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Príhovor
Jeseň je naozaj krásna.
A v jednom
zo svojich mesiacov, ktorý
sme nedávno
začali, nám pripomína jednu
z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši
človeka.
Je ňou úcta k starším.
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život
ponúkal, aby urobili šťastnými
nás, ich deti. Ku všetkým, ktorí
si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.
Nezabúdajme a vážme si.
A budeme požehnaní... „Nech
sú požehnaní tí, čo majú
pochopenie s mojou neistou
chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo
uznávajú, že moje uši sa už
musia napínať, aby zachytili
slová. Nech sú požehnaní tí, čo
si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je
také bystré. Nech sú požehnaní
tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes
vyliala káva“, a dodáva starec
z ktoréhosi konca našej obce:
„Pokiaľ žijeme máme sa z čoho
tešiť“, Nuž, koľko múdrosti na
malej ploche. Je z čoho čerpať,
poučiť sa a byť vďačný. Vďaka
vám, starším, za všetko. Že sme
a môžeme.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Zástupcovia Spolkovej krajiny
Dolné Rakúsko, Bratislavského
samosprávneho kraja, Trnavského
samosprávneho kraja a mesta
Bratislavy podpísali v hlavnom
meste Spolkovej krajiny Dolné
Rakúsko, v Sankt Pöltene, dohodu
o cezhraničnej spolupráci
2015-2019.
• Šéf nemeckej automobilky
Volkswagen Martin Winterkorn
odstupuje zo svojej funkcie.
Stalo sa tak po tom, čo prepukol
emisný škandál. Informovala o tom
agentúra Bloomberg.
• Minister hospodárstva SR
Vazil Hudák po prvýkrát od
nástupu do funkcie navštívil
v tomto mesiaci Volkswagen
Slovakia. S vedením ﬁrmy
diskutovali o podnikateľskom
prostredí, rozvoji ﬁrmy a inováciách
na Slovensku.
• V nedeľu 18. 10. Neznámy
páchateľ podpálil kino Devín
na začiatku ulice J. Jonáša.
Hasičom sa podarilo požiar
likvidovať a tak zabrániť väčším
škodám. Príčiny vzniku požiaru
vyšetruje polícia.

VIETE, ŽE..
Náučný areál Devínska Kobyla

SLÁVNOSTNE OTVORILI
V stredu 30. 9. 2015 slávnostne
otvorili nový prírodovedný náučný
areál na Devínskej Kobyle. Náučný
areál realizovala organizácia
DAPHNE – IAE, v rámci projektu
LIFE + Príroda „Obnova území
NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislava“, na ktorom
spolupracuje s organizáciou BROZ
a Štátnou ochranou prírody. Na
realizácii chodníka sa podielali

aj Lesy SR. Projekt je ﬁnancovaný
zo zdrojov EÚ a MŽP SR
a čiastočne z projektu “Ochrana
druhov a biotopov v Národnej
prírodnej rezervácii Devínska Kobyla”, ktorý podporila Nemecká
spolková nadácia pre životné
prostredie (DBU). Náučný chodník
slávnostne otvoril starosta MČ DNV
Milan Jambor.
bi

Údaje od apríla do septembra
tohto roka ukazujú, že celkovo
po cyklomoste Slobody v DNV
prešlo 143 645 návštevníkov,
z toho 52 % tvorili cyklisti (74 451)
a 48 % chodci (69 194). Za
hodinu prešlo po moste priemerne
33 a denne 785 návštevníkov.
Najsilnejším mesiacom bol august,
najfrekventovanejším dňom bola
nedeľa.
Uzávierka dnešného čísla
bola 14.10. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 12.11. 2015,
číslo vyjde 19.11. 2015.
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Denný tábor v Devínskej

M. Kopčáková
Centrum pre rodinu Kvapka poskytuje komplexnú poradenskú, psychoterapeutickú i vzdelávaciu starostlivosť
pre rodiny. Naše aktivity sú určené
nastávajúcim rodičom, rodičom,
ktorí potrebujú poradiť pri starostlivosti, výchove alebo konkrétnych
ťažkostiach svojich detí (psychických,
školských, osobnostných).
Našou ﬁlozoﬁou je práca založená
na jedinečnosti každého človeka
a výnimočnosti vzťahu s ním, čo
znamená, že v atmosfére dôvery
a bezpečia vytvárame priestor na
objavovanie seba, spoznávanie
druhých, hľadanie možných riešení,
ako aj na rozvíjanie zručností
a schopností.
Tohto roku sme sa vrátili k jednej
z našich aktivít z minulých rokov.
V spolupráci so skupinkou nadšených
mladých ľudí z Devínskej Novej Vsi
sme pripravili a realizovali prázdninový denný tábor. K prvotnému nadšeniu postupne pribudol
značný rešpekt a mierne obavy, ako
to celé dopadne. Ale tábor vypálil
perfektne, jednak vďaka skvelému
prípravnému a realizačnému tímu,
jednak vďaka podpore zo stany
rodičov, obce i farnosti v Devínskej. Samotný tábor sa konal v krásnom, horúcom auguste, v termíne
3. – 7. 8. 2015. Užili sme si veľa
slniečka, dobrej nálady, pohody,
utužovania kamarátstva i merania

vlastných síl a schopností. Veľmi si
ceníme ochotu a angažovanosť (je
to hrozné slovo, ale vystihuje podstatu) mnohých mladých ľudí, ktorí mohli
v lete niekde brigádovať a zarábať
peniažky alebo len tak proste niekde
oddychovať, no rozhodli sa svoj čas
využiť inak.
Našim hlavným cieľom bolo vytvoriť
komunitný priestor na spoločné
trávenie voľného času detí počas
prázdnin. Zároveň sme chceli
združiť a aktivizovať mladých ľudí,
ktorí žijú v Devínskej a stretávajú sa s
menšími deťmi počas rôznych aktivít
(napr. na nácviku spevokolu a pri
voľnočasových aktivitách).
Do prípravy, ako aj realizácie tábora
sa zapojilo 17 dobrovoľníkov, najmä
z radov študentov SŠ a VŠ. Tábora sa
zúčastnilo 32 detí z 20 rodín, pričom
sme dali šancu i piatim deťom z jednej mnohodetnej (10) rodiny.
Tábor sme realizovali vďaka láskavej podpore a otvorenosti:
Magistrát hl. mesta Bratislavy,
v Grantovom programe na podporu
voľnočasových aktivít.
Farnosť DNV, ktorá nám poskytla
priestory F-centra. MČ Devínska
Nová Ves, pán starosta nám pomohol so zabezpečením občerstvenia
a hygienických potrieb.
Finančný dar poslanca MČ
DNV p. Bardača
Finančný dar súkromnej osoby p. A.V.

Dve nové triedy
MŠ P. Horova3 určené pre predškolákov

Naša mestská časť (MČ) využila možnosť požiadať o dotáciu
zo štátneho rozpočtu SR. Po vypracovaní a podaní projektu
so žiadosťou sme boli úspešní a dostali sme 42 000 eur , ktoré nám
poskytli z dotačného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských
škôl. Dotačná suma nebola postačujúca, a preto musela MČ vložiť
do rekonštrukcie aj prostriedky z vlastného rozpočtu.

Mestská časť sa po zvážení
všetkých možností rozhodla pre
zrekonštruovanie voľných priestorov v ZŠ P. Horova 16. V spolupráci
s vedením MŠ P. Horova a ZŠ P.
Horova sa nám to podarilo, a tak od
septembra 2015 sa zrealizovaním
projektu zvýšila kapacita materskej
školy o 2 triedy s celodennou prevádzkou. Zrekonštruované triedy
a ostatné priestory slúžia pre 5-6
ročné deti.
Prečo sme sa rozhodli práve
pre túto možnosť?
ZŠ P. Horova 16 je v dotyku
k MŠ P. Horova 3 (cez cestu – ulicu
P. Horova) a disponovala voľnými
priestormi. Po ich zrekonštruovaní
vznikli kapacity pre deti vo veku
4 -6 rokov na predprimárne vzdelávanie. Vytvorili sme nové
elokované pracovisko právneho
subjektu MŠ P. Horova 3 podľa
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Vytvorením
tried s predprimárnym vzdelávaním
priamo v budove ZŠ, v samostatnom trakte v bloku B, sa uľahčí
predškolákom prechod z MŠ do
ZŠ a zároveň vzrastie predpoklad,

že sa zníži počet odkladov povinnej
školskej dochádzky.
Čo sa všetko muselo realizovať
pred tým, ako do nových,
krásnych priestorov prišli naši
predškoláci?
MČ DNV zabezpečila vymaľovanie,
položenie nových podlahových
krytín, priestory kúpeľní museli prejsť
komplexnou rekonštrukciou – vymenili sme dlažby, obkladačky a sanitu.
Priestory herní, v časti na hranie,
sme vybavili detskými nábytkovými
zostavami a kobercami. Radiátory
dostali nové drevené kryty. Spálne
sú zariadené postieľkami a kresielkami pre pani učiteľky. Potrebné bolo
zakúpiť aj komplet posteľoviny a kobercové behúne medzi postieľky. Do
šatní sme umiestnili šatníkové skrinky.
V novovzniknutých priestoroch
sú k dispozíciiaj dva kabinety ,

miestnosť pre skladovanie vecí
a veľký priestor haly, ktorý sa
nachádza medzi triedami, ktorý
deti s ich pani učiteľkami využívajú
na rôzne pohybové, herné, kultúrne
aj edukačné aktivity a v ranných
hodinách - do 7 hodiny sa tu deti aj
zhromažďujú. V popisovanom trakte
ostáva jedna voľná miestnosť. Táto
je využívaná ako jazyková učebňa
a priestor na záujmové krúžky.
Deti sa chodia stravovať do

školskej jedálne, v ktorej je pre
nich vyčlenený samostatný priestor
s detským jedálenským nábytkom.
Novovzniknuté priestory disponujú
samostatným vchodom a prístupovým schodišťom tak, aby bola
zabezpečená bezpečnosť detí.
Prevádzka MŠ nie je závislá od
prevádzky ZŠ a je zadeﬁnovaná
dodatkom k súčasnému prevádzkovému poriadku MŠ P. Horova 3.
Na voľnom priestore školského
dvora sme vybudovali detské
ihrisko pre potreby detí MŠ,
ktoré je zabezpečené nízkym
plôtikom – z dôvodu maximálnej
bezpečnosti detí pri hre. Na ihrisku
je
pieskovisko, preliezačková
zostava so šmykľavkou, visiace
hojdačky, pružinové hojdačky,
samostatná šmykľavka, lavičky
a smetné koše. Všetky plánované
stavebné úpravy spĺňajú Vyhlášku
MZ SR č. 527/2007.
Zrekonštruovanému
priestoru
vdýchli dušu riaditeľka MŠ P.
Horova so svojimi štyrmi novými
pani učiteľkami. Vkusne ho dotvorili
detskou výzdobou a interiérovými
doplnkami. O poriadok sa stará
upratovačka.
Dovtedy nevyužitý priestor zmysluplne ožil – je plný detskej vravy, hier,
kreatívnej činnosti. Je krásny vzdušný,
svetlý a priestranný. Predškoláci,
navštevujúci
triedy umiestnené
v priestoroch školy, za pomoci svojich pani učiteliek hravo zvládnu
adaptáciu na školu a prechod na
nové povinnosti bude prirodzenejší
a plynulejší.
Za MČ BA – DNV:
Z. Štrokendlová a P. Padová

DEVEX 2
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naopak, samotné priateľstvo je tým
pravým bohatstvom. Ľubomír Feldek
Ako sa Lomidrevo stal kráľom vo svojej fantazijnej rozprávke nezŽiaci ZŠ Pavla Horova 3. a 4. abudol ani na lásku, pomoc v núdzi
ročníka navštívili 30. septembra či odpustenie.
2015 budovu SND v Bratislave. Pod
vedením svojich triednych učiteliek
Naozaj táto rozprávka je určená
tak mali možnosť vidieť krásnu, hu- pre všetkých, malých i veľkých, pre
mornú a napínavú rozprávku od všetkých tých, ktorí veria, že vo svete
Ľubomíra Feldeka – Ako sa Lo- fantázie sa dá nielen zabaviť, ale aj
midrevo stal kráľom.
Táto fantazijná rozprávka zaujala nielen
deti, ale aj dospelých.
Aj napriek tomu, že
šlo o fantazijnú rozprávku, niesla v sebe
základné
atribúty
klasickej
rozprávky.
Okrem víťazstva dobra nad zlom, predstavila deťom aj jednu
zo zlých ľudských vlastností, a tou veľa naučiť. Pre tých, ktorí veria, že
bola závisť. Poukázala na falošných prostredníctvom rozprávky môžu
priateľov, ktorí nám môžu v živote starí omladnúť, malí narásť, slabí
ublížiť, len kvôli vidine bohatstva zmocnieť či hlúpi zmúdrieť. :-)
a závisti. Hranou formou poučila
naše deti, že ozajstné priateľstvo nie
Mgr. Katarína Rabajdová
je hodné žiadneho bohatstva, práve

Horováci v SND

NÁŠ TRADIČNÝ BEH
Na jednej strane svet spomienok
– pohľadnice, pozdravy, fotoalbumy
z prázdninových dní a na strane
druhej realita - knihy, zošity, desiata, školské povinnosti. Veru, veru,
je to tak, štartovacia čiara nového
školského roka je už ďaleko za nami
a my už opäť sedíme v školských laviciach.
Popri učení sa rozbehli svoje
aktivity školská televízia, školský
časopis a rôzne krúžky. Samozrejme, nezabúdame na tradičné
podujatia, ktoré k nášmu školskému
životu tiež patria. Jedným z nich
je aj náš tradičný a mimoriadne
obľúbený BEH NA GRBE. Mohla

sa pani Jeseň 10.10. snažiť ako len
veľmi chcela, neodradila svojím sychravým prístupom skalných bežcov
–malých či veľkých - od účasti na
tradičnomškolskom bežeckom podujatí. V duchu hesla o zdravom tele
so zdravým duchom sa všetci od
maličkých predškoláčikov až po
dospelákov rozbehli za zdravím.
Všetci statočne prebehli svoje trate,
pani riaditeľka udelila diplomy, porozdávala super ceny a obyčajná
sobota dostala veľa milých prívlastkov – zdravá, priateľská, pohodová
a mimoriadne aktívna. Neveríte?
Príďte o rok medzi nás a presvedčíte
sa o tom sami!
sš

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo,
lístie a orezy stromov!
Dátum
27.-29.10.2015

3.-5.11.2015

10.-12.11.2015

16.-18.11.2015

Na poučne – zábavnej exkurzii . . .
V stredu 23. septembra 2015
sa žiaci ZŠ P. Horova triedy
3.A zúčastnili poučne – zábavnej
exkurzie v rámci projektu „Vyčistíme
si Devínsku“ na tému: „Voda –
základ života“.
Naša trasa
viedla popri rieke Morava, pričom
prvú zastávku žiaci absolvovali
pri cyklochodníku Na hriadkach.
Práve tam sa žiaci dozvedeli veľa
zaujímavostí o vodných rastlinách
a živočíchoch. Po krátkej prednáške
nastal čas na prvú zábavnú aktivitu.
Pani lektorka nalepila žiakom na čelá
lístočky s názvami rôznych vodných
rastlín a živočíchov. Následne museli

dievčatá a chlapci rozličnými otázkami zistiť, čo majú na čele napísané.
A tak sa všetci premenili na volavky,
rosničky, ryby, lekná, vŕby, záružlia či
bociany.
Naše kroky ďalej viedli po cyklochodníku až k Mostu slobody,
na ktorom sme si urobili druhú zastávku. Opäť po poučnej prednáške
deti čakala ďalšia zábavná aktivita.
Ich úlohou bolo v časovom limite
„vyloviť všetky rybičky z rybníka“.
Žiakom sa celá exkurzia veľmi
páčila, najväčší úspech však mali
zábavné aktivity.
Mgr. Katarína Rabajdová

Ulica
Pavla Horova 22-24
Istrijská (pri starej radnici)
Novoveská (pri železnici)
Bršlenova (pri detskom ihrisku)
Jána Smreka 18-20
križovatka Vápencová - Istrijská
Pavla Horova 7-9 (vzadu)
Slovinec - Želiarska
Záhradná (na konci)
Milana Marečka 18-22
Na Vyhliadke (pri MÚ)
Mlynská (pri rybníku)

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:

9,00 - 12,00 hod.

Vianočná ulička 2015
bude tento rok v dňoch
3. -5. 12. 2015
Podmienky ako aj Prihlášku
nájdu záujemcovia o predaj na:
vianocnaulicka.devinskanovaves.sk
Prihlášky je možné posielať
do 30. 10. 2015
Už sa vám niekedy zdalo, že menej kompetentní ľudia
hodnotia svoje schopnosti priaznivejšie, než v skutočnosti
sú, zatiaľ čo oveľa schopnejší ľudia pristupujú k odpovedi s
pokorou? Nie je to len vaša predstavivosť. Táto originálna
kognitívna zaujatosť sa nazýva Dunning-Krugerov efekt.
DEVEX 3
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V Kauﬂande
pribudli mäsiari
a tradičný pultový
predaj mäsa
Ak si chcete vybrať špeciality
zo širokého mäsového sortimentu
priamo od mäsiara, v Kauﬂande
ste na správnom mieste. Od
októbra pripravil pre svojich zákazníkov novinku – obslužné pulty
s čerstvým mäsom, ktoré nájdete
vo všetkých šiestich bratislavských
obchodných domoch Kauﬂand.
V stálej ponuke je bravčové a
hovädzie mäso, postupne pribudnú aj ďalšie druhy mäsa. Objavte celý rad mäsových špecialít
určených na pečenie, dusenie
alebo grilovanie. Ani príprave
typických jesenných hodov už nič
nestojí v ceste, v Kauﬂande teraz
nájdete v pulte i zabíjačkové
špeciality. Okrem ponuky kvalitného čerstvého mäsa je pridanou hodnotou k novému sortimentu aj vyučený personál, ktorý
ponúka profesionálny a rýchly
servis. Ochotní mäsiari dokážu
poradiť pri správnom výbere
aj vhodnom využití mäsa. Radi
ho zákazníkom naporciujú a na
vyžiadanie aj vykostia. Čerstvosť
a kvalitu Kauﬂand garantuje
dennou, niekoľkostupňovou kontrolou mäsa. „Kontrola začína
na centrálnom sklade pri príjme
od dodávateľa. Ďalšia previerka
kvality je pri preberaní tovaru
v predajni a napokon zodpovední pracovníci mäso skontrolujú ešte priebežne počas
dňa, priamo na pulte,“ zdôraznil
hovorca
Kauﬂandu
Martin
Gärtner. Balené mäso však
zostáva v sortimente Kauﬂandu
aj naďalej. „Balené mäso má
u nás stále veľký úspech, avšak
v rámci rozširovania služieb
pre našich zákazníkov sme sa
rozhodli ponúknuť im primárne
predaj voľného výsekového
mäsa, pretože tento predaj má
na Slovensku dlhodobú tradíciu
a balené mäso túto ponuku
vhodne dopĺňa ,“ uviedol Martin Gärtner. K dnešnému dňu
ponúka Kauﬂand pultový predaj
čerstvého mäsa v 22 obchodných domoch na Slovensku.
at

Karl Jung raz povedal, že rodové vedomie
je „najnižšou“ formou vedomia, pretože jednotlivci zapájajúci sa do negatívnych skupinových činností len veľmi zriedka, ak vôbec,
prijímajú zodpovednosť za svoju osobnú
úlohu a skutky, ktoré v rámci týchto činností
napáchali. Táto skutočnosť je temnou stránkou pravdy „Všetci sme jeden celok“.

Naša rodina a rod
Ak existuje sila jednotlivých
presvedčení v rode a rodine, či
už správnych alebo nesprávnych
je veľmi ťažké sa im v rámci
rodiny postaviť. Učíme sa robiť
rozhodnutia, ktoré sú v súlade
s tým, čo chce naša rodina. Do
života preberáme rodinné názory a postoje.
V rodovom vedomí nemá
osobná zodpovednosť priamo určené medze a preto je
oveľa jednoduchšie vyhnúť sa
dôsledkom osobného rozhodnutia v jeho prostredí. Podľa
rodového uvažovania je v poriadku ospravedlňovať škody
napáchané jednotlivcom. Rod,
rodina, do ktorého patríme
nás uvedie do života a tiež nás
naučí, či je svet bezpečný alebo
nebezpečný, či je založený na
dostatku alebo nedostatku, či je
zlý alebo dobrý, preberáme tiež
náboženské tradície a v podstate to môžeme nazvať, že sa
spájame s rodovým vedomím.
Prijímame ako silné tak aj slabé
stránky presvedčení, postojov
a rôznych strachov. Ak si nie sme
schopní uvedomiť slabé stránky
presvedčení a postojov rodu
a rodiny, tak každé rozhodnutie, ktoré v živote urobíme bude
ovplyvňovať náš ďalší život.
Ako deti prijímame energiu svojho rodu. Keď je rod nakazený
rôznymi strachmi, tak táto energia sa rozšíri aj na deti.
Z osobnej skúsenosti môžem
napísať, že ak rodu chýba kód
cti a zmysel pre česť, tak rod
stráca silu. Pretože zmysel pre
česť a rešpekt z nás ľudí vyžaruje
silu, usmerňuje vzťahy s inými
ľuďmi a učí nás, aké je dôležité
dodržať slovo a konať poctivo.

No ak tento zmysel pre česť
a rešpekt chýba vo vedomí rodu,
každá ďalšia generácia stráca
silu a moc, ktorá sa prejavuje
bezmocnosťou. V takomto prípade je veľmi ťažké, možno až
nemožné zastať sa seba samého
a postaviť sa iným.
Choroba alebo ochorenie
vzniká ako dôsledok správania
sa alebo postojov, o ktorých si
neuvedomujeme, že môžu byť
toxické. Každodenný strach
alebo nenávisť sú pre naše telo
biologicky jedovaté substancie.
Každý človek v sebe prechováva
negatívne emócie, no na vzniku
choroby sa podieľajú len vtedy,
keď sú v našom tele dominantné.
Aj depresia je ďalším príznakom, ktorý signalizuje, že niečo
nie je v poriadku. Depresia predstavuje doslova únik energie
alebo životnej sily bez toho, aby
sme si to uvedomili. Doslova sme
sa uväznili v smútku.
Aj keď sa na chorobu alebo
depresiu pozeráme ako na niečo
zlé, ja ich vnímam ako priateľov,
ktorí nám prišli ukázať, že nastal
čas, aby sme sa zastavili a pozreli sa do svojho vnútra, čo nám
bráni sa pohnúť ďalej v živote.
Pravdepodobne nastal čas, aby
sme sa prestali oddávať klamu,
že sme obeťami, pretože túto
klietku sme si nastavili sami.
Dobrou správou je, že každá
životná situácia, problém alebo
vzťah v sebe nesú ponaučenia,
ktoré si potrebujeme vziať k srdcu. No rozprávanie nás nelieči,
ale konanie áno.
Mária Žiaková,
regresný terapeut
a mediátor

Dlhopisy

Arca Capital
Slovakia 2020
Krátkodobá investícia

s garantovaným

výnosom
na 5 rokov

Exkluzívny distribútor:
Kontakt:
Oliver Vašek
+421 911 344 817
oliver.vasek@deluvis.sk
Emitent:
Arca Capital Slovakia, a.s.
ISIN:
SK 412 001 0927, séria 01
Menovitá hodnota:
3 000 EUR
Celkový objem emisie:
25 500 000 EUR
Dátum splatnosti
dlhopisov:
12. augusta 2020
Arca Capital je private
euity skupina pôsobiaca
predovšetkým v oblasti
venture kapitálu v regióne
strednej a východnej Európy.
Skupina Arca
má zastúpenie v Bratislave,
Prahe, Londýne a v Kyjeve.
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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
5. 11. o 18.00 h Vernisáž výstavy Fotofórum

vernisáž VII. ročníka výstavy fotograﬁí z portálu
http://fotoforum.istracentrum.sk- výstava bude pre verejnosť prístupná
od 6.11.2015 do 6.12.2015 v otváracích hodinách múzea, vstupné
na výstavu: dobrovoľné Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves Organizuje: Istra Centrum
a SNM – MKCHS
10. 11. o 10.00 h Vyhodnotenie literárnej súťaže „Hrdinovia z našich kníh“

- vyhodnotenie literárnej súťaže pre základné školy - podujatie je
organizované Miesto: Miestna knižnica, Istrijská 6,
14. 11. o 14.00 – 21.00 h Sviatok mladého vína

- ochutnávka mladých vín z Devínskej Novej Vsi, Malých Karpát
a Burgenlandu Miesto: Farské centrum, Istrijská 4,
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum
15. 11. o 17.00 h Dračie pytačky

- detská divadelná scéna, účinkuje Bábkové divadlo spod Spišského
hradu vstupné: 1,50 eura Miesto: veľká sála Istra, vstupné: 1,50 eura
21. 11. o 17.00 h Katarínsky koncert

- účinkujú hudobno-spevácky zbor Rosica a dychový orchester FOR
Bratislava + zábava Miesto: veľká sála Istra 22.11. o 17.00 h Bez oponytalk show Činoherného klubu DNV, so zaujímavým hosťom Jakuba
AbrahámaMiesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 3 eura

FOTOFÓRUM 2015
Aj tento rok (už po šiesty raz) sa
môžete prezentovať svojimi fotograﬁami nielen na našom webe
www.fotoforum.istracentrum.sk,
ale aj na výstave fotograﬁí organizovanej v spolupráci so SNM
- Múzeom kultúry Chorvátov na

Slovensku. Do výberu na výstavu
sa dostanú fotograﬁe pridané na
portál najneskôr 30. septembra 2015. Vernisáž výstavy sa
uskutoční 5. novembra 2015
o 18.00 h. Tak neváhajte, uploadujte svoje fotograﬁe!

Príbeh svojrázneho maliara – samouka, ktorý ignorujúc
zákony architektúry, „zrekonštruoval“ staviteľské skvosty
planéty a postavil ich mimo priestor a čas. Jeho imaginácia
a výnimočný výtvarný prednes urobili z neho básnika mestského génia loci. Encyklopédie zaraďujú Emerika Feješa
medzi legendy svetového naivného umenia. Svoje zastúpenie mal aj v súkromnej zbierke Pabla Picasa.

Krst knihy Ivana Malicherčíka
Sny Emerika Feješaa
vernisáž rovnomennej výstavy bola
v pondelok 26. októbra 2015
v priestoroch Roman Fecik Gallery.
Výstava potrvá od 27.10. do 31.10.2015
Srdečne Vás pozývame!

DOBROTY Z JABĹK
Každoročne, v druhú októbrovú sobotu sa v pätnástich
obciach Bratislavského samosprávneho kraja koná JABLKOVÉ
HODOVANIE. Tohtoročné, už
ôsme v kraji, nevynechala ani
MČ Devínska Nová Ves v sobotu 10. októbra od 11 oo hod.
Špeciality v podobe sladkých
i slaných koláčov, ťahaných
štrúdlí, mixovaných jablkových

produktov, kompótov a mnohých
ďalších kulinárskych nápadov
ponúkali domáci a tento rok aj
kulinárski majstri zo zahraničia
(Rakúska a Bulharska). Na nádvorí miestnej knižnice na Istrijskej ponuku jabĺk, muštov
a pochúťok spestril aj príjemný
program folklórneho súboru
Črip, Coutry kapely DUNAJ
a tvorivé dielne.
r
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa
Bohumil LÁTAL
a Mgr. Natália MACKOVIČOVÁ
Juraj MIŠŤURIK
a Mgr. Katarína KORDOŠOVÁ
Ivica ŽULJEVIĆ
a Katarína FARBOVÁ
Ing. Peter LITTMANN
a Ing. Lenka JANIKOVÁ
Blahoželáme !

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Lucia VACHÁLKOVÁ-FOLETÁROVÁ
Adela BEŇOVÁ
Simona KOVÁČOVÁ
Michal KAŠARIK
Vanessa BUNČEKOVÁ
Vitajte !

Zlatý sobáš
oslávili v týchto dňoch
Pavel LOVAS
a Jarmila LOVASOVÁ, rod. Klasová
Blahoželáme !

Deň plný
zážitkov
s pohladením duše
V nedeľu, dňa 20. septembra
2015, som sa zúčastnila tematického zájazdu v rakúskom Burgenlande, ktorý zorganizoval
Chorvátsky kultúrny spolok v DNV.
Účelom našej cesty bola účasť na
kresťanskej púti v tradičnom pútnickom mieste Chorvátov v Lorette,
kde sme sa po zvítaní s priateľmi
spoločne zúčastnili chorvátskej
svätej omše. Neskôr sme sa presunuli do mestečka Baumagarten
(Pajgrt), kde nás na svojej fare prijal priateľ dp. Karall. Po srdečnom
privítaní sa s priateľmi farnosti,
sme si v priestoroch fary urobili už
tradičnú pomašnjicu - obed z prine-

sených zdrojov. Po milom družnom
posedení sme odišli v sprievode
dp. Karalla do miestneho Pavlínskeho kláštora. Po prehliadke
kláštora sme následne navštívili
najvýznamnejší symbol Burgenlandu - barokový Esterházyovský
hrad vo Forchtensteine. V závere
nášho putovania sme zavítali do
tradičnej chorvátskej vinohradníckej obce Oslip (Uzlop), aby sme sa
občerstvili a ochutnali dobré vínko
u známeho chorvátskeho vinára.
Po srdečnom posedení plnom doj-

O dišli z našich radov
Irena ÁGHOVÁ
Štefan TÓTH
Ignác NAGY
Agneša JAROŠOVÁ
Milan MANÁK
Ing. Peter HRICO
Ing. Ján TURNER
Vilma LAZOROVÁ
Eduard HANÚSEK
Alžbeta ČERNÁKOVÁ
František MAŠEK
Peter ROĎOM
Nech odpočívajú v pokoji !

Spomienka

Dňa 14. októbra uplynulo
10 rokov od chvíle, kedy nás
tíško a navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Anton KRAJČÍR
vo veku 58 rokov.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu,
prosím tichú spomienku.
S láskou na neho spomína
manželka a dcéry s rodinami.

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Po rošte, čo delí Novoveskú
ulicu od prístupovej cesty poza
bývalú poštu smerujúcu k lekárom
(zubár, obvodná lekárka a mikrobiologické laboratória HPL), ktorý
je už po rokoch tak opotrebovaný
(veď po ňom denne prejdú desiatky áut), že už neslúži pôvodnému
účelu, ale ničí pneumatiky všetkých
áut, čo tadiaľ prefrčia. Komu patrí
táto časť komunikácie? Urobí nápravu?
mz, vj, mk
Ulice a parky by dnes mali
byť na zips (povedal pred rokmi F.
Dibarbora). V Devínskej už máme
niekoľko ﬁriem ponúkajúcich
telekomunikačné služby (Slovak
Telekom, Orange, Swan ...) a teraz má pribudnúť ďalšia(vraj UPC).
Nemáme nič proti konkurencii,
len ten spôsob ako to vnucovanie
ﬁrmy robia sa nám nepáči. Pamätám sa na časy, keď sa niečo také
malo udiať, tak sa spojili kompetentní, pouvažovali, zvažovali
a rozhodli. Teraz, akoby každý
robil čo chce, na vlastnú päsť,
bez ohľadu – predovšetkým bez
ohľadu na obyvateľov a občanov.
Ak by voľakedy raz urobili výkop

a uložili väčšie umelohmotné potrubie, mohli sa tam pripájať a zmestiť
viacerí. Teraz? Každý rozkopáva, samozrejme trasuje tak,
aby sa vyhol predchádzajúcim
rozkopávačom a ... V Devínskej
sú už takmer všetci napojení na
niektorého operátora. Toto ostatné
rozkopávanie ako by sa dialo bez
konzultácie s občanmi. Nemáme
Devex a DTV aby informovali?
To je jedna vec. Druhá je, že
obec i občania sa už aj naučili
vážiť si svoje okolie, občania sa
snažia upraviť si tej trocha zelene
v okolí, sadia kvety, kríky, stromčeky
... myslíte, že rozkopávači to dajú
do pôvodného stavu? Ani tie chodníky na Marečka ani inde. To len
zafľakujú.
A aby sme nezabudli, ﬁrma realizujúca výkopy absolútne nedbá
na bezpečnosť. Výkopy nie sú
zabezpečené náležitosťami, aby
tam nemohli spadnúť deti, slabo
vidiaci, zvieratá ... Jednoducho
očividné podcenenie BOZP.
pat
Stále hovoríme o nedostatku
parkovacích miest. Zaoberá sa tou-

mov a krásnych zážitkov z celého
dňa, sme sa vrátili v neskorých
večerných hodinách domov.
V mene spokojných účastníkov zájazdu by som sa rada poďakovala
za jeho bezchybnú organizáciu
výboru Chorvátskeho kultúrneho spolku, predovšetkým jeho
predsedníčke Ing. Jojke Daničovej,
ale aj všetkým, ktorí svojím
pričinením prispeli k uskutočneniu
zájazdu a naplnili tak očakávania
jeho účastníkov.
AM
to problematikou niekto seriózne?
Iste, parkovacie domy pod zemou sú drahé, ale... riešenie nie
je len v bagrovaní a betónovaní.
Aj zabezpečovanie ﬁnancií
(sponzorov, iné možnosti) patrí
k riešiteľským postupom.
V Devínskej (dlhodobo) sa javia možnosti: pred železničnou
stanicou, na okrajoch sídlisk
Podhorské, ale aj Kostolné, pod
námestím J. Kostru, pod Sandbergom, pri železnici a pri dobrom
hľadaní by sa našlo viac. A nemuselo by sa to realizovať v jeden
rok. Ale ...
ﬁ
Kto stále rachotí kolo
železničnej stanice? Tam sa už
nedá existovať. To nikto nevie
o ﬁrme, čo tam vozí železo,
plechy a lisujú to deň – noc?
A pravdaže devastujú cestu do
záhradkárských osád Múrnice.
vm, ar
Domnievame sa, že
z hľadiska bezpečnosti dopravy
by bolo vhodné umiestniť STOPky na Vápencovej pred výjazdom
na hlavnú cestu (Dúbravka-Stupava) a na križovatku smerom od
W-hotela do dediny (už tam bolo
niekoľko a vážnych kolízií).
as
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POSLEDNÝ STRIKEOUT 2015
alebo ukončenie mužskej baseballovej sezóny 2015

GoodSports International Slovensko
SA TEŠÍ AJ NA TEBA!!!

Program
8.30 - 8.45 *registrácia mladší (10 – 13rokov)
9.00-11.00 turnaj mladší
Vyhodnotenie
–––––––––––––––––––––––––––––––
11.00-11.15*registrácia starší (14-16 rokov)
11.15-13.30 turnaj starší
Vyhodnotenie
–––––––––––––––––––––––––––––––
13.30-13.45 - *registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45 turnaj
Vyhodnotenie

Vytvorte si tímy!!!
(3 hráči a 1 brankár max.8hráčov).
Maximálne 6 tímov na kategóriu
4 tímy sa môžuprihlásiť vopred.
*Registrácia tímu možná vopred.
Miesta budú ocenené.
Tešíme sa na vás!!!!!!

GoodSports International Slovensko
Katarína Mózsiová 0902 705 507
www.goodsports.sk

GoodSports International Slovensko
SA TEŠÍ AJ NA TEBA!!!

KEDY?
KDE?

ZŠ I. BUKOVČANA 3 - telocvičňa

ČO?

V nedeľu 27. septembra 2015 sa
na baseballovom ihrisku na základnej škole Ivana Bukovčana uskutočnil
nultý ročník medzinárodného baseballového turnaja za účasti štyroch
družstiev: Pelikans Bučovice (CZE),
ŠK baseball Skalica, Brickﬁeld
Bratislava a domáceho tímu Fighting
Flies Bratislava (všetci SVK).
V prvom zápase sa stretli tímy ŠK
baseball Skalica a domáci Fighting
Flies Bratislava. Po jednoznačnom
priebehu celého zápasu prišiel dramatický záver. V poslednej zmene
(inningu) hráči Skalice vyrovnali
skóre na 6:6 a domácim sa podarilo zvíťaziť až v poslednom nástupe
na pálku. Konečný výsledok znel
7:6 v prospech Fighting Flies a postup víťazov do ﬁnále.
V druhom zápase sa predstavili
hostia z Moravy: Pelikans Bučovice
proti ďaľšiemu bratislavskému celku
Brickﬁeld Bratislava. Zápas bol
vyrovnaný do poslednej chvíle.
Na nadhod sa za Bratislavčanov
postavil jeden z najlepších
nadhadzovačov Slovenska: Marek
Bošanský, ale hostia sa nezľakli
a bojovali až do konca. Zápas
skončil víťazstvom 3:2 pre Brickﬁeld.
Zápas o tretie miesto medzi Šk
baseball Skalica a Pelikans Bučovice
sa zo začiatku vyvýjal lepšie pre
družstvo Skalice, no hostia z Bučovíc
s mladým mužstvom ukázali svoju
silu a dokázali niekoľkými dobrými
odpalmi do zadného pola zápas
otočiť. Vedenie už nepustili a po
výhre 3:2 získali tretie miesto.
Nemenej napínavé bolo aj ﬁnále,
v ktorom sa stretli bratislavské celky.
Za Brickﬁeld pokračoval vo svojich
skvelých výkonoch Marek Bošanský

a za domácich nastúpil Tomáš
Hatala. Zo začiatku to bol súboj
nadhadzovačov, ale postupne sa
pálkarom na oboch stranách podarilo odpálit niekoľko hitov. Skóre
sa menilo každú zmenu. Na konci
sa hosťom podarilo udržať vedenie
a zviťazii o bod 4:3.
Týmto zápasom sa s aktívnou
dvadsať ročnou hráčskou kariérou
rozlúčil Martin Kováč, ktorý bol po
celý čas veľkou oporou Fighting
Flies. Týmto by sme sa mu chceli
poďakovať za všetko, čo pre náš
klub spravil a prajeme mu veľa
úspechov v ďalšom živote. Veríme,
že jeho i ďalších ostrieľaných matadorov už čoskoro nahradí mládež
z devínskonovoveskej liahne (v prípade záujmu o baseball v detských
a mládežníckych kategóriách kontaktujte Michala Šišoláka, tel: 0905
187 103).
Konečné výsledky a poradie:
Šk baseball Skalica – Fighting Flies
Bratislava 6:7 Pelikans Bučovice –
Brickﬁeld Bratislava 2:3
O tretie miesto: Pelikans Bučovice –
Šk baseball Skalica 3:2
Finále: Brickﬁeld Bratislava – Fighting Flies Bratislava 4:3
Ďakujeme všetkým fanúšikom
že nás prišli podporiť. Tímu Skalice
a Bučovíc za to, že merali cestu.
Ďakujeme mestskej časti Bratislava
– Devínska Nová Ves, Základnej
škole Ivana Bukovčana a magistrátu
hl. mesta Bratislava za to, že s ich
podporou sme mohli vybudovať
športový areál a zorganizovať tento
turnaj ktorý, veríme, že bude mať
ďalšie pokračovania.
Za fotograﬁe ďakujeme Flick Farm
www.ﬂickfarm.sk

Program
8.30 - 8.45 *registrácia mladší (10 – 13 rokov)
9.00 - 11.00 turnaj mladší
Vyhodnotenie
–––––––––––––––––––––––––––––––
11.00 - 11.15 *registrácia starší (14 - 16 rokov)
11.15 - 13.30 turnaj starší
Vyhodnotenie
–––––––––––––––––––––––––––––––
13.30-13.45 - *registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45 turnaj
Vyhodnotenie

Vytvorte si tímy!!!
(4 hráči a 1 brankár max.8 hráčov).

Ing. Mária ŽIAKOVÁ

Maximálne 6 tímov na kategóriu
4 tímy sa môžu prihlásiť vopred.
*Registrácia tímu možná vopred.
Miesta budú ocenené.
Tešíme sa na vás!!!!!!

GoodSports International Slovensko
Katarína Mózsiová 0902 705 507
www.goodsports.sk

mediátor a regresný terapeut
pracujem na telefonické objednávky
tel.: 0948 581 888
www.mediathor.sk
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www.swan.sk

Akciová ponuka platí len v mestskej časti Devínska Nová
Ves v Bratislave do 31. 12. 2015 a to pre nových alebo
existujúcich zákazníkov spoločnosti SWAN, a.s., ktorí
využívajú službu samostatnej káblovej TV. Akciová cena
platí pri 24 mesačnej viazanosti prvých 12 mesiacov.
Viac informácií získate na nonstop linke 0650 123 456,
v SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk.

DEVEX 9

Devex 08-2015.indd 9

22.10.2015 18:13

Prečo som matičiarom
Už moji rodičia boli členmi Matice slovenskej. Sám som vstúpil do
miestneho odboru Matice slovenskej
v šesťdesiatom ôsmom roku a pamätám na prítomnosť Gustáva Valacha
i miestneho pána farára a učiteľov
slovenského jazyka na zakladajúcom stretnutí, vlastne znovu zrodeniu
miestneho odboru v obci, kde som
žil.
Ba väčšina hercov Slovenského národného divadla boli
členmi Matice slovenskej. Boli na
to hrdí a dôkladne strážili čistotu
slovenského jazyka. To bola
radosť počúvať ich pri prednese
čohokoľvek. Hrdo sa hlásili k odkazu
svojich predkov, k zachovávaniu
slovenských tradícií a slovenskej

kultúry i pozdvihovaniu národného
sebavedomia.
Potom som prežil rôzne obdobia.
A vnímal ako Nemci mali rôznych
politikov, rôznymi peripetiami sa
predierali a nezanevreli na svoju
krajinu, na svoju reč, na svoje tradície. Nepodarených politikov alebo
funkcionárov odsúdili ľudia i dejiny.
Aj prešľapy našich politikov, či funkcionárov vnímam, nestotožňujem
sa s nimi, ale nehanbím sa preto, že
som Slovák, že máme svoje dejiny,
že máme svoje tradície, že máme čo
zanechávať svojim nasledovníkom,
že máme na čo byť na čo hrdí.
Člen miestneho odboru
Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi.

Matice slovenskej. Program obohatil svojimi recitačnými vystúpeniami,
pričom predniesol aj prvý slávnostný príhovor, ktorý sa niesol v silnom
umeleckom duchu. Riaditeľ historického ústavu Matice slovenskej Doc.
PhDr. Ivan Mrva, CSc. predniesol
stručne, ale zároveň veľmi výstižne
dejiny Matice slovenskej vo väzbe na lokálnu históriu Devínskej
Novej Vsi a formovanie miestneho
národného povedomia. Po Ivanovi
Mrvovi vystúpil Jozef Slovinec –
bývalý a zároveň čestný predseda
Miestneho odboru MS, ktorý je
naším členom od roku 1944 a patrí
spomedzi našich členov medzi
najstarších pamätníkov. Súčasný
predseda Ing. Juraj Strempek zhodnotil prácu Miestneho odboru od
času kedy vstúpil do jeho radov
a obdobia od kedy sa ujal funkcie
jeho predseda, pričom sa nezabudol poďakovať všetkým jeho aktívnym členom, spolupracovníkom,
priaznivcom a podporovateľom.
Program akadémie vyvrcholil
odovzdaním matičných ocenení
cteným členom, ktorí sa za posledné
roky na jeho činnosti najaktívnejšie
podieľali.
zrs

MATIČIARI OSLÁVILI 80. NARODENINY
Osemdesiat rokov v živote človeka
je dlhá doba. Presne toľko sa 1. septembra 2015 dožil v dobrom zdraví
náš Miestny odbor Matice slovenskej. Najprv sa však vráťme trochu
do histórie.
Všetko to začalo 4. augusta
1863, kedy si v roku tisíceho
výročia príchodu svätého Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu založili
národne uvedomelí Slováci svoju
vytúženú Maticu slovenskú. V tom
čase však najmä vplyvom silnejúcej
maďarizácie ešte nemohla naša
národná ustanovizeň zakladať
svoje regionálne organizácie, tak
ako tomu bolo možné neskôr. Po
rozpade Rakúsko Uhorska a vzniku
prvej Československej republiky
nastali priaznivejšie podmienky aj
pre pôsobenie tejto ustanovizne. Silnejúce národné povedomie medzi
obyvateľmi Devínskej Novej Vsi
dozrelo k historickému rozhodnutiu založiť si základnú organizáciu
Matice slovenskej aj v našej obci.
Stalo sa tak presne 1. septembra
1935 na jej ustanovujúcom valnom
zhromaždení.

KYTICA

Túto výnimočnú udalosť sme si pripomenuli v nedeľu 27. septembra
2015 v Istracentre, kde Matica slovenská v Devínskej Novej Vsi usporiadala Slávnostnú akadémiu k 80.
výročiu svojho založenia. Vo veľkej
sále odznel pod moderovaním Vladimíra Dobríka nádherný program,
ktorý tvorilo dômyselne poprelínané
pásmo
kultúrnych
vystúpení
a slávnostných príhovorov. Ženská
spevácka skupina Kytica nám zaspievala naše najobľúbenejšie
národné a hymnické piesne. Vrelého
privítania sa dočkala významná
osobnosť slovenskej kultúry – herec
a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý
je zároveň prvým podpredsedom

Jozef Šimonovič

Hoj, vlasť moja, ty drahá
zem, ja zo srdca ťa milujem. Chcem tvojím verným
synom byť, za blaho tvoje
v práci žiť.
Hymnickou piesňou F. Urbánka a M. Sch. Trnavského začali
matičiari Devínskej Novej Vsi spomienkovú slávnosť pri príležitosti
výročia od založenie Miestneho
odboru v Devínskej. Renomovaný
moderátor Vladimír Dobrík najskôr
privítal hostí: Milana Jambora, starostu MČ DNV, Jozefa Šimonoviča,
prvého podpredsedu MS, Doc.
PhDr. Ivana Mrvu, riaditeľa historického ústavu MS, JUDr. Štefana
Martanoviča, predsedu dozorného
výboru MS a ostatných hostí tohto
slávnostného zhromaždenia. Počas
celého programu program sprevádzala Ženská skupina KITICA
z DNV, ktorá výberom a interpretáciou podčiarkovala počas
celého programu miesto i význam
podujatia. Spomeniem iba skladby:
Bože čos ráčil, Ó Mária bolestivá, Aká si mi krásna (E. Suchoň),
Hej Slováci (S. Tomášik), Slovensko moje, otčina moja ( Strečanský,
(Pokračovanie na strane 11)

Slovenská akadémia
k 80- tinám
Jozef Slovinec
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(Pokračovanie zo strany 10)
Machajdík) Slovenčina moja, Keď
sa Slovák preč do sveta poberá,
Po nábreží koník beží, Na Kráľovej
Holi, Kysuca, Kysuca, kto za pravdu
horí (Kuzmány, Moyzes). Jozef
Šimonovič, prvý podpredseda MS
sa prihovoril ako prvý. Hovoril
o cieľoch i úlohách matice
v súčasnom období v nadväznosti
na stav, v ktorom sa MS nachádza.
Pripomenul aj nezabúdať na legendu o Slovákoch:
Pán Boh dal Slovákom:Krásnu
krajinu pod Tatrami, - Ľúbozvučnú
reč,
Nádherné piesne a my sme povinní tieto dary si ctiť, uchovávať,
zveľaďovať a odovzdávať ďalším
generáciám.
Riaditeľ historického ústavu MS
Doc. PhDr. Ivan Mrva (obyvateľ
Devínskej Novej Vsi)) sa prihovoril s históriou MS v nadväznosti na
našu obec. Prinášame jeho príhovor:

Anastázia Veberová

jej základný kapitál sa vyzbieralo
takmer 100-tisíc zlatých, čo bol na
tú dobu veľký peniaz, zodpovedajúci sume asi 24 miliónov Euro. Na
Maticu prispel aj cisár František
Jozef tisíckou zlatých a stal sa aj
jej zakladajúcim členom. Onedlho
však na podporný fond pre uhorských honvédov, ktorí ho chceli za
revolúcie 1848/49 zbaviť trónu,

Terézia Ivanová

Doc. PhDr. Ivan Mrva

Miestna organizácia
Matice slovenskej
v Devínskej Novej
Vsi má 80 rokov
I. MRVA
Prvého septembra 2015 sa miestna
organizácia Matice slovenskej
dožila úctyhodných osemdesiatych
narodenín. Za ten čas vykonala
množstvo práce na poli osvety,
spoločenského života a uchovávania národnej kultúry v našej obci.
Matica je najstaršou dodnes fungujúcou organizáciou na Slovensku,
vznikla ešte v roku 1863. Na jej
počiatkoch bolo veľa nadšenia,
slovenský národ prebudený po desiatich rokoch absolutizmu, ktoré sa
označili dobou suchoty a nemoty,
si po vzore ostatných slovanských
národov založil kultúrno-buditeľskú
a osvetovú organizáciu pod názvom Matica. Ako prví prišli s touto
myšlienkou uhorskí Srbi a už v roku
1826 vznikla v Pešti Matica srbská. Ich príkladom sa inšpirovali
aj Chorváti a už o niekoľko rokov
účinkovala v Záhrebe Matica ilyrska. Onedlho mali svoju Maticu aj
Česi, Moravania i Rusíni a od roku
1863 aj Slováci. Naši predkovia ju
založili v jubilejnom roku, keď si celý
slovanský svet pripomínal tisícročie
príchodu byzantskej misie na Slovensko. Matica vznikla bez štátnej
podpory, len vďaka nadšeniu. Na

členskej základne bolo zakázané.
Až demokratizácia pomerov po
roku 1989 Matici vdýchla nový
život a oživil sa aj jej miestny odbor
v Devínskej Novej Vsi, aby nadviazal na predchádzajúcu úspešnú
činnosť. Ale aj dnes sa ozývajú
kuvičie hlasy, ktoré sa v ničom
nelíšia od kriku bezohľadných
maďarských politikov devätnásteho
storočia, či komunistických normalizátorov. Bezcharakterní jedno-

venoval 50-tisíc zlatých, čím ukázal
ako si váži trónu verný slovenský
národ. Matica svojou národnobuditeľskou prácou sa stala tŕňom
v oku Maďarom a v roku 1875
ju nielen rozpustili, ale zhabali jej
ﬁnančné fondy, muzeálne zbierky
a novopostavenú budovu v Martine. Ale za dvanásť rokov práce sa
natoľko vryla do národnej pamäti,
že Slováci sa ju za Uhorska pokúsili
viackrát obnoviť, ale neuspeli. Na
Maticu nezabudli ani slovenskí
vysťahovalci a roku 1892 si ju
založili na americkej pôde, kde sa
zo strany úradov nekládli žiadne
prekážky. Matica sa oživila až po
vzniku Česko-Slovenska v januári
1919. V nových štátnych podmienkach mohla nerušenie rozvíjať
svoju činnosť a budovať širokú
členskú základňu prostredníctvom
miestnych organizácii. V Devínskej
Novej Vsi našla matičná myšlienka
živnú pôdu. V obci s vyše triapoltisíc
obyvateľmi (1930) panoval čulý
spolkový život. Spolok sv. Vojtecha

tu evidoval vyše 140 členov, ženská
organizácia Živena mala viac ako
40 členiek, značný počet priaznivcov mal Sokol i konkurenčný Orol
a pôsobilo tu aj viacero menších
spolkových krúžkov. Po svojom
vzniku v septembri 1935 sa miestna organizácia MS rýchlo rozrastala, lebo jej kultúrno-osvetová
a spoločenská činnosť dokázala
osloviť všetky spoločenské vrstvy
– roľníkov, robotníkov, študentov
aj inteligenciu. Prežila vojnu i prvé
povojnové roky, no pre komunistický režim bola Matica v pôvodnej
podobe neprijateľná a v roku 1950
spolu s inými spolkami rozpustil
jej členskú základňu. Krátkodobé
oživenie nastalo až v roku 1968,
ale normalizátori už v roku 1970
postupovali podobným spôsobom ako ich predchodcovia pred
dvoma desaťročiami. Ponechali len
matičné ústredie v Martine, ktoré
sa malo zapodievať bibliograﬁckou, muzeologickou a literárnovedeckou činnosťou, no budovanie

tlivci s veľkým priestorom v médiách
zneužívajú neporiadky spôsobené
za jej bývalého vedenia a volajú
po zrušení Matice slovenskej. Keby
sa mali zrušiť všetky organizácie,
v ktorých došlo k defraudáciám
a nehospodárnemu nakladaniu
s prostriedkami, zo Slovenska by
zostala vybielená púšť bez vlády,
ministerstiev, zdravotných poisťovní,
železníc, samospráv, či RTV:
Zrušenie Matice s jej tridsaťtisícovou
členkou základňou je v záujme tých,
ktorí sa usilujú, aby vyschli. Potom
hovorili ešte predseda miestneho
odboru MS DNV Juraj Strempek,
Jozef Slovinec, čestný predseda
MO MS DNV a na záver stretnutia ocenili zaslúžilých Členov miestneho odboru:
Za mimoriadne zásluhy
v prospech MO MS dostali zlatú pamätnú medailu:
Anastázia veberová, Jozef
Slovinec a MUDr. Juraj Hanzen,
pamätnú medailu za zásluhy
v prospech MO MS prevzali: E.
Belošovičová, M. Ebringerová,
T. Ivanová., A., Kordoš, Mgr.
I. Košírelová, Mgr. P. Krug, A.
Matušovýchová, V. Mikletičová,
I. Olgyayová, M. Slovincová,
M. Jambor, J. Šimonovič. „Kto
za pravdu horí“, hymnickou
piesňou Matice slovenskej
uzavreli slávnostnú akadémiu
matičiari z Devínskej Novej Vsi.
Zostavil a foto pk
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Z pol
policajného
záp
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase od
17.30h dňa 04.09.2015 do 10.00h
dňa 05.09. v chatovej oblasti
Weitov lom poškodil vchodové
dvere na záhradnej chatke, čím
spôsobil 50-ročnému mužovi škodu
poškodením vo výške 150 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 10.30h dňa 05.09.2015 do
09.30h dňa 07.09. na ulici Na
hriadkach poškodil plot záhrady,
vnikol na pozemok a následne
poškodil visiaci zámok na chatke,
z ktorej odcudzil fľašu piva, čím
poškodenému 53-ročnému mužovi
spôsobil škodu krádežou vo výške
1 eur a škodu poškodením vo výške
10eur.Neznámy páchateľ v čase
od 18.15h dňa 17.09. do 08.40h
dňa 18.09. na Pieskovcovej ulici
poškodil na tam zaparkovanom
a riadne uzamknutom motorovom
vozidle zn. Citroën C3 ľavé spätné
zrkadlo, čím poškodenej spoločnosti
pôsobil škodu poškodením vo výške
250 eur.
• Hliadka PZ dňa 21.09. v čase
o 03.00h na ulici Vápenka na
zástavke MHD obmedzila na osobnej slobode 31-ročného muža, ktorý
mal pri sebe poskladaný papierik
s neznámou bielou kryštalickou látkou, nakoľko bol podozrivý z prečinu
Nedovolená výroba omamných a
psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 08.00h dňa 22.09 do 22.00h
dňa 24.09.2015 na ulici Jána
Poničana odcudzil tam zaparkované
a riadne uzamknuté motorové vozidlo zn. Škoda Suberb, čím spôsobil poškodenej spoločnosti škodu
krádežou vo výške 11.000 eur. Po

Na súde sa pýta sudca
obžalovaného Róma: - Pán
Dezider, prečo ste tomuto mužovi
zobrali peňaženku? - Aby sa ňou
náhodou nezastrelil. - A prečo
by sa ňou mal zastreliť? - Bola
nabitá.

odcudzenom motorovom vozidle
bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ dňa 27.09 v čase
o 09.00h na ulici Jána Jonáša kontrolovala motorové vozidlo zn. Škoda
Felícia, ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške,
ktorá preukázala hodnotu 0,33 mg/l
alkoholu v krvi. 30-ročnému vodičovi
zadržali vodičský preukaz a zakázali
mu ďalšia jazdu, nakoľko sa dopustil
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
• Hliadka PZ dňa 28.09 v čase
o 13.40h na ulici Mlynská pod
železničným mostom obmedzila na
osobnej slobode 16-ročného muža,
ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško
s neznámou sušenou zelenou rastlinou, nakoľko bol podozrivý z prečinu
Nedovolená výroba omamných a
psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase
od 22.00h dňa 18.09 do 08.15h
dňa 02.10 na ulici 1. Mája rozbil na
tam zaparkovanom a riadne uzamknutom motorovom vozidle zn.Peugeot
Boxer sklenenú výplň na ľavom
prednom okne, čím poškodenému
36-ročnému mužovi spôsobil škodu
poškodením vo výške 100 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 20.00h dňa 09.10 do 08.30h
dňa 10.10 na ulici Štefana Králika
poškodil na tam zaparkovanom
a riadne uzamknutom motorovom
vozidle zn. Škoda Octavia ľavé
spätné zrkadlo, čím poškodenému
45-ročnému mužovi spôsobil škodu
poškodením v nezistenej výške.
• Hliadka PZ dňa 13.10 v čase
o 14.30h na ulici Ivana Bukovčana
zaistila 37-ročného muža a 20-ročnú
ženu, ktorí sa dopustili priestupku proti
verejnému poriadkua priestupku proti
majetku podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch.
Mk ORPZ Ba 4

- Vraj vynašli postrek proti
opozícii.
•••
- Tohto roku sme s manželkou
prežili ideálnu dovolenku! Boli
sme v Tatrách. Ja v Nízkych
a ona vo Vysokých.

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

04 - SLUŽBY
•
•

•

•

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

- Slovenské cesty sú na
jednotku. Horšie je to s nimi,
keď zaradíte dvojku alebo
trojku.
•••
- On: - Počuj, nevyspíš sa so mnou
za 20 eur?
Ona: - Čo si, ja taká naozaj nie

•

Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209

•

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK. tel.: 0903 795 432

05 - BYTY
06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

•

•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Predám rodinný dom v Čachticiach
s 12á pozemkom.
tel.: 0908 810 813

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642

som!
On: - Prosím, ja tie prachy vážne
potrebujem!
- Aký je rozdiel medzi Tatármi
a migrantmi? Tatári sa po
nájazdoch do svojej krajiny
vrátili.
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