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Problém nielen v Devíne: čierne stavby
čítajte na str. 4
Vytlieskavanie
Mali sme toť na úrade milú návštevu. Prišli nás pozrieť deti z materskej škôlky. Milé,
džavotavé, zvedavo načúvali všetkému čo sme
im o našej práci rozprávali. Mňa však zaujala
metóda vytlieskavania, ktorú používala pani
riaditeľka na ľahšie zapamätanie si a vštepenie nových slov do pamäte. Jednoducho - keď
sme narazili na „ťažšie“, deťom zatiaľ neznáme slovíčko – „vytlieskali“ sme si ho pekne po
slabikách. A deti sa možno doma pochválili, že
už vedia čo je to taká ZA(ťap)-SA(ťap)-DAČ(ťap)-KA(ťap) .
Niekedy mám pocit, že by aj nám dospelákom občas takéto vytlieskanie - či skôr
vtlieskanie cielene rovno do mozgového centra
- podaktorých dôležitých pojmov nezaškodilo.
Napríklad taká OHĽADUPLNOSŤ, alebo život
podľa kréda „Nerob druhým to, čo nechceš
aby druhí robili tebe“... Koľkým zbytočným
nepríjemnostiam by zabránila! Jej nedostatok
v každodennom živote prináša často nepochopiteľné susedské spory, ktoré skončia niekedy
až na súde, kde po dlhoročných ťahaniciach
vyrieknutý rozsudok narušené vzťahy i tak nevyrieši. Alebo také bezohľadné, často „čierne“
stavby – sú nielen protiprávnym konaním, ale
zároveň sú aj nebezpečným precedensom, či
inšpiráciou pre tých, ktorí sú pre vidinu zisku
ochotní ísť jednoducho ....občas v konečnom
dôsledku aj sami proti sebe. A to nehovorím len
o istom pánovi, ktorý pre svoju spoločnosť horlivo vybojoval do územného plánu také „fliačikové“ parcely v kopci nad školou (čím viac parciel
na ploche, tým hustejší počet domov a teda aj
väčší zisk pre firmu!), jeden fliačik si potom
sám kúpil i dom na ňom postavil – a teraz, čuduj sa svete, keď to isté robí jeho budúci sused,

●
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Ako sa cítil Kristus Pán?
Interpelácia: Amfiteáter
čítajte na str. 5
čítajte v na str. 7
ktorého bude mať
kvôli ním samým vybojovanej „malosti“
parciel doslova na
dosah ruky pomaly
„v obývačke“ – odrazu mu susedova
stavba vadí, odvoláva sa...Nemám na
mysli ani ďalšieho
vtipkára ktorý si
vo svojom neexistujúcom vinohrade
kúsok od vysielača
postavil ako drobné
technické zariadenie „skromnú“ podpivničenú, vyše 130 m štvorcových zaberajúcu vilku, ktorú začíname úradnou
cestou odstraňovať...Ani „junáka“ ktorý prišiel na
Kobylu, povedal si zrejme že tu sa mi to páči, tu si
dačo postavím a než sme stihli vďaka pozorným
záhradkárom zasiahnuť, šikovne – zdá sa že na
úplne cudzom pozemku - vybetónoval základy
a vytiahol prvé klady akéhosi zrubu. Obávam
sa skôr rozpínajúcej sa bezohľadnosti mocných,
ktorí pod pseudoargumentami potreby zaistenia
energetických zdrojov plánujú štátom garantované zisky pre budovateľov ropovodov či vodných
diel – len v týchto prípadoch to bude na úkor
nás všetkých. Státisícov ľudí, životného prostredia,
zdrojov pitnej vody, našej budúcnosti. Túto bezohľadnosť treba jednoznačne zastaviť! Ozaj, už
ste podpísali petíciu čo ste dostali do schránok?
Možno sa teraz pýtate, načo vás tu oberám
o čas vecami, voči ktorým i tak nič nezmôžeme.
Možno som nenapraviteľný optimista, ale myslím
si, že isté veci urobiť môžeme. Každý jeden z nás.
Môžeme nebyť ľahostajní voči dianiu okolo nás
a môžeme prevziať osobnú zodpovednosť za
veci, ktoré ovplyvniť môžeme. Môžeme sa „ne-
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dať“. Upozorniť na neprávosti o ktorých vieme
a žiadať nápravu na kompetentných miestach.
Ale môžeme aj s priateľmi vymyslieť a zrealizovať niečo, čo poteší a pomôže viacerým. Môžeme
začať tým, že sa prestaneme hádať so susedmi
a vleklé stuchnuté spory vyriešime spôsobom prijateľným pre obe strany. Môžeme maličkosťou
potešiť tých čo to potrebujú. Môžeme zmeniť zabehané stereotypy a spraviť radosť nielen druhým
no i sebe samým. Môžeme .....kým chceme, kým
vládzeme a kým sme tu, môžeme toho veľa. Pozitívnych príkladov pre to, čo všetko sa dá len trochou snaženia a ochoty priložiť ruku „k dielu“ je
v Devíne viac než dosť. O mnohých sa dočítate aj
v tomto čísle Devínčana a dovoľte mi poďakovať
sa na tomto mieste všetkým ktorí pravidelne pomáhajú. Možno budú práve pre vás inšpiráciou
pre čosi nové, fajné, čosi čo tu ešte nebolo. Blížia
sa Vianoce priatelia. Je zvykom hovoriť o nich ako
o čase lásky, radosti a pokoja. Samé od seba však
takými nebudú. Preto BUĎ-ME-K-SE-BE-DO-BRÍ-MI-LÍ-DE-VÍN-ČA-NIA. Všetkým prajem pokojné
a spokojné sviatky.
Ľubica Kolková, vaša starostka@devin.sk
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VEREJNÉ TOLATETY
V DEVÍNE ČOSKORO BUDÚ
Návštevníci Devína sa verejných toaliet
dočkajú. Toalety boli dlhé roky v dezolátnom
stave a nefunkčné. Ich oprava bola plánovaná
už minulý rok, ale sľúbených 80-tisíc eur nakoniec mestskí poslanci presunuli na výstavbu
sklenenej steny pri Dóme sv. Martina. Pôvodne malo byť súčasťou toaliet aj informačné
centrum, avšak vyčlenené peniaze na to nestačili. Oprava verejných toaliet pod hradom Devín začala tento rok v auguste s tým, že práce majú byť ukončené do konca roku 2013.
Náklady sa nakoniec vyšplhali na 123-tisíc eur,
z čoho 80-tisíc platí mesto, zvyšok mestská
časť Devín. Toalety budú bezbariérové, bez
informačného centra.
red.

ZREKONŠTRUOVANÁ POŽIARNA ZBROJNICA
Dňa 12.10.2013 sa konalo odovzdanie Požiarnej zbrojnice do užívania našim devínskym hasičom. Otvorenie bolo zahájené symbolickým prestrihnutím stuhy starostkou mestskej časti Devín
Ing. Ľubicou Kolkovou, Mons. Mariánom Gavendom, miestnym pánom farárom a veliteľom dobrovoľných hasičov Ladislavom Miklóšom ml. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili pozvaní devínski
hasiči, časť našich sponzorov a zástupcovia DHZ Dúbravka JUDr.Vojtech Krajčovič a Martin Filípek
. Nasledoval príhovor pani starostky, veliteľa Ladislava Miklóša ml. a predsedu dobrovoľných hasičov
Ladislava Miklóša st. Pán farár počas príhovoru požehnal našu zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu
a hasičov, ktorí ju budú užívať. Po príhovore nasledoval prípitok a malé občerstvenie, ktoré sa nám
podarilo zabezpečiť vďaka sponzorom a sympatizantom dobrovoľných hasičov Devína, za čo im
ako hasiči chceme poďakovať.
Naša zrekonštruovaná požiarna zbrojnica bude slúžiť na
činnosť našich dobrovoľných hasičov a na
skladovanie, garážovanie a opravu hasičskej
techniky.
Ladislav Miklóš ml.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava oznamuje, že pracovisko
Bratislava 4 bude od
1.12.2013 sídliť na adrese
Karloveská 6c, 842 02 Bratislava
(v budove Allianz – Slovenská
poisťovňa a.s., zastávka
MHD Jurigovo námestie).

Prerušenie prevádzky
materskej školy
Vážení zákonní zástupcovia detí,
informujeme Vás, že v termíne od
21.12.2013 do 7.1.2014 bude
prerušená prevádzka materskej školy
(vianočné prázdniny).
Po konzultácii so zriaďovateľom
súkromnej školy v Devíne, a pani
riaditeľkou z Devínskej Novej Vsi, nie
je možná ani náhradná materská
škola pre záujemcov počas vianočných prázdnin, nakoľko škola má tiež
prerušenú prevádzku počas
zimných-vianočných prázdnin.
Materská škola obnovuje prevádzku
dňa: 08.01.2014 o 07.00hoh.
Prajeme Vám krásne sviatočných dní.
Kolektív materskej školy

A ČO ĎALEJ?
Mestskej časti Bratislava – Devín sa tento rok podarilo umiestniť bratov Živicových žijúcich
v nevyhovujúcich podmienkach v dome na Hutníckej ulici do náhradného ubytovania. Dom, v ktorom bývali, sa nachádza v havarijnom stave a jeho oprava už zo statického hľadiska nie je možná, ani
rentabilná. Preto vzniká otázka, čo s predmetnou nehnuteľnosťou ďalej? Ako využiť priestor v centre mestskej časti tak, aby slúžil všetkým občanom. Našou snahou bude administratívne doriešiť
zbúranie daného objektu a získaný priestor udržiavať čistý a pokosený. Mohli by sa tam umiestniť
lavičky, prípadne hojdačky.Vytvoril by sa tak kultúrny priestor, kde by sa obyvatelia mohli stretávať.
Ak máte nejaké dobré nápady, ako by sa dal tento priestor využiť, prosím Vás, napíšte nám na Miestny úrad, alebo na mail starostka@devín.sk.
Ing. Lenka Satinová, prednostka MÚ Devín

CHCETE PREMENOVAŤ NÁMESTIE?
Pani starostka, Ing. Ľubica Kolková, informovala na MZ MČ Devín poslancov o návrhu obyvateľky
Devína, p. Kollárovej, v ktorom navrhuje zmeniť pomenovanie námestia v Devíne „Námestie práce“ na
„Námestie svätého Cyrila a Metoda“. Poslanci sa uzniesli, že nevidia dôvod na zmenu názvu, avšak odporúčali informovať o tomto zámere obyvateľov Devína, aby sa k tomu vyjadrili. Ak sa vám táto myšlienka
páči, ínformujte svojich priateľov a známych a svoju podporu zašlite na MÚ Devín aj písomne.
red.
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TAK SA TO PODARILO!
Od 14.10.2013 sa začal rozvoz stravy do domácností našich seniorov.
Možnosť stravovania sa v jedálni pri Základnej škole s materskou školou Česká
v Devíne využili viacerí devínski seniori. Niektorí si prichádzajú po obed osobne, iní si
posedia a naobedujú sa priamo v jedálni. Som veľmi šťastná, že sa cez MÚ Devín podaril
zabezpečiť rozvoz stravy. Službu využívajú zatiaľ štyria seniori. Prvý, skúšobný mesiac
máme za sebou.Všetko sa zabehlo a s radosťou konštatujem, že obyvatelia sú spokojní
a že všetko funguje tak ako má.
Kto by sa chcel na stravu prihlásiť, môže tak urobiť aj bez nás. Stačí zatelefonovať
pani kuchárke do jedálne. Ak by ste chceli donášku do domu, vtedy je potrebné ohlásiť
sa na MÚ Devín u pani sekretárky, pani Kurtovej alebo u pani Paulíny Sanderson alebo
mi napíšte na e-mail.
Informácie o stravovaní:
• strava sa vydáva od pondelka do piatka, vždy o 11:30 hod.
• cena obeda je 2,60 EUR.
Môžete si vybrať:
A) obed si vyzdvihnete osobne (Váš rodinný príslušník, opatrovateľ ap.)
B) naobedujete sa v jedálni
C) obed vám privezieme priamo do domu
Donáška do domu:
• donáška medzi 11:15 a 11:30 hod.
• zamestnanec MÚ odovzdá stravníkovi obed v jednom obedári a druhý, čistý
obedár berie so sebou (obedáre musia byť podpísané)
• zamestnanec MÚ prinesie aj šek na zaplatenie
Odhlasovanie a prihlasovanie
• stravníci sa odhlasujú najneskôr v deň stravy do 8:00 hod. na t. č.: 0905 183 884
(ak vedia vopred, že niektorý deň sa nebudú stravovať, môžu dať zamestnancovi
MÚ k čistému obedáru lístok s oznamom pre jedáleň)
• zo stravy sa môžete kedykoľvek trvalo odhlásiť
• na stravu sa môžete kedykoľvek prihlásiť
Kontakty:
• MÚ Bratislava – Devín, t. č.: 02 / 6020 2511, 6020 2517
• Elena Cenká: cenka@devin.sk (treba uviesť meno, vek, adresu bydliska, telefónne
číslo)
• pani kuchárka: 0905 183 884
Želám si, aby ste boli so službou spokojní a ak budete mať nápad ako vylepšiť službu,
alebo budete sa chcieť posťažovať alebo pochváliť, budem rada, ak mi napíšete. Prajem
Vám dobrú chuť!
Elena Cenká, poslanec a predseda sociálnej komisie

POMÁHAŤ DRUHÝM JE TAKÉ JEDNODUCHÉ, LEN…
…stačilo prísť v jednu slnečnú, jesennú sobotu pred dom kultury, kde sociálna komisia zorganizovala, už v poradí tretí, devínsky dobročinný
blší trh. Mohli ste sem doniesť veci, ktoré Vy už nepotrebujete, ale druhým môžu pomôcť alebo potešiť ich. Osoh z neho mali nie len tí, ktorí veci
ponúkli na predaj, alebo si ich kúpili, ale aj ľudia, ktorých nepoznáme, ľudia, ktorí sú v núdzi a pomoc potrebujú. Tak ako každý rok, ta aj tento rok,
sme všetky veci, ktoré sa nepredali, poskytli diakonii Broumov.
---------------Diakonie Broumov patrí už 15 rokov mezi úspešných poskytovateľov sociálnych služieb
zameraných na občanov v krízových životných situaciách na celorepublikovej úrovni.V posledných rokoch nachádzajú ich projekty a programy
podporu tiež v grantoch EÚ. Kvalita ich činnosti a poskytovaných služieb bola ohodnotená tiež udelením certifikácie ISO 9001 a ISO 14001
pre oblasť „Príjem, triedenie, úprava a predaj použitého šatstva a domácich potrieb“ a pre „Poskytovanie sociálnych služieb“.
---------------Priatelia, dovoľte, aby som sa v mene sociálnej komisie srdečne poďakovala všetkým našim Devínčanom, ktorí poskytli veci do
blšieho trhu, ktorí si veci prišli kúpiť za symbolických 50 centov a tiež Miladke Vlčkovej, Olinke Mikulášovej, Jurovi Cenkému a Martinke Morgensternovej – dobrovoľníkom, ktorí obetavo, s úsmevom na tvári, bez nároku na odmenu mi pomáhali od skorého rána
až do ukončenia trhu. Pani starostke ďakujeme za výborný čaj a skvelé chlebíky s cibuľou.
Teším sa zas o rok! Elena Cenká, predsedkyňa sociálnej komisie
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PROBLÉM NIELEN V DEVÍNE: ČIERNE STAVBY
Žijeme v krajine, kde sa zákon nectí a
kde si mnohí robia čo chcú. Usúďte sami.
1. STAVEBNÝ ZÁKON
NIE JE PRETEKÁRSKA DRÁHA
V lete, na dlhých prechádzkach po devínskych vinohradoch sme si všimli, že na svahu
pod vykrývačom prebiehajú zemné práce.
Hneď sme oslovili MÚ, aby nás informoval
o činnosti v tejto lokalite. Dozvedeli sme sa,
že na túto parcelu bola podaná žiadosť na
stavebné povolenie, ale zatiaľ sa povolenie
nevydalo.
Na konci leta práce pokračovali. Až na
to, že celý svah bol rozrytý, stavba vyzerala
prijateľne. Vyrástol tam malý objekt a naoko
to vyzeralo, že aj vinohrad sa zakladá. Aké
milé, pomysleli sme si, treba podporiť ľudí,
ktorí majú záujem starať sa o pôdu.
Na začiatku jesene sme sa však zhrozili.
Na pozemku sa črtala ďalšia stavba („podzemná vínna pivnica“) a po vinohrade ani
chýru, ani slychu.Všetky betónové stĺpiky boli
povyberané, žiaden vinič sa nezasadil. Opäť
sme zašli na MÚ. Stavebný úrad v tom čase už
konanie na vydanie stavebného povolenia na
stavbu zastavil.
Napriek tomu, že stavebné povolenie nebolo vydané a stavebný úrad prerušil konanie,
v stavbe stavebník naďalej pokračuje!
Už tam stojí nielen drevom obitý domček
ale aj veľký dom so strechou („podzemná
vínna pivnica“) a určite tam NIE JE vinohrad! Dôkazom toho, že arogancia majiteľovi
pozemku nechýba, je to, že nedávno ešte aj
požiadal o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Vinohradnícky objekt”
(rozšírenie prevádzkovej a skladovacej časti
vinohradníckeho objektu a vytvorenie garáží).
Koľká drzosť!

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Prehľad doterajších úkonov
vo veci „podzemnej pivnice“:
Vo februári 2010 bola na MÚ Devín doručená štúdia na „Vinohradnícky objekt“ na
posúdenie do stavebnej komisie.
Stavebná komisia zámer posúdila a vyjadrila sa, že navrhovaný objekt je nevhodne
nadrozmerný.
Napriek tomu stavebník požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Vinohradnícky objekt”.
Vedúci stavebného úradu (ktorý od
1.1.2014 na úrade skončil), listom oznámil
začatie spojeného územného a stavebného konania.
Stavebný úrad vykonal obhliadku pozemku a zistil, že sa uskutočňuje stavba studne
bez povolenia.
Stavebný úrad vystavil návrh stavebného povolenia na stavbu „Vinohradnícky
objekt – pivnica”, ktoré však štatutárny
zástupca MČ Bratislava Devín (starostka)
nepodpísala nakoľko by táto stavba bola
zjavne v rozpore s ÚP hl.mesta.
Stavebný úrad následne, na základe upozornenia starostky MČ Bratislava Devín
vykonal ďalší štátny stavebný dohľad, kde
bolo zistené, že stavebník naďalej vykonáva stavebné práce bez stavebného povolenia.
Stavebný úrad vydal stavebníkovi výzvu na
zastavenie stavebných prác.
Stavebník teraz už prostredníctvom istej
advokátskej kancelárie zaslal odpoveď na
výzvu, kde žiadal vysvetlenie, prečo nebolo podpísané stavebné povolenie. Zároveň
požiadal o vydanie dodatočného staveb-

Novým devínskym „vinohradníkom“ sa
mala stať istá akože „vinohradnícka“ s.r.o.
avšak v televíznych novinách Markízy sa za
stavebníka prehlásil pán Jozef STUDENIČ,
bývalý automobilový pretekár. Zákony platia
však pre každého rovnako, aj pre pretekárov!
Na pretekoch je legálnym cieľom všetkých
predbehnúť a byť prvý. V živote sa často
nelegálne preteky so zákonnosťou snúbia
so sebeckosťou a bezohľadnosťou – ako aj
v tomto prípade.
Prípad sa stále rieši, prinášame vám:

•

2. ĎALŠIA ČIERNA STAVBA V TEJ
ISTEJ LOKALITE – NENÁPADNE,
POTICHU
V lete prišla na MÚ obyvateľka Devína,
ktorá si všimla začínajúcu stavbu na mieste,
kde by to nečakala – v Devíne vo vinohradoch.
Na MÚ jej potvrdili, že na túto stavbu nevydávali stavebné povolenie, dokonca ani oň nikto
nežiadal.

Pri obhliadke stavby „Vínna pivnica“ sa zistilo, že
stavba sa realizuje podľa projektu „Rodinný dom“

Takto vyzerá hotová vínna pivnička.
Na začiatku jesene sa pán Studenič rozhodol, že vínna
pivnica pod zemou potrebuje “strechu nad hlavou”.

•

(rozšírenie prevádzkovej a skladovacej
časti vinohradníckeho objektu a vytvorenie garáží).
Stavebný úrad následne znovu vykonal
štátny stavebný dohľad
Predbežne posledný výkon ŠSD s miestnou obhliadkou a s pozvaním vlastníka je
naplánovaný v druhej polovici decembra....

•
•

•

ného povolenia na stavbu: „Vinohradnícky
objekt – pivnica”.
Stavebný úrad však rozhodnutím konanie
na vydanie stavebného povolenia na túto
stavbu zastavil.
Stavebný úrad, rozhodnutím prerušil aj
konanie na dodatočné povolenie stavby
„Vinohradnícky objekt – pivnica” a vyzval
stavebníka, aby doložil v lehote do 60 dní
záväzné stanovisko Magistrátu hl. m. SR
Bratislavy – toto bolo doručené ako zamietavé.
Koncom novembra požiadal stavebník o
povolenie zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Vinohradnícky objekt”

Pani starostka sa vybrala aj so zamestnancom stavebného úradu na miesto „čiernej
stavby“. Bol tam rozostavaný drevený zrub,
na ktorom sa pracovalo. Pracovníci, ktorí na
stavbe pracovali, boli upozornení, že stavba je
nelegálna a vyzvaní na ukončenie prác.
O stavebníkovi sa nič nedozvedeli, takže
stavebný úrad nemá voči komu konať. MÚ
požiadal Slovenský pozemkový fond, ktorý je
majiteľom pozemku, o vyjadrenie sa ku stavbe.
Slovenský pozemkový fond odpovedal, že so
stavbou nesúhlasí a ďalej to nerieši. Keďže
tu zjavne ide o čiernu stavbu na cudzom pozemku – čo je v zákone označené ako trestný
čin, podala starostka trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Polícia však skonštatovala,
že to trestný čin nie je a stavebný úrad môže
konať len voči majiteľovi pozemku....skrátka „Kocúrkovo“. Stavba zrubu nepokračuje
a úrad zvažuje ďalší postup.
Oba prípady budeme pre vás ďalej sledovať.
-red.-
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AKO SA CÍTIL KRISTUS PÁN?

Mons. M. Gavenda

Mojím pra-prapredchodcom na devínskej fare bol páter Miloš Ondrejkovič. Pred necelým rokom sme ho pochovali. Dožil sa pekných
86 rokov. Hovoril z neho niekdajší, dnes už zašlý svet. Legenda Devína. Obliekal sa ako gazdovia pred päťdesiatimi rokmi, aj akoby voňal
mliekom a senom. Rečou mu bola čistá stredoslovenčina, mäkkosťou, akcentom i výberom slov. O čomkoľvek hovoril, z jeho hlasu zaznievala typická ľubozvučnosť a dobroprajnosť. Až pri ňom si človek uvedomil, ako neosobnosť, tvrdosť a chlad súčasného života prenikli aj
spisovný jazyk. No najmä som mal pri ňom dojem, že v ňom počujem moju starú mamu. „To je ten, čo choval pri kostole ovce a kravy?“,
doteraz spresňujú jeho identitu tí, čo ho po mene ani nepoznali. „Mal aj barana Vlada“, dodávajú informovanejší (za vlády Vladimíra
Mečiara, dôležité spresnenie). Pri jednej omši vraj zrazu skríkol: „Ľudia Boží,Vlado ide do kostola, vyžeňte ho von!“ Bolo že to prekvapenie, keď sa veriaci obzreli a pod chórom uvideli statného barana! Pri otcovi Milošovi som sa rád zastavil na pár slov. Keď som býval na
Kapitulskej, stretali sme sa dosť často. A v poslednom období som v ňom objavil aj múdreho spovedníka. Patristika, starobylá múdrosť
gréckych a latinských cirkevných otcov, z ktorej si dávno robil aj doktorát, sa v ňom zliala s ľudovou múdrosťou. Pradávne životné pravdy
mal v krvi a hovoril o nich s veľkou prostotou i váhou. Jednoducho „klasik“!
„Marianko môj, len háj tú Cirkev“ ... „Hlavne aby sme boli ľudskí!“ – bývali jeho slová, keď sme sa občas stretli. „Ako si kúriš?“, spýtal
sa ma už ako devínskeho nástupcu.
„Je tam plynové kúrenie.“
„Nie je ti zima?“
„Keď sa fara temperuje, je to celkom fajn.“
„Ja som kúriu len v kuchynskom v sporáku. Inde bolo zima. Ale dau som si nohy do trúby a zohrieval sa. A keď mi bolo veľmo zima,
išieu som do maštale, prihodiu som do válova sena a lahou si doň. Malina mi dýchala na nohy a Rysuľa na tvár. A ja som sa Ti tam cítiu
ako Kristus Pán!“
Keď hovoril ostatné slová, oči mu žiarili. Pre neho to bolo skutočne čosi božské! V sene videl zakvitnutú
lúku, ako na nej na jar vyráža prvá voňavá tráva, postupne sa objavujú vždy nové kvety. To seno vo válove preňho stelesňovalo všetky krásy sveta. Vedel to intuitívne, ale veľmi presne. On nemusel loviť v mysli
poznatky z biológie, aby žasol, ako je v každom zoschnutom semienku skrýva ďalšia zakvitnutá lúka, o
nesmiernom bohatstve, kráse a múdrosti, vtkanej do každej molekuly, do miliárd molekúl, tvoriacich kôpku
sena, v ktorej sa zohrieval. Nepotreboval na to práve myslieť, ale vedel to. A preto sa tam cítil ako Kristus
Pán. Je to takzvané „zahrnuté poznanie“, jednoduchá plnosť pravdy mystikov, detí a čistých duší. A vedel
to aj Kristus Pán, ktorý o sebe povedal, že „prv než bol Abrahám, Ja som...“ Každá myseľ obsiahne len
to, čo sa zmestí do jej kapacity. Predstavy niektorých intelektuálov, keď v narodení Božieho Syna vidia len
poníženie, špinu a hnoj maštale, prezrádzajú skôr obmedzené dimenzie ich myslenia. Ľudovo povedané,
hovoria o tom, čo majú v hlave: biedu, špinu a hnoj. Pre Ježiša maštaľ a seno v nej zahŕňala celý Otcom
stvorený vesmír. A určite sa v nej cítil veľmi dobre. Tak nejako mi to došlo, keď staručký páter Ondrejkovič
takmer vo vytržení rozprával o tom, ako sa vo válove rozpadajúcej sa maštale na devínskej fare cítil ako
Kristus Pán... 					

„FIASKO“ PRI HLASOVANÍ
Do 31. októbra 2013 sa dalo hlasovať
v súťaži o záchranu historického portálu,
ktorú usporiadala Nadácia VÚB. Bratislavu v súťaži zastupoval portál devínskeho
Kostola sv. Kríža. Celkovo o prostriedky
Nadácie VÚB súťažilo deväť portálov. Devínčania i Nedevínčania hlasovali deň i noc.
V priebežnom poradí bol Devín dlhodobo na druhom mieste za Košicami. Avšak
stalo sa, že v jeden deň sa poradie za pol
hodinu nečakane zmenilo. Dovtedy mali
Košice 25% a Levoča a Devín po 27%, no v
jednom momente mali zrazu Košice 30%!
To muselo znamenať tisíce hlasov za pár
minút!!! Ľudia v Devíne zauvažovali: „ Buď
rozdali Košičania svojim spoluobčanom
mobily, alebo nasadili nejaké „zlepšovacie
zariadenie“. Hm, všetko je možné...
Prostriedky na obnovu mal dostať
víťaz hlasovania s najväčším počtom hlasov (klikov) na webstránke www.vub.sk/
portaly. Súťažili vstupné portály v Devíne,
Košiciach, Levoči, Senici, Skalici, Trenčíne,
Trnave, Zvolene a Žiline.Výsledky mali byť
zverejnené 4. novembra 2013.

Avšak ozvali sa kritické hlasy, aj nášho
pána farára Mariána Gavendu, proti očividne „nezvládnutému“ priebehu hlasovania.
Výsledok je taký, že peniaze z Nadácie
VÚB sa spravodlivo rozdelia prvým trom
miestam s najväčším počtom hlasov. Takže
peniaze z grantu na opravu portálov idú do
Košíc (1. miesto), Levoče (2.miesto) a aj do
Devína, ktorý sa s 21% hlasov umiestnil na
treťom mieste.
Hlavný vstup do stredovekého Kostola
sv. Kríža v Devíne vybudovali pri úpravách
jeho predsunutej veže v roku 1772. Predstavuje ho kamenný profilovaný portál,
ktorý ukončuje výrazný tympanón. Nad
ním sa vynímajú barokové kamenné plastiky. Po stranách stoja postavy svätého
Františka a svätého Floriána, ktorí sa obracajú k plastike Panny Márie, odkazujúcej na pôvodné zasvätenie kostola.
Milí Devínčania, milí priatelia a známi, ďakujeme za každý Váš hlas! Ďakujeme, že ste napomohli obnoviť toto
vzácne dielo!
red.
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UBIEHAJÚCI ČAS A KALENDÁR
Blíži sa koniec roka a s ním aj bilancovanie plnenia svojich predsavzatí. Čo sme stihli a čo nestihli
vykonať počas celého roka. Praktickou príručkou
merania času a jeho využívania je kalendár. Používanie kalendára vnáša do života potrebný poriadok, systém pre zvládnutie úloh a v neposlednom rade ruší
chaos, ktorý by mohol nastať, ak by sme ubiehajúci
čas nesledovali. Už Rimania si sledovali napr. termín
pre platenie daní , ktorý bol určený na prvý deň v
mesiaci. Knihu, do ktorej plnenie i neplnenie tejto
povinnosti zapisovali sa volala Calendarium (kniha
dlhov). Základom pre kalendár sú tri astronomické
jednotky – deň, mesiac, rok. Kalendár tiež opisuje
človekom odpozorované rytmy v prírode – jar, leto,
jeseň, zima. Podľa používanej časovej jednotky poznáme kalendáre lunárne (mesačné), solárne (slnečné) a
kombinované.
Nami používaný kalendár, GREGORIÁNSKY,
vznikol z reformovaného rímskeho, ktorého predpokladaným predchodcom bol kalendár Etruskov, ktorý
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mal 355 dní . História kalendára je bohatá na zmeny, ktoré zaznamenávali mnohé historické udalosti
národov a ich vládcov. Rôzne národy mali aj rôzne
metódy na datovanie svojich dejín. Napríklad Rimania počítali svoj letopočet od založenia Ríma (r.753
p.n.l.), Židia od začiatku stvorenia sveta (kladeného
do r. 3761 p.n.l.) a Egypťania menili svoj letopočet pri
každej zmene dynastie.
Vynálezom a rozvojom kníhtlače v 16. – 17. storočí sa kalendár rýchlo rozšíril medzi ľud, nachádzal
sa takmer v každej domácnosti. Stal sa zdrojom poučenia i zábavy, lebo mimo jeho základnej funkcie sledovania času bol doplňovaný rôznymi článkami i odbornými radami. Medzi najznámejšie patrili kalendáre
Domová pokladnica, Časník – kalendář pro všechny stavy,
Pútnik svätovojtešský, Nová domová pokladnica, Kalendár
hospodára a iné .
Dnes máme bohatý výber kalendárov, tak si nezabudnite vybrať ten svoj, ktorý bude najlepšie vyhovovať Vášmu spôsobu sledovania času a kontrole
plnenia úloh.
Pavlína Rumanovská

PLAVBA LOĎOU NEBOLA ŽIADNA „NUDA“
Koniec októbra vždy patrí seniorom a plavbe na „krásnom modrom Dunaji“. Počasie
sa zhoršilo, ale v deň výletu sa slniečko veselo usmievalo. Čakal nás pekný deň.
Keď posledný pasažier „naskočil“ na loď, bolo presne 10:00 a plavba sa mohla začať.
Tento krát sme sedeli vnútri a na palubu sme sa išli nadýchať čerstvého vzduchu len
občas. Radšej sme sedeli v teple pri milých ľuďoch a dobrom vínku. Postupne sme míňali
Karlovu Ves, Eurovea, pomaly sme opúšťali srdce Bratislavy...
Pani starostka sa ujala slova. Zablahoželala jubilantom, poinformovala hostí o novinkách z MÚ, odpovedala na otázky. Pani Cenká, poslankyňa a predsedkyňa sociálnej
komisie porozprávala o novom projekte sociálnej komisie, o stravovaní seniorov a odovzdala slovo pani Zapletalovej, členke komisie seniorov v meste, ktorá objasnila fungovanie
komisie a spomenula niektoré možnosti, ktoré môžu seniori využívať.
Na lodi bolo rušno. Starí priatelia si posadali k sebe a veselo sa zabávali. Chutný
guláš, ktorý navarili manželia Kunstovci, rozvoniaval po celej lodi. Zamestnanci MÚ pani
Marta Kurtová, pani Milka Divilková a pán Jozef Ledvényi zvládli obsluhu ako profesionáli
- rýchlo a s úsmevom. Ešte sa jedlo poriadne neuložilo v žalúdkoch a zrazu – živá hudba!
S tým sme naozaj nerátali. Pán Rajták vytiahol harmoniku a hralo sa, spievalo a tancovalo
až do Devína.
Neradi sme sa lúčili, stále si bolo čo povedať, zaspievať... Bola to príjemná plavba
s príjemnými a stále mladými devínskymi seniormi.
red.

KNIŽNICA INFORMUJE
Rozprávkovo tajomný čas Vianoc sa šíri nielen
vôňou ihličia a škorice, ale najmä pokojom a láskou
v duši každého z nás. Zvykli sme si, že súčasťou
tejto slávnostnej atmosféry býva dobrá kniha. Navštívte preto našu knižnicu, kde isto nájdete tú svoju
knihu, ale i knihy pre ostatných členov rodiny, ktorým spríjemnia prichádzajúce sviatočné dni.
• Vaše deti isto poteší „SVET ROZPRÁVOK“
z pera známych spisovateľov medzi ktorými
sú mená P. Dobšinský, J. C. Hronský, Ľ . Feldek,
A. Habovštiak, B. Nemcová, V. Čtvrtek, O. Sekora, H. K. Andersen, bratia Grimmovci, A. de
Saint-Exupéry a mnoho ďalších. Veľký výber
rozprávkových kníh z našej knižnice, nielen od
uvedených autorov, sú plné krásnych ilustrácií
a príbehov. Nemenej zaujímavé sú aj povesti
o hradoch a zámkoch, najmä zo Slovenska.
• Edícia Humoru a satiry ponúka: Z. Jirotka: Saturnin, E.Vachek: Bidílko, V. Lacina: Posada lhářu,
T. Svatopluk: Švedský mramor, I. Erenburg: 10
HP, S. Alejchem: Smolař Menachem, Medl V.
Gogol, F. M. Dostojevský, M.Gorkij a iní: Celá Rus
se směje.
• Priaznivcov detektívok isto potešia diela od
renomovaných spisovateľov uvedeného žánru
akými sú: Agata Christie, Edgar Wallace, Dick
Francis, J. D. MacDonald , A. C. Doyle, G. Simenon i od nášho populárneho autora Dominika
Dána. Knižnica má tiež v ponuke literatúru faktu z vojenských udalostí z edície „Dokumenty
a fakty o vojne“.
• Medzi literatúrou faktu sú aj životopisy slávnych osobností zo sveta literatúry, vedy a umenia.
• Bohaté zastúpenie má aj beletria z pera klasikov i nových autorov a románov pre ženy.
O dobrých knihách v našej knižnici sa príďte presvedčiť osobne, budete isto odchádzať s dobrou
knihou podľa vlastného výberu, ktorá Vám spríjemní
prichádzajúce sviatočné dni.
Pokojné a príjemné Vianočné sviatky s dobrou knihou Vám praje
vaša knižnica
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PRÁVNIK
RADÍ
§§§§
TÉMA:

Čo patrí do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov

§§
§

V dnešnom čísle, by som Vám chcela priblížiť problematiku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), konkrétne čo
tvorí BSM, nakoľko sa na mňa obrátilo niekoľko obyvateľov našej mestskej časti s prosbou
o pomoc pri riešení problémov, ktoré súviseli
s inštitútom BSM.
Vznik BSM je vždy podmienený vznikom
manželstva a bude sa týkať všetkých vecí, ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne
získali počas trvania manželstva. V zmysle ust.
§ 143 Občianskeho zákonníka v BSM je všetko,
čo môže byť predmetom vlastníctva, a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom
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alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných
v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému
z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve
pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola
vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.
Hlavným zdrojom BSM sú predovšetkým príjmy a úspory z pracovného alebo iného obdobného pomeru, z podnikania, príjmy zo sociálneho
poistenia, výhry z lotérií, výherných vkladných
knižiek, plnenia z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady škody a pod. Pri všetkých
príjmoch manželov platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal (samotný nárok na vyplatenie príjmu
nepatrí do BSM).
Do BSM naopak nepatria okrem vyššie uvedených vecí ani veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva (napr. veci, ktoré môžu byť iba vo
vlastníctve SR), bolestné a náhrada za sťaženie
spoločenského uplatnenia niektorého z manželov (z dôvodu, že ide o plnenia, ktoré sú viazané len na osobu poškodeného) a autorské diela,
práva k vynálezom, zlepšovacím návrhom a pod.
( z tohto dôvodu obrazy, sochy a iné výsledky tvorivej činnosti jedného z manželov vytvorené za
trvania manželstva nepatria do BSM, ale netreba
zabúdať, že príjem z predaja týchto autorských
diel už do BSM patrí).

Občiansky zákonník (ďalej len („OZ“) umožňuje manželom, aby si upravili rozsah BSM tým,
že ho rozšíria alebo zúžia. Obsah takýchto dohôd je rôznorodý, je limitovaný len všeobecnými
obmedzeniami podľa OZ. Pre zúženie rozsahu
BSM platí, že na základe dohody manželov budú
z BSM vyňaté veci, ktoré by inak doň patrili. Toto
zúženie má limity v tom, že k zúženiu môže dôjsť
len do miery, ktorá by nehraničila so samotným
zánikom BSM. V praxi dochádza často k uzatváraniu dohôd, kedy sa manželia dohodnú, že do
BSM nebudú patriť príjmy z podnikateľskej činnosti manželov alebo pri rozšírení BSM nad ráme
zákonnej úpravy v prípade darovania alebo dedenia, aby patril do BSM aj majetok, ktorý za
iných okolností by mal patriť iba do výlučného
vlastníctva jedného z manželov.
Spoločnými znakmi pre všetky uvedené dohody je, že môžu byť uzavreté len medzi manželmi, len počas trvania manželstva, len vo forme
notárskej zápisnice a len vo vzťahu k majetku,
ktorý bol nadobudnutý po jej uzavretí.
V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností
alebo ohľadom pomoci s právnym problémom
ma neváhajte kontaktovať buď emailom na akigazova@akigazova.sk alebo telefonicky na 0903
655 135, rada Vám pomôžem.
JUDr. Jana Igazová,
advokátka

Viacerí z nás si kladú otázku prečo chátrajú a nevyužívajú sa priestory bývalého amfiteátra a budova bývalej reštaurácie pod hradom Devín. V
tejto veci interpeloval náš mestský poslanec pán Kolek primátora, odpoveď dostal len nedávno, prinášame vám ju v plnom znení a zatiaľ bez
komentára. Téme sa budeme venovať v niektorom z ďalších Devínčanov.
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Príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov
a šťastný
nový rok
2014 všetkým
čitateľom
zo srdca želá
redakcia
Devínčana!

VIANOČNÝ SEN alebo koláč MŇAM – HAM
víťazný recept z Devínskeho pecňa

Autor: Monika Chudejová

Ingrediencie:
• 2 ks lineckého cesta
• ovocie (jablká + sušene alebo mrazené ovocie podľa chuti) – množstvo
podľa chuti
• džem (marhuľový alebo aj iný, aký nájdeme doma)
• 1hrnček podrvených vlašských orechov
• mandľové lupienky
• cukor, škorica
Postup:
• na plech uložíme papier na pečenie, naň položíme vyvaľkané cesto
• potrieme džemom, na ktorý poukladáme jablká, pokrájané na mesiačiky
alebo na kocky, pomedzi ne dáme sušené alebo mrazené ovocie
• posypeme cukrom pomiešaným so škoricou, podrvenými orechmi
• prikryjeme druhým plátom cesta
• vrchné cesto popicháme vidličkou, dáme ho do vyhriatej rúry (rúru vopred vyhrejeme na 200 °C, keď vložíme cesto do rúry, znížime teplotu na
180 °C a pečieme do ružova približne 35 – 40 minút
• upečený koláč potrieme džemom a na husto posypeme orechmi alebo
mandľami, prípadne pofŕkame čokoládou
Prajeme Vám dobrú chuť!
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