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Jeden za všetkých...

Vitajte doma po prázdninách milí priatelia. 
Verím že ste si počas leta oddýchli, načerpali 
nové sily a vrátili sa zo sveta plní príjemných 
zážitkov. Ozaj, tiež sa na návrat domov 
vždy tešíte rovnako ako ja? Veď Devín je 
vlastne miestom, kde možno v dovolenke 
kontinuálne pokračovať – väčšina z nás tu 
má svoju „chalupu“ so záhradou, les je za 
humnami, rieka pár krokov dolu kopcom, 
o dobrých susedov tiež nie je núdza... Taký 
menší raj na okraji nášho mesta, za ktorý 
je treba byť osudu vďačný. Ale dovolím si 
tvrdiť, že aj Devín má rovnako šťastie na 
väčšinu svojich obyvateľov. Niekedy sú to 
„len“ každodenné drobné radosti dobrých 
susedských vzťahov, udržiavanie poriadku 
vo svojom okolí alebo obyčajná všímavosť, či 
je všetko na „kostolnom riade“. Opakovane 
si pripravujeme spoločné kultúrne alebo 
voľnočasové projekty pre radosť nás všetkých 
– koniec koncov aj v tomto čísle sa dočítate 
napríklad nielen o napredovaní našich 
hasičov, či najbližších kultúrnych podujatiach, 
ale aj o potulkách našich devínskych vinárov 
po Wachau, o... ale veď čítajte sami. A občas, 
občas sa Devínčanom podaria veci naozaj 
veľké. Nie, nebudem opisovať prestrihnutie 
ostnatých drôtov pred 25 rokmi . Viem 
že vtedy sa prepisovali dejiny a udalosti 
to boli výnimočné – ja sa chcem vrátiť 
do roku 2005. V Bratislavských novinách 
sme sa odrazu dočítali o zámere veľkého 
zahraničného developera vybudovať priamo 
v Devíne sídlisko s 23 štvorpodlažnými! 
bytovkami. Na pomerne malej ploche malo 
pribudnúť 1000 nových obyvateľov a 500 
áut, bez akýchkoľvek služieb či dopravnej 

Prvá svetová vojna
čítajte v na str. 6

Devínski hasiči
čítajte na str. 4

Urobiť správnu vec
čítajte na str. 2

infraštruktúry... Ten článok, či 
skôr ten zámer sa čítal ako 
facka! Rovno do tváre uchovanej 
prírode, pokojnej vidieckej 
architektúre a jej obyvateľom. 
Devínčanov však postavil na nohy 
a začali sme sa brániť. Spomínate si 
ešte? Na hory protestných listov, 
na petície, na pochod mestom a 
zhromaždenie pred dotknutou 
ambasádou, na zúfalstvo z pocitu 
bezmocnosti pri suchých 
úradných argumentoch ako sa 
projekt nedá zastaviť, lebo jediný 
podpis vtedajšieho starostu (ktorý mal na to 
mandát keďže sme si ho právoplatne zvolili) 
pod územným rozhodnutím znamenal právo 
stavať...Neskôr, už vo funkcii starostky, som 
v snahe blokovať tento zámer, alebo ho 
aspoň „poľudštiť“ pre Devín, často vydávala 
rozhodnutia na hrane zákona, na ktoré som si 
trúfla len preto, že som kdesi za chrbtom cítila 
vašu oporu milí susedia. Pomaly sa dostavili 
prvé úspechy. Najprv ochota developera 
rokovať, nasledoval prísľub zredukovania 
projektu, ale odrazu nastalo dlhšie aj akési 
podozrivé ticho.. takže sa asi pýtate prečo 
o tom vôbec píšem? Nuž, dostali sme na úrad 
žiadosť o zmenu územného rozhodnutia 
na zamýšľané sídlisko, kde nový investor 
a majiteľ pozemkov na týchto žiada výstavbu 
len rodinných domov, presne v duchu 
našich požiadaviek. Inými slovami – dobrá 
vec sa podarila! Aj vďaka tomu, že mnohí ste 
nemali problém či strach a boli ste ochotní 
ísť v rámci svojich možností protestovať, 
ozvať sa, písať námietky... konať tak každý 
jeden za nás všetkých, za dobrú spoločnú vec. 
Uvedomili ste si niečo dôležité – vlastnú a 
jedinečnú zodpovednosť za ovplyvňovanie 

života v našom Devíne. Za to, že čokoľvek 
urobím vo veci „verejnej“ bude mať dopad 
na životy ľudí a dianie okolo mňa. Čo poviete 
– možno očakávať, že keď bude treba, ak by 
šlo u nás znovu do tuhého -postavíme sa aj 
všetci „za jedného“? Príležitostí vyskúšať či 
to funguje je tu viac než dosť. Napríklad by 
sme sa mohli vyzbierať na kamerový systém, 
ktorý by usvedčil ťažké nákladiaky krátiace 
si čoraz častejšie neoprávnene cestu (často 
neprimeranou rýchlosťou) po našej hlavnej 
triede a dal nám tak možnosť pokutovať ich, 
alebo pomôžme vytvoriť klubové priestory 
v pivnici pod materskou škôlkou, alebo...
alebo máte iný dobrý nápad na prospech 
Devína a Devínčanov? Nenechajte si ho pre 
seba priatelia – a stretnúť sa môžeme ako 
v správnej dedine hocikde - napríklad na 
vinobraní v sobotu 13-ho septembra alebo 
na šarkaniáde 4. októbra na hrade, na úrade, 
na webe, na ulici, v kulturáku, u susedov  .... 
Tak teda dovidenia milí moji a vám všetkým, 
ktorí ste pomohli zablokovať nezmyselné 
sídlisko posielam za nás všetkých jedno 
veľké ĎAKUJEM. Vaša 

starostka@devin.sk



NEOFICIÁLNA CYKLOTRASA BUDE BÝVAŤ UŽ ČISTÁ

Nánosy blata na cyklistickej ceste, keď sa Morava vyleje, trápili Devínčanov a návštevníkov Devína dlhé roky. MČ Bratislava - Devín 
nemohla blato odpratať, pretože by sme dostali pokutu za ničenie mokradí. V marci tohto roku sa uskutočnilo k tejto problema-
tike pracovné stretnutie, kde sa MČ dohodla, že sa usku-
toční obhliadka daného miesta Štátnou ochranou prírody 
SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Modre, Správy 
chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Vajanského 17, 901 01 
Malacky a následne pomôžu nájsť riešenie ako cyklistickú 
cestu udržiavať.

Obhliadka prebehla a aj riešenie sa našlo. CHKO Záho-
rie upozorňuje, že neoficiálna cyklotrasa sa nachádza v ma-
loplošnom chránenom území CHO Devínske alúvium Mo-
ravy, kde platí 4. Stupeň ochrany a územie je zároveň Ram-
sarskou lokalitou. Sedimenty budú môcť byť uskladnené iba 
na plochách, ktoré boli doporučené pri terénnej obhliadke 
(viď. Priložená mapka). V prípade veľkého množstva nánosov 
sa bude musieť pristúpiť k vývozu sedimentov mimo tejto 
lokality. Za žiadnych okolností sa sedimenty nemôžu ukladať 
do prírodných depresií, zasypávať sedimentmi mokrade.

red.
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Mapová príloha: „Vyznačené plochy na odkladanie sedimentov v blízkosti cyklotrasy Devín -  
Devinská nová Ves“

UROBIŤ SPRÁVNU VEC

Ako Devínčana ho nesmierne zamrzelo, že počas 
prechádzok po Devíne zistil, že sú stále miesta, kde je 
veľa odpadkov. Najmä pri vode, pri hrade, vo viniciach... 

Pán Ing. Rastislav Arpáš prišiel s iniciatívou snahy 
vyčistiť Devín pomocou neziskovej organizácie „Zele-
ná hliadka“. V spolurpáci s pani starostkou Ing. Ľubicou 
Kolkovou vyčlenili miesta, kde mala byť hliadka aktívna. 
A tak 24. 5. 2014 dobrovoľníci zo Zelenej hliadky vyčis-
tili trasu popri Morave, kde robia skládky hlavne rybári. 
Dobrovoľníkom MÚ vydal naše vrecia, ktoré po naplnení 
nechali na cyklotrase a zamestnanci MÚ – naša „zelená 
hliadka“ – ich potom vyzbierala multikárou a dala do 
devínskeho dpadu. 

Odvtedy navštívilo toto OZ viac krát Devín, pomoholi 
zahrádkarom, rybárom...nám obyvateľom Devína.

Ďakujeme!
red.



Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú 
so symbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devín-
skej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od San-
dbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj 
ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou.

Od prvej myšlienky až po realizáciu 7 prvkov, ktorá bola možná vďaka finančnej 
podpore viacerých grantov, nápadom mnohých ľudí a šikovnosti umeleckého preve-
denia ich zhotoviteľa Michala Pípu, prešli viac ako tri roky. Prvým z prvkov, ktoré dnes 
DAPHNE predstavilo bolo „paleopieskovisko“ pod Sandbergom. Ako povedal riaditeľ 
inštitútu DAPHNE: „Na jeho dne môžu malí aj tí večne mladí návštevníci odhaľovať 
pozostatky živočíchov, ktoré kedysi žili na našom území. Pod vrstvami piesku sú ukryté 
reliéfy druhohorných amonitov, kostra treťohorného tuleňa aj štvrtohorného nosorož-
ca srstnatého“.

Pred vstupom do neďalekého Weitovho lomu nás privítal najväčší chrobák na Slo-
vensku - 75-krát zväčšený drevený model májky fialovej a v jeho blízkosti lavička v tvare 
vzácneho motýľa modráčika rozchodníkového. Na slnečnom mieste pod lesom stojí 
hmyzí hotel, ktorý bude slúžiť ako úkryt pre desiatky druhov rôzneho hmyzu. Samotný 
Weitov lom už neslúži na ťažbu ako kedysi. Okrem skutočného stáda asi 25 kôz tu od 
dnes našla svoje miesto aj trojica drevených prvkov koza, ovca a baran. Tie predstavujú 
obnovenú pastvu a prebiehajúci manažment v území a zároveň slúžia na oddych a po-
učenie.

Veríme, že vytvorené prvky budú využívať nielen žiaci a študenti počas našich ex-
kurzií, ale všetci návštevníci tohto jedinečného územia a prispejú nielen k osvete ale aj 
k spríjemneniu pobytu v prírode.

Prvky boli vytvorené vďaka projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NA-
TURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ 
Nature Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR ako aj v rámci 
projektu AZ 31163-33/2 „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii 
Devínska Kobyla na Slovensku“ financovaného DBU Nemeckou spolkovou nadáciou 
pre životné prostredie.

V prípade ďalších informácií, prosím, kontaktujte:
Jana Menkynová, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie,  

tel.: 0905 982 866, menkynova@daphne.sk
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Informácia o stave zásobova-
nia elektrinou na území mestskej 
časti Devín, Bratislava

Vážená pani starostka Ing. Ľubica Kolková,
spoločnosť Západoslovenská distribučná, 

a.s. si Vám dovoľuje zaslať nasledovnú informá-
ciu o stave zásobovania elektrinou na území 
mestskej časti Devín, Bratislava:

V katastrálnom území Devín je v súčasnom 
období vybudovaných celkom 14 ks transfor-
mačných staníc (TS) s prevodom napätia 22/04 
kV. Z celkového počtu trafostaníc je 8 ks distri-
bučných a 6 ks cudzích. Sú to nasledovné TS:

Distribučné
TS 1623-000 Svätopluk
TS 1113-000 Pri cintoríne
TS 1115-000 Pri kostole
TS 1754-000 Lomnická I
TS 1773-000 Lomnická II
TS 1603-000 Dolné koruny
TS 0016-007 Vojsko
TS 1116-000 Devínska cesta

Cudzie (odberateľské)
TS 1665-000 O2 Telefonica
TS 1298-000 Hotel Hradná brána
TS 1114-000 Hradná ul.
TS 0016-006 Vodáreň
TS 0489-000 Kameňolom
TS 1079-000 Vodáreň (Dlhé diely)

Pre výstavbu nových distribučných tra-
fostaníc využívame developerské aktivity novej 
výstavby. Nedostatok výkonu v distribučných 
rozvodoch starej časti Devína je dlhodobým 
problémom. Výkonovo túto časť napájame el. 
energiou z distribučných trafostaníc TS 1113, 
TS1115 a z cudzej TS 1114. S narastajúcou 
spotrebou el. energie v uvedenej lokalite naras-
tajú i problémy so zabezpečením potrebného 
výkonu a narastaním porúch z dôvodu preťa-
ženia siete. Odľahčenie záťaže z TS 1113 sme 
čiastočne vyriešili v roku 2009 vybudovaním 
TS 1623 v lokalite Svätopluk. Rovnako od roku 
2009 máme zmluvne rozpracovanú výstavbu 
novej distribučnej trafostanice na starom ihris-
ku Hradnej ulici, ktorá má výkonovo dostatočne 
posilniť káblové aj vzdušné rozvody v južnej 
najobývanejšej časti Devína. Začiatok výstavby z 
dôvodu zmeny developera (EXOM villa – Apollo 
group) a iných dôvodov sa presunul až do súčas-
nosti. Predpokladaný termín uvedenia do pre-
vádzky je jeseň 2014. Veríme, že jej spustením 
do prevádzky odstránime poruchovosť v starej 
časti Devína k spokojnosti našich zákazníkov. 
Ďalšiu novú distribučnú trafostanicu navrhuje-
me pre plánovanú zástavbu developerom „Zá-
hradky rezidencia s.r.o.“ v lokalite „Záhradky“. 
V tomto prípade taktiež posilníme nn rozvody 
blízkej pôvodnej zástavby Devína, čím čiastočne 
výkonovo odľahčíme jestvujúcu TS 1115.

S cieľom spokojnosti našich zákazníkov 
Vám radi poskytneme ďalšie informácie a od-
povieme na Vaše otázky z oblasti dodávky el. 
energie pre obyvateľov mestskej časti Devín.

S pozdravom
Ing. Michal Vajanský a Ing. Juraj Selecký

 

Fotodokumentácia 
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DEVÍNSKI HASIČI

Milí Devínčania, po dlhšej odmlke 
Vám chceme priniesť nejaké novinky a 
aktuality z našich aktivít. 

Dňa 13.4.2014 sa konal beh De-
vín – Bratislava, kde našich Devínskych 
hasičov reprezentovali Radovan Proft a 
Matuš Stankovský. Ich úsilie malo ako 
odmenu prebehnutie cieľu a dobrý po-
cit z pekného výkonu. Našim chalanom 
ďakujeme za výkon a reprezentáciu na-
šich Devínskych hasičov.

Dňa 21.6.2014 sa konal XV. ročník, 
hasičskej súťaže, ktorú založil Ladislav 
Miklós st. o Pohár starostu Devína. Cel-
kovo sa súťaže zúčastnilo 5 hasičských 
družstiev. Naši Devínski hasiči obsadili 
2. miesto. Na dodržiavanie súťažných 
pravidiel dozerali JUDr. Vojtech Krajčovič 
a pozvaný rozhodcovia. Súťaž prebehla 
hladko a družstva ukázali pripravenosť 
pri požiarnom útoku a aj pre prípadný 
zásah. Uvedená disciplína zvyšuje od-
bornosť a aj znalosť obsluhy výzbroje 
a techniky. Plánujeme sa aj naďalej zú-
častňovať hasičských súťaži, reprezen-
tovať našu mestskú časť Devín a pokra-
čovať v tradícií nášho Hasičského zboru.

Počas Devínskych hodov sa konala 
verejná zbierka pre hasičov Devína, kto-
rú zorganizovala p.Zuzana Vlčanová a 
p. Martina Kardelisová(z reštaurácie U 
Srnčíka). Celkovo sa vyzbieralo 358,53 
eur, ktoré poslúžia na nákup tričiek a 
vybavenia pre našu činnosť. Za zorgani-
zovanie verejnej zbierky chceme týmto 
poďakovať jej organizátorom a aj tým 
čo prispeli.

Dňa 30.7.2014 sme po ohlásení 
zaplavenia hlavnej cesty pri Základnej 
škole Devín po intenzívnej búrke reali-

zovali výjazd a zabez-
pečili sme odvodnenie 
uvedeného úseku. Ná-
sledne sme po kon-
trolnej jazde našou 
mestskou časťou zistili 
zatápanie časti parko-
viska pri reštaurácii U 
Rytiera, kde sme hneď 
nasadili čerpadlo a od-
čerpali sme vodu, ktorá 
ohrozovala uvedené 
priestory. Touto cestou 
chceme poďakovať 
Martinovi Hatašovi, La-
dislavovi Miklóšovi ml., 
Radoslavovi Proftovi a 
chalanom, ktorí nám 
pomáhali pri výjazde a 
rýchlom riešení vznik-
nutej situácie. 

Následne dňa 
31.7.2014 boli zahá-
jené práce na odstrá-
nenie následkov po 
prívalovom daždi, pri 
ktorých nám pomáhali 
aj naši najmenší hasiči.

Dňa 23.8.2014 sa 
konali 2 súťaže ha-
sičských družstiev v Devínskej Novej Vsi, 
na ktorých sme sa zúčastnili. Na súťa-
ži Memoriál J. Rotha st. sme obsadili 1. 
miesto a na súťaži o pohár starostu De-
vínskej Novej Vsi 2. miesto.

V priebehu letného obdobia sme 
robili cvičenia, pre súťaže, na ktorých 
chceme našu Mestskú časť reprezento-
vať. V dohľadnej dobe by mala byť zre-
konštruovaná naša hasičská historická 

vlajka, na ktorej sa ukončujú reštaurá-
torské práce a po ukončení ju pani sta-
rostka bude odovzdávať našim Devín-
skym hasičom. Táto historická vlajka je 
kultúrnym dedičstvom Devínskych hasi-
čov a má veľkú historickú a citovú hod-
notu pre našich členov. Ak máte záujem 
o ďalšie aktuality a informácie o našom 
Devínskom hasičskom zbore, nájdete 
nás na facebooku ako DHZ Devín.
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DEVÍNSKI VINÁRI NA VÝLETE V RAKÚSKOM WACHAU
V jednu jasnú júlovú noc začiatkom tohto 
leta, pri krásnom vínku v záhrade nášho de-
vínskeho šampióna bielych vín 2014 Paliho 
Plesníka, sme si otvorene a od srdca, rázne a 
vinársky povedali: „Tak už dosť! Neseďme tu 
stále na sedacom svale a poďme sa niekam 
pozrieť!“. A tak sa aj stalo. Niekoľko dní a 
nocí sme mejlovali, mobilovali, gúglili, organi-
zovali a občas aj rozprávali. Až bolo všetko 
jasné. V dohodnuté sobotné ráno sme stáli pri 
Srnčíkovi, s balíčkom na prežitie, pohárikom 
na prepitie a čakali. Lebo autobus. Meškal. 
Dokonca viac ako Miško.
Už sa vezieme. Devín, Karlova Ves, pristupu-
je Jožko, Petržalka, diaľnica, Viedeň, diaľnica, 
Krems, údolie Wachau, Dunaj, vinohrady, vi-
nohrady, vinohrady. Veltlínske zelené.
A je tu prvá ochutnávka. Krásna veľká záh-
rada, plná stolov do sedenia. Odovzdávame 
náš devínsky darček - dve ríbezľové vínka. 
Domáci vinár je úplne dojatý. Nalieva a vy-
svetľuje, vysvetľuje a nalieva. Ešteže Deniska 
stíha prekladať. Degustovať už nie. My áno. 
Koštujeme až do poslednej vzorky, balíme 
a pokračujeme.
Druhá ochutnávka. Kdesi vysoko vo vinici, 
v strmom horskom svahu. Sedíme za dlhým 

iObčan už aj v Devíne
Vážení spoluobčania,
od 1. septembra tohto roku začala naša mestská časť Devín aktívne využívat platformu iObčan. 
Rozhodli sme sa tak na základe pozitívnych skúsenosti z mestkej časti Bratislava – Staré Mesto 
či napr. neďalekej Stupavy. 

Zapojenie sa do platformy, ktorej súčasťou je aj vol‘ne stiahnutel‘ná mobilná aplikácia iOb-
čan znamená pre každého, či už občana našej mestskej časti alebo turistu, možnosť zaslať 
podnet cez túto aplikáciu bezplatne na náš úrad. K podnetu môže byť pripojená fotografia 
a GPS súradnice, pre lepšiu identifikáciu miesta, z ktorého podnet pochádza. Podnet sa môže 
týkať ako negatívnych skúseností a podnetov na zlepšenie (výtlky na ceste, nelegálne skládky 
a iné situácie), tak aj pozitívnych udalostí, o ktoré sa chcete s úradom (a prípadne verejnosťou) 
podeliť. Takto nám budete môcť jednoduchým spôsobom vyjadriť svoj názor na naše podujatia 
alebo čokolvek, čo sa týka našej mestskej časti.

Práve podujatia a aktuality začneme zverejňovaťodteraz už aj v mobilnej aplikácii iObčan. 
Cielom tejto aplikácie, ktorá bola ocenená aj konferenciou ITAPA, je ul‘ahčenie spojenia ob-
čanov so svojimi samosprávami. Aj my si od nej sl‘ubujeme väčšiu angažovanosť Vás občanov 
do diania v našej samospráve. Vaše podnety sa budeme snažiť vždy promtne vyriešiť, prípadne 
možete zaslať aj svoje námety na vylepšenie celej aplikácie. 

Mobilná aplikácia, o ktorej si viac možete prečítať aj na portáli www.iobcan. sk Vám bude 
slúžiť nielen v Devíne, ale napr. na zistenie kontaktov na úrady alebo starostov vo všetkých 
samosprávach Slovenska a vo všetkých obciach a mestách môžete aplikáciu využívať rovnako 
ako v mestskej časti Devín (zasielanie podnetov, sledovanie podujatí a aktualít samospráv...).

Veríme, že si tento spôsob elektronickej komunikácie nielen s našim úradom obl‘úbite 
a túto jednoduchú možnosťna moderné fungovanie mestkej časti Devín efektívne využijete.

dubovým stolom s výhľadom na hroznorodý 
horizont, kde sa vinohrady spájajú s nebom. 
Vínko je pekné, chlieb vynikajúci, domáca už 
menej znalá. Všetko zachraňuje výborný prírod-
ný marhuľový džúsik. Taký sa musíme naučiť aj 
doma spraviť!
Konečne obed! Veď už sú skoro tri. Rýchlo je-
den víneršnicel, nech ešte niečo stihneme. Vyrá-
žame, motáme sa po hojrigroch a dožadujeme 
sa kávičky. A to je u vinárov problém. A tak 
chodíme chodíme krížom po dedine, nejednej 
mamičke kávu nakúpime.

A je tu záverečná. Ešte zopár fliaš do autobusu, 
aby sme smädní neostali a štartujeme smer 
Devín. Samozrejme s pesničkami, rajčiankami, 
nevykysnutým vínkom, kolečkami a medicínou. 
Opäť Srnčík, záhrada, a na rozlúčku jedno 
zdravotné zásadité pivko. Sadáme za stôl. Od 
vedľajšieho stola počujem výkrik: „Aha, naši vi-
nári!“ Na duši ma zahreje. Nič krajšie nám povedať 
nemohli.

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár
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PRVÁ SVETOVÁ VOJNA (1914 – 1918)
KNIŽNICA INFORMUJE

                                                                            

Dnes to bude informácia výlučne pre ženy.

Ivana HAVRANOVÁ: VYDATÉ
Autorka je absolventkou Filozofickej fakulty J. 
A. Komenského, odbor žurnalistiky. V knihe VY-
DATÉ čitateľ isto ocení pozorovateľský talent 
autorky na vždy inšpiratívnu tému lásky a man-
želstva, kde obaja túžia po tom istom, po láske. 
Roky spolužitia však mnohokrát hovoria o nie-
čom celkom inom. Príbehy žien z jej poviedok 
vás isto zaujmú a je možné, že sa v niektorej z 
jej hrdiniek aj sami nájdete.

Iva N.KEFFORTS: MAFIÁNSKE PIPINY
Autorka  je tiež  absolventkou žurnalistiky a 
práca novinárky jej umožňuje nazrieť do rôz-
nych prostredí a  aj do toho okrajového. Z tohto 
prostredia pochádza aj príbeh života Elli s ma-
fiánom, ktorého súčasťou je aj život v blaho-
byte nádhernou realitou. Ale je to naozaj také 
skvelé? Odpoveď nájdete v knihe s výstižným 
titulom: Mafiánske pipiny.

Sandra BROWN: 
PROKURÁTORKA, OSUDOVÉ PUTO
Americkú spisovateľku S. Brown poznajú naše 
čitateľky z kníh vydávaných vydavateľstvom Re-
medium, napr. Svedkyňa, Exkluzívne alibi, Ne-
posielaj kvety alebo Môj vysnívaný. Jej romány 
sú plné napätia a ľudských vášní, psychologicky 
kreslí portréty hlavných hrdinov svojich príbe-
hoch. V našej knižnici nájdete dva z jej románov: 
Prokurátora a Osudové puto.

Phyllis C. CASTOVÁ – Kristin CASTOVÁ: ŠKOLA 
NOCI  1 OZNAČENÁ, 2 ZRADENÁ 
Ak máte radi mystiku, tak tu si prídete na svoje, 
obe knihy sú jej plné. C. Castová je učiteľkou 
angličtiny a tvorivého písania. Už v mladosti 
sa venovala štúdiu mytológie starých národov 
a stredovekých legiend, čo ovplyvnilo jej tvorbu.
Kristin Castová študuje na Univerzite v Tulse, je 
držiteľkou niekoľkých cien za poéziu a žurna-
listiku.
Naša knižnica má veľa románov od známych a 
menej známych autorov určených ženám, treba 
si iba prísť vybrať. 

Dobrý výber a príjemné čítanie Vám želá 
Vaša knižnica

V auguste sme si pripomenuli sto rokov od vy-
hlásenia 1. svetovej vojny. Zámienkou pre vyhlásenie 
vojny sa stal atentát spáchaný Gavrilom Principom 
(srbským študentom) v Sarajeve 28. 6. 1914 na ná-
sledníka Rakúsko-uhorského trónu Františka Fer-
dinanda  d´Este a jeho manželku Žofiu. Obaja po 
atentáte zomreli, pochovaní sú vo Viedni. Vojna však  
vznikla najmä ako dôsledok rozporov svetových 
mocností v zápase o sféru vplyvu na kolónie, zdroje 
surovín , ako i pre možnosti pri  vývoze výrobkov a 
obchodovania s nimi.

Prvé vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsko Srb-
sku, následne Nemecko Rusku a Francúzsku. Postup-
ne sa do boja zapájali štáty nielen z Európy , bojovalo 
sa aj na africkom i ázijskom kontinente a na všetkých 
moriach a oceánoch. Hlavné fronty boli v Európe a 
na vode to bol Atlantik. Podľa dostupných informácii 
bolo počas trvania vojny mobilizovaných asi 70 milió-
nov mužov, z čoho na bojiskách zomrelo 9,5 milióna, 
ťažko ranených s trvalými následkami bolo dvakrát 
toľko ako padlých. Nie náhodou tento vojnový kon-
flikt niesol až do r. 1938 pomenovanie Veľká vojna.

Žiaľ, nie je žiadna spresnená informácia o počte 
padlých Slovákoch. Nezabudnuteľnými sa stali slo-
venskí príslušníci Trenčianskeho 71. pešieho pluku 
rakúsko-uhorskej armády (tzv. drotársky regiment),  
v Kragujevaci, ktorí protestovali proti podmienkam 

v kasárni a ich plánovanému preveleniu na taliansky 
front. Pod vedením drotára Viktora Kolibíka z Dlhého 
Poľa so zbraňou v ruke chceli obsadiť kasárne .To sa 
však nepodarilo a vzbura bola za pomoci dragúnov 
potlačená a pred súd 9. 7. 1918  bolo postavených 
44 Slovákov, ktorých odsúdili k poprave zastrelením. 
Hroby aj pamätník s ich menami vybudovalo mesto 
Kragujevac. Osud 44 popravených slovenských voja-
kov sa stal námetom v r. 1957 pre československý 
film v réžii Paľa Bielika, ktorý získal Čestné uznanie 
a ceny TIPRESCI na 11. MFF v Karlových Varoch.

DEVÍN mal tiež  obete 1. svetovej vojny: Ich pa-
miatku si občania Devína uctili postavením pamätníka, 
ktorý stojí na Hradnej ulici. Pamätník nemá svoju pô-
vodnú podobu (vieme, aká bola z dobovej fotografie). 
Chýbajú na ňom mená padlých (ktoré tiež  poznáme). 

Nevhodne tam boli pripísané roky 2 sv. vojny 
s textom viažucim sa k nej. Aj takto sa upravujú dejiny.

Ukončenie 1. svetovej vojny a zánik Rakúsko-
-Uhorka vytvorilo priestor pre vznik 1. česko-sloven-
ského štátu s reprezentantmi ktorými boli E. Beneš , 
T.G. Masaryk, a M.R. Štefánik. T.G. Masaryk sa stal jej 
prvým prezidentom.

Pavlína Rumanovská

Pamätník padlým Devínčanom v 1 sv. vojne (žiaľ 
bez ich mien), bolo by potrebné aby tento pamätník 
dostal svoju pôvodnú podobu.

Pamätník v Kragujevaci 44 popravených  sloven-
ským vojakoch

PRIBUDLO NOVÉ ZBERNÉ MIESTO

V Devíne je momentálne zriadených 6 zberných hniezd na separovaný odpad. Do-
nedávna boli len na Devínskej ceste, Hradnej ulici, Kremeľskej ulici, Rytierskej ulici a na 
Slovanskom nábreží. Od  4.8.2014 pribudlo nové na Dolných korunách. Každé zberné 
hniezdo má kontajner na plast, papier a sklo. Vývoz týchto kontajnerov je plasty: utorok  
a štvrtok, papier: streda a sobota, sklo: štvrtok. 

Všimli sme si, podľa množstva odpadkov pri kontajneroch, že zberných miest  je  asi 
málo.  Preto sme sa na MÚ na referáte  životného prostredia a ochrany krajiny spýtali, či 
sa neplánuje ešte s ďalšími. Odpovedá Ing. Marta Čermákováj, vedúca referátu ŽPaOK: 
„Radi by sme ešte zvýšili počet zberných hniezd, ale MČ Bratislava – Devín nemá v sprá-
ve ďalšie vhodné pozemky na umiestnenie kontajnerov. A ak sa môžem spýtať ja:  chce-
me aby boli v Devíne len samé kontajnery na odpad? Myslím si, že keby boli ľudia viac 
„disciplinovaní“ a odpad vyhadzovali iba vtedy, keď sú kontajnery prázdne a v prípade, že 
sú plné, odpad zobrali späť domov a prišli keď budú prázdne, nebolo by pri nich toľko 
odpadkov.“ „Ďalšou možnosťou ktorej realizáciu t.č. overujeme je aj pridanie ďalších, 
najvyťažovanejších kontajnerov do už existujúcich zberných miest

red.
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 ŠIKANA NA DOLNÝCH KORUNÁCH
napísali nám záhradkári...

§§§ §§
§

PRÁVNIK 
RADÍ

§§§§

TÉMA: 
DEDENIE ZO ZÁKONA

Ak poručiteľ nezanechal závet, nastupuje 
dedenie zo zákona. Dediť možno v štyroch de-
dičských skupinách. 

Prvú dedičskú skupinu tvoria deti a pozo-
stalý manžel poručiteľa. V tejto skupine dedí 
každý rovnakým dielom. Smrťou manžela za-
niká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
a predmetom dedičstva sa stáva iba majetok, 
ktorý by patril poručiteľovi po vyporiadaní bez-
podielového spoluvlastníctva manželov. Ak ne-
dedí poručiteľov potomok, napr. z dôvodu jeho 
smrti, ale zanechal vlastných potomkov, dedia 

v prvej skupine jeho podiel oni. Deti, prípadne 
vnuci poručiteľa môžu v prvej skupine dediť aj 
samostatne, pokiaľ nededí manžel poručiteľa. 
Manžel poručiteľa samostatne v prvej skupine 
nededí. Ak by mala nastať taká situácia, dedí sa 
podľa druhej skupiny. 

V druhej dedičskej skupine dedí manžel, po-
ručiteľovi rodičia a osoby, ktoré žili s poručiteľom 
najmenej po dobu jedného roku pred jeho smr-
ťou v spoločnej domácnosti a starali sa o spoloč-
nú domácnosť alebo boli odkázaní na výživu po-
ručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým 
dielom, manžel najmenej polovicu dedičstva, 
pričom z druhej skupiny môže samostatne dediť 
len manžel poručiteľa alebo rodičia poručiteľa. 

Tretiu dedičskú skupinu tvoria poručiteľovi 
súrodenci a osoby, ktoré žili s poručiteľom naj-
menej po dobu jedného roku pred jeho smrťou 
v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú 
domácnosť alebo boli odkázaní na výživu poru-
čiteľa. Každý z dedičov tretej skupiny môže dediť 
aj samostatne. 

Ak nededí nikto z tretej skupiny, dedia dedi-
čia zo štvrtej dedičskej skupiny, teda prarodičia 
(starí rodičia) poručiteľa. 

Na neznámeho dediča alebo na dediča, kto-
rého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom de-

dičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a 
ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri 
prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho prípadný 
opatrovník nemôže urobiť vyhlásenie o odmiet-
nutí či neodmietnutí dedičstva.

Dedič má právo dedičstvo odmietnuť. De-
dičstvo môže odmietnuť ústnym vyhlásením na 
súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu 
alebo notárovi ako súdnemu komisárovi, a to do 
jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o prá-
ve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmiet-
nutia upovedomený. Uvedenú lehotou môže súd 
z dôležitých dôvodov predĺžiť, ale len vtedy, ak 
lehota ešte neuplynula. Po uplynutí lehoty ne-
môže dedič dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo ne-
možno odmietnuť s podmienkou alebo len sčas-
ti.  Netreba zabudnúť, že vyhlásenie o odmietnu-
tí dedičstva nemožno odvolať. 

JUDr. Ivana Igazová
office@igazova.sk

Je smutným faktom, ako sa za posledné 
roky rozmohla nadradenosť, zastrašova-
nie a  diskriminácia voči záhradkárom 
– chatárom samozvanými „VEĽKOPÁN-
MI“, ktorí z /ne/pochopiteľných dôvodov 
majú potrebu arogantne znepríjemňovať 
pobyt slušným ľuďom na Dolných Ko-
runách.

Nedávne slovné napadnutie a vyhrá-
žanie sa dôchodcovi – chatárovi vyústili 
k nutnosti podať trestné oznámenie, na-
dávky bohužiaľ pretrvávajú dodnes.

Blokovanie verejných ciest, chodníkov 
a prístupov k vlastným pozemkom a ná-
sledné paradoxné!!! vyberanie poplatkov 
„VEĽKOPÁNMI“ za opravu týchto ciest, 
ktoré sa obvykle hradia z verejných fi-
nancií, kam ako daňoví platcovia riad-
ne  odvádzame niekoľkonásobne vyššie 
dane, napriek obmedzeným resp. žiad-
nym možnostiam prístupu v porovnaní s 
ich preklasifikovanými rodinnými doma-
mi stavanými  v rekreačno-záhradkárskej 
lokalite!!!

Schválnosti pri parkovaní, denné vy-
trubovanie za účelom provokácie, pre-
pichovanie pneumatík, úmyselné ničenie 
pletiva, hádzanie cigaretových ohorkov, 
smetí a okrikovanie spoza plotov,  bez-
dôvodné volanie protipožiarnej ochrany 
pri bežnom záhradnom grilovaní resp. 
vyhrážanie sa políciou sú podľa nášho 
názoru a mienky okolia hlavným a jedi-
ným dôvodom – ZVIDITEĽNIŤ SA za 
účelom získania  „MOCI“ a  tým pádom 

otvorenie si „DVERÍ“ k nemalým mož-
nostiam, a s cieľom udržať PODVODY 
aj naďalej pod kontrolou. Bolo totiž 
(ako je dobre známe) zvykom počas éry 
minulého režimu, ktorý tu trvá dodnes, 
rozmach VPLYVU bývalých „VEĽKOPÁ-
NOV“ zneužívať mená a funkcie na pro-
tiprávne obohacovanie a zvýhodňovanie 
sa na úkor slušných, dlhodobo trpiacich 
ľudí.

Pozri úzko súvisiaci príklad KORUN-
SKÁ verzus PODKORUNSKÁ ulica, kde 
sa podvodmi zablokovali verejné prí-
stupy k vlastným pozemkom niekoľkým 
rodinám na PODKORUNSKEJ ulici, kto-
rým takto spôsobili obrovské problémy. 
Ako „NÁPLASŤ“ sa podhodil absolútne 
nevhodný a z bezpečnostného hľadiska 
nepoužiteľný strmý ,,chodník“, ktorý 
si museli nakoniec (aby sa dostali DO-
MOV) vlastnoručne a na vlastné náklady 
ako    

SMIEŠNY “BONUS“  skultivovať sami! 
Je na mieste DEVÍNČANIA vážne sa 

zamyslieť aby takýchto „VÝSMECHOV“ 
nepribúdalo v budúcnosti stále viac 
a viac, ale čím skôr ich začať odstraňo-
vať, nebáť sa podať trestné oznámenia 
na úrady, ktoré sú tu pre nás „obyčaj-
ných“ obyvateľov nielen v deň VOLIEB!!! 
a v prípade tradičnej ignorácie uplatniť 
právo na individuálnu resp. hromadnú 
sťažnosť na fungujúce medzinárodné 
inštitúcie.

CHATÁRI Z DOLNÝCH KORÚN

Téma: TRÁVNIK 

Ako a prečo hnojiť trávnik?

Kosením sa z trávnika odoberajú živiny. V kaž-
dom kilograme pokosenej trávy je cca  30 g 
dusíka, 20 g draslíka a 10 g fosforu. Tieto látky 
treba priebežne dopĺňať. V zásade platí:  Čím 
častejšie kosíme, tým viac musíme hnojiť...prie-
merne každých 4-6 týždňov.  Končíme jesenným 
hnojivom,  ktorým trávnik pripravíme na zimu.

Čím sa líši jesenné hnojenie od sezónne-
ho?

Cez sezónu treba dopĺňať do trávnika skose-
né živiny. Na podporu rastu zelených častí sú 
vhodné tzv. sezónne hnojivá s vyšším zastúpe-
ním dusíka. Na jeseň je však žiaduce pred zimou 
posilniť najmä koreňovú sústavu, na čo sú najv-
hodnejšie tzv. jesenné hnojivá s vyšším zastúpe-
ním draslíka.

Môžeme trávnik siať aj v tomto období?

Trávnik zakladaný na jeseň má časovú výhodu 
oproti jarnému.  Načo čakať do jari?  V južnej-
ších regiónoch Slovenska pri peknom počasí 
môžeme trávnik dosiať aj v novembri.  Dôležité 
je však pred dosiatím dôkladne vyhrabať  holé 
miesta, prípadne dosypať chýbajúci substrát.

Na otázky redakcie odpovedala Veronika Čibová, 
majiteľka Záhradného centra a predajne rastlín 

„Pri kameňolome“, Devínska cesta, Devín.

ROZHOVOR S ODBORNÍKOM



Mestská časť Bratislava – 
Devín, OZ „Za krajší Devín“, 
Hlavné mesto SR Bratislava, 
Múzeum mesta Bratislavy, 

Bibiana a Bratislavské 
kultúrne a informačné  
stredisko Vás pozývajú  
na 9. ročník podujatia 

DEVÍNSKA  
ŠARKANIÁDA

v sobotu 4.10.2014  
od 14:00  

na Hrade Devín.

Tešíme sa na Vás!
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