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Vianočné zrkadlenie...

Zrkadlo je dostatočne hladký povrch odrážajúci svetlo, čím vzniká obraz pred-
metov nachádzajúcich sa pred zrkadlom – toľko hovorí suchý citát z Wikipédie o 
technickej pomôcke, bez ktorej si dnešný život asi ani predstaviť nevieme. Kedysi 
obrovské honosné palácové zariadenia, rozdrobené do zrkadielok našich každo-
denných sú všade okolo nás. Sú technické, praktické, ale i magické. Reflektujú 
striktne všetko, čo sa im postaví do cesty. Života v Devíne sa bezprostredne dotkli 
teraz nedávno viac krát. Prvé, prísne zrkadlo nastavili Devínčania svojim voleným 
zástupcom v rámci pravidelnej štvorročnej komunálnej „uzávierky“ vo voľbách. 
Výsledky už dnes poznáme a mne dovoľte z tohto miesta poďakovať sa všetkým 
vám, ľuďom nie ľahostajným k veciam našim spoločným a verejným, za vašu vyso-
kú účasť vo voľbách i za zodpovedné rozhodovanie pri výbere svojich zástupcov. 
Ďakujem za dôveru, ktorú verím že spolu s mojim poslaneckým tímom nesklame-
me a rovnako vopred ďakujem za vašu pozornosť, podporu, pomoc a spoluúčasť, 
bez ktorej sa pri výkone našej funkcie nezaobídeme. 

Zrkadlá však vedia byť i potvory. Napríklad tie lunaparkové. Zakrivením 
plochy vám obratom vyčaria nepravidelne skreslený obraz. Akýmsi zvláštne po-
kriveným zrkadlom aktuálneho diania v Devíne bola v mnohých prípadoch žiaľ 
predvolebná kampaň. Reflektovala veci ktoré nás trápia, no vysvetlenia servírovala 
z tendenčných, rozhodne nie pravých uhlov. Ako som vyššie spomenula milí De-
vínčania, máme pred sebou 4 roky spolupráce, ktorá by mala byť prínosom ku 
spokojnému životu nás všetkých tu v Devíne. Ku tomu je nevyhnutná vzájomná 
dôvera, ktorá si žiada určite vysvetlenie poloprávd a klamstiev z kampane. Nájde-
te ho ďalej v čísle, čítajte prosím pozorne...

Ďalšie, príjemnejšie zrkadlo nastavili životu v Devíne naši fotografi. Zdá sa, že 
len nedávno založená tradícia zimných fotovýstav padla na úrodnú pôdu zdatné-
ho devínskeho fotografistického podhubia. Tohtoročnou úrodou je súbor čarovných 
momentiek vo vestibule Domu kultúry, zachytávajúcich krásu okolo nás, ktorú 
si v každodennom zhone my ostatní jednoducho bežne nevšímame. Zájdite sa 
pozrieť, pozorne a na detaily týchto krásnych fotografií, oplatí sa . Možno vás 
unesú do krajiny magických zrkadiel odrážajúcich aj čaro devínskych Vianoc ktoré 
sú pred nami. V ich moci je nazerať na veci srdcom, vidieť nezobrazované a cí-
tiť neuchopiteľné. Určite tam zbadáte partiu muzicírujúcich susedov koledníkov 
roznášajúcich Dobrú novinu po susedoch, naše deti s ich nádherným vianočným 
muzikálom, polnočnú omšu, ľudí ktorí vždy pomôžu keď je treba...skrátka mozai-
ku drobných radostí ktoré robia Devín našim Devínom. 

Krásne, spokojné a pohodové sviatky nám všetkým prajem milí Devínčania
Ľubica Kolková
starostka@devin.sk

Výrub na Kobyle
čítajte v na str. 6

Nová rubrika. Žijú medzi nami
čítajte na str. 4

Výsledky volieb
čítajte na str. 2



VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB  
V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍN 2014

Miestna volebná komisia v Bratislava-Devín  podľa § 45 zákona 
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb starostu a poslancov 
miestneho a mestského zastupiteľstva. 

Priebeh volieb bol pokojný, na voľbách sa zúčastnilo 57% obyvate-
ľov Devína. (číslo vyhadruje získaných počet platných hlasov)

zvolený kandidát na starostu    
Ľubica Kolková, Ing.  355 SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS,KDH

nezvolený kandidát na starostu
Gabriel Drobniak, Ing. arch.  297 NEKA

zoznam zvolených poslancov do miestneho zastupiteľstva
Elena Cenká  397 SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Katarína Šulovská, Ing.  318 NEKA
Igor Prieložný, Bc   290 SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Peter Distler, Ing.   283  SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Peter Gucký   277 NEKA
Rastislav Kunst, Mgr.   277 EDS
Štefan Kilarský, Ing.  276 SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH

náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení 
za poslancov miestneho zastupiteľstva
Lukáš Roller, Ing.     256 SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Marián Schmied    56  NEKA
Michal Němec     249   NEKA
Pavol Murín, Ing.     247  SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH

zvolený poslanec do mestského zastupiteľstva
Ignác Kolek, Ing.   204 KDH,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
   osobnosti, Zmena z dola, DÚ ,NOVA, 
   OKS, KDS, SMK-MKP

náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení 
za poslancov mestského zastupiteľstva
Michal Němec  123  NEKA
Igor Prieložný, Bc  110  SIEŤ, MOST-HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Rastislav Kunst, Mgr.  103  EDS
Ľubica Maťková   32 LEPŠIA ŠTVRŤ
Ivan Bielik, PhDr., PhD, 28  ĽS Naše Slovensko
Peter Kapusta  5   SMER-SD, SNS, SZS

Zvolený kandidát za poslanca miestneho zastupiteľstva Peter Gucký 
sa vzdal a na jeho miesto nastúpil zvolený náhradník Lukáš Roller, Ing.  
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devín sa uskutočnilo 08.12.2014 o 18:00 hod v zasadačke 
miestneho úradu  na, ktorom  novozvolená starostka a novozvolení 
poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a po zložení sľubu si prevzali 
z rúk predsedu miestnej volebnej komisie Osvedčenie o zvolení.
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Milí Devínčania, kamaráti,
Chcem Vám touto cestou poďakovať za Váš prístup a postoj vo 

voľbách, ktorým ste preukázali, že určitá vôľa na zmenu by tu bola, 
avšak Devín rozhodol ináč. Želám Vám, aby staronová starostka, ktorej 
samozrejme blahoželám, robila pre Vás a Devín len dobré rozodnutia 
a zároveň sľubujem, že aktivity z mojej strany sa budem snažiť kore-
ktne a citlivo realizovať.

S úctou Gabriel Drobniak

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica 
Kolková vyjadruje poďakovanie všetkým členom miest-
nej volebnej komisie za zodpovedný a aktívny prístup pri 
plnení svojich úloh v súvislosti s pokojným, nerušeným a 
organizačne zabezpečeným priebehom volieb do orgánov 
samosprávy obcí 2014.

Kolková Ľubica, starostka

POĎAKOVANIA
Pre všetkých kandidátov sme v Devínčanovi vytvorili priestor na vyjadrenie 

svojich povolebných pocitov. Nie všetci kandidáti túto možnosť využili. Uverejňu-
jeme všetky, ktoré nám boli do redakcie zaslané.“ -red.-

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť 
a dali hlas svojmu kandidátovi. Osobitne ďakujem všetkým voličom, ktorí 
ma vo voľbách podporili tým, že mi dali svoj hlas. Zároveň Vás ubezpečujem, 
že som tu pre Vás. Verím, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na 
svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí.

Ďakujem za prejavenie dôvery.
Taktiež touto cestou by som chcel zablahoželať  starostke pani L. 

Kolkovej a aj ďalším šiestim poslancov. Spoločne s nimi ju budeme ďalšie 4 
roky sprevádzať a rozhodovať o smerovaní našej mestskej časti. Prajem si 
aby sme našli správnu cestu a všetci spoločnými silami dokázali naplniť naše 
ciele a predsavzatia. Je dôležité zohľadňovať potreby všetkých občanov, 
hľadať kompromisy a vždy pristupovať zodpovedne ku každému rozhod-
nutiu a jeho následkom.

S ústou Rastislav KUNST

V prvom rade by som sa chcel poďakovať Devínčanom za to ,že sme 
si za starostu zvolili Devínčanku srdcom a dušou a nie developéra. Ďalšia 
vďaka je za zvolenie poslancov, s ktorými bude radosť spolupracovať. Ešte 
na záver by som sa voličom chcel ospravedlniť za to, že som pred voľbami 
nedostatočne poukázal na rôznych špekulantov, ktorí majú zjavne iné záu-
jmy ako slúžiť v prospech Devína. Stači sa pozrieť na úspešne zvoleného ale 
pár dní po voľbách odstupeného kandidáta na poslanca. Prečo sa rozhodol 
zahodiť 277 platných hlasov Devínčanov do koša? Nechám na vás, ja som 
tomuto špekulantovi hlas nedal, mňa nemal ako sklamať.

Počas kampaňe sme si povedali, že budeme slušní, ukážeme čo sa sme 
dokázali za 4 roky spraviť a čo plánujeme do budúcnosti. Keď sa pred 
voľbami začali ukazovať organizované skupinky ľudí, ktorí mali jediný cieľ a 
to diskreditovať terajšiu starostku, vedel som, že diabol sa z Devína nevy-
tratil. Je stále medzi nami a aj naďalej bude. A viete prečo? Lebo Devín má 
obrovský developerský potenciaá a to znamená miliardové zisky pre tých, 
čo tu síce nebývajú, ale to predsa deleopérov nezaujíma. Developér si to 
nakreslí tak ,aby to v prvom rade bolo poriadne ziskové pre neho a jeho 
akcionárov a nie pre Devín. Stačí sa pozrieť na Dlhé Diely. Pekné, však? Aj 
sardinky v plechovkách maju viac miesta. Zelených lúk tam už tiež veľa nie 
je ale biznis to bol dobrý.

Preto bude mojou úlohou zistiť, kto sú tieto záujmové skupiny, čo im za 
to bolo sľúbené, kto im to sľúbil a samozrejme ich treba potom aj zverejniť, 
aby sa takýto profesionálne cvičení lobisti/agitátori potom pod rúškom 
dobročinne znejúcich združení a aliancií po Devíne len tak „nešpacírovali” a 
aby sme všetci vopred vedeli kto tieto bábky developérov sú.

PS.: Na futbalovom štadióne pod hradom pribudli už aj sľúbené malé 
bránky. Plachta, ktorá bola vetrom roztrhnutá je už tiež pripravená na vý-
menu, len sa čaká na trocha priaznivejšie počasie.

Igor Prieložný

„Ďakujem všetkým Devínčanom, ktorí ma v týchto voľbách podporili a 
volili. Funkciu poslankyne budem zastávať čestne, svedomito a zodpovedne. 
Budem hájiť záujmy Devínčanov a samotného Devína.“

Katarína Šulovská

Tieto komunálne voľby som vnímal podstatne menej nervózne ako 
predošlé. Za prvé to bola moja druhá kandidatúra na poslanca, takže 
som už vedel čo ma čaká. Za druhé som si stále hovoril, že sme počas 
štvorročného obdobia spravili veľa dobrých vecí pre Devín a Devínčanov, 
takže občania majú s nami (poslancami) a našim postojmi pozitívnu 
skúsenosť. Pravda bola ale iná. Voľby ukázali, že bez ukážkového víťazstva 
nad „triednym nepriateľom“, nie je možné získať priazeň viacerých voličov.  
Nestačí veľa drobnej prínosnej práce, škola, materská škola, kulturák, opra-
vy ciest. Treba nájsť jasne viditeľný (neriešiteľný) problém, označiť niekoho 
(najlepšie starostku alebo poslanca) za hlavného vinníka a teda  nepriateľa 
blaha obyvateľstva a toho poraziť. Víťaz berie všetko. Náš názor, našu slo-
bodu, našu budúcnosť. Ako to už poznáme (nielen) z dejín i každodenného 
života.

Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Ktorí mi uverili a poverili 
ma, aby som v ich mene tvoril budúcnosť tejto obce. Ďakujem za novú 
príležitosť a poučený voľbami a volebnými výsledkami s ňou budem 
skutočne zodpovedne narábať.

Peter Distler



Volebná kampaň, či skôr ohováranie?

Komentár – I.časť
Vraví sa „Kto mlčí, ten svedčí“, milí Devínčania a v nedávnej voleb-

nej kampani odzneli isté obvinenia, ktoré práve preto nemôžem prejsť 
len tak mlčaním. Máme pred sebou 4 roky volebného obdobia 2014-
2018, do ktorých ideme s tímom poslancov s podporou vašich hlasov, 
ktoré ste nám odovzdali v posledných voľbách. Pri výkone akejkoľvek 
činnosti má každý z nás svoje postupy, či metódy. Mojou je priama, 
otvorená a korektná spolupráca na báze vzájomnej dôvery. S úctou 
voči každému, kto je ochotný (v Devíne vždy bez nároku na odmenu!) 
pre našu komunitu čokoľvek urobiť, vybaviť, či zorganizovať. Volebná 
kampaň síce ničím neprekvapila, no žiaľ isto narušila u menej zorien-
tovaných Devínčanov práve dôveru v ľudí, ktorí majú obhajovať ich 
občianske záujmy v našom zastupiteľstve ďalšie 4 roky. A keďže sa bez 
vašej dôvery naša práca robiť nedá, zareagujem aspoň na najzávažnejšie 
obvinenia z pera protikandidátov, ku ktorým sa títo zrejme museli zní-
žiť pre absenciu korektných argumentov. 

Leták Ľubice Maťkovej – citujem: „uprednostňovaní sú tu noví in-
vestori, ktorí za asistencie radnice devastujú našu prekrásnu prírodu a zvole-
ní predstavitelia sa na to nečinne prizerajú“ – Radnica nikoho uprednost-
ňovať nemôže, stavať na pozemkoch môžu len vlastníci (resp. investori 
majúci vzťah k pozemku), pri kúpe a predaji súkromných pozemkov 
obec nemá žiadnu zákonnú možnosť vstupovať do obchodných vzťa-
hov a vyhradzovať právo kúpiť si pozemok v Devíne a následne na ňom 
stavať len „rodeným“ Devínčanom. 

K „devastácii prírody“ – V územnom pláne hl. mesta Bratislavy schvá-
lenom v roku 2007 boli na malopodlažnú výstavbu vyčlenené viaceré, 
dovtedy „zelené“, nezastava(teľ)né územia, mnohé na devínskych sva-
hoch...Stali sa tak stavebnými parcelami, kde naozaj dnes výstavbu zaká-
zať nevieme. Pri ukazovaní prstom na „vinníkov“ sa však treba pozrieť, 
kto zastupoval a spravoval (a mal tak aj možnosť ovplyvňovať tvorbu 
nového územného plánu na magistráte) Devín vo volebných obdobiach 
pred rokom 2007, kto prípadne tieto odrazu stavebné parcely vlastnil 
či nadobudol, kto napríklad pracuje na oddelení územného plánovania v 
hlavnom meste a priamo tak tento plán tvorí (info na webe) ...

...„prečo sa všetko predalo?“ – ak je „všetkým“ myslený bývalý ne-
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Vážení Devínčania, milí spoluobčania, kamaráti,
najskôr sa Vám všetkým chceme čo najsrdečnejšie poďakovať za 

nemalú podporu, ktorú sme od Vás dostali a veľmi si ju vážime. Vaše 
hlasy nás zaväzujú aj do budúcna. Voľby v Devíne sa skončili, preto nám 
dovoľte trochu hodnotiť. 

Výsledky sčítania hlasov, hlavne mužskej časti kandidátov, boli ne-
uveriteľne vyrovnané. Aj týmto úprimne gratulujeme kandidujúcim 
dievčatám, ktoré nás chlapov nechali pozadu. Žiaľ, len jeden z nás pre-
kročil hranicu zvoliteľnosti a náš triumvirát by sa mal rozdeliť. Prepáč-
te, prosím, ale nechceme to urobiť. Asi každý pozná povesť o „Svätop-
lukových prútoch“...

Tak ako sme už povedali, každý sme rôzny a pritom sme rovnakí. 
Jeden z nás je na zmenu málo, jeden proti takej väčšine nemôže naplniť 
naše cieľe a záväzky, ktoré sme spoločne pripravili a radi by sme Vám ich 
aj garantovali. Bohužiaľ, takto by to nebolo možné. Možno nedozrel čas, 
možno sme niečo opomenuli, možno len kúsok šťastia chýbal, kto vie?

Plne chápeme a stojíme za rozhodnutím jediného zvoleného Petra 
Gúckeho neprijať za týchto okolností ponúknutý mandát.

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám, aj nám veľa tr-
pezlivosti, ale hlavne zdravia a šťastia, aby sme takto o štyri roky mohli 
spoločne zabojovať opäť. Znovuzvolenej pani starostke a poslanecké-
mu zboru prajeme veľa správnych rozhodnutí pre všetkých občanov 
Devína.

S úctou Peter Gúcky, Michal Němec, Marian Schmied

Milí Devínčania, priatelia, známi i menej známi. Chcem sa vám touto 
cestou poďakovať za dôveru, ktorú som opäť od vás dostala. Vašich 
397 hlasov si hlboko vážim a sú pre mňa veľlou odmenou  za doterajšiu 
prácu. V novom volebnom období budem pokračovať v už začatých 
projektoch a verím, že aj s vašou pomocou sa mi podarí uskutočniť  
mnoho užitočných vecí a spoločne nájdeme riešenia na problémy, ktoré 
nás trápia. Z celého srdca 

Elena Cenká

NEPOVOLENÝ VÝRUB 
DREVÍN POD KOBYLOU
Na základe upozornenia občanov, že priamo pod Kobylou niekto 

bagrom „čistí“ pozemok od vegetácie, vykonali starostka a prednos-
tka Miestneho úradu Devín za asistencie mestskej polície obhliadku 
miesta. Zistili žiaľ, že informácia je pravdivá a že vo vzácnom území 
chránenom 3.stupňom ochrany prírody a krajiny(ochranné pásmo 
NPR Devínska Kobyla) uskutočnil majiteľ pozemku nepovolený vý-
rub drevín a zničil ďalšie množstvo chránených biotopov. Pokračo-
vanie týchto prác zastavili. Na konanie bola upozornená Slovenská 
inšpekcia životného prostredia i ochranári. BROZ odhaduje vznik-
nuté škody v tisícoch EUR a zvažuje podanie trestného oznámenia. 
Pozorným občanom touto cestou ďakujeme za ich angažovanosť 
a upozornenie, vďaka ktorému nebola zdevastovaná celá parcela. 

– red -

dokončenie na str. 7

hnuteľný majetok Devína, tento sa nepredal, ale nám bol exekvovaný 
kvôli vysokým dlhom Devína. Naše obrovské dlhy vznikli ešte počas 
starostovania pána Novotného a vtedajšieho poslaneckého zboru, a 
pokiaľ si dobre pamätám, pani Maťková st. bola jednou z nich. Takže 
sa treba opýtať doma „prečo sa všetko predalo“...

...„chátrajúca, v minulosti hodne využívaná kolkáreň“ – v čase môjho 
nástupu do funkcie bola vskutku značne schátraná kolkáreň – stojaca 
mimochodom na cudzom pozemku za užívanie ktorého sme nepla-
tili ani neplatíme – využívaná ako skladisko na náradie a najmä na 
posypovú soľ. Tieto funkcie boli presunuté do opravenej požiarnej 
zbrojnice. Vlastníkom budovy je magistrát, tento aktuálne rieši otázku 
jej odstránenia.

...„naša mládež sa nemá kde hrávať, kde športovať, stretávať sa...“ 
– naša mládež sa hráva a stretáva v priestoroch Domu kultúry (or-
ganizácia TAHAMATAM ponúkla aj začiatkom tohto šk. roka viaceré 
krúžky), rovnako v DK pôsobí archeologický krúžok, pre športové 
aktivity je k dispozícii 2x do týždňa telocvičňa ZŠ, prípadne areál 
športového klubu vo dvore za materskou škôlkou. Futbal bude mož-
no hrať na pripravovanom ihrisku v priestoroch bývalej jazdiarne, 
OZ Scene má v pláne vytvoriť klubové priestory v pivnici pod ma-
terskou škôlkou, verejne dostupný športový areál by mal vzniknúť 
(pričinením sponzora) aj na školskom dvore...
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Závin zo zemiakového 
cesta so špenátom 
a syrom
 
Cesto:
- 600 g v šupke uvarené zemiaky
- 1 vajce
- polohrubá múka
- trochu oleja (1-2 polievkové lyžice)

Plnka:
- sekaný špenát mrazený (1/2 balenia)
- 2-3 strúčiky cesnaku
- oregano, bazalka
- maslo (asi 50 g)
- 200 g balkánsky syr
- soľ

Na potieranie 1 osolené vajce. 

Medová roláda
 autor: Lýdia Poláková

Cesto: 200g medu. 6n vajec, 9 polievkových 
lyžíc polohrubej múky, 1 polievková lyžica rumu, 
10g zomletej kávy, 1 polievková lyžica škorice, 
40g zmäknutého masla, ¼ bal. prášku do pečiva

Krém: 120g medu, 200g masla, 100g zomle-
tých orechov

Postup: Med. žĺĺtky, rum, kávu, maslo a ško-
ricu vyšľahať do spenenia, zmiešať múku s práš-
kom do pečiva a striedavo so snehom pridať 
k vyšľahanej hmote. Na veľký plech dať papier 
na pečenie, naliať cesto a piecť. Vymiešať zo su-
rovín krém, natrieť na upečené cesto a cesto 
opatrne zvinúť.

Linzert s černicovým lekvárom 
Naša stará mama ho volala Linzert. Je to obľúbený zákusok, pre 

jeho jednoduchosť.Pečiem ho väčšinou na sviatky.Dlho vydrží, po-
kiaľ sa hneď nespapká. V našej rodine sa spája s udalosťami, ktoré 
súviseli so znárodnením v roku 1948 a dôsledkami z toho plynú-
cimi. Náš starý otec sa tak ako mnoho iných dostal po znárodnení 
ich majetku na pár rokov do väzenia. Po návrate z väzenia domov 
si nevedel nájsť prácu, pretože v znárodnenom ho nikto nechcel 
zamestnať. 

A tak odišiel pracovať do Ostravy. Pracoval vždy 4 týždne a 
na jeden týždeň sa vrátil domov. Pamätám si na tieto časy, keď 
sme ako deti trávili nezabudnuteľné prázdniny u starej mamy. Starý 
otec prichádzal domov po mesiaci tvrdej práce úplne vyčerpaný, s 
kufrom plným šiat na pranie, z ktorých sa šírila vôňa bane. Boli to 
pre neho určite veľmi ťažké časy a stará mama sa mu to snažila 
uľahčiť malou pripomienkou domova. Zakaždým mu na ďalší me-
siac upiekla Linzert, ktorý nakrájala na toľko kúskov, aby mu vydržal 
celý mesiac. A tak bol spojený s domovom každý deň. Keď sme si 
tohoto roku pripomenuli 25-te výročie pádu totality upiekla som 
tento zákusok pre naše deti a porozprávala som im príbeh spojený 
s touto dobrotou. Nám, ktorí sme tieto časy prežili, sa v mysli opäť 
vynorili spomienky na prežité a s veľkou vďačnosťou sme si aj pri 
tomto zákusku pripomenuli, čo museli naši drahí vytrpieť.

35 dkg polohrubá výberová múka
20 dkg maslo
15 dkg práškový cukor
1 vajce
10 dkg mleté orechy
1 lyžica kakao
1 lyžička prášok do pečiva
3 dcl pohár lekváru – slivkový, ribezľový, 
černicový
citrónová kôra, z neošetreného citrónu
1 vanilkový cukor.

Suroviny zmiesiť, cesto rozdeliť na  polovicu. 
Polovicu rozvaľkať na plech, potrieť lekvárom, 

ktorý treba rozriediť trochou vody ak je hustý, 
prikryť mriežkou z druhej polovice cesta. 

Piecť vo vyhriatej rúre na 170 °C asi 20 min. 
Zákusok je lepší, keď postojí deň dva.

Ako som už spomenula, je to trvanlivý záku-
sok. 

Dobrú chuť praje Mária Hanzelová

DEVÍNSKY PECEŇ
Je už tradíciou, že prvá adventná nedeľa patrí v Devíne šikovným 
gazdinkám a gazdom. Svojou kuchárskou, pekárskou a cukrárskou 
šikovnosťou inšpirujú mnohých nás pri príprave predvianočných  
dobrôt. Ponúkame vám  recepty, ktoré patrili medzi najlepšie.

Postup:
Postrúhame vychladené uva-

rené zemiaky v šupke (ako na 
lokše), pridáme 1 celé vajíčko, 
trochu oleja a polohrubú múku, 
koľko znesú zemiaky, aby sme 
vypracovali cesto. Ja cesto neso-
lím. Zohrejeme maslo, osmaží-
me na drobno nakrájaný cesnak 
a krátko podusíme špenát, ochu-
tíme soľou,bazalkou, oreganom.

Cesto a suroviny si rozdelí-
me na 3 časti – záviny.

Keď rozvaľkáme cesto, na-
trieme ho trochou oleja a po-
solíme. Rozložíme špenát a na-
strúhaný balkánsky syr. Zvinutý 
závin potrieme vajcom a môžme 
posypať sezamovými, alebo ľa-
novými semienkami.

Pečieme pri 180 stup. asi 30-
40 minút.  

autor: Ľudmila Šulovská
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Na prechádzkach okolo Devínskeho hradu si 
môžete všimnúť sympatický manželský pár, ktorý 
vo svojom stánku robí ukážky drotárskeho remes-
la. Sú to devínski drotári: Erika a Vladimír Majer-
skí. S láskou, trpezlivosťou a obrovským zaniete-
ním sa tomuto remeslu venujú už skoro dvadsať 
rokov a svojim remeslom inšpirovali mnohých zo 
svojho okolia. Ako sa k drotárskemu remeslu priu-
čili a čo ich na tom baví?

Aké bolo vaše pôvodné povolanie? 
V: Obaja sme boli zubní technici, boli sme 

kolegovia.

Aké boli drotárske začiatky?
E: S drôtom pracujem už od roku 1996, 

kedy som začala navštevovať kurzy výtvarní-
kov a drotárskych majstrov : p. Jurovatého st., 

p. Mlicha, akademickej výtvarníčky R. Biskup-
skej a iných majstrov v UĽUV- e. Drotárčina 
ma tak veľmi očarila, že od toho času sa ve-
nujem len jej. 

V: K práci s drôtom ma priviedla moja 
manželka Erika. V jeden deň, v roku 2001 som 
si „len-tak“ , na Erikin podnet, vyskúšal ozdo-
biť drôtom kraslicu – a podarilo sa. No a od-
vtedy som drotárom.

Čomu sa vo svojej tvorbe venujete?
E: V mojej tvorbe prevládajú opletané 

kraslice – vystavovované a predané do zbie-
rok v Rakúsku a Nemecku. Zdobenie kraslíc 
mi prinieslo v anonymnej súťaži Pelhrímov 
– Budatín 2. miesto. Ďalej sa venujem drôto-
vaným obrázkom, napr. Rozprávky, Brány Bra-
tislavy a tiež figurálnej plastike, napr. Schöne 
Náci, Drotár s džarkom (pozn. red.: džarek 
– drotársky učeň) – tieto dve plastiky boli 
prezentované v Prezidentskom, Primaciálnom 
a Zichiho paláci. No a v neposlednej rade sa 
zaoberám aj výrobou bižutérie.

V: U mňa prevládajú najmä drôtené ob-
jekty, napr. Devínska vežička (vysoká 124 cm), 
plastiky, napr. obraz Páv (90x70 cm), deko-
ratívne predmety a drôtené ruže, ktoré sú 
v zbierkach v Indii, Anglicku, Rusku, Nemec-
ku...). Moje práce majú väčší rozmer a potre-
bujú viac času a a tiež veľkú dávku trpezlivosti.

Aké používate techniky?
E: Používam pôvodné drotárske techniky 

ako slučkový výplet, šitú čipku, techniky z ko-
šikárstva a paličkovej čipky.

V: Pri práci využívam tiež staré drotárske 
techniky – slučkový výplet a šitú čipku. Výple-
tom sú napríklad zhotovení moji kohúti. Bola 
to téma Považského múzea v Budatíne k 70. 
výročiu založenia múzea. Kohúti boli vystavení 
neskôr aj v Žiline, Bratislave, Tatranskej Lom-
nici, v Čechách a Poľsku.

Aký majú drotári spoločenský život?
V: Nuž, veľmi rušný. Obaja sme členmi 

klubu bratislavských drotárov „Džarek“, pri 
regionálnom centre UĽUV-u, kde Erika pôso-
bila niekoľko rokov ako lektorka. Zúčastňuje-
me sa stretnutí drotárskych majstrov v Kysu-
ciach, kde svoje práce aj vystavujeme.

E: Ja si veľmi cením členstvo v Cechu čes-
ko-moravských umeleckých dráteníku. Nie-
koľko krát som prijala účasť na charitatívnej 
akcii Kiwanis bábiky pomáhajú, kde sa umelci 

nezištne podieľajú na umeleckom dotvorení 
bábik, ktoré sa nie len vystavujú ale aj dražia a 
získané peniaze sa následne použijú na pomoc 
deťom, rodinám v núdzi.

Čoho si vo vašej drotárskej tvorbe 
veľmi vážite?

E: S veľkou láskou a trpezlivosťou som 
vytvorila betlehem z drôtu, ktorý bol v roku 
2011 vystavený v Betleheme v Mierovom cen-
tre, v roku 2012 v Tel Avive a toho času je 
vystavený v Ríme. Je to pre mňa veľká česť.

V: Myslím si, že môžem hovoriť za nás 
oboch. Pekné medziľudské vzťahy a pevné 
priateľstvá, ktoré sme získali počas rokov 
drotárčenia sú pre nás rovnako cenné ako 
naše osobné úspechy.

Na aké aktivity si nájdete ešte čas?
E: U mňa je na prvom mieste drotárčenie. 

Ale ak si chcem oddýchnuť a nabrať nové in-
špirácie, tak rada maľujem a pracujem v mojej 
záhradke.

V: Ja sa popri drotárčeniu občas vyberiem 
na ryby.

Čo vás v drotárskom živote teší?
E: Som šťastná, že som dostala dar mať 

povolanie a neskôr aj záľubu, ktoré ma bavia 
a napĺňajú a že svoje skúsenosti môžem odo-
vzdávať ďalej.

V: Práca s drôtom ma veľmi baví. Teší ma, 
že ukážkami svojich výrobkov pomáham za-
chovávať slovenskú drotársku tradíciu.

Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám 
veľa osobných 

a tiež drotárskych úspechov.
Elena Cenká

ŽIJÚ  NAMIME
DZ

I

DEVÍNSKI DROTÁRI 
ERIKA A VLADIMÍR MAJERSKÍ 1.

 č
as

ť
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ČRIEPKY DO MOZAIKY DEVÍNA I1.  – DEVÍNČANIA A ICH CECHY
KNIŽNICA INFORMUJE

                                                                            
Robert MERLE (1908 – 2004) je známy 
francúzsky románopisec, dramatik a literár-
ny historik. V jeho dielach sa prejavuje nielen 
jeho humanistické myslenie, ale i rozprávačs-
ký talent. Práve pre tieto charakteristické črty 
sa stal u čitateľov obľúbeným autorom. Jeho 
romány uspokoja čitateľov rôznych nárokov, 
čo je dôkazom hodnotných literárnych diel. 
U čitateľov sú obľúbené najmä jeho vojnové 
memoáre. Romány ako Víkend na Zuydcoote, 
Malevil, a Až delfín prehovoril sa stali predlo-
hou pre úspešné filmové spracovania. Robert 
Merle je tiež nositeľom mnohých literárnych 
vyznamenaní. V r. 2003 mu bolo udelené 
GRAND PRIX Jean-Giano za celoživotné die-
lo. V našej knižnici máme tieto jeho diela: ZA 
SKLOM, MUŽI POD OCHRANOU, VLADÁR 
NA SCÉNE, SMRŤ JE MOJÍM REMESLOM, 
OSTROV 
Ed McBAIN (1926 – 2005), jeho meno je 
jedným z mnohých pseudonymov akými boli 
napr. Hunt Collis, Richard Marsten, Curt 
Cannon, Erza Hannon atď. Všetky jeho pse-
udonymy sú zárukou výborných detektívnych 
príbehov, príbehy sa vyznačujú perfektnou 
znalosťou policajnej rutiny každodenného 
života amerického policajta a ľudskej psycho-
lógie. Právom sa tento americký spisovateľ 
radí medzi najobľúbenejších autorov tohto 
žánru. V našej knižnici nájdete od neho veľa 
detektívnych príbehov.Pre ilustráciu uvádzam: 
PRVÁ ZÁSTAVKA, AKO LÁSKA, MÚR, 3x 
TIENE VEĽKOMESTA, JACK A FAZUĽA, AŽ 
KÝM NÁS SMRŤ NEROZDELÍ atď.
Michal Arthur MILLER (1958) sa narodil 
v Dánsku, žil v USA a v Nemecku. Od r. 1992 
žije v Prahe, je autorom výborného detek-
tívneho románu pod názvom ŠEPOT CHTI-
VOSTI, ktorý svojim čitateľom ponúka aj naša 
knižnica.
Stephen KING (1947) je t. č. najpredávanej-
ším, najkultovejší a najbohatší žijúci spisovateľ 
v USA. Za dobu svojej 25-ročnej spisovateľ-
skej kariéry vydal 45 kníh a predalo sa viac 
než dve miliardy výtlačkov. Je autorom najde-
sivejších hororov aké kedy boli napísané .... 
za prečítanie isto stojí jeho kniha DIEVČA, 
KTORÉ MALO RADA TOMA GORDONA.
A. J. MOLLOY – je pseudonymom známej a 
úspešnej autorky žijúcej v Londýne jej román 
– PRÍBEH DÁMY bude iste príjemným číta-
ním.
Nicholas SPARKS (1965) je americký spi-
sovateľ , ktorý vydal 14 románov. Tri z nich 
boli aj sfilmované – Noci v Rodanthe, Malý 
John a Posledná pieseň. Kniha POSLEDNÁ 
PIESEŇ poteší nejednu čitateľku: Je to príbeh 
o láske v jej nespočetných podobách.
Katarína GILLEROVÁ (1986), rodáčka z 
Kremnice je úspešnou autorkou 10 románov 
pre ženy. Žije a tvorí v bratislavskej Petržal-
ke. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ vydal 
už tieto jej romány: Láska si nevyberá, Dot-
kni sa ma láska , Ráno neplačem, Všetko raz 
skončí, Neodchádzaj, Záhada zadnej izby, Miluj 
ma navždy, Zabudni na minulosť, Konečne sa 
rozhodni. Jej desiaty román CUDZIE SPÁLNE 
bude iste príjemným čítaním na dlhé zimné 
večery. 
Príjemné chvíle s dobrou knihou Vám želá 
Vaša knižnica

Vaša knižnica

S istotou môžeme konštatovať, že devínske ry-
bárstvo je tak staré ako samotné osídlenie nášho 
územia. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z r. 
1572 od držiteľa devínskeho panstva a hradu Mikuláša 
Báthoryho.

Devín mal päť cechov: rybársky, lodnícky, vinoh-
radnícky, hrnčiarsky a obuvnícky (zanikli cechy: deb-
nársky, čižmársky a mlynársky). 

Štatút rybárskeho cechu bol vydaný cisárovnou 
Máriou Teréziou 26. februára 1768 s jej vlastnoručným 
podpisom. Jeho podoba bola vo forme zdobenej knihy, 
ktorá obsahovala 7 pergamenových listov vo veľkosti 
24x34 cm s veľkou kráľovskou pečaťou v drevenom 
obale. Úvod a záver rybárskeho štatútu boli písané la-
tinsky a cechové povinnosti nemecky . Ako každý cech 
mal svoje atribúty, bola to cechová truhlica, do ktorej 
sa ukladali cechové knihy, dôležité dokumenty, peniaze 
a pečať cechu. Truhlica bola vždy uložená u majstra 
cechu. Na mosadznej pečati cechu bol uvedený nápis: 
Handwerch der Fischer in Theben v strede pečati bola 
postava sv. Petra, patróna cechu, ktorý stal na rybe s 
kľúčom v ruke. Z cechovej zástavy sa zachovala do r. 
1937 iba bohato vyrezávaná žrď ukončená dvomi po-
zlátenými rybami. Žrď sa v uvedenom roku nachádzala 
ešte v našom kostole a nosila sa v sprievode počas 
slávnostných príležitosti akým bolo napr. Božie telo. 
Samotnú zástavu však zničil požiar a cechový džbán 

bol v XX st. predaný neznámemu starožitníkovi. Ry-
bársky revír pre Devín bol od sútoku Moravy a Dunaja 
až po hranicu Bratislavy k ústiu suchej Vidrice do Du-
naja. Prenájom revíru na 3 roky bol 124 zlatých. Devín-
sky cech združoval aj rybárov zo Stupavy, Hochštetna, 
Dimburku, Gajar a z obci na Žitnom ostrove Félu 
(Tomášov) a Most na Ostrove. Predávať ryby moh-
li devínski rybári v Bratislave iba počas pôstnych dní 
na rybom trhu, ktorý sa nachádzal v mieste dnešného 
mostu SNP. Ešte i dnes nesie názov Rybné námestie. 

Meno po mnoho rokov späté s činnosťou rybár-
skeho cechu a pochádzajúce z Devína je meno FUX. 
Alojz a Anton boli rybárskymi majstrami. Ján FUX bol 
cechmajster a Terezia Fuxová rybárkou i predavačkou 
rýb. Ich posledným odpočinkom sa stal devínsky cinto-
rín, kde môžeme nájsť ich hroby. 

Podľa dostupných informácií by sa mala cechová 
truhlica s pečaťou cechu nachádzať v Slovenskom ná-
rodnom múzeu. 

Vážení obyvatelia Devína, ak viete a môžete 
akoukoľvek informáciou prípadne fotodokumentáci-
ou prispieť do mozaiky DEVÍNA volajte prosím č. tel. 
0904 856768. Prispejete tým k lepšiemu poznaniu a 
rozšíreniu archívu o našom Devíne.

Pavlína Rumanovská 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy schválilo Všeobecne záväz-
né nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/2014 z 25. – 26. júna 2014 o určení 
názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ná-
mestia v mestskej časti Bratislava-Devín.

V mestskej časti Bratislava- Devín sa pre novo-
vzniknuté ulice určujú názvy

a) v lokalite Zelené terasy:
1.K zlatému rohu,
2.Kavyľová,
3.Zelené terasy,
4.Bociania,
5.Včeláriková,
6.Galská,

b) v lokalite Zlaté schody:
1.Zlaté schody,
2.Habánska,
3.Výria,
c) Sonntagova,
d) Solúnska

a pre verejné priestranstvo „Námestie práce“ 
určuje nový názov: Námestie sv. Cyrila a Metoda.

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1.12.2014.

Rybné námestie 

Nové názvy ulíc a nové pomenovanie námestia
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PRVÝ ÚSEK CYKLOTRASY NA DEVÍNSKEJ CESTE JE DOKONČENÝ
Hlavné mesto ukončilo realizáciu prvého úseku cyklotrasy na Devínskej ceste, ktorá bude v budúcnosti spájať Karlovu Ves s Devínom. Úsek s názvom Tieňava má 
jeden kilometer a vedie v príjemnom prostredí cez les mimo hlavnej cesty po asfaltovej cestičke so šírkou 3 metre. Realizácia prebiehala v mesiacoch október a 
november. Cyklotrasa za kameňolomom v smere z Devína priechodom pre cyklistov križuje úrovňovo Devínsku cestu a napája sa na starú cestu, vedie okolo domov 
a chát a ďalej po svahu cez les, má šírku 3 m a asfaltový povrch. Cyklistická trasa je vedená samostatne mimo hlavnej cesty. Celková dĺžka trasy Tieňava je 1018 
metrov. Zhotoviteľom bola spoločnosť SKANSKA SK, a.s., náklady na realizáciu dosiahli výšku 28 995,12 EUR bez DPH. Pôvodne sa náklady predpokladali vo výške 
61 tisíc eur, zjednodušením projektu a súťažou tak prišlo k úspore viac ako 50% ceny. Súčasťou prác bol nový asfaltový povrch, odvodnenie, priechody pre cyklistov, 
spevnenie povrchu, vybudovanie novej zastávky MHD a značenie.

Zdroj: www.bratislava.sk

§§§ §§
§

PRÁVNIK 
RADÍ

§§§§

TÉMA: 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

S blížiacim sa koncom roka prichádzajú aj 
určité menej príjemné povinnosti v prípade, 
ak patríte k tým šťastlivcom, ktorým pribudol 
na vlastníckom liste byt, dom alebo pozemok. 
Nezabudnite, že do konca januára musíte po-
dať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. 
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú 
upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. Zákon rozlišuje 3 druhy 
dane z nehnuteľností:

–   daň z pozemkov,
–   daň zo stavieb,
–   daň z bytov a z nebytových priestorov 
 v bytovom dome

Správu dane z nehnuteľností vykonáva 
obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachá-

dza, v Bratislave správcu dane vykonáva mesto a 
nie mestská časť, konkrétne Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a 
poplatkov, Blagoevova ulica č. 9.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňo-
vacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom 
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, 
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnu-
teľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. 
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom da-
ňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom ale-
bo užívanie nehnuteľnosti. 

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. ja-
nuára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká 
daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie 
dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnos-
tí rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré 
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa 
neprihliada. Z uvedeného vyplýva, že ak ste nap-
ríklad nadobudli nehnuteľnosť v období od 2. 1. 
do 31. 12. 2014, daň platíte od 1. 1. 2015. To isté 
platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť dňa 1. 1. 
2015. Daň platíte od 1. 1. 2015. Ak teda dôjde 
k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 15. 
10. 2014 (v tomto prípade je rozhodujúci dátum 
povolenia vkladu do katastra nehnuteľností), daň 
za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci 
platí daň počnúc 1. 1. nasledujúceho kalendár-
neho roka. Teda od začiatku roka 2015.

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú po-
vinnosť), je povinný podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi 

dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto 
daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. ja-
nuáru zdaňovacieho obdobia. 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa 
podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie ob-
dobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová po-
vinnosť. Daň však majiteľ nehnuteľnosti nevypo-
čítava, len zapíše do tlačiva všetky potrebné úda-
je. Urobí to zaňho samospráva. V nasledujúcich 
rokoch už daňové priznanie nepodáva. Správca 
dane mu doručí len rozhodnutie o vyrubenej 
dani. Výnimka sa týka prípadov, kedy v priebehu 
roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie 
dane, alebo zaniklo vlastnícke právo. Výnimka v 
termíne sa týka nehnuteľnosti získanej v dražbe. 
Daňové priznanie k vydraženej nehnuteľnosti 
treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povin-
nosti.

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, 
môžete od správcu dane dostať pokutu, najviac 
do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, 
najviac však do 3 000 eur. Ak nezaplatíte daň 
v termíne alebo v určenej výške, môže vám sa-
mospráva vyrubiť sankčný úrok. 

Sadzby či prípadné úľavy na dani schvaľu-
je samospráva vo všeobecne záväzných naria-
deniach. Tie zverejňuje na svojich webových 
stránkach a vývesných tabuliach, pre Bratislavu 
na www.bratislava.sk, kde nájdete aj tlačivá na 
vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľ-
ností, platné od 1. januára. 2015.

JUDr. Ivana Igazová

...Ako je postarané o našich občanov, ktorí sú 
odkázaní na sociálnu starostlivosť? sociálnu sta-
rostlivosť smieme poskytovať len v zákonom 
vymedzenom rozsahu, v prípade potreby po-
moci je treba sa ohlásiť u pani Sanderson na 
miestnom úrade. „Nadštandardné (nie záko-
nom prikázané)“ služby a benefity ktoré svojim 
seniorom či odkázaným ľudom obce často po-
skytujú my poskytovať nesmieme, práve z dô-
vodu vyššie spomenutej zadlženosti a nútenej 
správy.

V texte bola aj vyčítavá otázka, koľko De-
vínčanov pracuje na našom miestnom úrade – 
Na miestnom úrade pracuje pre našu mestskú 
časť 6 kmeňových pracovníkov a 7 dohodárov 
s bydliskom v Devíne.

Leták „Otvorme ich 
(dvere radnice?) spolu 
a pre všetkých“ ponúkal 3 zásady:
1) transparentnosť a kontrolu – akoby už 

dávno pri správe Devína nefungovali! Všetko 

sa schvaľuje na verejných zastupiteľstvách, na 
týchto môžu diskutovať ku prerokovávaným 
a schvaľovaným témam aj občania – keby na ne 
chodili... Pánov kandidátov som si tam všimla 
za „našich“ posledných 8 rokov tuším raz, a to 
sme začali mať zastupiteľstvá po 18-tej hodi-
ne práve kvôli tomu, aby mohli občania prísť 
na nás „dohliadať“ po pracovnej dobe. Navyše 
– všetko na webe: všetky objednávky, zmluvy 
i faktúry. Ďalšie informácie musíme poskytovať 
podľa zákona 211 na vyžiadanie, napríklad jed-
ného pána zaujímali počty a farby stoličiek ... 

2) Druhá zásada tvrdí, že miestny úrad tu 
musí byť pre ľudí a nie naopak a cituje bližšie 
nešpecifikovanú kritiku z Devína, požadujúcu 
„služby pre našich občanov“ a pomocnú ruku 
úradu. Podpísaní páni Marian, Peter, Michal a 
ktokoľvek ďalší – nevidím žiaden rozdiel v tom, 
či ste alebo nie ste poslanci miestneho zastupi-
teľstva. Ak máte návrhy – konkrétne a realizo-
vateľné – riešení v prospech skvalitnenia života 
Devínčanov, na prospech lepšej komunikácie 
a spolupráce Devínčanov s Miestnym či inými 
úradmi, na čokoľvek čo bude pre Devín príno-

som – moje dvere sú pre vás vždy otvorené! 
A obetavú, reálnu, úprimnú a hlavne priebežne 
vždy aktuálnu a nie mesiac predvolebno-účelo-
vú pomoc Devínčania určite v ďalších voľbách 
náležite ocenia.

3) Tretia zásada – deklarovaná potreba pod-
pory prirodzeného komunitného života – vo 
mne potvrdila dojem, že sa tu búši na dokorán 
otvorené vráta . Klub dôchodcov, hasiči, ko-
munitný život na fare, technická či organizačná 
pomoc, poskytnutie priestorov a materiálneho 
vybavenia...čo z toho prosím nefunguje??? Ozaj 
môžem len zopakovať apel zo „zásady č. 2“. Ak 
viete o niečom prospešnom pre Devín a De-
vínčanov, o niečom čo z neznalosti nevyužíva-
me hoci by sme mohli (napriek nútenej správe), 
verím že prídete veci riešiť v pravý, – nielen 
predvolebný – čas. Dokonca vám viem sľúbiť 
za to rovnakú odmenu akú majú za svoju prácu 
poslanci. Nula (kvôli nútenej správe zo zákona 
žiadne odmeny pre nikoho z nás neexistujú!) sa 
totiž veľmi ľahko delí! Teším sa na spoluprácu.

Ľubica Kolková, starostka 
Pokračovanie v budúcom čísle...

Dokončenie zo strany 3
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...tak ako každý rok, aj tohto roku k nám zavítal sv. Miku-
láš. Tento krát prišiel v sprievode malých „šašulov“, ktorý 
si preňho, ale aj pre všetkých prítomných, pripravili pek-
né divadelné predstavenie (v podaní divadla Rarášok). 
Chýbať samozrejme nemohli ani čerti, ktorý vyzerali tak 
hrozne, ako keby prišli zo samého pekla. Mikuláš však 
neprišiel s prázdnymi rukami – všetkým dobrým deťom 
sa ušiel malý sladký darček,  a nám menej dobrým...no 
možno o rok sa ujde aj nám:)
Okrem divadelného predstavenia nemohli chýbať aj tvo-
rivé dielne , na ktorých sme si všetci spoločne vyrábali 
vianočné ozdoby, ktorými sme si v závere vyzdobili via-
nočný stromček.
Mikulášske predstavenie si pre Vás pripravila Detská a 
mládežnícka organizácia TAHAMATAM, deti z divadla 
Rarášok s režíserom ujom Jožom,  o tvorivé dielne sa 
nám postarali Mirka Materaková a Olinka Mikulášová 
a o plynulý priebeh a dobrý zvuk sa starala dosluhujúca 
kultúrna komisia pod záštitou Pavla Murína.

Všetkým ďakujeme...         F. Rohalová

Mikuláš 
prišiel 
do 
Devína

Príjemné prežitie  
vianočných sviatkov  

a šťastný nový rok 2015
všetkým čitateľom  

zo srdca želá  
redakcia  

Devínčana!


