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Akokoľvek poeticky sa pozeráme na 
nádherné starobylé miesto pri Pies-
kovci, vždy si uvedomíme, že iba 

kus zeme k domovu nestačí. Sú to ľudia, ktorí 
tvoria genius loci – ducha, atmosféru miesta 
nášho života. 
10. októbra sme oslávili Deň obce. 2. novembra 
sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých. Oba 
sviatky spojila spomienka na ľudí. S láskou, vďa-
kou a úctou sme mysleli nielen na našu pokrvnú 
rodinu, ale na všetkých, ktorí tvoria veľkú rodi-
nu Devínskonovovešťanov. Záleží na tom, kto 
tu bol pred nami, aký odkaz zanechal v hmot-

ných veciach a  ľudských zvyklostiach. Odkaz 
minulosti je tu stále s nami. 
Deň obce a Pamiatku zosnulých spojila napo-
kon aj holubica. Máme ju v našom erbe. Je sym-
bolom Ducha Svätého, symbolom ľudskej duše, 
symbolom mieru. Devínskonovoveskej holubici 
sme postavili pamätník, ktorý v sebe ukrýva his-
torické odkazy. Devínskonovoveskou holubicou 
sme ocenili vzácne osobnosti. „ Ľudia sú najväč-
ším bohatstvom, ktoré v živote máme. Tí ľudia, 
ktorí sú okolo nás, ktorých máme radi a ktorým 
na nás záleží. Nielen najbližší, ale aj naši susedia, 
priatelia, známi, ale aj tí, ktorých nepoznáme 

osob-
ne, ale 
pomôžu 
nám práve 
vtedy, keď to 
najviac potrebuje-
me. Som veľmi rád, že naša Devínska Nová Ves 
je miestom, kde žije tak veľa vzácnych ľudí, kto-
rí robia našu mestskú časť takou výnimočnou, “ 
povedal Dárius Krajčír, starosta Devínskej No-
vej Vsi.  (red)

Chvíle spomienok, 
úcty a oslavy života
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Poletujúce lístie 
a jesenné farby 

v prírode zatieňuje ráno 
srieň. V chladnej atmosfére 

novembrových dní si 
spomíname na ľudí, 

ktorí našli v Devínskej 
Novej Vsi svoj 

domov. 



2                                                                                   Z DIANIA OBCE 11/2021  

Fo
to

: R
om

an
 Pi

nč
ek

Vážení Devínskonovovešťania, 

október sa niesol v  znamení osláv 
našej mestskej časti. Napriek nároč-
nému obdobiu sme dokázali zorga-
nizovať Deň obce tak, aby si každý 
našiel kúsok toho, čo má rád. Devín-
sku sme rozospievali, rozosmiali aj 
zahriali. Vyzdvihli sme osobnosti 
našej mestskej časti, ktorým vďačíme 
za to, že je naša Devínska výnimoč-
ná pre každého z nás, a práve preto 
ju radi nazývame naším domovom. 
Uctili sme si aj ľudí, ktorí tvorili na-
šu históriu. Pretože len vtedy, ak pa-
mätáme na našich predkov, na ich 
múdrosť a  tradície, môžeme na ich 
odkaze stavať a ďalej rozvíjať to, čo 
sme od nich zdedili.
Samozrejme, ani počas osláv sa 
pracovný život nezastavil. Oslovili 
sme Metropolitný inštitút Bratisla-
vy (MIB) a prizvali ho k spoluprá-
ci na projekte centrálneho námes-
tia. Úlohou MIB-u je v spolupráci 
s mestskými časťami projektovo rie-
šiť veľké verejné priestranstvá, kto-
ré majú širšie využitie pre obyvate-
ľov celej Bratislavy.  Sú to projekty 
finančne a  organizačne náročnej-
šie, navyše centrálne námestie bude 
naviazané na hlavnú komuniká-
ciu Eisnerova ulica, ktorá je v sprá-
ve hlavného mesta. Preto som veľmi 
rád, že sme našli spoločnú reč a pro-
jekt centrálneho námestia sa posú-
va do fázy prípravy realizácie. Je 
to náročný projekt a  jeho úspešná 
realizácia bude presahovať hori-
zont niekoľkých najbližších rokov. 
Ako sme sa zhodli s MIB-om,  naj-
dôležitejšie slovo budú mať pri ko-
nečnej podobe centrálneho námes-
tia obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi. O ďalších aktivitách, o výsad-
be stromov, opravách chodníkov, re-
vitalizácii rybníka, či novej lezeckej 
stene sa dozviete viac v novembro-
vom čísle DEVEX-u. Prajem vám 
príjemné čítanie zaujímavých in-
formácií o Devínskej. 
 Váš starosta Dárius Krajčír

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút 
Bratislavy (MIB) v spolupráci s mest-
skou časťou Bratislava-Devínska 
Nová Ves pripravujú architektonickú 
súťaž, z ktorej vyjde návrh na riešenie 
centrálneho námestia v  Devínskej 
Novej Vsi. Dotazník je možné vyplniť 
buď online alebo priamo na miest-
nom úrade v Devínskej. Čo chceme 
od vás vedieť? Napríklad: � Ako hod- 
notíte vašu spokojnosť s kvalitou ve-
rejných priestorov? � Máte nápad na 
kultúrne a  spoločenské podujatia, 
ktoré by sa mohli v novom priestore 
organizovať? � Opíšte max. 3 prídav-
nými menami, aké vlastnosti by mal 
tento priestor mať. Výsledky priesku-
mu sa stanú kľúčovým podkladom 
pre zadanie architektonickej súťaže. 

„Konkrétnu podobu môžu práve teraz 
ovplyvniť obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi podľa svojich predstáv,” povedal 
Matúš Vallo, primátor hlavného mes-
ta. Starosta Dárius Krajčír vysvetlil, že 
ako člen bratislavskej mestskej rady 
podporil vznik MIB, aby pomáhal 
mestským častiam s  prípravou a  re-
alizáciou veľkých projektov. „Mestu 
sme povedali, že potrebujeme riešiť 
centrálne námestie spoločne. Brati-
slava má omnoho väčšie ľudské zdro-
je a  takýto postup bude znamenať 
úsporu finančných prostriedkov, lebo 
to nepôjde priamo z  rozpočtu našej 
mestskej časti,“ uviedol starosta Kraj-
čír a dodal, že v priebehu nasledujú-

ceho roka spustíme proces stavebného 
povolenia a  schvaľovania projektovej 
dokumentácie. „V roku 2023 chceme 
pristúpiť k  samotnej realizácii pro-
jektu s jeho finalizáciou v roku 2024. 
Som presvedčený, že tento projekt 
oživí našu mestskú časť, bude všetkým 
slúžiť po dlhé roky a v neposlednom 
rade prispeje k  riešeniu parkova-
nia, keďže má vzniknúť 100 nových 
parkovacích miest,” povedal Dárius 
Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi,  
a ocenil, že s poslancom Rastislavom 
Tešovičom, ktorý zastupuje Devínsku 
Novú Ves v mestskom zastupiteľstve, 
dosiahli zhodu na spoločnom postupe 
v prospech DNV.  (jm)

O akom centrálnom námestí snívate?

Starosta Dárius Krajčír pozýva obča-
nov zapojiť sa 9. 11. 2021 o 17.00 h 
do online diskusie o dopravnej situ-
ácii na Opletalovej ulici. Otázky do 
diskusie môžu občania posielať už 
teraz na mail starosta@mudnv.sk.  
Pomery na Opletalovej ulici nemôže 

riešiť DNV samostatne, lebo správ-
com komunikácie je hlavné mesto 
SR BA. Je zrejmé, že uspokojivé rie-
šenie prinesie až obchvat, ktorý od-
kloní priemyselnú dopravu priamo 
na diaľnicu. Tempo prípravy a  vý-
stavby obchvatu nie je v súlade s po-

trebami DNV. Občanov v  diskusii 
oboznámime, s akými návrhmi pra-
cujeme, ako intenzívne komunikuje-
me a čo je možné pre zlepšenie situ-
ácie urobiť v súčasnosti. 
Viac informácií k diskusii: 
www.devinskanovaves.sk (jm)

Pálčivý problém na Opletalovej

Aké bude okolie Vodnej nádrže Mlynská?

Online diskusia 9. 11. 2021 o 17.00 h 

Víťazom hlasovania je vizualizácia č. 1 z dielne Daniela Šubína

Obyvatelia Devínskej Novej Vsi sa 
mohli zapojiť do ankety o budúcom 
vzhľade okolia Vodnej nádrže Mlyn-
ská. V  online hlasovaní si vybera-
li medzi dvoma architektonickými 
návrhmi, resp. medzi dvoma vizuali-
záciami. Kto si prial doplniť svoj vý-
ber o vlastné podnety a postrehy, tak 
túto možnosť dostal tiež. Hlasovanie 
bolo ukončené o polnoci 8. októbra 
2021. Zohľadnili sa všetky hlasy ove-
rené prostredníctvom sms, keď na 
jedno telefónne číslo pripadol jeden 
hlas. Vizualizácia č. 1 z  ateliéru Da-
niela Šubína získala 86,5  % hlasov 
oproti vizualizácii č. 2, ktorá dostala  
13,5  % hlasov obyvateľov. Teraz prí-
de na rad diskusia so zástupcami ví-
ťazného ideového zámeru na revita-

lizáciu okolia vodnej nádrže, z ktorej 
by mala vzísť dohoda na zapracova-
ní požiadaviek obyvateľov. Úprava 
okolia musí rešpektovať zachovanie 
pôvodného zámeru viacúčelovos-
ti vodnej nádrže. V ďalšej fáze úprav 

jej okolia by sa mohlo pristúpiť 
k umiestneniu mobiliára a osvetlenia. 
K  tomu je však potrebné pripraviť 
projektovú dokumentáciu a schváliť 
finančné prostriedky z  budúcoroč-
ného rozpočtu.                     (jm) 

Ak vyplníte do 14. novembra 2021 dotazník o riešení verejného priestoru pri 
Eisnerovej ulici, ktorý sa nachádza medzi cintorínom a supermarketom na 
Námestí Jána Kostru, môžete ovplyvniť zadanie jeho architektonickej súťaže.

Dotazník nájdete na: www.devinskanovaves.sk 
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Prvá zmienka o Devínskej Novej Vsi

Oslavy Dňa obce v Devínskej Novej Vsi
9. a 10. októbra 2021 sa 
uskutočnili oslavy Dňa obce 
pri príležitosti 570. výročia 
prvej písomnej zmienky 
o Devínskej Novej Vsi. 

Devínska pripravila bohatý pro- 
gram plný historických odkazov. Na 
Istrijskej ulici dostalo čestné miesto 
dielo Braňa Pokorného, ktorý sa in-
špiroval naším erbom. „Robiť pre 
Devínsku je veľká česť. Je plná dob-
rých ľudí. Som rád, že sa tu takto spá-
jame,“ povedal autor. Dielo zhotovil 
z historického náradia, ktoré darovali 
občania Devínskej Novej Vsi. „Veľká 
vďaka každému za pomoc s novou, 
krásnou ozdobou našej Devínskej,“ 
povedal starosta Krajčír. 

Pri vstupe na Cyklomost slobo-
dy  bola v rámci osláv Dňa ob-

ce odhalená pamätná tabuľa. Je vy-
jadrením vďaky za dielo, ktoré sa 
stalo novodobou dominantou De-
vínskej Novej Vsi. Autor projektu 
Milan Beláček získal za toto die-
lo v  roku 2014 ocenenie CE ZA 
AR – cena za architektúru. Mos-
tom preslávil Devínsku nielen do-
ma, ale aj v  zahraničí. Odborní-

ci v Liverpoole zaradili Cyklomost 
slobody medzi desať vybraných 
stavieb, o ktorých sa písalo v publi-
kácii v 50 jazykoch. „Najviac ma te-
ší, že som sa na stavbe stretol s vy-
nikajúcimi ľuďmi, s  ktorými bola 
radosť robiť. To bol pre mňa naj-
väčší zážitok,“ poznamenal skrom-
ne Milan Beláček.  

Starosta Krajčír a  jeho zástup-
kyňa, poslankyňa Beáta Jana-

tová, navštívili spoločne s  členmi 
Dobrovoľného hasičského zboru 
miesta, ktoré odkazujú na historic-
ké udalosti a predstavujú kultúrne 

a  duchovné dedičstvo Devínskej 
Novej Vsi. Na nedeľnej bohosluž-
be posvätil správca farnosti Andrej 
Kalamen zástavy Devínskej No-
vej Vsi a Dobrovoľného hasičské-
ho zboru.  (jm)

Počas osláv Dňa obce mali 
obyvatelia a  návštevníci De-

vínskej Novej Vsi unikátnu mož-
nosť pozrieť sa v Múzeu kultúry 
Chorvátov na Slovensku na his-
torickú listinu, ktorá je prvou pí-
somnou zmienkou o  Devínskej 
Novej Vsi. Touto listinou sa po-
ďakoval Ján Huňady Bratislavča-
nom, že sa nepoddali jiskrovcom 
a  zabránili obsadeniu Bratisla-
vy. V datovacej formulke na his-
torickom dokumente je uvedené, 
že sa to stalo v roku 1451 v Novej 
Vsi. „Táto Nová Ves je Devínskou 
Novou Vsou, nakoľko jiskrovci 
mali svoje štáby v  Stupave alebo 
v  Marcheggu a iná Nová Ves ni-
kde blízko nie je. Je to naozaj ne-

vyvrátiteľná zmienka,“ vysvetlil 
Jozef Klačka, historik a  archivár, 
rodák z Devínskej Novej Vsi, kto-
rý hľadal a objavil tento jedinečný 
dokument v Archíve mesta Bra-
tislavy. Listinu bolo možné vysta-
viť v  Múzeu kultúry Chorvátov 
na Slovensku vďaka ochote a spo-
lupráci Archívu mesta Bratislavy 
a Slovenského národného múzea.

Holubica na Istrijskej ulici

Pocta architektovi

Posvätenie zástav
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Devínskonovoveská holubica 2021
Oslavy Dňa obce pri príležitosti 

570. výročia prvej písomnej 
zmienky o Devínskej Novej Vsi

vyvrcholili udeľovaním ocenení 
Devínskonovoveská holubica 

významným osobnostiam 
Devínskej Novej Vsi, ktoré  

sa svojím celoživotným  
dielom zaslúžili o jej rozvoj, 

zveľaďovanie a reprezentáciu.

Devínskonovoveskú holubicu 2021 získala Jozefína Daničová za reprezentáciu kultúry 
Chorvátov doma i v zahraničí a za bohatú publikačnú činnosť, Dagmar Dudeková za dobrovoľ-
nú požiarnu ochranu, ochranu zdravia, životov a majetku obyvateľov v rámci činnosti Dobro-
voľného hasičského zboru, Daniela Lipková za prácu v oblasti vzdelávania a v oblasti sociálnej 
práce so seniormi, Karol Moravčík za pôsobenie v sociálnej a duchovnej oblasti, Rastislav Šim-
kovič za pôsobenie v oblasti kultúry, folklóru a za reprezentáciu Devínskej Novej Vsi.

Rastislav Šimkovič vyrastal v  Devínskej 
Novej Vsi. Odmalička ho sprevádzala 

láska k hudbe, folklóru a úcta k tradíciám. 
Do Istra Centra prišiel po prvýkrát v časoch, 
keď ho ešte otec držal za ruku. Hoci odvte-
dy pretieklo dole Moravou veľa vody, Rasti-
slav Šimkovič z Istra Centra prakticky nikdy 
neodišiel. Strávil tam viac ako tridsať rokov, 
z toho desať rokov na poste riaditeľa. V De-
vínskej Novej Vsi nebolo kultúrneho podu-
jatia, ktoré by sa neuskutočnilo pod jeho 
taktovkou alebo za jeho výraznej účasti. „Is-
tra Centrum, to je celá moja mladosť, do-
spievanie i dospelosť. Teším sa na roky, kto-
ré ešte prídu. Práca je môj život. Práci sa 
darí len tam, kde je dobré rodinné záze-
mie. Ďakujem všetkým mojim blízkym. Bez 
ich pochopenia a podpory by nebolo mož-
né robiť túto krásnu prácu,” podotkol drži-
teľ ocenenia Devínskonovoveská holubica.
Rastislav Šimkovič nie je len zručný organi-
zátor a riaditeľ, ale je telom aj dušou folklo-
rista a  majster Cechu slovenských gajdo-
šov. Jeho zásluhou získala Devínska Nová 
Ves v roku 2016 titul Gajdošská obec. Výraz-
ne sa podieľal na tom, že gajdy a gajdošská 
kultúra sa dostali do reprezentatívneho zo-
znamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
ľudstva UNESCO. Rastislav Šimkovič videl 
ako folklorista kus sveta, ale Devínska No-
vá Ves zostala centrom jeho vesmíru. „Vždy, 
keď som odchádzal, som vedel, že sa vrá-
tim. Patrím sem.“

RASTISLAV ŠIMKOVIČ
„Devínska znamená pre mňa 

všetko, je celý môj život.“

JOZEFÍNA DANIČOVÁ
„Všetko pre moju milovanú 

Devínsku Novú Ves.”

Jozefína Daničová je Chorvátkou telom aj du-
šou. Svoj život zasvätila zachovaniu odkazu, 

ktorý zostal v  Devínskej Novej Vsi po chorvát-
skych predkoch. „ Iný jazyk ako chorvátsky som 
ako dieťa nepočula. Aj moju prvú modlitbičku – 
Andjelak muoj, čuvar muoj, čuvaj moju dušicu – 
som sa naučila v chorvátčine,” hovorí o svojom 
chorvátskom pôvode Jozefína Daničová, ktorá 
je zakladajúcou členkou a dlhoročnou predsed-
níčkou Chorvátskeho kultúrneho spolku v De-
vínskej Novej Vsi. Aktívne pôsobí tiež v Chorvát-
skom kultúrnom zväze na Slovensku. Jej 
temperament a húževnatosť jej nikdy nedovoli-
li zastaviť sa. Svojím nadšením dokázala strhnúť 
všetkých vo svojom okolí. Stála pri zrode Festi-
valu chorvátskej kultúry. Pričinila sa o vznik Mú-
zea kultúry Chorvátov na Slovensku, podobne 
aj Múzea Starej Devínskej. Skúsenosti dlhoroč-
nej odbornej redaktorky ju priviedli k  bohatej 
publikačnej činnosti. Podpísala sa, či už redak-
torsky alebo autorsky, pod viac ako tridsať kniž-

ných publikácií, nehovoriac o tom, že už dvadsať 
rokov vydáva časopis Hrvatska Rosa. „Staršia ge-
nerácia, medzi ktorú už teraz, žiaľbohu, patrím 
i  ja, nám odchádza. Takže sa snažím zachovať 
ešte to, čo sa zachovať dá. Je to vo mne, je to 
úprimné a pravdivé. Robím to pre moju milova-
nú Devínsku Novú Ves,” povedala Jozefína Da-
ničová a  Devínskonovoveskú holubicu poslala 
symbolicky do neba všetkým, ktorí tu už nie sú 
a ktorí ju na ceste zachovania kultúrneho dedič-
stva sprevádzali.

Maliar Andy Frank venoval obraz,  na ktorom ume-
lecky stvárnil Vyhliadkovú vežu Devínska Kobyla

Ozdobou galavečera boli domáce 
súbory Grbarčieta a Rosica 
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Devínskonovoveská holubica 2021

Na galavečer prijali pozvanie vzácni hostia zo Slovenska 
i Chorvátska. Ocenili dobré vzťahy s Devínskou a popria-
li jej, aby sa rozvíjala a robila radosť obyvateľom. Účastní 
na podujatí mohli byť všetci obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi vďaka prenosu DTV. Oslavy Dňa obce sa uskutočnili 
s  podporou Bratislava Tourist Board, INGSTEEL, Archi-
tekti Šebo Lichý, Squarebizz, DOWINA, Andy Frank, Vi-
liam Liedl, Žarko Šimkovič, Branislav Pokorný, Jaroslav 
Valentín, Sklenárstvo Královič.
 Jana Martanovičová
 Foto: Stella Bartalová, Dominik Martanovič

DANIELA LIPKOVÁ
„Keď som tu na tomto svete, tak 

nech je to pre niekoho  
a pre niečo.”

Daniela Lipková sa narodila v  Devínskej 
Novej Vsi. Vždy chcela učiť a  vždy len 

malé deti. K  deťom pristupovala s  rešpek-
tom a vedomím, že každé je jedinečné. Dnes 
sú to už generácie detí, ktoré svojím prístu-
pom formovala. „Vedieť pozdraviť, usmiať 
sa aj na neznámeho staršieho človeka, to 
sú základy pôsobenia na deti. Dnes sa mi to 
vracia. Keď stretnem na ulici bývalých žia-
kov, ktorí idú už s vlastnými vnúčatami, tak 
mi povedia: ,Dobrý deň, teta Danka'. Ak sa 
takto správajú ku mne, tak viem, že sa takto 
správajú aj ku každému inému človeku. A to 
ma hreje na srdci.” Daniela Lipková praco-
vala po celý život pre ľudí v Devínskej. Bo-
la učiteľkou, neskôr riaditeľkou v materskej 
škole. Rešpekt a úcta boli vždy jej prirodze-
nými vlastnosťami. V Devínskej bola poslan-
kyňou a  vedúcou Osvetovej besedy. Rada 
hrávala bábkové a ochotnícke divadlo. Do 
Klubu dôchodcov prišla oveľa skôr ako do 
dôchodkového veku. Najskôr písala pre dô-
chodcov scenáre divadielok, pripravovala 
programy, neskôr sa ujala funkcie vedúcej, 
ktorú vykonáva už šestnásť rokov. Z práce 
pre iných ľudí má veľkú radosť. „Ak by som 
nemohla niečo vymýšľať, niekam ísť, pre 
niekoho niečo urobiť, už by som tu ani ne-
bola. Mám pocit až takého stisnutia na hru-
di, keď vidím, že som ľudí niečím potešila. 
Keď som tu na tomto svete, tak nech je to 
pre niekoho a pre niečo.”

Devínska Nová Ves sa stala domovom i pre 
Karola Moravčíka, katolíckeho kňaza, teo-

lóga, ktorý vyštudoval teologickú fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislave a neskôr zís-
kal doktorát na univerzite vo Viedni. Je aktívny 
publicista a spisovateľ. Ako farár pôsobil v DNV 
26 rokov. Arcibiskupský úrad mu ukončil čin-
nosť v našej obci k 1. 9. 2016. Neskôr mu dovolil 
pôsobiť ako výpomocnému kňazovi vo farnos-
ti Rača. Od 1. 9. 2018 bol menovaný za farára 
v Borinke. Keďže v tejto farnosti prišli o budovu 
fary, ktorá patrila kláštoru v Marianke, K. Morav-
čík zostal bývať v podnájme v DNV. Počas pas-
toračného účinkovania v DNV sa k ľuďom pri-
bližoval s úctou a úprimne sa snažil budovať 
kvalitné vzťahy medzi občanmi. Zastával názor, 
že pôvodní obyvatelia si majú naďalej zacho-
vať nielen svoju „novoselskú identitu“, ale niesť 
zodpovednosť aj za rozrastajúcu sa Devínsku. 
Nových obyvateľov vyzýval, aby prebrali svoj 
diel zodpovednosti za jej ďalší kultúrno-spo-
ločenský a duchovný rozvoj. Jeho pôsobenie 
bolo natoľko inšpiratívne, že obyvatelia DNV 
ho navrhli na ocenenie významných osobnos-
tí Devínskej Novej Vsi. Karol Moravčík po ozná-
mení, že sa stal laureátom ocenenia Devínsko-
novoveská holubica, skromne poznamenal: 
„Ďakujem všetkým, ktorí si myslia, že malo výz-
nam, že som tu pôsobil.“

KAROL MORAVČÍK
„Ďakujem všetkým, ktorí si myslia, 

že malo význam, že som tu pôsobil.“ 

Spoločnosť DOWINA venovala De-
vínskej k sviatku gitaru s holubicou

Atmosféru večera umocnil vystúpením 
aj Kuly zo skupiny Desmod

DAGMAR DUDEKOVÁ
„Hasiči sú moja rodina.“

Dagmar Dudeková žije v  Devínskej No-
vej Vsi takmer 50 rokov. Detstvo strávi-

la v chlapčenskej spoločnosti, ktorá ju zoce-
lila a pripravila na jej poslanie. Životnú dráhu 
Dagmar Dudekovej spečatil romantický 
osud. Po krátkej známosti sa zosobášila s ve-
liteľom hasičov v Devínskej. „K hasičstvu ma 
priviedol môj muž. Naše deti chodili s nami 
na súťaže také malé, že ešte nosili plienky,“ 
spomína na svoje rodinné aj hasičské začiat-
ky. „V  Devínskej som našla naozajstný do-
mov. Hasiči sú moja rodina,“ vyznala sa lau-
reátka z lásky k Devínskej a k svojej profesii. 
Dlhé roky je súčasťou hasičskej rodiny, ktorú  
tvoria ľudia so srdcom na správnom mieste. 
Vždy pripravení konať tak, ako je to napísané 
na ich hasičskej zástave: Bohu na slávu, blíž-
nemu na pomoc. Dagmar Dudeková si pa-
mätá časy, keď ľudia neváhali vložiť do roz-
voja hasičstva v Devínskej okrem vlastného 
času aj vlastné priestory a peniaze. Pamätá 
si na dramatické chvíle povodní, na hasenie 
požiarov a hľadanie nezvestných, ale spomí-
na aj na chvíle, keď sa hasiči v Devínskej doč-
kali novej hasičskej zbrojnice. Už vtedy mys-
lela Dagmar Dudeková najmä na to, aby sa 
Dobrovoľný hasičský zbor rozrastal a  rady 
najstarších posilnila mladá generácia.



„Doteraz fungovalo toto zariade-
nie ako denné centrum, ale chce-
me, aby bolo takou obecnou obý-
vačkou pre všetkých ľudí,“ hovorí 
starosta mestskej časti Dárius Kraj-
čír. „Vytvoríme to najlepšie miesto, 
kde si seniori budú môcť vypiť kávu, 
čaj, zabaviť sa, pozhovárať sa nielen 
s rovesníkmi, ale aj mladšími ľuďmi. 
Dvere otvoríme pre ich deti a vnu-
kov, aby sme podporili komunitné 
stretávanie a zbližovanie, spoznáva-
nie ľudí.“
Nové priestory Klubu dôchodcov 
DNV budú otvorené sedem dní 
v  týždni. V  čase krízy tam nájde 
priestor lekár, ľudia dočasné ubyto-
vanie v prípade núdze, živelnej po-
hromy, v neočakávanej životnej situ-
ácii. Klub bude slúžiť aj občianskym 
združeniam mestskej časti a  tak-
tiež plnohodnotne poskytovať služ-
by pre starších. „Takto sa prirodzene 
zblížia generácie,“ vysvetľuje zámer 
starosta. „Dnes sa mnohí ani ne-
poznajú a na ulici sa mlčky obídu 
ako cudzí ľudia. Pritom bývame na 
jednej ulici. Základ je pozdraviť sa 
a usmiať na staršieho človeka, kto-
rý nie vždy musí mať dobrú náladu, 
môže ho už kadečo bolieť a trápiť.“ 
Na rekonštrukciu a  prístavbu do-
hliadajú architekti. Zachovajú his- 
torický ráz, ktorému dodajú punc  
pôvodné tehly z čias Rakúsko-Uhor- 
ska vypálené ešte v našej tehelni so 
znakom Devínskej Novej Vsi. Do-
bový objekt a priestor citlivo skom-
binujú s  modernou prístavbou so 
zelenou strechou. Mestská časť a bra- 
tislavský magistrát investujú do pre-
stavby a  prístavby spolu okolo pol 
milióna eur. Je to najväčšia investícia 
do tejto budovy po sto rokoch. Čas 
dokončenia rekonštrukcie odhadu-
je samospráva na koniec roka 2022.
Obnovu budovy, ktorá je vlastníc-
tvom hlavného mesta Bratislava 

a  mestská časť ju spravuje, skom-
plikovala pandémia. Nielen pan-
démia, ale aj rekonštrukcia vytlači-
la našich dôchodcov viac na čerstvý 
vzduch. Okrem toho, že sa stretá-
vajú v náhradných priestoroch, or-
ganizujú jeden výlet za druhým. 
Aj takto aktívne sa dá tráviť život. 
Aj počas októbra – mesiaca úcty 
k starším.  (red)

Klub dôchodcov v Devínskej Novej Vsi sa premení na skutočný domov. S komornejšou atmosférou,  
útulnejším interiérom, modernými priestormi s optickým uzlom a novými technológiami. 

Uznesenie MZ MČ BA-DNV z mimoriadneho zasadnutia 22. 10. 2021
Na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 22. 10. 2021 
schválili poslanci uzavretie Dodatku č. 1 k  Zmluve o  spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 2. 11. 2020 na pre-
dĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov z 12 na 23 mesiacov od účinnosti zmluvy, na 
zmenu definície momentu „riadneho ukončenia realizácie rekonštrukcie stavby“ a  na zmenu podmienok vyúčto-
vania poskytnutých finančných prostriedkov pre mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves.  (red)
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Klub bude skutočným domovom 

Na čo myslia členovia 
Klubu dôchodcov 
DNV, keď počujú 
„úcta k starším“?

Vladimír
Keď si mladí 
vážia starších 
a pomáhajú im, 
ako sa dá.

Beáta 
Čo je prejav úcty? 
Pozornosť, poro-
zumenie, láska.

Valéria 
Ja by som si pred-
stavovala, aby sa 
pre nás dôchod-
cov vybavovalo 
viac financií, 
aby sme sa mali 
aspoň čiastočne 
tak ako dôchodca 
na zlatom západe. Mám tam 
polovicu famílie, vidím, ako to 
ide tam a ako tu.

Daniela
Keď sa na mňa ľu-
dia usmejú, keď 
ma pozdravia. 
Úplne najkrajší 
pocit je ten, keď 
sa s niekým rozprá-
vam a nedá mi najavo,  
že ty si stará.

    �

    �

    �

    �
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Sadili sme stromy

Modernizácia  
zastávok
Nikto už nezmokne, keď bude ča-
kať na autobus. Zastávka Bystric-
ká na Opletalovej ulici má no-
vý prístrešok. V  rámci spolupráce  
Dopravného podniku Bratisla-
va (DPB), mestského a miestneho 

poslanca Rastislava Tešoviča a MČ 
BA DNV sa podarilo dosiahnuť, 
aby  DPB  pamätal aj na potreby 
cestujúcich v Devínskej Novej Vsi. 
V  hlavnom meste pribudne vyše 
200 nových prístreškov na autobu-
sových, trolejbusových a  električ-
kových zastávkach. (red)
 
Rekonštrukcia 
chodníka  
na Janšákovej
Zamestnanci spoločnosti Deno-
va začali v  polovici októbra 2021 
rekonštruovať chodník na pravej 
strane Janšákovej ulice. Pôvodný 
podklad chodníka vyberú, urobia 
nový a  položia zámkovú dlažbu. 
S  opravou je spojené aj uloženie 
optickej ochrany. Operátor bu-
de môcť pristúpiť k zavedeniu op-
tického kábla. Ukončenie prác je 
naplánované na polovicu decem-
bra 2021, ale je pravdepodobné, že 
práce sa skončia skôr.
 (red)

Názov pochádza z  anglického 
slova boulder (balvan). Bo-
uldering je druh lezenia bez 
použitia lana na malých skal-
ných blokoch, nízkych skalách 
alebo výškovo nízkej stene. 
Bouldrovka je časť steny, kde 
sa lezie niekoľko metrov nad 
zemou a miesto dopadu – „do-
padisko“ – je vytvorené špeci-
álnymi matracmi.
V  prenesenom význame slo-
vo boulder znamená nejaký 
lezecký problém, ktorý chce 
lezec zdolať, resp. preliezť. Väč-
šinou sú to farebne vymedze-
né trasy, kde sa používajú len 
konkrétne úchytky a výstupky 
(väčšinou lezec stúpa len na to, 
čo predtým chytil).
Bouldering si získal svoju po-
pularitu hlavne u  začínajúcich 
lezcov vďaka svojej nenároč-
nosti vzhľadom na vybavenie 
a skúsenosti. 

Zdroj: 
www.lezeckastenakosice.sk

V  športovom areáli Ivana  
Bukovčana naďalej pre-
bieha rekonštrukcia špor-

tového ihriska, ktoré sa mení na 
multifunkčné športovisko. Revita-
lizácia areálu je postupná a načaso-
vaná tak, aby plánovaná prístavba 
a nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana 
neohrozila zrealizované práce. 
Možno si okoloidúci všimli výstav-
bu drevenej nosnej konštrukcie, 
ktorá bola osadená do priestoru pri 

bežeckej dráhe a ktorá sa postupne 
mení na umelú lezeckú stenu s do-
padovou zónou. S nápadom prišiel 
poslanec MČ Bratislava-Devínska 
Nová Ves Peter Kolega a do pro-
jektu sa vložil aj DNV Šport. Vy-
tvoriť lezeckú stenu bolo prioritou 
v oblasti športu  a Komisia športu 
a kultúry odporučila projekt reali-
zovať. Mestská časť Bratislava-De-
vínska Nová Ves investuje do pro-
jektu takmer 26 tisíc eur. Kvalitný 

lezecký element v Devínskej No-
vej Vsi ponúkne pre staršie deti ak-
tivitu a fyzické výzvy také prospeš-
né pre dnešnú mládež.  (jv)

V športovom areáli Ivana Bukovčana je nová lezecká stena

Potom poliať. (Petra Neischlová, Mária Koprdová, 
Beáta Janatová)

Najprv zasadiť. (Peter Kolega, Dárius  
Krajčír)
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Pri Múzeu kultúry Chorvátov na 
Slovensku našli svoje miesto lipa, 
platan a  olivovník - stromy, ktoré 

sú odkazom na našu históriu. Oli-
va je symbolom Stredozemia a  dl-
hovekosti. Lipa je stromom Slo-

vanov – Slovákov aj Chorvátov. 
Platan je symbolom návratu k his-
tórii Devínskej. Kedysi rástli v oko-
lí miestneho úradu platany. Tie vy-
mizli. Dnes ich chceme vrátiť späť. 
Za krásny olivovník poďakoval sta-
rosta Dárius Krajčír riaditeľke De-
novy Petre Neischlovej. (red)

Predstavujeme vám 
moderný populárny  

šport: bouldering

Dlho očakávaná „boulder stena“ sa stáva realitou

Prichádza k nám 
bouldering
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V túto jeseň sme v Devínskej Novej Vsi zasadili 55 drevín.  
Aj oslavy Dňa obce boli spojené s výsadbou stromov. 
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Zažili ste už počas Vašej kariéry v zdravotníc-
tve viacerých ministrov. Ako hodnotíte tieto 
rôznorodé pracovné skúsenosti s  odstupom 
času?
Zdravotníctvo je oblasť, ktorá ma baví a napĺ-
ňa, pretože ide o zdravie a životy ľudí a som ra-
da, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý pracuje 
v prospech ľudí na Slovensku s cieľom skvalit-
niť zdravotnú starostlivosť pre pacienta a zdra-
votníkom priniesť lepšie pracovné podmienky.  
S odstupom času môžem skonštatovať, že prá-
ca s každým ministrom alebo ministerkou bola 
profesionálna. Faktom zároveň je, že treba brať 
do úvahy aj to, že  každý z nich viedol rezort 
v čase, ktorý bol špecifický, obdobie pandémie 
nevynímajúc.  

Posledný rok je v oblasti zdravotníctva veľ-
mi dynamický a  aj Vy to zažívate na Vašej 
pozícii určite intenzívne. Ako zvládate toto 
tempo? 
Sme v historickej pandémii, ktorá na Sloven-
sku za veľmi dlhé obdobie azda nebola, a pre 
celý sektor to bola úplne nová situácia. Má-
me za sebou extrémne náročné obdobie, av-
šak keď vidíte vo svojej práci zmysel, dá sa 
to zvládnuť. Za posledný rok a pol sme po-
čas pandémie išli v  niektorých momentoch 
skutočne na dno síl, avšak keď vidíte zmy-
sel, čo v tomto prípade bol skutočný boj o zá-
chranu životov ľudí na Slovensku, dá sa všet-
ko zvládnuť. Relaxom vždy boli pre mňa a sú 
prechádzky v  prírode. Tam čerpám stratenú 
energiu. 

Komunikácia a marketing Ministerstva zdra-
votníctva SR, ktorému robíte hovorkyňu, 

získala veľkú pozornosť, ale aj ocenenie zo 
zahraničia. Čomu pripisujete tento úspech?
Na ministerstve pracuje tím odborníkov, mno-
hých táto práca skutočne pre jej podstatu ba-
ví.  Keď sa tímovo dáme dokopy, vznikne z to-
ho výborný výsledok, z čoho mám radosť a ma to 
úprimne teší.

Čo by ste poradili každému, kto ešte váha nad 
očkovaním? 
Očkovanie je v  súčasnosti jedinou cestou, ako 
ochrániť vlastné zdravie a  zdravie svojich blíz-
kych. Zároveň chráni nemocnice pred ich prepl-
nením, čím pomáha vyčerpaným zdravotníkom, 
ktorí odvádzajú neskutočnú prácu a patrí im náš 
rešpekt, úcta a vďaka. Očkovanie je správna ces-

ta. Ak váhate, dajte sa, prosím, čo najskôr zaočko-
vať. Ešte stále je čas. 

Na záver by sme sa Vás radi spýtali ako obyva-
teľky Devínskej, ako hodnotíte život v  našej 
mestskej časti a čo sa Vám na miestnom živote 
najviac páči. S čím si Devínsku Novú Ves spá-
jate?
Devínsku Novú Ves mám veľmi rada, bývam tu 
už dvanásty rok. Je to úžasná lokalita s blízkym 
prístupom do mesta a zároveň do prírody. Cez 
leto tiež rada bicyklujem. Cyklotrasy sú tu nao-
zaj krásne. Po hektickom dni zároveň oceňujem  
pokoj.  Devínska Nová Ves mi toto dokonale po-
skytuje. 
 Jana Vedejová

„Devínska mi poskytuje pokoj  
  po hektickom dni”
ZUZANA ELIÁŠOVÁ je 
hovorkyňa Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej 
republiky. V oblasti problematiky 
zdravia sa pohybuje už 
niekoľko rokov. V krátkom 
rozhovore sme sa jej spýtali 
na to, ako vníma svoju prácu, 
ktorá s pandémiou nabrala 
nebývalý spád a tempo, aká 
bola jej spolupráca s ministrami 
zdravotníctva, s ktorými doteraz 
spolupracovala, a aj na to, 
ako sa jej páči život v našej 
Devínskej, kde žije už 
niekoľko rokov. 
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Šimon Blaščák sa rád bicykluje, konkrétne 
ho zaujíma pumptrack. S  kamarátmi na-

šli jednu jamu blízko Cyklomosta slobody. Tro-
chu ju upravili, ale na poriadne vybláznenie im 
to nestačí. „Chodíme do Petržalky, niekedy na 
Zochovu chatu. Asi najlepšie je to v Petržalke 
na Haanovej ulici,” povedal Šimon starostovi 
Dáriusovi Krajčírovi. Na stretnutie s ním sa dô-
kladne pripravil. Na stôl, za ktorý si spolu sadli, 
vyložil blok s poznámkami. Spomenul, že pod-
ľa neho môžu dráhu využívať ľudia rôznych ve-
kových kategórií. Dráha však musí byť dobre na-
projektovaná, aby z nej mali cyklisti radosť. „To, 
že si sa ozval, je super. Takéto podnety hľadám. 

Chcem vedieť, že ak niečo v  Devínskej vybu-
dujeme, tak to budú ľudia využívať,“ pochválil 
starosta Šimona. Dodal, že boli za ním aj mla-
dí skejtbordisti, pre ktorých už vhodný pozemok 
našiel. „Za mňa hovorím tvojmu projektu áno,” 
povzbudil starosta Šimona. Samozrejme, pro-
jekt musia najskôr prerokovať komisie, ktoré sú 
zložené z poslancov a odborníkov. Sú poradným 
orgánom starostu. Šimon sľúbil, že na rokovanie 
príde a všetko vysvetlí.  (red)

Bude v Devínskej pumptrack?

Čo je „pumptrack“? 
Zväčša umelý asfaltový okruh, ktorý tvoria rôzne zatáčky a zvlnený profil, čo jazdcovi umož-
ňuje udržovať, ba i zvyšovať rýchlosť. Bicykel poháňa zotrvačnosť a pohyb jazdca. Tento spô-
sob bicyklovania vzbudzuje dojem pumpovania, čiže po anglicky „pumptrack“. 

Príbeh Šimona Blaščáka 
potvrdzuje, že o život okolo 
seba sa oplatí zaujímať. Takmer 
desaťročný chlapec by chcel 
mať v Devínskej Novej Vsi 
„pumptrackovú dráhu“. O svojom 
prianí napísal starostovi a ten ho 
pozval do Vily Košťálová.
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Triedy v karanténe
Počas septembra i októbra 2021 sme mali 
niekoľko tried na základných školách 
v Devínskej Novej Vsi v karanténe. Na Zá-
kladnej škole Ivana Bukovčana bola jedna 
trieda v  karanténe v  septembri a  jedna 
v októbri. Na Základnej škole Pavla Horo-
va boli v septembri dve triedy v karanténe, 
v októbri jedna trieda. Plynulý chod výuč-
by je bez problémov zabezpečený. Riadite-
lia škôl naďalej chodia po samotesty a dá-
vajú ich rodičom po 5 kusov. Ministerstvo 
školstva poskytuje antigénové samotesty 
na domáce použitie tým žiakom, ktorých 
rodičia prejavia záujem o  takýto druh sa-
motestov.

Šimon Blaščák so svojím milovaným bicyklom
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TESTOVANIE 
v Devínskej Novej Vsi

Možnosť antigénového testovania a PCR 
testovania v DNV. Testovanie ponúka 

externá spoločnosť.

KDE? OPLETALOVA 4
Unimobunka, z ktorej sa vykonávajú 

výtery, je umiestnená pred bývalým kinom 
Devín – oproti železničnej stanici DNV.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok, streda, piatok, sobota  

od 10.00 do 14.00, 14.30 do 18.30 h. 
Otváracie hodiny a všetky informácie budú 

priebežne aktualizované na stránke:   
www.covidcentrum.sk



Udialo sa to počas krásnych slnečných októbrových sobôt. Na Ulici Jána Poničana  
a na Vukovarskej ulici vyšli pred svoje domy silné susedské komunity. 
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Pod taktovkou Zuzky Kadlec 
vyrástlo na Ulici Jána Poni-
čana komunitné komposto-

visko. Približne pätnásť rodín, malí aj 
veľkí hrabali lístie, skladali kompos-
tér, naťahovali siete proti hlodavcom. 
Prečo sa stretli a čo ich spojilo? Jed-
noducho už ďalej nechcú vyhadzovať 
odpadky z kuchyne do komunálne-
ho odpadu! Susedské aktivity sa ne-
skončili pri kompostovisku. Na su-

sediacom ihrisku odstránili grafity. 
Umelci z Istrijskej ich nahradili maľ-
bami hradov a  historických budov. 
Na verejnom priestranstve pribud-
li aj búdky pre netopiere. Mestská 
časť prisľúbila doplnenie košov na 
odpadky a  spoluprácu príspevkovej 
organizácie DENOVA pri príprave 
okolia na ďalšie pokračovanie prác na 
jar 2022. Peniaze na realizáciu tých-
to projektov získala Zuzka Kadlec 
z grantu Nadácie mesta Bratislavy.
Okolie sa skrášľovalo aj na Vuko-
varskej ulici. Silná susedská komu-
nita, ktorá v minulosti stála za jar-
ným prečistením okolia, získala 
grant vo výške takmer 2 tis. € na 
projekt Skrášlenie a  sfunkčnenie Vu-
kovarskej ulice. V rámci projektu bo-
li umiestnené dve kompostoviská, 
zasadené štyri ovocné stromy a šty-
ri ovocné kríky, cibuľoviny, trvalky 
a okrasné trávy. „Na celom projek-
te bolo krásne zapojenie najmlad-

ších ročníkov, ktoré vynaložili veľké 
úsilie pri sadení cibuľovín do zeme, 
natieraní drevených nízkych plotov 
a  pri polievaní,” prezradila iniciá-
torka aktivít Jana Vedejová Sitášo-
vá. Susedia ešte plánujú postaviť dva 
vyvýšené záhony, ktoré by sa mali 
na jar zaplniť bylinkami. Projekt má 
ekologický, komunitný a edukatívny 
rozmer pre deti, ktoré bývajú v oko-
lí. Udržateľnosť zelene je v  tomto 
prípade zaistená blízkosťou vyko-
panej studne, ktorá patrí k projektu 
Devínka pod lesom. 
Výzvu na čerpanie peňazí na lep-
šie verejné priestory pripravila Na-
dácia mesta Bratislavy v  spolupráci 
s  Metropolitným inštitútom Brati-
slavy. Výzva bola súčasťou grantové-
ho programu KOMUNITY a bude 
sa opakovať opäť na jar v roku 2022. 
Bude zverejnená na webových strán-
kach oboch spomenutých inštitúcií. 
 Jana Vedejová

Komunitná a zelená Devínska
Grafiti ustúpili maľbám mladých umelcov z Istrijskej

Zuzana Kadlec

S jeseňou prišiel čas 
tradičného jesenného 
behu, ktorého svedkom je 
každoročne ulica Na Grbe. 

Dvadsaťosem deťúreniec a dva-
násť dospelých súťažilo vo fé-

rovom behu, ktorým dala škola na 
Ulici Ivana Bukovčana krásnu špor-

tovú bodku za Európskym týždňom 
športu. 9. októbra 2021 vymenili 
bežeckí nadšenci teplučké postieľky 
za čerstvý ranný vzduch. Všetkým 
ukázali, že behať sa dá nielen kvô-
li zdraviu, ale aj kvôli kamarátom, 
dobrému pocitu či príjemnej súťaži-
vej atmosfére. A odmena? Víťazi si 
odniesli diplomy, všetci zúčastnení 

sladkú maličkosť a  dobrý pocit zo 
super stráveného sobotňajšieho 
rána. Po výdatnom športovaní si 
bežci aj organizátori zamaškrtili na 
Jablkovom hodovaní, pre  ktoré pani 
kuchárky zo školskej jedálne upiekli 
dva obrovské plechy jablkových 
koláčikov. Koláčiky všetkým veľmi 
chutili, preto zmizli veľkou rých-
losťou.                               

Soňa Škulová, 
Základná škola Ivana Bukovčana

Správičky z našej školičky

Dotácie od Devínskej
Mestskú časť  Bratislava-Devínska 
Nová Ves môžete požiadať o dotá-
ciu na poskytovanie sociálnej po-
moci, na ochranu ľudských práv 
a  základných slobôd, na ochra-
nu zdravia obyvateľstva, vzdeláva-
nie, výchovu a rozvoj telesnej kultú-
ry, tvorbu a prezentáciu duchovných 
a  kultúrnych hodnôt a  na ochranu 
životného prostredia. Žiadosti mô-
žu predkladať právnické osoby, kto-
rých zakladateľom nie je MČ, fy-
zické osoby podnikatelia so sídlom 
alebo trvalým pobytom v Bratislave, 
resp. vykonávajúcim činnosť v  pro-
spech rozvoja mestskej časti. TER-
MÍN: do 15. 11. bežného roka a do  
15. 3. príslušného rozpočtového roka. 
Viac na www.devinskanovaves.sk. 

 „my Teen“
Vďaka príspevku z roz-
počtu mestskej čas-

ti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, ktoré získa-

lo minulý rok občianske združenie 
BENITIM, môžu tínedžerky na na-
šich základných školách navštevovať 
za symbolické 2 € celoročný špor-
tovo-lifestylový program. Zapojte  
sa tento rok do výzvy Devínskej No-
vej Vsi aj vy, požiadajte o  dotáciu 
a prispejte k vytváraniu lepších pod-
mienok na život v DNV.   

Zóna bez peňazí
Príďte podporiť komunitnú solida-
ritu 4. decembra 2021. OZ Gaude-
te DNV pozýva na zimnú Zónu bez 
peňazí. V čase medzi 13.00 až 16.00 h  
si môžete na nádvorí F-centra na  
Istrijskej ulici vybrať niečo, čo sa vám 
bude hodiť, možno aj ako darček pod 
stromček. V  prípade nepriaznivého 
počasia sa akcia bude konať v Dome 
smútku vedľa kostola. Darcovia, daj-
te nevyužitým veciam druhú šancu!  
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Veľa zážitkov počas osláv Dňa obce 

Počas víkendových osláv 570. vý-
ročia prvej zmienky o  Devínskej 
Novej Vsi sa KRÚTILI KOLOTOČE, 
z ktorých bol nádherný výhľad na 
malebné okolie Devínskej. Lasero-
vá šou sa postarala o  to, že večer 
hrala obloha všetkými farbami. 
Stalo sa to vďaka ateliéru Architek-
ti Šebo Lichý a INGSTEEL spol. s r. o., 
ktorí venovali túto šou Devínskej 
k jej sviatku.   (jm)

Víkend 9. a 10. októbra 2021 
bol v Devínskej Novej Vsi mi-
moriadne rušný a bohatý na 
kultúrny program. Na JABL-
KOVOM HODOVANÍ si prišli 
na svoje maškrtné jazýčky. 
Podujatie pripravili v spoluprá-
ci Bratislavský kraj, Miestny 
úrad mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves a Istra 
Centrum. Devínskou prešiel aj 
sprievod historických vozidiel. 

Výnimočným zážitkom boli KOMORNÉ KONCERTY pod oknami železničnej stanice v Devínskej Novej Vsi, pri Cyklo-
moste slobody a na Námestí Jána Kostru. Účinkovali na nich Adventure Strings, Lenka Molčányiová & Miloš Biháry, 
La Jana & Her Cats. Koncerty sa uskutočnili vďaka podpore BTB, bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Rodiny s deťmi sa mohli odviezť 
HISTORICKÝM VLAKOM do 
Kuchyne a  späť zo železničnej 
stanice v  Devínskej Novej Vsi, 
ktorá je spolu s  lamačskou že-
lezničnou stanicou najstaršou 
na Záhorí. 

Devínska Nová Ves je jedinečným 
miestom pre život, s  bohatým 
kultúrnym a  prírodným dedič-
stvom. Preto v ponuke víkendo-
vého programu osláv Dňa obce 
nechýbala komentovaná PRE-
CHÁDZKA DEVÍNSKOU KOBY- 
LOU, ktorú pripravilo Ekocen-
trum – TIK BA-DNV.  
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Iný dramatik Rudolf Sloboda
Dagmar Inštitorisová prišla do Devínskej Novej Vsi 
v čase, keď sme si pripomenuli výročie úmrtia nášho 
výnimočného a slávneho rodáka Rudolfa Slobodu. 
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Naša divadelná scéna

Silný a  miestami veselý divadel-
ný zážitok zaplnil celú sálu Istra 

Centra. Herecké výkony boli nespo-
chybniteľne na veľmi vysokej úrovni, 
čo dokázal aj spontánny smiech všet-
kých divákov pri sledovaní „takmer 
grotesknej frašky," ktorá sa im odo-
hrávala pred očami. 
Herci nás preniesli do dediny, kde 
postavičky rôznych pováh, profe-
sií a záujmov prežili nevídané stresy 
v očakávaní dôležitej návštevy z Bru-
selu, ktorá mala preveriť nakladanie 
s európskymi financiami pri rekon-
štrukcii neďalekého kaštieľa. 
Miestne zastupiteľstvo, ktoré pozo- 
stávalo z miestneho starostu, jeho ex-
travagantnej manželky, predavačky, 
poštárky a šoféra, tiež kameramana, 
sa postaralo o smiech sály, keď sa nie 

vždy nenápadným spôsobom snaži-
lo vybudovať potemkinovu dedinu 
a zakryť tak nekalé nakladanie s eu-
rópskymi financiami. 
Distingvovaná návšteva, ktorá roz-
pútala všeobecné napätie, však na zá-
ver priniesla posolstvo a  poučenie, 
ktoré zaujalo každú osobu či už po-
stavy na pódiu alebo divákov v hľa-
disku. Premiéru podporila mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 
Istra Centrum, Nadácia SPP, Plot-
base a Krušovice Heineken Sloven-
sko. Riaditeľ Istra Centra Rastislav 
Šimkovič zaspomínal na začiatky 
Činoherného klubu v  DNV: „Pa-
mätám si, ako sa pred 10 rokmi  Ja-
kub Abrahám uchádzal o  priestor 
v Istra Centre pre nacvičovanie diva-
delného umenia. Ja som videl v jeho 

osobe zanietenosť, ktorá mi nedala 
zapochybovať o tom, že to nie je jed-
noročná záležitosť. Gratulujem celé-
mu klubu k 10. výročiu a ďakujem im 
v mene DNV, že sem prinášajú kul-
túru v podobe talkshows so známy-
mi hercami a pravidelných divadel-
ných predstavení." 
Dárius Krajčír, starosta MČ BA-
DNV, dodáva: „Som rád, že sme 

mohli podporiť kultúru a  divadlo 
v Devínskej Novej Vsi a chcem Či-
noherný klub dať za príklad každé-
mu žiakovi, študentovi a nadšencovi, 
aby si išiel za svojím snom a vášňou. 
Predstavenia tohto typu zvyšujú ži-
votnú úroveň v našej mestskej časti 
a prinášajú umelecký zážitok na veľmi 
vysokej úrovni každému divákovi."                                                                                                                                       
 Jana Vedejová

V sobotu 16. októbra 2021 malo v Istra Centre 
premiéru predstavenie „Srdečne Vás vítame". 

K pamätníku spisovateľa prinies-
la niekoľko výtlačkov svojho 

autorského diela s názvom Iný dra-
matik Rudolf Sloboda, ktoré vzniklo 
aj s podporou našej mestskej časti. 
„Píšem o  jeho dramatickej tvorbe. 
O  obrovských, úžasných inscená-
ciách Armagedon, Macocha, Gaz-
dova krv. Popozerala som si všetky 
jeho filmy, aj tie, v  ktorých hral. 
Počúvala som všetky možné rozhla-
sové nahrávky. Všetko so zámerom 
vytvoriť analýzu dramatickej tvorby 

Rudolfa Slobodu,“ hovorí o knihe 
a jej príprave autorka. Dagmar In-
štitorisová dospela k  poznaniu, že 
Rudo Sloboda je lepší a úspešnejší 
divadelný autor ako prozaik. Počas 
prípravy svojej knihy ju zarmútilo 
to, čo našla v  archíve Slovenského 
filmového ústavu. „Našla som tam 
neskutočne veľa verzií filmového 
scenára Karline manželstvá. Bolo 
ich osem, deväť. Čítala som k tomu 
aj Slobodove sprievodné listy, veď 
robil dlho dramaturga na Kolibe. 

To, čo som našla, som pracovne 
nazvala strašným čistením. Korigo-
vali jeho texty, žehlili, vyrovnávali, 
lebo Karla bola veľmi nábožensky 
založená,“ odhalila kus zákulisia 
autorka. Dagmar Inštitorisová má 
na Ruda Slobodu aj jednu osobnú 
spomienku: „Prišiel do Žiliny ako 
krstný otec, keď sa otvárali priesto-
ry v bábkovom divadle. Potom sme 
dlho do rána sedeli a veľmi dobre sa 
s ním rozprávalo.“ 
Dagmar Inštitorisová uviedla do 
života publikáciu, ktorá sa do hĺbky 
zaoberá dramatickou tvorbou Ru-
dolfa Slobodu (1938 – 1995). Dote-
raz bola táto časť jeho produkcie len 
predmetom čiastkového záujmu.
 Jana Martanovičová

V predstavení Srdečne Vás vítame si zahral aj Jakub Abrahám
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Dagmar Inštitorisová

Petra Karolusová so svojou kóliou

Svetový štvornohý šampión 
Prestížna svetová 
výstava ocenila krásnu 
devínskonovoveskú 
dlhosrstú kóliu.

World Dog Show je jedna 
z  najočakávanejších a  naj-

väčších výstav psov, ktorá sa každý 
rok koná v inej krajine. Rok 2021 
bol špeciálny v  tom, že sa konala 
v  blízkej Českej republike. Dlho-

srstá, krásna kólia Clarity Amnis 
Rhei, ktorá od svojho narodenia  
2. 4. 2013 býva prevažnú časť svoj-
ho života v  Devínskej Novej Vsi, 
získala jedinečné ocenenie práve 
na tejto výstave. Clarity Amnis 
Rhei v  tomto roku získala titul 
Res. World Winner Veteran 2021 
(rezervný svetový víťaz) v triede ve-
teránov z celkového počtu 93 kólií. 
„Clarity som od malička venčila 

na priestranstve oproti Kraju a  aj 
okolie Moravy má pochodené ako 
málokto iný. Som na ňu hrdá, že vo 
svojom veku (8,5 roka) sa jej poda-
rilo zažiariť na prestížnej svetovej 
výstave, kde bola konkurencia na-
ozaj silná, dobre pripravená a vyče-
saná. Rozhodcovia si ju všimli pre 
jej moderný vzhľad – trend, ktorý 
v  súčasnosti oceňuje u psov milší, 
sladší výraz,"  opisuje hrdá majiteľ-
ka Petra Karolusová. 
 (jv)
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Kristína Siváčková 
pochádza z rodiny  
zanietených 
filatelistov. 

Možno aj preto sa ako 
piatačka prihlásila do fi-

latelistického krúžku Jaroslava 
Valentína. Dnes už stredoško-
láčka Kristína sa nedávno vrá-
tila z celoštátnej súťažnej výsta-
vy jednorámových exponátov 
v Nitre, kde získala ocenenie za 
svoju tematickú zbierku Brati-
slavský hrad. Jej exponát obsa-
hoval 16 strán. Boli tam všet-
ky významné udalosti spojené 
s  Bratislavským hradom, ako 

napr. ostreľovanie hradu na-
poleonskými vojskami, koru-
novácia Márie Terézie, pobyt 
rímsko-nemeckého cisára Fri-
dricha I. Barbarossu na hra-
de v  čase, keď zbieral vojská 
na tretiu križiacku výpravu do 
Jeruzalema, vyhorenie a  ob-
nova hradu, podpísanie záko-
na o  československej federá-
cii. Toto všetko zdokladovala 
Kristína Siváčková filatelistic-
kými materiálmi, ktoré nesme-
li byť zapožičané. „Zbieranie 
podkladov do tohto exponá-
tu zabilo fakt veľa času,” smeje 
sa Kristína a dodáva, že znám-
ky ju veľa naučili o  histórii aj 
o krajinách. (jm)

Za postupom do vyššej sú-
ťaže ich tiahnu dlhoroč-

né opory klubu na čele s kapitánom 
mužstva Marekom Rischerom, Pat-
rikom Forgáčom a  Matejom Ha-
núskom. Dokazuje to aj posledný 
víťazný zápas 7 : 1 nad mužstvom 
MFK Slovan Záhorská Bystri-
ca, v ktorom sa presadili všetci traja 
spomenutí hráči. 
Mužstvo je doplnené o  mladých 
odchovancov, ako je Martin Petrík, 
Michal Vnuk, Dominik Ufnár ale-
bo Róbert Spišský. A-mužstvo De-
vínskej Novej Vsi sa síce pohybuje 
v spodných častiach tabuľky, ale tre-
ba spomenúť, že má spomedzi všet-
kých účastníkov III. ligy Bratislava 
najmladší káder. Mužstvo by po-
trebovalo posilniť o  pár zvučných 
mien, avšak klub stále spláca dlhy 
po bývalom vedení z  rokov 2018, 

2019. Preto stavilo na odchovancov 
na čele s len 18-ročným brankárom 
Adamom Jarabom. 90  % mužstva 
tvoria odchovanci klubu. Vo vede-
ní veria, že v zimnom prestupovom 
období sa podarí posilnenie muž-
stva a  nájdu sa potrebné financie. 
Túto sezónu síce A-mužstvo vede-
né trénerom R. Borisom nezachyti-
lo začiatok sezóny, ale v posledných 
zápasoch ukázalo zlepšené výkony. 
Na ihrisku Kalinkova viedli až do 
90. minúty, ale po nešťastnom góle 
si odviezli naši futbalisti „len“ bod. 
Napriek tomuto remízovému zápa-
su ukázalo mužstvo sľubný poten- 
ciál do nadchádzajúcich zápasov. 
Najbližšie zápasy môžu ukázať zlep-
šenú hru nášho mužstva, dosiahnuť 
prvé víťazstvo v sezóne a odlepiť sa 
z dna tabuľky.
 Miroslav Vallo, redaktor FCL

Futbalové B-mužstvo Devínskej Novej Vsi  
pokračuje vo vynikajúcich výkonoch

Správy z Lokomotívy
Zlepšené jesenné výkony a predvedená hra sa 
odzrkadľujú aj na výsledkoch. Devínska Nová Ves B 
je aktuálne po 9. kole na 3. priečke v tabuľke, len  
4 body za prvým FK Danubia Veľký Biel. 

Na skok do baroka
 Veronikin tip na výlet 

Neďaleko Devínskej Novej Vsi 
sa nachádza krásne romantické 
miesto, kam môžete prísť len tak 
sa pozrieť a  oddýchnuť si. Pred-
stavujeme vám Kaplnku sv. Rocha 
neďaleko Záhorskej Vsi v Dolnom 
Rakúsku v  dedinke Mannersdorf 
an der March. Kaplnku dal posta-
viť Rudolf von Teuffenbach v 17. 
storočí ako vďaku za to, že jeho 

vojaci boli uchránení pred ničivým 
morom. Z kaplnky je nádherný vý-
hľad. Môžete dovidieť až na naše 
Karpaty. V  okolí je informačná 
cesta a cyklocesta. Výlet si môžete 
spraviť autom, alebo bicyklom za 
pomoci kompy v Záhorskej Vsi.  
 Veronika Valkovičová,  
 Ekocentrum – Turistická 
informačná kancelária BA-DNV

Kristína bodovala 
na filatelistickej súťaži

24. 10. začala úvodným kolom 3. 
liga Bratislavského kraja v šachu. 
Šachisti Devínskej Novej Vsi 
na svojich šachovniciach prehrali 

s Krasňanmi B najtesnejším roz-
dielom 3,5 – 4,5. V nasledujúcom 
kole 7. 11. vycestujú za  súpermi 
do Lábu.  Milan Kolesár

Šach v 3. lige
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a kvalita za skvelé ceny 
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Kultúrno-spoločenské aktivity
11/2021                                                                    KULTÚRA 15

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

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 841 07 Bratislava-DNV
Tel.: 0918 628 622
Mail: Petra.Kleckova@financnasprava.sk

Otvorené  každý utorok a štvrtok 
od 9.00 do17.00 h

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

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o. 
M. Marečka 18, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 02/64 537 581 
Mail: dtv@swanmail.sk

PREMIÉRY PROGRAMOV NA DTV
Pondelok  Kreslo pre hosťa
Streda       Magazín DTV
Reprízy programov na DTV – každá celá hodina
Videotexty – inzercia, oznamy MČ BA-DNV

MIESTNA KNIŽNICA 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Istrijská 6, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 51 90  
Mail: kniznica@istracentrum.sk 

Otváracie hodiny:
PONDELOK 12.00 – 18.00 h
STREDA  12.00 – 18.00 h
ŠTVRTOK  12.00 – 18.00 h
PIATOK 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 h

Oznamujeme všetkým čitateľom, 
že knižnica Istra Centra je otvorená 
v riadnom výpožičnom termíne za 
dodržania všetkých nariadení Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

ISTRA CENTRUM
Hradištná 43, 841 07 Bratislava-DNV
Tel. č.: 02/64 77 00 33
Mail: info@istracentrum.sk
www.istracentrum.sk

PROGRAM  na november 2021
4. 11. 2021, 18.00 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOFÓRUM
– vernisáž XIII. ročníka výstavy fotografií 
z portálu http://fotoforum.istracentrum.sk
– výstava pre verejnosť prístupná  
od 4. 11. 2021 do 30. 11. 2021 v otváracích 
hodinách SNM – Múzea kultúry Chorvátov  
na Slovensku
Organizuje: IC a SNM – MKCHS

20. 11. 2021, 14.00 – 21.00 h
SVIATOK MLADÉHO VÍNA
– ochutnávka mladých vín 
z Devínskej Novej Vsi, Rakúska, 
Chorvátska, Nemecka, 
Slovenska a Slovinska
Miesto: Farské centrum
Organizuje: FS Črip a IC

21. 11. 2021, 16.30 h
KOLOBEH VODY
– detská divadelná scéna, účinkuje  
Divadlo na Hojdačke
Miesto: veľká sála 

21. 11. 2021, 17.00 h
VIAC NEŽ SUVENÍR
– vystúpia: gitaristka Miriam Rodriguez- 
-Brüllová a huslista Branislav Svitek
– zaznejú diela významných slovenských 
hudobných skladateľov Ladislava Kupkoviča, 
Dušana Martinčeka, Petra Martinčeka  
či Alexandra Moyzesa a skladby z dielne 
Astora Piazzollu
– koncert sa koná s podporou Hudobného 
fondu.
Miesto: SNM – MKCHS 

27. 11. 2021, 19.00 h
KATARÍNSKA ZÁBAVA
Moderátor večera Richard Vrablec;  
hudba BeHappy
Zábava: kúzelník Talostan a akrobatické 
vystúpenie CirKusKus
Miesto: veľká sála 

28. 11. 2021, 15.00 h
VIANOČNÉ POSEDENIE  
MO MATICE SLOVENSKEJ
– slávnostné vianočné posedenie  
s kultúrnym programom členov 
a sympatizantov Miestneho odboru  
Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
Miesto: veľká sála

Čerstvosť, pestrosť 

a kvalita za skvelé ceny 

pod jednou strechou.

4. 11. 2021

Čerstvosť, pestrosť 
HURÁ NA MODERNÉ NÁKUPY

OTVÁRAME

KAUFLAND BORY

Zmena programu vyhradená!
Konanie podujatí je podmienené platnými 
protipandemickými opatreniami.

Lampionáda bola aj tento rok úžasná! Deti sa stretli s ob-
ľúbeným Šašom Marošom a  zasúťažili si o  najkrajšieho 
svetlonosa. Pod úspešné podujatie, na ktoré prišlo do 
300 ľudí, sa opäť podpísalo Istra Centrum.

 Lampionáda 

Posledné minúty sústredenia pred začiatkom 
prenosu DTV z  galavečera k  oslavám Dňa 
obce (Katarína Gavalcová, riaditeľka DTV, Dá-
rius a Lucia Krajčírovci)
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FARMÁRSKE  TRHY
13. NOVEMBER

11. DECEMBER

P O Z Ý V A M E  V Á S

PARKOVISKO OD GLAVICA 8.00 - 14.00 

príďte na farmárske trhy
nakúpte na farmárskych trhoch akýkoľvek výrobok
súťažný lístok od predajcu vhoďte do pripravenej nádoby

 
Podmienky súťaže

 

Losovanie výhercu 
bude na mieste o 11.00 h

spolu s odovzdaním farmárskej tašky

SÚŤAŽ
O FARMÁRSKU TAŠKU

h


