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Iste k „lenonizmu“ (LEN ON), aj 
to iba menom, prispel populárny 
spevák Beatles, skôr však dávno 
pred ním panoval kult jedného, 
jediného, najmúdrejšieho, 
ktorý nieže nemal ale nezniesol 
konkurenciu. Pravdu mal len 
on. Od tých, ktorí si to iba 
mysleli, až po tých, ktorí o tom 
i hovorili, presadzovali, často 
hlava-nehlava. Politici sú 
viditeľní, preto takýto prejav 
často prischol tomu-ktorému ako 
prívlastok. Napohľad skrytejší 
sú tí malí „Lenonovia“ z nášho 
vchodu, ulice, pracoviska... 
Sami presvedčení o svojej 
neomylnosti presviedčajú seba 
i všetkých v okolí, pohŕdavo 
pozerajú na tých, ktorým nestačí 
presvedčivý výstup ale žiadajú 
argumenty a fakty. Dialóg 
nepripúšťajú, pretože ONI sa 
už dávno rozhodli a jediným 
ich cieľom je „prevalcovať“ 
oponenta. Možné omyly sa 
potom sedemnásobne dlhšie 
riešia a liečia. Zatiaľ ubehne 
ozaj veľa vody a na demagóga, 
pardón, na „lenona“ sa zabudne. 
Poznáme to od zostavovateľov 
reprezentačnej jedenástky 
futbalistov v miestnej krčme 
(po zápase) až po voľby (od 
komunálnych po prezidentské), 
ale aj pri rozhodovaní...
zjednosmerniť našu ulicu alebo 
nie (zatepliť dom, vysadiť 
stromy alebo len kríky...)
Vyhmatnúť z prejavu 
argumenty, vyvarovať sa 
ješitnosti alebo lenonizmu, to si 
žiada...ak nič iné tak uvažovať.
 Vydavateľ

Žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rok 2010 pre 
subjekty v oblasti kultúry 
a športu Podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia 
č. 2/2006 zo dňa 19. 
apríla 2006 MČ môže 
zo svojho rozpočtu a z 
prostriedkov peňažných 
fondov poskytovať dotácie 
právnickým a fyzickým 
osobám, podnikateľom 
(ďalej len subjekt), ktoré 
majú sídlo alebo trvalý 
pobyt na území mestskej 
časti Bratislava Devínska 
Nová Ves, alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú 
činnosť, alebo poskytujú 
služby obyvateľom 
mestskej časti. Žiadosť 
o dotáciu predkladá 
subjekt písomne na 
adresu miestneho úradu 
na osobitnom tlačive 
do 30. septembra na 
nasledujúci rozpočtový rok.
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KRÁTKE SPRÁVY2   Z radnice • VW Slovakia   3   Vylúčení 
občania – Čistička odpadových vôd  
4   Kultúra • Istracentrum
5   Spoločenská kronika • TC Eleganza
6   Ako sa rodí ihrisko   7   Inzercia
8   Z policajného zápisníka • Futbal

V uvedenom termíne môžete bezplat-
ne odovzdať odpady z domácnosti s 
obsahom škodlivín na troch odberných 
miestach:

 �Opletalova� ulica – pred železnič-
nou stanicou

 �Istrijská� ulica – pred požiarnou 
zbrojnicou

  Eisnerova�ul.�– pod terasou Milana 
Marečka

Odovzdať môžete nasledujúce nepo-
trebné veci (odpady): televízory, rádiá, 

počítače, tlačiarne, chladničky, mraz-
ničky, olovené batérie, motorové a 
prevodové oleje, staré farby, riedidlá a 
rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odo-
vzdané v tesne uzatvorených obaloch 
(bandasky, súdky, plastové fľaše a 
pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú 
zodpovední pracovníci, ktorí vám ochot-
ne poradia v prípade nejasností a ktorí 
od Vás odoberú prinesený odpad.
Využite�túto�príležitosť�a�zbavte�sa�zlé-�
ho�a�nepotrebného�odpadu.

ZbER odPadu Z domÁcnoSTi 
s obsahom škodlivín

 

Pohľad na Pieskovec dnes. Aký bude o niekoľko rokov?

KATALÓG 2010

Potrebujete 
doTáciu?

obchodov a služieb pre 
obyvateľov DNV pripravuje
vydavateľstvo DEVEX. 
Uzávierka dodania 
podkladov 
a objednávok bude 
30. november 2009.

Spoločnosť Marius Pedersen vykoná dňa 26. 9. 2009 
v čase od 9.00 do 13.00 hod.
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Z radnice
Miestne zastupiteľstvo (MZ) sa zišlo 
dňa 10. 9. 2009 na riadnom zasad-
nutí. Prijatých uznesení vyberáme.
MZ MČ DNV 
- požiadalo starostu  MČ  DNV 
zabezpečiť rokovanie s Volkswage-
nom Slovakia, a. s. o možnosti vy-
budovať  spoločnú  veľkokapacitnú 
Čistiareň odpadových vôd na mies-
te súčasnej slúžiacej Volkswagenu 
Slovakia, a. s. za účasti poslancov 
Miestneho  zastupiteľstva  mestskej 
časti  DNV,  zástupcov  politických 
klubov, a požiadalo starostu MČ 
DNV  o  požiadanie  Volkswagenu 
Slovakia, a. s. o predloženie inves-
tičných  zámerov  spoločnosti  na 
území  mestskej  časti  v  období  ro- 
kov  2009  –  2012  a  predložiť  ich 
na  prerokovanie  Miestnemu  zas-
tupiteľstvu MČ DNV,
- zobralo na vedomie  Dôvodovú 
správu o obstaraní návrhu zadania 
pre  spracovanie  Urbanistickej  štú-
die Bratislava DNV pri Glavici a  jej 
prerokovaní a schválilo Zadanie pre 
spracovanie  Urbanistickej  štúdie. 
- zobralo na vedomie  Dôvodovú 
správu o obstaraní návrhu zadania 
pre  spracovanie  Urbanistickej  štú-
die  časti  zóny  východ  a  jej  prero-
kovaní,  schválilo  Zadanie  pre 
spracovanie  Urbanistickej  štúdie 
časti zóny východ v mestskej časti 
Bratislava  DNV  v  znení  pripomie-
nok, požiadalo starostu MČ DNV, 
aby  v  priebehu  38.  až  39.  týždňa 
prerokoval  s  Volkswagenom  Slo-
vakia, a. s. a so spracovateľmi ur-
banistických štúdií harmonogram a 
postup  prác  a  informoval  o  týchto 
výsledkoch  v  rámci  mimoriadneho 
zastupiteľstva  dňa  29.  9.  2009  a 
zároveň  v  tomto  termíne  starosta 
predložil aj zámer revitalizácie nám. 
J.  Kostru  podľa  porovnávacej  štú-
die „Nové centrum“ ateliéru Peichl 
a partner, 

- zobralo na vedomie  Správu  o 
začatí  obstarávania  Územného  plánu 
centrálnej  mestskej  zóny  v  mestskej 
časti  Bratislava  DNV,  odsúhlasilo  vy-
hodnotenie  stanovísk  a  pripomienok 
uplatnených  pri  oznámení  a  začatí 
obstarávania
- odložilo  prerokovanie  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava DNV, ktorým sa určujú pra-
vidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území MČ DNV 
do 31. 10. 2009, zobralo na vedo-
mie Správu o postupe mestskej časti 
Bratislava DNV v prípade prevádzky Bi- 
liard klubu v Bratislave na Istrijskej ul. 
č. 82,
- zobralo na vedomie  sťažnosť 
obyvateľov  mestskej  časti  Bratislava 
DNV na prevádzku Pizzeria Corleone, 
a  požiadalo  hlavného  kontrolóra, 
starostu  MČ  DNV  a  prednostu  MÚ 
MČ  DNV,  aby  o  výsledkoch  šetrenia 
a návrhu opatrení  informoval  MZ MČ 
DNV v termíne 10/2009,
- zobralo na vedomie kalkuláciu po-
hotovostného  bytu  v  Základnej  škole 
Ivana  Bukovčana  1,  zrušilo  UMZ  č. 
92/7/2009  zo  dňa  7.  7.  2009,  a 
požiadalo starostu  MČ  DNV,  aby 
požiadal primátora o trvalé vyčlenenie 
bytu v objekte ZŠ Ivana Bukovčana 1 
z bytového fondu hl. m. SR Bratislavy 
ako ubytovňu,
- neschválilo  pridelenie  služobného 
ubytovania pre p. Alenu Slivarichovú,
- uložilo prednostovi  MÚ  MČ  DNV 
pri  predkladaní  zámeru  na  odpredaj 
nehnuteľného majetku uvádzať aj jeho 
hodnotu podľa znaleckého posudku,
- schválilo,  stanovenie  podmienok  a 
vypísanie  verejnej  obchodnej  súťaže 
pri majetku určenom na odpredaj sta-
noví  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej 
časti  Bratislava  Devínska  Nová  Ves  v 
súlade  so  zákonom  na  základe  pot-
rieb  príjmov  kapitálového  rozpočtu 
MČ  DNV  v  príslušnom  rozpočtovom 
období a na účel  v  súlade s plnením 
Programu obce (mestskej časti),

- schválilo  zámer  predaja  pozemku 
parc. č. 293/1 o výmere 66m², od- 
deleného od pozemku parc. č. 293 
podľa  geometrického  plánu  č. 
17/2/2009 zo dňa 14. 7. 2009, par-
cela zapísaná na liste vlastníctva č. 1, 
schválilo zámer  predaja  pozemku 
parc.  č.  478/2  o  výmere  376  m², 
budovu súp. Č. 6215 Reštaurácia na  
štadióne,  postavenú  na  pozemku 
parc.  č.  478/2,  nehnuteľnosti  zapí-
sané na liste vlastníctva č. 1, formou 
verejnej  obchodnej  súťaže,  schválilo 
zámer predaja pozemku parc. č. 545 
o  výmere  513  m²,  pozemku  parc. 
č.  547/1  o  výmere  1359  m²,  bu-
dovy  súp.  Č.  5719  –  stavba  Kina 
Devín,  postavenú  na  pozemku  parc. 
č.  545,  nehnuteľnosti  zapísané  na 
liste vlastníctva č. 1141, formou vere-
jnej  obchodnej  súťaže  s  vyriešením 
prístupu k depozitu múzea hl. m. SR 
Bratislavy,  schválilo  zámer  predaja 
pozemku  parc.  č.  1398  o  výmere 
519  m²,  zapísaný  na  liste  vlastníctva 
č.  1723,  pozemku  parc.  č.  1397/2 
o výmere 1041 m², zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, budovy bez  súp. Č. 
–  stavba  bývalej  kapustárne,  posta-
vená  na  pozemku  parc.  č.  1397/2, 
za minimálnu kúpnu cenu stanovenú 
podľa  znaleckého  posudku,  formou 
verejnej obchodnej súťaže,
- schválilo  zámer  prenájmu  kance-
lárskych  priestorov  v  objekte  Viac-
účelového zariadenia na ul. Š. Králi-
ka 1 v DNV. Prenajímateľ je správcom 
pozemku  a  budovy  vo  vlastníctve  hl. 
m. SR Bratislavy na LV č. 1723, v kat. 
území DNV, parc. č. 2878/80 vo výš- 
ke  nájmu  podľa  schválených  Mini-
málnych  sadzieb  prenájmov  nebyto-
vých priestorov a pozemkov MČ DNV 
na  rok  2009,  schválilo  zámer  pre-
nájmu  kancelárskych  priestorov  na 
ul. Š. Králika 1  v DNV. Prenajímateľ 
je  správcom  pozemku  a  budovy  vo 
vlastníctve  hl.  m.  SR  Bratislavy  na 
LV č. 1723, v kat. území DNV, parc. 
č.  2878/80  vo  výške  nájmu  podľa 

schválených  Minimálnych  sadzieb 
prenájmov nebytových priestorov a 
pozemkov  MČ  DNV  na  rok  2009, 
schválilo  zámer  prenájmu  neby-
tových  priestorov  v  objekte  Viac-
účelového zariadenia na ul. Š. Krá- 
lika 1 v DNV. Prenajímateľ je správ-
com  pozemku  a  budovy  vo  vlast-
níctve  hl.  m.  SR  Bratislavy  na  LV 
č.  1723  v  kat.  území  DNV,  parc. 
č. 2878/80 vo výške nájmu podľa 
schválených  Minimálnych  sadzieb 
prenájmov nebytových priestorov a 
pozemkov  MČ  DNV  na  rok  2009, 
schválilo  zámer  prenájmu  časti 
pozemku parc. č. 210 o výmere 2,1 
m, parcela zapísaná na LV č. 1, za 
minimálnu cenu nájmu vo výške 10  
Eur/m²/rok, formou priameho pre-
nájmu,  schválilo  zámer  prenájmu 
pozemku parc. č. 1603/5 o výmere 
100  m²,  parcela  zapísaná  na  LV 
č.  1,  za  minimálnu  cenu  nájmu  vo 
výške 10 Eur/m²/rok, formou pria-
meho prenájmu, nesúhlasilo s uza- 
vretím  nájomného  vzťahu  na  poze-
mok parc. č. 2933 o výmere 251 m², 
pozemku  parc.  č.  2932  o  výmere 
357 m², parcely zapísané na LV č. 
950  z  dôvodu  umiestnenia  čiernej 
stavby na predmetných pozemkoch, 
- schválilo  zverenie  nehnuteľného 
majetku, pozemku parc. č. 491 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 
4197 m² , pozemok zapísaný na LV 
č.  3504  okrem  časti  pozemku  na 
ktorom je postavený komín a oplo-
tenej  časti  pozemku  na  ktorom  je 
umiestnená  základňová  stanica  vo 
vlastníctve spol. Telefónica O2 Slo-
vakia,  s.  r.  o.,  pre príspevkovú or-
ganizáciu DENOVA od 11. 9. 2009 
zverovacím protokolom,
- schválilo  poskytnutie  fin.  pros-
triedkov vo výške 2 tis. Eur. z Fondu 
sociálnej  starostlivosti  a  humanity 
na  čiastočné  krytie  úhrad  vybudo-
vania náhrobku zosnulého bývalého 
poslanca MZ MČ DNV Ing. Martina 
Lacka v prospech manželky.  zrb

  Celkovo 20 absolventov uni- 
verzít z celého Slovenska v 
týchto dňoch nastúpilo na po-
zície trai-nees v spoločnosti 

Volkswagen Slovakia, a. s., (VW 
SK). Počas jedného roka absol-
vujú trainee program a prejdú 
takmer všetkými výrobnými odde- 

leniami podniku. V prvej fáze 
budú trainees rotovať všetkými 
výrobnými prevádzkami a zapoja 
sa aj priamo do výroby. 
V druhej fáze trainee programu 
absolvujú rotáciu po nevýrob-
ných oddeleniach ako sú logis-
tika, plánovanie, či zabezpečenie 
kvality. Na záver budú vyslaní na 

jedno- až dvoj- mesačnú stáž 
v niektorom zo zahraničných 
závodov koncernu Volkswa-
gen. Trainees po ukončení pro-
gramu pokračujú v spoločnosti 
ako zamestnanci na vybraných 
oddeleniach, pričom mnohí z 
nich neskôr môžu postúpiť na 
manažérsku pozíciu.

       VoLKswAGen sLoVAKiA 
prijal dvadsiatku nových trainees



DEVEX 3

V ostatnom  čísle  Devexu 
som, vážení čitatelia, ro- 

zoberal situáciu okolo rozšíre-
nia Čističky odpadových vôd 
(ČOV), v Devínskej Novej Vsi.
Objasnil  som  vám  podstatu 
problémov, ktoré nás v blízkej 
budúcnosti očakávajú. 
Ako  bolo  povedané  rozšíre-
nie  ČOV,  hlavne  z  dôvodov 
potrieb  Záhorskej  Bystrice  a 
Lamača,  prinesie  našej  MČ 
alebo veľkej časti obyvateľov 
našej MČ nepríjemné problé-
my  so  znásobením  fekálio-
vých zápachov, zaplavovaním 
pozemkov  fekáliami  a  konta-
mináciou  pozemkov  v  okolí 
povodia potoka Mláka. 
Niektorý s obecných poslan-
cov, sa v tomto smere vyjad-
ril, že menšina, alebo niektorí 
občania  nebudú  spokojní  s 

hlasovaním  poslancov.  Čo  k 
tomu  dodať?  Myslím  si,  že  ak 
ide o ohrozovanie zdravia obča-
nov, alebo nedajbože o možný 
vznik  nejakej  epidémie,  tak  ta-
kéto  vyhlásenia  poslancov  sú 
nezodpovedné. 
Z hlasovania niektorých poslan-
cov  vyplýva,  že  neobhajujú  zá-
ujmy obce a  jej obyvateľov, ale 
záujmy  investorov.  Prečo  asi? 
Nuž  výstavba  je  predsa  obrov-
ský biznis, ale nie pre nás obča-
nov. Prečo by si nemala Záhor-
ská  Bystrica  a  Lamač,  vyriešiť 
problémy  s  vlastnými  hov....., 
tak ako každá obec na Sloven-
sku? Majú na to predsa dostup-
né  prostriedky  od  investorov, 
štátu  a  v neposlednom  rade aj 
z fondov EÚ. 
Ako  som  prisľúbil  v  minulom 
čísle predstavujem vám poslan-

cov, ktorí na mimoriadnom roko-
vaní MZ v dovolenkovom období 
rokovali a hlasovali za rozšírenie 
ČOV  pre  potreby  susedných 
obcí. 
Sú to nasledovní poslanci:
Šimkovič Miloslav  (nebývajúci  v 
DNV), Encinger Miroslav, Vargo- 
vá  Eva,  Pokorný  Fridrich,  Mráz 
Dezidér,  Dinuš  Marek,  Hirlän-
der Ivan, Baňas František. 
A samozrejme pán starosta Mráz 
to odsúhlasil.

Ak som na niektorého poslanca 
zabudol, tak sa vopred osprave-
dlňujem. Môže sa u pána vyda-
vateľa prihlásiť na doplnenie.
Čo ďalej? Čo občania, ak budú 
mať  z  dôsledkov  rozhodnutia 
týchto  poslancov  niekedy  ne-
riešiteľné problémy? Zastanú sa 
ich  títo  poslanci  a  pomôžu  im? 

Akú  zodpovednosť  ponesú 
voči  postihnutým  občanom? 
Môžem  zodpovedne  prehlá-
siť, že žiadnu. Takže je najvyš-
ší  čas  zamyslieť  sa  nad  tým 
ako  ďalej,  alebo  sa  budeme 
mlčky  prizerať  a  dovolíme  i 
naďalej takéto scenáre? 
Zdá sa mi, takýchto scenárov 
je v našej obci nejako priveľa. 
Spomeniem jeden, a to je Is-
trijská  ulica,  do  ktorej  sa  za-
hryzli nechutné štvorpodlažné 
panelové  objekty.  Naši  páni 
poslanci i s pánom starostom 
Mrázom  sa  tvária,  že  akože, 
však všetko je v poriadku.
Ja si dovolím tvrdiť, že to nie je 
v  poriadku,  vylúčení  občania 
túto výstavbu v petícii a na ve-
rejnom zhromaždení odmietli! 
pokračovanie nabudúce
                              
 Ing. Peter Ebringer    

VylÚčení občania

Čistička odpadových vôd

Zverejnenie zámeru
Výroba betónovej zmesi pre Poly-
funkčné územie Lamačská Brána 
Bratislava
Navrhovateľ, Bory Mall, a.s., Kríž- 
ková 9, 811 04, Bratislava, pred-
ložil Ministerstvu životného pros-
tredia SR podľa §22 zákona NR 
SR č. 24/2006 Z.z. o posudzova-
ní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“) zá-
mer „Výroba betónovej zmesi pre 
Polyfunkčné územie Lamačská 
brána Bratislava“. V zmysle §23 
ods. 3 zákona informujeme o tom-
to zámere verejnosť. 
Do zámeru je možné nahliadnuť 
na miestnom úrade DNV, Novo-
veská 17/A, Odbore výstavby a 
životného prostredia miestnosť č. 
20 do 28.9.2009 v úradných 
hodinách: 

pondelok   8.00 – 12.00 
           a 13. 00 – 17.00
streda   8.00 – 12.00 
           a 13. 00 – 16.00
štvrtok�      8.00 – 12.00

Verejnosť môže doručiť svoje pí-
somné stanovisko k zámeru Minis-
terstvu životného prostredia SR, 
nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va najneskôr do 28.9.2009

cesta k Marcheggským 
mostom

Ani cesta, ani stavba bytovky, ani... ale 
budovanie protipovodňovej ochrany. 
Pozostáva z výkopu  (aj 5 m hlboko) ktorý 
vypĺňajú ílom (neprepúšťa vodu) a vrchnú 
časť bude tvoriť navezená hrádza. Ílová 
zábrana zamedzuje presakovaniu vody v čase 
záplav, takže voda sa nedostane tak ľahko 
pod takúto bariéru a ďalšiu bariéru bude 
tvoriť hrádza. Žeriav skrytý medzi stromami 
je na mieste budovania prečerpávačky. Tá 
bude slúžiť pre prípad nutnosti prečerpávať 
vodu z potoka Mláka do rieky Morava.

Toto sme našli, bude sa čosi 
diať na území Devínskej a my 
občania by sme radi vedeli, čo 
dobrého nás čaká. Mohol by 

nám to povedať niekto z kom-
petentných pánov poslancov, 
jednoducho, zrozumiteľne a 
objektívne (kde to bude, čo to 

bude, čo to bude stáť nás 
daňových poplatníkov, ako to 
ovplyvní kvalitu nášho života 
atď.)

Občania bn a gh

našli sme a pýtame sa  ▲ ▲
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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

21. - 25. 9. Vyčistíme Devínsku
- projekt určený deťom materských škôl a žiakom základných škôl

3. 10. o 16. hod.
Medzinárodné majstrovstvá Bratislavy v 

akrobatickom rock’n’role – Slovenský pohár
vstupné: dospelí 2 € ( 60,25 Sk ), deti 1 € ( 30,12 Sk )

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

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: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

26. 9. Petronel Carnuntum a Hainburg
- autobusový výlet od 10.00 h
miesto stretnutia: TIK, Istríjská 49,  

3. 10. od 7.00 hod.
Otvorenie hubárskej sezóny - výlet, stretnutie pred TIK-om

16. 10. od 15. hod.
Šarkaniáda - v spolupráci s o.z. Hlaváčik

V múzeu Chorvátov na Slovensku, 
Istrijská 68. Výstava potrvá do  
31. 10. 2009
 Príbehy dvoch kolies alebo Zo 
života starých bicyklov je autor-
ská výstava znalca a zberateľa 
bicyklov Petra Pavča, ktorá pred-
stavuje bicykel ako spoločníka 
človeka v tých najrozmanitejších 
situáciách.
 Prostredníctvom konkrétnych 
ukážok využitia bicykla v bežnom 
živote ľudí ponúka návštevníkom 
viacero zaujímavých pohľadov na 
tento dvojkolesový stroj. Výstava 
takisto dokumentuje vývoj cyklis-
tiky na Slovensku od jej počiatkov 
až do polovice dvadsiateho storo-
čia a technický vývoj bicykla na 
základe originálnych artefaktov - 
historických bicyklov. 
Návštevníci sa môžu tešiť i na „bi-
cyklové kuriozity“ ako napríklad 
funkčný bicykel vyrobený z bam-
busu alebo bicykel, ktorý sa pou-

žíva pri futbale na bicykloch - tvz. 
bicyklobale. Bývalé cesty pohrani-
čnej stráže, ktoré sa v tejto mes-
tskej časti Bratislavy nachádzajú, 
sa v súčasnosti využívajú ako cyk-
listické trasy nivou rieky Moravy. 
Výstava má preto veľký potenciál 
osloviť okrem návštevníkov, zau-
jímajúcich sa o históriu vzniku a 
vývoja bicykla, aj skalných fanúši-
kov cyklistiky a priateľov zdravého 
eko pohybu na dvoch kolesách.

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu
Art gallery Devín (Brigádnická 
27) pozýva na výstavu v oblasti 
grafiky a kombinovanej maľby 
pod názvom Imaginácie.
Tamara Kolenčíková uplatňuje 
v kompozícii svojich diel prvky 
geometrickej abstrakcie. Žije 
a pracuje v Bratislave.
Výstava T. Kolenčíkovej je 
v Devíne od 18. 9. 
do 18. 10. 2009.

„Snažme sa robiť iba 
veci, ktoré považujeme za 
správne. Možno budú nad 
našimi možnosťami, 
možno nebudeme mať 
na ne dostatok síl, možno 
nám nebude stačiť čas na 
ich realizáciu a možno sa 
nikdy nedozvieme konečný 
výsledok. Ale ak nebude-
me robiť nič, alebo ak si 
nájdeme dôvody, prečo tie 
správne veci neuskutoč-
niť, potom nielenže nič

poriadne neurobíme, ale 
nebudeme ani šťastní“. 
� Mahatma�Ghandi

dkdevin@amfik.sk

ProGrAM kina deVÍn
v devíne (nie v devínskej)

30. 09. 2009 o 19.00 h
StiahNi Ma DO PEkla

USA, 2009, horor, t 
99 minút, MP-15

 Slovenská sporiteľňa odporúča 
svojim klientom, ktorí za letenku 
spoločnosti SkyEurope zaplatili 
platobnou kartou a ich let sa ne-
uskutočnil, aby podali oficiálnu 
reklamáciu v obchodnom mieste 
banky.
 Reklamáciu je možné podať 
bez ohľadu na to, či klient platil 
debetnou alebo kreditnou kartou. 
Spolu s reklamáciou je potrebné 
predložiť aj letenku. 
 Reklamáciu je potrebné podať 

najneskôr do 120 dní od termínu 
plánovaného odletu. Uplatniť si ju 
už teraz môžu všetci, bez ohľadu 
na to, kedy sa mal let uskutočniť.
 Na Slovenskú sporiteľňu sa v tej-
to súvislosti za posledné tri dni ob-
rátilo približne 200 klientov.
 Keďže spoločnosť SkyEurope 
využívala služby zahraničnej ban-
ky, posudzujú sa tieto reklamácie 
ako zahraničné a ich lehota na 
riešenie je dlhšia. Termín rieše-
nia pri zahraničnej reklamácií je 

v rozmedzí od 45 do 180 dní od 
podania.
 Kartové transakcie sú chránené 
medzinárodnými dohovormi kar-
tových spoločností s bankami. Tie 

umožňujú žiadať o vrátenie peňa-
zí pri neposkytnutí služby.
Úspešnosť reklamácie nie je mož-
né určiť, pokiaľ nie je reklamačný 
proces ukončený.

Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov môže využiť každý 
študent denného štúdia alebo interný doktorand vo veku od 18 do 26 
rokov. Všetci klienti dostanú výhodnú úrokovú sadzbu 6,80% p. a. a 
možnosť stanoviť prvú splátku úveru až na 9. mesiac roka, v ktorom 
je plánovaný koniec vysokoškolského štúdia. Od poskytnutia úveru 
do dátumu prvej splátky klient spláca úroky a poplatky. Úver môže 
byť vo výške od 1 700 do 8 500 eur a maximálna doba splatnosti je 
10 rokov. Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov je bez- 
účelový úver, študent teda nemusí dokladovať na čo použil poskyt-
nuté finančné prostriedky.

Ako postupovať 
v prípade reklamácie letenky
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Spolocenská kronikaˇ
Zosobášili sa

Miroslav KRAJČÍR�
a Mgr. Zuzana MARCIŇOVÁ

Daniel FRONC�
a Andrea RICHMANOVÁ

Mgr. Andrej HATALA 
a Michaela ZAPLETALOVÁ

Bc. Nikolaj NIKITIN�
a Mgr. Katarína STRAUSSOVÁ

Dušan GRACA 
a Petra FILLOVÁ
Blahoželáme�!

Marián PÍTEK
Filip SCHMIDA

Alex�IVAN
Emma BAKŠOVÁ

Vitajte�!

Jozeš KIŠ
Ľudmila MARCINKOVÁ

Marta BLESÁKOVÁ
Ružena KRÁLIKOVÁ

Ján ŠTEFLOVIČ
Martina POKORNÁ

Nech�odpočívajú�v�pokoji�!

Odišli z našich
radov

Na históriu a aj budúcnosť TC 
Eleganza sa budeme pýtať vedú-
ceho a zakladateľa TC Eleganza 
Ing. Milana Bačiaka. 

  Kedy vlastne vzniklo Tanečné 
Centrum Eleganza a čomu sa ve-
nujete? 
  TC  vzniklo  koncom  roka  1999 
na Základnej Škole P. Horova. V sú- 
časnosti  sa  TC  rozšírilo  do  troch 
mestských  častí  (Devínska  Nová 
Ves,  Lamač  a  Ružinov),  ale  základ-
ňa  napriek  tomu  zostala  v  rodisku 
tohto klubu – v Devínskej Novej Vsi. 
V  súčasnosti  máme  asi  80  členov. 
Trénujeme v pekných a na náš šport 
ako stvorených priestoroch Istracen-
tra. Venujeme sa hlavne tanečnému 
športu – predtým nazývanému spo-
ločenský  tanec.  Tance  ako  Tango, 
Valčík, či ča-ča a samba sú pre na-
šich  členov  denný  chlebíček.  V  sú-
časnosti trénujú v klube traja tréneri, 
všetci  finalisti  Majstrovstiev  Sloven-
ka, pričom dvaja  sme boli  dokonca 
Majstrami Slovenska Klárisa Ufnáro-
vá  v  latinsko-amerických  tancoch  a 
ja v štandardných tancoch. Trojlístok 
trénerov dopĺňa Attila Molnár.
  Aké vekové kategórie detí sú 
v TC Eleganza?
  Keďže chceme bojovať o najlep-
šie umiestnenia na celoslovenských 
aj  medzinárodných  súťažiach,  za-
číname  trénovať  s  deťmi  mladšie-
ho  školského  veku,  t.j.  prvákmi, 
druhákmi  a  tretiakmi.  Tí  tvoria  jadro 
a základňu, z ktorej  vyrastá budúca 
generácia tanečníkov. Tento rok plá-
nujeme  tanečné kurzy pre 9.  triedy 
ZŠ.  Aby  sme  nezostali  len  u  školá-
kov, TC má v sebe začlenené aj do-
spelé  páry,  ktoré  tancujú  najvyššiu 
– medzinárodnú triedu.
Ak  máte  záujem,  môžete  sa  prihlá-
siť  jednoducho  pomocou  formulá-
ra,  ktorý  nájdete  na  našej  webovej 
stránke www.eleganza.sk.
  Nájdu si u vás miesto aj dospe-
lí začínajúci tanečníci?
  Pre  tých,  ktorí  nemajú  záujem 
o  špičkové  športové  výkony,  ale  sa 

chcú  tancom  jednoducho zabávať, 
je tu Hobby Klub – tam sú tanečné 
páry staršie ako 18 rokov. Už v sep-
tembri  začíname  s  novým  kurzom 
a  tak  ak  chcete  prekvapiť  svojich 
známych  na  plese  nejakou  kroko-
vou variáciou, je teraz ten pravý čas 
začať.
Prihlasovací  formulár  nájdete  tak 
isto na našej webovej stránke: 
www.eleganza.sk.
  Za 10 rokov ste spravili iste 
veľa práce, pochváľte sa nejaký-
mi úspechmi!
 Áno. Za desať rokov sme sa stali už 
zabehnutým  a  akceptovaným  klu-
bom po celom Slovensku, ale  i  za 
hranicami SR. Môžeme sa pochvá-
liť viacnásobnými finálovými umiest-
neniami  na  Majstrovstvách  Sloven-
ska v štandardných tancoch ako aj 
v najťažšej kategórii - kombinácii 10 
tancov.  Okrem  toho  sa  naše  páry 
umiestňujú  vo  finále  a  víťazia  na 
postupových súťažiach a súťažiach 
neregistrovaných  párov.  O  kvalite 
TC svedčí aj fakt, že u nás trénujú aj 
páry z iných mestských častí. Kaž-
doročne organizujeme dve klubové 
súťaže a tradičné sa stali aj Gala ve-
čery TC Eleganza, kde sa stretávajú 
nielen deti a  rodičia z nášho klubu 
ale  aj  všetci  tancachtiví  občania 
mestskej časti.
  Čo ešte môžete ponúknuť na-
šim čitateľom?

  Robíme  individuálne  lekcie  pre 
páry,  ktoré  sa  pripravujú  na  plesy 
alebo stužkové. Veľmi obľúbené sú 
lekcie tanca pre budúcich novoman-
želov. Okrem toho robíme tanečné 
ukážky a úvodné predtancovania na 
podnikových oslavách, plesoch a aj 
súkromných večierkoch. V prípade 
záujmu prosím volajte telefónne čís-
lo:  0905/628  581,  alebo  pošlite 
e-mail na adresu:
eleganza@eleganza.sk 
  Aké máte plány do budúcnos-
ti?
  Hlavným  cieľom  je  mať  v  priebe-
hu  nasledujúcich  rokov  minimálne 
jeden  tanečný  pár  na  majstrovskej 
súťaži  na  stupni  víťazov.  Samozrej-
me  budeme  pokračovať  vo  výcho-
ve ďalších generácií a aj rozširovať 
spektrum  tanečných  žánrov.  Uva-
žujeme aj o zriadení disko a Latino 
sekcie. Chceme rozšíriť spoluprácu 
aj s MÚ Devínska Nová Ves tak aby 
sme mohli usporiadať medzinárod-
nú pohárovú súťaž. 

 Ďakujeme za rozhovor

Dovolím si ešte poďakovať všetkým 
našim  rodičom  a  priaznivcom  za 
poskytnutú morálnu, finančnú  i  inú 
pomoc a prajem všetkým školákom, 
aby  vykročili  do  nového  školského 
roku  tou  správnou  nohou  a  ostat-
ným veľa zdravia!

Uvítali sme
nových spoluobcanovˇ

nezvyčajný útvar
možno nájsť na Devínskej 
kobyle. Kde?. Nuž treba hľadať.
Čitateľovi -me- sa to podarilo 
a útvar pripomínajúci 
(každý si názov môže vytvo-
riť sám) odfotografoval.

Tanečné centrum 

eleganza 
začína desiatu sezónu
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Keď som sa pred siedmymi 
rokmi  prisťahovala  do  De-

vínskej,  z  okna  som  pozerala 
na  staré  „socíkové“  obrovské 
pieskovisko,  zabudnuté  prelie- 
začky, ktoré trčali z betónu po-
škodené  a  na  zhrdzavený  rám 
po  hojdačkách.  Potom  sa  mi 
narodili  deti  a  na  ihrisko  sme 
začali  občas  chodiť,  lebo  veď 
deti sa v piesku hrajú  rady. No 
pri predstave, koľko psov a ma-
čiek sa na tomto piesočku poh-
ralo pred mojimi deťmi, som sa 
radšej  pozbierala  a  odpútavala 
dietky iným smerom.
Potom  som  urobila  niekoľko 
výjazdov na miestny úrad, opy-
tovala  sa  pani  úradníčok,  či 
niečo s ihriskom neplánujú. Ne-
plánovali. Asi o pol roka som sa 
zoznámila  s Majkou,  ktorej  tiež 
pobyt na  ihrisku s dvomi deťmi 
nebol veľmi príjemný. A že poď-
me dačo urobiť! 

TAK SME Aj uroBIlI

To už sa pridala aj Silvia a spo-
ločne  sme  napísali  projekt  pre 

Konto  Orange,  no  neuspeli 
sme.  Potom  sme  napísali  pro-
jekt  na  obnovu  ihriska  pre  Ko-
munitnú nadáciu - a uspeli sme! 
Aj  keď  podaniu  projektu  pred-
chádzalo asi dvojmesačné, tak-
mer denné obliehanie miestne-
ho úradu kvôli pečiatke  (keďže 
pozemok ihriska je obecný, po-
trebovali  sme  ich  súhlas).  Od 
KNB sme dostali 15 000,- Sk. 
Nie  veľa,  ale  aspoň  na  nové 
hojdačky  bude,  povedali  sme 
si. No keďže Majka bola úžas-
ne  húževnatá  a  miestny  úrad 
obliehala  naozaj  zodpovedne, 
ku koncu roka 2007 pracovníci 
MČ začali s terénnymi úpravami 
a  prípravou  na  oplotenie  ihris-
ka.  Urobili  oplotenie,  bráničky, 
nový chodník, výsadbu stromov 
aj krovín. Medzitým sme hádzali 
letáčiky (že sme získali grant, že 
plánujeme  brigádu  a  „kto  mô-
žete  –  pomôžte“)  do  schránok 
okolitých  domov,  strkali  ich  do 
rúk rodičom na ihrisku sa vysky-
tujúcim  a  pomaličky  dávali  do-
kopy skupinku nadšencov, kto-
rým ich okolie nie je ľahostajné 

a ktorí mali  chuť priložiť  ruku k 
dielu. Koncom mája roku 2008 
bolo  oplotenie  dokončené  a 
my  sme  mohli  uskutočniť  dlho 
plánovanú  rodičovskú  brigádu. 
Tá  sa  uskutočnila  31.  mája  za 
krásneho  slnečného  počasia, 
účasti  asi  15  rodičov  a  8  detí. 
Ešte  predtým  sme  zabezpečili 
drevený  obklad  na  betónovú 
obrubu  ihriska,  drevo  sme  im-
pregnovali  a  nafarbili.  V  rámci 
brigády sme osadili  lavičky  (za-
betónovali, ošmirgľovali a natre-
li),  osadili  smetný  kôš,  farebne 
natreli  existujúce  preliezačky 
a  pripravili  stojan  na  závesné 
hojdačky. Tiež sme opravili exis-
tujúcu  preklápaciu  hojdačku  a 
vyčistili okolie pieskoviska. Die-
včatá – školáčky namaľovali na 
zem skákaciu „škôlku“.
  V  medzičase  sme  sa  snažili 
nájsť  vhodné  závesné  hojdač-
ky,  certifikované  a  dostupné  v 
krátkom čase. Zistili sme, že to 
nie je vôbec jednoduchá úloha, 
niektorí  podnikatelia,  keď  sme 
povedali,  že  u  nich  chceme 
minúť zhruba 10 000,- Sk, sa s 
nami ani ďalej nebavili. 
Počas brigády a aj po nej sme 
urobili rodičovskú zbierku, ktorý 
vyniesla vyše 7000,- Sk. Vďaka 
týmto peniažkom sme mohli za-
kúpiť dve hojdačky na pružine, 
ktoré  v  týchto  dňoch  budeme 
osádzať na  ich miesto na  ihris-
ku.

Druhá ETAPA ...
7. augusta tohto roku pribudli na 
naše  ihrisko  nové  hracie  prvky 
pre  väčšie  deti  –  preliezačka 
„trojlístok“ a drevená kladina. 

Neobjavili sa tam len tak. Máme 
ich  tu  vďaka  Silvii,  ktorá  znova 
napísala projekt do Komunitnej 
nadácie,  znova  ho  šla  obhájiť, 
znova  zabezpečovala  finanč-
ný  príspevok  a  komunikáciu  s 
miestnym úradom (verte, nebo-
lo  to  ľahké), zabezpečila firmu, 
ktorá prvky osadila.
Na druhý deň – v sobotu 8. 8. 
sa na  ihrisku znova stretla sku-
pinka  rodičov  a  detí,  aby  sme 
okolie  ihriska  vyčistili,  vypleli, 
poopravovali,  čo  bolo  treba.  K 
tejto brigáde nám znova zapoži-
čala  náradie  Denova  (vďaka  p. 
Malinovi).

Čo SoM ChCElA 
PovEDAť, jE...

... že keď sa chce, tak veľa toho 
ide. Samozrejme, všetko je to o 
ľuďoch. Všetci sa nám mohli na 
naše  letáčiky  v  schránkach  a 
oslovovanie  na  ihrisku  vykašľať 
a  povedať  si,  že  je  to  obecné 
ihrisko,  tak  nech  sa  obec  sta-
rá. Som veľmi rada, že sa našlo 
dosť  takých, ktorí si  toto nepo-
vedali. 
... že som veľmi rada, že sa po-
maly zbavujeme pocitu – JE TO 
VŠETKÝCH a NIČIE ... myslím, 
že  tí, ktorí sa pričinili o obnovu 
ihriska, si viac všímajú, kto sa tu 
pohybuje a čo tu robí (tínedžeri 
alebo  babičky  hojdajúce  sa  na 
hojdačkách  určených  pre  deti, 
mládežníci,  ktorí  sa  po  veče-
roch nudia a priestranstvo ihris-
ka  je pre nich akýmsi  stretáva-
cím miestom ...). 
...že  musíme  najprv  sami  uká-
zať dobrú vôľu a ochotu, a po-
tom môžeme čakať, že sa k nám 
niekto pridá.
 ĎAKUJEM všetkým maminkám 
a tatinom (Majke M., Silvii, Maj-
ke G., Katke P., Adi, Monike K., 
Evke  R.,  Tomáškovej  a  Lukáš-
kovej mamine, Zuzke G., Petre, 
Paule  a  ich  manželom,  Škra-
banovcom,  Šudovcom  a  sa- 
mozrejme aj všetkým ostatným, 
ktorí  prispeli  na  obnovu  ihriska 
a  zúčastnili  sa  brigády  8.  8. 
2009,  ale  ich  mená  žiaľ  netu-
ším)! Boli ste úžasní a ja verím, 
že  budúci  rok  sa  nám  podarí 
ihrisko  zase  o  trochu  vylepšiť!  
Tiež ďakujeme MÚ MČ DNV za 
pochopenie pre naše úmysly a 
poskytnutú podporu.  MK

Ako sa rodí ihrisko



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € .  
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
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Cenník
kategória 1 vstup   permanentka - 5 vtupov
dospelí  7 € (210,88 Sk)    6 € (180,76 Sk)
dôchodcovia,  4 € (120,50 Sk)      2,80 € (84,35 Sk)
študenti, deti

Rekondičné a Relaxačné centrum
Termoakupresúrne masážne lôžka
P. Horova 12 na 1. poschodí, marekmraz@yahoo.com

trápia vás
 bolesti hlavy, chrbtice, rúk a nôh, kĺbov, cukrovka, žalúdočné 
problémy, problémy so štítnou žľazou,bolestivá menštruácia, 
šedý zákal a iné zdravotné problémy?

...príďte si k nám oddýchnuť, načerpať novú energiu, 
relaxovať a vyriešiť svoje zdravotné problémy.

otvorené: na telefonické objednávky

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Družstvo podielnikov Devín, Bra- 
tislava prijme do TPP zamestnanca 
na vykonávanie práce: ošetrovateľ 
hovädzieho dobytka na hospodár-
skom dvore v Devínskej Novej Vsi. 
Nástup ihneď.  Info: 6477 5862
• Prijmeme vyučenú kuchárku.
 Tel: 5920 9110

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-
BY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55.  Tel: 6477 4642

• Darujem papagája Agapurnis aj 
s klietkou. 
  Tel: 0915 755 749

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

• Predám pekný rodinný dom v BA 

III – Rača, ZP 90 m², UP 220 m², 
podpivničený, dvojgaráž, pozemok 
3,5 ar, VIS, studňa. Cena 273.000 €. 
 Tel. 0908 449 982

• darujem zariadenie 
     do fotokomory. 

 Tel: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika

 
  

• V tú istú noc zo 4. na 5. 9. sa 
neznámy páchateľ vlámal do novi- 
nového stánku na P. Horova. Po-
škodením spôsobil škodu 300 €, 
krádežou 1500 €.
• V nedeľu 13. 9. v čase 17.00 
– 18.00 h zhorela v teľatníku PD 
Devín slama v hodnote 1850 €.
• V noci z 13. na 14. 9. na J. 
Poničana neznámy páchateľ po-
škodil osobné motorové vozidlo. 
Škodu vyčíslili na 1000 €.
• Neznámy páchateľ 14. 9. po-
škodil na Istrijskej bankový automat 
Slovenskej sporiteľne. Spôsobil 
škodu 1000 €.
• Od roku 2008 sa 30-ročný 
páchateľ nebezpečne vyhrážal 
matke. Je umiestnený v cele pred-
bežného zadržania s návrhom na 
vzatie do väzby.
• Okolo polnoci 17. 9. neznámy 
páchateľ založil požiar v preda-
jni textilu pri benzínovom čerpadle 
(bývalý 7 statočných). Majiteľovi 
spôsobil škodu 40-tis. € a 20-tis. na 
budove.
 OO PZ DNV

• V pondelok 31. 8. neznámy pá-
chateľ na J. Poničana, v čase 21.00 
– 21.20 h, poškodil osobný výťah. 
Spôsobil škodu 375 € a znemožnil 
obyvateľom, najmä vyšších po-
schodí, dopraviť sa do bytov.
• Vo štvrtok 2. 9. o 7.05 h na Eis-
nerovej na prechode pre chodcov 
(blízko benzínovej pumpy a ob- 
chodu Lidl) zrazila vodička osob-
ného motorového vozidla 87-roč-
ného chodcu, ktorý po prevoze do 
nemocnice zraneniam podľahol.
• Až 4. 9. nahlásil majiteľ voz-
idla Škoda Roomster, že neznámy 
páchateľ mu koncom augusta voz-
idlo poškodil tak, že spôsobil škodu 
1000 €.
• V noci zo 4. na 5. 9. neznámy 
páchateľ na J. Smreka poškodil tri 
osobné motorové vozidlá. Škodu 
700 € vyčíslili zatiaľ iba na jednom 
vozidle.

- Janko, čím by 
si chcel byť?
- Poslancom!
- Ešte si to rozmysli, veď 
máš celkom dobré známky.

•••
Každý má svoje 
problémy. Niekto 
má riedku polievku, 
iný malé brilianty.

•••
- Aký je rozdiel medzi 
zákonmi a predpismi?
- Zákony sa prekračujú 
a predpisy sa obchádzajú.

•••
- Zaujímalo by ma, 
čo ženy predtým na 
chlapoch videli?
- Kedy predtým?
- Než vynašli 
peniaze a autá.

•••
Dobrá žena buď pije 
alebo nalieva. 

•••
 Ak muž otvorí žene 
dvere auta, je nové 
buď auto alebo žena. 

•••
 Beriem svoju ženu 
všade. Ona však vždy 
nájde cestu nazad.

FUTBAL

Súčasný prevádzkovateľ tenisové-
ho areálu na Delenej ulici nad fut-
balovým štadiónom sa intenzívne 
snaží priblížiť šport tým z nás, ktorí 
to potrebujú najviac, našim deťom. 
Okrem spolupráce s devínskono-
voveskými školami a škôlkami ponú-
ka svoje služby aj všetkým rodičom 
v DNV. 
Medzi najzaujímavejšie patrí teni-
sová škola pre deti od 5 do 15 ro- 

kov, v ktorej sú vítaní aj úplní za-
čiatočníci. Tí najšikovnejší z nich 
už dnes reprezentujú Devínsku v li- 
govej súťaži. Kompletnú ponuku 
športových aktivít pre vaše deti náj-
dete na:
www.teniscentrum.eu,
resp. na www.rychlarota.eu. 
Bližšie informácie sa dozviete na:
0907�217251,�
alebo 0904�996�328.

ŠPoRT pre naJmEnŠÍcH

So začiatkom nového školského roka 
sú spojené predovšetkým očakávania 
všetkých žiakov našich základných škôl, 
ako im tento nasledujúci výsledkovo 
dopadne. No nie sú to len očakávania 
len ich samotných, ale aj ich rodičov 
a predovšetkým tých, ktorí sa o nich z 
hľadiska odovzdávania nových vedo-
mostí ale aj ich výchove budú po celý 
školský rok vo väčšej miere času dňa o 
nich starať, ich učiteľov. Pred návalom 
školských povinností z prázdninových 
dní do ich plnenia, zorganizovala naša 
mestská časť DNV pre žiakov tretích a 
štvrtých ročníkov základných škôl I. 
Bukovčana 3 a P. Horova 16 futbalový 
turnaj.
 
Výsledky�turnaja
1.�miesto�štvrtáci ZŠ I. Bukovčana 3
 - so ziskom 7 bodov (na lepšie skóre)
2.�miesto štvrtáci ZŠ P. Horova 16 
- so ziskom 7 bodov
3.�miesto tretiaci ZŠ P. Horova 16 
- so ziskom 3 bodov
4.�miesto tretiaci ZŠ I. Bukovčana 3
 - bez bodového zisku
Najlepší� brankár:� Vilko Čizmázia – 
štvrták zo ZŠ I. Bukovčana 3
Najlepší�strelec:�Erik Bakoš – 
štvrták zo ZŠ P. Horova 16
Najlepší�hráč: Paťo Boris – 
štvrták zo ZŠ P. Horova 16
 
Každé súťažné mužstvo a každý vy-
hodnotený najlepší jednotlivec boli 
ocenení peknými pohármi a vecnými 
cenami, na ktoré finančne prispela 
mestská časť DNV. 
� JUDr.�František�Baňas,�
 zástupca starostu MČ DNV

Futbalový turnaj
žiakov i. stupňa
ZŠ I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 
v sobotu 4. 9. 2009

dvaja vlci
Raz večer vzal starý Indián svojho 
vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá 
prebieha vnútri každého človeka. 
Povedal mu:
 „Synku, tá bitka v každom z nás je ako 
bitka medzi dvoma vlkmi.
Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, 
smútok, sebeckost, hrubosť, nenávisť,

sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a 
ego. Ten druhý je dobrý. Je to radosť, 
pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skrom-
nosť, láskavosť, empatia, štedrosť, ver-
nosť, súcit a dôvera”.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po 
minúte sa spýtal: 
„A ktorý vlk vyhrá?”
Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého 
kŕmiš”.

4. liga seniori
1. kolo 19.8.
lok. DNV – Malinovo  0:1

2. kolo  26.8.
Blatné – lok DNV  0:2
g: adam 2

3. kolo  6.9.
lok. DNV – Most pri Ba 2:2
g: lorenc, M. Rischer 

4. kolo 13.9.
Rusovce – lok. DNV 3:1
g: lorenc

5. kolo  20.9.
lok. DNV. – Vajnory 1:1
g. lorenc

Novým trénerom lokomotívy 
DNV je Mgr. Peter hofmeister
 z


