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Hoci marec prináša
veľa zaujímavých výročí
a
sviatkov,
nám postačí
Veľká noc. Aj
to je výročie a sviatok, a významný. Nemyslím tým iba
oblievačku, šibačku a hodovanie. Predchádza mu jarná
rovnodennosť, začiatok letného času, už o dva týždne...
a to sme nespomenuli čo bolo,
gudróny že stále odvážajú,
prepadla sa cesta ku Srdcu,
vandali poškodili most Slobody... prebieha mesiac knihy.. A treba riešiť hromadu
domácich otázok, nepriepustnosti cesty do a z Devínskej,
nevyváženosť v ponukách
obchodných centier, revitalizáciu prírody, nielen na
úpätiach Devínskej Kobyly,
pre množenie exkrementov
po domácich, asi sídliskových
psoch, kde sa už často nedá
ani stúpiť a či nutnosť opraviť
detské ihrisko na sídlisku
Stred.
Takže roboty za nami
i pred nami je dosť, len
nepodľahnúť ilúziám: niet
ľudí, niet peňazí...a vylúčiť
žabomyšie vojny a škriepky:
kto je lepší, múdrejší,
úspešnejší...to vari prenechať
deťom na pieskoviskách.

Ročník: XXV.
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Vo výstavnom priestore
Fakulty architektúry STU,
Námestie Slobody 19. bola
10.03. 2015 otvorená výstava
- Priestory DNV, ktorá trvala do
15.03.2014. Je to kolektívna
autorská výstava architektonických
vízií z DNV. Kurátori výstavy sú
Branislav Puškár, Daniel Šubín,
Edita Vráblová. Šlo o hodnotnú
prezentáciu potenciálu MČ
Bratislava - Devínska Nová Ves na
slovenskej architektonickej scéne.
• Výstava fotografií Takí sme boli
bude v Stredoeurópskom dome
fotograﬁe v Bratislave do 19. apríla.

Vidina kúpaliska poteší,
ale najbližšie potešenie
zvestujú kraslice.

Rátame
škody
na poškodenom cyklomoste

Cyklomost slobody poškodili neznámi páchatelia a na základe upozornenia Devínskonovovešťanského
starostu Milana Jambora Bratislavský samosprávny kraj začal s odhadom výšky škody a následne bude
zvažovať podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.
„Pre vandalské vyčíňanie
na Cyklomoste slobody,
ktorý spája Devínsku Novú
Ves so Schloss Hofom,
zvažujeme podanie trest-

ného oznámenia. Podobné
vandalské počiny nemajú
v našej spoločnosti žiadne
miesto,“ zhodnotil poškodené výplne zábradlí Cyklomosta slobody
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Útoky vandalov, či už
poškodenie výplne zábradlí alebo
poškodzovanie cudzieho majetku
graﬁtmi, prišli práve v čase, keď
Bratislavský samosprávny kraj rozbehol rokovanie so zástupcami
Dolného Rakúska o pokračovaní
myšlienky spájania dvoch národov
cyklolávkami. Tie by mali slúži najmä cyklodoprave, čím by sa podporilo nielen cestovanie za prácou
či za službami, ale aj cestovný

ruch. Ďalšie cyklolávky by mali
pribudnúť v území medzi Vysokou
pri Morave a Malými Levármi.
„Ako starosta Devínskej Novej Vsi odsudzujem
akékoľvek prejavy vandalizmu na cudzom majetku.
Cyklomost do Devínskej
priniesol nový život, preto
stále verím, že poškodenie
nemá na svedomí nikto
z domácich,“ uzavrel starosta
DNV Milan Jambor.
Uzávierka dnešného čísla
bola 13.03. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 17.04. 2015,
číslo vyjde 24.04. 2015.
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Starostovanie
a kúpalisko
Keď som nedávno bilancoval svoje prvé volebné obdobie,
spomenul som si, ako mi niektorí
starostovia a známi hovorili, že
starosta potrebuje viacero volebných období, aby naplnil to, čo
si zaumienil a čo sľúbil svojim
voličom. Najprv som si myslel, že
sa ma to až tak veľmi netýka, veď
za ostatné 4 roky sa nám podarilo

realizovať desiatky úspešných
projektov, vďaka ktorým sa nám
v Devínskej žije lepšie. No keď
som sa nad tým hlbšie zamyslel,
uvedomil som si, že vlastne majú aj
pravdu. Spomenul som si, ako som
sa prvý rok vo funkcii starostu len
doslova učil, o čom to je. Vidím to
teraz na nových starostoch, ktorý
sú vo funkcii prvé volebné obdo-

bie. S pokorou som si uvedomil,
že ak spolu chceme realizovať
v Devínskej väčšie investičné aktivity ako sú nové kúpalisko, centrálne námestie, multifunkčná
športová hala a nová železničná
zastávka na sídlisku nebude mi
stačiť možno ani druhé volebné
obdobie. Som hlboko presvedčený
o tom, že ak sa nám podarí
zrealizovať aspoň dva z týchto projektov, bude život v našej mestskej
časti opäť o trochu lepší a krajší.
Už dlhšie sa zaoberám projektom
výstavby kúpaliska v našej mestskej časti. V posledných týždňoch
som sa o tomto projekte rozprával
s mnohými ľuďmi. Keď som im ho
predstavil, mnohí neveriaco krútili
hlavou, či je niečo také vlastne
u nás možné.
Ale urobte si úsudok sami
z priložených obrázkov. Kúpalisko
má byť umiestnené v športovom

areáli na Delenej v priestoroch
tenisových kurtov. Ešte som projekt
ani poriadne nepredstavil a už ma
navštívili viacerí občania z dotknutej oblasti a vyjadrili zásadný
nesúhlas s umiestnením kúpaliska
do tejto lokality. Na jednej strane
rozumiem ich obavám, týkali sa
hlavne parkovania a hluku z kúpaliska. Mnohí z nich mi hovorili,
kúpalisko chceme, ale nie na tomto
mieste. Na druhej strane ako keby
sme sa na Slovensku vždy zľakli
niečoho veľkého, keď to máme na
dosah. To, že má v Rakúsku mnoho
dedín krásne kúpaliská aj v blízkosti rodinných domov, to nám príde
normálne. Nehovoriac o tom, že je
to tak aj v Lamači. Pýtam sa prečo
by sme si nemohli postaviť u nás
v Devínskej krásne nerezové kúpalisko s tobogánom, šmykľavkami,
detskou riekou s vodnými oblúkmi
s vodným delom a prekážkovou
dráhou pre deti a s plážovým
volejbalom a ďalšími atrakciami?
Budeme sa donekonečna chodiť
kúpať k susedom, nahlas im
závidieť a sťažovať sa, že u nás
sa to nedá? Ide o projekt za nemalé peniaze, náklady prevyšujú
1,5 milióna eur. Rozumiem aj tým
občanom, ktorí tvrdia, že tieto peniaze sa dajú použiť na iné veci,
ktoré nás všetkých trápia.
Viacerí z vás určite zaregistrovali prepad cesty na ulici P. Horova. Po otvorení cesty sme s hrôzou
zistili, že príčinou bola nekvalitne
spravená dažďová vpusť, ktorá
mala odvádzať vodu z cesty do
kanalizácie. Namiesto toho ju už
desiatky rokov odvádzala priamo
pod cestu, ktorá to už nevydržala.
Aj s takýmto dedičstvom minulosti
musíme zápasiť. Som si vedomý
toho, že v nasledujúcich rokoch
(Pokračovanie na strane 3)

Hasičom NOVÉ auto
Čakali naň už nejaký ten čas. Nové hasičské auto Iveco Daily prevzali
hasiči Dobrovoľného hasičského zboru z Devínskej v piatok 27.2.2015
pod hradom Devín spolu s ďalšími zbormi zo šiestich mestských častí
Bratislavy. Auto odovzdával sám minister vnútra Róbert Kaliňák za asistencie prezidenta Hasičského a záchranného zboru V. Horátha, ďalších
vrcholných predstaviteľov hasičov.
Na prevzatí sa zúčastnili starosta MČ DNV M. Jambor, hasiči
z Dobrovoľného hasičského zboru DNV v zásahových oblekoch a s vlastnou bojovou zástavou z roku 1881.
r
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Gudróny ešte potrápia?

Starostovanie a kúpalisko
(Pokračovanie zo strany 2)
budeme musieť vynaložiť nemalé
prostriedky na opravu našich ciest
a chodníkov.

by kúpaliska. Budem rád, keď mi
napíšete, neváhajte ma zastaviť
na ulici, keď ma stretnete, rád si
vypočujem váš názor.

Týmto by som chcel otvoriť
verejnú diskusiu o zámere výstav-

Milan Jambor,
starosta MČ DNV

ZOSTANÚ SPOMIENKOU
Keď som v sedemdesiatom roku
minulého storočia nastúpil do SZTS
(Slovenské závody technického
skla) v Dúbravke mal som dojem,
že tam robí celá Devínska Nová
Ves. Pre mladého 24 ročného
chlapca tam bol mimoriad-

a v roku 1978 zaviedli v závode
SZTS ďalšiu novú výrobu
zvukoizolačného materiálu Izomat.
Netrúfam si ani odhadnúť,
koľko obyvateľov Devínskej našlo
v závode prácu za roky jeho trvania, pretože dnes už z pôvodných

Dostali sme sťažnosť od obyvateľa
územia dotknutého s odvozom gudrónov z kameňolomu Srdce. Postúpili
sme ju príslušným organizáciám.
Zo sťažnosti vyberáme:
V súvislosti s prevozom odpadu
gudrónov zo skládky v lome Srdce
vás chcem upozorniť na nedostatočné
čistenie ulice v trase prevozu odpadu
komunikácie na ulici Štefana Králika.
V tejto súvislosti vás chcem upozorniť
na reálnu hrozbu ohrozenia zdravia obyvateľov v priľahlej zóne,
zvýšenú prašnosť a možnú prítomnosť
nebezpečných látok v prachu a blate.
Vzhľadom na tieto skutočnosti
vás žiadam o okamžité dôsledne
zabezpečenie čistenia nákladných
vozidiel a trasy každý deň, kedy
sa odvoz odpadu uskutočňuje,

dodržiavanie povolenej rýchlosti
hlavne prázdnych nákladných vozidiel...
Ďalej chcem upozorniť na
postupnú deštrukciu cesty - hlavne
krajnice pri rodinných domoch na ulici
Štefana Králika, kde sa nachádzajú
inžinierske siete, prívody plynu
a vody. Na niekoľkých miestach je už
krajnica poklesnutá... V tejto súvislosti
upozorňujem aj na hlboké diery v asfalte, od nákladných aut na križovatke
ulíc Š. Kralika s Eisnerovou. Nie je
možné sa im vyhnúť.
Žiadam o dodržiavanie aspoň
tých pravidiel ktoré vaša spoločnosť
proklamuje a na ktoré boli vyčlenené
nemalé ﬁnančné prostriedky.

Ďakujeme za váš podnet, ktorý sme
okamžite dali preveriť u poverených
pracovníkov.
Našou snahou je, presne ako píšete,
rýchlo a hlavne bezpečne sanovať
environmentálnu záťaž s minimálnym
dopadom na komfort obyvateľov dotknutej zóny.
Keďže sa jedná o odvoz
znečisteného materiálu, vykonávame
všetky opatrenia, ktoré by eliminovali
znečisťovanie trasy odvozu. Patrí k nim
očisťovanie áut priamo na prekladisku
a pravidelné zametanie priľahlých
ulíc, po ktorých autá jazdia.
Zodpovední
pracovníci
spoločnosti RAKI nám potvrdili, že
dotknuté ulice zametajú skoro každý
deň, s výnimkou nepriaznivého
počasia, kedy by strojné čistenie bolo
kontraproduktívne. Zametanie prebie-

ha v poobedných alebo večerných
hodinách ku koncu vývozu, tak, aby
už nerušilo obyvateľov večer.
Dokonalé zametanie strojmi,
ale aj prejazd nákladných áut
sťažujú
odparkované
automobily, ktorým sa nákladné vozidlá
vyhýbajú a vychádzajú cez krajnicu. To by mohlo byť príčinou
občasného výskytu nečistôt, za čo
sa samozrejme ospravedlňujeme.
Vodičov nákladných automobilov
sme upozornili, aby dodržiavali predpísanú rýchlosť.
Ďakujeme Vám za pochopenie
a trpezlivosť. Robíme všetko pre to,
aby sme lokalitu čím skôr zbavili
neželanej záťaže a mohli ju odovzdať
v zrevitalizovanom stave obyvateľom.
Denisa Vološčuková,
hovorkyňa projektu Kamenné srdce

RNDr. Ján Madarás, PhD.

Vážení
áž í rodičia,
diči priatelia
i li šškoly
k l
Občianske združenie CHABIK si dovoľuje
uchádzať sa o 2% z vašich daní.
ne zaujímavý život. Dovtedy neznáma surovina – sklo – v rôznych
formách a podobách pretvárania,
každé pracovisko iné a zaujímavé
a hlavne veľa mladých dievčat.
S výstavbou závodu začali
v roku 1962, o dva roky neskôr
už stáli prvé objekty s dominantou
vysokých komínov. Základným
druhom výroby bola výroba sklenených rúr tvaroviek, žiarovkové
banky, rúrky a rúročky z olovnatého skla. Neskôr sa z Červeného
mosta presťahovala výroba
laboratórneho skla a teplomerov

sklárni nezostal takmer kameň na
kameni, a nemyslím teraz obrazne,
pretože v týchto dňoch tam usilovne búrajú bývalé výrobné haly
i dominanty – komíny. Jeden vraj
zostane.
Píšem o tom nielen preto, že
nám fotograﬁe ponúkol pán Jozef
Klačka, pretože sám som prežil
päť zaujímavých rokov v tejto fabrike, ale aj preto, lebo veľa pamätníkov na bývalé Technické sklo ešte
v Devínskej má právo si spomenúť
a dozvedieť sa o osude „ich“ fabriky.
Peter Krug

Za rok 2013 sme od vás dostali 8 278 ,- EUR, z ktorých sme zabezpečili :
- šatníkové skrine
- stoly a stoličky do jazykovej učebne
- interaktívnu tabuľu do jazykovej učebne
- farby na vymaľovanie lavičiek a učební
Vďaka vašej ﬁnančnej podpore vybudujeme pre vaše deti pekné
a bezpečné prostredie, nové učebne vybavené modernými učebnými
pomôckami, zapojíme sa do zaujímavých projektov.
Ak ste sa rozhodli ﬁnančne prispieť na OZ Chabik svojimi
2% z daní z príjmu, tu sú údaje, ktoré budete potrebovať:
Názov/obchodné meno: CHABIK
Sídlo: Ivana Bukovčana 1, 84107 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO : 31794262
Za Vašu pomoc ďakujeme
Konateľ OZChabik: Ing. Štefan Migaľa, riadi. školy: Mgr Renáta Balogová
www.bukovcana.sk
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Devex 03-2015.indd 3

20.3.2015 11:07

Ivo Peran

znie v našom kostole
Omšové ordinárium inšpirovalo
mnohých hudobných skladateľov
k veľkým dielam. Chorvátsky
františkán Ivo Peran nebol výnimkou
a jeho „Hrvatska pučka misa“ sa
spieva aj v našom kostole.
Slovo „ordinarius“ je latinského
pôvodu a v liturgickej reči „ordinárium“ predstavuje pravidelné, stabilné časti svätej omše: Kyrie (Pane,
zmiluj sa), Glória (Sláva Bohu na
výsostiach), Credo (Verím v Boha),
Sanktus (Svätý, svätý) a Agnus Dei
(Baránok Boží). Texty ordinária sú
úradnými liturgickými textami, teda
texty liturgicky záväzné, z väčšej
časti celocirkevne a liturgicky povinné. Naproti tomu je „proprium“,
teda menlivé časti omše, ktorými
sú prevažne piesne ľudu. Tie sa
v priebehu roka menia podľa liturgických období (Advent, Vianoce,
Pôst, Veľká noc a cezročné obdobie), aby svojim textom a melódiou
vyjadrili náladu daného obdobia.
Hoci texty ordinária sú nemenné,
ich melódia môže byť v jednotlivých
liturgických obdobiach rozdielna,
aby umocňovala jeho náladu.
Mnohí hudobní skladatelia sa
v minulosti a aj v súčasnosti inšpirovali
svätou omšou, predovšetkým jej
štandardnými časťami a skomponovali nádherné diela pre orchester,
zbor, sólistov atď. Tie sú určené na
koncertné prevedenia (G.Verdi Requiem, L.Beethoven Misa solemnis,
W.A. Mozart Korunovačná omša
apod.). Existujú však aj omše ako
hudobné diela , ktoré skladatelia
napísali pre veriaci ľud, aby ich
spieval priamo v kostole počas slávenia svätej omše. Jedným z takýchto
hudobných skladateľov bol Ivo
Peran. Chorvát, ktorý žil v rokoch
1920-2003 a pôsobil ako františkán

a rímsko-katolícky presbyter. Venoval
sa aj hudobnému komponovaniu,
najmä písaniu omší. Napísal ich celkom 17. Najznámejšia je „Hrvatska
pučka misa“ (Chorvátska ľudová
omša) pre dvojhlasný zbor a klavírny
alebo organový sprievod. Použil
pritom aj celosvetovo známe cirkevné nápevy, čím sa jeho omša stala
rýchlo obľúbenou. Spieva sa pri
chorvátskych bohoslužbách v Chorvátsku, v Rakúsku a odnedávna aj
v našom kostole.
Pôvodná Peranova omša je v spisovnej chorvátčine. Nakoľko naše
bohoslužby vedieme v burgenlandskom variante chorvátčiny, tak sme
texty pre Kyrie, Glóriu, Sanktus a Agnus Dei preložili do „gradišćanskohrvatskeho“ jazyka a s ohľadom na
prízvučné slabiky a prízvučné (rytmické) doby prispôsobili melódiu.
Vznikla tak úprava Peranovej omše
v burgenlandskej chorvátčine. Nápevy sú jednoduché, melodické,
napísané v durovej tónine, ktorá im
dáva neutrálny až mierne radostný
charakter. Želáme si, aby sa Peranova ľudová omša v našom kostole rýchlo „udomácnila“ a mohli
sme v blízkej budúcnosti nacvičiť
a pri svätej omši spievať aj ďalšie
„hrvatske pučke mise“ a obohatiť tak
svoj repertoár.
Pozývame vás zaspievať si
Peranovu Hrvatsku pučku misu na
najbližšej chorvátskej svätej omši
v našom kostole v nedeľu 22.marca 2015 o 8:00 hod. Bude to
ešte v pôstnom období (5.pôstna
nedeľa), takže budeme spievať len
nasledovné časti: Gospodine, smiluj
se (Kyrie), Svet (Sanktus) a Agnjac
Božji (Agnus Dei). V pôstnom období
sa totiž vynecháva Gloria (Slava
Bogu na nebesi). Credo (Vjerujem
u jednoga Boga) v Peranovej omši
nie je, preto ho recitujeme.

GoodSports International Slovensko
usporiada 2. apríla 2015 v telocvični ZŠ. I. Bukovčana 3

FLOORBALOVÝ TURNAJ

Od

8.30

do

15.45 h

registrácia priamo na mieste
Katarína Mózsiová 0902 705 507

Nikoleta Hrušková

LYŽIARSKY VÝCHOVNO - VÝCVIKOVÝ KURZ

Pridajte
P
id jt sa k nám
á
Nie každý štvrtok to vyjde. Ale keď sa to podarí, tento deň je pre mňa
sviatok. Môj manžel sa osprchuje, oholí, navonia a pekne sa oblečie. To
isté urobím aj ja. A vyrazíme...
Vyrazíme do Istra Centra do príjemného malého kolektívu, k veľmi
chápavému a láskavému učiteľovi so zmyslom pre humor. Strávime 1,5
hodiny pohybom a smiechom, niekedy nám to ide, inokedy nám to vôbec
nejde. Robíme niečo pre svoje telo, aj pre svoje manželstvo. Bavíme sa.
Po dlhých rokoch v neustálej spoločnosti našich malých detí, sa cítime slobodne a sami pre seba. V tesnom objatí. Každodenný kolotoč povinností
sa spomalí, na chvíľu vystúpime.
Chcete to aj vy? Je to príjemná predstava?
Pridajte sa k nám a príďte si aj vy ... zatancovať...
Natália Pavelková Mrázová

Tento rok sa opäť podarilo žiakom ZŠ P. Horova absolvovať v termíne od 1. februára do 6. februára 2015 lyžiarsky výcvik. Plných
šesť dní strávilo 22 žiakov 7. a 8. ročníka priamo na kopci na chate
Kosodrevina na juhu Chopku. Striedali sa dni so snežením, hmlami,
ale aj slnkom zaliatymi svahmi. Pod vedením skúsených inštruktorov sa
naučili začiatočníci lyžovať, pokročilí lyžiari zvládli aj ťažšie zjazdovky.
Snoubordisti sa naučili a zdokonaľovali v ovládaní svojej dosky. Každý
deň po celodennom lyžovaní mali večer k dispozícii výber programov.
Hranie X - box, stolový futbal, stolný tenis, šípky, biliard a diskotéka. V stredu v rámci oddychového popoludnia sme boli kabínkovou lanovkou
na Chopku s výškou 2024 m n. m. Cestou na lyžiarsky výcvik si žiaci
prezreli neďaleko Banskej Bystrice v obci Podkonice Slovenské lyžiarske
múzeum.
Mgr. I. Kralovičová, Mgr. K. Paxnerová

Bohatý nie je ten, kto má najviac,
ale ten, kto potrebuje najmenej.

DEVEX 4

Devex 03-2015.indd 4

20.3.2015 11:07

Fašiangová zábava ako
Kde bolo, tam bolo, za sied- v rozprávke
mimi horami a siedmimi dolinami je
dedinka a v nej Klub dôchodcov.
V utorok na fašiangovej zábave sa
tam stretli rozprávkové bytosti.
V miestnosti preplnenej členmi
dôchodcami mali sa veru na čo
pozerať. Pri dobrej hudbe, ktorá
vždy vie rozohriať naše srdiečka
a dodá celému programu príjemný zážitok.
Ako prví sa prišli predstaviť
zabávajúcim členom skupinka
bledomodrí šmolkovia.
Tatko Šmolko si viedol Šmolinku
za ruku, Čačko so Žemlošom,
Hundroš s Babrošom.
Svojpomocne ušité oblečenie,
prispôsobené masky na tvári,
prišité uši aj modré rukavice,
všetko, aby to farebne ladilo. Tatka
Šmolka hriala bohatá brada. Iste
predišiel chrípkovej epidémii.
Ako druhí sa predstavili Traja
mušketieri v plnej paráde. Bolo sa
na čo pozerať, nemali chybu. Perfektné kostýmy, vymaľované fúzy
a v rukách kordy.

Prekvapil nás aj manželský pár,
predstavili sa ako trampovia.
V skromnom oblečení, klobúk na
hlave, na chrbte ruksak. Dáma
mala okuliare a deku cez rameno.
Dobrý nápad zapadol tiež medzi
ostatné masky.
Keď to vyzeralo, že už sú všetky
masky predstavené, ešte s veľkým
rachotom pribehli do miestnosti
traja čerti. Perfektne upravení, ako
sa na čertov patrí: čierny kostým,
na chrbte červený plášť, s dlhými
jazykmi a rožkami na čapici.
V rukách mali reťaze, s ktorými
chytali a zamotávali nohy osobám, ktoré si vybrali. Boli ako sa
povie čerti čertovsky dobrí.
Každá maska sa snažila nejakým
spôsobom zabaviť prítomných
hostí.
Po odmaskovaní bola tombola, na
ktorú sa členovia klubu tešili, lebo
darčekov do tomboly bolo veľa
pripravených.
Na záver večera pochovávali
basu. Farár s miništrantom za
sprievodu smútočného pochodu
a hrobárov, ktorí niesli máre s basou do sály a s plačkami, ktoré
oplakávali, že už sa končí zábava.
Farár predniesol smútočný príhovor nad basou, ktorú odniesli na
ročný odpočinok.
Vedúca klubu pani Danka
poďakovala všetkým za účasť
na fašiangovej zábave.

Tretia v poradí bola maska
útla postavička s menom Ferdo
Mravec. Predstavte si čo jej
dalo práce vyrobiť si kostým aj
s trupom, ako má mravec na zadku. Zaujímavý nápad a pritom
pekný.
Štvrtá maska bola dáma
v čiernom oblečení. Šaty zdobené
striebornými hviezdičkami, na
hlave mala čiernu korunku, tiež
so striebornými hviezdičkami a na
tvári masku strieborného mesiaca.
Predstavila sa ako Kráľovná noci.
Pekné, ako nočný vánok.

My, členovia, zase ďakujeme
jej, že zabezpečuje pre
členov klubu rôzne krúžky,
prednášky, zájazdy aj tanečné
zábavy.
Ďakujeme aj obsluhujúcemu
personálu, ktorí sa o nás celý
večer staral.
Rozprávkový večer masiek sa vydaril a ako sa hovorí na koniec
rozprávky:
A zazvonil zvonec a rozprávky
bol koniec.
O rok sa stretneme znova...
Tatko Šmolko (TI)

8. reprezentačný ples DFS Grbarčieta

Vydarený, radostný
V sobotu 24. januára 2015 sa
členovia súboru spolu so svojimi
rodičmi a priateľmi znovu stretli na
svojom už 8. reprezentačnom plese,
tradične v prekrásne vyzdobenej
sále DK Devín. Ples sviatočne otvorili tanečníci súboru. Prekvapením
pre hostí boli pozvaní tamburáši z
Čunova - Čunovski bećari.
Spoločnou choreograﬁou, ktorá
roztlieskala vypredanú sálu DK
Devín urobili Grbarčieta prvý krok k
vzájomnej spolupráci s Čunovskími
bećarmi do ďalšieho obdobia. Po
slávnostnom otvorení plesu prišiel
2. neočakávaný moment, keď
umelecká vedúca DFS Grbarčieta
Nikoleta Griezlová prevzala z rúk
starostu MČ DNV Milana Jambora
ocenenie za reprezentáciu MČ a
prácu s deťmi a mládežou v DFS
Grbarčieta.
Atmosféra plesu bola rodinná,
uvoľnená a všetci sa veľmi dobre
zabávali. Nechýbalo ani výborné
jedlo a prívetivá obsluha. Hudobná skupina Fantóm vytrvalo
hrala až do rána. Smiechu a radosti si účastníci užili aj pri losovaní
tomboly. Bola bohatá vďaka:
Kvetinárstvo Begra, Lekáreň pri
Radnici, Textil Jecková, Bistro Jeck,
Nákupný Raj Gabriela, Kad-

erníctvo na terase, Drogéria Teta,
Železiarstvo Ediali, M-Optika,
Kaderníctvo Lovasová, Vínotéka
Marlov, pizzeria Corleone u Kmotra, Bižutéria Bijoux, Papierníctvo
Paci, Salón Ester, Kaderníctvo P&P,
Záhradkárske potreby Herba, TV
servis Baláž, Sklenárstvo Královič,
Penzión Helios, Reštaurácia u Michala, Železiarstvo na Opletalovej
ul., Včelárstvo Dedinský, starosta
MČ DNV
rodiny: Peretić, Bičkošová,
Matkovčíková, Rybárová,
Štefeková, Budinská, Boháčová,
Šimkovičová a množstvo
nemenovaných darcov a
priaznivcov súboru
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýkoľvek spôsobom pričinili
o to, že sa aj 8.reprezentačný
ples DFS Grbarčieta úspešne
vydaril.
ee

Fašiangy, Turice,
Veľká noc príde, spievali klienti
Domu sociálnych služieb Senecio,
n.o v pondelok 16.2.2015, kedy
pripravili zamestnanci DSS Senecio,
n.o. klientom fašiangové posedenie. S dobrou náladou, v príjemnom, vyzdobenom fašiangovom
prostredí. Pri občerstvení sa zabávali
a zaspomínali na staré časy. Posedenie im spríjemnili tanečníci
spoločenských tancov Klubu seniorov, krásne odetí, ktorí niektorých,
ktorým to zdravie dovolilo, aj roztancovali.
Ako sa našim klientom páčilo?
Hodnotenie aspoň jednej klientky:

pani Gitka: fašiangová oslava sa mi
páčila. Poďakovanie patrí hlavne
personálu a organizátorom, ktorí sa
o ňu postarali. Hudba bola výborná,
primeraná nášmu veku. Pripomenuli
sme si „naše mládí“ a roky, keď sme
vládali. Aj celý program bol na úrovni. Chýbalo nám zdravie, aby sme
mohli prejaviť našu nadšenú náladu.
Veľmi rada by som si zatančila, keby
som mohla. Už sa musíme zmieriť
s tým, čo nám život dal. Ešte raz
vďaka.
Božena Janečková, pracovná
terapeutka DSS Senecio,n.o.
DEVEX 5
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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. 4. o 15.00 h 70. výročie oslobodenia DNV

- kladenie vencov pri pomníku padlých (Námestie 6. apríla)
Miesto: Istrijská 6,
12. 4. O 16.30 h Poprepletko

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo pod hríbikom
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50
18. 4. o 18.00 h Posledné mesiace

- komorná dráma od Furia Bordona
Dojímavá hra, plná emócií, ale i bystrého ironického
humoru, ktorá v žiadnom prípade
nepôsobí beznádejne.
Účinkujú: František Kovár, Lucia Lapišáková a Přemysl Boublík
Miesto: veľká sála Istra Centra,

Historické a kultúrne vzťahy Slovákov a Chorvátov

O knihe

Matúša
Kučeru

V nedeľu 1. marca sa v priestoroch Múzea kultúry Chorvátov na
Slovensku Slovenského národného
múzea v DNV uskutočnila beseda
s členom prezídia Matice slovenskej, historikom a popularizátorom slovenských národných dejín
Dr. h. c. prof. PhDr. Matúšom
Kučerom, DrSc. Cieľom besedy
bolo priblížiť historické a kultúrne
vzťahy Slovákov a Chorvátov, ktoré
prof. Kučera spracoval v podobe
zaujímavej knižnej publikácie
Slováci a Chorváti. Táto kniha patrí
medzi diela, ktoré môžeme nazvať
z hľadiska slovenskej histograﬁe

zrodu Slovenskej republiky poslancom Národnej rady SR
a Ministrom školstva, vzápätí sa
stal prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku a v republike Bosna a Hercegovina.
Bolo preto len otázkou času kedy
pán profesor svoje skúsenosti
z diplomatickej misie skĺbi so svojimi odbornými vedomosťami profesionálneho historika a prinesie
nám historické a kultúrne vzťahy

prelomovými, keďže na Slovensku
doteraz nevznikla práca podobného charakteru a záberu. Široko
koncipovaný pohľad na dejiny
dvoch slovanských národov, spo-

Slovákov a Chorvátov v podobe
novej pútavej knihy.
Juraj Strempek
Účastníkmi besedy boli aj Ankica Vlašič, splnomocnenec

jených nadlho spoločným štátny
celkom, Uhorským kráľovstvom,
ponúka objavné čítanie o paralelách i špeciﬁkách historického vývoja oboch národných spoločenstiev
a rozličným dimenziách ich vzájomných vzťahov cez stáročia.
Profesor Matúš Kučera bol v čase

veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku, prof. Podolák
z Trnavskej univerzity, Roman
Michelko, riaditeľ vydavateľstva
Slovenský spisovateľ a plná sála
múzea kultúry Chorvátov SNM
na Istrijskej domácich i hostí.
r

20. - 24. 4. 2015 Deň Zeme

- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov
materských a základných škôl v DNV venovaný
mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Organizované podujatia Istra Centrum,
25. 4. o 13.30 h Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2015

- IX. ročník podujatia pre verejnosť, program:
skupiny historického šermu, tanca,
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch
Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-Devínska Nová Ves, Istra Centrum

Marika to vie
Vyhmatnúť tému, pútavo ju spracovať a ponúknuť ju
čitateľovi.
Tak sa stalo aj nedávno, keď ponúkla na trh prostredníctvom
vydavateľstva IKAR útlu knižôčku (už deviatu) so 6x9 postrehmi zo
života s podtitulom 6x9 pohladení pre (nielen) a ženskú dušu a s titulom
Aj blondínky to vedia. Marika Studeničová, ešte nedávno žila
v Devínskej Novej Vsi, má tu kamarátov i priateľov a tak na krste 5. marca
tohto roka v kultúrnom stredisku na Vajnorskej sa, okrem mnohých osobností kultúry, ale aj športu, či spoločenského života, stretlo aj niekoľko
Novovešťanov. A ako hovorí autorka tejto knižôčky verí, že čitatelia (nielen z Devínskej) si v nej nájdu svoje pohladenie pre dušu.
Peter Krug
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Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Miloš ZGALINOVIČ
a Veronika VALOVÁ
Dalibor SOFKA
a Beata JANATOVÁ
Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Sabina ANOŠIOVÁ
Alica MAJEROVSKÁ
Denis ZÁBRANSKÝ
Dorota DROBNÁ

Miestny odbor Matice slovenskej
v DNV pozýva
v stredu 22. apríla 2015
na zájazd
do Veľkého Medera spojený
s návštevou termálneho kúpaliska
odchod autobusu ráno
o 08:00 hod. od Istracentra
záujemcovia sa môžu prihlásiť
u p. Ireny Olgyayovej
na tel. čísle: 0903 865 988

Spomienka

Sulejman ALIJAJ
PhDr. Michal GÁTRIK, Dr.Sc
Mária GERŽOVÁ
Alžbeta SRNKOVÁ,
rod. Šušláková
Gitka CHMELÍKOVÁ
Helena JAVOROVÁ,
rod. Ivanková
Nech odpočívajú v pokoji!

Mal nás všetkých rád
a chcel ešte žiť,
ale prišla chvíľa,
keď nás musel opustiť.
Dňa 27.2.2015 sme si
pripomenuli jeho nedožitých
85 rokov. S úctou a láskou
si spomínajú na
Jozefa IVANA
manželka Terka, deti Marta,
Danka, Jožko s rodinami
a ostatná rodina.
Odpočinutie večné
daj mu pane.

Rozlúcka

Spomienka

Vitajte!

O dišli z našich radov

Vo štvrtok 19. 2. 2015 sme
sa rozlúčili s našou drahou
manželkou, mamou, babkou
Gitkou CHMELÍKOVOU
ktorá nás náhle opustila
16. 2. 2015 vo veku 62 rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi
venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Stále je ťažko a smutno nám
všetkým. Nič už nie je také,
aké bolo predtým. Všade okolo
chýba aj po rokoch tvoj hlas.
Mala si rada život, my Teba
a Ty nás. Skromná a láskavá si
bola vo svojom živote a veľká
vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto ťa mal rád nemôže
zabudnúť. Tak ako voda
svojim tokom plynie, krásna
spomienka na Teba nikdy
nepominie. Piateho apríla
uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustila naša mamička,
manželka, babička, dcéra,
sestra, teta a krstná mama

Píšem
o
oslobodeniach,
ktoré sme zažili, prípadne ktoré
očakávame, lebo slávenie Veľkej
noci zostane úplne nepochopené,
ak si veľkonočné sviatky nespojíme s oslobodením. Zaiste, niekto
na Veľkú noc vidí len tradície,
ktoré tvoria „pridaný“ folklór, ale
v našej kultúre ide jednoznačne
o náboženské sviatky, ktorých
jadrom je oslobodenie. Kto čo len
trochu pozná Bibliu, vie, že veriaci
Židia chválili Boha za oslobodenie z otroctva, ktoré bolo celkom
konkrétne, teda ekonomické, sociálne a politické. Nezostali však
pritom, lež pýtali sa na príčiny,
na základnejšie otroctvo, ktoré
spočíva v ľudskom hriechu a strachu zo smrti. Skutočným vyslobodením nemalo by len dočasné
víťazstvo nad nepriateľmi, ale
viera v Boha, ktorý oslobodzuje. Ježiš Kristus slávil Veľkú noc
v rámci židovskej tradície, ktorá
videla oslobodenie v spolupráci
s Bohom. Sám sa dal Bohu natoľko
k dispozícii, že mu slúžil až po
smrť na kríži. Kresťanská viera
vyznáva, že Ježiš zomrel z lásky
pre svet a Boh ho zjavil ako vyslobodeného zo smrti, povýšeného
do Božej slávy. Veriť to možno len
vtedy, ak sami túžime po prekonaní

2.4.
3.4.
4.4.
Ildikó AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku a dobro
nikdy nezabudne manžel
Miroslav, dcéry Lenka
a Michaela a vnúčik Martinko.

hriechu a smrti a robíme niečo pre
oslobodenie v dnešnom svete.
Vojna sa môže kedykoľvek
vrátiť a sociálno-ekonomické otroctvo sa môže pritvrdiť. Martin L.
King, americký kazateľ, kedysi vystihol, prečo ľudia bojujú proti sebe
a prečo sa nenávidia: „Boja sa
preto, lebo nič o tom druhom nevedia. A nevedia preto, lebo nekomunikujú. A nekomunikujú preto, že sú
rozdelení.“ Rozdelení nie sme len
na bohatých a chudobných, Rusov
a Američanov, ale aj na mladých
a starých. A rozdelení, odcudzení,
ba nepriateľskí aj zostaneme, ak
nebudeme hľadať vieru, ktorá
oslobodzuje.
Veľká noc je pre mňa slávením
skutočného oslobodenia. Milí
čitatelia Devexu, milí obyvatelia
našej Devínskej Novej Vsi, prajem
nám všetkým túžbu po oslobodení
z toho, čo nás ťaží, z našich strachov, záťaží a bied. Keď budeme
túžiť, budeme aj konať. K týmto
veľkonočným túžbam prajem aj
oddych, povzbudenie a radosť
z ľudí i prírody.
Karol Moravčík, farár
katolíckej farnosti
Bratislava
– Devínska Nová Ves.

Bohoslužby
B
h l žb v Kostole
K t l Ducha
D h Svätého
S ätéh v Dev.
D
N.
N Vsi:
V i
29.3.

Spomienka
Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Dňa 29.3.2015 uplynie
10 rokov čo nás navždy
opustil náš drahý
Štefan PREISINGER
Veríme, že si na neho tak
ako my, spomeniete všetci
, ktorí ste ho poznali.
S láskou na neho spomína
celá rodina Šimkovičová.

VEĽKÁ NOC 2015
Onedlho budeme v Európe sláviť 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Deň konca vojny sa kedysi nazýval aj dňom oslobodenia.
My, čo sme si svoje odžili pod dozorom Sovietskeho zväzu, sme obdobie po vojne až za také úžasné oslobodenie nepovažovali, ale isté
je, že pod nacizmom by sa žilo omnoho horšie. Kým pre generáciu
mojich rodičov znamenal koniec vojny obrovskú úľavu a dôvod na
poďakovanie, pre moju generáciu bol takým medzníkom november
1989. Rozpad celého komunistického bloku od Berlína po Vladivostok
bol mimoriadnou udalosťou a oslobodením. Samozrejme, zasa nie
bez výhrad a sklamaní. A to až takých, že dnes začíname čakať na
oslobodenie z toho, v čom žijeme v súčasnosti.

5.4.
6.4.

– Kvetná nedeľa
– 8.00, 9.30, 11.00, 19.00;
– Zelený štvrtok
– 19.00;
– Veľký piatok
– 17.00;
– Biela sobota
– od 9.00 do 19.00 poklona pri obraze Ježišovho hrobu;
veľkonočná slávnosť začína pri západe slnka o 19.30;
– Veľkonočná nedeľa
– 8.00, 9.30, 11.00, 19.00;
– Veľkonočný pondelok
– 8.00, 11.00.
DEVEX 7
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Jubilant Juraj Cvečko
- osemdesiatnik
V marci tohto roku oslávi významné životné jubileum,
osemdesiate narodeniny, jeden z iniciátorov revitalizácie
a inštitucionalizácie chorvátskej menšiny na Slovensku
Doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc. Pri tejto príležitosti mu redakcia chorvátskeho časopisu Hrvatska rosa položila
niekoľko otázok. Dovoľte, aby
sme tento rozhovor ponúkli, vážení
Novovešťania, čitatelia Devexa aj
vám, aby sme vám stručne predstavili
jubilantov život, prácu a jej prínos pre
spoločnosť a predovšetkým pre chorvátsku menšinu na Slovensku.
Pred osemdesiatimi rokmi, krátko
pred jarnou rovnodennosťou,
pribudlo do rodiny Cvečkovcov
v poradí už ôsme dieťa.
Životaschopné, úspešné v škole,
angažované už v mládeneckom
veku. Čo ťa, Juraj, nasmerovalo
na tvoju životnú profesijnú orientáciu?
Od detstva som mal rád prírodu,
v ktorej som vyrastal. Polia, lesy,
lúky a k nim patriace zvieratá boli
súčasťou môjho detstva. A tam
niekde sa zrodil môj budúci vzťah
k poľnohospodárstvu, ktoré sa stalo
neskôr mojou profesiou. V rámci nej
a vďaka prestavby a modernizácie poľnohospodárskej výroby som
otcove kone umiestnil pod kapoty
traktorov, ktorými som ťahal šesticu
pluhov, brán a sejačiek. Pritom
som externe študoval nové metódy
pestovania plodín a uplatňoval ich
v praxi. Novú technológiu a techniku
som riadil spočiatku na regionálnej,
neskôr na rezortnej úrovni. Že sa
mi darilo, potvrdzuje získaná pedagogická i vedecká hodnosť, ako aj
rezortné vyznamenania.
Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a ovocinárstvo sa v histórii
tvojho rodiska historicky spája
s chorvátskou kolonizáciou.
A možno i tu nachádzaš spojivo
s tebou.
Určite, veď Chorváti, ktorí sa v 16.
storočí usadili okrem mnohých iných
niekdajších obcí dnešného Slovenska
aj v okolí Bratislavy boli predovšetkým
poľnohospodári a najmä vinohradníci. A touto profesiou sa zaoberali aj
moji rodičia, a v takomto rodinnom
prostredí som aj ja vyrastal. Rodičia
sa mi od narodenia prihovárali
v chorvátčine. Mojím materinským
jazykom je chorvátčina. Bol to ge-

neráciami prenášaný, dnes síce
archaický, no stále živý jazyk, ktorým
sme navzájom komunikovali aj medzi
súrodencami. V chorvátčine sme sa rozprávali aj s kamarátmi na ulici a keď
som podrástol, na mandolíne som si
vyhrával a pritom spieval chorvátske
pesničky. A spievam ich dodnes, už
však pod dirigentskou taktovkou profesionálneho dirigenta.
Neskôr moja podvedomá túžba
spoznať stáročia vzdialenú pradomovinu vyšla na povrch v mimoriadne
vhodných politicko-spoločenských
podmienkach na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia. Túto možnosť sme
spolu s ďalšími zanietencami a s podporou môjho brata, vtedajšieho starostu DNV, využili a začali sme intenzívne pracovať na inštitucionálnom
organizovaní života Chorvátov na
Slovensku. V roku 1990 sme založili
Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi a následne v Čunove,
Jarovciach a Chorvátskom Grobe. Po
prvom kongrese si všetky štyri spolky
zvolili strešnú vrcholnú inštitúciu
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, ktorého som sa stal na prvých
dvadsať rokov predsedom.
Vďaka tomuto vo veľkej miere tvojmu organizačnému úsiliu došlo
k legislatívnemu uznaniu chorvátskej národnostnej menšiny
ako autochtónnej menšiny na
Slovensku. Dá sa po štvrťstoročí
vyčísliť jej prínos pre spoločnosť?
Na to je v tomto časopise príliš
málo miesta. Len aktivity v oblasti
kultúry sa každoročne rozrastali čo
do počtu i do celospoločenského výz-

namu. Takmer desiatka folklórnych
súborov tvorí ťažisko kultúrneho
života v štyroch obciach, prispieva ku
kultúrnym aktivitám hlavného mesta
a reprezentuje Slovensko v zahraničí.
Kolonizácia v 16. storočí posilnila
slavicitu kolonizovaného územia,
dnes
chorvátska
národnostná
menšina obohacuje multikultúrny obraz Slovenska.
Aktivity spolkov vústili napríklad do
monograﬁcky spracovaných dejín niekdajších samostatných obcí.
Výskumné projekty cezhraničnej
spolupráce odkrývajú prerušené
užitočné väzby a umožňujú ich
oživovanie.
Každá zo spomenutých oblastí predstavuje množstvo
podujatí, kolektívy dobrovoľníkov,
množstvo nezištnej aktivity sprevádzanej obeťami a nadšením. Ak to
mám zhrnúť, potom dobrá vec sa
vydarila, žije a má budúcnosť. Tú už
dnes zabezpečuje mladá generácia.
A já jej v tom držím palce a som

ochotný, kým mi to zdravie dovolí, jej
v tom pomôcť.
V tomto vyjadrení je zhrnutý aj
tvoj prínos, dúfame, že aj uspokojenie, odmena za vynaložené
úsilie.
Pri takomto životnom jubileu sa
musí jubilant obzrieť. Nenachádzam
prázdne, nevyužité miesta a nie je to
len moja neskromnosť. Napokon si to
všimlo i prostredie, v ktorom som sa
vyskytoval. Okrem profesijných odborných ocenení sú to ocenenia za
moje aktivity v národnostnej menšine
doma i v zahraničí. Vážim si udelenie vyznamenania „Red Danice
Hrvatske“ prezidentom Chorvátskej
republiky, Pribinovho kríža II. triedy
prezidentom Slovenskej republiky,
ako aj ocenenie Chorvátskeho
kultúrneho spolku vo Viedni vyznamenaním METRON. Za významné
ocenenie mojej práce považujem, že
začaté dielo má pokračovateľov.

POĎAKOVANIE
všetkým priaznivcom a podporovateľom
chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi
Dovoľujeme
si
úprimne
poďakovať všetkým vám za
priazeň, ktorú ste nám prejavili
vaším sponzorským príspevkom
do tomboly tradičného
24. chorvátskeho bálu,
ktorý sa uskutočnil 14. februára
2015 v Devínskej Novej Vsi a na
ktorom sme vás prezentovali ako
oﬁciálneho sponzora, prispievateľa
a podporovateľa tradičnej miestnej
kultúry. Tento váš dar prispel nepochybne k úspešnému priebehu
tohtoročného bálu. Dovoľujeme si
predstaviť vás aj čitateľom Devexu:
A a M Autoservis, DNV, AQUA
SLOVAKIA, Ján Beseda, Istrijská,
CLUB RESTORAN COLONY,
DÁRIA, Eisnerova ul, DENTAL STUDIO, Z. Matušových , Piešťany,
DRUŽSTVO PODIELNIKOV DEVÍN,
Záh. Bystrica, ENCINGER spol.
s. r. o. export – import, Jadranská 13, Bratislava, EVIČKA A
OTO GREGOROVCI, FRAGOLINO PIZZA, G.J.S spol s.r.o., P.
Golkovský, Bratislava, GULIŠ Ferdinand s manželkou, CHORVÁTSKY
KULTÚRNY SPOLOK v DNV,
IDM-CAR,s.r.o., Vincent Šimkovič,
AMBOR Milan, starosta mestskej
časti DNV, J.a R. AUTODOPRAVA,
Ján Kaiser , J. SABO, drevotokár,
KADERNÍCTVO, Lovasová Jarmila,
Kaderníctvo NA TERASE, Magda

Hujsová, Kaderníctvo POD KINOM, Opletalova, Kníhtlač GERTHOFER, Lekáreň FIALKA, Karlova Ves, Lekáreň LIBERI, Lekáreň
NADA, PharmDr. K. Kandráč, P.
Horova, Lekáreň PRI RADNICI,
Dr. Grešnerová, Istrijská, Lekáreň
PRI STANICI, Pharm., Slavomíra
Šormanová, MINISALÓN, Ládyová, MINISALÓN, Tomášová,
MOTÝLIK, produkty pre zdravie,
Penzión HELIOS, PERETIČ EVA
a IVICA, Piváreň U JUMBA, Pizza
FRAGOLINO, PNEUSERVIS M.
BRÓDY, Istrijská , Reštaurácia
CORLEONE, Reštaurácia, denný
– nočný bar, ISTRIJA, Istrijská,
Reštaurácia U MICHALA , Istrijská
, Rodina MIKLETIČOVÁ, SLOVENSKÉ NÁ-RODNÉ DIVADLO,
Bratislava Hudobno-spevácky súbor ROSICA, ŠTÚDIO KRÁSY,
Barbora Cvečko Bázliková, TEXTIL
JECKOVÁ, Hradištná 37, TV SERVIS, Ivan Baláž, Na Grbe 43,
VINÁREŇ Topoľčianky VÍNO
HUGO, Ignác Černay, Chorvátsky
Grob, VINOTÉKA MARLOV, Lovas
Maroš, VINOTÉKA LUDVIG, VITALOS spol s.r.o., Istrijská 47, Volejbalový klub ISTRIJA, W HOTEL, Opletalova, Záhradkárske potreby HERBA, Eva Valkovičová,ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ ŠKOLA, DNV
Srdečná vďaka
Chorvátsky kultúrny
spolok DNV
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v úspešnom kurze,
prijal 500 nových zamestnancov

BRATISLAVA 18. marca 2015 – Bratislavský maratónsky víkend
(27. – 29. marca) sa nezadržateľne blíži a nezadržateľne stúpa aj
záujem o toto najväčšie športové podujatie v našom hlavnom meste.
Počty prihlásených atakujú už métu 10 000 bežcov! Prvý raz v histórii ho naživo odvysiela RTVS, organizátorská agentúra Be Cool ešte
rokuje aj o prenose na českom kanáli ČT4 Sport.

ﬁrma prijala za rok 500 nových zamestnancov
2014 bol rokom obmeny produkčnej palety SUV
vozidiel
Bratislava, 16. marec 2015 – V roku 2014 vyrobil Volkswagen Slovakia (VW SK) 394 474 automobilov. Produkcia prevodoviek vzrástla o 6 % na 285 000 kusov. Výroba komponentov v Martine dosiahla rekordnú úroveň
34,9 milióna. Obrat vo výške 6,17 miliardy eur sa udržal
na stabilnej úrovni predchádzajúceho roku.
„Rok 2014 bol pre Volkswagen Slovakia rokom nábehov
nových produktov. Spustili sme
výrobu nového Volkswagenu
Touareg a nového Porsche
Cayenne a intenzívne sme sa
pripravovali na odštartovanie
produkcie novej generácie Audi
Q7. Zároveň produkcia komponentov v martinskom závode
dosiahla
rekordnú
úroveň.
V Stupave sme otvorilištvrtý
závod. Začali sme v ňom
vyrábať nástroje pre výrobné
linky, ktoré vyvážame do celého
sveta,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva
VW SK.
Produkcia automobilov v bratislavskom závode dosiahla
v roku 2014 úroveň 394 474 vozidiel. Športovo úžitkové vozidlá
(SUV) tvorili 48 % a mestské
vozidlá radu New Small Family 52 % produkcie. Bratislavský
závod vyprodukoval 285 000
prevodoviek. Výroba v martinskom závode vzrástla o 6,1 %
a dosiahla historický rekord 34,9
milióna komponentov.
“V roku 2014 sme vytvorili na
Slovensku nové pracovné miesta,
zamestnali sme 500 ľudí. Okrem
toho sme v Centre duálneho
vzdelávania otvorili dva nové
vzdelávacie programy pre absolventov stredných škôl,” uviedol A. Reimold. V spoločnosti
v roku 2014 pracovalo už 9 900
zamestnancov.
Obrat spoločnosti vo výške
6,17 miliardy eur, sa udržal na

stabilnej úrovni predchádzajúceho roku. Firma dosiahla výsledok
pred zdanením 1961 miliónov
eur. V roku 2014 na Slovensku
VW SK preinvestoval 232,9
milióna eur, ktoré smerovali
predovšetkým do výstavby novej
karosárne.
Objem nákupu komponentov pre produkciu vozidiel, prevodoviek a komponentov dosiahol v minulom roku úroveň 5,1
miliardy eur. Dodávky dielov zo
Slovensko pritom tvorili 41,9 podiel, čo vo ﬁnančnom vyjadrení
predstavuje 2,1 miliardy euro.
S podielom 28,4 % nasledovali
dodávky z Nemecka a 10,6 %
dodávky z Maďarska.
Export VW SK dosiahol
v roku 2014 úroveň 6,1 miliardy
eur. Zo Slovenska ﬁrma vyviezla
99,7 % vyrobených automobilov.
Najväčšími trhmi boli Nemecko
s 33,7 %, Čína so 17,5 % a USA
s 11,3 % podielom.
Albrecht Reimold ukončil
tlačovú konferenciu výhľadom
na prebiehajúci rok. „Rok 2015
bude pre Volkswagen Slovakia
výzvou. Začíname produkciu
novej Audi Q7. Staneme sa tak
závodom, ktorý ako prvý na svete začne vyrábať naftový plug-in
hybrid automobil – Audi Q7
e-tron. Znova tak preukážeme,
že zvládame obrovskú komplexitu výroby. Budeme preto
našich zamestnancov naďalej
intenzívne školiť a investovať do
rozvoja našich výrobných štruktúr
v krajine.
vm

ATAKUJE MÉTU 10 000 BEŽCOV
Organizátorom z agentúry Be Cool sa splnil sen spred dvoch rokov,
keď si zaumienili, že na štart jubilejného 10. ročníka ČSOB Bratislava
Marathon prilákajú aspoň tisícku maratóncov. „K dnešnému dňu
ich evidujeme už 1020 so zaplateným štartovým poplatkom,“ oznámil hrdo na stredajšej tlačovej besede v Bratislave
športový riaditeľ bratislavského mestského maratónu Marcel Matanin.
Celkovo sa do všetkých siedmich súťaží ČSOB Bratislava Marathon
2015 prihlásilo 10 100 záujemcov, z nich 8132 už zaplatilo štartovné.
Voľné štartové čísla sú okrem štaﬁet (vypredalo sa všetkých 400 miest
pre štvorčlenné tímy) ešte vo všetkých ostatných disciplínach.

Naše najmilšie...
Čo to tak môže byť? Niekto
z blízkych, nejaká vec, jedlo,
miesto alebo čo tak asi? Nie, nemusíte už ďalej hádať, s radosťou
to prezradíme.
My sme si pod toto slovné
spojenie skryli naše najmilšie,
najpútavejšie, najobľúbenejšie,
najzaujímavejšie a najčítanejšie
kamarátky –
knihy. Prečo?
Pretože je marec, mesiac venovaný knihám, a pretože my,
žiaci zo Základnej školy na
Ulici Ivana Bukovčana, máme
knihy radi ( a to nielen v marci) a
radi čítame . Piataci si napríklad
priniesli svoje najmilšie do školy
a prezentovali ich pred svojimi
spolužiakmi. Rozprávky, fantasy,

detektívky, komiksy, poviedky,
denníky - žánre od výmyslu
sveta zaplavili svojimi postavami
a pútavými príbehmi piatacké
triedy. Siedmaci si zobrali na
mušku Thomasa Brezinu, jeho
tvorbu, ktorá je mimoriadne
pestrá, a svoje projekty venovali
mnohým príbehom , ktoré vyšli
z pera tohto obľúbeného autora.
A ostatní? Obohatili napríklad
svojimi darovanými knihaminašu
knižnú burzu o nové tituly a tak
obohatili náš knižničný fond.
Viac kníh, viac čitateľov, viac
čitateľských zážitkov. Čítame
a čítať budeme, lebo kniha je pre
nás naj...
Soňa Škulová
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Nový dúbravský Kauﬂand
láka nakupujúcich výhodnými nákupmi
Obchodný reťazec Kauﬂand, známy svojimi nízkymi cenami a širokou
ponukou tovaru, otvoril novú predajňu na Harmincovej ulici v Dúbravke.
Dobrá dostupnosť aj z priľahlých mestských častí, množstvo parkovacích
miest a najmä výhodné nákupy prilákali už od prvých dní množstvo zákazníkov aj z Devínskej Novej Vsi.
Tajomstvo, prečo nakupujúci tak
radi navštevujú predajne Kauﬂand,
tkvie v denne čerstvom tovare,
širokom výbere produktov prvotriednej kvality a výhodných cenách.
Oddelenie ovocia a zeleniny je
denne zásobované čerstvým tovarom a okrem tradične kvalitných
slovenských výrobkov ponúka
Kauﬂand pod značkou K-Purland
produkty pripravené vo vlastnom
mäsokombináte. Ak si neviete zo
širokej ponuky pultových produktov
vybrať, ponúknite sa z pripravenej
ochutnávky alebo poproste o radu
školený personál. Naviac, voňavé
pečivo priamo z pece a čerstvé rezané kvetiny nájdete v Kauﬂande
po celý deň.
Kauﬂand si však uvedomuje, že
len dobré ceny a príjemné pros-

tredie nestačia a preto ponúka
zákazníkom širokú škálu záruk
a doplnkových služieb. Napríklad
zákazníci s malými deťmi sa
ľahko vyhnú sladkým lákadlám
pri pokladničnom páse vďaka
pokladni bez sladkostí. Pripravujete veľkú oslavu? Radšej nakúpte
pre hostí nápojov o čosi viac.
Neotvorené a nepoškodené fľaše
môžete v Kauﬂande po predložení
pokladničného bloku vrátiť do 14
dní. Bezproblémová výmena tovaru a dokonca 3-ročná záruka na
všetky elektrospotrebiče sú zákazníkmi oceňovaným beneﬁtom.
Spoločnosť Kauﬂand
Spoločnosť Kauﬂand patrí k lídrom
medzi obchodnými reťazcami
a v súčasnosti prevádzkuje viac ako
1 150 samoobslužných obchod-

ných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Obchodné domy Kauﬂand ponúkajú
veľa rôznych značkových produktov, atraktívne privátne značky
a širokú škálu regionálnych produktov. Spoločenská zodpovednosť
a ochranu životného prostredia
je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej politiky Kauﬂandu. Projekt Zelená ﬁliálka je jednou
z najnovších aktivít spoločenskej
a ekologickej zodpovednosti

Kauﬂandu. Kauﬂand zároveň
aktívne
podporuje
ochranu
životného prostredia aj neustálym rozširovaním ponuky trvalo
udržateľných výrobkov, ako sú
napr. „Healthy Seas“ ponožky.
Spoločnosť sa tiež zaviazala
k ochrane morí a svetových zásob
rýb.
Viac informácií na:
www.kauﬂand.sk
Kontakt pre médiá:
Martin Gärtner
hovorca@kauﬂand.sk

6. Kauﬂa
nd v Brat
islave!
Dňa 26.

februára
201
slávnostne
otvoril svoju 5 Kauﬂand
57. preda
na Slovens
jňu
ku. Nový o
bchodný d
ktorý je už
om,
šiesty v po
r
a
d
í
v
B
nájdete od
ratislave,
teraz v Dú
b
ravke
na Harmin
c
o
v
e
j
ulici.
Vážení zák
azníci, poz
ývame vás
čerstvosti
do sveta
a kvality za
výhodné ce
ny.

Tešíme sa
na vás!

www.kauﬂand.sk
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FASHION
POSITIVE

21. – 22. marca
Kasting na Nákupné maniacky
Dara Rolins | Škola štýlu
www.borymall.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI
bory_jar_inzercia_182x130_0315_dnv.indd 1

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

•

•

•
•

04 - SLUŽBY
•

•

•

•

•

Ján Polák
– ÚDRŽBA

VODOINŠTALÁCIE

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

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 RD v Čachticiach s 12á
pozemkom. tel.: 0908 810 813
Hľadám,
starší
Hľ
ľad
adám
dám kúpi
kkúpim
úpim
m st
star
arší
ší rrodinný
odin
od
dinný
ný ddom
om
(alebo stavebný pozemok) na
Grbe, alebo v starej Devínskej.
tel.: 0907 367 325

077 - RROZLIČNÉ
OZLI
OZ
L ČN
Č É
ČNÉ
•

•
•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55., tel.: 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
Mladá rodina s deťmi hľadá záhradu na prenájom (nie na bývanie).
tel.: 0908 449 013

Spolupráca s mestom, krajom a štátom pri riešení
dopravy
13.3.2015 14:44

Spoločný prístup
MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
sa podieľa na riešení neuspokojivej situácie vo verejnej doprave v Bratislave
a jej okolí. Spoločný prístup verejného
a súkromného sektoru. Profesionálna
spolupráca s mestom, krajom a štátom
pomôže MČ Bratislava - Devínska
Nová Ves vyriešiť najdôležitejšie dopravné úlohy. Predĺženie Eisnerovej
ulice smerom do Borov, do centra
mesta a na diaľnicu D2. Predĺženie
Saratovskej ulice smerom do Borov.
Po vybudovaní 4 pruhového prepojenia DNV do centra, môže MHD
fungovať efektívnejšie. Severne od
Borov sú umiestnené depá pre MHD,
ktorých realizácia môže zlacniť
MHD. V rámci obytných súborov
Kostolné, Podhorské a v predĺžení
Saratovskej ulice je spracovaný projekt terminálov integrovanej osobnej
prepravy (TIOP). Vychádza z nového
prístupu k riešeniu verejnej dopravy

v Bratislave, má prispieť k skvalitneniu a zatraktívneniu verejnej dopravy
i v DNV. Koordinované investície
do infraštruktúry mesta, kraja a štátu,
pomôžu k lepšiemu zapojeniu existujúcej koľajovej dopravy do verejnej
dopravy v Bratislave. Zavedenie
integrovaného dopravného systému
v DNV a Boroch vybudovanie terminálov integrovanej osobnej prepravy
umožní prepojenie železničnej, autobusovej, električkovej, automobilovej
– záchytné parkoviská, cyklistickej dopravy a zlepší kvalitu života v meste.
Na Cyklomoste Slobody máme
už viac ako pol roka sčítačku dopravy.
Za druhý polrok minulého roka prešlo
peši po moste 61 632 ľudí a 44 853
cyklistov. Na základe uvedených údajov predpokladáme, že roku 2014
prešlo po moste cca 200 000 ľudí.
Ing.arch. Milan Beláček

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• Neznámy páchateľ v čase od
20.00h do 22.00h dňa 13.02.2015
na Istrijskej ulici v podniku odcudzil
z voľne položenej bundy peňaženku,
v ktorej sa nachádzali osobné doklady, banková karta a ﬁnančná hotovosť
vo výške 50,-eur, čím poškodenému
25-ročnému mužovi pôsobil škodu
krádežou vo výške
110,-eur.
Neznámy páchateľ v čase o 15.32h
dňa 15.02.2015 na ulici J. Kostku
na parkovisku pred obchodným domom vylomil rampu, čím poškodenej
spoločnosti
spôsobil
škodu
poškodením vo výške vo výške 550,eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
19.00h dňa 17.02.2015 do 14.05h
dňa 18.02.2015 na ulici Istrijská
odcudzil z pivničnej kobky bicykel
zn. KellysImagine, lyžiarsky vak
zn.Blizzard, lyže zn. Völkl SL s viazaním zn. Marker spolu s palicami zn.
Leki, čím poškodenému 42-ročnému
mužovi spôsobil škoda krádežou vo
výške vo výške 1.990,-eur a škodu
poškodením vo výške 5,-eur.
• Hliadka PZ 26.02.2015 v čase
o 15.00h v Bratislave pri Devínskom
jazere kontrolovala motorové vozidlo zn. SsangYongMusso, ktorého
vodič bol vyzvaný, aby sa podrobil
dychovej skúške, ktorá preukázala

hodnotu 0,24 mg/l alkoholu v krvi.
34- ročnému vodičovi bol zadržaný
vodičský preukaz a bola mu zakázaná ďalšia jazda, nakoľko sa
dopustil priestupku proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
Neznámy páchateľ v čase od 20.00h
do 21.55h dňa 24.02.2015 na ulici
Pavla Horova poškodil dve sklenené
výplne na vchodových dverách
obytného domu, čím poškodenej
spoločnosti
spôsobil
škodu
poškodením vo výške 250,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
17.00h dňa 13.02.2015 do 17.30h
dňa 27.02.2015 na Istrijskej ulici
odcudzil z pivničnej kopky bicykel
zn. CannonadaleTrail SL 2, čím
poškodenému 34-ročnému mužovi
spôsobil škodu krádežou vo výške vo
výške 500,-eur a škodu poškodením
vo výške 40,-eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
20.00h dňa 03.03.2015 do 20.00h
dňa 04.03.2015 na ulici Jána
Poničana poškriabal pravý predný
blatník a pravé predné dvere na tam
zapakovanom motorovom vozidle zn.
Volvo C30, čím poškodenej 38-ročnej
žene spôsobil škodu poškodením vo
výške 200,-eur.
• Hliadky PZ v čase o 02.35h dňa
07.03.2015 v Devínskej Novej Vsi
zaistila 28-ročného muža, ktorý sa
dopustil priestupku proti verejnému
poriadku.
MK OrPzBa4

Čo prinesie jar pre futbalistov
Dňa 15.maca sa začínajú zápasy jarnej časti futbalových súťaži
v Bratislave. Do futbalového kolotoča sa zapoja aj všetky mužstvá
Lokomotívy Devínska Nová Ves.
Na túto tému poskytol rozhovor generálny manažér Lokomotívy
DNV Ing. Peter Zukal.
Pred jarnou časťou futbalových
súťaži krátky pohľad na jesennú
časť. Ako si spokojný z umiestnením jednotlivých mužstiev.
Celkovo som spokojný s postavením našich mužstiev v tabuľkách
jednotlivých súťaží.
Samozrejme
najviac
futbalová
verejnosť upriamuje pozornosť na
mužstvo seniorov. Seniori skončili na
prvom mieste, aj keď len o skóre, ale je
to veľmi dobrá východisková pozícia
pred odvetnými zápasmi jarnej časti
súťaže. Pochváliť za dobré umiestenie
môžem aj mužstvo starších žiakov a

mladších dorastencov, ktorí skončili
zhodne na druhom mieste svojich
súťaží. Ostatné mužstvá tiež dobre
reprezentujú futbal v Devínskej Novej
Vsi a už pred jarnou časťou súťaže
si zabezpečili zotrvanie vo svojich
súťažiach.
Vrcholom pyramídy je umiestnenie A mužstva, cieľ pre jarnú časť ?
Nechcem dopredu hovoriť o tých
najvyšších cieľoch. Buďme pri zemi.
Na druhej strane musím priznať, že
o postupe do III. Ligy sa hovorí čím
ďalej tým viac. Snažíme sa pripraviť

naše mužstvo čo najlepšie a potom
uvidíme. Dá sa povedať, že po prvých
piatich kolách jarnej časti budeme
vedieť na čom sme a tam sa určia
ciele. Ak sa nám podarí uspieť a nazbierame aspoň 12 bodov, budeme
sa sústrediť na postup. Ak nie, tak
náš cieľ je umiestenie do 8 miesta, čo
zaručuje zotrvanie v IV. Lige, ktorá sa
tento rok reorganizuje.
Ako prebiehala zimná príprava
mužstva?.
Ako som už vravel, že chceme
mužstvo pripraviť čo najlepšie a preto
absolvuje náš tím, pod vedením nového trénera, veľkú tréningovú záťaž.
Pripravovali sme sa na domácom
vedľajšom ihrisku a chodili sme aj za
kvalitným ihriskom s umelou trávou
do Karlovej Vsi. Seniori, ale aj dorastenci hrali zimný turnaj Bratislavského
futbalového zväzu. Zápasy zimnej
ligy seniori absolvovali každú nedeľu
na umelej tráve v Prievoze. Seniori
odohrali aj prípravné zápasy vždy
sobotu s kvalitnými mužstvami III.
Ligy. Pre túto zápasovú záťaž dostávajú veľký priestor v "A" mužstve naši
starší dorastenci a musím povedať,
že počínali si dobre. V konfrontácii
s mužstvami vyššej súťaže sme uspeli.
S mužstvom FK Tomášov sme vyhrali
4:2 a s FK Bernolákovo sme remizovali 5:5.
Došlo k zmenám v kádri, aktuálne
odchody, príchody?.
Z mužstva odišli hráči Marek
Rischer a Ondrej Penzeš. Obaja
boli tvorcovia hry a nahradiť ich
bude ťažké. Ale na druhej strane do
mužstva prišiel Marek Matiáš z FK
Melčice - Lieskové, ktorý bude určite
prínosom pre mužstvo a veríme, že
on ich nahradí. Trénuje s nami aj
Hashim Bakar, na ktorého góly sa spoliehame. Zaujímavé pre priaznivcov a
divákov futbalu v Devínskej Novej
Vsi bude príchod do mužstva troch

-Alfons, kedy si vlastne
poznal svoju ženu?
- Hmm, asi rok po svadbe!
•••
- Drahý, som ideálna žena?
- Nie, milá, ty ideálnu ženu
výrazne prekonáváš.
- A o koľko?v
- Tak o 40 kg.
•••
Manželia na koncerte.
Ona: - Fero, tu niekto spí!
On: -A kvôli tomu ma budíš?

Španielskych hráčov, ktorý študujú
v Bratislave. Jedná sa o brankára
Jaime Garcia Vázguez, záložníka
Jorge Garza Güell a útočníka
Diego Gutierez Ramos. Menovaný
Španiely hrali v svojej krajine kvalitné
súťaže, ako napríklad Güell III. ligu
a to predurčuje, že značne posilnia náš tím. Do mužstva prichádza
aj záložník Milan Jakubček zo FK
Stupava, brankár Bruno Laurinec a
obránca Martin Frič, obaja z ŠKP Inter
Dúbravka.
Samozrejme by som bol rád, aby za
Devinskú nastupovali, len naši odchovanci a získali pre našu mestskú časť
vyššiu súťaž, ale máme generačný
problém a ten musíme riešiť posilami
z vonku.
Podľa známych informácií došlo
k zmene na trénerskom poste
A mužstva. Nebýva zvykom po
úspešnej jesennej časti meniť trénera, prečo sa tak stalo ?.
Predošlý tréner Tomáš Stúpala
nám zmenil po jesennej časti ligy
podmienky. Jeho zvýšené a prehnané
nároky sme nemohli akceptovať. Preto
sme sa rozhodli angažovať nového
trénera. Jozef Balog je ambiciózny
tréner, ktorý má rád výzvy. Jeho skúsenosti pri postupoch do vyššej súťaže
nám budú určite prospešné.
Záverom pozvánka na zápasy
Lokomotívy Devínska Nová Ves. Rád
by som pozval priaznivcov futbalu na
najbližší zápas na domácom ihrisku
v Devínskej Novej Vsi a to na 15.
kolo, keď privítame na našom ihrisku
22.03.2015 o 15.00 hod. mužstvo
SFC Kalinkova.
Súťaž štartuje jarnou časťou 14. kolom
dňa 15.03.2015, keď naše mužstvo
hrá na trávniku FK Vajnory o 15.00
hod.
Rozhovor viedol:
Ing. Marián Spišiak

•••
On: - “Prosím ťa, neštvi ma,
lebo vo mne prebudíš zviera!”
Ona: - ...si myslíš, že
se bojím osla?!
•••
Manželská hádka vrcholí,
ona zúri a vykrikuje:
- Radšej som si mala vziať
diabla, než teba, tyran jeden!”
- Ale miláčik, sama predsa dobre
vieš, že svadby medzi blízkými
príbuznými nie sú dovolené!
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