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Oslava 
Nežnej revolúcie 

Pripomeňme si, že histo-
rické novembrové udalosti 
začali demonštráciami pri 

príležitosti osláv Medzinárodného 
dňa študentstva, v Bratislave už 
16. novembra, v Prahe na Národní 
třídě 17. novembra. Ich účastní-
ci, zväčša študenti vysokých škôl, 
niesli transparenty, ktoré dopĺňali 
slovnými požiadavkami. Vyjad-
rovali v nich kritiku vtedajšieho 
totalitného režimu a požadovali 
reformy školstva, ba i celej spoloč-
nosti. Postupne sa do nasledujúcich 
demonštrácií a verejných zhromaž-

dení zapájala aj široká verejnosť  
v státisícových zástupoch na území 
celého bývalého Československa. 
Nakoniec protestné zhromaždenia 
prispeli k nekrvavému odstráneniu 
komunistickej moci. Preto nazýva-
me tieto udalosti Nežná revolúcia.
Od roku 2001 oslavujeme 17. no-
vember ako Deň boja za slobodu  
a demokraciu. 
V rámci Festivalu slobody, ktorý 
organizoval Ústav pamäti národa 
v úzkej súčinnosti s Bratislavským 
samosprávnym krajom a s našou 
mestskou časťou DNV, sa 17. no-

vembra konal v našej mestskej časti 
Deň zatvorených hraníc. Jeho sú-
časťou bol bohatý program s rôz-
nymi prednáškami o útekoch cez 
hranice v bývalom socialistickom 
štáte. Nechýbali ani zaujímavé ve-
domostné kvízy.

Cyklomost slobody 
oslavoval s nami

Už od skorých dopoludňajších ho-
dín sa na Cyklomost slobody, ktorý 
bol hlavným dejiskom programu 
osláv v DNV, hrnuli zástupy ľudí 
z celej Bratislavy. Nechýbali ani 
návštevníci z Vajnôr, Ružinova, 
Petržalky, Karlovej Vsi, Dúbravky, 
či Rače.  Na otázku „Čo vás sem 
priviedlo, prečo ste sem prišli?“ – 
najčastejšie zaznievala odpoveď: 
Chcem(e) to vidieť. Chcem(e) si to 

pripomenúť. Veď je okrúhle výro-
čie, patrí sa spomenúť si.

„Zákaz vstupu bez 
vycestovacej doložky“

K najzaujímavejším atrakciám dňa 
patrila simulácia zatvorených hra-
níc na Moste Slobody, cez ktoré 
nebolo možné prejsť bez „vyces-
tovacej doložky“ s pečiatkou. Tie 
dostali návštevníci pri vstupe na 
most od „colníkov“, ktorí im pripo-
mínali, že pri návrate musia precliť 
všetky nakúpené veci a musia sa 
vrátiť, lebo „vycestovacia doložka“ 
im platí iba v tento jediný deň. Na 
cyklomoste vládla skvelá nálada.  
V skutočnosti si všetci uvedomova-
li, že pred r. 1989 na smiech niko-
mu nebolo. 
 

STARŠÍ OBČANIA si historické okamihy spred 
30 rokov pamätajú veľmi dobre, veď mnohí z nich boli 
jej priamymi aktérmi. Mladšia generácia pozná udalosti 
pamätného roku 1989 iba sprostredkovane.

4. - 7. 12. 2019
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Vážení  
Devínskonovovešťania!

V ianočné sviatky  
a radostné očakávanie 
ich príchodu sú pre 

nás všetkých jedným z naj- 
krajších období počas roka. Či 
už sú to deti, ktoré sa tešia na 
darčeky, alebo dospelí, ktorí sa 
tešia na rodinné stretnutia  
a prestávku v práci a rušnom 
živote. 

Po celý december sme naplnení 
týmto špeciálnym pocitom 
očakávania. Vianoce vďaka 
posolstvu radosti  
a nádeje volajú po zmierení  
a vytváraní pohody pre 
všetkých okolo nás, sú sviatkami 
oslavovanými vo všetkých 
častiach sveta.

Vianoce sú časom, keď otvárame 
naše srdcia a pomáhame si viac 
ako obvykle. Je to obdobie, keď 
sa stretávame v kruhu našich 
rodín, schádzame sa  
a radujeme sa z narodenia 
Ježiša. Pamätáme na všetkých, 
ktorí už nie sú s nami,  
a nosíme ich v svojich srdciach. 
Sviatočné zvyky ukazujú naše 
bohaté dedičstvo, patriace 
všetkým generáciám, a našu 
vieru. Ak sa otvoríme posolstvu 
Vianoc, pomôže nám to byť 
lepšími ľuďmi.

Vážení obyvatelia, želám 
vám, aby ste strávili vianočné 
sviatky v kruhu svojich 
blízkych a privítali Vianoce  
v mieri, prosperite a šťastí.

Prajem vám šťastné  
a požehnané Vianoce!

Dárius Krajčír, váš starosta

Slávnostný akt sa bude ko-
nať 6. decembra 2019  
o 12.00 hodine. Svojou prí-

tomnosťou nás poctí veľvyslanec 
Chorvátskej republiky Aleksandar 
Heina, Ivan Penava, primátor 
mesta Vukovar, 
Zvonko Milas, 
štátny tajom-
ník a vedúci 
štátneho úradu 
pre Chorvátov 
mimo Chorvát-
skej republiky, 
Zdravka Bušić, 
štátna tajomníčka ministerstva za- 
hraničných vecí a európskych zá-
ležitostí Chorvátskej republiky, za 
účasti ďalších vzácnych hostí.    
Na návrh mestskej časti schváli-
li tento názov poslanci hlavného 
mesta SR Bratislavy začiatkom júla 
t. r. K tomuto pomenovaniu prispela 
skutočnosť, že Devínska Nová Ves 

je historicky obec s najpočetnejším 
osídlením chorvátskej menšiny na 
Slovensku a mesto Vukovar je naj-
väčším symbolom novodobých de-
jín Chorvátov a Chorvátska. 

Stručne si pripomeňme, že v smut- 
ne preslávenom vojenskom kon-
flikte od augusta do novembra 
1991 bránila Vukovar hŕstka dvoch 
tisícok ľahko ozbrojených voja-
kov Chorvátskej národnej gardy 
s civilistami. Protivníkom bola 
Juhoslovanská ľudová armáda  
a polovojenské jednotky s takmer  

40 tisíckami vojakov, ktoré dispo-
novali ťažkou vojenskou technikou.  
V priebehu bitky dopadalo na mesto 
až 12 000 delostreleckých granátov 
a rakiet denne. Žiaľ, smutným zá-
pisom do histórie zostáva fakt, že  
Vukovar bol prvým mestom na úze-
mí Európy po ukončení 2. svetovej 
vojny, ktoré bolo úplne zničené. Po 

87 dňoch inten-
zívneho oblieha-
nia a neustáleho 
bombardovania 
sa dostal Vuko-
var pod správu 
samozvanej Re-
publiky Srbská 
Krajina. Keď 

18. novembra 1991 Vuko-
var padol, niekoľko stoviek vojakov  
a civilistov bolo zmasakrova-
ných a najmenej 20 000 obyvate-
ľov bolo deportovaných z mesta  
a okolia. V r. 1998 sa konečne 
obyvatelia dočkali spravodlivosti 
a po podpise mierovej zmluvy sa 
dostal Vukovar späť pod kontro-
lu Chorvátska pod záštitou OSN.  
 (red)

„Staň sa Devínskonovovešťa- 
nom“ – takto znie slogan no-
vej kampane, ktorá má za 
cieľ motivovať ľudí, žijúcich  
a pôsobiacich v Devínskej Novej 
Vsi, aby sa prehlásili na trvalý 
pobyt v našej mestskej časti.  
Predovšetkým Bratislava ako cen-
trum množstva inštitúcií, organi-
zácií a vysokých škôl, i jej jednot-
livé mestské časti, sa dlhodobo 

stretávajú s problémom nenahla-
sovania si trvalého pobytu svojich 
obyvateľov. Síce tu študujú alebo 
pracujú, ale trvalý pobyt majú aj 
naďalej nahlásený vo svojom rod-
nom meste.  Kampaň zdôrazňuje, 
že „pokiaľ chceme krajšie miesto 
pre život, na mieste trvalého 
pobytu záleží.“ Poukazuje tak na 
priamu súvislosť medzi nahlaso-
vaním trvalého pobytu a kvalitou 

poskytovaných služieb. Zároveň 
vyzdvihuje význam príjmov z po-
dielových daní pre obce a mestá, 
ktoré sú prideľované na základe 
trvalého pobytu daňovníka. Naša 
mestská časť avizuje spustenie 
kampane už v najbližších dňoch 
a verí, že jej zámer sa podarí pre-
sadiť medzi „obyvateľmi-neobyva-
teľmi“ Devínskej Novej Vsi.  
 Alexej Dobroľubov

Staň sa Devínskonovovešťanom 

Slávnostné pomenovanie novej 
ulice v Devínskej Novej Vsi
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves (MČ BA-DNV)
vás pozýva na pomenovanie novej ulice, ktorá dostane názov 
Vukovarská. Ulica sa tiahne popri obytnom komplexe Devínka, 
nachádza sa v blízkosti Eisnerovej a ulice Pod Glavicou.

VUKOVARSKÁ

ULICA

Uznesenie Miestneho zastupiteľ- 
stva Mestkej časti Bratislava-De-
vínska Nová Ves (ďalej len „UMZ“) 
č. 121/1/2019 – Miestne zastu-
piteľstvo Mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves (ďalej len 
„MZ MČ BA-DNV“) zobralo na ve-
domie plnenie uznesení MZ MČ 
BA-DNV termínovaných do 28. 10. 
2019, vrátane trvalo realizovaných 
uznesení z minulých rokov, pod-

ľa výsledkov vykonanej kontroly. 
UMZ č. 122/11/2019 – MZ MČ BA-
DNV zobralo na vedomie informá-
ciu o dôležitých rokovaniach sta-
rostu od posledného zasadnutia 
MZ MČ BA-DNV. 
UMZ č. 123/11/2019 – MZ MČ 
BA-DNV schválilo Rozpočtové 
opatrenia č. 3 k schválenému roz-
počtu MČ BA-DNV na rok 2019. 
Takisto UMZ č. 124/11/2019 MZ 

MČ BA-DNV schválilo dodatok č. 
1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti 
(SNM-Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku) v znení  podľa  pred-
loženého návrhu. 
MZ MČ BA-DNV prerokovalo ná-
vrh Všeobecného záväzného 
nariadenia č. ..../2019 z ....., kto-
rým sa mení Všeobecne záväz-
né nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves  zo zasadnutia z 13. novembra 2019
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Príďte si bez obáv zlegalizovať svoju stavbu

Ani Devínska Nová Ves 
nie je výnimkou. Jedným  
z plánovaných krokov, 

vedúcich k riešeniu dlhodobo sa 
vyskytujúceho problému nelegál-
nych stavieb, je aj rozhodnutie ve-
denia mestskej časti o ich dodatoč-
nej legalizácii. Starosta mestskej 
časti Devínskej Novej Vsi, Dárius 
Krajčír, i celé vedenie mestskej čas-
ti sa snažia, aby obyvatelia pocho-
pili výzvu k zodpovednému prístu-
pu v tejto záležitosti. Iba tak bude 
možné predchádzať sankcionova-
niu majiteľov nelegálnych stavieb.
Vedenie mestskej časti aktívne 
spolupracuje na kampani „Staň sa 
Devínskonovovešťanom“, ale záro-

veň si nechce zakrývať oči pred 
problémom stúpajúcej miery  
neohlasovania výstavby nových 
nehnuteľností. Trvalý pobyt a lega-
lizácia čiernych stavieb spolu súvi-
sia. Rozumný postoj obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi v podobe 
spolupráce s mestskou časťou sa im 
rozhodne oplatí. 
V záujme riešenia aktuálnej situá- 
cie preto vyzývame všetkých ob-
čanov, ktorí nemajú zabezpečenú 
potrebnú dokumentáciu, týkajú-
cu sa legalizácie ich stavieb, aby  
v svojom vlastnom záujme i v záuj-
me celej Devínskej Novej Vsi bez 
obáv prišli na Miestny úrad DNV  
dodatočne nahlásiť svoju nehnuteľ-
nosť. Vďaka vášmu zodpovednému 
prístupu sa vyhnete v budúcnosti 
pokutám. Do konca kalendárneho 
roka pripravujeme projekt, ktorého 
cieľom bude dôkladné zmapovanie 
aktuálneho stavu nehnuteľností  

v jednotlivých územných oblas-
tiach Devínskej Novej Vsi. Navyše, 
správne ohlásená stavba a riad-
ne vybavená dokumentácia vám 
pomôže v ďalšej bezproblémovej 
komunikácii s úradmi, čo oceníte 
najmä pri riešení rôznych poten- 
ciálnych komplikácií. Na staveb-
nom úrade sme v dôsledku do-
datočného ohlasovania stavieb 
nastavili procesy funkčne a efektív-
ne, pre individuálne potreby i pre 
podnety každého obyvateľa MČ 
DNV.
Veríme, že sa rozhodnete pre 
zodpovednosť a oceníte našu 
ústretovosť v otázke dodatočného 
udeľovania povolení pre vaše ne-
hnuteľnosti. Ďakujeme a tešíme 
sa, že sa so všetkými z vás, kto-
rých sa táto problematika dotýka, 
uvidíme na našom Miestnom 
úrade v Devínskej Novej Vsi.  
 Alexej Dobroľubov

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
na svojom zasadnutí 21. novem-
bra vznik Nadácie mesta Brati-
slavy, ktorá bude novým moder-
ným a transparentným systémom 
grantovej podpory mesta. 
Nadácia mesta Bratislavy sa svojím 
poslaním zameria v prvom roku 
fungovania na podporu rozvo-
ja kultúry a komunitného života 
mesta v napojení na výzvy, kto-
rým mesto čelí. Umožní efektívne 
prepojiť prierezové témy kultúry  
a komunít do jedného celku. Pri-
danou hodnotou bude systematic-
ká podpora neformálnych iniciatív, 
ako aj jednotlivcov formou štipen-
dií. Nadácia bude podporovať kul-
túrne a komunitné aktivity, ktoré 
sú významné pre rozvoj mesta  
z hľadiska jeho funkcie ako centra 
metropolitného regiónu.
Nadácia má od roku 2020 nahra-
diť grantový program na podporu 
kultúry Ars Bratislavensis, pričom 
do budúcna mesto počíta aj s ďal-
šími oblasťami podporovanými cez 
nadáciu.
O nastavení grantových progra-
mov v oblasti kultúry a rozvoja 
komunít bude mesto diskutovať aj  
s aktérmi a verejnosťou. Verejná 
prezentácia Nadácie mesta Brati-
slavy a jej programového zamerania 
sa uskutoční 18. 12. 2019 v Prima-
ciálnom paláci. Ďalšie informácie 
o činnosti nadácie mesto zverejní 
priebežne v najbližších mesiacoch. 
Prvé výzvy plánuje nadácia zverej-
niť začiatkom budúceho roka.
 (red)

Nadácia mesta
Bratislavy

Bratislavskí mestskí 
poslanci schválili  
názvy nových ulíc  
v rôznych mestských 
častiach. 

V Devínskej Novej Vsi vznikla 
15. novembra Ulica Leopol-

da Jablonku v tesnej blízkosti 
Ulice Ivana Bukovčana a Bridli-
covej ulice. Mestská časť Brati-
slava-Devínska Nová Ves navrhla 
pomenovať ulicu po Leopoldovi 
Jablonkovi. V roku 1929 bol zvo-
lený za správcu Obecnej ľudovej 

školy Masarykovej v DNV, aktívne 
pôsobil aj ako kultúrny pracovník  
a 30 rokov ako kronikár Devín-
skej Novej Vsi. Vďaka jeho pre-
cíznym a sviežim zápisom do 
kroniky môžeme i dnes historic-
ky verne rekapitulovať mnohé 
významné udalosti.
Asi ste postrehli, že mestskí 
poslanci odobrili ešte začiatkom 
júla tohto roku aj názov ulice 
pri obytnom komplexe Devín-
ka, v blízkosti Eisnerovej a ulice 
Pod Glavicou. Nová ulica sa volá  
Vukovarská. K tomuto pome-
novaniu prispela skutočnosť, 

že Devínska Nová Ves je pôvo-
dom chorvátska obec a mesto 
Vukovar je veľkým symbolom 
Chorvátska i Chorvátov. Pôvod-
ne požadované pomenovanie, 
jednohlasne schválené poslan-
cami  MČ BA-DNV, aby ulica nies-
la meno po saleziánskom kňazo-
vi a politickom väzňovi Antonovi 
Srholcovi, nespĺňalo požiadavku 
Mestskej kultúrnej komisie. Pod-
ľa nej významné osobnosti môžu 
prepožičať svoje meno ulici  
v Bratislave najskôr päť rokov po 
smrti. 
 (red)

Nové ulice v Devínskej Novej Vsi

(ďalej len „VZN BA“) č. 2/2014  
o úhradách za poskytovanie so-
ciálnych služieb, v znení VZN BA 
č. 5/2019 , ako i návrh VZN BA  
č. ..../2019 z ....., ktorým sa mení  
VZN BA č. 7/2016, 12/2014, 
12/2012, 10/2007 o dani z nehnu-
teľností.
UMZ č. 125/11/2019 – MZ MČ-
DNV schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves (ďalej len 
„VZN DNV“) číslo 2/2019  zo dňa 
15. mája 2019, v  znení VZN DNV č. 
4/2019, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre príležitostné trhy na 
území MČ DNV podľa predložené-
ho návrhu.
UMZ č. 126/11/2019 – MZ MČ-DNV 
schválilo predložený harmono-

gram zasadnutí Miestnej rady a MZ 
MČ DNV na rok 2020.   
UMZ č. 127/11/2019 – MZ MČ 
BA-DNV zobralo na vedomie in-
formáciu o prijatých opatreniach  
k správe z kontroly hospodárenia 
s verejnými prostriedkami a na-
kladania s majetkom MČ BA-DNV  
v roku 2018 v DNV Šport, s. r. o.
UMZ č. 128/11/2019 – MZ MČ BA-
DNV zobralo na vedomie Správu  

z kontroly vybraných kapitálových 
výdavkov v r. 2018.
UMZ č. 129/11/2019 MZ MČ BA-
DNV požiadalo do najbližšie-
ho zasadnutia MZ MČ BA-DNV 
predložiť na schválenie žiadosť 
Ing. Vladimíra Mráza vo veci Žia-
dosti o odpustenie úrokov, ako 
i Žiadosti o povolenie splátok  
v zmysle zásad hospodárenia MČ 
BA DNV. 

Uznesenia MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves  zo zasadnutia z 13. novembra 2019

Otázka nelegálnych 
„čiernych“ stavieb 
neprestáva byť, žiaľ, naďalej 
aktuálnou témou Bratislavy 
a jej mestských častí.
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V podvečer 26. novembra 2019 
sa v Základnej škole na Bukov-
čana 3 konalo verejné stretnu-
tie starostu a poslancov s ob-
čanmi Devínskej Novej Vsi. 
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť 
prítomných s konkrétnymi výsled-
kami práce starostu, činnosťou 
Miestneho úradu za uplynulé ob-
dobie jedného roka, ako i s plánmi 
do ďalšieho obdobia.
Medzi najdôležitejšie potreby 
občanov patrí určite bezpečnosť, 
preto sa prítomní mohli hneď 
na začiatku zoznámiť s informá-

ciou o nepretržitom monitoringu 
Dohľadového centra DNV, ktoré 
disponuje 17 kamerami a ďalších 
19 kamier sa do dohľadového sys-
tému pripravuje. Kvôli zvýšeniu 
bezpečnosti obyvateľov DNV bola 
zaslaná na Magistrát aj žiadosť 
na zriadenie policajnej stanice.  
K téme dopravy v našej mestskej 
časti starosta uviedol plány na rie-
šenie napojenia VW a Priemysel-
ného parku BA – DNV na obchvat, 
spomenul aj vybudovanie nového 
príjazdu do BA – DNV, ktoré pre-
dĺži Eisnerovu ulicu. Na stretnutí 

zazneli aj informácie o potrebe 
vybudovania záchytných parko-
vísk a najmä parkovacieho domu. 
Ako vysvitlo v neskoršej diskusii  
s občanmi, parkovací dom by veľ-
mi uvítali predovšetkým v lokalite 
pri železničnej stanici, kde parkujú 
mnohí obyvatelia aj z iných častí 
Bratislavy pri cestovaní vlakom do 
susedného Rakúska.
Istrijská, Novoveská, Delená, Po-
niklecová – to sú rekonštruované 
ulice v uplynulom období. Za nimi 
budú nasledovať v budúcom roku, 
samozrejme aj ďalšie. Charkovská, 

Stretnutie starostu a poslancov s občanmi
Starosta  Dárius Krajčír odovzdáva „vycestovaciu doložku” Odchádzame cez „zatvorené hranice“ 

Pri ceste do za- 
hraničia sme až  

do r. 1989 potrebo-
vali podobné vyces-

tovacie doložky

Spýtali ste  
sa starostu

Otázky môžete posielať 
na redakcia@mudnv.sk

Otázka: Ako uspela naša mestská 
časť, keď sa uchádzala o financie od 
vlády SR na podporu projektov?
Odpoveď: V rámci balíka fi-
nančnej podpory od vlády pre 
mestské časti sme uspeli s troma 
projektami. Na rekonštrukciu a revi-
talizáciu nášho rybníka dostaneme  
100 tis. €, na rekonštrukciu svieti-
diel, osvetlenia a herných prvkov 
do MŠ M. Marečka 16 dostaneme 
príspevok  vo výške 11 242 € a MŠ  
M.  Marečka 20 môže vďaka prí- 
spevku vo výške 21 134 € zmoder- 
nizovať vybavnie kuchyne, svietidiel, 
ale i systému osvetlenia. Tento dar-
ček pod stromček pre našu mestskú 
časť ma veľmi teší. Určite to prispe-
je k zvýšeniu kvality životného 
prostredia u všetkých obyvateľov  
a  v materských školách zasa pro-
speje našim najmenším. 
Otázka: V rámci sídliska v De-
vínskej Novej Vsi ste vyrúbali 
viacero stromov. Na prvý pohľad 
sa mi nezdali choré. Museli ste ich 
naozaj odstrániť?
Odpoveď: Opierajúc sa o odborné 
dendrologické posudky vám mu-
sím potvrdiť, že sa skutočne jednalo  
o stromy choré, ktoré mali vo väčšine 
prípadov aj poškodený alebo nedo-
statočne vyvinutý koreňový systém. 
Jedinou možnosťou bolo pristúpiť 
k výrubu, aby sa predišlo škodám 
na majetku, ale najmä na životoch 
obyvateľov. Nebolo to jednoduché 
rozhodovanie, ale v súčasnej situácii 
nevyhnutné. Verím, že po vypraco-
vaní plánu náhradnej výsadby bude 
možné vysadením nových stromov 
a zelene zlepšiť životné prostredie  
v okolí vašich bytových domov.
Otázka: Čím plánujete v našej 
mestskej časti začať nový rok 2020?  
Odpoveď: Na začiatku zimy plánu-
jeme zrealizovať kampaň, zameranú 
na audit v súvislosti s výskytom čier-
nych stavieb v našej mestskej časti. 
Chcel by som preto dodatočne vy-
zvať občanov, ktorí nemajú náležité 
dokumenty či povolenia k svojim 
stavbám, aby využili našu ponuku 
dostaviť sa na Miestny úrad, kde im 
vieme poskytnúť potrebné poraden-
stvo a bez pokút zabezpečiť zlegali-
zovanie výstavby ich nehnuteľností.  
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tlačív poskytol pán starosta Dá-
rius Krajčír spolu s vicestarostkou 
Beátou Janatovou. Rýchlo sa ujali 
svojej novej úlohy, usilovne pečiat-
kovali „doložky“ a rozdávali ich 
prichádzajúcim. Tí poslušne stáli 
v rade, aby sa im ušla „doložka“ na 
pamiatku.  Vietor vo vlasoch orga-
nizátorov i v pripravených tlačivách 
na stolíku spomienky neodvieval, 
ale naopak, prinášal. U niektorých 
starších ľudí bolo vidno dojatie, keď 
prechádzali za simulovanú hranicu, 
ale tentokrát už naozaj slobodne, 
po tridsiaty rok.

Most priateľstva  
naozaj spája                                                                                                     

Cyklomost slobody sa popoludní 
zapĺňal neuveriteľným tempom. 
Kráčala po ňom súvislá rieka ľudí  
v oboch smeroch. Popoludní  
o 15.30 h prišiel predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja  
Juraj Droba. Tam už na neho a jeho 
sprievod čakal krajinský radca Dol-
ného Rakúska Martin Eichtinger. 
Spolu so starostom Devínskej No-
vej Vsi Dáriusom Krajčírom prešli 

na rakúsku stranu 
na malé, nefor-
málne priateľ-
ské stretnutie 
a rozhovory. 
Pred 17.00 
hodinou sa vrá-
tili na slovenskú stranu. 
Nasledovali príhovory hlavných 
aktérov oficiálneho programu. 
Prítomným sa  postupne priho-
vorili - predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Dro-
ba, krajinský radca Dolného Ra-
kúska Martin Eichtinger predseda 
Správnej rady Ústavu pamäti ná-
roda Ján Pálffy, starosta Devínskej 
Novej Vsi Dárius Krajčír, Josef 
Reiter, starosta Engelhartsstettenu. 
Všetci vyzdvihli skutočnosť, že na 
rozdiel od minulosti máme dnes 
slobodu a otvorené hranice, sami 
rozhodujeme o smerovaní svojich 
životov. 

Spomienkové salvy
Jedným z najsilnejších okamihov 
celodenného programu bolo číta-
nie mien obetí, ktorí zahynuli pri 
pokusoch o útek cez komunistické 
hranice. Postupne zaznelo 40 mien 

obetí Železnej opony, 
40 dátumov narodenia, 

40 tragických okolností  
a dátumov ich úmrtia na 

hraniciach bývalého socia- 
listického Československa, 

dnes územia Slovenska. Patrili 
medzi nich nielen Slováci, ale aj 
občania poľskí, nemeckí i maďar-
skí. Za každým menom sa ozval 
výstrel na ich pamiatku. Vietor bol 
však nemilosrdný a ľadový, podob-
ne ako bývalý režim. Preto sa tichý 
pochod k Pamätníku obetí Želez-
nej opony v blízkosti Cyklomostu 
musel obísť bez zažatých sviečok. 
Zástupcovia pietnej delegácie po-
ložili k Pamätníku vence. 
Týmto aktom sa skončil slávnost-
ný deň a zástup ľudí sa v tichosti 
rozišiel. Všetci sme si znovu hlbšie 
uvedomili, aký dar sme si vybojo-
vali počas Nežnej revolúcie. V našej 
vlasti je nám dopriate užívať si slo-
bodu i demokraciu naplno. Neza-
budnime si ju chrániť. (red)

(Dokončeniena zo s.1)
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Ílová, Kosatcová, 1. mája sa môžu 
zasa pochváliť novými chodníkmi. 
Informoval o pláne rekonštrukcie 
bývalého kina Devín, reálnejšie 
kontúry naberie aj zámer na vy-
budovanie viacúčelovej športovej 
haly. Zrealizovalo sa vybudovanie 
váhy na vážený odpad v zber-
nom dvore a starosta informoval 
o sfunkčnení zberného dvora od 
januára 2020. Nezabudlo sa ani na 
obnovu detských ihrísk. Istra Cen-
trum sa hrdí novým mobiliárom  
a parketami, ešte ho čaká výmena 
okien. V štádiu rozpracovania sa 
nachádzajú projekty: Terasa Mila-
na Marečka, vyhliadková veža na 

Sandbergu, rekonštrukcia Klubu 
dôchodcov. V diskusii s občanmi 
sa starosta zhodol, že DNV bude 
aj naďalej pokračovať v procese 
zvyšovania transparentnosti a in- 
formovanosti občanov cez dis-
ponibilné elektronické a printové 
médiá. Pri preberaní otázok život-
ného prostredia rezonovala na 
stretnutí najmä problematika vý-
rubu stromov na uliciach I. Bukov-
čana a J. Poničana, kde starosta 
prítomným obyvateľom vysvetlil 
skutkový stav, ktorý je výsledkom 
sanácie nezdravých stromov s ne-
vyvinutým koreňovým systémom, 
ohrozujúcich životy a majetok 

obyvateľov. Ďalším problémom je 
existencia nedostatočne zmapo-
vaných technických sietí na úze-
mí DNV, preto MÚ DNV už dlhšiu 
dobu pracuje na eliminácii tohto 
stavu. Napomôcť tomu má aj dô-
kladná pasportizácia všetkých 
environmentálnych problémov  
a koncept novej výsadby stro-
mov a zelene. Na záver stretnutia 
starosta informoval občanov, že 
v spolupráci so zamestnancami 
Miestneho úradu DNV vyvinie ma-
ximálne úsilie na zlepšenie toku 
informácií pre riešenie aktuálnych 
problémov.   
 (red)

Otázka kurátorke FotoFóra 
2019, Lenke Rašković: Keď sa 
pozriete na jedenásť ročníkov 
tejto tradície, pričom ste konti-
nuálne participovali na prípra-
ve každej výstavy, ktorá vo vás 
rezonuje najviac?
Rozhodne vždy tá posledná, lebo 
úroveň fotografií našich členov 
FotoFóra neustále rastie, a to nie-
len do kvality, ale každoročne nám 
narastá aj kvantita fotografií. Ako 
ste počuli na vernisáži, momentál-
ne máme registrovaných 75 auto-
rov, ktorí na portál spolu pridali už 
viac ako 3400 fotografií. 
Kto z tohto veľkého množstva 
vyberá fotografie na výstavu? 
Je to náročný proces? 

Určite to nie je pri takom veľkom 
množstve jednoduché. Stará sa  
o to naša porota, ktorá je zložená 
zo zástupcov Istra Centra, Mú-
zea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, pomáha aj profesionálny 
fotograf a na tomto hodnotení sa 
zúčastňujem i ja, ako kurátorka.
Na vašej webovej stránke máte 
uvedené, že počas viacerých 
rokov ste boli úspešní v súťaži, 
ktorú organizuje Klub fotopub-
licistov Slovenského syndikátu 
novinárov a Štátna vedecká kniž-
nica Banská Bystrica. Pochváľte 
sa našim čitateľom, aký úspech 
ste dosiahli v tomto roku.
Získali sme ocenenie aj pre tohto-
ročný kalendár FotoFórum 2019, 

organizátormi súťaže bol vyhod-
notený  ako druhý najkrajší ka-
lendár Slovenska 2019 v kategórii 
Nástenné viaclistové kalendáre 
obcí. Veľmi sa z tohto úspechu te-
šíme a motivuje nás to do ďalšej 
tvorby a práce s fotografiou. Tieto 
kalendáre budú v predaji počas 
Vianočnej uličky, ale aj v Turistic-
kej informačnej kancelárii.
Otázka kurátorke ŽELEZNÁ 
OPONA, Lenke Encingerovej: 
Pri vernisáži sme sa dozvede-
li, že ste boli iniciátorkou tejto 
výstavy. Veľmi aktuálne bola 
zaradená do programu výstav 
Festivalu slobody k 30. výročiu 
Nežnej revolúcie v spolupráci  
s Ústavom pamäti národa. Čím 
sa líši vaša výstava od podob-
ných výstav v minulosti? 
Pre túto výstavu je typické, že 
sme k nej zozbierali množstvo 
cenných a doposiaľ nepubliko-

vaných fotografií zo súkromných 
zbierok. Samozrejme, veľa mate-
riálu pochádza aj z archívu Ústa-
vu pamäti národa.
Počas slávnostného otvorenia 
vernisáže ste sa na prítomných 
obrátili so zaujímavou výzvou, 
ktorá je určite aktuálna aj pre 
našich čitateľov.
Áno, vyzvala som prítomných 
hostí, aby sa iniciatívne pripojili 
do ďalšieho vyhľadávania foto-
grafií železnej opony a jej de-
montáže, najmä z našej oblasti 
Devínskej Novej Vsi, prípadne 
okolia, aby sa tieto materiály 
mohli v budúcnosti spracovať 
do knižného vydania. Veľmi rada 
túto výzvu posúvam aj ďalej či-
tateľom DEVEXu. Kontakto-
vať ma môžu na mailovej adrese       
encingerova.l@gmail.com.

Za rozhovory ďakuje Eva Čikelová

Kurátorky  o dvoch podnetných výstavách 

Vernisáž v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku na 
Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi dňa 7. 11. 2019, 
výstava FOTOFÓRUM 2019  a sprievodná výstava 
ŽELEZNÁ OPONA k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Zľava Lenka Rašković, kurátorka výstavy FotoFórum, Andrej Solár, ria-
diteľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, Rastislav Šimkovič, riaditeľ 
Istra Centra, Lenka Encingerová,  kurátorka výstavy Železná opona
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Mnohí majitelia psov 
netušia, že priamo  
v DNV máme kluby, 
ktoré im pomôžu 
zvládnuť správanie 
svojho miláčika. 

Nielen ľudia, ale aj 
psy potrebujú jasné 
pravidlá a poriadok. 
Príliš veľká voľnosť 

bez akejkoľvek výchovy môže spô-
sobiť chaos nielen v rodine, ale aj 
pri prechádzke majiteľa so psom 
na ulici. Horšia verzia nastáva, ak 
sa pes správa nebezpečne a dokon-
ca ohrozuje ľudí alebo iné zvieratá. 
Preto sú vo veľkej výhode tí maji-
telia, ktorí už od šteniatka svojho 
miláčika vedú jasnými povelmi  
a gestami. Nie každý majiteľ však 
má dostatok času a skúseností na 
to, aby takúto úlohu učiteľa a „vod-
cu svorky“ uspokojivo zvládol. Tu 
je pomoc a rada celkom ľahká. Ako 
máme školy pre deti, jestvujú aj vý-
cvikové zariadenia, akési školy pre 
psov. Pôvodne boli v našej mestskej 
časti tri výcvikové strediská. V sú-
časnosti pôsobia už len dve, lebo 
jedno z nich na Vápencovej ul. za-
niklo.
Výcviku športovej kynológie a obe-
dience (výcvik k poslušnosti) sa 
venuje Klub športovej kynológie 1. 
Členovia reprezentujú svoj Klub na 
menších i väčších súťažiach. Môžu 
sa pochváliť mnohými výnimočný-
mi úspechmi, majú medzi sebou 
niekoľko účastníkov majstrovstiev 
sveta. Okrem športovej kynológie 
ponúkajú aj výcvik základnej po-
slušnosti pre verejnosť. V kurzoch 
sa psy učia správnym reakciám 
na privolanie, odloženie (zostaň), 

chôdzu pri nohe, polohy pri nohe 
(sadni, ľahni vstaň), nevšímavosť 
voči psom a ľuďom, či odmietanie 
potravy z ruky a zo zeme. Po absol-
vovaní základného kurzu je možné 
pokračovať v pokročilom výcviku 
poslušnosti, ktorý psa pripraví na 
nižšie skúšky a súťaže. Kontakty na 
Klub športovej kynológie 1 nájdete 
na stránke www.ksk1.eu a infor-
mácie vám rada poskytne aj Vero-
nika Barbiriková osobne. 
Ďalším klubom, ktorý sa môže 
stať vaším pomocníkom, je SLO-
VENSKO agility klub, o. z.  Agi-
lity je vlastne kynologický šport, 
pri ktorom psík za pomoci psovoda 
prekonáva prekážky na parkúre,  

v poradí určenom rozhodcom. 
Vyhráva tím bez trestných bodov  
a v najlepšom čase. 
Parkúr pre psíkov môže mať až  
22 prekážok, napr. skočky, hojdač-
ku, kladinu, tunel, múr, stôl, kruh. 
Ak chcete spoznať prekážky pre 
agility, na stránke www.AgilityPar-
kur.ecco.sk nájdete všetky potrebné 
informácie alebo vám ich poskytne 
tréner Pavel Krátky.
Na záver dôležitá informácia: ako 
informujeme aj v článku o daniach 
za psa, pri predložení osvedčenia 
o absolvovaní základného výcviku 
poslušnosti si môže psovod náro-
kovať úľavu na dani za psa.   
 (red)

Aj psy sa potrebujú  
naučiť pravidlá

Dendropark 
sa utešene 
rozrastá
Spoločnosť „Zasaď strom“ da-
rovala pre Devínsku Novú Ves 
3 kusy stromov (Ginko biloba, 
Orech kráľovský, Čerešňa ja-
ponská), ktoré Denova obra-
tom vysadila v Dendroparku, 
aby sa ešte stihli zakoreniť do 
príchodu zimy, čomu veľmi pro-
spievalo novembrové daždivé 
počasie. 
Denova vysadila do tohto parku 
i ďalšie stromy, spolu ich bolo 
21 ks. Sú to napr. hlohy, gaštany 
jedlé, drienky, tamariška, liesky, 
jarabiny, okrasné jablone a čereš-
ne, orech, hrab, nájdete tu aj nové 
lipy, z ktorých sa budú naplno te-
šiť až naši potomkovia. Vysádzalo 
sa aj na sídlisku Stred (7 ks), síd-
lisko Kostolné (9 ks), Park Potočná 
(2 ks). Boli to rôzne druhy drevín, 
najmä jarabina, okrasná hruška, 
dub, hloh, lieska a borovice.
Zároveň štandardne súbežne pre-
biehalo aj posledné kosenie tráv-
nikov.  (red)

Ak predloží vlastník psa osvedčenie o absolvovaní základného výcviku 
poslušnosti, zaplatí polovičnú sadzbu dane za psa
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Na území našej mestskej časti 
máme pre našich štvornohých 

miláčikov zriadené dva výbehy pre 
psov, o ktoré sa stará a udržiava ich 
Denova. Výbehy majú vybudované 
oplotenie s bránkami, lavičky a na-
chádzajú sa v nich aj koše na psie 

exkrementy. Nájdete ich v parku  
J. Poničana, alebo vo výbehu „agi-
lity“ na ulici  Š. Králika/Smreka.  
Denova sa stará o vyprázdňovanie 
košov na psie exkrementy na celom 
území mestskej časti a postupne 
obmieňa staré za nové.   (red)

Výbehy pre psíkov
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Psí salónPsí salón

Strihanie a úprava 
psov všetkých 

plemien.

Zuzana Straková
Novoveská 9, DNV

0903 411 743

Veterinárna ambulancia

MVDr.  Vojtech Baculák
Novoveská 9, 841 07 Bratislava-DNV

Kontakt: v.baculak@zoznam.sk
Tel. č.: 02/64 77 06 36, 0905 237 994

Realizácia 
čipovania 

(cena 20 €)

S vlastnením psa sú spojené 
okrem dane za psa aj iné po-

vinnosti. Napríklad povinnosti 
podľa zákona 184/2018 Z. z. o ve-
terinárnej starostlivosti. Tento zá-
kon zaviedol od 1.9.2018 povinné 
čipovanie, ktoré sa týka aj našich 
domácich miláčikov. Psy, ktoré 
boli vrhnuté pred platnosťou 
tohto zákona, mali termín povin-
ného očipovania do 31. októbra 
2019. Teda predpokladáme, že váš 

domáci miláčik je už začipovaný  
a nehrozí vám pokuta za nedodr-
žanie tejto povinnosti. V prípade 
zanedbania sa môže pokuta vy-
šplhať do výšky 50 eur.
Je ešte dobré vedieť, že aj falšova-
nie dokladov alebo identity zvie-
raťa, jeho úmyselné opustenie 
a ponechanie napospas osudu, 
môže byť potrestané pokutou od 
400 do 1 000 eur.  
 (red)

Povinnosť čipovať

Daň za psa v Devínskej Novej Vsi
Mestská časť Bratislava-
Devínska Nová Ves podľa 
Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) č. 5/2014, 
v znení VZN MÚ DNV č. 
13/2015, spravuje o. i. aj daň 
za psa

V   tomto čísle vám poskyt-
neme stručné informá-

cie. Miestnymi daňami, medzi 
nimi aj daňou za psa, sa budeme 
podrobne zaoberať v nasledujú-
cich číslach. Teraz vám chceme 
poskytnúť základnú orientáciu  

o výške dane za psa. Predme-
tom dane za psa je pes starší ako  
6 mesiacov, chovaný fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou 
na území mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves. Zákla-
dom dane je počet psov.
Sadzba dane za jedného psa za 
kalendárny rok je:
•  35,00 € pre fyzickú osobu, kto-

rá je vlastníkom alebo držite-
ľom psa v bytovom dome;

•  7,00 € pre fyzickú osobu, ktorá 
je vlastníkom alebo držiteľom 
psa v rodinnom dome;

•  17,50 € pre fyzickú osobu, 
ktorá je vlastníkom alebo dr-
žiteľom psa v bytovom dome 
s výcvikom základnej posluš-
nosti a predloží o tom osved-
čenie;

•  3,50 € pre fyzickú osobu, ktorá 
je vlastníkom alebo držiteľom 
psa v rodinnom dome s vý-
cvikom základnej poslušnosti  
a predloží o tom osvedčenie. 

Mgr. Mária Oslancová
Oddelenie ekonomiky a rozpočtu, 

MÚ DNV
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S laureátmi sa zhováral Ján Žatko.

Pán Klačka, keď s Vami pred poldruha 
rokom robila rozhovor pre Týždeň v De-
vínskej Ľubomíra Petrova, práve ste boli 
ocenený Pamätným listom predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja, Ju-
rajom Drobom. Dnes ste čerstvý laureát 
ocenenia Devínskonovoveská holubica, 
ktorým Vašu celoživotnú prácu vyzdvihla 
Vaša rodná obec. Čo sa za uplynulé obdo-
bie udialo vo Vašom živote?
Hádam najvýznamnejšia udalosť, ktorú som 
za to obdobie prežil, bolo to, že ma vybrali 
ako spolu s ďalšími tromi ľuďmi ako osob-
nosť Devínskej Novej Vsi. Bolo to pre mňa 
veľmi povznášajúce. Uvedomil som si, že som 
svojej práci nikdy nepripisoval taký význam, 
ako to vnímali a ocenili tí, ktorí ma vybrali. 
V tomto období mi vyšli aj dve knižky. Jedna 
sa volá „Devínska kedysi“. Druhá publikácia 
nesie názov „Dolazak Hrvata u Devinsko 
Novo Selo“. 
Prečo ste sa rozhodli vydať tieto knižky  
a akým spôsobom ste zbierali materiál? 
Druhá knižka je o príchode Chorvátov do 
Novej Vsi. V chorvátskom záhrebskom ka-
pitulskom archíve som zistil, že zemepán 
devínskeho hradu Štefan Bátory bol v čase 
chorvátskej kolonizácie Novej Vsi súčasne 
zemepánom aj na dvoch panstvách zo zá-
padnej strany dnešného Záhrebu. V roku 
1539 dediny na jeho panstvách pri Záhre-
be vypálili Turci. Mnohých obyvateľov vzali 
do otroctva, ďalších namieste zabili a viacerí 
ušli do lesov. V lesoch ich pozbieral Štefan 
Bátory a doviedol ich sem na svoje devínske 
panstvo. 
Ako ste zistili presný rok, kedy Chorváti 
prišli do Novej Vsi (Nuovo Selo)?

V daňových súpisoch cirkevného desiatku  
v archíve záhrebskej kapituly je z roku 1539 
zachovaná jedna listina, ktorou záhrebská 
kapitula oznamuje panovníkovi, že nemô-
že postaviť na obranu Záhrebu ani jedného 
človeka. Dôvodom je, že Turci vypálili všetky 
dediny na ich majetkoch. Ľudí pozabíjali, 
vzali do otroctva alebo sa rozutekali. Okrem 
toho v súpise cirkevného desiatku z drobné-
ho obilia z roku 1540 je uvedené, že tento 
tu nie je, tento zmizol, tento zbehol a po-
dobne. Nikdy predtým, ani nikdy potom, sa 
takéto poznámky nevyskytujú. Keď si dáme 
do súvislostí listinu o zničení všetkých dedi-
niek v roku 1539 a k tomu rok 1540, kde je 
v daňovom súpise uvedené, že týchto ľudí tu 
niet, tak sa dá jednoznačne povedať, že jeseň 
1540, resp. jar 1541, sú dátumy, keď týchto 
ľudí pozbieral majiteľ devínskeho panstva 
Štefan Bátory a doviedol ich sem. 
Vrátim sa k objemnejšej knižke „Devínska 
kedysi“. Publikácia vznikla na základe fo-
tografií, ktoré ste zozbierali od Devínsko-
novovešťanov, a na základe starých zápis-
níc z obecných rád. 
Rozhodli sme sa, že zozbierané fotografie 
zdokumentujeme tak, aby zostali pre ďalšie 
generácie. Povedali sme si, že je vhodné ve-
dieť aj aké stanovisko k jednotlivým udalos-
tiam zaujímali úradné postavy. Problémom 

však bolo, že v DNV nie je zachovaný 
archív obce a ani archív fary. Hľa-
dali sme zdroje, kde by sa mohli 

nachádzať. Objavili sme ich  
v Modre. V pobočke bratislavské-

ho štátneho archívu v Modre sú 
zápisnice z obecných rád z prevažnej 

časti tohto obdobia. Z týchto zápis-
níc sme vlastne urobili takpovediac 

politický predhovor k fotografiám, ktoré sú 
potom tematicky rozložené ku každej téme. 
Keď ste preberali cenu Devínskonovoves-
ká holubica, veľmi zaujímavým spôsobom 
ste opísali vznik erbu DNV. Nazvali ste ho 
hovoriaci erb. Prečo?
Krátko po Nežnej revolúcii ma oslovil pra-
covník Istra Centra, Žigo Šimkovič, s po-
žiadavkou, či by sme nevedeli nájsť nejaký 
starý znak DNV. V župnom archíve som 
našiel jeden testament z prvej polovice 18. 
storočia, ktorý sa týkal jednej rodiny. Vtedaj-
ší richtár potvrdil platnosť testamentu nielen 
svojím podpisom, ale aj obecnou pečaťou 
odtlačenou v červenom vosku. Nie je v tvare 
súčasného gotického štítu, ale v barokovom 
štýle. Na štíte je holubica, ktorá sa vznáša vo 
vzduchu. Má roztiahnuté krídla, aj chvost  
a v pazúrikoch drží kríž. Táto holubica je sym-
bol patrocínia kostola v DNV – je ním Duch 
Svätý, tretia Božská osoba, ktorý sa znázor-
ňuje ako holubica. Preto je holubica aj v erbe. 
Pri preberaní ceny ste spomenuli aj známu 
vetu z básne Jozefa Kollára, Slávy dcera. 
Prečo?
„Stůj, noho! Posvátná místa jsou kamko-
li kráčíš.“ Myslel som to tak, že v DNV je 
naozaj nepreberné množstvo archeologic-
kých nálezov, počínajúc Devínskym jazerom, 
končiac sídliskami Kostolné a Podhorské. Sú 
tu doložené všetky kultúry od mladšej doby 
kamennej. Z množstva realizovaných vyko-
pávok je najcennejšia kultúra, ktorá dokladá 
existenciu centra Samovej ríše v 7. storočí 
práve v tejto lokalite. Nevymyslel som to ja. 
V rokoch 1926 – 1933  profesor Eisner, po 
ktorom je pomenovaná hlavná ulica na síd-
liskách, kopal na Múrniciach a malých Bres-
toch. Vykopal avarsko-slovanské pohrebisko, 
v ktorom našiel 883 hrobov. Všetky pochá-
dzajú z obdobia Samovej ríše. V publikácii 
„Devínska Nová Ves“ konštatuje, že toto je 
ten ľud, ktorý sa spomína vo Fredegarovej 
kronike. Tá hovorí o tom, že franský kupec 
Samo zorganizoval náčelníkov slovanských 
kmeňov a odolával nielen Avarom, ale aj 
Germánom. Dnes je už na mieste spomína-
ného pohrebiska pamätník. Je umiestnený 
vedľa cesty na Devínske jazero. Odhalenie 
tohto pamätníka patrí k významným udalos-
tiam, ktoré sa udiali v období medzi našimi 
stretnutiami. 

Predstavujeme VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Devínskonovoveská holubica s krištáľovými krídlami zosadla  
v deň výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi,  
10. októbra, na zaslúžilé osobnosti. 

Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica PhDr. Jozef Klačka
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Predstavujeme VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Milan, ty si bol dlhé roky architektom mest-
skej časti Devínska Nová Ves. Kedy si k nám 
nastúpil?
Bolo to v roku 1996. Predtým som robil zá-
stupcu prednostu Obvodného úradu životné-
ho prostredia. Keď nastali zmeny v štáte, tak 
som tam už nechcel pokračovať. 
To bola éra mečiarizmu, ak si dobre spomínam.
Áno. Pár rokov som bol na voľnej nohe. Potom 
som sa prihlásil na konkurz na toto miesto. 
Mal som vtedy už dve deti a manželka bola na 
materskej. Potreboval som mať stále zamest-
nanie. 
Prečo práve Devínska Nová Ves?
Do Devínskej som sa prisťahoval ešte pred 
revolúciou. Poloha sa mi páčila. Deti tu mali 
perfektné prostredie, krásnu prírodu, aj vidiek, 
aj mesto, aj veľa priateľov. Páčilo sa nám tu. 
My sme sa tu dnes stretli kvôli tvojmu dielu, 
Cyklomostu slobody. Prečo Rakúšania spo-
čiatku neboli nadšení myšlienkou výstavby 
tohto mosta?
V prvom rade bol problém v tom, že spočiatku 
prebiehala komunikácia medzi susednými ob-
cami. Jednoducho nebolo v ich silách postaviť 
takúto stavbu. Projekt sa rozbehol až vtedy, keď 
do toho vstúpili vlády a dostal sa medzi hlavné 
investície v rámci programu Interreg III. Slo-
vensko – Rakúsko. Prvý projekt, na ktorý som 
získal peniaze v rámci tohto programu, bol ur-
čený na prieskumy, analýzy, štúdie a vytvorenie 
podmienok na spoluprácu oboch strán. 
Čo bolo ďalej?
Na prácu urobenú v rámci prvého projektu 
sme nadviazali druhým projektom. Obstáli 
sme v konkurencii 80 – 90 projektov a dostali 
sme sa medzi 7 najlepších. Získali sme peniaze 
aj na projektovú dokumentáciu stavby. Druhý 
projekt bol veľmi náročný. Bolo treba získať 
všetky stavebné povolenia, spraviť kompletný 
inžiniering a súhlas dotknutých cezhranič-
ných komisií. Spolu to bolo 150 projektových 
stretnutí a sto kontrolných dní. Celý materiál 
sa stal podkladom na medzinárodnú súťaž na 
dodávateľa stavby. Ešte predtým som si urobil 
analýzu asi 400 mostov, kde som dospel k urči-
tým poznatkom, ktoré som potom zužitkoval. 
Ale riešenie mosta je úplne nové. Chcel som 
hľadať také riešenia, ktoré by nič nenapodob-
ňovali a neopakovali. Mal som víziu, aby bol 
most originálny.

V čom bolo nové tvoje riešenie?
Riešenie je nové tým, že oblúk nie je vrezaný 
do skaly, do ktorej by sa prenášali horizontál-
ne silové účinky. Oblúk cyklomostu sa vznáša, 
pretože vznikol stiahnutím nosníka do tvaru 
oblúka ponad rieku. Sú tam závesy aj z brehu 
a sú tam závesy, ktoré ho držia nad vodou. Ta-
kýto zavesený oblúk som zatiaľ nikde nevidel. 
Tento princíp je úplne novátorský. Výsledkom 
návrhu je úžasný pocit na vrchole oblúka, že 
človek sa vznáša a je oslobodený od gravitácie.
Prečo sa vybralo na stavbu mosta práve toto 
miesto?
Skúmali sme viacero miest, ale nakoniec vý-
počty a posudzovanie jednoznačne ukázali, že 
najviac vyhovuje pôvodná lokalita s historic-
kým mostom.
Stretol si sa pri výstavbe aj s nejakými prob-
lémami?
Celé obdobie výstavby bolo to veľmi náročné a 
absolútne ma fyzicky vyčerpalo. Keď sa stavba 
ukončila, mal som vysoké horúčky a bol som 
úplne zničený. 
Tvoja stavba získala aj niekoľko ocenení, 
môžeš ich predstaviť?
Hlavná súťaž stavieb na Slovensku sa nazýva 
„Stavba roka“. V tejto súťaži som v roku 2013 
získal tri ocenenia – nomináciu na stavbu roka, 
cenu ministra dopravy a druhé miesto v hlaso-
vaní verejnosti. Ďalšia súťaž, ktorú robí komora 
architektov, je CE-ZA-AR. V roku 2014 som 
v tejto súťaži získal cenu verejnosti. Most zís-
kal v hlasovaní verejnosti 18 347 hlasov z cel-
kového počtu približne 55 tisíc hlasov. Veľmi 
zaujímavé je ocenenie „Identifikačný kód Slo-
venska“, ktoré je určené pre umelcov. Ja som 
ho získal v roku 2014  ako vôbec prvý archi-
tekt v histórii tejto súťaže. Ale najviac si vážim 

súťaž na dizajn oceľových konštrukcií. Prvé 
kolo bolo česko-slovenské a stal som sa prvým 
Slovákom, ktorý ho vyhral. Dostal som sa do 
Liverpoolu na celosvetové kolo, kde bol cyk-
lomost zaradený medzi 10 vybraných stavieb, 
ktoré boli následne publikované v 50 jazykoch. 
Takto som sa dostal do povedomia odborníkov 
na celom svete.
Dnes sa stretávame na 30. výročie Nežnej 
revolúcie. Na tvojom cyklomoste je obrov-
ské množstvo ľudí. Aký máš dnes po rokoch 
pocit zo svojho diela?
Jednou z motivácií u mňa bolo, aby som v našej 
spoločnosti obhájil profesiu architekta. Žiaľ, u 
nás jestvuje veľa stavieb, ktoré nie sú kvalitné 
a nenesú všetky atribúty dobrej stavby. Mám 
radosť z toho, že po Bratislavskom hrade a 
Moste SNP je v rámci Bratislavy práve náš 
Cyklomost slobody treťou najviac turisticky 
navštevovanou atrakciou. Najviac ma však teší, 
že som medzi ľuďmi na stavbe od začiatku 
našiel podporu. Bol to vynikajúci kolektív per-
fektných ľudí a bola radosť s nimi robiť. Toto 
je pre mňa najväčší zážitok. Ako sme sa stretli, 
ako ich to zaujalo a ako sme to zrealizovali. 
Mám z toho dodnes dobrý pocit. 

Laureát ocenenia Devínskonovoveská holubica Ing. arch. Milan Beláček
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Milan, ty si bol dlhé roky architektom mest-
skej časti Devínska Nová Ves. Kedy si k nám 
nastúpil?
Bolo to v roku 1996. Predtým som robil zá-
stupcu prednostu Obvodného úradu životné-
ho prostredia. Keď nastali zmeny v štáte, tak 
som tam už nechcel pokračovať. 
To bola éra mečiarizmu, ak si dobre spo-
mínam.
Áno. Pár rokov som bol na voľnej nohe. Potom 
som sa prihlásil na konkurz na toto miesto. 
Mal som vtedy už dve deti a manželka bola na 
materskej. Potreboval som mať stále zamest-
nanie. 
Prečo práve Devínska Nová Ves?
Do Devínskej som sa prisťahoval ešte pred 
revolúciou. Poloha sa mi páčila. Deti tu mali 
perfektné prostredie, krásnu prírodu, aj vidiek, 
aj mesto, aj veľa priateľov. Páčilo sa nám tu. 
My sme sa tu dnes stretli kvôli tvojmu die-
lu, Cyklomostu slobody. Prečo Rakúšania 
spočiatku neboli nadšení myšlienkou vý-
stavby tohto mosta?
V prvom rade bol problém v tom, že spočiatku 
prebiehala komunikácia medzi susednými ob-
cami. Jednoducho nebolo v ich silách postaviť 
takúto stavbu. Projekt sa rozbehol až vtedy, keď 
do toho vstúpili vlády a dostal sa medzi hlavné 
investície v rámci programu Interreg III. Slo-
vensko – Rakúsko. Prvý projekt, na ktorý som 
získal peniaze v rámci tohto programu, bol ur-
čený na prieskumy, analýzy, štúdie a vytvorenie 
podmienok na spoluprácu oboch strán. 
Čo bolo ďalej?
Na prácu urobenú v rámci prvého projektu 
sme nadviazali druhým projektom. Obstáli 
sme v konkurencii 80 – 90 projektov a dostali 
sme sa medzi 7 najlepších. Získali sme peniaze 
aj na projektovú dokumentáciu stavby. Druhý 
projekt bol veľmi náročný. Bolo treba získať 
všetky stavebné povolenia, spraviť kompletný 
inžiniering a súhlas dotknutých cezhranič-
ných komisií. Spolu to bolo 150 projektových 

stretnutí a sto kontrolných dní. Celý materiál 
sa stal podkladom na medzinárodnú súťaž na 
dodávateľa stavby. Ešte predtým som si urobil 
analýzu asi 400 mostov, kde som dospel k urči-
tým poznatkom, ktoré som potom zužitkoval. 
Ale riešenie mosta je úplne nové. Chcel som 
hľadať také riešenia, ktoré by nič nenapodob-
ňovali a neopakovali. Mal som víziu, aby bol 
most originálny.
V čom bolo nové tvoje riešenie?
Riešenie je nové tým, že oblúk nie je vrezaný 
do skaly, do ktorej by sa prenášali horizontál-
ne silové účinky. Oblúk cyklomostu sa vznáša, 
pretože vznikol stiahnutím nosníka do tvaru 
oblúka ponad rieku. Sú tam závesy aj z brehu 
a sú tam závesy, ktoré ho držia nad vodou. Ta-
kýto zavesený oblúk som zatiaľ nikde nevidel. 
Tento princíp je úplne novátorský. Výsledkom 
návrhu je úžasný pocit na vrchole oblúka, že 
človek sa vznáša a je oslobodený od gravitácie.
Prečo sa vybralo na stavbu mosta práve toto 
miesto?
Skúmali sme viacero miest, ale nakoniec vý-
počty a posudzovanie jednoznačne ukázali, že 
najviac vyhovuje pôvodná lokalita s historic-
kým mostom.
Stretol si sa pri výstavbe aj s nejakými prob-
lémami?
Celé obdobie výstavby bolo to veľmi náročné a 
absolútne ma fyzicky vyčerpalo. Keď sa stavba 

ukončila, mal som vysoké horúčky a bol som 
úplne zničený. 
Tvoja stavba získala aj niekoľko ocenení, 
môžeš ich predstaviť?
Hlavná súťaž stavieb na Slovensku sa nazýva 
„Stavba roka“. V tejto súťaži som v roku 2013 
získal tri ocenenia – nomináciu na stavbu roka, 
cenu ministra dopravy a druhé miesto v hlaso-
vaní verejnosti. Ďalšia súťaž, ktorú robí komora 
architektov, je CE-ZA-AR. V roku 2014 som 
v tejto súťaži získal cenu verejnosti. Most zís-
kal v hlasovaní verejnosti 18 347 hlasov z cel-
kového počtu približne 55 tisíc hlasov. Veľmi 
zaujímavé je ocenenie „Identifikačný kód Slo-
venska“, ktoré je určené pre umelcov. Ja som 
ho získal v roku 2014  ako vôbec prvý archi-
tekt v histórii tejto súťaže. Ale najviac si vážim 
súťaž na dizajn oceľových konštrukcií. Prvé 
kolo bolo česko-slovenské a stal som sa prvým 
Slovákom, ktorý ho vyhral. Dostal som sa do 
Liverpoolu na celosvetové kolo, kde bol cyk-
lomost zaradený medzi 10 vybraných stavieb, 
ktoré boli následne publikované v 50 jazykoch. 
Takto sa cyklomost dostal do povedomia od-
borníkov na celom svete.
Dnes sa stretávame na 30. výročie Nežnej 
revolúcie. Na tvojom cyklomoste je obrov-
ské množstvo ľudí. Aký máš dnes po rokoch 
pocit zo svojho diela?
Jednou z motivácií u mňa bolo, aby som v na-
šej spoločnosti obhájil profesiu architekta. Žiaľ,  
u nás jestvuje veľa stavieb, ktoré nie sú kva-
litné a nenesú všetky atribúty dobrej stavby. 
Mám radosť z toho, že po Bratislavskom hrade  
a Moste SNP je v rámci Bratislavy práve náš 
Cyklomost slobody treťou najviac turisticky 
navštevovanou atrakciou. Najviac ma však teší, 
že som medzi ľuďmi na stavbe od začiatku 
našiel podporu. Bol to vynikajúci kolektív per-
fektných ľudí a bola radosť s nimi robiť. Toto 
je pre mňa najväčší zážitok. Ako sme sa stretli, 
ako ich to zaujalo a ako sme to zrealizovali. 
Mám z toho dodnes dobrý pocit. 
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Vianočné tradície
Ľudové zvyky a tradície sú 
bohatým kultúrnym dedičstvom 
každého národa. 

Pani Željana, prezraďte našim čitateľom ako 
vyzerajú zvyky na Štedrý večer v Chorvátsku?
Vianoce sú nepochybne najkrajšie sviatky v roku 
aj v Chorvátsku. Veľa zvykov sa rokmi zmenilo 
alebo aj úplne zanikli, ale na vidieku ich ešte stá-
le nachádzame, napríklad tradíciu pálenia „bad-
njaka“, dreveného polena. Preto aj Štedrý večer 
voláme po chorvátsky ,,badnju večer“. Kedysi sa 
totiž v tento deň krúžilo s polenom „badnjak“ 
okolo domu. Nosil ho najstarší člen rodiny, ktorý 
s ním vošiel do domu a položil ho na krb, čo bolo 
vlastne otvorené ohnisko. Potom poleno posvä-
tili svätenou vodou a privítali ho:
,,Hvaljen Isus“ a rodina mu odpovedala: ,,Vazda 
Isus i Maria“ alebo ,,Navijeke“. Niekde pokračo-
vali vetou: ,,Dobro nam došao Badnji dan i rođenje 
Isusovo“. „I s tobom zajedno“.
V súčasnosti sa už s polenom, samozrejme, ne-

chodieva. Podobne ako stromček sa zdobili aj 
domy, väčšinou kvetmi, brečtanom, sušeným 
ovocím a  sviečkami... Po štedrej večeri šla rodina 
zvyčajne na tradičnú omšu, tzv. polnocku. 
Varíte podobné jedlá na štedrovečerný stôl 
ako u nás?
Je to trošku iné. Ale aj u nás cez deň pred ,,bad-
nju večerom“ ženy pripravovali jedlá na sláv-
nostný večer, piekol sa čerstvý chlieb, zo slad-
kých jedál bol dôležitý typický domáci puding, 
ktorý dodnes pripravujú v Chorvátsku v oblasti 
Dalmácie. Volajú ho „rožada“. Varí sa v nádobe, 
ktorú vložíme do vriacej vody, z bežných suro-
vín: vajcia, mlieko a cukor. Potom sa puding ešte 
zapečie v rúre. Na vianočné sviatky sa pripravo-
vali aj iné sladké pokrmy, napríklad fritule, ktoré 
sa podobajú malým vyprážaným šiškám v tvare 
guliek. 

Na pobreží v Chorvátsku sa dodnes na štedrú 
večeru pripravuje bakalár (treska), v Záhrebe  
a okolí najčastejšie sépie alebo rizoto z mor-
ských plodov. V Slavoniji zase „fišpaprikaš“.
Ako prebieha oslava ďalších vianočných sviat-
kov?
Vianočné sviatky sa v Chorvátsku oslavovali po-
dobne ako na Slovensku. Obed na Vianoce bol 
sviatočný a bohatý. Za stolom sa vďaka nemu 
stretla celá rodina. Na stole bolo mäso, hlavne 
hydina, pečienky, huspenina, zelenina, suché 
ovocie, orechovníky, makovníky, rožáda, fritule  
a rôzne suché koláče. Všetko sa pripravovalo  
vopred. Po obede sa chodievalo koledovať a vin-
šovať.
Obdobie vianočných sviatkov sa po dvanástich 
dňoch končí sviatkom Troch kráľov. 
 Vďaka za rozhovor. Eva Čikelová

Ako oslavujú Chorváti
Željana  Franulić  Ljubović, rodáčka z Chorvát-
ska, žije už dlhší čas na Slovensku. V jej rodine 
pestujú mnohé vianočné chorvátske tradície. 

Zvyčajne sa spájajú s rôznymi ročnými 
obdobiami a sviatkami. Zároveň sa 
dedia v typickej forme z generácie na 

generáciu v jednotlivých rodinách. V Devínskej 
Novej Vsi tradíciu slávenia vianočných sviatkov 
vždy významne ovplyvňovalo početné obyvateľ-
stvo chorvátskej národnosti, ktoré sem prinieslo 
svoje kultúrne zvyky už v období presťahovania 
v 16. storočí. Niektoré tradície sa zachovali, iné 
už vymizli alebo sa pomaly vytrácajú.

Zvyky na Štedrý deň
Na Štedrý deň ženy doma varili a piekli, muži 
chystali krmivo pre zvieratá a drevo na kúrenie. 
Ihličnatý stromček alebo vetvičky sa vyzdobili 
farebnými papierovými retiazkami, kocko-
vým cukrom zabaleným do pozlátky, orechmi 
a drobným pečivom. Pod stromčekom nesmel 
chýbať „vrtáň“, kruhový pletený koláč z kysnu-
tého cesta, v ktorom sa do prázdneho stredu uk-
ladali orechy, jablká a cesnak.

Belice
Na slávnostnú večeru bývali aj ryby. Ako spomí-
na pán Martin Beseda, pamätník na časy pred-
vojnové, pred 2. svetovou vojnou zabezpečovali 
ryby pre celú Devínsku Novú Ves traja bratia 
Kronauerovci. Vtedy ešte neboli v móde kapry, 
ale ryby s bielym mäsom, nazývali ich belice. 
Kronauerovci ich chovali a starali sa o ne v ja-
zierkach pri Marcheggskom moste.

Štedrá večera
Po večernom zvonení sa na slávnostne prestre-
tom stole zapálila sviečka, rodina sa pomodlila 
a zasadla k štedrej večeri. Na stole nechýbali 
oblátky s medom, šošovicová alebo fazuľová 
polievka, pupáky s makom a cukrom (domáca 
cestovina, chorvátsky nazývaná pupáke, búchti-

ce, dolke), koláče a ovocie. Členovia rodiny za 
štedrovečerným stolom si predpovedali zdravie 
podľa rozlúsknutého orecha a podľa jablka roz-
krojeného na hviezdicu. Ak mali zdravé jadro, 
všetci prítomní sa mali v ďalšom roku tešiť dob-
rému zdraviu. To už naplno začínali oslavy Via-
noc. (red)



12/2019                                                        TRADÍCIE A ZVYKY  11

Chorvátske 
fritule
SUROVINY:
W 0,5 l mlieko W 2 PL kryštálový cukor  
W 100 g detská krupica W štipka soli W 2 ks 
stredne veľké jablká W 2 ks vajcia W 300 g 
hladká múka W 1 bal. prášok do pečiva  
W citrónová kôra W 4 cl biely alkohol W olej  
na vyprážanie 
PRÍPRAVA:

1Uvaríme zmes mlieka, cukru, štipky soli  
s detskou krupicou, necháme vychladnúť. 

Najemno nastrúhané olúpané jablká vmiešame 
aj s celými vajcami do uvarenej zmesi, pridáme 
nastrúhanú citrónovú kôru a biely alkohol (naj-
lepšia je domáca pálenka, resp. rakija). 

2 Rozmixujeme. Primiešame múku s PDP. 
Vznikne hustá zmes, z ktorej v ľavej ruke 

(zatvorená v päsť) vyformujeme valček, z jeho 
vrchu vždy odoberieme čajovou lyžičkou malú 
guľôčku a vložíme do vriaceho oleja. Lyžičku 
zakaždým opláchneme stude-
nou vodou, aby sa cesto  
z nej dobre kĺzalo. 

3Guľôčky vypra-
žíme z oboch 

strán, dáme od-
kvapkať na pa-
pierové obrúsky, 
podľa potreby 
pocukrovíme. 

Chov včiel a zber medu má na 
Slovensku stáročnú tradíciu. 

Poctiví včelári prihliadajú aj na blaho včie-
lok, nevyberajú im z úľov všetok med, 
ktorý si počas sezóny usilovne nanosia 

do svojich plástov. Preto sa počas zimy nemusia 
prikrmovať cukrom. Odmenou je kvalitný med 
s vysokými parametrami, najmä však s mimo-
riadnymi antibakteriálnymi účinkami. Toto 
platí v našich končinách zvlášť pre med, ktorý 
včielky zbierajú z astry alpskej. Rozbory vedcov 
zo Slovenskej akadémie vied už niekoľko rokov 
potvrdzujú, že tento včelí produkt prevyšuje 
svojimi antibakteriálnymi vlastnosťami bežné 
medy až v neuveriteľnej miere – stonásobne! 
Vtedy môžeme hovoriť o mede naozaj ako  
o superpotravine. Slovenskí včelári i včelári  
v našej lokalite produkujú kvalitné medy, ktoré 
sú vysoko cenené aj v zahraničí.

Na medové variácie
V ponuke včelárov najčastejšie nájdeme kvetový, 
lipový a agátový med, môže byť v tekutej alebo 
pastovanej forme. Pastovaná forma má veľkú 
výhodu v tom, že uchováva všetky pôvodné en-
zýmy, ako ich do medu vložia včely.

Á propos: propolis
Výživoví poradcovia vo všeobecnosti vrelo od-
porúčajú konzumáciu lokálnych potravín, ktoré 
nášmu telu prospievajú najviac. Z včelích pro-
duktov je preto mimoriadne zaujímavý najmä 
propolis, ktorý včely získavajú zo živice stromov. 
Propolis z lokality, kde žijeme, obsahuje totiž 
ideálne obranné protivírusové a antibakteriálne 
látky na podporu imunity. 

Voskovanie
Voňavý včelí vosk je zasa nenapodobiteľnou 
surovinou pre výrobu sviečok. Ale včelí vosk 
má ešte jedno pomerne málo známe využitie – 
voskom môžeme napustiť kvalitné plátno (napr. 
veľké vreckovky) a potom do neho baliť potra-
viny. Takýto produkt má skvelé antibakteriál-
ne účinky, preto vám v ňom vydržia potraviny  
v čerstvom stave aj tri týždne.

Vychova k úcte k prírode
Približne dvetisíc detí z našej Devínskej i z oko-
lia má počas roka príležitosť na vlastné oči vidieť 
včelie a medové kráľovstvo u lokálneho včelára 
Dušana Dedinského. Týmto spôsobom pri-
spieva k vzdelávaniu a výchove novej generácie, 
ktorá bude mať uvedomelý vzťah k našej okolitej 
prírode a bude ju chrániť i zveľaďovať. Veď my 
všetci, aj spolu s včielkami, od prírody bytostne 
závisíme.  Eva Čikelová

DLHOROČNÁ DLHOROČNÁ 
TRADÍCIATRADÍCIA

Niekoľko generácií rodiny 
Dedinských chová včely  

a dodáva na trh ich  
sladké a liečivé produkty. 

www.vcelarstvo.sk

Medové kráľovstvo  

Ako oslavujú Chorváti

Práve sedím v izbe hotela Nativity v Bet-
leheme. Pred chvíľou som prechádzal ce-
lým Jeruzalemom, kde vládol sobotňajší 

pokoj. V Betleheme však nie, až do izby na naj-
vyššom poschodí počuť ruch ulice. Trúbiace autá, 
reklama, krik. Neviem, čo by si počali šoféri, ak by 
im vzali z áut klaksóny, asi by skolabovala miestna 
doprava. Aj dnes, ako niekoľkokrát počas tých-
to dní, som prechádzal cez kontrolu, cez obrov-
ský betónový múr, ktorý oddeľuje Betlehem od 
Jeruzalema. Som v meste, o ktorom hovoria, že 
prežíva Vianoce po celý rok. Ak si pod pojmom 
Vianoce predstavujeme sviatky pokoja, lásky, po-
rozumenia, nuž, také tu asi neboli niekoľko de-
saťročí. Teraz som v pomykove – sú v Betleheme 
Vianoce po celý rok, alebo tu dávno žiadne nebo-
li? Pred dvetisíc rokmi sa v tomto meste narodilo  
v maštali malé dieťa. Už pri narodení ho pova-
žovali za kráľovské, teda úspešné, mal to byť vod-
ca. No nielen dnes, ale aj pred dvetisíc rokmi si 
vodcu predstavovali inak. Pre staroveký Rím bola 

znakom prestíže moc, pre Grékov filozofia a in-
teligencia, Egypt uznával množstvo bohatstva.  
A do takejto atmosféry prichádza jedno malé 
Dieťa s posolstvom lásky. Znelo veľmi divne aj 
Židom, ktorí čakali svojho Mesiáša. Čakali no-
vého kráľa Dávida, slávneho a mocného. Preto si 
nakoniec vybrali Barabáša, a nie Ježiša. Barabáš 
ako vodca povstania riešil veci jasne, silou, mocou 
a priamo. 
Uplynulo dvetisíc rokov. Sedím v Betleheme  
a som presvedčený o tom, že myslenie ľudí sa ne-
zmenilo. Mocní, bohatí a vzdelaní – takých stále 
uznáva tento svet. Znova prichádza medzi nás 
Dieťa z Betlehema. Presviedča nás, že úspešnosť 
nezávisí od toho, čo vlastníme, ani od našej inteli-
gencie, ani od našej moci, lebo toto všetko môže-
me veľmi rýchlo stratiť. Naša cena spočíva v tom, 
akí sme, aká je naša láska, ktorú nosíme v srdci, 
ktorú máme dávať ďalej a preukazovať iným. Pra-
jem Vám pokojné a požehnané Vianoce.  
 ICLic. Andrej Kalamen, farár

Betlehem vtedy a dnes

Vanilkové 
rožteky
SUROVINY:
W 70 g práškový cukor W 350 g hladká múka  
W 240 g maslo W 1 vajce W 70 g mleté orechy  
W zmes práškového a vanilkového cukru na 
obaľovanie

PRÍPRAVA:

1Všetky sypké zložky zmiešame, po častiach 
pridáme mäkké maslo, vajce a vypracujeme 

vláčne cesto. Zabalíme ho do potravinárskej fó-
lie a cca dve hodiny necháme odležať v chlad-
ničke. 

2 Z cesta robíme asi 1 cm hrubé valčeky,  
z ktorých tvarujeme malé rožteky. Ukladá-

me ich na plech vystlaný papierom na pečenie. 
Pečieme v predhriatej rúre pri teplote 170°C do-
ružova, približne 10 - 12 min. Ešte teplé ich oba-
líme v zmesi práškového a vanilkového cukru.
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Obyvatelia MČ majú možnosť bezplatne odovzdať:   
• odpad väčších rozmerov alebo stavebný odpad vždy v sobotu 
od 9.00. do 12.00 h, 
• biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene v pondelky 
a piatky od 7.00 do 15.00 h. (obedná prestávka 11.00-12.00), 
• použité oleje z domácností je možné odovzdávať počas celého 
roka od pondelka do piatku v Denove. Oleje nesmú obsahovať 
hrubé nečistoty a oleje z motorových vozidiel a technických zaria-
dení! Oleje je potrebné priniesť v dobre uzatvorených a priehľad-
ných nádobách kvôli kontrole. 
Denova vykonáva pre svojich obyvateľov aj ďalšie SLUŽBY: 
požičiavanie kontajnerov, likvidácia odpadov, vývoz fekálií, zemné 
práce s CAT 246, výsadba a údržba zelene, ako i drobné stavebné 
práce, dovoz štrku, piesku, či kameniva.

DENOVA Zberný dvor , Eisnerova 25

Ekocentrum si pre pred-
školákov a žiakov z De-
vínskej Novej Vsi pripra-

vilo jesenné prednášky o živote  
a ochrane netopierov v našom 
okolí. Táto téma sa u detí teší 
veľkej obľube. Na prednáškach si 
povieme, čo robia netopiere v lete 
a prečo sa na zimu sťahujú do jas-
kýň. Deti sa dozvedia, že netopie-
re nie sú slepé, majú výborný zrak, 
ba dokonca celkom dobre vidia aj  
v šere. Vysvetlíme si, prečo sú tieto 
lietajúce cicavce užitočné a prečo 

je potrebné ich chrániť. Zodpovie-
me aj ďalšie otázky: Ako je mož-
né, že dokážu bezpečne lietať aj  
v úplnej tme? Sajú netopiere krv? 
Koľko komárov dokáže uloviť za 
noc jeden netopier? Spolu s deťmi 
zbúrame mýtus o tom, že netopie-
re sa zamotávajú do vlasov. Vďaka 
vynikajúcej orientácii v priestore 
pomocou ultrazvuku sa totiž do 
vašich vlasov určite nezamotajú. 
A vedeli ste, že aj netopiere majú 
päť prstov? Pri výučbe používa-
me siluety niektorých druhov  
v mierke 1:1, kvôli lepšej predsta-
ve o veľkosti.
Environmentálna výchova je reali-
zovaná ako jedna z aktivít projek-
tu 3E – Morava Nature, Program 
cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A SK - AT 2014 - 2020. 
 Natália Lipová

Naši kamaráti netopiere

Testujeme novú web stránku mestskej časti

Jablkové 
hodovanie 
strieda 
hodovanie 
knižné
V minulom čísle sme vás infor-
movali, že MÚ DNV organizoval 
Jablkové hodovanie, ktoré for-
mou skvelých koláčikov prinieslo 
okrem prospechu pre žalúdky 
aj výnos 206 €. Začiatkom no-
vembra Spoločný školský úrad 

nakúpil za túto sumu 61 kníh pre 
základné školy v našej mestskej 
časti. Čiže môže nasledovať ďal-
šie hodovanie, tentokrát medzi 
žiakmi a na úžitok ich duševného 
rozvoja.  
 (red)
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Oznamujeme vám, že až do polovi-
ce decembra bude prebiehať testo-
vanie novej web stránky mestskej 

časti. Verzia je prístupná aj 
pre slabozrakých a ponúka 
prevedenie vo viacerých 
jazykových mutáciách. 
Radi by sme vašu pozor-

nosť upriamili na nový ka-
lendár, kde nájdete pripra-

vované podujatia  organizované 
v našej mestskej časti, ako i výlety 
do okolia, či prednášky na odborné 
témy. V novom roku máme v pláne 
spustiť aj nový modul eshopu s dar-

čekovými predmetmi Turistickej 
Informačnej Kancelárie. Pokiaľ na 
novej web stránke nenájdete hneď 
to, čo hľadáte, je pre vás sprístup-
nená stará verzia web stránky. Tam 

sa nachádzajú všetky doterajšie 
informácie a dokumenty. Vopred 
vám ďakujeme za porozumenie  
a veríme, že sa vám bude naše nové 
dielo páčiť.
 Monika Debnárová  

Hrnček „DOMINANTY“

Limitovaná edícia Novinka 

Vo štvrtok dostanete pri kúpe 
hrnčeka od nás 2 dcl ULIČKOVÉHO 

PUNČU ZADARMO 

Miestny úrad Devínska Nová Ves organizuje  
pre ľudí bez domova v našej mestskej časti 
vianočnú zbierku teplého oblečenia.  
Aj takýmto malým príspevkom sa snažíme 
zmierniť ich núdzu.

Milí obyvatelia našej Devínskej, ak máte 
možnosť zapojiť sa, radi uvítame 
NOVÉ, ale prijmeme i POUŽITÉ, 
samozrejme, zachovalé čisté čiapky, 
rukavice, šály, no najmä ponožky  
a ešte raz ponožky. 
Oblečenie môžete priniesť 
najneskôr do 6. decembra 2019 
do vestibulu Miestneho úradu 
Devínska Nová Ves, Novoveská 
17/A, a to počas úradných hodín  
kancelárie prvého kontaktu.
Už vopred ďakujeme za vašu ochotu. Váš dobrý 
skutok vás určite bude ešte dlho hriať pri srdci.

Mgr. Silvia Kresanová
vedúca služieb občanom  

a organizačné, MÚ DNV

Zbierka pre ľudí 
bez domova

4 €
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Niekoľko rokov si pra-
videlne pripomíname 
Medzinárodný mesiac 

školských knižníc, lebo deti zo 
Základnej školy na Ulici Ivana 
Bukovčana so záujmom a rady 
čítajú. 
V tomto školskom roku sme 
sa zapojili už do 10. ročníka 
česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy“, ktorá spája 
školy cez tému List za listom – 
baví ma čítať. Projekt vyhlasuje 
Slovenská pedagogická kniž-
nica v Bratislave a Knižnice 
Jiřího Mahena v Brne. Cieľom 
projektu je podporiť u detí vzťah  
k čítaniu, nadviazanie kontak-
tov medzi českými a sloven-
skými základnými školami pro-
stredníctvom výmeny záložiek 
do kníh. Našou partnerskou 
školou sa v tomto ročníku stala 
slovenská Základná škola Brehy 
– Záhumnie.
Myslím si, že je to úžasný pro-
jekt! V škole sme si ho medzi 

žiakmi dôverne nazvali  „zálož-
kovanie“.
Zapájame sa do neho už nie-
koľko rokov a stále nás to baví, 
inšpiruje, napĺňa dobrým poci-
tom. Prečo? Lebo naozaj radi 
čítame, a to nielen list za listom, 
ale priam knihu za knihou. 
Tento rok sme pestrofarebné 
záložky vyrábali s obrovskou 
dávkou fantázie pre kamarátov 
zo Slovenska, doma i v škole, na 
hodinách literatúry. Lepili sme, 
maľovali, strihali, ale hlavne veľa 
čítali, spoznávali a obdivova-
li neuveriteľne nádherný svet 
knižných príbehov. 
Čítali sme, čítame a čítať vždy 
budeme. Nie preto, že sa to 
musí, ale preto, lebo chceme. 
Aká je pridaná hodnota pro-
jektu?  Kamaráti z Brehov a ich 
záložky pripomínajúce, že list za 
listom prináša more príbehov, 
dobrodružstiev, tajomstiev a ne-
opakovateľných zážitkov.
 Soňa Škulová, ZŠ I. Bukovčana

„Záložka do knihy“  
spája školy

SPRÁVIČKY ZO ŠKOLIČKY

Časovka na vrchol 
Devínskej Kobyly
V polovičke novembra zorgani-
zovalo občianske združenie MTB 
Kolečko Devínska Nová Ves, nezis-
ková organizácia, pre priaznivcov 
behu časovku na vrchol Devínskej 
Kobyly. Michal Pelach dosiahol 
najrýchlejší čas 13 minút 18 se- 
kúnd v rámci piatich vyhodnoco-
vaných vekových kategórií. Trať  
s celkovým prevýšením 250 m me-
rala 1,98 km. 
 Ing. Lubomír Zezula

Sobotné popoludnia v našej 
mestskej časti už tradične patria 
slávnostnému uvítaniu novona-
rodených detí. Miestny úrad ich 
v rámci Združenia pre občianske 
záležitosti pravidelne usporadú-
va v reprezentačných priestoroch 
obradnej siene vo Vile Košťálová. 

Deti dostanú darčekovú tašku  
s plyšovou hračkou alebo kniž-
kou, pre  mamičky je pripravená 
ruža. Uvítanie sa koná za účasti 
matrikárky, poslanca alebo staros-
tu MČ. Celú atmosféru umocňuje 
vystúpenie recitátorky a speváčky 
za klavírneho sprievodu. 
Slávnostnú udalosť radi pripraví-
me aj pre vaše dieťatko, ak máte 
trvalé bydlisko v našej mestskej 
časti. Postačuje, ak prídete na 
Matričný úrad DNV a dohodnete 
sa, ktorý termín slávnostného uví-
tania vám vyhovuje.

Diana Padychová

Po minuloročnej úspešnej akcii, ktorú iniciovala na Facebooku skupina ľudí „Ma-mičky z Devínskej Novej Vsi“, sme sa do-hodli aj tento rok na spolupráci pri plne-ní vianočných želaní pre sociálne slabšie rodiny. Rodiny, s ktorými spolupracujeme, oslovíme, aby napísali List Ježiškovi.  Do listu uvedú, čo potrebujú najviac  a ktoré veci by ich potešili, lebo nám záleží na tom, aby bola pomoc čo najadres-nejšia. Tieto želania môžete nájsť aj na stránke MÚ od 25.11.2019. Na základe listov mô-
žete rodinám, kto-
ré nemajú dostatočný 
príjem, splniť ich 
priania, a takto im 
darovať krásne Via-
noce.
 
Mgr. Silvia Kresanová
vedúca služieb občanom 
a organizačné, MÚ DNV

V mesiaci október 2019 Mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
začala so stavebnými prácami na 
oprave chodníka na Ílovej ulici.
Stavebné práce realizovala príspev-
ková organizácia mestskej časti 
DENOVA. Rozsah prác predstavo-
val cca 640 m2, dĺžka chodníka cca  
307 bm v šírke od 1,5 do 2,7 m. 
1. Náklady stavby:  
57 257,21€,  vrátane DPH; 
1. termín realizácie stavby: 
7. 10. 2019 – 15. 11. 2019.
Existujúci chodník z liateho asfaltu 
a betónov bol vybúraný a nahra-

dený novou podkladovou vrstvou 
s povrchovou úpravou zo zámko-
vej dlažby. Súčasťou opravy bola 
 i úprava jestvujúcich vjazdov k ro-
dinným domom.
Termín ukončenia prác dodávateľ 
dodržal.

Katarína Macáková

Chodník na Ílovej je hotový

Slávnostné uvítanie nových občanov 
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Naše rady opustili: 
Zoltán Deák, Rajmund Martanovič, Štefan 
Rehorčík, Mária Encingerová, rod. Tur-
nerová, Ján Spišiak, Eva Jozeková, Ing. 
Eva Šimková, rod. Hudzovičová, Gizela 
Šubinová, rod. Polaková, Viera Slobodová, 
rod. Ondrušová
Venujme im tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Uvítali sme medzi nami: 
Karolína Čechovičová
Wiliam Leo Pevala
Alica Fronc
Juraj Mačuha
Jakub Dohnálek
Hugo Mikula
Zara Mikulová

Zosobášili sa v Devínskej Novej Vsi:
Andrej Brondoš – Romana Kollarovičová
Pavol Jakál – Kristína Cisárová
Martin Haladej – Kristína Štefunková
Peter Hindický – Lívia Gálisová

Šachový servis
10. 11. pokračovala 3. liga bratislavského kraja 
v šachu 2. kolom. Šachisti z DNV v Petržalke zví-
ťazili nad družstvom súpera Slovan G 6,5 – 1,5. 
Plný počet 6 bodov majú aj družstvá z mest-
ských častí Krasňany B a Doprastav C. V nasle-
dujúcom kole 24. novembra t. r.  privítajú na 
svojich šachovniciach v F-Centre hráčov druž-
stva Doprastav D.
24. 11. pokračovala 3. kolom 3. liga bratislav-
ského kraja v šachu. Šachisti DNV na svojich 
šachovniciach zvíťazili nad Doprastavom D 
najtesnejším rozdielom 4,5 –3,5. S plným poč-
tom 9 bodov sú na 3. mieste za družstvami 
Doprastav C a Krasňany B. V nasledujúcom kole  
1. 12. vycestujú do Modry, kde si zmerajú sily  
s ich C družstvom. Milan Kolesár

FCL Devínska Nová Ves Tipos III. liga

Slávnostný akt sa bude konať 6. decem-
bra 2019 o 10.00 hodine na pamiatku 
všetkých obetí. Zúčastní sa ho starosta 

Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
poslanecký zbor a ďalší pozvaní hostia. 
V období pred 2. svetovou vojnou bola že-
lezničná stanica v DNV jednou z najväčších 
v Československej republike. Rieku Moravu 
zasa pretínalo viacero mostov, ktoré spájali 
toto územie s Rakúskom. Preto sa táto lokalita 
stala na sklonku vojny častým terčom náletov 
spojencov, aby sa zabránilo plynulému ústupu 
nemeckej armády. Neboli neobvyklé ani denné 
nálety. V noci 6. decembra 1944 sa spojenecké 
lietadlá dostali nad územie DNV a v priebehu 
zopár minút ho zdevastovali, pričom použili 
niekoľko stoviek stredných a ťažkých trhacích 
bômb. V ruinách zbombardovaných domov 
zomrelo 14 obyvateľov a mnoho bolo ťažko 
zranených. (red)

Odhalenie pamätnej tabule 
v Devínskej Novej Vsi
Pri príležitosti 75. výročia bombardovania Devínskej Novej Vsi na sklonku 
2. svetovej vojny vás Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves pozýva na 
odhalenie pamätnej sklenenej tabule. Miestom udalosti bude budova bývalé-
ho kina Devín na Opletalovej ulici.

Dňa 6. decembra v roku 1944 angloamerické lietadlá bombardovali Devínsku Novú Ves, 
konkrétne časti Kolónia a Vŕšok. Pri bombardovaní zahynulo 14 ľudí, zničených  

a poškodených bolo 108 domov. Čiastočne bolo poškodené aj železničné zariadenie.  
7. decembra sa prerušilo vyučovanie na Štátnej meštianskej škole. Jednu učebňu obsadilo 

nemecké vojsko a v ostatných prichýlili učiteľov postihnutých bombardovaním.  
V druhej budove (u Marmorsteina) sa ubytovala nemecká vojenská technická jednotka  

Todt Organisation a nemecká vojenská polícia.

Odhalenie pamätnej tabule v Devínskej Novej Vsi

          TABUĽKY / SENIORI A  
Klub                                                          Zápas          Skóre         Body
 1  OFK Dunajská Lužná 15 44:11  37 
 2 FK Inter BA 15 39:16  35
 3 FK Rača BA 15 36:25   31 
 4 FK Slovan Most p.BA 15   24:14   29 
 5 FC Malacky 15   25:20   25 
 6 FC Rohožník 15   35:18  24 
 7 MŠK Senec 15 26:27   23
 8 TJ Rovinka  15 22:29 20 
 9 FK Slovan Ivanka p.Dunaji  15 25:26  18
10 ŠK Bernolákovo  15 17:29   17 
11 MFK Rusovce  15 20:26 16 
12 Lokomotíva DNV  15   20:30 14 
13 ŠK Báhoň  15 12:27   12 
14 SFC Kalinkovo  15 18:36  12 
15 PŠC Pezinok   15 20:41   9 
16 ŠK Tomášov  15   12:26  8  Zd
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Veronika Drobová a Noemi Némethová, 
hráčky extraligy junioriek

n Ponúkame časť bezbariérového priestoru 
zabehnutej masérskej prevádzky v Karlovej 
Vsi na prenájom. Vhodné pre masáže, kozme-
tiku, poradenstvo. Tel.: 0905 988 899

OBČIANSKA INZERCIA
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Stolný tenis – ligová súťaž
Hráči Stolnotenisového klubu DNV nás repre-
zentujú vo viacerých súťažiach. Aktuálne vý-
sledky v ligových súťažiach:
Extraliga junioriek (celoslovenská súťaž) – po  
1. kole  a 3 zápasoch – 2. miesto 
• 1. liga muži západ – po 4. kole a 7 zápasoch 
– 12. miesto
• 3. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 1. miesto
• 5. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 11. miesto
• 6. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 1. miesto
• 7. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 7. miesto
• 8. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 8. miesto
• 9. liga (krajská súťaž) – po 7. kole – 5. miesto
Viac informácií o uvedených súťažiach aj s ter-
mínmi najbližších stretnutí nájdete na webo-
vých stránkach www.pinec.info/htm/?kraj=16 
alebo www.stolnytenis.info/. Výsledky hráčov 
v individuálnych súťažiach – Slovenský pohár, 
Slovenský pohár mládeže či krajské súťaže, náj-
dete aj v ďalšom čísle DEVEXu.
 Silvia Kresanová
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ISTRACENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 00 33  
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

1.12.2019 o 15.00 h, veľká sála 
VIANOČNÉ POSEDENIE MO MATICE 
SLOVENSKEJ 
 - slávnostné vianočné posedenie s kultúrnym 
programom členov a sympatizantov Miestneho 
odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi

8.12.2019 o 15.00 h, veľká sála
VIANOČNÉ POSEDENIE JDS 
- vianočné posedenie Miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku

11.12.2019 o 18.00 h, veľká sála 
VIANOČNÝ VINŠ
- vianočný koncert žiakov a pedagógov Základnej 
umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi

13.12.2019 o 14.30 h, veľká sála 
JUBILANTI 
- organizované stretnutie občanov Devínskej 
Novej Vsi oslavujúcich významné životné 
jubileum, pod záštitou starostu mestskej časti

14.12.2019 o 17.00  h, veľká sála 
VIANOCE S KOBYLKOU 
- tradičné vianočné vystúpenie DFS Kobylka  
a hostí s posedením

17.12.2019, o17.00 h, veľká sála 
GALAVEČER TC ELEGANZA 
- predvianočné stretnutie s programom TC 
Eleganza. Bližšie informácie www.eleganza.sk 

31.12.2019 o 9.30 h, veľká sála 
TRADIČNÝ VÝSTUP NOVOVEŠŤANOV 
NA DEVÍNSKU KOBYLU 
- pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej od 
Istra Centra je na Kobyle pripravený darček
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, 
Devínska Nová Ves
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK 
Inter Bratislava  Zmena programu vyhradená!

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
na Slovensku
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02 / 20 49 31 02
Mail.: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs

Otváracie hodiny:
(1. 11. 2019 - 31. 3. 2020)  
Pondelok               zatvorené
Utorok – piatok     11.00 - 16.00 h
Sobota –  nedeľa   zatvorené
Posledný vstup do expozícií je o 15.30 h
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je 
potrebné nahlásiť vopred (min. 1 deň).

12. 12. 2019 o 18. 00 h  
CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA  
– MACEDÓNSKO
- Prednáša geograf, cestovateľ a dobrodruh 
Juraj Dedinský
Veľkolepé Skopje, nádherný Ochrid, kostoly 
a kláštory z Byzantských čias, jaskyňa a 
kaňon Matka, krajina plná milých ľudí, dob-
rého jedla, zaujímavej starobylej kultúry.
Vstupné dobrovoľné.

MIESTNA KNIŽNICA DNV
Istrijská 6, 841 07 Bratislava – DNV
Tel. č.: 02 / 64 77 51 90
Mail: kniznica@istracentrum.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok  12.00 – 18.00
Piatok  8.00 –12.00 a 13.00 – 16.00    

11. a 12.12.2019 otvorené  
14.00 - 17.00 h
VÔŇA VIANOC 
-  ukážky pečenia vianočných oblátok a zdobe-
nia perníkov

SÚŤAŽ - HRDINOVIA Z NAŠÍCH KNÍH
Do 18. októbra 2019 prebiehala v Miestnej kniž-
nici DNV literárna súťaž pod názvom „Hrdinovia 
z našich kníh“.  Žiaci mohli reprodukovať obsah 
akejkoľvek knihy, ktorú prečítali, a napísať čo 
sa im na nej najviac páčilo, prípadne či ju od-
porúčajú kamarátovi. V utorok 29. 10. 2019 boli 
zaslané práce zo základných škôl Pavla Horova 
a Ivana Bukovčana nasledovne vyhodnotené  
a ocenené:
Víťazné práce „Hrdinovia z našich kníh“
Ocenení žiaci 
1. miesto Laura Kaňková 4. A
2. miesto Nikita Burgetová 3. B, Tamarka 
Fabiánová 4. B
3. miesto Jurko Kováčik, 3. A Laura Klasová 3. B
Cena riaditeľa Istra Centra:  Ninka Nemčíko-
vá 4. B, Zuzana Karasová 3. A

Kultúrno-spoločenské aktivity

Ekocentrum – TIK
Istrijská 49, 841 07 Bratislava - DNV
Tel. č.: 0917 164 215  
Mail: info@tikdnv.sk, ww.tikdnv.sk

14. 12. 2019 (sobota) o 13.00 h
VIANOČNÉ TRHY SCHLOSSHOF **
Autobusový výlet – návšteva romantických 
Vianočných trhoch na zámku Schlosshof, 
kultúrny program, tradičné občerstvenie
Odchod autobusu: Ekocentrum – TIK-DNV, 
Istrijská 49, Bratislava

21. 12. 2019 o 10.15 h
AUTOBUSOVÝ VÝLET - 
ČOKOLÁDOVŇA V KITTSEE **
- termín presunutý z novembra 
exkurzia do čokoládovne spojená   
s ochutnávkou a výhodnými nákupmi
Odchod autobusu: Ekocentrum – TIK-DNV, 
Istrijská 49, Bratislava

Tipy na výlety

Nové sídlo
Redakcia časopisu DEVEX oznamuje, že 
sa presťahovala na Istrijskú 49. Nájdete 
nás v budove Starej mýtnice nad kance-
láriou Ekocentra – Turistickej informač-
nej kancelárie DNV na 1. poschodí. 
Tel. kontakt: 0940 605 285; 
mail: redakcia@mudnv.sk

REPREZANTAČNÝ 
ples Matičiarov

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ  
v Devínskej Novej Vsi

Vás srdečne pozýva na otvorenie  
plesovej sezóny  

v sobotu 11.  januára 2020
o 19.00 h v Istra Centre. 

O zábavu sa postará kapela BE HAPPY.
Vstupné 25 eur/osoba

V cene lístka: večera a drobné občerstvenie.

Rezervácia na tel. č.: 0911 737 342

27. 

ISTRACENTRUM 
Miestna knižnica, Istrijská 6, DNV

Vás pozýva na podujatie 

VÔŇA VIANOC
11.  12. 2019

Výroba vianočných oblátok 
spojená s predajom

12.  12. 2019
Ukážka zdobenia  

vianočných perníkov
14.00 - 17.00 h
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Keď sa obzrieme na deväť 
úspešných ročníkov toh-
to kultúrneho podujatia, 
môžeme skonštatovať jeho 

obľúbenosť a hojnú účasť záujemcov. Preto  
i v tomto roku odhadujeme, že sa na Vianoč-
nej uličke zastaví viac ako 20 tis. návštevníkov. 

Mikuláš deťom
Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom, 
ktoré sa koná na Vianočnej uličke v sobotu 
7. decembra o 15.00 h.  Jeho batôžtek bude 
plný prekvapení.Vzápätí návštevníkov po-
tešia vystúpením folklórne súbory Kobylka, 
Črip a Grbarčieta. Spevák Peter Cmorík 
uzavrie neopakovateľnú atmosféru Vianoč-
nej uličky v Devínskej Novej Vsi.

Gastronomické lákadlá i remeslá
Samozrejme, Vianočná ulička na Hradištnej 
tradične láka aj na gastronomické pochúťky 
od výmyslu sveta – cigánska pečienka, husa-
cina, pečené klobásky, burgery, údeniny všet-
kého druhu, lokše, zemiakové placky, plnené 
trdelníky, medovníky... K vianočným trhom 
neodmysliteľne patrí chuť vareného vína, 
punču, medoviny, čaju s rumom, samozrejme, 
nesmie chýbať ani pravý devínsky „ríbezlák“.
Návštevníci si môžu vybrať v 20 drevených 
domčekoch, ktoré poskytuje predajcom 
mestská časť, zvyšných približne 30 stánkov 
si rozložia predávajúci. Predajcovia vás budú 
lákať na svoj vianočný tovar, remeselnícke vý-
robky, ručne pletené a šité galantérne kúsky, 
výrobky z dreva, kože či keramiky. 

V prípade potreby sa pred nepriazni-
vým počasím môžete ukryť a posedieť 
si v priľahlom veľ kokapacitnom sta-
ne, do ktorého vás srdečne pozývame.
  (red)

od 4. do 7. decembra 2019
Hradištná ulica, Devínska Nová Ves

Užite si 9. ročník Vianočnej uličky a zažite jedinečnú atmosféru vianočných trhov  
v Devínskej Novej Vsi. Naša mestská časť pripravila pre obyvateľov aj návštevníkov 

nielen pestrý kultúrny program, ale aj plnú škálu gastronomických zážitkov. 

Vianočná uličkaVianočná ulička
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od 4. do 7. decembra 
streda   14.00 – 21.00 h
štvrtok  14.00 – 22.00 h
piatok   14.00 – 22.00 h
sobota  10.00 – 21.00 h

Streda 4. 12. 2019
12.00 Začiatok programu 1. dňa

18.00 Klapa Ravnica
19.00  FOR Bratislava
20.00 Sklo 
21.00 Koniec programu 1. dňa
21.30 Ukončenie hudobnej  
produkcie a záver

 Štvrtok 5. 12. 2019
12.00 Začiatok programu 2. dňa

17.00 Kam z konopí
18.30-19.30 kostol - KOLO SLAVUJ

19.55 Mažoretky
Oficiálne otvorenie starostom  

MČ BA- Devínska Nová Ves 
20.00 Kandráčovci
21.00 Koniec programu 2. dňa
21.30 Ukončenie hudobnej  
produkcie a záver

Piatok 6. 12. 2019
12.00 Začiatok programu 3. dňa

16.30  TC Eleganza
17.00  Mária Hanyová 
18.30 Adam  Ďurica 
20.00 Kapela ZUŠ THE CHLEBA BAND

21.00 Koniec programu 3. dňa
21.30 Ukončenie hudobnej  
produkcie a záver

Sobota 7. 12. 2019
12.00 Začiatok programu 4. dňa

15.00 Mikuláš – Kobylka, Črip,  

Grbarčieta 
17.00  SwinGang          
20.00 Peter Cmorík 
21.00 Koniec programu 4. dňa
21.30 Ukončenie hudobnej  
produkcie a záver

Zmena programu vyhradená!

Bohatý kultúrny program


