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 Mám rád 
tieto sviatoč-
né dni pre 
radosť, ktorú 
v nich ľudia 
rozdávajú, pre stretnutia, ktoré 
zbližujú, pre lásku, ktorú cítiť aj 
tam, kde je jej nedostatok, pre 
dobro, ktoré sa hlási k slovu na 
každom kroku. A keď sa tak 
obzriem trochu späť a vidím, 
počujem, cítim tie mračná 
nevraživosti a odporu aj k ešte 
nenarodeným projektom a do-
brým úmyslom ... musím hľadať 
liek podporujúci trávenie týchto 
tiež ľudských výplodov. A kla-
diem si otázku, ako sa cítia 
títo, tiež ľudia, v spoločenstve 
ostatných, prajných, žičlivých 
a nielen cez sviatočné dni ale 
stále, počas celého roka. Z niek-
torých ozaj sála vážnosť, rozva-
ha, láskavosť, ochota pomáhať 
a chuť pomôcť... 
 Ak nemáte preštudovaný 
recept na výrobu chleba, 
darmo sa budete púšťať do 
vysvetľovania ako sa to má 
robiť. Darmo budete radiť 
mladým ako žiť, keď ste trikrát 
rozvedený, manželku ste bí-
javali, deti zanedbávali... Ale 
vraj doba je iná, žiada si nové... 
Myslíte, že naozaj planými 
rečami a cingrlátkami sa dajú 
napĺňať želané ciele? Dokedy? 
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Uzávierka dnešného čísla
bola 8. 12. 2017

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 12. 1. 2018, 
číslo vyjde 19. 1. 2018.

PRIANIE K VIANOCIAM
Chceme, aby už prišiel ten čas,

 naplnený až po okraj 
vianočných krás. 

Vianoce, Vianoce, 
to je čas zázračný.
Ten pocit pohody, 

ten je vždy senzačný.
Prajeme všetkým vám  
tieto sviatky pohody,

nech láska, šťastie, zdravie 
sú s vami na veky.

Základná škola Ivana Bukovčana 
praje všetkým žiakom, rodičom, 

priateľom školy, známym či 
neznámym v širokom ďalekom  

okolí tie najkrajšie Vianoce, aké si 
len kto bude želať. Nech všetkým 

žiaria očká šťastím ako našim 
žiakom pri jednotkách, nech sú 
všetci plní optimizmu ako naši 

páni učitelia a pani učiteľky, nech 
majú všetci radosť z jednoduchých 

maličkostí ako rodičia našich 
žiakov, nech sú pre všetkých 

Vianoce šťastné a veselé.
Soňa Škulová



DEVEX 2 

 „Hoci som kandidátom šiestich 
pravicových strán, dnešným dňom 
si vyzliekam svoje zelené stranícke 
tričko a idem pracovať pre všetkých 
obyvateľov nášho nádherného kraja. 
Jediným kritériom pre mňa bude 
registrácia trvalého pobytu v kraji 
a dodržiavanie zákona. Prvé týždne 
budem venovať tomu, aby som dal 
dohromady tím, s ktorým budeme 
realizovať náš volebný program a za 
svoj tím budem považovať zamestnan-
cov Bratislavského samosprávneho 
kraja, ale tiež poslankyne a poslan-
cov, s ktorými budem naozaj veľmi 
aktívne spolupracovať. Beriem to ako 
metaforu s autobusom, že najprv treba 
mať správnych pasažierov v ňom 
a potom sa ten autobus sám vyberie 
najlepšou cestou, ktorou sa vybrať 
má. Dajte mi prosím vás sto dní na 
prípravu programového vyhlásenia. 
Nebolo zvykom, že by župani pred-
stavovali svoje programové vyhláse-

BSK: Noví poslanci a župan zložili svoj sľub

nia, ja to chcem určite spraviť a bude 
to môj záväzok podľa ktorého pôjdem 
najbližších päť rokov. Občania si na 
konci môjho volebného obdobia budú 
môcť pozrieť čo som splnil a čo som 
nesplnil, prihovoril sa novinárom ako 
aj obyvateľom kraja počas brífi ngu 
novozvolený predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Droba, 

Odzdobené vianočné stromčeky je 
potrebné ukladať v prípade rodin-
ných domov ku zberným hniezdam 
– najbližšiemu stojisku a v prípade 
bytových domov ku stanovištiam 
zberných nádob. Existuje aj ďalšia 
možnosť, priviezť stromček osobne 
a bezplatne ho odovzdať v zbernom 
dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, 
ktorý je otvorený každý deň okrem ne-
dele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.
 O odvoz vianočných stromčekov 
sa budú v Bratislave starať tri posádky, 

každá v zložení jeden vodič a dvaja 
závozníci. Zber a odvoz vianočných 
stromčekov sa začne realizovať 8. 
1. 2018 v mestskej časti Staré Mesto 
a následne bude pokračovať aj v ostat-
ných mestských častiach.
 Stromčeky budú odvezené do 
bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa 
energeticky zhodnotia, teda spália. Ich 
spálením spolu so zmesovým komunál-
nym odpadom sa vyrába teplo a ele-
ktrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 
22 000 bratislavských domácností. 

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

OTVÁRACIE HODINY
MÔŽU BYŤ UPRAVOVANÉ POČAS ROKA – AKTUÁLNE NA WWW.TIKDNV.SK

 máj – september október - apríl
Pondelok zatvorené  13.00 – 17.00 
Utorok 13.00 – 18.00 09.00 – 17.00
Streda 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00          
Štvrtok 09.00 – 18.00  09.00 - 17.00         
Piatok 13.00 – 18.00 13.00 – 17.00       
Sobota 09.00 – 18.00  zatvorené        
Nedeľa  zatvorené zatvorené
Št. sviatok zatvorené zatvorené
Prestávka 12.00 – 13.00 12.00 – 13.00

SLUŽBY
BEZPLATNÉ SLUŽBY

• poskytovanie informácií o Devínskej Novej Vsi a okolí, 
prírodných krásach a turistických atrakciách, službách a pod.

• poskytovanie propagačných materiálov

SLUŽBY ZA ÚHRADU
• požičovňa bicyklov

• sprievodcovská činnosť
• predaj suvenírov a publikácií (magnetky, prívesky, 

turistické známky, pohľadnice, cyklomapy, knižné publikácie) 
• kopírovanie /tlač/ scanovanie

KONTAKT
Adresa prevádzky: Istrijská 49, 841 07 Bratislava

 02/64 77 02 60, 0917 194 215, 0905 668 308
 info@tikdnv.sk – www.tikdnv.sk 

ZBER A ODVOZ 
VIANOČNÝCH STROMČEKOV  

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia od-
padu (OLO) a.s. sa postará o zber a odvoz vianočných 
stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov 
bude zabezpečovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018. 

v Bratislave bude prebiehať od 8. 1. 2018

 Množstvo vyzbieraných a odveze-
ných vianočných stromčekov z roka na 
rok stúpa. Kým, napríklad, v roku 2014 
pracovníci spoločnosti OLO odviezli 

84 ton vianočných stromčekov, v roku 
2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 
2017 už viac ako 112 ton.

OLO

V historickej budove NR SR v Bratislave zložili svoj poslanecký sľub noví poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a aj nový predseda BSK Ju-
raj Droba, ktorý sa o rozvoj bratislavského regiónu budú starať päť rokov. Novozvolený župan chce obyvateľom kraja ukázať, že politiku treba robiť so zreteľom 
na výsledky a najmä pre ľudí, robiť veci lepšie, ako to robili predchodcovia, no zároveň naviazať na to dobré čo funguje a čo sa spravilo dobre.

Nový župan BSK Juraj Droba

ktorému v novembrových voľbách vy-
jadrilo podporu 36 864 voličov.
 Nový predseda BSK Juraj Droba 
zároveň zdôraznil, že obyvateľov 
Bratislavského kraja trápia podobné 
problémy ako obyvateľov celého Slo-
venska, preto chce sústrediť svoje úsilie 
najmä na oblasť dopravy, zdravotníc-
tva, sociálnych vecí, školstva, životného 
prostredia, športu, kultúry a regionál-
neho rozvoja. 
 „Veci, ktoré na Úrade budem 
podporovať je v prvom roku zavedenie 
výkonnostných manažérskych cieľov 
pre všetkých riaditeľov, aby presne 
vedeli za čo budú hodnotení a za čo 
dostanú alebo nedostanú svoje od-
meny. Taktiež uvediem do mysle pra-
covníkov Bratislavského samosprávne-
ho kraja, mojich budúcich kolegov, že 
obyvateľ Bratislavského kraja je pre 
nich zákazník a je pre nich klient. Veci, 
na ktoré budem pozerať extrémne kri-
ticky bude obohacovanie sa na úkor 

verejných zdrojov, intrigy na pracovisku 
a arogancia voči občanom, ktorých 
musíme považovať za našich klientov,“  
nový župan Juraj Droba. 
 Historická budova Národnej rady 
Slovenskej republiky dnes hostila 
ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
Svoj poslanecký sľub zložili takmer 
všetci poslanci (49), čím sa ofi ciálne 
začal ich mandát krajského poslanca. 
Z pôvodných 18 volebných obvodov, 
ktoré boli v roku 2013, je ich počet 
navýšený na 24. Rovnako je oproti 
minulosti zvýšený aj počet poslancov. 
Vďaka nárastu obyvateľstva v kraji, 
narástol aj počet volených zástupcov 
o 6, teda na 50. V Bratislave je počet 
volených zástupcov 34, teda o tri vyšší 
ako v minulých voľbách a o jeden 
sa počet poslancov zvýšil v malac-
kom okrese na 6, v pezinskom na 5 
a rovnako bude 5, teda o jedného viac 
aj v okrese Senec.



 DEVEX 3

V RAKÚSKU BLÍZKO SLOVENSKÝCH HRANÍC 
VYBUCHLA STANICA PLYNU.

 Na zbernej stanici plynu v rakúskom Baumgartene neďaleko hraníc so 
Slovenskom došlo v utorok 12.12.2017, krátko pred deviatou, k výbuchu ply-
novodu, čo zaznamenali aj obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Jednak počuli 
hluk z výbuchu a unikajúceho plynu a tiež videli šľahajúce plamene, najmä 
obyvatelia vyšších poschodí panelákov.

 Výbuch plynovodu spôsobil rozsiahly požiar, ktorý sa zakrátko podarilo 
dostať hasičom pod kontrolu.

 Podľa rakúskeho portálu Kurier si explózia vyžiadala jednu obeť a 21 
zranených. Medzi ranenými je podľa informácií slovenskej polície aj jeden 
Slovák

 Výbuch podľa hovorcu GAS Connect Austria Armina Teicherta nastal 
v primárnom distribučnom systéme, ktorý zabezpečuje dodávky plynu pre 
priemyselné objekty.

r

 V šiestom čísle píšete, že pano-
ramatický výhľad na budúcej 
rozhľadni na vrchole Kobyly, 
poznajú len paraglajdisti. Kdeže. 
Nádherný kruhový obraz, zrkadlo 
Nezidera, Hundsheimských kopcov, 
striebristej Moravy, Dolného Záhoria, 
Moravského poľa, podkarpatskej 
Stupavy a Záhorskej Bystrice pod 
Pajštúnskym hradom, má uložený vo 
svojej mysli celá najstaršia generácia 
dnes ešte žijúcich ochrancov prírody 
v okolitých obciach. 
 Československá republika, mapu-
júc krajinu pohraničia, popretkávala 
ju trigonometrickými bodmi, na 
vrchole trojuholníkov boli drevené 
rozhľadne. V chotári Devínskej 
bolo možné nájsť tri. No. Najprvšia 
rozhľadňa bola vtedy, pre nás 
mladých na vrchole Kobyly, 514 m 
nad morom. Bol som na nej ako osem 
ročný. Aj na druhú sme mierili často, 
stála nie ďaleko od nášho strážneho 
dvojdomčeka na Marcheggských 
mostoch, kde sme bývali. Bola na 
Jašovcoch, na náprotivnom vŕšku 
nad hliniskom tehelne, tam, na po-
liach, kde odbieha železničná trať 
do Marcheggu. A tretia bola na 
dohodenie kameňom už na hranici 
s chotárom bystrickým a stupavským, 
od železnice Jazero - Stupava, pri 
veľkom borovom lese grófa Károly-
iho. Rozhľadne boli drevené, jedna 
ako druhá, v celom prihraničnom 
priestore, tak ako jednu nakreslil 
môj brat. Národ vtedy hovoril, že 
rozhľadne sú  dôležité pre obranu 
republiky. Kanonier sa zameria na 
presný bol na vrchole rozhľadne, 
porovná situáciu s mapou nastaví 
mieridlá a cieľ zaručene neminie. 
Trafí presne. 
 Pravdaže, keď Hitler uchmatol 
Devín i Kobylu a kameňmi D 

a S vyznačil hranicu po každých 
dvesto metoch po jej vrchole, mali 
nemeckí strážcovia naše územie 
v bratislavskej bráne ako na dlani. 
Veď nemeckí vojaci mali strážnicu 
i colnicu rovno pri poslednom dome 
pod Skalou na brehu Moravy. Pies-
kovec bol už Grossdeutschlande 
a hranica mala koniec pri vodárni 
v Karlovej Vsi. 
 Lenže po skončení vojny sme si 
rozhľadni užili do vôle. Boli cieľom 
našich prvých a posledných výle-
tov každý rok. Na jar a na jeseň. 
Ba nasýtiť sme sa nevedeli nielen 
pohľadov na Neziderské jazero, 
bolo to pre nás more, lež žasli sme aj 
nad vysvietenou Viedňou, uloženou 
v kotline obkolesenej vŕškami. To 
bývalo vtedy, keď sme sa na vrchole 
zabudli a vyčkali sme na zotmenie.
 Rozhľadňa bola cieľom aj preto, 
lebo na dohodenie kameňom 
smerom k Devínu, za vápenco-
vou skalou mala pani „Vraninka,“ 
z Devínskej Novej Vsi bufet v malej 
chalúpke, zásoby donášala tuším na 
mulici, teda kríženci oslice a koňa, 
ale sa možno mýlim, mohol to byť 
somárik. 
 Lenže drevené rozhľadne dožívali, 
a keď už boli rebríky boľavé, jed-
ného dňa a roku, neviem presne 
kedy, jedna rozhľadňa po druhej 
už neboli. Bolo to v päťdesiatych ro-
koch.
 Nič lepšie sa nemohlo stať. Aké sú 
to premeny. Drevenú rozhľadňu vy-
menili rakety nízko letiacich striel, tie 
sa stratili do divokých pekiel a dnes 
sa na vrchole Kobyly pripravuje 
turistická rozhľadňa, sláva jej, nech 
vydrží sto rokov.

Bratia Štefan 
a Milan Horskí

ROZHĽADŇA NA NAŠEJ 
KOBYLE– ZNOVA

KRÁTKE SPRÁVY  

Nestálo by za to uvažovať aj u nás s takýmto riešením 
odpadov, podzemnými kontajnermi?

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 
DNV – január 2018

11. 01. 2018 (štvrtok), 18. 00 h
PRECHOD TURISTICKÝCH MAGISTRÁL
Prednáška cestovateľa Juraja Ge-
lenekyho, rozprávanie a fotografi e 
z 2 000 km dlhého prechodu zná-
mych aj neznámych slovenských 
turistických magistrál.
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, 
Istrijská 68, Bratislava

27. 01. 2018 (sobota), 9. 00 h
SÁNKOVAČKA
Preteky na saniach a netradičných 
,,spúšťadlách“.
Miesto: Dendropark, Ulica P. Horova, 
Devínska Nová Ves

TEŠÍME SA NA VÁS



DEVEX 4

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 
 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

19.12. o 17.00 h  Galavečer TC Eleganza
- predvianočné stretnutie s programom TC Eleganza

- bližšie informácie www.eleganza.sk 
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

31.12. o 9.30 h  Tradičný výstup Novovešťanov na Devínsku Kobylu
- pre účastníkov zo skupiny odchádzajúcej 

od Istra Centra je na Kobyle pripravený
spomienkový darček

Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43, 
Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter

13.1. o 19.00  h  25. reprezentačný ples matičiarov
- otvorenie plesovej sezóny 2018 v Devínskej Novej Vsi

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

24.1. o 19.00 h  Stretnutie klubu vínomilcov
Viac info: www.facebook.com/klubvinomilcov/

Miesto: Istrijská 6, Devínska Nová Ves

27.1. o  19.00 h  7. Ples OZ Devínska Inak
Rezervácia vstupeniek na: ples@devinskainak.sk

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

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

 V sobotu 18. novembra oslávili 
v Istra centre jubileá dve významné 
kultúrne telesá z Devínskej na podu-
jatí Chorvátsky deň. Hudobno-
spevácky súbor Rosica 30. výročie 
a mužská spevácka skupina KLAPA 
RAVNICA 5. výročie. Obe vedie 
člen zboru Slovenskej fi lharmónie 
v Bratislave Oto Gregor.

 Súbor Rosica patrí medzi 
najstaršie spevácke zbory na Slo-
vensku a zo súborov s chorvátskymi 
piesňami je najstarší známy nielen 

30. VÝROČIE 
SÚBORU ROSICA 

5. VÝROČIE
SÚBORU KLAPA 

RAVNICA

AKO JEDNA 
RODINA

v Devínskej Novej Vsi a dobré meno 
si vydobyl vystúpeniami na celom 
Slovensku aj v zahraničí. Vedenie 
súboru prevzal Oto Gregor od  bra-
tov Gustáva a Štefana Besedovcov, 
zakladateľov súboru. Gustáv bol 
hráčom, upravovateľom skladieb, 
Štefan dirigentom. V súčasnosti 
možno povedať, že súbor zazna-
menáva výrazný pokrok vo všetkých 
oblastiach charakterizujúcich spe-
vácke teleso.

 Klapu Ravnicu založil Oto 
Gregor a dnes, po piatich rokoch, 
táto skupina piatich kamarátov 
ponúka uchu lahodiace melódie 
na vysokej úrovni a je žiadaná na 
domácich i zahraničných pódiách.

Peter Krug



DEVEX 5

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ
Peter GEMBICKÝ 

a  Zuzana TÓTHOVÁ

Peter IVANČÍK

a JUDr. Andrea KAČMÁROVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Šimon REŠETÁR

Miško ŠTEFÁNIK

Esteban ŠIMKULIČ

Vitajte!

O dišli z našich radov
Alojz HAJDÍN

MUDr. Beáta MILOŠOVIČOVÁ

Dušan ČASTULÍK

František ŠTUJBER

Nech odpočívajú v pokoji!

Ďakujeme rodine, 

priateľom, známym 

a kolegom za prejavenú 

sústrasť a krásne 

kvetinové dary

 pri poslednej rozlúčke 

s našim drahým 

zosnulým

Miroslavom 

DRABANTOM

Smútiaca rodina

SELF-MADE-MAN

Podakovanie

ADVENTNÉ ŠKOLSKÉ DIELNE

 Vianočné pozdravy, svietniky, 
darčekové taštičky, ozdoby na 
stromček, mydielka, koláčiky, ka-
pustnica, medovníčky vlastnoručne 
vygúľané. Už viete, kde sme ? Nie?  
No tak teda ešte pridám zopár 

kľúčových slov - radosť, dobrá 
nálada, mamičky, ockovia, babky 
aj deduškovia, úsmevy, stretnutia, 
želania, priateľské stisky rúk. Že už 
áno! Každý vie, že toto všetko bolo 
v škole na Ulici Ivana Bukovčana 
na tradičných Adventných školských 
dielňach.
 V sobotu 9.decembra sem 
smerovali kroky všetkých tých, ktorí  
chceli stráviť predvianočné popo-
ludnie tvorivou aktivitou, kreativi-
tou, vymýšľaním nových motívov, 
kresbičiek a  či len tak vymenili 
upratovanie za pokojnú vianočnú 
prednáladu. Plné triedy potvrdili 
tradičnosť a obľúbenosť našich diel-
ní, čo všetkých organizátorov veľmi 
potešilo. Ďakujeme a tešíme sa opäť 
o rok!                      Soňa Škulová

,

 V jedno sobotné adventné doo-
bedie mi zvoní telefón. Keď ho 
zodvihnem, na druhom konci sa 
ozve šéfredaktor tohto expresu, pán 
Krug a oznamuje mi, že už je po 8. 
decembri. Pravdupovediac, najprv 
som nerozumel, o čo ide. Až potom 
vysvitlo, že odo mňa čaká zamysle-

nie k vianočnému vydaniu DEVEXU 
a že mi o tom už písal. Zostal som 
prekvapený, pretože som o tom 
nevedel. No keď som zapol počítač 
a otvoril svoju mailovú schránku, 
našiel som miesto, kde nastala 
chyba v našej komunikácii. Mail, 
ktorý on naozaj odoslal a ja som ho 
nedostal, sa síce nachádzal na mo-
jej adrese, no medzi spamami, teda 
v nevyžiadanej pošte. Môžeme 
teda povedať, že nás zradila tech-
nika, ktorá by nám mala pomáhať 
a život zjednodušovať, no na ten-
toraz nám ho obom troška skom-
plikovala. Mohli by sme povedať, že 
spôsobila skrat v našej komunikácii, 
v ceste medzi nami. 
 Myslím si, že väčšina z nás má 
takúto, alebo podobnú skúsenosť, 
kedy cesty medzi nami, hoci za 
normálnych okolností veľmi jedno-
duché, krátke, ba až blízke, sa zrazu 
stanú možno až neprekonateľné, 
alebo prinajmenej dobre skom-
plikované. A práve vianočné sviatky, 
do ktorých vstupujeme, sú tiež o jed-
nej zaujímavej ceste, ceste medzi 

Bohom a človekom. Boh prichádza, 
vstupuje do ľudského života. V pod-
state celý náš život je o tom, že sme 
na ceste. Preto je aj veriaci človek 
človekom na ceste, tzv. „viator“, 
človek putujúci, ale aj hľadajúci. 
Aj dnes môžeme vnímať akési 
znovuobjavenie pútí a putovania. 
Aj my z našej farnosti sa v budúcom 
roku pripravujeme na púť do Svätej 
zeme a v tomto roku sme spolu zase 

navštívili miesta ako Fatima, Lurdy, či 
Compostelu. 
 Ako charakterizovať pútnika, 
toho čo sa vydáva na púť? S pu-
tovaním, aj keď dnes putujeme 
modernými spoločenskými do-
pravnými prostriedkami, je vždy 

znakom je to, že na púť ide človek 
málokedy sám, väčšinou vytvára 
spoločenstvo. To že ideme spolu, je 
práve o tom, že sa zmenšujú naše 
obavy a zväčšuje naša istota, že 
sú tu so mnou iní, prichádza sila 
spoločenstva. Niekedy nie je jedno-
duché sa na púť zbaliť, keď náš ku-
for do lietadla musí spĺňať určité tie 
parametre, a tak treba premýšľať, 
čo naozaj potrebujem, čo je pre 
mňa ozaj dôležité a čo zbytočné. 
Púť nás teda učí zmyslu pre podstat-
né veci. V tomto všetkom si pútnik 
uvedomuje, že nie na všetko stačí 
sám. A toto je veľká výzva púte 
a aj Vianoc. Dnes sa do popredia 
dostáva človek, ktorý sa životom 
prebil sám, tzv. self-made-man, ktorý 
všetko dokázal sám. Pútnik si práve 
uvedomuje, že je odkázaný na 
iných. Dnes sú najpopulárnejšie fot-
ky z ciest, tzv. selfi e. Nepotrebuješ 
k nim iného človeka, ani na to, aby 
si ho poprosil, aby ti urobil fotku, 
vystačíš si so selfi e tyčou.
 V púti nie je podstatný ani Rím, 
Jeruzalem, či Compostela. Je to 

stretnutie s tým, ku ktorému som 
pozvaní a práve Vianoce sú Božou 
pozvánkou na stretnutie s ním, s Bo-
hom, ktorý sa chce s nami stretnúť. 
Pre každú púť, cestu je dôležitý cieľ 
kam idem, kam cestujem, putujem. 
Vianoce sú pozvaním na stretnutie 
s Bohom, s bohočlovekom Kristom, 
s človekom, preto ich radi trávime 
medzi svojimi najbližšími. 
 Pred mnohými rokmi aj v našich 
kinách premietali fi lm jedného 
gruzínskeho režiséra s názvom 
„Pokánie“. Asi jeho najznámejšou 
časťou je posledná scéna fi lmu 
s pohľadom na obedujúcu rodinu. 
Okolo ide starenka, ktorá sa pýta 
ľudí: „Vedie táto cesta k chrámu?“ 
Odpovedajú: „Nie, táto cesta 
sa volá Valamská a nevedie do 
chrámu, lebo chrám už dávno 

zničili.“ Starenka na to smutne 
odpovedá: „Na čo je taká cesta, 
ktorá nevedie do chrámu?“ A to je 
záverečné posolstvo tohto fi lmu. 
 Cesta, ktorá nevedie k stretnu-
tiu s človekom, s Kristom, s Bohom 
stráca zmysel. Môžeme sa stretať 
pri štedrej večeri, pri plnom stole, 
pri krásnom stromčeku s kopou 
darčekov, odfotiť sa selfi e tyčou 
a svoje „svojky“ rozposlať všetkým 
naokolo, ale myslím že pre málo-
koho z nás by v takomto prípade 
boli krásne a pokojné, ak na tej 
selfi e fotke budeme sami. V tej 
chvíli aj Vianoce strácajú zmysel. 
Sme ľuďmi na ceste, hľadajúci 
a zmyslom hľadania a každej cesty 
je stretnutie a o tom sú Vianoce. 
O stretaní, o stretnutí. 
 Prajem vám všetkým pokojné, 
požehnané vianočné sviatky, 
naplnené stretnutím s blízkymi i so 
vzdialenými ľuďmi a aj s Bohom, aj 
keď niekedy bývajú spojené s ne-
jakými tými komplikáciami, tak ako 
pozvanie k tomuto môjmu zamysle-
niu.       Andrej Kalamen, farár

spojená nejaká tá 
námaha a ochota 
podstúpiť túto 
námahu. Určite je 
na začiatku mnoho 
obáv a preto treba 
aj odvahu vykročiť, 
byť ochotný opustiť 
to, kde som si istý, 
už to poznám 
a vykročiť do nezná-
ma, opustiť zabe-
haný život a vybrať 
sa niekam do 
neznáma. Ďalším 
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do predvianočnej atmosféry bol  
koncert Festivalového orchestra  
Bratislava a  FOR Bratislava ju-
nior, obe zo Základnej umelec-
kej školy v Devínskej Novej Vsi, 
v piatok 1. decembra v Dome 
kultúry Dúbravka.

 Takmer stovka účinkujúcich 
nenechala nikoho na pochy-
bách o správnom smerovaní 
vedenia ZUŠ-ky čoho dôkazom 
boli výborné prezentácie jednot-
livých členov,  spoluúčinkujúcich 
súborov a neutíchajúci úprimný 
potlesk divákov a poslucháčov. 

Kto všetko pripravil tento 
nezabudnuteľný večer?
 Dirigenti Vladimír Dianiška 
(riaditeľ ZUŠ) priviedol na 
javisko Festivalový orchester 
Bratislava a Roman Maďar Festi-
valový junior orchester. Hosťami 
koncertov boli spevácke zbory 
ZUŠkárik zo ZUŠ z Istrijskej 
v DNV a chrámový spevácky 

V piatok 1. decembra sa v Dome kultúry v Dúbravke predstavil v profi lovom koncerte 
Festivalový orchester Bratislava (FOR Bratislava) a FOR Bratislava junior. 

MIMORIADNE PRÍJEMNÝM VKLADOM

zbor Veni, ktoré obe vedie Júlia 
Pokludová a sláčikové zoskupe-
nie ZUŠ pod vedením Zuzany 
Michalíkovej a Mariána Vargu.

 Ako sólisti sa predstavili v speve 
Natália Fratričová, Deborah Jen-
druchová, Silvia Sekáčová, Ruth 
Jendruchová, Paula Glebocká, 
Boris Horínek, Tomáš Ondriáš, 
Marián Hutta a Martin Ružek. 

Sólo na pozaune predstavila Eva 
Husseinová, a konferovali Silvia 
Sekáčová a Martin Hutta.

 V koncerte odzneli skladby 
rôznych žánrov a štýlových 
období pre súčasných i tých 
skôr narodených poslucháčov. 
A úroveň často prevyšovala 
tú, ktorú ponúkajú komerčné 
televízne, či rozhlasové stanice.

 Z hľadiska len jeden postreh: 
„Boli úžasní. A ako rastú, zo 
dňa na deň sú lepší. Všetci. Šéf 
(riaditeľ ZUŠ), dirigent a iste aj 
duša súboru V. Dianiška, učitelia, 
čo to všetko dokázali pripraviť, 
a na takej úrovni!!! A pravdaže 
aj všetci účinkujúci. Vďaka, že 
ste.“

Peter Krug
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
    (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

tel. 0905 616 798

• Maľovanie, stierkovanie Vladimír 
Škultéty           tel.: 0905 384 813

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA     tel.: 0905 627 321

• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
Tel.: 0948 140 240

• TV servis Baláž – oprava televízorov. 
Na Grbe 43. 

tel. zázn.: 6477 6963
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Za dobrú cenu urobím prestavbu aj 
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná 
záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

 tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK.           tel.: 0903 795 432
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227 
• Predám menšiu záhradu s murovanou 

chatou v DNV, a to v záhradkárskej 
osade pri Waitovom lome (voda a 
elektrina pri pozemku). Záhrada je 

výhodne umiestnená (hneď pri príjaz-
dovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad.             tel.: 0903 244 777

• Predám uzamykateľný garážový box 
v garážovom dome na ulici Š. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte 
na adresu: krutil@centrum.sk

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. Na Grbe 
55.                     tel.: 02/6477 4642

• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.             tel.: 0907 701 786

• Konverzácia vo francúzštine. Chcete 
hovoriť po francúzsky? Komunikovať, 
alebo sa učiť? tel.: 0917 461 097

• Klietky pre chov prepelic , králiky, 
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 

krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Medzinárodná poradenská 

spoločnosť hľadá pre svoju novú 
kanceláriu v Devinskej Novej Vsi 
pracovníkov do administratívy a ob-
chodu. Ponuky s motivačným listom 
a životopisom posielajte na adresu:

 jobs@upstream.sk
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani  kato-
líčku v rodinnom dome v DNV.” 

tel.: 0903 780 797
• Hľadám osobu - muža, alebo ženu 

do 55 rokov, ktorá by mi bola k dis-
pozícii na určité práce. Som imobilný 
v rodinnom dome v DNV. Podmienka: 
byť k dispozícii podľa potreby. Viac 
osobne.           tel.: 0944 687 797

 Na daný termín t.j. 21.10.2017 
bola skutočne zaplatená záloha 
vo výške 50 Eur na rezerváciu 
priestoru def. ako „Salónik“ s ka-
pacitou max. do 26 osôb. Tento 
doklad o zaplatení z dôvodu chyby 
nášho zamestnanca sa nám nedos-
tal do rúk a preto sme boli zaskočení 
rezerváciou termínu a miesta pose-
denia.
 S ľútosťou nad uvedeným sme 
navrhli klientovi zľavu na konečnú 
skonzumovanú sumu a takisto 
možnosť si rezervovať iný náhradný 
termín na čo nám bolo oznámené, 
že nám klient dá vedieť ešte v ten 
deň po diskusií s rodinou. 
 A tu nastal obrat správania klienta, 
ktorý vulgárne až priam primi-
tívne začal osočovať osobu 
(managera) a rozkrikovať sa pri 

plne obsadenej prevádzke. Citujem: 
„Mám známosti  v Devex-e tak vás 
rozvláčim v novinách, aby všetci 
vedeli“ koniec citátu. Na vyzvanie, 
aby sa ukludnil, že nám je ľúto, čo 
sa stalo a považujeme za správne 
sa k tomu postaviť v rámci možnosti 
a vyjsť v ústrety... klient nechcel 
o ničom ani len počuť a dožadoval 
sa vrátenia zálohy. Záloha mu bola 
vrátená na účet v rámci Obchod-
ného zákonníka našich obchod-
ných podmienok tak ako mala byť 
(riadne a včas).
 Je nám ľúto, že pán Marton, 
ktorý mal 22 dní pred konaním 
akcie sa rozhodol z tohto dôvodu 
neusporiadať u nás svoju akciu, 
ale to správanie čo predviedol nás 
utvrdilo, že to bude asi tak lepšie...

Manager prevádzky

VYJADRENIE MANAGERA PREVÁDZKY – REŠTAURÁCIA 

„ROLANDO“ 
REŠTAURAČNÉ, ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ CENTRUM

NA POČTE ZÁLEŽÍ…
Týmto článkom chcem upozorniť 
na praktiky v reštaurácii Na 
Hriadkach U Rolanda. 
V júni sme boli s rodinou na obed 
v reštaurácii U Rolanda, kde som 
oslovil pani majitelku, že by sme si 
chceli rezervovať miestnosť na osla-
vu pre 22 hostí. Pani majitelka nám 
poslala k stolu managera.
Nami požadovaný termín 21.10. 
t.r. mali voľný, tak mi pán  manager 
poslal mailom ponuky na obed 
a večeru.
Dňa 25.6. som zaplatil osobne zálo-
hu 50,- eur s tým, že 2-3 týždne pred 
akciou upresním menu.
Potom 29. 9. som šiel upresniť 
menu a pán manager bol, veľmi 
„prekvapený" – vraj som nezaplatil 
zálohu a on s nami nepočítal.
Po predložení príjmového dokladu 
mi navrhol nahradný termín. Ten 
som odmietol nakoľko pozvaní 

hostia sú mimobratislavskí a dohod-
nutému termínu si už prispôsobili čas 
a program.
Žiadal som o vrátenie zálohy, čo 
mi pán manager odmietol, vraj na 
písomné spracovanie potrebuje dva 
dni.
Z dôvodu, že do tejto reštaurácie 
nemienim už nikdy vkročiť, poslal 
som im číslo účtu. Po 10-tych dňoch 
mi peniaze vrátili.
Úsudok si môže urobiť každý sám.

V „dohodnutý“  deň  21. 10. sa 
konala v Rolande svadobná hostina. 
Počet hosti 80!

Miroslav Marton

P.S. 
Pán manager podpísal som sa, aby 
ste so mnou mohli „pozametať“, 
keď vás dám do novín, tak ako ste  
mi povedali.
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 V sobou 9. decembra spríjemnila 
predvianočný čas obyvateľom Devín-
skej ženská spevácka skupina KYTI-
CA. Najskôr na Vianočnej uličke 
a potom koncertom v kostole Ducha 
sv. programom zloženom zo sakrál-
nych skladieb a vianočných kolied.
 Hosťami koncertu boli aj mužský 
spevácky zbor Rodokmeň, diri-
gent speváckeho zboru mesta 
Bratislavy Ladislav Holásek a priateľ 
a dlhoročný spolupracovník a upra-
vovateľ skladieb pre súbor Mirko 
Dudík.
 Spokojní poslucháči odmenili in-
terpretky aj hostí dlhotrvajúcim potles-
kom a vykoledovali si aj prídavok.  r

Uplynulý víkend pokračovala aj 1. 
liga západ v šachu. Šachisti Devín-
skej Novej Vsi vycestovali za súper-

ŠACH

HOROVÁCKA 
MÍĽA DEVÍNSKA NOVÁ VES 

MÁ NOVÉHO VÍŤAZA

MOTORSPORT

mi do Komárna a Nitry, kde prehrali 
1 – 7. V tabuľke sú na 10. mieste. 
V nasledujúcom kole 3. 2. 2017 
privítajú na svojich šachovniciach 
družstvo AŠK Nitra.

On: Skúsime dnes večer 
výmenu pozícií?

Ona: To je dobrý nápad 
– ty budeš žehliť a ja sa budem 

váľať na gauči.
•••

Manželka: Už viem čo by som 
si želala k Vianociam. Chcela 

by som nový mobil.
Manžel: A nemôžeš si želať 

niečo ľahšie?
Manželka: Tak stačilo by, keby 

si menej chlastal.
Manžel: A chceš k tomu 

aj nabíjačku?
•••

Manžel sa kúpe a volá z kúpeľni 
manželku: -Prines mi prosím 

ťa šampón!
Manželka volá: -Veď ich máš 

v kúpeľni dosť!
Manžel odpovedá: -Ale na 

všetkých je napísané NA SUCHÉ 
VLASY a som si už namočil.

 Ešte koncom septembra Základná 
škola, P. Horova, zorganizovala 
na svojom ihrisku športovú aktivitu  
„Horovácka míľa“. Športovú akciu 
prišiel podporiť aj starosta MČ DNV  
Milan Jambor. Začali sme spoločnou 
rozcvičkou a počas tejto športovej  
aktivity  deti zabehli  vzdialenosť  jed-
nej míle, čo je 1, 609344 m. Týmto 
podujatím sme podporili projekt 
„Európsky týždeň športu“. Zapojili 
sa všetci naši žiaci, učitelia,   prišli nás 
podporiť aj škôlkari a  rodičia.  Deti 
mali radosť z pohybu, odchádzali 
s úsmevom a dobrým pocitom. Pre 

nás to znamená veľmi vydarenú 
akciu. Možno týmto behom sme 
naštartovali niektoré deti k aktívnemu 
pravidelnému pohybu. 

Učitelia telesnej výchovy, 
ZŠ P. Horova 16

•••
-Myslíte si, že sú 

na Mesiaci ľudia?
-Pravdaže. Susedovie Anča šla 

na mesiac na dovolenku a prišla 
tehotná.

•••
-Mamííí, ja by som chcela 

na Vianoce psa...
-Nešpekuluj! Bude kapor 

ako každý rok!
•••

-Žiadne darčeky k Vianociam mi 
nemusíš kupovať, stačí, 

keď ma budeš milovať 
a budeš mi verná...

-Neskoro, už som ti kúpila 
kravatu.

•••
Počas Vianoc hovorí mamička 

Miškovi: „Zapáľ 
vianočný stromček!“

Za chvíľu Miško príde a pýta sa: 
„Aj sviečky?!

•••
-Kam pôjdeš na Silvestra?

-Manželka rozhodla, že sa mi 
bude páčiť doma pri telke.

Hovorí sa, že jablko nepadá 
ďaleko od stromu. V prípade Žarka 
Šimkoviča st. a Žarka Šimkoviča ml. 
to platí do bodky. Otec a syn. Otec 
sa venoval dlhé roky automobi-
lovému pretekaniu. Syn motokáram. 
Venuje sa im jeden rok.
Rok 2017 bol pre Žarka ml. pestrý, 
náročný ale aj úspešný.
Po množstve súťaží, ktoré v tomto 
roku absolvoval spolu s účastníkmi 
z Maďarska, Česka, Slovenska, 
Poľska a Slovinska prišiel zaslúžený 
úspech. Žarko ml., ktorý má iba 13 
rokov a je žiakom ZŠ I.Bukovčana 
3 sa stal  a b s o l ú t n y m 
v í ť a z o m   Moravského pohára 
v kategórii  Rotax  Minimax pre rok 
2017.

Vyhlásenie víťazov sa konalo v hoteli 
P. Bezruč v Beskydách.
Všetci sa z jeho úspechu tešíme a pra-
jeme mu ešte veľa ďalších víťazstiev!
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