na vedomie  ma-
teriál prestavby nového areálu 
Verejnoprospešných  služieb 
– 1. etapa, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 

schváliť  návrh  zmeny  VZN  č. 
2/2003  podľa  predloženého 
návrhu v znení pripomienok, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  návrh  ZVN  o  určení 
plôch  na  vedenie  volenej  kam-
pane do Európskeho parlamen-
tu v  roku 2009 po zapracovaní 
pripomienok, 
- uložila prednostovi  MÚ  MČ 
DNV  prepracovať  nájomné  zm-
luvy  medzi  MČ  DNV  a  Tener-
gom, a. s. s platnou legislatívou, 
prerokovať ich v Komisií financií, 
podnikania, rozvoja cestovného 
ruchu a legislatívy a následne v 
MR MČ DNV, 
- požiadala hlavného kontrolóra 
MČ DNV doplniť doteraz platné 
Zásady  o  kontrolnej  činnosti  o 
pripomienky  MR  MČ  DNV  a 
predložiť  ich  na  najbližšiu  MR 
MČ DNV, 
- zobrala na vedomie informá-
ciu o spracovaní koncepcie roz-
voja MČ DNV v tepelnej energe-
tike,  a  požiadala  spracovateľov 
doplniť  koncepciu  o  sídlisko  J. 
Jonáša, SOŠ na ul.  J.  Jonáša, 
všetky verejné objekty MČ DNV 
a možnosť využitia geotermálnej 
energie  v  rozvojových  projek-
toch MČ DNV, 
- prerokovala Návrh na zadanie 
projektu – rozšírenie DSS Sene-
cio, n. o., a odporučila riešiť vyu- 
žitie  priestorov  DSS  až  po  ich 
uvoľnení  PZ  SR,  požiadala 
starostu MČ DNV prerokovať s 
Vyšším  územným  celkom  mož-
nosť ich kapitálového vstupu do 
rozšírenia DSS Senecio, n. o., 
- schválila  nájomnú  zmluvu  na 
pozemok na zriadenie detského 
ihriska na ul. J. Jonáša, uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV pre- 
mietnuť  do  rozpočtových  opa-
trení výdavok na zriadenie dets-
kého  ihriska  vrátane  jeho oplo-
tenia do výšky 8 250 eur
- schválila  vydanie  pilotného 
čísla  časopisu  Metropola  DNV 
v máji 2009 za sumu 2 222 € z 
rozpočtovej položky:
č.08.3.0.644003  a  odporúča 
MZ  schváliť  financovanie  ča-
sopisu  Metropola  DNV  za  pod-
mienok  stanovených  v  Komisii 
kultúry, 

dokončiť  projekt  dopravného 
riešenia  Kolónie  a  premietnuť 
do  rozpočtových  opatrení  roz-
počtu na rok 2009 Projekt do-
pravného  riešenia  Kolónie  vo 
výške 3.340 eur., 
- schválila  vyčlenenie  časti 
plochy  z  predajne  nábytku  na  
terase v Dovina pasáži o celko-
vej  výmere  106,3m²  na  cuk-
ráreň za podmienok: 

  časť vyčlenenej na cukráreň 
bude mať výmeru 63m², 

  sadzba nájomného je stano-
vená na 75 eur./m²/rok, 

  so zmenou nájomnej zmluvy 
na dobu určitú, 
- schválila  splátkový  kalendár 
pre  fy  T-distribučná  na  dlžnú 
čiastku  8.022,94  eur.  v  trvaní 
12 mesiacov od apríla 2009 do 
marca 2010, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  zmenu  predmetu  zm-
luvy  o  združení  finančných 
prostriedkov s fy Kopos na rea-
lizáciu  úprav  ul.  Istrijská  v  roz-
sahu dohody Komisie výstavby, 
architektúry a dopravy, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV  v 
súvislosti  so  žiadosťou  CNC, 
a.  s.  o  prehodnotenie  UMZ 
č.  128/9/2008  trvať  na  pod-
mienkach  a  cene  prenájmu 
v  zmysle  platného  UMZ  č. 
128/9/2008, 
- zrušila UMR č.:
43/2/2009/1,2, schválila pre- 
nájom časti  pozemku p. č. 46 
o  výmere  69m²  pod  stavbou 
pre p. Katarínu Jeckovú – Tex-
til,  IČO  17446244  so  sídlom 
Hradištná  37,  841  07  Bratis-
lava  za  cenu  10  eur./02/rok 
na  dobu  neurčitú  od  18.  3. 
2009, schválila prenájom časti 
pozemku  p.  č.  46  o  výmere 
69m² pod stavbou pre p. Janu 
Jeckovú  –  IČO  41479510  so 
sídlom  Hradištná  37,  841  07 
Bratislava za cenu 10 eur./m²/
rok na dobu neurčitú od 18. 3. 
2009, 
- schválila  prenájom  časti  po-
zemku p. č. 46 o výmere 69 m²  
pod stavbou pre p. Milana Jec- 
ka – IČO 34539891 so sídlom 
Hradištná  37,  841  07  Bratis-
lava za cenu 10 eur./m²/rok na 

dobu neurčitú od 18. 3. 2009 
a  schválila  prenájom  časti 
pozemku  p.  č.  35  o  výmere 
50m²  pre  p.  Janu  Jeckovú 
–  IČO  41479510  so  sídlom 
Hradištná 37, 841 07 Bratis-
lava  za cenu 10 eur./m²/rok 
na  dobu  neurčitú  od  18.  3. 
2009, 
- schválila  prenájom  neby-
tových  priestorov  v  Dovina 
pasáži  o  celkovej  výmere 
96,80  m²  p.  Dane  Hoškovej 
za  cenu  82  eur/m²/rok  od  
1. 4. 2009 za účelom zriade-
nia  prevádzky  pre  diagnos-
tickú  kozmetiku  na  dobu  ne-
určitú  bez  kompenzácie,  s 
platbou  nájomného  ihneď  s 
podmienkou  začatia  prevádz-
ky do 60 kalendárnych dní, 
- schválila  prenájom  neby-
tových  priestorov  vo  VÚZ 
(miestnosť  po  Ing.  Padycho-
vej)  p.  Lubošovi  Klepochovi, 
Pod Lipovým 39, 841 08 Bra-
tislava  za  cenu  82  eur./m²/
rok  od  1.  4.  2009  na  dobu 
neurčitú  za  účelom  zriadenia 
kancelárie  pre  stavebnú  čin-
nosť, 
- neschválila  prenájom  časti 
pozemku  p.  č.  2878/491  o 
výmere 180m² pre spol. Sun-
diamond  na  vybudovanie  15 
parkovacích  miest  z  dôvodu 
realizácie  nadstavby  VÚZ  na 
parkovacie miesta a odporúča 
riešiť  potrebný  počet  parko-
vacích miest na vlastnom po-
zemku  formou  podzemných 
garáži, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
neuznať  vložené  investície  
na  vybudovanie  nebytových 
priestorov na ul. P. Horova 7 
pre p. Jozefa Molnára, 
- zobrala na vedomie  in-
formáciu  o  súdnych  sporoch 
a  vymáhaní  pohľadávok  k  
31. 12. 2008 s pripomienkami,  
- zobrala na vedomie  in-
formáciu o činnosti Matričné- 
ho úradu a Evidencii obyvate-
ľov za rok 2008 a informácie o 
činnosti  Spoločného  staveb-
ného  úradu,  školského  úra- 
du  o  činnosti  za  rok  2008  v 
znení pripomienok, 
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nej  energetike,  požiadala sta- 
rostu  MČ  DNV  prizvať  na  naj-
bližšie zasadnutie MR MČ DNV 
spracovateľov  na  prerokovanie 
pripomienok a uložila prednos-
tovi MÚ MČ DNV predložiť ma-
teriál do najbližšej MR MČ DNV 
po prerokovaní v Komisií výstav-
by, architektúry a dopravy, 
- požiadala starostu MČ DNV v 
súvislosti s návrhom na prepravu 
osôb  cez  rieku  Moravu  prami-
cou  o  prerokovanie  možnosti 
realizácie nástupných prístavísk 
s  rakúskou  protistranou  a  pre-
rokovať so spracovateľom návr-
hu  podmienky  spoluúčasti  MČ 
DNV, 
- schválila  finančnú  dotáciu 
z rozpočtovej položky:
  01.1.1.6331016  Reprezentač-
né výdavky vo výške 1.000 eur. 
z  toho:  na  úhradu  cestovného 
vo  výške  350  eur.,  ubytovanie 
a  stravného  vo  výške  510  eur. 

a  materiálne  zabezpečenie  vo 
výške 140 eur. na zabezpečenie 
účasti  mužstva  prípravky  FCL 
DNV na medzinárodnom futba-
lovom  turnaji  v  Prahe  v  dňoch 
9. – 13. 4. 2009, 
- schválila  finančnú  dotáciu 
z rozpočtovej položky:
01.1.16331016 Reprezentačné 
výdavky  vo  výške  1.000  eur. 
z  toho:  na  úhradu  dopravy  vo 
výške  500  eur.,  ubytovanie  a 
stravného  vo  výške  500  eur. 
na zabezpečenie účasti súboru 
mažoretiek  TINA  na  medzi-
národnom  festivale  mažoretiek 
v Chorvátsku v dňoch 5. – 7. 6. 
2009, 
- vyjadrila súhlas  s  konaním 
modelárskej súťaže „Remorkéry 
na rybníku“ a zapožičanie pries- 
torov bunky pri  rybníku s mož-
nosťou  pripojenia  elektrickej  
energie v dňoch 8. – 9. 5. 2009 
a schválila uvoľnenie finančné-

ho  príspevku  z  Fondu  voľno-
časových  aktivít  mládeže  vo 
výške  333  eur.  na  úhradu 
časti nákladov, 
- schválila predĺženie nájom-
nej  zmluvy  s  kvetinárstvom 
Begra  a  kaderníctvom  Lová-
sová do 30. 4. 2009, 
- požiadala starostu MČ DNV 
v súvislosti so žiadosťou o pre- 
nájom  nebytových  priestorov 
ABC Market Slovakia, s. r. o., 
preveriť  zmluvné  vzťahy  s Te- 
nergom  a  predložiť  materiál 
do najbližšej MR MČ DNV, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  zoznam  hmotných 
pamätihodnosti  MČ  DNV  v 
znení pripomienok, 
- schválila program zasadnu-
tia MZ MČ DNV 7. 4. 2009 po 
zapracovaní pripomienok. 

 zdb

- zobrala na vedomie  infor- 
máciu o príprave akcie Špor- 
tový areál v ZŠ P: Horova 16 a 
uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV  zabezpečiť  vypracova-
nie hlukovej štúdie s návrhom 
riešenia  v  súlade  s  platnými 
normami, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV vypísať výberové konanie 
pre investorov na výstavbu ga-
ráži s dodávkou projektu, 
- odporučila  MZ  MČ  DNV 
neschváliť  odpredaj  pozem-
kov p. č. 2810/89 a 2811/8 
o celkovej výmere 641m² pre 
spol. The Port, 
- neschválila  úpravu  výšky 
nájomného spoločných pries- 
torov  pre  prevádzky  kader-
níctvo – Marková a kaderníct-
vo – Novácka, 
- zobrala na vedomie  infor- 
máciu  o  spracovaní  koncep-
cie  rozvoja  MČ DNV  v  tepel- 

Kontajnery sú len pre veľkorozmerný odpad, nie na stavebný a rastlinný odpad

 Týždeň:  Dátum  Pristavenie Vývoz  Miesto pristavenia

 19  5.5.2009  utorok  štvrtok  Pri rybníku
  5.5.2009  utorok  štvrtok   P. Horova 18-20, 22-24
  5.5.2009  utorok  štvrtok  J. Smreka 20-22

 20  12.5.2009  utorok  štvrtok  Pieskovcová v strede ulice
  12.5.2009  utorok  štvrtok  Bystrická pri kasárňach
  12.5.2009  utorok  štvrtok  Poničana 13-15

 21  19.5.2009  utorok  štvrtok  M.Marečka 2-12 pod terasou
  19.5.2009  utorok  štvrtok  P. Horova 1-7 
  19.5.2009  utorok  štvrtok  Želiarska

 22  26.5.2009  utorok  štvrtok  Novoveská koniec pri železnici
   26.5.2009  utorok  štvrtok  Poničana 3-7
   26.5.2009  utorok  štvrtok  Bukovčana 2-6

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov 

parku a odhalili obnovenú sochu 
M. R. Štefánika. Na záver slávnosti 
vystúpil spevácky zbor Rodokmeň.
Hoci o M. R. Štefánikovi sa pove-
dalo i napísalo veľa, ešte stále je 
mnoho z jeho krátkeho ale pre-
bohatého života neodhalené, ne-
dopovedané, neobjavené a aj to, 
čo je známe podlieha dobovým 
transformáciám rôznych interpre-
tov. Nič z toho však neznižuje jeho 
veľkosť, jeho stopy a svedectvá, 
ktoré zanechal doma i vo svete. 
Preto je namieste ak k želaniu J. 
Markuša: „Nech je v tejto chví-
li i na slovenské veky vekov tu 
v DNV, na Slovensku i v celom 
svete požehnaná svetlá pamiat- 
ka gen. M. R. Štefánika“, sa pripá-
jame aj my ostatní. Všetci rečníci 
ale i občania DNV poďakovali 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na obnovení sochy, 
pamätníka i parku. Na financovaní 
sa spolupodieľali: vláda SR, Mest-
ská časť DNV, Matica slovenská, 
Miestny odbor MS v DNV. 
 r

Pocta 
Štefánikovi
(Dokončenie z 1. strany)
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DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
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

10. 5. Tancujeme pre radosť
prvý spoločný program detských folk. 

súborov v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále IstraCentra, od 16.00 h.

vstupné 1.50 € ( 45,18 Sk ), predaj vstupeniek 
v pokladni IstraCentra pred programom

12. 5.  Deň rodiny
- verejný koncert venovaný sviatku rodiny od 18.00 h 

účinkujú žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v DNV
vo veľkej sále IstraCentra, vstup voľný 

23. a 24. 5.  Festival slovenskej národnej piesne
prehliadka slovenských národných, ľudových  
piesní a tancov v podaní súborov a sólistov

usporiadateľ: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV 
s finančnou podporou MČ Devínska Nová Ves

na nádvorí kultúrnej záhrady Istrijská č. 6 a veľká sála Istracentra

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

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

zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk 
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.

10. 5.  Tancujeme pre radosť
prvý spoločný program detských folk. 
súborov v Devínskej Novej Vsi
miesto: veľká sála IstraCentra, od 16.00 h.,vstupné 1.50 € ( 45,18 Sk ), 
predaj vstupeniek v pokladni IstraCentra pred programom

16. 5.  Rakúske NP – Donau Auen a Neusiedler See
- autobusový výlet do dvoch najbližších 
rakúskych národných parkov
TIK DNV, Istrijská 49, o 8.00 h

23. 5. Schloss Hof  - Záhradné dni
- autobusový výlet na výstavu kvetov v rakúskom zámku Hof
TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h.

30. 5. Moravské zámky
 - autobusový výlet na krásne zámky Valtice a Lednice 
TIK DNV, Istrijská 49 o 8.00 h

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)

Nedeľa 10.5. o 17.30
PeKlO S PriNceZNOU dkdevin@amfik.sk

Štvrtok 14.5. o 17.00, 19.00
MiliONár 

Z chAtrče
Streda 20.5 o 19.30

KUriér 3

aj plno zážitkov
V dňoch23. – 26. 4. sa uskutočnilo 
pracovné sústredenie DFS Grbar-
čieta na chate Fugelka pri Modre. 
Zúčastnilo sa ho 36 detí, vo veku 
5 – 16 rokov. Prežili štyri krásne dni, 
plné spevu a tanca pod vedením 
vedúcej súboru Nikolety Griezlovej.
Nacvičovali veľa nových choreogra-
fií, a usilovne, aby mohli ponúknuť 
divákom to najlepšie. Trénovali veľkí 
i malí, všetci spolu, ako jedna rodi-

na. A tú skutočne Grbarčieta tvoria, 
veď to vidieť aj mimo parketu a o to 
na sústredeniach ide. Okrem veľkej 
práce ide aj o zblíženie, vzájomnú 
pomoc, nové priateľstvá, pomoc pri 
ubolených nôžkach, či slzičke tých 
najmenších. Za bohatý program 
a nové poznatky ďakujú svojej Nike 
a tiež mamičkám: M. Kolárikovej, P. 
Lepeňovej, J. Neczliovej, M. Suro-
vej, ktoré sa o deti celý čas starali, 
masírovali boľavé nôžky a celý čas 
povzbudzovali. sr

Základná umelecká škola 
istrijská 22, Bratislava - Devínska Nová Ves

pozýva na tieto podujatia:

  Koncert ku Dňu rodiny – 12. máj 2009, 18.00 hod. 
istra centrum

  Deň otvorených dverí – 15. máj 2009 – areál školy, 
15.00 – 19.00 hod. – bohatý kultúrny program,
 oboznámenie s ponukou školy na školský rok 2009/2010

  Koncert v Zichyho paláci – 19. máj, 18.00 hod.

  Koncert v kostole Svätého Ducha v rámci projektu 
Slovenská národná pieseň, v spolupráci s MO Matice
slovenskej pod názvom „tebe poem“ – 23. máj 2009, 
18.00 hod.

  Koncert žiakov hudobného odboru –
27. máj 2009, 18.00 hod.,  Koncertná miestnosť školy

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2009/2010 
sa uskutočnia, v dňoch 
20. mája a 26. mája v čase 15:00 – 18:00 hod. 
v budove školy, na istrijskej 22. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 
hudobného, výtvarného, tanečného 
a literárno-dramatického odboru. 
Spodná veková hranica prihlásených - 4 roky, 
vrchná nie je obmedzená

Môžete si vyberať 
z rôznych žánrov: 
beletria, cestopisy, literatúra faktu, 
knihy pre deti a mládež alebo 
povinná literatúra pre ZŠ a SŠ. 
                                                                  
Letnú čitáreň , ktorú otvárame 
už 15. júna 2009. 
Deti sa budú môcť pohrať 
alebo si pozrieť knižky. Dospelý 
si môžu posedieť v tieni  pri 
knihe alebo časopise.

Milí obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi. 
Radi by sme vás pozvali 
do našej miestnej knižnice, 
v ktorej vám môžeme ponúknuť 
množstvo kníh pre dospelých, 
študentov a  aj deti. 

Knižnica 
je otvorená:

pondelok, streda, štvrtok 
12.00 – 18. 00

utorok  – zatvorené

piatok 8.00 – 12.00     
13.00 – 16.00 

Tešíme sa na vašu 
návštevu                                                                                  
Knižnica IC
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 DEVEX 5

Ing.Rudolf KLIMEK 
a Ing.Andrea BITTNEROVÁ

Ing.František NAGY 
a Mgr. Eva HEBLÁKOVÁ

Marek MRVA 
a Denisa RYŠÁNKOVÁ

Marián STRNÁD 
a Magdalena Anna 

BAGIŇSKA

Igor BUČURIČ 
a Andrea LECZKIOVÁ

Tomáš ČERVEŇÁK 
a Mgr. Ivana ČAVAJDOVÁ

Tomáš POKORNÝ 
a Ing. Kristína POLÁKOVÁ

Tomáš VAĽKO 
a Gabriela SCHOBEROVÁ

Blahoželáme !

Christian VAGUNDA
Vanessa BUREŠOVÁ

Filip PAPÁNEK
Viktória ANOŠIOVÁ

Filip PETRILA

Vitajte !

Kamila PRÍHELOVÁ
Ing. Monika HEJDOVÁ
Martin UHERKOVICH

Štefan KRAJČÍR
Milan BENDŽELA

Helena RUŽOVIČOVÁ
Jozefa LUKEŠOVÁ

Pavol ŠTEFANOVIČ
Alojz RYBÁR

Mária STRÁNOVSKÁ

Nech odpočívajú v pokoji !

Odišli z našich
radov

Zosobášili sa

Na zachovanie 

DeVexu
Ako je známe od  2. polroku 2007 
prestala  Mestská  časť  DNV  pod-
porovať vydávanie miestnych novín 
Devex  a  tak  vydavateľ,  na  podnet 
občanov  vydáva  miestne  noviny 

s podporou občanov a obyvateľov De-
vínskej, s podporou sponzorov a pod- 
nikateľov.  Ako  sa  darí,  o  tom  pravi-
delne  informuje.  V  apríli  prispeli  na 
zachovanie  Devexu:  z ul. P. Horo-
va: A. Perželová, z Hradištnej: L. 
Škrobáková, prostredníctvom  banky 
dvaja  neznámi.  Pripravujeme  sa  však 
na  zavedenie  systému  predplatného, 
s tým, že prvými predplatiteľmi by boli 

tí,  čo  v  tomto  roku  už  prispeli,  alebo 
v  minulom  roku  prispeli  na  udržanie 
Devexu,  ďalším  predplatné  ponúkne-
me a ostatní budú mať možnosť Devex 
kúpiť  v  novinových  stánkoch.  Termín 
tejto  zmeny  včas  oznámime,  ak  sa 
neudeje  niečo  výnimočné  alebo  ne-
predvídateľne  priaznivé.  So  zmenou 
začneme  najneskôr  po  prázdninách 
v  septembri.  Všetkým,  za  vydavateľa 

i za čitateľov Devexu, za doterajšiu 
podporu a pomoc patrí vďaka !!!
Pre informáciu tým, ktorí potrebujú
číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 841 
07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20089
 Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Spolocenská kronikaˇ

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

 €

Nadácia Matice slovenskej, 
Miestny odbor Matice slovenskej 
MČ DNV a starosta MČ DNV

pozývajú všetkých na šestnásty

FESTIVAL 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

DNV 2009
v dňoch 23. a 24. mája 2009

Sobota 23. mája
17.00 h –   Spomienka na 
spisovateľa R. Slobodu 
pri jeho pamätníku na Slovinci
18.00 h –  Kostol Ducha 
svätého – koncert ZUŠ

Nedeľa 24. mája
od 15.00 h pásmo 
piesní a tancov – 
prehliadka súborov a sólis-
tov v kultúrnej záhrade 
F - centra (v prípade nepriaz-
nivého počasia vo veľkej sále 
Istracentra)

v programe vystúpia:
- Slniečko,  MŠ DNV

- ZUŠ DNV
- Bystričan – Záh. Bystrica
- Marika Brejková
- FS Klnka,
Bratislava-Dúbravka
- Ľudovít Ludha, 
sólista opery SND,
- Lipovljani z Chorvátska
- Kytica
- Rodokmeň

Súčasťou festivalu 
Wbude aj výstava
akademického maliara 
žijúceho v Devínskej
Mariána KOMÁČKA

Večer po festivale 
pozývame všetkých 
na zábavu
pri dobrej muzike

SRDEČNE VÁS 
VŠETKÝCH POZÝVAME

Čo ponúka festival
  V rámci Festivalu 

slovenskej národnej 
piesne 23. – 24. mája 
2009 v Devínskej Novej Vsi 
organizátori ponúknu výstavu 
obrazov akademického 
maliara Mariána Komáčka, 
žijúceho v DNV.
Expresívne gesto, razantný 
rytmus, príťažlivé témy, 
farebné iskrenie, to je len 
niekoľko čŕt maľby Mariána 
Komáčka, ako o ňom 
hovorí Ľ. Petránsky v úvode 
prezentačného minikatalógu 
ku ktorejsi výstave. Napočítali 
sme ich 43 od Bratislavy 
cez Nemecko, Holandsko, 
Nórsko až po USA. Ale... 
ilustroval aj jednu z kníh Ruda 
Slobodu. Čo všetko ponúkne 
24. mája v pivnici Farského 
centra (predpokladáme, že 
opravy a úpravy budú do 
festivalu hotové) si treba 
prísť pozrieť. Výstava bude 
otvorená už od 13. h.

  V rámci prehliadky 
slovenských národných 
a ľudových piesní sa nám 
predstaví aj sólista opery 
SND Ľudovít Ludha, tenorista, 
absolvent VŠMU v Bratislave 
(prof. V. Hudecová), obyvateľ 
Devínskej Novej Vsi (už 
19. rokov), v súčasnosti 
jeden z najžiadanejších 
umelcov v zahraničí.

  Ani tento rok nebude na 
festivale chýbať mužský 
spevácky zbor Rodokmeň 
zložený z bývalých spevákov 
súboru Lúčnica.
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DEVEX 6

Bitka pri Kressbrune (Grois-
sesbrune) patrí k význam-
ným udalostiam európ-

skych dejín. Na budúci rok, 12. 
júla 2010 uplynie už 750 rokov 
od vtedy, keď sa odohrala. Ako 
to však súvisí s našou obcou 
a o čo v tejto bitke šlo? V roku 
1259 uhorské vojsko vedené 
mladším kráľom Štefanom, kto-
rý bol synom panujúceho kráľa 
Belu IV. (1235 – 1270) vyplie-
nilo Korutánsko. Tým Uhorsko 
porušilo mier uzavretý s českým 
kráľom Přemyslom Otakarom II. 
( 1253 – 1278), keďže Korután-
sko patrilo do jeho dŕžavy. A tak 
sa roku 1260 začala vojna med-
zi Uhorskom a Českým kráľom. 
Vojská oboch strán sa na sklonku 
jari sústreďovali v priestore med-
zi Viedňou a Malými Karpatami, 
delila ich rieka Morava. Belo IV. 
disponoval až 140-tisíc vojak-
mi, aspoň tak tvrdia kronikári. 
Bola to pestrá zmes bojovníkov 
z národov Uhorska, medzi nimi 
aj veľa Slovákov, ďalej sa pod 
jeho zástavy zhromaždili spo-

jenecké oddiely Chorvátov, Bos-
niakov, Srbov, Bulharov, Grékov, 
Poliakov, Rusov z Haliče a Černi-
gova a nechýbali ani Turci, Tatári, 
Sikuli a Kumáni. Přemysl Otakar 
II. okrem Čechov mal po boku 
Sasov, Brandenburcov, rytierov zo 
Sliezska, Horného a Dolného Ra-
kúska, Korutánska a viacerých 
ďalších nemeckých krajín. Ako sa 
zmieňujú písomné pramene, vojsko 
Belu IV. sa utáborilo na pahorkoch 
nad riekou Moravou, neďaleko jej 
ústia do Dunaja. Bolo to bezpo-
chyby v priestore Devínskej Novej 
Vsi. V júni sa odohralo niekoľko 
menších zrážok na jednej a druhej 
strane, ale hlavné sily sa do boja 
nepustili, keďže rieka a jej ramen-
ná sústava boli prirodzenou pre-
kážkou. Po dlhšom čakaní sa obaja 
panovníci 11. júla dohodli, že uhor-
ské vojsko prejde na druhý breh 
a 13. júla si obe armády zmerajú 
sily na rakúskej strane. Bojachtivý 
mladší kráľ Štefan však dohovor 
porušil a pod rúškom tmy v noci na 
12. júla s jadrom vojska prebrodil 
Moravu, keďže protivník podľa 

dohovoru strážne jednotky od rie-
ky stiahol. Český historik Palacký 
udáva, že Štefan z našej strany 
prešiel priamo k Schlosshofu. Ne-
pochybne použil brod v priestore 
Devínskej Novej Vsi. Tak sa pokúsil 
českého kráľa prekvapiť. Ten však 
rýchlo sústredil svoje sily v priesto-
re medzi Schlosshofom a susedia-
cim Groisesbrunom. 
Tu uhorské a spojenecké vojská na-
razili na jadro nepriateľských síl –  
7 000 obrnených jazdcov. Nasle-
doval krvavý masaker, počas kto-
rého bol ťažko ranený aj kráľovič 
Štefan. Medzi jeho vojakmi vypu-
kol zmätok a dali sa na útek. Mno-
hí boli zabití iní sa utopili. Podľa 
súčasných opisov 18 tisíc mŕtvych 
pokrývalo bojisko a ďalších 14 tisíc 
sa v  rieke utopilo. V koryte Moravy 
plávalo vraj toľko mŕtvol ľudí a za-
bitých  koní, že riečište sa na nie-
koľkých miestach upchalo. Vojsko 
českého kráľa mohlo vraj po mŕtvo-
lách z jedného brehu na druhý krá-
čať ako po moste. Takže prvý most, 
spájajúci slovenský a rakúsky breh 
Moravy bol paradoxne vytvorený 

z ľudských tiel. Aj na našej stra-
ne sa odohralo niekoľko krva- 
vých zrážok. Zvyšky oddielov 
uhorského kráľa sa utiahli do 
Bratislavy. Nasledovalo príme-
rie a po dlhšom vyjednávaní bol 
v apríli 1261 medzi oboma pa- 
novníkmi uzavretý mier, ktorý 
potvrdil aj sobáš Přemysla II. s 
vnučkou Bela IV. Kunigundou v 
októbri 1265. 
Na základe rekonštrukcie star-
ších údajov dnes spoľahlivo vie-
me, že jedna z najvýznamnej-
ších bitiek stredoveku – bitka 
pri Kressbrune – sa odohrala 
v priestore našej obce a v jej 
tesnej blízkosti. Tu začal útok 
kráľoviča Štefana a tu sa aj do-
vŕšila porážka Uhorska. Polia 
a lúky na okolí rieky Moravy 
zaiste skrývajú nejeden masový 
hrob z tejto dávnej doby. 
Škoda, že autori monografie 
o Devínskej Novej Vsi na bitku 
zabudli a tak si na ňu už takmer 
nik nespomenie. Ale blížiace sa 
okrúhle výročie môže byť príleži-
tosťou na to, aby sme si ju spo-
ločne s našimi susedmi, myslím 
tým Rakúšanov, Čechov, Ma-
ďarov alebo aj iných, dôstojne 
pripomenuli. 

 Ivan Mrva 

Pripomenieme si 
750. výročie významnej historickej udalosti? 

Sme ozaj rôzni. Rôzne vnímame 
iných, rôzne vnímajú nás. Ako vní-
mame sami seba? 
K tejto otázke ma primäl nedávno 
jubilant, rodák z Devínskej Novej 
Vsi, potomok chorvátskych vysťa-
hovalcov z polovice 16. storočia, 
Viliam Pokorný. Ani nie tak pre 
jeho 80 rokov, ako tým, ako hovorí 
o sebe.
„Čo zaujímavé už môžem povedať 
o sebe ja, robotník kultúry a pe- 
šiak literatúry? Mojim údelom vždy 
boli úlohy dňa, nie nejaké oslnivé 
nadčasové projekty. Zbieral som 
zabudnuté hodnoty, oživoval som 
pamäť ľudí, aby sa v nej zachovali 
spomienky hodné záchrany pred 
večným zabudnutím.“
A tu by stačilo prestať. 

Poznáte to: múdremu napovedz... 
Nakoniec, aj keď by som sa ako 
snažil, na malej ploche novinového 
článku by som veľkosť neobsiahol. 
Ani osobnosti, ani dielok, či diel, 
ktoré vyšli z autorskej dielne Viliama 
Pokorného. Doktor filozofie, novi-
nár, zostavovateľ, autor básní, próz, 
textov piesní, štúdií i prekladov, scé-
nických pásiem, scenárov... nie, ne-
chcite vyčerpať všetky plodné akti-
vity Vila Pokorného. Potrebovali by 
sme na to priestor nemalej knihy. 
A aj to by sme sa dostali iba k roz-
pracovaným témam. 
Jednoducho „robotník kultúry a pe-
šiak literatúry“, ako sám o sebe ho-
vorí, a skromnosť mu nedovolí viac, 
pretože to zostane na pleciach, ru-
kách a hárkoch svedectiev pamät-
níkov. Je taký aký je. 
Možno občas nepochopený, ale 
to čo vytvoril a zanecháva svedčí 
o jeho nezlomnej viere v zušľach-
ťovanie ducha spolupútnikov aj 
prostredníctvom zbierania zabud-
nutých hodnôt.

 pk

ZbEratEľ 
zabudnutých 
hodnôt
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DEVEX 7

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

Beseda o Štefánikovi

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 - Predaj

 03 - Voľné miesta 

  (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

Ponúka

• Ponúkam voľné miesto koz-
metičky, pedikérky a manikérky 
– nechtový dizajn. Forma pra-
covného pomeru a pracovnej 
doby je možné dohodnúť in--
dividuálne. Kontakt: 
 0905-869 642, 
 0903-976 298

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963
• Vykonávam čalúnnické práce, 
opravy čalúneného nábytku. 
 Tel: 0918-982 193
• Stolárstvo  0904-663 491

• Predám 2-izbový byt v 2,5-
ročnej novostavbe na Mečíkovej 
ulici.  Tel: 0904 700 115, 
 0910 359351

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
 Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena 230 Sk oso-
ba/deň. Kontakt: 0903-105 924,
  www.chata10.szm.sk

03 - VOĽNÉ MIESTA

04 - SLUŽBY

07 - ROZLIČNÉ

05 - BYTY

Históriu pôvodnej sochy 
pamätníka M. R. Štefánika 
v Devínskej Novej Vsi 
nepoznáme. Ani nie tak históriu 
ako jej likvidáciu. Pamätáme 
iba jej obnovenie, teda 
osadenie busty na pôvodnom 
mieste na križovatke ulíc 
Janšáková a Opletalová. 
Iniciátorom obnovy bol Miestny 
odbor matice slovenskej 
v DNV, najmä jej, dnes už 
nebohý predseda Štefan 
Horník (ako priamy vzdialený 
potomok rodiny Štefánikovej). 
Neskôr opäť členovia MO 
MS v DNV iniciovali obnovu 
pamätníka v pôvodnej podobe. 
Tu treba spomenúť neúnavnú 
iniciatívu a obetavosť, od 
zrodu myšlienky až po 
realizáciu, predchádzajúceho 
predsedu MO MS v DNV 
Jozefa Slovinca. 
Pri slávnostnej príležitosti 
odhalenia pamätníka je 
potrebné poďakovať všetkým, 
ktorí sa akoukoľvek mierou 
pričinili o dokončenie tohto 
úmyslu, všetkým, ktorí 
akýmkoľvek príspevkom 
pomohli aj finančne zvládnuť 
túto náročnú úlohu.
Nakoniec už vynovený park 
(aj zásluhou Denovy) je 
dôstojným miestom spomienok 
na dejinné udalosti Slovákov 
a bude reprezentovať 
Devínsku v spektre ostatných 
prezentácii domácim i hosťom.
  r

V nedeľu 
3. mája 2009

V predvečer slávnostného odha-
lenia obnoveného pomníka gen.  
M. R. Štefánikovi (nedeľa 3. 5.)  
v sobotu 2. mája usporiadal 
Miestny odbor Matice slovenskej 
v DNV v spolupráci s Chorvátskym 
kultúrnym spolkom v DNV besedu 
s podpredsedom Štefánikovej spo-
ločnosti z Brezovej pod Bradlom 
Mgr. Petrom Uhríkom. V takmer 
dvojhodinovom programe - pred-

náška, beseda a prezentácia akti-
vít Štefánikovej spoločnosti (DVD) 
mali možnosť účastníci dozvedieť 
sa aj menej známe skutočnosti zo 
života M. R. Štefánika, pozrieť 
svedectvá, ktoré vo svete, najmä 
vo Francuzsku Štefánik zanechal 
a ešte i dnes pripomínajú domá-
cim i návštevníkom misiu nášho 
národného hrdinu.
 r
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Do obchodu vojde 
„moletka“ a hovorí:
- Rada by som videla plavky, 
ktoré by na mne ukázali.
Predavač:
- Ja tiež.

•••
- Tak si predstav, musel 
som zastreliť psa.
- Bol zúrivý, alebo besný ?
- No, nadšený nebol.

•••
Inzeráty
 Sympatický notorik 
hľadá sponzora.
 Kúpim nočník s uchm 
dnu.  Zn: Malý byt.
 66 ročný, tlstý, smradľavý, 
neúspešný, nevychovaný muž 
hľadá ženu opačných vlastností.
 Vymením vysávač za 
demižón vína. Zn. Prestal som 
vysávať, začal som nasávať.

Z policajného
zápisnika

• V čase od 12. do 14. 4. ne-
známy páchateľ na parkovisku na 
P. Horova poškodil auto Škoda 
Felícia. Majiteľovi spôsobil škodu 
za 530 €.
• V noci z 19. na 20. 4. sa ne-
známy páchateľ v chatovej oblasti 
Železničiar vlámal do motorového 

 vozidla Peugeot Partner a ukradol 
doklady od vozidla. Spôsobil ško-
du 300 €.
• Tiež v noci, z 25. na 26. 4. ne-
známy páchateľ ukradol z moto-
rového vozidla Audi A6 doklady 
a dva lístky do záložne. Majiteľovi 
tak spôsobil škodu celkom 3 015 €. 
• V chatovej oblasti Pod Srdcom 
25. 4. neznámy páchateľ podpálil 
chatu. Spôsobil škodu 1 000 €.

 OO PZ DNV

tENIS v DEVÍNSKEJ 
 Tenisový areál na Delenej ulici 
nad futbalovým štadiónom od-
štartoval v polovici apríla novú 
letnú sezónu. Kvalitné kurty s no- 
vou antukou v príjemnom prí- 
rodnom prostredí sú otvorené 
denne od 8:00 do 20:00. „Te-
nisuchtiví“ Novovešťania môžu 
počas celého apríla využívať 
akciu „do štvrtej za štyri“ a do 
piateho mája majú možnosť 
zakúpiť si celosezónne perma-
nentky za mimoriadne výhodné 
ceny. Súčasťou kurtov je teniso-
vá škola pre malých i veľkých, 
začiatočníkov i pokročilých. Po-
žičiavanie a predaj tenisového 
náčinia a doplnkov a vypletanie 
rakiet je samozrejmosťou. Triumf 
Tenis Centrum je domovským 
stánkom tenisového klubu, ktorý 
reprezentuje Devínsku Novú Ves 
v tenisovej lige STZ. 
 TRIUMF TENIS CENTRUM 

IV. liga seniori
19. kolo – 26. 4.

Jarovce – lok. DNV    3 : 4
g: Šmahovský, Pilar, W. risher, 
Pechovský

20. kolo – 3. 5. 
lok. DNV – Štart Ba    4 : 1
g: Šmahovský 2, Marhefka,
hanúsek z

FUTBAL

Informácie a rezervácie kurtov:
0904-996 328, 0907-217 251

U ž v tento piatok 8. mája po-
zýva organizačný výbor mo-
delárskej súťaže Remorkéry 

na rybníku, zastúpený J. Karolusom 
z Devínskej a so spoluúčasťou MČ 
DNV, na rybník na rohu Mlynskej 
a Istrijskej. Tí, ku ktorým sa Devex 
v piatok nedostane ešte nestrati-
li všetko. V piatok od 7.00 začne 
síce príprava trate pre kategóriu 
F4 a TT, o 8.00 bude prezentácia 

o 10.00 oficiálny začiatok súťaže 
F4 o 13.30 súťaže kategórie TT 
a o 18.00 voľné jazdenie modelov 
a iných kategórii ale zostane niečo 
aj na sobotu.

V sobotu od 9.00 budú dve súťaž-
né jazdy kategórie TT. Predpoklad 
je do 13.00 h. Do 13.50 spracova-
nie výsledkov a o 14.00 vyhlásenie 
výsledkov.
V každom prípade táto ojedinelá 
a atraktívna zábava stojí za to, aby 
ste na rybník v tento víkend prišli. 
Organizátori mienia počas súťaž-
ných jázd zorganizovať aj detské 
súťaže. r

MoDeláRi 
na rybníku

gooDSPortS INtErNatIoNal SloVENSKo 
v spolupráci s Kultúrnym centrom bojnice

pripravujú:

13. lEtNÝ baSEballoVÝ KEmP
pre dievčatá a chlapcov vo veku 

9 - 17 rokov

termín: sobota 4. júla - nedeľa 
12. júla 2009
Miesto: Rekreačné zariadenie 
Hlboké nad Bojnicami
Americkí tréneri, baseball, angličtina, 

umelecké dielne, ohňostroj, nočná 
hra, baseballové kartičky, výlety, 
paintball pre deti staršie ako 15 ro- 
kov...
cena: 150,00 €
registrácia: Katarína Pavlovská
0949 705 507
pavlovska.katarina@gmail.com

informácie pred a počas kempu: elza Dadíková 0903 627 421, elza.dadikova@gmail.com
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