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Výročia...

Niet pochýb o tom, že dejiny a históriu si 
treba pripomínať. Výročia dôležitých udalostí sú 
nielen mementom doby, ale často aj inšpiráciou 
či motiváciou pre nás, súčasníkov. Nebezpečné 
je, ak si ich niekto privlastní, prekrúti a zne-
užije na dosahovanie svojich cieľov, nedobré je 
ak zabúdame, no najhoršie je, ak sa z histórie 
zla nepoučíme. Nedávno si svet pripomenul 
70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a po-
daktoré reportáže z onej doby mrazili. Tiež ste 
si všimli, ako sa podobali reportážam v aktuál-
nych správach dneška? Ukrajina, Islamský štát, 
utečenci v Stredozemnom mori... okupované 
územia, násilné presadzovanie vlastnej pred-
stavy o chode sveta, často pod hlavičkou akože 
ušľachtilých ideálov či viery, zúfalstvo ľudí ktorí 
nedokážu prežiť vo svojej krajine – to všetko 
tu už bolo. Naozaj je ľudstvo nepoučiteľné? Pri 
podobných úvahách stále narážam na otázku 
zodpovednosti jednotlivca. Po názorný príklad 
sa nemusíme vracať do až tak dávnej a dra-
matickej histórie, stačí si pripomenúť dianie 
v Devíne pred 10 – 20 rokmi. Tí pozornejší 
z vás, tí ktorí tu žili v čase Nežnej revolúcie 
i skôr, už asi viete o čom je reč. Demokracia 
bola v plienkach, oťukávali sme sa v kapitaliz-
me, učili sme sa spravovať veci verejné. A schy-
távali sme prvé rany – tu v Devíne žiaľ od 
vlastných. Od ľudí okolo človeka, ktorý dokázal 
susedov 3 krát po 4 roky na ktoré ho zvolili 
presvedčiť že z Devína (vy)buduje prosperujú-
cu obec pre blaho nás všetkých. Ako to naozaj 
dopadlo dnes vieme. V apríli sme do kroniky za-
písali 10. výročie zavedenia nútenej správy. Ob-
medzujúceho režimu zákonom prikazujúceho 
Devínu a Devínčanom ako sopľavému decku 
čo smieme (len plniť zákonné úlohy obce) a čo 
nesmieme (prakticky čokoľvek iné). Pritom 
ozaj stačilo tak málo. Sledovať čo sa na radnici 

a v obci deje, klepnúť špekulantom po prstoch, 
pri voľbách dôkladne preveriť reálnosť sľubov 
a poctivosť i schopnosť sľubovateľov, nedať sa 
opiť plesnivým rožkom, hlasovať zodpovedne...
Viem, plakať nad rozliatym mliekom nemá vý-
znam. Čo význam má, je pripomínať si – nielen 
pri výročiach – udalosti minulé, milé i nemilé, 
a inšpirovať sa nimi. Zabezpečiť utesnenie 
onoho mlieka vlastným pričinením v rámci svo-
jich možností. Osobnou snahou, pozornosťou, 
angažovanosťou, všímaním si a sledovaním 
vecí verejných a z toho vyplývajúcim zodpoved-
ným rozhodovaním sa a konaním. Devín tak 
bude mať šancu pripomínať si čo najviac „dob-
rých“ výročí. Takých, akým je napríklad 200. vý-
ročie narodenia Ľ. Štúra. Jeho prínos pre kultúru 
nášho jazyka i spoločenstva pozná každý, rov-
nako ako pamätný výlet skupiny štúrovcov na 
Devín. Dovolím si tvrdiť, že práve v Devíne si 
(nielen) Štúrov odkaz pripomíname celoročne. 
Deje sa tak pri rôznych dobrovoľných aktivi-
tách v prospech nás všetkých. Jednou z nich je 
napríklad oprava kostola ktorý sa stáva čoraz 
dôstojnejším stánkom pre pestré duchovné ak-
tivity šikovných Devínčanov. Ďalšou je oprava 
pivničných priestorov pod škôlkou kde nám 
dobrovoľníci pripravujú klubové priestory. Ale aj 
pri každom peknom kultúrnom podujatí ktoré 
si sami zorganizujeme a pripravíme, vždy keď 
sa so susedmi stretneme na mnohých akciách 
ktorých je potom „plný“ Devín. Niektoré sa už 
toho roku uskutočnili, na niektoré sa ešte len 
tešíme. Všetko sa dočítate v tomto čísle alebo 
na výveskách, tí ktorí ste prihlásení na odber 
SMS-správ si ich nájdete v mobile alebo voľ-
ne na webe. Vašou „úlohou“ je už len ako kto 
vládze pomôcť, zapojiť sa a nezabudnúť prísť 
milí priatelia. Teším sa na inšpiratívne stretnutia 
s vami

Vaša „starostka@devin.sk“  
Ľubica Kolková

Oprava kostola
čítajte v na str. 5

Stavanie mája
čítajte na str. 2

Deň matiek
čítajte na str. 2

Národná slávnosť na Devíne 2015
pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pod 

záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. Už v poradí štvrtý 
ročník Národných slávností na Devíne sa tento rok uskutočnil 
25. apríla 2015 priamo na hrade Devín, kde sa konali evanje-
lické liturgie, kultúrny program a kladenie vencov k pamätníku 
Ľudovíta Štúra. Celé podujatie organizovala Matica slovenská v 
rámci Roku Ľudovíta Štúra v spolupráci s Ministerstvom kultú-
ry SR, Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou 
Bratislava-Devín. Počas celej soboty bol areál hradu Devín voľ-
ne dostupný pre širokú verejnosť. Podujatie bolo príjemným 
výletom pre mladé rodiny s deťmi za zdravotnou prechádzkou, 
kvalitným programom v podaní herca Juraja Sarvaša, piesní 
a spomienky na najväčšieho Slováka v dejinách Ľudovíta Štúra.



STAVANIE MÁJA 2015
V posledný aprílový deň naši devínski hasiči už tradične na námestí sv. 
Cyrila a Metoda vztýčili májový strom v priateľskej susedskej atmo-
sfére. Toto podujatie je milou príležitosťou na stretnutie detí, rodičov 
i starých rodičov.
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DEŇ MATIEK V DEVÍNE
Dňa 13.5. 2015 si v DK Devín žiaci našej SZŠ a naši najmenší 

predškoláci pripravili z básničiek, piesní, tancov, reportáží a scénok 
krásny a hodnotný program, aby tak spolu so svojimi mamičkami 
a starými mamami oslávili ich Deň matiek. 

Najlepšie, ako vedia, pomáhali ťahať repku naši najmenší 
predškoláci. Prváčikovia recitovali svoje prvé básne spamäti a opa-
kovali po svojich mamičkách ako sa vedia postarať o svoje bábätko. 
Druháci s ľahkosťou spievali  s veľkým srdcom. Tretiaci a štvr-
táci sa krásne prezentovali v ľudovom kroji, pripomenuli básňou  
Čin-Čin mamkám časy, keď aj ony chodili do školy. Zaujímavou re-
portážou pobavili a rozosmiali všetky mamy šikovní šiestaci. Svoje 
talenty prezentovali piataci a ôsmaci aj hrou na klavír a klarinet, 
siedmačky zase rôznymi tanečnými štýlmi. 

Svojou snahou žiaci vyjadrili, čo mamičky pre ne znamenajú 
a ako veľmi ich ľúbia. Potešilo nás, že naše pozvanie prijala aj p. sta-
rostka Devína p. Kolková.

Mgr. Dana Regentová
riaditeľka SZŠ

VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY
Na kvetnú nedeľu 29.marca 2015 sme sa tradične stretli na tvorivých 

dielničkách v Dome kultúry. Uplietli sme si korbáče, ozdobili vajíčka, vytvo-
rili veľkonočné pohľadnice... Veselých varechových zajačikov si s radosťou 
urobili nie len deti, ale aj mamičky a oteckovia. Prinesené koláčiky nám 
chutili.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s prípravou a realizáciou dielničiek.
Dovidenia v sobotu 30. mája 2015

                                          Miriana Materáková
                                       za Výtvarný ateliér  Devín   

Tohoročné PODEĽME SA! v Devíne
V nedeľu 29. marca sa stretli obyvatelia Devína v Kultúrnom dome na námestí 

na spoločnom obede – tradičnej Pôstnej polievke a to už deviaty raz. Tým sa 
Devínčania opätovne zapojili do celoslovenského podujatia s názvom PODEĽME 
SA!, ktoré organizuje každoročne Katolícke hnutie žien Slovenska. Je to netypická 
forma finančnej zbierky: odopriem si nedeľný obed a to čo ušetrím, darujem ženám 
a ich deťom v krajnej životnej núdzi.

Tohoročný výťažok celoslovenskej zbierky pôjde na dokončenie rekonštrukcie 
budovy krízového centra pre matky s deťmi v Prešove s názvom Dorka, ktoré 
spravuje známa organizácia Úsmev ako dar. Zrekonštruovaním budovy sa zvýši 
kapacita zariadenia o 50 miest.. Z tohoročnej zbierky sa taktiež podporí Poradňa 
Alexis, n. o. s celoslovenskou pôsobnosťou a to ženám v prípadoch neželaného 
tehotenstva, psychických problémov po umelom alebo spontánnom potrate.

V Devíne bol výnos podujatia PODEĽME SA! 1024 EUR.
Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli a prejavili solidaritu s tými, ktorí našu pomoc 

potrebujú. Osobitne tiež devínskej reštaurácii Srnčík, ktorá výbornú polievku na 
dané podujatie darovala.

 Anna Kolková



CENY OPÄŤ PUTOVALI DO DEVÍNA

V tomto roku opäť poputovali významné ocenenia našim spoluobčanom. Sme radi, že 
žijú medzi nami významní umelci, herci, speváci, výtvarníci a ozvláštňujú i tak výnimočnú 
atmosféru Devína.

18. ročník prestížneho ocenenia umelcov a vedcov KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO 2015 
sa konalo 1.2.2015 v budove Nového SND pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku.

V kategórií Divadlo a audiovizuálne umenie si cenu odniesol JOZEF VAJDA za sugestívne 
a presvedčivé stvárnenie postáv na scéne Činohry Slovenského národného divadla v roku 
2014 – postava Žovkina v divadelnej hre Bál a postava v dramatizácii Littelovho románu 
Láskavé bohyne. Jozef Vajda si cenu prevzal v kostýme práve sa konajúceho divadelného 
predstavenia Nevesta hôľ. 
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Udeľovanie Ceny Júliusa Satinského  
7.2.2015 na Bratislavskom bále

Bratislavská čučoriedka 2015

Cena Júliusa Satinského – Bratislavská čučo-
riedka, ktorou už dvanástykrát na tohtoročnom 
Bratislavskom bále ocenili ľudskosť, profesiona-
litu a snahu urobiť pre toto mesto niečo užitoč-
né i výnimočné.
Cena Júliusa Satinského Bratislavská čučoried-
ka je udeľovaná v dvoch kategóriách: Kategó-
ria „Idea – Počin“ a Kategória „Osobnosť“  

Bratislavská čučoriedka 2015  
v kategórii „Idea – Počin“

Gabriel Drobniak

Za rekonštrukciu bratislavskej Reduty  
na moderné sídlo a koncertnú sieň  

Slovenskej filharmónie

Rekonštrukcia  bratislavskej Reduty na 
moderné sídlo a koncertnú sieň Slovenskej  fil-
harmónie sa stala počinom, ktorý oceňuje celá 
kultúrna verejnosť. Citlivá dostavba administra-
tívnych  priestorov, nové skúšobne, šatne, skla-
dovacie priestory, prekrytie dvora a vytvorenie 
viacúčelového priestoru Bjornsonovho nádvoria, 
nové interiéry, nový organ a nakoniec aj nový 
parter budovy, to všetko spolu bola nesmierne 
zložitá a  náročná práca mnohých odborníkov 
rôznych  profesií.

Ak Čestná rada „Bratislavskej čučoriedky“ 
ocenila pána architekta Gabriela Drobniaka, je 
to ocenenie „dirigenta“ riadiaceho orchester, 
pozostávajúci z ďalších architektov, stavbárov, 
reštaurátorov, štukatérov, nábytkárov, tvorcov 
nového organu, elektrikárov, kamenárov a ďal-
ších profesií.

PhD. K. Rimóczyová
Foto: H. Bródy            

14. marca 2015 boli slávnostne vyhlásené výsledky prestížnej ankety OTTO 2015. Diváci 
si svojimi hlasmi  vyberali svoje najobľúbenejšie osobnosti televíznej  obrazovky v rôznych 
kategóriách.

V kategórií najzábavnejší program triumfovala zábavná šou STV Milujem Slovensko, 
ktorá triumfovala aj v roku 2014. V tejto kategórií zvíťazil a zaujal náš spoluobčan Martin 
Nikodým, známy slovenský moderátor, V súčasnosti sa aktívne venuje fotografii. Jeho foto-
grafie našej nádhernej planéty majú veľký divácky úspech.

Foto Michal Smrčok / PLUS JEDEN DEŇ
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Milí Devín ania,

V rámci susedskej iniciatívy sme
za ali s prípravou vo no asovej
plochy – ihriska.

Zišli sme sa v krásny marcový de
a za ali s isteným pozemku.
Prišli nám pomôc  aj s bagrom
zo stavby “Záhrady Devín”.

V rámci susedskej akcie sme už
momentálne vy istili pozemok,
zrezali vyschnuté stromy, orezali
stromy, založili st piky na plot,

osadili vstupnú bráni ku, pripravili
miesto pre lavi ky.

Ak by ste mali záujem prispie  svojou
aktivitou a prida  ruku k dielu
neváhajte sa prida  k nám.

Autor lánku:

Lukáš Roller, roller@devin.sk

Susedia aj tí najmenší v akcií

Odvoz do bio kontajneraBager v akcií

Poloha ihriska na mapke

PILATES  pre seniorov 
(vhodné pre ženy a mužov 
od 50 do 85 r.)

Od 13. marca pravidelne, štvrtky od 17.30 do 18.30 v 
našom kulturáku sú vyhradené pohybu pre seniorov.

Na našich hodinách SENIORPILATESU sa venujeme 
cvičeniu zameranému zväčša na posilňovanie a uvoľňovanie 
problematických oblastí tela.

S pribúdajúcim vekom naše telo a hlavne chrbtica klesá a 
neraz spôsobuje nepríjemné tlaky či bolesti. Preto spoločne 
precvičujeme už známe, ale i nové cviky a s dôrazom na 
správne dýchanie si zlepšujeme svoju kondíciu a posilňujeme 
naše zdravie.

Hodiny sú vedené v priateľskom a príjemnom duchu. 
Vďaka mimoriadnej empatií našej milej cvičiteľky Martinky 
k seniorom,  je o cvičenie početný záujem (naposledy nás 
cvičilo 14!/)

S radosťou do nášho kolektívu kedykoľvek privítame aj 
nových záujemcov o toto telu veľmi prospešné cvičenie – 
ženy i mužov vo veku od 50 – 85 rokov.

Ing. Batovičová Gizela
člen Rady seniorov primátora hl. mesta Bratislavy

Milí Devínčania,

V rámci susedskej iniciatívy sme začali s prípravou voľnočasovej plochy 
– ihriska. Zišli sme sa v krásny marcový deň a začali s čisteným pozemku. 
Prišli nám pomôcť aj s bagrom zo stavby „Záhrady Devín“.
V rámci susedskej akcie sme už momentálne vyčistili pozemok, zrezali vy-
schnuté stromy, orezali stromy, založili stĺpiky na plot, osadili vstupnú brá-
ničku, pripravili miesto pre lavičky.  Ak by ste mali záujem prispieť svojou 
aktivitou a pridať ruku k dielu, neváhajte sa pridať k nám. 

Lukáš Roller
roller@devin.sk
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KOSTOL UŽ „V SUCHU“?
Okolo devínskeho Kostola sv. Kríža je naďalej rušno. Kostol by už mal byť 

„v suchu“. Nateraz aspoň v doslovnom zmysle. Aby bol aj obrazne „v suchu“, 
bude treba ešte veľa trpezlivosti, úsilia a obetavosti. No i k tejto méte sa blížime 
veľkými krokmi. Kvôli čomu sú vlastne kopy hliny okolo kostola? Na základe 
projektu renomovaného odborníka na problematiku zavlhania historických bu-
dov Ing. Jozefa Baku, schváleného Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave 
sa snažíme odstrániť najväčšieho nepriateľa tejto vzácnej kultúrno-historickej 
pamiatky, zavlhanie. Už pred zimou sa podarila prvá etapa – odvedenie strešnej 
dažďovej vody do troch vsakovačiek. Dovtedy tiekla priamo k základom chrámu. 
V druhej etape sa robí izolácia a zabezpečenie „dýchania“ stien. V interiéri 
ľavej (severnej) polovice chrámu a v predsieni bolo potrebné 50 cm od steny 
prerezať podlahu (a pod podlahou 20-40 centimetrovú vrstvu betónu), kvôli 
ktorej vlhkosť vytupovala múrmi kostola a vyplniť ju do hĺbky jedného metra 
drenážnym kameňom. Zvonku bolo potrebné do hĺbky 150 cm obkopať celý kos-
tol, stenu odizolovať ochrannou bentonitovou vrstvou a na dne oddrenážovať. 
Tieto rozsiahle práce sa práve dokončujú a vďaka starostlivosti robotníkov pod 
vedením pána Gapču neznamenali drastickejší zásah do interiéru, takže kostol 
mohol slúžiť v plnej prevádzke. Ako „investor“ som vďačný aj každej odbornej 
rade a dohľadu nad prácami, najmä Ing. Kohútovi a Ing. Mrázikovej, ktorá tejto 
pomoci venuje značnú časť svojho času. V najbližších dňoch by mala nasledovať 
úprava terénu okolo kostola, najmä kvôli jeho vyspádovaniu smerom od múrov. 
Značnú nerovnosť okolitého terénu spôsobujú najmä nevyrované a neodvezené 
násypy ešte z čias archeologického výskumu v 70-tych rokoch minulého storočia. 
Každý, kto vie, aký organizačný a finančný výkon si vyžadujú podobné práce sa 
zaiste pridáva k obdivu a vďake za tichú, pravideľnú veľkodušnosť tých, čo po 
neraz pár eurách, ušetrených zo skromných príjmov prispievajú k záchrane tejto 
tiež významenej dominanty Devína nielen pre súčasnú, ale aj pre budúce generá-
cie. To však neznamená, že by sme sa bránili pomoci štedrých sponzorov. Verím, 
že práve príslovečný „groš chudobnej vdovy“ svojou morálnou hodnotou otvorí 
ďalšie štedré srdcia a kostol budeme mať čím skôr v každom zmysle „v suchu“.

Marián Gavenda, farár

Oprava devínskeho kostola
Okolo rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv.Kríža ožil vďaka iniciatíve 

správcu farnosti stavebný ruch. Po dokončení obnovy krovu a strechy v minulom 
roku sa podarilo upevniť statiku zvonovej stolice a zaktivizovať obsluhu zvonov. 
Pokračuje reštaurovanie sochárskej výzdoby portálov a v súčasnosti sa dokončuje 
odvlhčovanie obvodových múrov spolu s terénnymi úpravami súvisiacimi s potrebou 
účinnejšieho odvádzania vody od objektu. Zároveň sa uzatvára vyhodnocovanie 
výsledkov architektonicko-historického výskumu. Tento, ako aj pomerne rozsiahly 
archeologický výskum bol započatý, ale zároveň v rozpracovanosti aj zastavený 
v 70.rokoch minulého storočia. V tom období sa uskutočnila tiež reštaurátorská 
obnova viacerých umelecky hodnotných prvkov. Práve táto však utrpela z dôvodu 
následných nevhodných stavebných úprav.

V súčasnosti všetky práce na obnove kostola odborne usmerňuje Krajský 
pamiatkový úrad, čo by malo byť zárukou, že táto významná pamiatka bude 
adekvátne prezentovaná. Verím, že sa podarí pokračovať aj v poznávaní histórie 
kostola a jeho areálu, ako súčasti Devína- jednej z najstarších slovenských sídlis-
kových lokalít.
                                                                             Silvia Paulusová, členka 

realizačného tímu architekt.-historického výskumu, máj 2015                                                                                                      

Milí Devín ania,
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Prišli nám pomôc  aj s bagrom
zo stavby “Záhrady Devín”.

V rámci susedskej akcie sme už
momentálne vy istili pozemok,
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stromy, založili st piky na plot,

osadili vstupnú bráni ku, pripravili
miesto pre lavi ky.

Ak by ste mali záujem prispie  svojou
aktivitou a prida  ruku k dielu
neváhajte sa prida  k nám.
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Susedia aj tí najmenší v akcií

Odvoz do bio kontajneraBager v akcií

Poloha ihriska na mapke
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Obnova priestoru Sympózia Devín a Geologického múzea
Areál sochárskeho sympózia Devín a Geologického múzea sa nachádza na konci Devína na ceste do Devínskej Novej Vsi. V dávnej minulosti jeden z 

významných kameňolomov pre obec Devín, v nedávnej minulosti priestor pre sochárske sympóziá (ktoré organizovalo Združenie Priestor a socha od roku 
1995, výsledky aktivity sa nachádzajú na nábreží Dunaja a na nám. sv. Cyrila a Metoda), neskôr priestor pre geologické exponáty Geologického múzea. Žiaľ 
v posledných rokoch aktivity ustali a areál chátral, zarastal krovinami a hromadili sa odpadky.

V tomto roku sa podarilo trom združeniam: Priestor a socha, nezisková organizácia Barbora a Bratislavské regionálne ochranárske združenie, nadviazať 
spoluprácu a začať s obnovou areálu s cieľom jeho ďalšieho využitia v prospech obyvateľov a návštevníkov Devína. Zámerom je areál presvetliť, obnoviť 
trávnaté plochy, vybudovať jednoduchú návštevnícku infraštruktúru, osadiť informačné panely. Súčasťou zámeru,  je projekt, ktorý potešil a to je umiestne-

nia niekoľkých  kusov ovečiek a kôz, ktoré budú zabezpečovať 
ekologickú údržbu areálu. Takáto „ zelená forma“ údržby tráv-
natých plôch je veľmi efektívna a ekologická. Obyvatelia Devína 
ju mali možnosť pozorovať aj na hrade Devín, kde prebieha už 
druhý rok. Zvieratá sú lákadlom najmä pre deti a oživia areál. 
V rámci projektu sa obnoví oplotenie, informačné panely o prí-
rode Devínskej Kobyly a jej geologických špecifikách, informácie 
o ich ochrane a údržbe pre zachovanie pre budúce generácie, 
jednoduché vybavenie pre návštevníkov. V pláne je aj obnovenie 
sochárskej činnosti na medzinárodnej úrovni. Výsledky by opäť 
ozdobili niektorú z častí Devína.

Prvá väčšia akcia sa konala 6. mája 2015, kedy za pomoci 
25 dobrovoľníkov boli vyzbierané odpadky a vyrezaná časť ná-
letových kríkov. Plánované sú ďalšie dobrovoľné akcie na úpravu 
priestoru. Pevne veríme, že brány areálu sa budú môcť otvoriť 
pred začiatkom letnej sezóny. Pre obyvateľov, pre rodiny s deťmi 
a pre všetkých návštevníkov vznikne zaujímavý priestor.

Ing. Andrej Devečka, BROZ                                                  
Mgr. Magdaléna Rollerová, Priestor a socha

    ZO SPOMIENOK DEVÍNČANOV                                                                 1. ČASŤ

Dnes od pani Ireny LAPPIOVEJ, rodenej 
SRNČÍKOVEJ. Otec pani Lappiovej sa narodil v r. 
1893 na Kamennom mlyne, patriaci do farnosti 
Lozorno, vyučil sa za mäsiara u strýca SIMET-
HA, majiteľa hostinca a mäsiarstva. Mama pani 
Lappiovej sa narodila v r. 1901 vo Viedni – Al-
zervorstadte. Osudy členov ich rodiny by sta-
čili na celý román, preto si dovolím uvádzať iba 
časť udalostí viažucich sa priamo k Devínu. Pani 
Lappiová mala sestry Vilmu a Hildu. Všetky dcéry 
Srnčíkové pracovali okolo gazdovstva a hostinca. 
Z kroniky rodu Srnčíkovcov sa dozvedáme, že 
do bývalého colného domu, susediaceho s ich 
hostincom zvanom Mathaus sa po II. sv. vojne 
nasťahovalo 12 českých rodín (VLAČIOVSKI, 
SMOLÁŘOVI, HÁJKOVI, NOVÁKOVI, NESRS-
TOVI, KUDLÍKOVI, URBANOVI – boli to za-
mestnanci finančnej stráže, prišli aj českí četníci, 
KRÁL, ŠESTÁK, TYLŠ a ešte niekoľko slobod-
ných četníkov. Devínčania väčšinou pracovali v 
kameňolome, kde boli aj Česi a Taliani, ktorí si 
tu založili rodiny ako napr. FANTUZI, VONČI-
NA. Väčšina Devínčanov však boli lodníci, ktorí 
sa stali už iba neopakujúcou sa históriou. Dôka-
zom sú ich hroby na cintoríne v Devíne. Devín-
ske deti chodili do slovensko–nemeckej školy v 
budove bývalej Zsigrayovej kúrie pri kostole. V r. 
1929 bola riaditeľkou pani Janotová a učitelkou 
pani Srbová. Slovenská liga vybudovala v Deví-
ne slovenskú školu pod názvom „Kolískova“. 
Učiteľský zbor sa rozšíril o učiteľov p. Machu, 
p. Zlatovskú a p. Lichnovskú. Dlhé roky pôsobil 
v Devíne RUDOLF SMUTNÝ, farár a učiteľ ná-
boženstva. V r. 1952 bol preložený do Pezinka. 

V časti zvykov na Devíne pre aktuálny me-
siac jún je uvedené, že najkrajším sviatkom v 

Devíne boli hody, ktoré sa oslavovali 14 dní po 
svätodušnej nedeli. Skoro ráno sa pred každým 
domom umiestňovali do zeme halúzky z lies-
ky alebo iných stromov a zem pred domom sa 
posypala čerstvou trávou. Všetky domy priam 
žiarili čistotou. Od skorého rána sa tiež pripra-
vovali a zdobili cechové zástavy z kostola. Ich 
rozlíšenie bolo farebné, napr. vinohradníci mali 
zelenú, lodníci bielu a hasiči červenú. Strapce 
na nich umiestnené boli z práve dozrievajúce-
ho ovocia z čerešní, ríbezlí a pod., boli to priam 
umelecké diela. Sprievod odchádzal z kostola 
cez nábrežie a ulicu Neustiftgasse (terajšiu Ko-
zičovu) okolo pomníka na Hradnej späť do kos-
tola. Pri kostole stavali šiatre obchodníci z oko-

lia, predávali rôzne hračky, turecký med, krásne 
zdobené perníky a rôzne sladkosti pre deti. 
Po slávnostnej omši sa išlo k Morave, kde na 
lúke boli postavené kolotoče. Pohostenie našli 
účastníci hodov nielen doma, ale i v hostincoch. 
V Devíne ich bolo šesť: BIEBER HERIBAN, NE-
UFELD, PIŠTELKA František, PIŠTELKA August 
a SRNČÍK. Všade hrala hudba, veselilo a tanco-
valo sa až do noci. U SRNČÍKA našla priestor 
aj miestna kultúra – ochotnícke divadlo – v réžii 
pána Sedláčka a jeho ženy, scénu pripravoval pán 
Jaura a hercami boli Devínčania.

Spracovala 
Pavlína Rumanovská
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KNIŽNICA INFORMUJE
JOSIE LIOYDOVÁ a EMLYN REES – PRELIETAVÉ ZNÁMOSTI 
Táto manželská dvojica autorov svojím románom dosiahla v Anglicku nesmiernu popularitu  a vyskočila na rebríček bestsellerov. Zábavný, 
ľahký príbeh nezáväzného vzťahu mladej dvojice si isto udrží čitateľovu pozornosť. Sledovanie množstva peripetií tohto vzťahu z rôznych 
uhlov pohľadu pozvoľna prerastajúceho do skutočnej lásky zaujme čitateľa.

NICHOLAS SPARKS – POSLEDNÁ PIESEŇ
Pozornému čitateľovi autora netreba predstavovať. Jeho romány boli preložené do vyše štyridsiatich jazykov a dosiahli závratné číslo ich 
výtlačkov až päťdesiat miliónov. Podľa románov N. Sparksa vznikli veľkofilmy ako napr. Správa vo fľaši, Nezabudnuteľná cesta, Noci v Rodonthe 
a Zápisník jednej lásky. Posledná pieseň je príbeh o láske v jej mnohých podobách – o prvej láske, láske medzi rodičmi a deťmi – ktorý nám 
odhaľuje ako najsilnejší ľudský cit dokáže zlomiť srdce, ale i znova ho vyliečiť.

TRACY CHEVALIEROVÁ – DÁMA  A JEDNOROŽEC
T. Chevalierová je americkou autorkou historických románov t. č. žijúcou v Londýne. Medzi jej najúspešnejšie romány patrí „Dievča s perlou“, 
ktorý bol úspešne sfilmovaný, uvedený bol aj v našej TV. Dievča s perlou je príbeh známeho obrazu J. Wermeera. Kto má rád romantiku 
stredoveku toho isto zaujme niekoľko majstrovsky previazaných príbehov, ktoré tvoria očarujúci román. „Dáma a jednorožec“ je plný vášní 
a citov odohrávajúcich sa v nádhernom prostredí romantického stredoveku.

MARGARET STARBIRD – MÁRIA MAGDALÉNA – BOHYŇA Z EVANJELIÍ (hľadanie svätej ženy)
Autorka je katolíckou bádateľkou, obdivovateľkou a šíriteľkou odkazu Jána Pavla II. Podstatou jej kníh je potreba vážne sa zaoberať postavením 
ženy v spoločnosti v dobách dávnych i dnes. Starbirdovej bádanie prináša mnohé prekvapujúce fakty, pochybnosti i argumenty s ktorými sa táto 
hlboko veriaca žena musela vyrovnávať. Jej hľadanie stavia pred čitateľa  otázky, na ktoré si môžeme odpovedať rôzne, ba až protichodne.

PHILLIP MARGOLIN – POSLEDNÝ NEVINNÝ
Máte radi napätie? Ak áno, tak táto kniha je správny výberom.  Autor pracoval ako obhajca v trestnom práve na Najvyššom súde v USA. Z tohto 
prostredia je i tento román, ktorý stavia obhajcu pred dilemu – oslobodiť nebezpečného psychopata??? a akú cenu majú jeho víťazstvá pre 
spoločnosť a jeho svedomie, čo ak je to dôkladne pripravený podvod. Mnoho otázok, ale i odpovedí nájdete v tomto napínavom príbehu.

Blíži sa čas dovoleniek – nezabudnite na svojho dobrého spoločníka, ktorou kniha isto je. Pekné dni s knihou želá Vaša knižnica 

OZNAM OHĽADOM
ONESKORENÉHO
KOSENIA
Pre tých čo sa čudujú prečo nie je Devín 
pokosený tak,  ako normálne býva zvykom, 
tak dôvod je jednoduchý. Naša veľká ko-
sačka sa po prvý krát pokazila, a to tak, 
že musela byť odvezená predajcovi na ser-
vis. Oprava potrvá dva týždne,  keďže sa 
bude musieť rozobrať motor. Dovtedy sa 
bude samozrejme kosiť zvyšnými ručnými 
kosačkami, ale iba tie menšie plochy pri 
chodníkoch a cestách. Za trpezlivosť a po-
chopenie vopred ďakujeme.

Igor Prieložný
Poslanec MČ Bratislava-Devín

OČKOVANIE PSOV A MAČIEK PROTI BESNOTE

Dňa 6. 6. 2015 sa bude v čase 13:00 – 14:30 vykonávať povinné očkovanie  
proti besnote psov a mačiek pred Domom kultúry

Cena: 7 €

PÁRKOVÉ PRETEKY

Mestská časť Devín,  
Devínska Nová Ves a W-hotel 

opäť organizujú Párkové preteky  
v nedeľu 28.6.2015 – veselé cyklo-
preteky z Devína do Devínskej Novej 
Vsi a dúfajú v hojnú účasť cyklistov.
Podrobnosti pretekov budú vyvesené 
na webe a na tabnuliach na oznamy.

Tešíme sa na Vašu účasť
organizátori

NOVÉ OBJAVY
V Devíne boli pri výkopových prácach v lokalite Záhrady objavené nové 

významné archeologické nálezy. Sú také výnimočné, že do budúceho čísla 
chystáme podrobnú odbornú správu od zainteresovaných a od archeológov.

Správa o náleze bola uverejnená 14.5.2015 v Plus7dní, č.20, str. 34-36.


  

Foto Michal Smrčok / PLUS JEDEN DEŇ
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