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Je streda 23. novembra 2022. Do vysvietenej 
Vily Košťálovej mieri 6 mužov a 6 žien. Pred 
necelým mesiacom dostali dôveru Devínsko-
novovešťanov v  prvých spojených voľbách 
do  orgánov samosprávy obcí a  samospráv-
nych krajov. Na  ustanovujúce zasadnutie 
ich pozval opätovne zvolený starosta Dárius 
Krajčír, aby v  ich prítomnosti sľúbil na  svo-
ju česť a  svedomie, že si bude riadne plniť 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce a  Slo-
venskej republiky a  že Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy bude pri 
výkone funkcie starostu uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a  svedomia. Te-
raz sú na  rade oni, aby vyslovili Sľubujem.  
Siedmi z  poslaneckej dvanástky – Miroslav 
Antal, Jozef Tittel, Lenka Hlaváčová, Vero-
nika Veslárová, Beata Janatová, Ján Žatko 
a Peter Kolega – nadväzujú na prácu v pred-
chádzajúcom volebnom období. Staronový 
v  miestnom zastupiteľstve je aj Martin Čo-
rej – vrátil sa do hry po 8-ročnej prestávke. 
Po prvý raz zasadli do poslaneckých kresiel 
nováčikovia – Katarína Mózsiová, Marek 
Čechovič, Jaroslava Kaňuchová Pátková 
a  Petra Žáčik Jendruchová, ktorá spome-
dzi nich dostala najviac voličských hlasov. 
Do  zastupiteľstva prichádza s predsavzatím: 
„Nesklamať tých, čo ma volili.“ Slávnostnú 
atmosféru ustanovujúceho zasadnutia umoc-
ní Dárius Krajčír, keď svoj príhovor na znak 
úcty ku kultúrnej rôznorodosti začína verša-
mi Viliama Pokorného-Ticu v  chorvátčine. 

Nezabudne pripomenúť, že je toho veľa, na čo 
môžu byť Devínskonovešťania hrdí. „Kritika 
je charakteristická pre Devínsku a  intenzita 
kritiky v  Devínskej je vyjadrením túžby byť 
vždy silnejší a  lepší. To sa nezmení a  ani by 
sa to nemalo zmeniť. To len ukazuje, že nám 
na  Devínskej záleží.“ Dárius Krajčír vyzý-
va poslancov, aby nestratili zo zreteľa motív 
a cieľ, nech by boli akokoľvek odlišné ich ľud-
ské, profesijné či politické názory. „Môžeme 
nesúhlasiť, navzájom diskutovať – argumen-
tačne a civilizovane –, ale ak sa vždy sústredí-
me na to, čo je cenné a dôležité, máme nádej 
pre seba, obec, komunitu, krajinu dať kus seba 
a  svoje srdce do  toho, vďaka čomu sa oplatí 
pracovať a  napokon žiť,“ zdôrazní starosta. 
Poslanecký zbor bude zložený z  2 klubov. 
Šesť zo siedmich poslancov klubu Som De-
vínska, ktorý povedie Beata Janatová, kandi-
dovalo vo voľbách s  rovnakým programom 
a pridá sa k nim aj Jozef Tittel. „Kluby slúžia 
na jednoduchšiu komunikáciu, nehráme sa tu 
na koalíciu a opozíciu. Je nás 12, ktorí musíme 
riešiť problémy Devínskej a posúvať ju ďalej,“ 
zdôrazňuje Beata Janatová, ktorá sa znovu 
stala aj zástupkyňou starostu. Ochotu spo-
lupracovať potvrdzuje aj Lenka Hlaváčová, 
predsedníčka klubu Devínska inak. „Naša 
predstava je,“ hovorí, „podobne ako v  minu-
lom volebnom období posúvať Devínsku do-
predu, lebo za posledné 4 roky sa toho naozaj 
veľa urobilo práve vďaka vzájomnej spoluprá-
ci.“ 

Zuzana Štukovská  

Uznesenia Miestneho  
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia  
23. novembra 2022

•	 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati-
slava-Devínska Nová Ves (ďalej len „MZ MČ BA-
-DNV“) schválilo program svojho zasadnutia 
podľa pozvánky a zriadilo návrhovú komisiu v zlo-
žení poslancov Mgr. Miroslav Antal, Bc. Jozef Tittel, 
Mgr.  Martin Čorej a  mandátovú komisiu v  zložení 
poslancov Mgr. Lenka, Hlaváčová, Ing. Jaroslava Ka-
ňuchová Pátková, PhD., a Petra Žáčik Jendruchová.
•	 MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie určenie 
overovateľov zápisnice v  zložení Mgr.  Beata Jana-
tová, Petra Žáčik Jendruchová, určenie za zapisova-
teľa zápisnice zamestnankyňu MČ BA-DNV Zdeňku 
Paďourovú, výsledky volieb do orgánov samosprá-
vy obce a predloženú správu mandátovej komisie.
•	 MZ MČ BA-DNV konštatovalo, že novozvole-
ný starosta Dárius Krajčír a  poslanci novozvole-
ného MZ MČ BA-DNV Mgr. Miroslav Antal, Marek 
Čechovič, Mgr.  Martin Čorej, Mgr.  Lenka Hlaváčo-
vá, Mgr.  Beata Janatová, Ing.  Jaroslava Kaňuchová 
Pátková, PhD., Peter Kolega, Ing. Katarína Mózsiová, 
Bc.  Jozef Tittel, Mgr.  Veronika Veslárová, Ing.  Ján 
Žatko, Petra Žáčik Jendruchová zložili a podpisom 
potvrdili zákonom predpísaný sľub.
•	 MZ MČ BA-DNV zrušilo uznesenie č. 2/11/2018, 
ktorým bola Mgr. Lenka Hlaváčová poverená zvolá-
vaním a vedením MZ MČ BA-DNV, poverilo poslan-
ca Mgr. Miroslava Antala zvolávaním a vedením za-
sadnutí MZ MČ BA-DNV na funkčné obdobie rokov 
2022 – 2026 v prípadoch a za podmienok ustanove-
ných v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a poslancov Mgr. Mi-
roslava Antala, Mgr.  Martina Čoreja, Mgr.  Lenku 
Hlaváčovú, Mgr.  Beatu Janatovú a  Ing.  Katarínu 
Mózsiovú ako sobášiacich na  obradoch uzavretia 
manželstva v MČ BA-DNV na volebné obdobie ro-
kov 2022 – 2026 pred matričným úradom MČ BA-
DNV.

Sľúbiť a nesklamať
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•	 MZ MČ BA-DNV zobralo na vedomie informáciu 
o poverení poslankyne Mgr. Beaty Janatovej zastu-
povaním starostu MČ BA-DNV. 
•	 MZ MČ BA-DNV zrušilo uznesenie č. 16/12/2018 
z 13. 12. 2018, ktorým boli za členov Miestnej rady 
MČ BA-DNV zvolení Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Mi-
roslav Antal a  Bc.  Jozef Tittel, a  zvolilo za  členov 
Miestnej rady MČ BA-DNV poslancov Mgr. Mirosla-
va Antala, Mgr. Lenku Hlaváčovú a Bc. Jozefa Tittela.
•	 MZ MČ BA-DNV zrušilo uznesenie č. 12/12/2018 
z  13. decembra 2018, ktorým sa zriadili odborné 
komisie MZ MČ BA-DNV, uznesenie č. 13/12/2018 
z 13. decembra 2018, ktorým sa v jednotlivých od-
borných komisiách MZ MČ BA-DNV zvolili predse-
dovia a  podpredsedovia, uznesenie č. 14/12/2018 
z 13. decembra 2018, ktorým sa určil počet členov 
komisie na ochranu verejného záujmu a uznesenie 
č. 37/2/2019 z 12. februára 2019, ktorým sa určil po-
čet členov jednotlivých odborných komisií MZ MČ 
BA-DNV a zvolili sa ich jednotliví členovia. 
•	 MZ MČ BA-DNV zriadilo podľa §15 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov tieto komisie: 
	komisiu na ochranu verejného záujmu, 
	komisiu legislatívy, financií, mandátovú, kontroly, 
	komisiu výstavby a životného prostredia,
	komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú,
	komisiu školstva, mládeže a vzdelávania,
	komisiu športu a turizmu, 
	komisiu kultúry a médií, 
	komisiu na ochranu verejného poriadku, dopra-

vy a parkovacej politiky, 
	komisiu pre dotácie. 
•	 MZ MČ BA-DNV určilo počet členov jednotlivých 
komisií nasledovne: komisia na ochranu verejného 
záujmu – 4 členovia, komisia legislatívy, financií, 
mandátová, kontroly – 12 členov, komisia výstavby 
a životného prostredia – 12 členov, komisia sociálna, 
bytová a  zdravotná – 12 členov, komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania – 12 členov, komisia športu 
a turizmu – 12 členov, komisia kultúry a médií – 12 
členov, komisia na ochranu verejného poriadku, do-
pravy a parkovacej politiky – 12 členov, komisia pre 
dotácie – 7 členov.  MZ MČ BA-DNV zvolilo v ko-

misii na ochranu verejného záujmu za predsed-
níčku Mgr. Lenku Hlaváčovú, za podpredsedníčku 
Mgr. Beatu Janatovú a za členov komisie Ing. Jána 
Žatka a Bc. Jozefa Tittela, v komisii legislatívy, fi-
nancií, mandátovej, kontroly za  predsedníčku 
Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., za pod-
predsedníčku Mgr. Veroniku Veslárovú a za členov 
komisie Mgr.  Lenku Hlaváčovú a  Mareka Čechovi-
ča, v  komisii výstavby a  životného prostredia 
za  predsedníčku Mgr.  Beatu Janatovú, za  pod-
predsedu Mareka Čechoviča a  za  členov komisie 
Ing. Jána Žatka a Petra Kolegu, v komisii sociálnej, 
bytovej a zdravotnej za predsedníčku Mgr. Vero-
niku Veslárovú, za podpredsedníčku Ing. Katarínu 
Mózsiovú a za členku komisie Petru Žáčik Jendru-
chovú, v komisii školstva, mládeže a vzdelávania 
za  predsedníčku Mgr.  Beatu Janatovú, za  pod-
predsedu Mgr. Miroslava Antala a za členky komisie 
Petru Žáčik Jendruchovú a Ing. Katarínu Mózsiovú, 
v komisii športu a turizmu za predsedu Bc. Joze-
fa Tittela, za  podpredsedu Petra Kolegu a  za  čle-
nov komisie Ing.  Jána Žatka, Mareka Čechoviča, 
Mgr. Miroslava Antala a Mgr. Martina Čoreja, v ko-
misii kultúry a médií za predsedu Mgr. Martina 
Čoreja, za  podpredsedu Petra Kolegu a  za  členov 
komisie Mareka Čechoviča a Ing. Jána Žatka, v ko-
misii na  ochranu verejného poriadku, dopravy 
a parkovacej politiky za predsedu Mgr. Mirosla-
va Antala, za podpredsedu Ing. Jána Žatka a za čle-
nov komisie Mgr.  Martina Čoreja a  Petra Kolegu, 
v komisii pre dotácie za predsedníčku Mgr. Len-
ku Hlaváčovú, za  podpredsedníčku Ing.  Jarosla-
vu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., a  za  členov komisie 
Ing. Jána Žatka, Mgr. Beatu Janatovú, Bc. Jozefa Tit-
tela, Mgr. Martina Čoreja a Mgr. Veroniku Veslárovú.
•	 MZ MČ BA-DNV odvolalo doterajších zástupcov 
zriaďovateľa delegovaných v školských radách, a to 
v Základnej škole Ivana Bukovčana 3 Mgr. Beatu 
Janatovú, Mgr.  Lenku Hlaváčovú, Bronislavu Kra-
várikovú a  Adriána Jankoviča, v  Základnej škole 
Pavla Horova 16 Ing. Jána Žatka, Bc.  Jozefa Titte-
la, Mgr.  Veroniku Veslárovú a  Mgr.  Danu Hlaváčo-
vú Vankovú, v  Materskej škole na  Ulici Milana 
Marečka 20 Mgr. Lenku Hlaváčovú, Mgr. Veroniku 

Veslárovú, Mgr. Miroslava Antala a Mgr. Beatu Jana-
tovú, v Materskej škole Pavla Horova 3 Bronislavu 
Kravárikovú, Mgr. Rastislava Tešoviča, Petra Kolegu 
a  Bc.  Jozefa Tittela, v  Základnej umeleckej škole 
na Istrijskej ulici č. 22 Ing. Jána Žatka a delegova-
lo týchto zástupcov zriaďovateľa: do Rady školy pri 
Základnej škole Ivana Bukovčana 3 Mgr. Veroni-
ku Veslárovú, Mgr.  Beatu Janatovú, Ing.  Jaroslavu 
Kaňuchovú Pátkovú, PhD., a Petru Žáčik Jendrucho-
vú, do Rady školy pri Základnej škole Pavla Horova 
16 Mareka Čechoviča, Bc.  Jozefa Tittela, Petra Ko-
legu a Ing. Jána Žatka, do Rady školy pri Materskej 
škole Milana Marečka 20 Mgr.  Lenku Hlaváčovú, 
Mgr.  Beatu Janatovú, Petru Žáčik Jendruchovú 
a Mgr. Miroslava Antala, do Rady školy pri Materskej 
škole Pavla Horova 3 Petra Kolegu, Ing.  Katarínu 
Mózsiovú, Mgr. Lenku Hlaváčovú a Bc. Jozefa Titte-
la a  do Rady školy pri Základnej umeleckej škole 
na Istrijskej ulici č. 22 Mgr. Martina Čoreja. MZ MČ 
BA-DNV splnomocnilo starostu MČ BA-DNV na de-
legovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 
pri základných školách a  materských školách, kto-
rých zriaďovateľom je MČ BA-DNV. 
•	 MZ MČ BA-DNV odvolalo Petra Kolegu a Adriána 
Jankoviča z funkcie členov dozornej rady obchod-
nej spoločnosti DEVNET, a. s., a  za  nových členov 
dozornej rady vymenovalo Petru Žáčik Jendrucho-
vú a Mgr. Martina Čoreja. MZ MČ BA-DNV zobralo 
na vedomie, že uznesením č.34/2/2019 z 12. feb-
ruára 2019 bola do  funkcie člena predstavenstva 
obchodnej spoločnosti DEVNET, a. s., vymenova-
ná Mgr.  Beata Janatová a  ako opätovne zvolená 
poslankyňa bude naďalej vykonávať túto funkciu. 
MZ MČ BA-DNV požiadalo starostu MČ BA-DNV, 
aby bezodkladne zabezpečil cez predstavenstvo 
obchodnej spoločnosti DEVNET, a. s., zvolanie mi-
moriadneho valného zhromaždenia z  dôvodu vy-
konania odsúhlasených zmien v dozornej rade. 
•	 MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie, že 
do  funkcií členov dozornej rady obchodnej spo-
ločnosti DNV ŠPORT, spol. s  r. o., boli vymenovaní 
Bc.  Jozef Tittel, Peter Kolega a  Mgr.  Beata Janato-
vá, ktorí ako opätovne zvolení poslanci budú tieto 
funkcie naďalej vykonávať. 
•	 MZ MČ BA-DNV odvolalo Ing. Jána Žatka a Bro-
nislavu Kravárikovú z dozornej rady obchodnej spo-
ločnosti Devínskonovoveská televízia, spol.  s  r.  o., 
a  za  nových členov dozornej rady vymenovalo 
Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., a Mareka 
Čechoviča. MZ MČ BA-DNV zobralo na  vedomie, 
že uznesením č. 41/3/2015 z  18. marca 2015 bola 
do funkcie člena dozornej rady obchodnej spoloč-
nosti Devínskonovoveská televízia, spol. s  r. o., vy-
menovaná Mgr. Veronika Veslárová, ktorá ako opä-
tovne zvolená poslankyňa bude naďalej vykonávať 
túto funkciu. MZ MČ BA-DNV požiadalo starostu 
MČ BA-DNV, aby zabezpečil vykonanie odsúhlase-
ných zmien v  dozornej rade prijatím rozhodnutia 
jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť 
valného zhromaždenia v Devínskonovoveskej tele-
vízii, spol. s r. o. 
•	 MZ MČ BA-DNV schválilo na základe § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvýšenie základného 
platu starostovi MČ BA-DNV Dáriusovi Krajčírovi 
o 50 % s účinnosťou od 23. 11. 2022 a vyplatenie 
náhrady platu pri skončení funkčného obdobia 
za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 39 dní. 

Krátené, v  plnom znení sú uznesenia zo zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva zverejnené na  webovom 
sídle mestskej časti www.devinskanovaves.sk.
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Miloš Encinger sa vezie autobusom. Je una-
vený, celý deň sa sťahoval. Po piatich rokoch 
života v Dúbravke sa vracia domov – do De-
vínskej. Deň sa končí, veľmi rýchlo sa stmie-
va. V prítmí zimného večera, za zarosenými 
oknami autobusu rozoznáva množstvo po-
stáv, ktoré sa vracajú z  Hainburgu. Všetci 
boli na  Pochode priateľstva, ktorý 10. de-
cembra 1989 zorganizovalo hnutie Verejnosť 
proti násiliu. Ľudia z  celého Slovenska sa 
zišli v Bratislave, aby prekročili českosloven-
sko-rakúske hranice – manifestačne, slobod-
ne, bez kádrovačiek, bez ohrozenia života... 
Nikto ich nezastavoval, nikto nič neskúmal, 
nikto po nich nestrieľal... Nebyť toho sťaho-
vania, aj Miloš by bol medzi účastníkmi po-
chodu. V  šere večera spozoruje, že niektorí 
ľudia nesú v rukách tabuľky s nápisom Pozor 
hraničné pásmo! Tie tabuľky, ktoré boli všade 
tam, kde stála ostnatá železná opona. Miloša 
zrazu osvieti a uvedomí si, že kým je ešte čas, 

musí do fotoaparátu pozbierať symboly sko-
labovaného komunistického režimu. Čosi mu 
našepkáva, že o pár dní tu už plot z ostnatého 
drôtu nebude. Poháňaný túžbou zvečniť his-
tóriu si 12. decembra 1989 berie pol dňa do-
volenky, aby stihol fotografovať ešte za svetla. 
„Tušil som, že toto je posledná šanca urobiť 
snímky železnej opony. Vybral som sa na ulicu 
Na  hriadkach a  odtiaľ som postupne, poma-
ly prešiel až do  Devína a  potom naspäť. Sti-
hol som urobiť niekoľko výrečných fotografií 
z miest, ktoré sa dovtedy fotografovať nesmeli. 
Keby som fotil pred novembrom 1989, skončil 
by som možno za mrežami.“ Jeho predpoklad 
sa naplnil. To, čo Miloš Encinger v  utorok 
odfotografoval, bolo už v sobotu preč. Pohra-
ničná stráž všetko až po Devínsku Novú Ves 
spakovala – drôty a ostnaté pletivo zmotala, 
aj stĺpy vykopala. Išlo to expresne. 

Miloš fotí na  diapozitívy, ktoré zostanú 
niekoľko rokov ležať v  zásuvke jeho pracov-
ného stola. Až keď nežná revolúcia oslavuje 
tridsiatku, Milošova dcéra Lenka si povie, že 
je najvyšší čas, aby fotografie videla verejnosť. 
Snímky dostane na  výstavu Fotofóra 2019 
a  aj pred Ústavom pamäti národa sa zmie-
ni o  tom, aké vzácne zábery jej otec vlastní. 
Miloš potom zájde do  najmladšej sloven-
skej inštitúcie, ktorá dokumentuje zločiny 
a  represálie obdobia neslobody 1939 – 1989, 
za mladým nadšeným archivárom a diapozi-
tívy ústavu venuje. Za odmenu dostane svoje 

snímky zdigitalizované. „Mám tie fotografie 
na nejakom nosiči a môžem ich na moju veľkú 
radosť používať, už nie sú len u mňa v šuplíku.“ 

Milošove zábery z hranice videla verejnosť 
vystavené pod Cyklomostom slobody v  De-
vínskej Novej Vsi prvýkrát vlani pri príleži-
tosti osláv Dňa boja za  slobodu a  demokra-
ciu. Tento rok boli opäť na rovnakom mieste 
– presne tam, kde nie tak dávno štekali psy, 
zneli výstrely a  hynuli ľudia pri pokusoch 
o  útek za  slobodou. K  úvahám o  slobode 
nemá človek na týchto miestach ďaleko. „Slo-
boda nie je len možnosť voľne prekročiť hra-
nicu, sloboda je predovšetkým zodpovednosť. 
A  tá chýba. Nechcem generalizovať, ale toto 
sme sa za  tých vyše 30 rokov ešte nenaučili.“ 
Miloš Encinger nič viac nepovie. Nerozvíja 
svoju myšlienku, nerozmazáva ju. Necháva 
priestor na premýšľanie... A možno sám pri-
tom myslí na Georga Orwella.

Jana Martanovičová

George Orwell vo svojom 
kultovom románe 1984 
excelentne definoval 
fenomén slobody: „Sloboda 
je možnosť slobodne 
povedať, že dva plus dva sú 
štyri. Všetko ostatné z toho 
vyplynie.“
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Komisie vás potrebujú
Žijete v Devínskej a záleží vám na jej 
rozvoji? Možno práve vás hľadá samo-
správa našej mestskej časti do nových 
odborných komisií, ktoré zriadilo 
miestne zastupiteľstvo na  svojom 
prvom zasadnutí. Ak máte záujem 
pracovať v  komisii legislatívy, finan-
cií, mandátovej, kontroly, v  komisii 
výstavby a životného prostredia, v ko-
misii sociálnej, bytovej a  zdravotnej, 
v  komisii školstva, mládeže a  vzde-
lávania, v  komisii športu a  turizmu, 
v komisii kultúry a médií alebo v ko-
misii na ochranu verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej politiky, odošli-
te do 31. 12. 2022 vyplnený formulár 
zverejnený na webe a pridajte k nemu 
životopis. Vašu žiadosť posúdi predse-
da a podpredseda príslušnej odbornej 
komisie. Ak splníte kritériá, prejdete 
sitom a schváli vás zastupiteľstvo, bu-
dete priamo ovplyvňovať veci verejné. 
Podrobnejšie na  www.devinskano-
vaves.sk/formular/15956/prihlasova-
ci-formular-do-komisie.

-zš- 

Kde budem hlasovať? 
V sobotu 21. januára 2023 sa od 7.00 do 22.00 ho-
diny uskutoční v Slovenskej republike referendum. 
Občania sa zakrúžkovaním odpovede ÁNO alebo 
NIE budú môcť vyjadriť k tomu, či súhlasia alebo 
nesúhlasia s tým, že predčasné skončenie volebné-
ho obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 
možno uskutočniť referendom alebo uznesením 
Národnej rady Slovenskej republiky, a  to zmenou 
siedmich článkov Ústavy Slovenskej republiky, tak 
ako budú uvedené na hlasovacom lístku. Na roz-
diel od  prvých spojených volieb do  orgánov sa-
mosprávy obcí a samosprávnych krajov, v ktorých 
Devínskonovešťania hlasovali v  14 okrskoch, pre 
referendum zriadi naša mestská časť 8 okrskov. 
„Niektorí občania pôjdu hlasovať na  iné miesta, 
ako pri nedávnych voľbách, ale v  oznámeniach, 
ktoré dostanú na domácu adresu, to bude jasne na-
písané. Preto im treba venovať zvýšenú pozornosť,“ 
upozorňuje organizačná pracovníčka volieb Ingrid 
Zaťková z miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi. 
Vysvetľuje, že pri referende sa budú na požiadanie 
vydávať aj hlasovacie preukazy pre tých občanov, 
ktorí sa v deň konania referenda nebudú zdržiavať 
v mieste trvalého bydliska: „V januári si ich môžu 
prísť vyzdvihnúť na miestny úrad,“ dodáva Ingrid 
Zaťková. 

-jm-

V  novembri bola dokončená modernizácia 
športového ihriska na Mečíkovej ulici v časti 
Kolónia. Sklon ihriska bol zmiernený, asfalto-
vá plocha bola vyrovnaná a na povrchu je te-
raz nový plast vhodný pre rôzne typy športov, 
napr. aj pre jogu alebo in-line. Ihrisko má ako 
doteraz dve hracie plochy pre streetbasketbal 
a malý futbal. Doplnené boli menšie prenosné 
bránky. Keďže pôvodné oplotenie, basketba-
lové koše a futbalové bránky boli z kvalitných 
materiálov, vykonala sa len ich nutná údržba. 
Ihrisko bude prístupné širokej verejnosti 
počas zimného obdobia v  skrátených ho-

dinách od 8.00 h do 18.00 h a počas letnej 
sezóny v čase od 8.00 h do 20.00 h. Hlavné 
mesto SR Bratislava prispelo na  moderni-
záciu sumou 55-tisíc eur, viac ako 40-tisíc 
eur poskytla mestská časť Devínska Nová 
Ves. Mestská časť Bratislava-Devínska 
Nová Ves získala dotáciu z  Grantového 
programu na podporu športu a vzdeláva-
nia – Podprogram 4 na  podporu investí-
cií do športovej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR Bratislave.

-bl-

Športujte  
na Mečíkovej

Milí Devínskonovovešťania,

najkrajšie sviatky roka sa blížia každým 
dňom a verím, že sa na ne spoločne tešíme 
všetci s  našimi najbližšími, deťmi či vnú-
čatami. Stres a  predvianočný zhon už iste 
doľahol na  každého z  nás. Nezabudnime 
pri ňom na  to najdôležitejšie. Ani najkraj-
ší darček, ani plný stôl dobrôt či vyzdobená 
obývačka nevynahradí to najdôležitejšie. 
Spoločné vzácne chvíle s  našimi najbližší-
mi. Kúzlo Vianoc sa s pribúdajúcim vekom 
mení. Z vecí samozrejmých sa stávajú vzác-
nosti a z vecí, ktoré sme považovali za vzác-
nosti, nepotrebnosti. Časom si každý z nás 
uvedomí, že vôbec nejde o  darčeky. Začí-
name si viac vážiť spoločné chvíle v kruhu 
rodiny, pretože cítime, že veci sú pominuteľ-
né, ale chvíle a momenty radosti s najdôle-
žitejšími ľuďmi v našich životoch zostávajú 
navždy v nás. Preto sa teším zo stromčeka, 
ktorý si vyzdobíme doma spoločne, a  ja si 
už od  detstva pamätám všetky tie ozdoby 
a vôňu ihličia. Rozvoniavajúce jedlo a teplo 
v kuchyni, keď sa pečie. A najväčšiu radosť 
–  pomáhanie pri vykrajovaní medovníkov 
či robení oblátok. Chuť zemiakového šalátu, 
ktorý chutí na  Vianoce s  najbližším vždy 
najlepšie spolu s pečeným kaprom. Vianoce 
budú pre mňa vždy znamenať možnosť za-
staviť sa a v kolobehu životných povinností 
si uvedomiť, aké najdôležitejšie sú v  živote 
chvíle radosti s  milovanými a  milujúcimi 
osobami v  pokojnej atmosfére s  pocitom, 
že človek niekde patrí a  ľudia naokolo sú 
tí najdôležitejší a vy pre nich. Preto prajem 
každému z  vás, Devínskonovovešťania, 
krásne Vianoce, ktoré budú najmä o  ra-
dosti, pokoji, oddychu v kruhu rodiny, bez 
ohľadu na to, či už ich trávite tradične, spo-
ločnou modlitbou pri štedrovečernom stole, 
návštevou polnočnej omše, alebo modernej-
šie – výletom do hôr alebo niekde do tepla. 
Prajem vám, Devínskonovovešťania, aby 
ste ich strávili tak, aby spolu s vašimi naj-
bližšími zostali zapísané navždy v každom 
z vás. 

S úctou 
Dárius Krajčír, starosta
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Adieu 2022!
Good Bye!
Zbohom!

My starší dobre vieme, ako rýchlo letí 
čas. Do dvadsiatky sa  vlečie celkom fajn, 
ale potom sa stane čosi, čo ani ľudský mo-
zog nedokáže presne definovať. Myslím 
na ono zrýchľovanie dní, keď si život obu-
je tretry a preradí na vyšší prevodový stu-
peň. Po rokoch blaženého detstva plnom 
hier, keď škola bola povinným prístavom 
a  ihrisko priestorom dobrodružstiev, 
po  mladosti vyplnenej čakaním na  prvý 
bozk a  pomalé nežné dotyky, sa odrazu 
čosi stane a človek má pocit, že sa ocitol 
v  kabínke lunaparkového vláčika a  letí 
po  krkolomnej horskej dráhe. V  Hous-
tone som na takom bol. Texaský cyklón. 
Mašinka vás pomaly vyvezie po  strmo 
naklonenej konštrukcii kamsi vysoko 
k  oblakom a  potom... Ani sa nepýtajte. 
Je to ako so  životom a  rýchlo sa valia-
cim časom. Zákruty, srdce kdesi v hrdle 
a v žilách namiesto krvi adrenalín. V tri-
dsiatke to všetci pochopíte, v štyridsiatke 
sa nestačíte diviť, a  keď oslavujete pol-
storočnicu, ktorá vám zaklope na  dvere 
s drzosťou vyberača daní, spomeniete si, 
ako ste v detstve vnímali päťdesiatnikov. 
Veď to boli deduškovia a babičky! Haha-
ha... A po osemdesiatke si už nedokážete 
predstaviť, odkiaľ sa len vzalo tých ďalších 
tridsať rokov a  kam sa, dopekla, stratili. 
„Život lidskej je natolik složitej, že život 
člověka je proti tomu úplnej hadr,“ vravie-
val Švejk a ja stojím pred tou vetou v po-
zore. Ale čo už s  tým narobíte? Na  Sil-
vestra iba mávnete rukou a  rozlúčite sa 
s  ďalším rokom. Možno si povzdychne-
te. Ach jaj. Stálo to vôbec všetko za  to? 
Ja vravím, že áno! 

A raz o tom presvedčím aj Švejka!

Váš Chuck

K Park 
je už otvorený
Začiatkom roka 2022 sme si vybojova-
li v  projekte a  súťaži Kauflandu Sloven-
sko nové športovisko. Hlasovali sme zaň 
takmer jeden a pol mesiaca a v závere sú-
ťaže nám pomohla aj podpora z iných bra-
tislavských mestských častí. Výsledkom je 
nový K Park, ktorý si verejnosť prvýkrát 
užila 26. novembra 2022 na jeho otvorení. 
Sprievodný program strhol a  inšpiroval 
k  pohybu. Mládež využila pingpongový 
stôl, lezeckú stenu, priestory na streetball, 
prvky na trénovanie populárneho skejtbor-
du. Návštevníkov zaujala aj kolobežková 
a parkúrová exhibícia profesionálov. Oby-
vatelia Kolónie nešetrili chválou na  nové 
možnosti športovania a  stretávania sa 
hneď za  domom. Za  všetkých to povedal 
14-ročný Michal z  Kolónie: „Som rád, že 
mám teraz za rohom miesto, kde sa môže-
me s kamošmi stretávať a skúšať si nové tri-
ky na skejtoch.“ 

-jv- 

Aj malí môžu zlepšovať
Malí Devínskonovovešťania sa môžu v rámci projektu Mesto pre deti zapojiť do jedinečnej vý-
zvy hlavného mesta Bratislavy, Metropolitného inštitútu Bratislavy a UNICEF-u Natoč, na-
kresli, odfoť alebo napíš, čo chceš v našom meste zlepšiť! Stačí, ak do online formulára vložia 
svoje nápady a „zlepšováky“ pre Bratislavu alebo jej konkrétnu mestskú časť. Už v januári 2023 
pozve primátor Bratislavy do  svojej kancelárie autorov tých najlepších nápadov na  diskusiu 
o ich realizácii. „Deti sú oveľa spontánnejšie a úprimnejšie v tom, ako vnímajú svet okolo seba. 
My dospelí potrebujeme s deťmi oveľa viac komunikovať a počúvať ich názory. Práve pri deťoch si 
najlepšie uvedomujeme, aké dôležité sú plány pre mesto na ďalšie roky,“ povedal primátor Matúš 
Vallo. Je tu teda jedinečná príležitosť vysvetliť deťom z Devínskej, aký dôležitý môže byť ich 
hlas pri zlepšovaní verejných priestorov. 
Online formulár: https://mib.sk/zlepsi-bratislavu-pre-deti/ 

-jv-

Bronislava Kraváriková z Devínskej Novej Vsi, 
ktorá už počas uplynulého leta objavila pri 
brehoch rieky Moravy mamutí zub, zakopla 
opäť o podobnú vzácnosť. Tentoraz našla ma-
mutí zub vo Waitovom lome, v štvrtom stup-
ni ochrany prírody, na chodníku smerom pod 
skaly, kde sa zvyknú pásť kozy. A predstavte si: 
opäť to bola mamutia trojka, ale tentoraz hor-
ná. Paleontologička nechcela veriť, že sa zub 
dostal tak vysoko a odkázala, že má čas až o 2 
týždne. Boba teda zub opatrne vyhrabala, aby 
ho kozy nezničili, a  zobrala ho domov. Keď 
poslala paleontologičke fotografie svojho obja-
vu, hneď na druhý deň sa aj s ďalším paleon-
tológom vybrali do Devínskej. Z miesta nále-
zu zobrali vzorky pôdy, od Boby zub a tiež jej 
ďalší objav – časť rebra sirény, prehistorického 

zvieraťa z  treťohôr. Všetko to potom odniesli 
do Prírodovedného múzea Slovenského národ-
ného múzea v Bratislave. 

- red- 

Mamut na Kobyle?
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Braňo Pokorný,  
duša Šrot parku
Takto by som mu povedal: Bol 
si lepší než rok pred tebou, keď 
nás morila pandémia covidu, 
ale v  kútiku duše si prajem, 
aby ten, ktorý ťa vystrieda, bol 
ešte o kúštik prínosnejší. Mne 
osobne si daroval dosť šro-
tu, ktorý potrebujem na  svo-
je umelecké vymýšľance. Už 
z  neho tvorím novú výstavu 
– svetoznáme diela. Poskrut-
koval som Monu Lisu, Faber-
geho vajce, vyzváral Tutan-
chamóna, plánujem sa pustiť 
do  Michelangelovho obrazu 
Zrodenie Adama, vzrušuje 
ma známy detail takmer do-
tknutých prstov Boha a  Ada-
ma, premýšľam o akejsi pocte 
Mirovi Žbirkovi, je toho ešte 
veľa, čo nosím v hlave. Ak vý-
stava zaujme aspoň tak, ako to 
dokázala Šrot park Cinema, 
lusknem si prstami. 

Jarmila Vlašičová, 
dôchodkyňa
Hoci budem o rok staršia, som 
aj rada, že sa ten rok pominie. 
Povedala by som mu, nech už 
ide, nech ho už nevidím, lebo 
počas jeho panovania nám 
vláda zničila celé Slovensko. 
Inflácia vysoká, ceny potra-
vín neúnosné, kdeže tie naše 
dôchodky na  to stačia. Ešteže 
máme v Devínskej zrekonštru-
ovaný klub dôchodcov, chodiť 
doň a  tešiť sa s  kamarátkami 
je jediná moja radosť. A  krí-
žovky lúštiť, knižky čítať. Ale 
tomu roku by som na rozlúčku 
predsa len povedala, že to jedi-
né, za čo mu ďakujem, je fakt, 
že ešte žijem a  som relatívne 
zdravá. 

Stanislav Marinov,  
výrobca gitár
Ani mi ho nespomínajte, nech čo najskôr 
zmizne zo života, nech sa stratí a neukazuje. 
Mnohí sa desia pri spomienkach na  covid 
v 2021, lenže to je nič oproti „hajzlovi“ 2022, 
keď na  Ukrajine vypukla hnusná a  zákerná 
vojna. Covid bol najmä o našom strachu, ale 
toto je rok čierna smrtka! Ako výrobca gitár, 
ktorých zvuk hladká dušu, by som mu to 
povedal po  latinsky – inter arma silent mu-
sae – uprostred boja mlčia múzy. A boj zabíja 
životy a duše! A ak by mal tú drzosť a ohradil 

sa, kopol by som ho do zadku a zakričal mu 
na rozlúčku: Zmizni a nepapuľuj mne, ktorý 
som daroval ukrajinskému Červenému krí-
žu nákladné auto a do vojnou zdecimovanej 
krajiny sme vyslali niekoľko ton potravinovej 
pomoci!

Milan Bačiak,  
tanečný majster
Milý dvetisícdvadsiatydruhý, nášmu taneč-
nému centru ELEGANZA si dal plným prie-
hrštím to, čoho máš najviac – prepotrebný 
čas na  tréningy a z nich vyplývajúcu radosť 
z  estetického  pohybu. Je fakt, že sme ten čas 

využili, tvrdo sme makali, aby 
sa napokon dostavili skvelé 
výsledky. Náš pár Sean Ba-
čiak a  Veronika Vilémová 
sa stal majstrom Slovenska 
v  štandard ných latinsko-
amerických tancoch a  na 
majstrovstvách sveta v portu-
galskom Porte sme sa prebo-
jovali do  štvrťfinále. A mal si 
s  nami aj trpezlivosť: prihral 
si do  centra množstvo no-
vých detí, dychtivých po tanci. 
A nielen to. Skupina Latinolady 
pod vedením trénerky Zuzky 
na  jeseň vytvorila pôsobivú 
choreografiu, ktorou sa s  Te-
bou, milý náš rok, rozlúčime 
na Vianočnej uličke. Prirodze-
ne, v tanečnom rytme. 

Jozef Klačka,  
historik
Ďakujem ti, že si to so  mnou 
vydržal. Bolo to zložité aj pre 
teba aj pre mňa, ale zostanú 
vo mne pekné spomienky. Na-
priek tomu, že som sa oslobodil 
od  reprezentovania chorvát-
skej národnostnej menšiny, 
zostávam naďalej presvedčený 
o bohatosti kultúry na Sloven-
sku. Ďakujem, že si mi donie-
sol okrem vysokej cifry môjho 
veku aj kus zdravých dní.

Tamara Kubalová, 
boxerka
Bol si skvelý, fakt, preto ti 
na  rozlúčku mávam s  úsme-
vom. Dal si mi príležitosť 
a  úspech! Veď som skončila 
na majstrovstvách sveta v boxe 
v španielskom Alicante na tre-
ťom mieste! Gratulujem: stal 
si sa najúspešnejším rokom 
v ženskom boxe počas celej his-
tórie Slovenska. A  ja najúspeš-

nejšou boxerkou. 

Elena Prokopová,  
hlavná odborníčka MZ SR 
pre primárnu pediatriu
Som rada, že odchádzaš. Bol si veľmi nároč-
ný: pre Slovensko, Európu aj  pre svet, lebo 
po pandémii prišla vojnová kríza. Odíď a už 
sa nevracaj, nechcem ťa vidieť. A  prajem si, 
aby ten ďalší rok bol o  ľuďoch múdrejších, 
ohľaduplnejších, aby zabudli na nenávisť, se-
bectvo a zlobu, ktorú si im ty priniesol. 

 Juraj Mravec

pohrebný marš?

Tango
alebo

Predstavte si rok 2022 ako živú bytosť, ktorá sa sekundu 
po silvestrovskej polnoci pod klenbou ohňostrojov 

navždy stratí za najbližším rohom a my ju už nikdy 
nestretneme. Zostane iba v spomienkach. Tá bytosť... 

ten rok. S akými slovami by ste sa s ním rozlúčili, 
čo mu odkázali? Zaujímali nás názory ľudí, ktorí 

dvetisícdvadsiatydruhý prežili s Devínskou v srdci...
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Tvoj dominantný fotografický záujem: Maj-
dan, Donbas, Irak, Náhorný Karabach... 
a  všade blízkosť smrti. Vojnový fotograf 
Donald McCullin, zhrozený  z vojen a hla-
domoru, prestal v  zrelom veku snímať 
hrôzu a  utrpenie a  fotografuje krajinky. 
Kde sú tvoje hranice a kedy sa tvoj pomysel-
ný pohár naplní?
Tie vojny si ma nejako našli. Priznám sa, že 
prácu slávnych vojnových fotografov som ob-
divoval od mladého veku. Keď som bol mlad-
ší, veľakrát som sa pýtal sám seba, či by som aj 
ja také niečo dokázal. V okamihu vypuknu-
tia nepokojov na Majdane v Kyjeve som tam 
veľmi zatúžil ísť. Tam som sa odrazu cítil vo 
svojom živle. Bol to obrovský zážitok. Súbor, 
ktorý som vtedy nafotil, získal ocenenie 
na  prestížnej medzinárodnej súťaži Czech 
Press Photo. Bolo to veľmi povzbudivé. Dnes 

sa už na to pozerám inak. Vojna je príšerná 
vec. Bojíš sa rôznych zvukov, vidíš to utrpe-
nie a  stále sa sám seba pýtaš, prečo sa toto,  
k----, deje! Kedy sa môj pohár naplní, neviem. 
Ak ale pocítim, že stačilo, prestanem to robiť. 

Robert Capa, azda najslávnejší vojnový fo-
tograf všetkých čias, povedal: „Ak nie sú 
tvoje fotografie dosť dobré, znamená to, že 
si nebol dosť blízko.“ Myslíš občas na tento 
jeho výrok?
Neustále. Je to absolútna pravda. 

Paradoxne, keď bol Capa najbližšie, stúpil 
na mínu. Kedy si bol najbližšie ty?
Nechcem sa prirovnávať k takým legendám. 
Ja rozhodne nie som nejako výnimočne od-
vážny. V  brandži sú oveľa väčší borci ako 
ja. Ale keď už sme pri tejto téme. V  Iraku 

na mňa viackrát strieľali bojovníci Islamské-
ho štátu, raz dokonca snajper. Projektily mi 
svišťali okolo hlavy. Na  Ukrajine som často 
utekal do krytu počas dopadania ruských de-
lostreleckých či mínometných striel. Vo vše-
obecnosti, byť teraz na Ukrajine je taká ruská 
ruleta. Padnúť to na teba môže kedykoľvek. Je 
to strašné.

Čo cítiš, keď sa stretneš s  konšpiračným 
zdôvodňovaním príčin vojny na Ukrajine? 
Dokážeš ovládnuť afekt? Vysvetľuješ? Ale-
bo odchádzaš z takejto diskusie?
Na Slovenskú republiku dlhodobo pôsobí so-
fistikovaná ruská propaganda. Existujú weby, 
rádia, časopisy, politické strany, ktoré sú na-
pojené na Rusko. Snažia sa rozvrátiť jednotu 
Európskej únie. Naši politici sú neuveriteľne 
egocentrickí alebo hlúpi. Nielenže proti tej-
to hybridnej vojne nijako nezakročili. Vezú 
sa na  jej vlne. Ak sa rýchlo niečo nezmení, 
skončí sa to veľmi zle. Čo sa týka tvojej otáz-
ky, s  hlupákmi nemá zmysel diskutovať. Je 
to strata času. Sami sa o  chvíľu neprestanú 
čudovať, čoho budú svedkami. Rusko je sko-
rumpovaný zaostalý štát, ktorý neberie ohľad 
na svojich občanov, lebo zisky mal z predaja 
nerastných surovín. Miera korupcie je tam 
taká obrovská, že celá ich neporaziteľná ar-

Ako malého chlapca som ho videl skočiť z osem metrov vysokej skaly do rieky, s po-
tešením liezť po kolmých stenách skál v Tatrách... prešli roky a v 2020 v Náhornom 
Karabachu som si uvedomil, že vedľa mňa stojí dospelý muž, pre ktorého sa stali 
svetové vojnové konflikty absolútnou parketou. Konfliktné udalosti na kyjevskom 
Majdane ho najskôr ponorili do atmosféry stresu, dve cesty do Donbasu v rokoch 
2014 a 2015 mu ukázali trosky žijúcich obetí hybridnej vojny, počas ročného 
dokumentovania bojov za oslobodenie irackého Mosulu prenikol do tajov para-
medicíny... Práve teraz pôsobí ako dokumentarista v oslobodenom ukrajinskom 
Chersone. Môj syn. Juraj Mravec.
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máda sa ukázala ako jedno veľké fiasko. Rus-
ko bude na  Ukrajine ponižujúco na  hlavu 
porazené. Teším sa na našich konšpirátorov, 
keď sa tak stane. 

S  akou najabsurdnejšiu konšpiráciou si 
sa  doteraz stretol?
Ani neviem, nesledujem to, lebo mi to nerobí 
dobre. Ale poznám tie drísty omieľané kon-

špirátormi. Na  Ukrajine sú vraj tisíce kilo-
metrov podzemných tunelov, kde predávajú 
deti pedofilom alebo reptiliánom (mimo-
zemskej civilizácii, ktorá ovláda ľudskú rasu 
a  šikovne s  ňou manipuluje – pozn. redak-
cie). Ukrajinci vymysleli covid a Zelenský je 
údajne prevtelený pedofilný satan, bla, bla, 
bla... Týmto teóriám väčšinou veria veľmi 
jednoduchí ľudia. Nevzdelaného človeka je 
ľahké oklamať a  na  Slovensku takých ľudí 
máme veľmi veľa. 

Si hľadačom príbehov, vnímaš ich cez ob-
razové mikroscény nabité emóciami, ktoré 
presahujú bežné pocity. Máš špecifický po-
stup, ako sa k nim dostať?
V prvom rade ide o to, čo z teba vyžaruje. Ak 
je to úprimný záujem, ľudskosť, empatia, ľu-
dia to vycítia a podelia sa s tebou o svoje trá-
penie. 

Sú okamihy bezprostrednej tragédie, na-
príklad explózia rakety v  desaťposchodo-
vom panelovom dome, ale aj momenty, keď 
sa hrôza zničeného príbytku odráža v tvá-
ri jeho obyvateľa. Tá fotografia zastavuje 
dych. Aký je s ňou spojený príbeh?
Tá fotka vznikla na  začiatku septembra 
v  Mykolajive. Ukrajinci v  ten deň otvorili 
ofenzívu na  mesto Cherson, Rusi vystrelili 

prerobené rakety S-300 na  najbližšie mesto, 
ktorým je Mykolajiv. Ukrajinské prostriedky 
protivzdušnej obrany S-300 tie ruské S-300 
zostreľovali priamo nad nami. Taká zostrele-
ná raketa je tiež nebezpečná. Predstav si, že 
z výšky dvoch kilometrov padá na zem železo 
s hmotnosťou jednej tony. Pri dopade to zničí 
celú ulicu. Pán na fotografií v  ten deň takto 
prišiel o manželku. Zničilo mu to aj dom, aj 
auto. V jednom okamihu prišiel úplne o všet-
ko. Na tej fotografií stojí na mieste, kde kedysi 
stál jeho dom. 

Keď sme boli spolu v Stepanakerte, pri pre-
sune do kostola explodovala neďaleko kaze-
tová bomba. Taký intenzívny výbuch som 
dovtedy nepočul: z hluku mi pulz vyskočil 
na  160 úderov za  minútu. Ty si sa v  ukra-
jinskom Mykolajive ocitol v  lese takýchto 
výbuchov. Na  čo myslíš, keď smrť chodí 
okolo?
V tej chvíli na nič, necítim dokonca ani žia-
den strach. Mozog mi do  tela vylúči adre-
nalín a  ja sa snažím čo najrýchlejšie dostať 
aspoň do  relatívneho bezpečia. To isté som 
cítil aj v Stepanakerte. Rýchlo pod zem. Ne-
myslím na nič iné. 

Kde je tvoja oddychová parketa? Čím žiješ, 
keď sa potrebuješ nadýchať pokoja a ticha?
Priamo vo vojnovom teréne je pre mňa veľmi 
dôležité miesto, kde spím. Musím mať po-
cit, že miesto, kde spím je ako-tak bezpečné. 
Schúlim sa do  seba a  len tak relaxujem. Vo 
vojne milujem spať. 

Už vieš, čo budeš robiť, keď ti vojny začnú 
liezť na nervy? 
Svet ponúka veľa fascinujúcich tém, ktoré je 
treba zaznamenať, a  nemajú našťastie s  voj-
nou nič spoločné. Myslím si, že ako doku-
mentarista sa v živote nudiť nebudem. 

Svet bez vojen – naivný ideál ľudstva. Pre-
nášame v  sebe genotyp lovcov, získaný 
v praveku, aby sme prežili? Prečo ho v nás 
počas 200-tisícročnej epochy jestvovania 
homo sapiens nevygumovali nové a  nové 
vrstvy poznania a civilizovanosti?
Lebo človek je stále samoľúby, arogantný, 
necitlivý k okoliu a svojim blížnym. Nie sme 
vôbec takí dokonalí, ako si to o sebe myslíme. 
Vojny tu budú vždy. Patria k nášmu druhu.
 

Juraj Mravec, otec

Rozbi dom, zohav    strom a zabi syna!
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List Ježiškovi: Obdarujme rodiny v núdziList Ježiškovi: Obdarujme rodiny v núdzi

POKOJ, RADOSŤ, LÁSKA

Ľudia z  farského spoločenstva 
v Devínskej Novej Vsi sa po dvoj-
ročnej prestávke neskutočne 
tešili, že začínajú advent spoloč-
ne. „Advent pre mňa znamenal 
a znamená stretnutie s priateľmi. 
Je to príprava nielen na niečo, ale 
hlavne s  niekým,“ hovorí Mária. 
„Prišlo nenormálne veľa ľudí aj 

do  kostola, aj do  F-centra. Všet-
ci boli štedrí a  šťastní,“ doplní ju 
organizačná duša podujatí prvej 
adventnej nedele Júlia Pokludová, 
ktorá pripravila nielen tradičný 
koncert v kostole, ale aj umeleckú 
výstavu v F-centre a šéfovala tiež 
príprave predaja občerstvenia 
a  typického vianočného tovaru. 
Výťažok z  predaja občerstvenia 
venujú farníci na výstavbu stud-
ne v  Tanzánii. Správca farnosti 
v Devínskej Novej Vsi Andrej Ka-
lamen povedal, že nič špeciálne 
počas adventu vo farnosti robiť 

nebudú, ale jednu novinku veria-
cim predsa len pripravil: „Urobil 
som v  kostole tabuľu s  nápisom 
Kráčame spolu do  Betlehema. 
Každú nedeľu tam umiestnim tri 
krabice – pre malé deti, pre staršie 
deti a  pre dospelých, z  ktorých si 
záujemcovia môžu vyberať lístoč-
ky s úlohami na celý týždeň. Starší 
nájdu na lístočku citát zo Svätého 
písma a  s  ním súvisiacu úlohu. 
Keď ju splnia, nalepia svoju stopu 
na tabuľu – pomyselnú cestu, kto-
rá vedie do Betlehema.“  

Jana Martanovičová

Dve biele holubice zatrepocú krídlami, keď 
ich dva páry detských rúk vyhodia do vzdu-
chu. Ninka a Simon ešte nikdy nedržali vo 
svojich dlaniach také krehké stvorenia. „Cí-
tila som, ako jej bije srdiečko,“ hovorí Nin-
ka. „Čakal som, že bude ťažšia,“ skonštatuje 
Simon. Keď pocit zodpovednosti vystrieda 
úľava a  radostné vzrušenie po  vydarenom 
účinkovaní na  veľkom pódiu vianočnej 
uličky, Ninka sa zdôverí, že spolu s holubi-
cou posielala do sveta radosť a lásku. Simon 
myslel na  to, že holubicu púšťa zo zajatia 
na  slobodu. Deti nakoniec spoločne vy-
slovia úprimné prianie: „Nech je vo svete 
mier.“ 
Nad Hradištnou ulicou svieti guľatý mesiac, 

pod ním sa prechádzajú Devínskonovoveš-
ťania vo svojej vianočnej uličke. Dva roky 
im chýbala, teraz je konečne späť. Krátko 
pred Vianocami si so  susedmi, s  priateľmi 
a  so  známymi opäť podebatujú, čosi popijú 
a  pojedia, poprajú si pekné sviatky. „Nech 
ľudia na  celom svete strávia krásny čas s  ro-
dinou, nech majú také šťastie ako my, nech 
žijú v mieri,“ hovorí Lenka s malým synom 
Kristiánom na  rukách. Aj tínedžerky Adel-
ka a Sofia myslia na mier: „Aby nebola vojna 
na Ukrajine a nech sú pokojné Vianoce na ce-
lom svete.“ Keby mal Vladimír na  Vianoce 
obdarovať celý svet, dal by mu múdrosť, Li-
bor zasa cestu na Mars, lebo Zem nám bude 
o chvíľu primalá. „Hradištná ulica je cestou, 

po ktorej kráčame v ústrety ľuďom, je symbo-
lom spojenia celej Devínskej,“ hovorí o zmys-
le vianočnej uličky Dárius Krajčír, starosta 
Devínskej Novej Vsi, zatiaľ čo hlavný orga-
nizátor Richard Daniš dohliada na  hladký 
priebeh podujatia. „Príprava uličky – to je 
najmenej mesiac papierovačiek a potom týž-
deň manuálnej práce,“ sumarizuje Rišo a do-
dáva, „máme tu 52 predajcov a 4 dni bohatého 
kultúrneho programu. Staráme sa o  bezpeč-
nosť a zdravie všetkých, ktorí prídu.“ Vianoč-
ná atmosféra vonia vareným vínom, peče-
nými klobáskami, zemiakovými plackami... 
V tme sa ligocú veselé oči, počuť veselé reči 
– všetci sa ľúbime. Jana a Agáta prajú zdravie 
všetkým ľuďom na svete. Michal a Zdenka si 
myslia, nech menej „blbneme“ a  sme k  sebe 
lepší. A Fero? Ten želá všetkým ľuďom takú 
vianočnú uličku, akú máme my v Devínskej 
Novej Vsi.

Jana Martanovičová 

Ulicka prianí ˇ

Viac ticha 
a radosti 
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„Starý, si tu? Máš chvíľku? Je načase sa po-
rozprávať. Všade samé pravidlá, nariade-
nia a šéfovia. Zo začiatku som mal dosť síl, 
ale už ma to všetko zmáha. Kedy sa to skon-
čí? Čo so mnou zamýšľaš? Čo mám robiť?“ 
V  záverečnej scéne kultového filmu Frajer 
Luke si v starom drevenom kostole kľakne 
nespútateľný hlavný hrdina, ktorý sa vzpiera 
zabehanému systému a  neustálemu ponižo-
vaniu. Keď odpoveď neprichádza, s typickým 
frajerským úsmevom na perách uprie pohľad 
dohora a  povie: „No to som si mohol mys-
lieť, budem si musieť nájsť svoju cestu sám.“ 
Pred kostolom medzitým zastanú policajné 
autá a Luke, skôr ako schytá guľku do krku, 
 stoicky skonštatuje: „To je tvoja odpoveď, sta-
rý? Tak to budeš taký ťažký prípad ako ja.“ 

Na  tento americký film a  životnú rolu 
 Paula Newmana si spomenie Karol Morav-
čík na začiatku adventného obdobia vo svojej 
farnosti v Borinke. Karol by mal čo povedať 
aj masám na  štadióne, ale on sa prihovára 
hŕstke ľudí v  malom kostolíku. Dostala ho 
tam kniha Radosť evanjelia na  Slovensku, 
ktorou nabúral systém. Všade samé pravidlá, 
nariadenia, šéfovia. Na  tvári má zadumaný 
úsmev, z očí mu sála múdrosť a v jeho vnútri 
prežíva nespútateľný slobodný duch. Odmie-
ta necitlivý systém, falošné dogmy. Podob-
nosť s frajerom čisto náhodná... 

Tak ako je to s  tým Neviditeľným, Karol? 
Existuje vôbec? Prečo nič nehovorí? Chceme 
odpoveď a  rovno s  dôkazným materiálom. 
Nestane sa to, ani tento rok sa takýto vianoč-
ný zázrak konať nebude. Ale viete, čo je dobrá 
správa? Karol hovorí, že kto o sebe premýšľa, 
kto si kladie otázky, ten zároveň hľadá odpo-
vede. Tak nám Karol pomáhaj, nahoď čosi 
k  tým štyrom adventným sviecam. „Dobre,“ 
súhlasí Karol Moravčík.

JA
Spomenul som si na prvé vety z  jednej kni-
hy o  výklade viery pre dospelých: „Kamene 
tu jednoducho sú, zvieratá pasujú do  príro-
dy ako kľúč do zámky, ale človek je sám sebe 
otázkou.“ Prišli sme na tento svet ako nepo-
písaný kus papiera, s „hriechom prázdnoty,“ 
a  je na nás, čo s  tým urobíme. Indiáni a sv. 
František Assiský by síce povedali, že kame-
ne a zvieratá sú naši príbuzní, ale nemôžeme 
fungovať ako mĺkvy kameň, ani ako zvierat-
ko v prírode. My ľudia máme všelijaké hrie-

chy, ale ten prvý či základný je, že sa odmie-
tame pýtať a zhodnotiť si, kto sme, ako o sebe 
premýšľame, odkiaľ berieme rozumy a podľa 
čoho sa rozhodujeme. V  čom vidíme svoju 
hodnotu? Berieme sa vážne, nevyhovárame 
sa na iných alebo na prírodu? 

TY A JA
Keď sme v  bdelom stave, hovoríme, že sme 
pri vedomí. Naše vedomie však nie je izolo-
vané, okrem vedomia máme aj svedomie. 
Vedomie s hláskou „s“ oznamuje, že si máme 
byť vedomí seba pred iným a  v  spoločnosti 
iného. Svoju existenciu prežívame pred nie-
kým. „Existujeme pred tvárou Iného,“ pove-
dal raz jeden filozof. K našej ľudskosti patrí, 
že sa okrem otázky, čo si myslím sám o sebe, 
pýtam aj na to, ako vyzerám v očiach svojej 
ženy, svojho muža, svojich detí, svojich kole-
gov a  priateľov. Svoje svedomie si spytujem 
vo vzťahu k  niekomu. Nájsť človeka, ktorý 
sa na mňa díva s  láskou a porozumením, je 
úžasné. Veriť v Boha, ktorý ma nesleduje ako 
kontrolór, ale zhovievavo, s láskou a porozu-
mením, je krásne!

MY A JA
Starší ľudia si pamätajú, ako za komunistic-
kého režimu spozorneli pri otázke Aký máš 
zmysel pre kolektív. Zmocnili sa ich obavy, že 

niekto ich chce podraziť alebo požiadať, aby 
sa podriadili. V súčasnosti vystupuje do po-
predia iný problém. Obzvlášť mladšie roční-
ky sú priveľkými individualistami. Z  kolek-
tívu, rodiny, národa či z  cirkvi odchádzajú 
mnohí priľahko. Je normálne, že nechceme 
byť zaradení v  zákryte, ale vzťahy, kde sme 
chránení a chránime, kde sme ľúbení a ľúbi-
me, kde sme doma, tie nevzdávajme. Rozví-
jajme ich a vytvárajme! Buďme za ne vďační. 
Ktoré to sú? 

ON A JA
Jestvujú krásne a  silné skúsenosti. Nosíme 
ich hlboko v  sebe, nikto nám ich nemôže 
zobrať. Môjmu starému priateľovi zomrela 
manželka. Mal prežiť prvé Vianoce bez nej. 
Dcéry ho volali na Štedrý večer, ale on zostal 
radšej sám, povedal: „Chcem byť so  svojou 
ženou.“ Možno by ho v  rodinách jeho detí 
obskakovali a asi aj ľutovali. On to nepotre-
boval. Potreboval zažiť, že tých, ktorí pocti-
vo žili a  úprimne sa ľúbili, naozaj ani smrť 
nerozdelí. Ktoré vzťahy a skúsenosti dokážu 
prežiť aj smrť? Aké skúsenosti si chránite? 
Chceme sa za ne na Vianoce, na sviatok Bo-
žieho daru poďakovať? 

Karol Moravčík pre Devex, advent 2022
Jana Martanovičová
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Srb, Talian, Afganec. Traja cudzinci 
v kuchárskych zásterách čarujú  
v Devínskej nad hrncami.  
Kulinárske umenie miešajú s láskou 
a nostalgiou za domovom.  Ako sa varia    Vianoce

Z HISTÓRIE

List Ježiškovi: Darujme spoločne krásne VianoceList Ježiškovi: Darujme spoločne krásne Vianoce

Ahmet pochádza zo srbského  mesta Bečej. 
Pracoval vo viacerých krajinách a  ochutnal 
mnoho kultúr, ale na  sviatky zostáva ver-
ný svojim tradíciám. „Počas Vianoc pripraví 
manželka sarmu – kapustu plnenú mletým 
mäsom – a  pečieme aj prasa. To musí byť! 
Prasa s  jablkami. A  nesmie chýbať tradičný 
makovník či orechovník.“ Recept je jedna vec, 
ale zručnosť a láska k pečeniu, to je už druhá 
vec. Ahmet odkazuje, že keď bude nervózny 
človek robiť jedlo, tak nikdy nebude dobré. 
„Cesto je živé. Večer je menšie, ráno väčšie 
a po troch dňoch umrie. Musí mať dušu a vy 
ju musíte do prípravy vložiť tiež,“ hovorí polo-
žartom-polovážne muž, ktorý tvrdí, že doká-
že piecť, aj keď padajú bomby. Má s tým totiž 
osobnú skúsenosť. 

Postup:
Z  vody, droždia, soli, cukru, margarínu,  vajíčok a  Wiener 
Note, prísady na  výrobu jemného pečiva, vypracujeme 
cesto. Necháme ho zakryté kysnúť 30 až 40 minút. Po odstá-
tí cesto rozdelíme na 250 g diely. Makovú plnku zarobíme 
s teplou vodou a necháme ju 20 – 30 minút napučať. Z jed-
notlivých častí cesta vytvarujeme placky, najlepšie štvorce 
alebo ovály, nanesieme na  ne makovú plnku a  zvinieme. 
Pre dosiahnutie tigrovaného vzoru potrieme najskôr žĺtkom 
a  po  uschnutí bielkom. Makovník popi cháme hlboko vid-
ličkou aj po bokoch. Pečieme v rúre na 170 stupňov asi 30 
minút.

Postup:
Zeleninu – pór, červené zemiaky, indic-
ký hrach a afganské/indické koreniny – 
zmiešame a zmes obalíme v ceste, ktoré 
vytvoríme z  hladkej a  rascovej múky. 
Formujeme batôžky, ktoré vypražíme. 

Elyas prišiel na  Slovensko z  Afganistanu 
študovať ochranu rastlín a  zubné lekár-
stvo, ale varenia sa nevzdal, lebo ho milu-
je. Vianoce v decembri mu nič nehovoria, 
doma slávia iba na jar Nový rok. Na svia-
točnom stole vtedy nesmie chýbať samosa. 
Skúsite si ju pripraviť aj vy?

Ahmetove
makovníky 
a orechovníky

Elyasova
samosa
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Hľadáte spoľahlivú realitnú kanceláriu pre Bratislavu a okolie?

Prečo sa s predajom, prenájmom alebo kúpou nehnuteľnosti obrátiť na nás:

 19 ročné skúsenosti s realitami
 Individuálny prístup ku každému klientovi
 Stovky úspešne zrealizovaných obchodov  
 Spokojní klienti – pozri si naše referencie na stránke

Kontakt: 0905 680 122, e-mail: sithroman@gmail.com

www.reality-poradenstvo.sk

Aktuálna ponuka
1-izbový byt v novostavbe AMBER s balkónom  
a parkovacím miestom, 
cena: 153 000 €
Kontakt: 0905 680 122  
e-mail: sithroman@gmail.com

www.reality-poradenstvo.sk

Ako sa varia    Vianoce

Sledujte zoznam prianí  www.devinskanovaves.sk  0918 807 538Sledujte zoznam prianí  www.devinskanovaves.sk  0918 807 538

Monika a  Salvatore sú slovensko-taliansky pár 
– ona je z Devínskej, on zo Sardínie. Keď zoberie 
Salvatore Moniku na Sardíniu, sedí tam za stolom 
najmenej 30 ľudí. „Jedlo sa nosí na stôl vo veľkých 
misách. Páči sa mi, ako si z  nich všetci naberajú 
a  o  jedlo sa delia,“ opisuje atmosféru talianskych 
Vianoc Monika a Salvatore dodá, že jemu sa zasa 
páčia slovenské Vianoce a  tradičné štedrovečerné 
menu. Keď v ich spoločnosti poviete Vianoce, oni 
povedia panettone, chiffon a  tiramisu. Monika 
vie, že tiramisu nie je vyslovene vianočný dezert, 
ale zvykne sa počas talianskych Vianoc podávať. 
Ozajstným vianočným koláčom v  Taliansku je 
panettone, ktorý patrí k  Vianociam tak ako náš 
kapor.

Postup:
„Panettone sa pečie v  špeciálnej forme a  v  pa-
pieri na pečenie. Cesto kysne na etapy. Po prvých 
24 hodinách sa do  neho primiešajú žĺtky, cukor, 
hrozienka a kandizované ovocie a opäť kysne ďal-
ších 24 hodín. Pri tomto procese treba udržiavať 
štandardnú teplotu 20 stupňov, čiže na  prípravu 
je potrebná špeciálna miestnosť. Až potom pe-
čiete a nakoniec na spodku prepichnete ihlicami, 
obrátite panettone „dolu hlavou“. Takto chladne, 
inak by celý koláč spľasol ,“ zasvätia nás do tajov 
tejto záhadnej receptúry Monika a  Salvatore. 
Oni sami si doma pripravujú radšej niečo jedno-
duchšie, napr. chlieb anjelov. Je to jemnulinká 
bábovka chiffon podľa originálnej francúzskej 
receptúry.

Veronika Mrvová,

Monikine  
a Salvatoreho  
dobroty
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJZ HISTÓRIE

„Keď je vínko v pivnici a začína voňať, dušu oblažovať, tak len vtedy 
zistíš, koľko máš známych,“ smeje sa Miro Encinger a jeho oči žiaria, 
keď položí ruku na súdok, v ktorom má víno z poslednej úrody. Spo-
mína pritom, ako devínskonoveský festival mladého vína pred rokmi 
skromne začínal, ako sa medzičasom pominuli starí priatelia vino-
hradníci a s niektorými, žiaľ, aj ich vinohrady. Slávnosti mladého vína 
však žijú! Organizačné opraty už drží v rukách mladá generácia zo sú-
boru Črip, podpora Istra Centra a Rasťa Šimkoviča pretrváva.

V pivnici F-centra sa s vôňou vína miešajú jazyky vinárov zo slo-
venských, rakúskych a maďarských obcí, hrdo sa hlásiacich k svojim 
chorvátskym koreňom. Nechýbajú ani Chorváti z  obcí Brckovljani 
a Sveti Ilija, a čo organizátorov mimoriadne teší, pribúdajú aj vinári 
priamo z Devínskej Novej Vsi. „Zmyslom sviatku mladého vína je aj 
podpora vinárčenia v Devínskej Novej Vsi, aby sa zachovalo a dostalo 
nový impulz,“ hovorí Mirova dcéra Kristína Karall. Keď opar z vína 
začína hustnúť a dobrej nálady pribúda, je najvyšší čas pozbierať re-
cepty a rady na šťastné prežitie sviatkov. Chcete šťastné a veselé? Tu je 
zaručený recept vinohradníka a vinára Ignáca:

 Dajte si jedno deci vína a chvíľu počkajte. 
 Ak máte chuť dať si ešte jedno deci, tak to znamená, že víno je 

dobré.
 Teraz zabudnite na bontón! Vypite toľko vína, koľko znesiete. 
 Je čas celé to predýchať a  telu dopriať odpočinok, aby dávku 

spracovalo a mohlo ísť na polnočnú omšu. 
 Po polnočnej sa nezabudnite pred spaním pomodliť a tešiť sa 

na nový deň a nové víno.

Ignác poradí aj to, ako zladiť sviatočné jedlo s vínom. K oblátkam 
odporúča sladšie – slamové, ľadové alebo bobuľový výber –, ku  ka-
pustnici Veltlín alebo Müller Thurgau či starú odrodu Gutedel. K rybe 
sa hodí nejaké ťažšie červené, napr. Alibernet. Jožko z Devínskej by 
stavil na Veltlín zelený pre jeho kyselinky na trávenie, chorvátski pria-
telia Ljubomir a  Josip prisahajú na domácu Graševinu a hovoria, že 
všetky vína sú špičkové, lebo celý rok bol špičkový! 

Jana Martanovičová

poukážka

platnosť poukážky do 30. 04. 2023
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použiť iba pri
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ČO JE NOVÉ V DEVÍNSKEJZ HISTÓRIE

Fantázia je čarovná. Kto ju má, je ná-
ramne bohatý. Vyskúšali sme si to. 
Počas druhej adventnej nedele 
sme do  Istra Centra v  Devín-
skej na  stretnutie seniorov 
priniesli imaginárnu kra-
bicu od topánok a boli 
sme zvedaví, koľko 
fiktívnych darov 
sa do nej pomes-
tí. A imagináciou 
to doslova iskrilo. 
Piatačka Barborka 
Telárová, ktorá star-
kým v  rámci kultúrneho 
programu zaspievala, dupla 
na plyn hneď od začiatku: „Do tej 
peknej krabičky od  topánok by 
som celému svetu dala spokojnosť 
a mier. Všetko toto je veľmi dôle-
žité, aby sme boli šťastní. A keďže 
niekomu môže chýbať aj rodina 
a  je smutný, že ju nemá, vložila 
by som tam aj kompletnú rodinu. 
A nesmieme zabudnúť na smiech. 
Krabica by bola ním preplnená.“

Vzápätí sa spoza Barborky po-
tichučky pritmolila dôchodkyňa 
Alžbeta Ondriášová s  noblesným prejavom: 
„Milá krabica, dávam do teba s láskou lásku 
pre všetkých ľudí na  svete, aby sa mali radi. 
Jedine to potrebujeme, všade, všade, všade.“ 
Podľa pani Betky súvisí s  najkrajším citom 
všetko, na čo sa pozriete. A všetko z neho vy-
plýva. Vie dobre, o čom hovorí, inšpiráciu jej 
ponúka ich ulica Pod lipovým. Priestor, kde 
sa všetci majú radi, sú súdržní, navštevujú sa 
a prežívajú radosť z detí a vnúčat.

Predstava horúceho citu vzbĺkne aj 
v Amálii Horákovej, ktorá však vie, čo musí 
láske predchádzať, aby mala pre svoju exis-
tenciu tie najlepšie podmienky. „Je to pokoj 
v duši, hlboký mier s celým dňom a s ľuďmi, 
s  ktorými sme sa stretli...“ Nuž hej, uvažu-
je, ale ak ktosi bude krabicu s takým darom 
otvárať, premkne ho napäté očakávanie. Čo 
tam asi bude? „Môže byť prázdna, ale bude 
prázdna len pre oči. Pretože ja do nej nakres-
lím srdiečko ako symbol lásky. Je to málo? Ak 
áno, namaľujem si ústa a  dám do  priestoru 
krabice pusu. Zanechám na  jej dne odtlačok 

svojich pier. Je otázne, ako by to obdarovaný 
prijal. Veď každý z nás je ako rieka. Neopako-
vateľný. Komu sa môj dar plný lásky a mieru 
v duši dostane do rúk? Pochopí, že chcem, aby 
sa mal dobre, aby bol pri sile, fyzickej i men-
tálnej, aby prežil krásny advent s  vyvrchole-
ním Vianoc, v tichu, bez pozlátka, bez zbytoč-
ných zvukov, a aby si vedel z krabice odniesť 
tú najvyššiu hodnotu očakávania vo vlastnom 
tichu?“ Amália verí, že to tak naozaj aj bude.

Študentka všeobecnej histórie, 22-ročná 
Nina Kochová vkladá do krabice priateľstvo. 
„Je pre mňa najdôležitejšie,“ tvrdí. A nemys-
lí pritom len na  vzťahy medzi kamarátmi, 
ale aj na  tie v  rodine, v  škole či medzi ľuď-
mi, ktorých stretávame hoci len na  chvíľu 
a je nám s nimi dobre, pretože sa navzájom 
obohacujeme. „Potom tam pridám pochope-
nie, lebo ide o  nanajvýš nedostatkový tovar. 
Veď sa len pozrite, čo všetko sa okolo nás deje, 
koľko zloby, nenávisti, intríg tu je, ba aj voj-
na za hranicami Slovenska. Preto je dôležité 
viac pochopenia dávať i prijímať. A napokon 

naplním krabicu zdravím, nech ustú-
pia choroby, bolesť a  strach z  útrap 

nielen tým skôr narodeným, ale aj 
deťom, lebo ak trpia ony, bolí to 
aj ich rodičov a starkých.“

A  napokon ako z  roz-
právky prichádza so svo-

jím darom babička Lý-
dia Havlová. Autorka 
knižky Meninové vinše 

má blízučko k  poézii, 
rada veršuje, vypeká koláči-

ky a  jednoducho sa teší zo 
života. „Dala by som do  krabi-

ce „dobrô“ slovo. Každému chý-
ba a  každému dobre padne. Celý 
svoj život som pracovala na  pošte. 
Za  priehradkou. A  každý boží deň 
som mala pred okienkom tváre ľudí, 
stovky, tisíce, ktože by ich spočítal... 
A „dobrô“ slovo som veru každému 
dala. Často s  úsmevom. Mnohým 
pripadal môj prízvuk zvláštny, ba sa 
ma aj spytovali, odkiaľže som prišla 
do  Bratislavy. Vravím im: ,Z  Lipto-
va, mňa Mara vytopila. Keď stavali 
priehradu, naša dedinka pošla ako 
posledná za obeť vode, volala sa So-

kolče.́ Ľudia boli zavše zvedaví, a tak som im 
„dobrô“ slovo pridala. Spomínala som im, 
že môj sused bol Stanko Mikita, ten neskorší 
slávny hokejista v Kanade. K nám chodieval 
po vodu do  studne... Joooj, všetci boli zveda-
ví a  nech vraj rozprávam. Nuž, riekla som, 
že Stanko sa narodil pod iným menom, zvali 
ho Stanko Gvoth, predkov mal z  liptovské-
ho šľachtického rodu Gôt, ale rodičia ho ako 
osemročného poslali v  štyridsiatomôsmom 
za  strýkom a  tetou do  Kanady, kde prijal 
ich meno Mikita. Vyrastal v provincii Ontá-
rio neďaleko Toronta, tak veru. Ako vravím, 
do krabice by som „dobrô“ slovo dala, aby ľu-
ďom „dobrô“ padlo.“ 

Ak mal malý princ radosť z  ovečky, kto-
rú nikdy neuvidel, pretože bola v  krabi-
ci s  malými otvormi na  dýchanie, starkí 
i mladí z Devínskej tie svoje dary tiež ukryli 
do neviditeľnej podoby. Každý z tých darov 
však vonia teplom človečiny. A  tú vôňu je 
cítiť po celom, celučičkom svete...

Juraj Mravec

Krabica od topánok

V Exupéryho Malom princovi je rozkošná 
scéna. Hlavný hrdina túži po ovečke a do-
stane ju. Ale čo to? Uvidí iba nakreslenú 

krabicu s malými otvormi. „Kde je ovečka?“ 
pýta sa. No predsa v krabici, a aby mohla 

dýchať, sú na nej nakreslené otvory.  
Malý princ bol spokojný.  

Mal konečne svoju ovečku. 

NEVIDITEĽNÉ DARY

Sledujte zoznam prianí  www.devinskanovaves.sk  0918 807 538Sledujte zoznam prianí  www.devinskanovaves.sk  0918 807 538
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MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ 
ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Brati-
slava-Devínska Nová Ves
www.devinskanovaves.sk

7. – 10. 12. 2022  
od 11.00 do 22.00 h
VIANOČNÁ ULIČKA
Miesto konania: Hradištná ulica
Spoluorganizátor podujatia: 
Istra Centrum 
Podrobnosti na webovej strán-
ke www.vianocnaulicka.sk. 

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

14. – 15. 12. 2022  
od 15.00 do 18.00 h
VÔŇA VIANOC
Ukážky pečenia vianočných 
oblátok a zdobenia perníkov.
Miesto konania: miestna knižni
ca, Istrijská 6

17. 12. 2022 o 17.00  h
VIANOCE S KOBYLKOU
Tradičné vianočné vystúpenie 
detského folklórneho súboru 
Kobylka a jeho hostí.
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

 
31. 12. 2022 o 9.30 h
TRADIČNÝ VÝSTUP 
DEVÍNSKONOVOVEŠŤANOV 
NA DEVÍNSKU KOBYLU
Zraz účastníkov: pred budo
vou Istra Centra, Hradištná 43
Spoluorganizátor poduja-
tia: Turistický klub AŠK Inter 
Bratislava
Pre účastníkov skupiny 
odchádzajúcej na výstup 
od sídla  ISTRA CENTRA bude 
na Devínskej Kobyle pripra-
vený spomienkový darček. 

14. 1. 2023 o 19.30 h
PLES PRIATEĽOV
Hudba: skupina BeHappy, 
 Ľudová hudba Kamarádzi
Vstupenky: 0911 210 913,  
diana.padychova@gmail.com
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

21. 1. 2023 o 19.30 h  
8. REPREZENTAČNÝ PLES ZUŠ
Do tanca hrajú FOR Bratislava 
a DJ Adam, welcome drink, 
bohatá tombola
Vstupenky: zusistrijska@ba.
netlab.sk, tel. 0908 152 174
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

28. 1. 2023 o 19.00 h 
(čas otvorenia plesu sa bude 
spresňovať)
PLES OZ DEVÍNSKA INAK
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43 
 

MÚZEUM KULTÚRY 
CHORVÁTOV 
NA SLOVENSKU

Istrijská 68, 841 07 Bratislava 
Mail: andrej.solar@snm.sk
www.snm.sk/mkchs
Otvorené: utorok – piatok 
od 11.00 h do 17.00 h 
sobota – nedeľa 
od 12.00 h do 17.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci je v mú
zeách v zriaďovateľskej pôsob
nosti MK SR bezplatná.

14. 12. 2022 – 31. 1. 2023
TUČEPI – SPOMIENKY
Výstava prezentovaného 
výberu snímok fotografa Petra 
Leginského z jeho obľúbeného 
Chorvátska a známeho letoviska 
Tučepi.  Podľa návštevnosti môže 
byť výstava predĺžená až do feb
ruára 2023. 

MÚZEUM COLNÍCTVA 
A FINANČNEJ SPRÁVY
Istrijská 49, 
841 07 Bratislava
www.financnasprava.sk/sk/
financna-sprava/muzeum/_1
Otvorené: utorok a štvrtok 
od 9.00 do 17.00 h
 

EKOCENTRUM – TIK-DNV
Istrijská 49, 841 07 Bratislava
Tel. č.: 0917 164 215

VZDELÁVACIE PROGRAMY 
EKOCENTRA 
Výučbu s lektorkou Natáliou 
Lipovou si možno dohodnúť 
emailom na adrese 
ekocentrumdnv@gmail.com. 

TURISTICKÁ 
INFORMAČNÁ 
KANCELÁRIA 

Istrijská 49, 841 07 Bratislava-
-Devínska Nová Ves
E-mail: info@tikdnv.sk
www.tikdnv.sk

ZÁKLADNÁ  
UMELECKÁ  
ŠKOLA 

Istrijská 22, 841 07 Bratislava
E-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
www.zusistrijska.bratislava.sk

13. 12. 2022 o 18.00 h
VIANOČNÝ VINŠ
Vianočný koncert žiakov a pe
dagógov Základnej umeleckej 
školy v Devínskej Novej Vsi
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

21. 12. 2022 od 15.00 do 18.00 h
VIANOČNÉ DIELNE
Koncerty, rozprávky, tance, 
výtvarné dielne, vianočný punč, 
chlieb s masťou a iné dobroty...
Miesto konania: ZUŠ, Istrijská 22

ČINOHERNÝ KLUB 
BRATISLAVA, O. Z.
I. Bukovčana 16, 
841 07 Bratislava
E-mail:  
divadlo@cinohernyklub.sk
www.cinohernyklub.sk

7. 12. 2022 o 19.00 h
GALAPÁRTY
Zábavný galavečer pri príležitos
ti 10. výročia vzniku činoherné
ho klubu so spevom, divadlom 
a spomienkami členov umelec
kého súboru a jeho hostí na prvé 
a nedávne vystúpenia. Možno 
príde aj...  
Vstupné: 5 €
Miesto konania: veľká sála Istra 
Centra, Hradištná 43

17. 12. 2022 o 19.00 h
TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC
Vianočná komédia v podaní 
členov umeleckého súboru čino
herného klubu.
Vstupné: 17 €
Miesto konania: DK Ružinov, 
malá sála, Ružinovská 28

DUÁLNA AKADÉMIA
J. Jonáša 5, 841 07 Bratisla
vaDevínska Nová Ves

Email: 
info@dualnaakademia.sk
www.dualnaakademia.sk

10. 12. 2022  
od 9.00 do 12.00 h
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Miesto konania: Duálna 
akadémia Jána Jonáša 5

ZÁMOK SCHLOSS HOF
2294 Schloßhof 1
E-mail: info@schoenbrunn.at
www.schlosshof.at

9. 11. – 18. 12. 2022  
od 10.00 do 19.00 h
VIANOČNÉ TRHY 2022
Vianočné trhy sa konajú počas 
víkendov. 
Miesto konania: zámok Schloss 
Hof

 
FARMÁRSKE TRHY 
17. 12. 2022  
od 8.00 do 14.00 h 
Miesto konania: Parkovisko  
OC Glavica 

OZ GAUDETE DNV 
(CHARITA DNV)
Istrijská 15, 841 07 Bratislava
E-mail: charitadnv@gmail.com
www.devinska.fara.sk

VIANOČNÁ POTRAVINOVÁ 
ZBIERKA
8. 12. a 15. 12. 2022  
od 17.00 do 18.00 h
9. 12. a 16. 12. 2022  
od 10.00 do 12.00 h
Pomoc rodinám v núdzi
Miesto: dvor Fcentra

 

DEVÍNSKONOVOVESKÁ 
TELEVÍZIA 
Premiéry programov
Pondelok: Kreslo pre hosťa
Streda: Magazín DTV
Reprízy programov – každá celá 
hodina
Videotext – inzercia, oznamy 
MČ BA-DNV

VYBERTE SI Z PODUJATÍ


