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Moje, tvoje, naše  
Hovoriť chcem 

samozrejme o Deví-
ne. Zima je pre nás 
všetkých, ale najmä pre 
verejnú správu ktorá má 
na starosti údržbu komu-
nikácii, veľmi náročným 
obdobím. Ako finančne, 
tak aj ľudsky. Po každej 
snehovej nádielke začína 
byť v Devíne „veselo“. 
Každý z nás logicky po-

trebuje mať zaistený bezpečný pohyb po komuniká-
ciách a akosi samozrejme predpokladá, že je „psou“ 
povinnosťou miestneho úradu zabezpečiť mu ho. 
Kuriózne je napríklad, keď dostaneme otázku, že 
prečo sme tak pekne odhrnuli chodník pred škôlkou 
a pred domom pýtajúceho sa občana nie. Pre tých, 
ktorí netušia aké sú povinnosti vlastníkov rodinných 
domov, pripravil náš okrskár pán Gajdúšek v tomto 
čísle zopár základných informácií. Dočítate sa, čo 
hovorí zákon. Ja by som skôr chcela hovoriť o praxi 
zo života. Pri snehovej kalamite má úrad k dispozícii 
2 pracovníkov a jeden Multicar s radlicou a „soľnič-
kou“. Odhŕňame a posýpame v prvom rade všetky 
komunikácie, ktoré nám boli zverené do správy a ich 
čistenie je našou prvoradou povinnosťou. Tieto cesty 
sú spravidla v stave, kedy pohyb po nich a potrebné 
manévrovanie s Multicarom nie sú problémom. Avšak 
len dovtedy, kým pohybu nebránia vozidlá občanov, 
nedisciplinovane a často aj bezohľadne parkujúcich 
po oboch stranách komunikácie, hoci by mnohí z nich 
mohli autá odstaviť vo svojich dvoroch. Špecifikom 
Devína je takisto množstvo obyvateľov bývajúcich v 
nedostupných terénoch na okolitých svahoch. Kým 
im od jari do jesene všetci závidia nádherný výhľad 
a prostredie v ktorom žijú, v zime to veru ľahké ne-
majú. Svoje „hromy, blesky“ automaticky adresujú ku 
nám na úrad. Argumenty sa opakujú – „platíme dane 
(tie platia všetci vlastníci akejkoľvek nehnuteľnosti, 
nezakladá to však rovnaké povinnosti obce), povolili 
ste nám trvalý pobyt, máme tu riadne rodinné domy....
tak sa starajte!“. Naozaj rada pomôžem. Nielen tam, 
kde je to naša povinnosť, ale aj tam, kde sa to čo len 
trochu dá. Vedia to všetci, ktorí nás o pomoc požiadali 
a pomôcť sme im dokázali. Nahnevaní sú tí, ktorým 
sme nepomohli. Ja však určite nepošlem chlapov do 
terénu kde by si koledovali o úraz, ani tam kde hrozí 
poškodenie jedinej techniky ktorú máme pre potreby 
celej mestskej časti! A verte, že to nie sú prázdne 
slová – snaha pomôcť v neprístupnom teréne nás už 
túto zimu stála 50,- € za opravu radlice...Tu sa pomaly 
dostávam ku téme dnešného úvodníka – k ľudským 
vlastnostiam, k egoizmu či sebeckosti ale aj k ľud-
skosti a zodpovednosti. Mojej, vašej, našej. Je ľudské 
hájiť si v prvom rade svoje. Je však rovnako ľudské 
nebyť pri tom bezohľadným, ale prihliadať aj na po-
treby svojho okolia. Nevyrúbať stromy v chránenom 
území len preto, lebo potrebujem drevo na kúrenie, 

Vo veľmi príjemnej, pria-
teľskej atmosfére sa konalo 
14.1.2010 Novoročné stret-
nutie s pani starostkou De-
vína Ing. Ľubicou Kolkovou, 
s poslancami MČ Devín, 
s členmi komisií, so zástup-
cami občianskych združení a 
s občanmi, ktorí sa podieľali 
na aktivitách, ktoré pomohli 
skrášleniu a spríjemneniu 
života v našom krásnom 
De víne. Vďaka štedrému 
sponzorovi, ktorý zabezpečil 
bohatú ochutnávku z veľmi 
kvalitných slovenských vín 
od svojich klientov, sa moh-
la pani starostka aspoň takto 
poďakovať všetkým tým, 

ktorí Devínu pomáhajú nezištne a zdarma. 
Spomenula najvýznamnejšie udalosti a podu-
jatia, ktoré sa uskutočnili v roku 2009, pripo-
menula, čo sa podarilo zrealizovať a vylepšiť a 
ktoré plány sa podarilo splniť a ktoré úlohy ešte 
čakajú na splnenie. Vyslovila prianie, aby aj rok 
2010 bol úspešný, aby sa podarili zrealizovať 
návrhy a myšlienky, ktoré by slúžili na skrášle-
nie a zlepšenie života v Devíne a aby sa naďalej 
občania aktívne podieľali na spoločných podu-
jatiach, ktoré nás navzájom potešujú a zbližujú.

Všetci prítomní si vzájomne zaželali šťastný 
a úspešný rok a večer prebiehal v príjemných 
rozhovoroch, v priateľských stretnutiach, v kto-
rých sa načrtli mnohé budúce želania, plány.
Myslím, že všetci by sme si želali, aby celý rok 
prebiehal v takej pohode ako toto prvé stretnu-
tie v roku 2010.

Magdaléna Rollerová 

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN

ako to nedávno spravil, (žiaľ za výdatnej pomoci partie 
Devínčanov) majiteľ bufetu pod hradom! Nezaparkovať 
auto na odhrnutej ploche čo najbližšie pri svojom dome, 
nech sa už babka zo susedstva preterigá s paličkou oko-
lo neho ako chce! Obetovať zopár minút navyše, chytiť 
lopatu, uvoľniť si príjazd do svojho dvora a auto odstaviť 
tam. Odhrnúť sneh tak, aby som uľahčil pohyb ostatným. 
Upozorniť suseda, či mu aj pomôcť v tom, aby konal rov-
nako. Zvažovať, či som schopný akceptovať nielen plusy, 
ale aj mínusy prostredia v ktorom žijem. Je hlboko ľudské 
byť zodpovedným. Našu úradnú zodpovednosť poznám a 
hoci nie je vždy jednoduché plniť si ju, s vašou výdatnou 
pomocou sa mi to zväčša darí. Budem sa teraz opako-
vať, ale komunikujme preto spolu priatelia, najmä ak máte 
dáky problém. Kde ma zastihnete už isto viete. Telefonic-
ky, bežne na úrade, posledný štvrtok v mesiaci vo veľ-
kej zasadačke alebo písomne, najlepšie na: starostka@
devin.sk

Príjemné prežitie zimy vám želám

Ľubica Kolková

Novoročné stretnutie
foto: Peter Mikuláš
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Klub seniorov „boHuMilA“ 
opäť funguje,

preto chcem poďakovať všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa 
o to zaslúžili. Najmä pani starostka, pán poslanec Kunst, pán 
Frimmel, ktorý nám zdarma poskytol vozidlá na sťahovanie. Pri 
sťahovaní nám pomáhali pán Zigmund, pán Ledvényi, pán Orel, 
pán Šimonič, pani Sanderson, pani Sapáková, a naše členky pa-
nie: Dobošová, Hanzlovičová, Orelová, Petríková, Šubinová a Ši-
moničová. Tešíme sa na Vás pri stretnutí na výročnej schôdzi, 
ktorá sa uskutoční dňa 9. februára 2010 o 15.30 hod. v našom 
klube v Dome kultúry.

Jana Šimoničová

seniori PoZor!

Oznamujem Vám, že Klub seniorov  
„ BOHUMILA“ sa po Novom roku presťahoval  

z Brigádnickej ulice do priestorov  
Domu kultúry (vedľa knižnice).

Jana Šimoničová

Nielen mlaď nám tu rastie do krásy! Stavebné úpravy 
a zmeny, ktoré sa podarili poslancom v spolupráci s miest-
nym úradom zrealizovať na dlhodobo chátrajúcich objektoch 
v správe mestskej časti si nemožno nevšimnúť. Po rozhovo-
re s pani starostkou preto prinášame len stručnú sumarizá-
ciu prác realizovaných v roku 2009. Bola ukončená oprava 
Kozičovej ulice a kompletne sa opravila aj rozbitá Murán-
ska. Na Lomnickej ulici boli diery zaplátané tak, aby sa 
po tejto ulici dalo bezpečne jazdiť – jej riadna oprava musí 
počkať na ukončenie stavebných prác na priľahlých pozem-
koch. Miestny úrad prispel aj na opravu Gronárskej ulice, 
ktorú si tamojší obyvatelia riešili svojpomocne. Pre úplnosť 
výpočtu opravených komunikácií je potrebné spomenúť aj 
bočný prístupový chodník ku kostolu vedúci cez pozemok 
v správe mestskej časti. V roku 2010 sa takisto v spolupráci 
s miestnymi obyvateľmi (finančná spoluúčasť) pripravuje 
oprava Rímskej a Avarskej ulice ako aj ďalších komunikácií 
v správe MČ Devín – samozrejme podľa naliehavosti ich 
stavu a najmä podľa rozpočtových možností samosprávy. 

Po dokončení prác, hneď ako to počasie umožní, sa budeme 
môcť tešiť z opravených fasád na budove bývalých jaslí na 
rohu Kozičovej a na kúrii vedľa kostola (materská ško-
la a byty). Na kúrii ste si určite všetci všimli zamrežované 
okno možno až z 18. storočia, odhalené pri týchto prácach. 
Vo dvore materskej škôlky sa opravuje aj rozpadnutá stre-
cha a zadná stena budovy, ktorá sa v dôsledku zatekania 
začala zosúvať. Zabránilo sa tak ohrozovaniu okoloidúcich 
i ďalšiemu, už pomaly neodstrániteľnému chátraniu týchto 
budov, ktoré chce zastupiteľstvo v najbližšej dobe ponúknuť 
do prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže. 

Z iného balíka – prísne účelovo na zeleň viazaných financií 
z nášho rozpočtu, sa použili peniaze na sadovnícke úpravy 
okolia kostola. Tento pozemok je spravovaný nie farnos-
ťou ako si mnohí myslia, ale našou mestskou časťou. Je 
jedným z mála priestranstiev pre verejnú zeleň, do ktorých 
je možné v Devíne takto účelovo viazané peniaze investo-
vať. V dnešnej dobe je samozrejme potrebné pozemky chrá-
niť aj pred návštevníkmi ktorí prichádzajú s nie najlepšími 
úmyslami, čo si vyžiadalo opravu deravého oplotenia.

Nemalé prostriedky stála aj oprava fasády radnice a kú-
renia v MŠ a v Dome kultúry, kde sa museli vymeniť už 
dávno zastarané kotle. V Dome kultúry bola opravená aj 
zatekajúca strecha a nefunkčné sedadlá vo veľkej sále. 
Nové orientačné tabule zas pomôžu blúdiacim turistom, 
ktorých je v Devíne neúrekom.

Záverom roka sa zastupiteľstvu podarilo vyriešiť aj prob-
lém klubu seniorov. Klub Bohumila fungoval v plesnivých 
a zatekajúcich pivničných priestoroch. Po úpravách uvoľne-
ného priestoru v Dome kultúry môžu Devínčania svoj voľ-
ný čas tráviť a rozvíjať svoje aktivity konečne v dôstojnom 
prostredí. 

Vraví sa že všetko sa dá, keď sa chce. V Devíne je spra-
vovanie zvereného majetku sťažené nútenou správou. Táto 
v mnohom neumožňuje rozumné „nakladanie“ s majet-
kom, umožňuje až riešenie havarijného stavu. Pri dobrej 
vôli, uvážlivom hospodárení, najmä však dostatku financií 
v mestskej časti a zodpovednom prístupe volených zástup-
cov sa v minulom roku podarilo veľa dobrého. Pokiaľ sa 
situácia zopakuje aj v roku 2010, budeme mať o dôvod viac 
byť na náš Devín právom hrdí.         – red –

DevíN opeKNieva

J U B I L A N T I
január 2010

ZIGMUND Milan, Muránska ul.
SZLOVINCZOVÁ Jana, Kremeľská ul.

február 2010
FOJTOVÁ Anna, Kremeľská ul.

BEDNÁRČIK Štefan, Mládežnícka ul.
HERETÍKOVÁ Estera, Kremeľská ul.

SLÁVIK Július, Kremeľská ul.
ŠKORÍK Jozef, Kremeľská ul.

KRIŠTOFOVÁ Šarlota, Kremeľská ul.
PACANOVÁ Fridolína, Kremeľská ul.

LUPTÁK Jozef, Kremeľská ul.
KOHÚT Ivan, Slovanské nábr.



Hľadáme názov a podnety

Iste súhlasíte s tým, že Devín a ríbezle k sebe neodmysliteľne pat-
ria. Devínske ríbezľové víno je v našom okolí vari najznámejším pro-
duktom z ríbezlí, ale zďaleka nie jediným. Sirupy, džemy, čaje, koláče, 
kozmetika, liečivá...Poznáte ďalšie? Budúci rok by sme chceli v Devíne 
zorganizovať ríbezľový deň, kedy by mohli u nás prezentovať a predávať 
svoje výrobky všetci, ktorí ich z tohto zdravého ovocia vyrábajú. Pre 
tento deň potrebujeme samozrejme pútavý názov a zaujímavé nápady 
k jeho organizácii. Na vaše tipy, podnety a inšpirácie čakáme na inter-
nete (webmaster@devin.sk), v redakcii Devínčana (proller@stonline.
sk) alebo na miestnom úrade (osobne, poštou, alebo zašlite na starost-
ka@devin.sk). O víťaznom názve následne rozhodnete vy všetci svojom 
hlasovaním a autora tohto názvu samozrejme oceníme. Uzávierka pre 
zasielanie vašich návrhov je 31. 3. 2010.
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava – 
Devín vyzýva obyvateľov, aby udržiavali 
chodníky pred svojimi nehnuteľnosťami 
schodné a bezpečné, teda bez snehu alebo 
námrazy. Väčšina si túto povinnosť plní, 
ale nájdu sa aj takí, ktorí o tom nevedia 
alebo to nepovažujú za dôležité. 

Povinnosť odstraňovať závady v schod-
nosti chodníkov spôsobených poľado-
vicou alebo snehom vyplýva z § 9 ods.2 
zák. 135/1961 Zb. a zároveň platného 
Všeobecne záväzného nariadenia č.3/1991 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Devín z 10.mája 1991 o dodr-
žiavaní čistoty a poriadku na území mest-
skej časti Bratislava – Devín.

Podľa uvedeného všeobecne záväzného 
nariadenia treba zbavovať chodníky snehu 

a v prípade námrazy aj viackrát za deň a 
to v celej šírke. Sneh a námraza sa zhŕňa 
na okraj vozovky do hromád, pričom treba 
dbať na to, aby vpusty kanalizácie ostali 
nezasypané a čisté. Pri tvorení poľadovice 
treba chodníky posýpať inertným materi-
álom (piesok, drvina a pod.). Chemickým 
posypovým materiálom je zakázané posý-
pať. Ak napadne sneh v noci alebo ak sa 
v noci vytvorí námraza, musia sa chod-
níky očistiť a posýpať inertným materiá-
lom najneskôr do 6:00 hodiny. Bezpečnú 
schodnosť treba zabezpečiť minimálne do 
21:00 hodiny.

Dodržiavaním týchto pravidiel je možné 
predísť nepríjemným úrazom a znášaniu 
ich dôsledkov.

Na základe množiacich sa sťažností od 
obyvateľov Devína na neupravené a za-
snežené chodníky, som ako okrskár Mest-
skej polície povinný upozorniť všetkých 
majiteľov, alebo užívateľov nehnuteľností, 
že podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
MČ Devín č. 3/1991 (o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území MČ Devín) je podľa 
§ 5, povinný čistiť chodník vlastník, správ-
ca, alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. 
Za chodník sa považujú tiež schody, alebo 
cesta upravená v podobe schodov. Chodník 
je nutné čistiť po celej šírke, respektíve na 

miestach, kde chodník vyznačený nie je, 
treba čistiť pruh široký 1,5 m, priliehajúci 
k nehnuteľnosti. Čistením sa rozumie po-
vinnosť zametať, odstraňovať blato, sneh, 
ľad, odpadky a inú nečistotu. 

V prípade zistenia nedostatkov v čistení 
chodníkov je Mestská polícia oprávnená 
nedostatky riešiť podľa Priestupkového 
zákona 372/1990 a to uložením blokovej 
pokuty v blokovom konaní až do výšky 33 
EUR.

st. strž. Ing. Vlastimil GAJDÚŠEK
okrskár Mestskej polície pre Devín

ChoDNíKy Musia byť bezpečNé NajMä v ziMe 

upozorNeNie

DAŇ ZA pSA 
Daňovníci, ktorí si v predchádzajúcich ro-

koch prihlásili psa do evidencie psov vede-
nej na Miestnom úrade Mestskej časti Bra-
tislava – Devín sú povinní zaplatiť daň za 
psa za rok 2010 bez vyrubenia do 31. 1. 
2010.

V zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nie č. 2/2008 o miestnych daniach na území 
mestskej časti Bratislava – Devín sadzba da-
ne za jedného psa na rok 2010 je:

a) 13 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je 
vlastníkom alebo držiteľom psa a má 
trvalý pobyt v mestskej časti, 

b)  20 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je 
vlastníkom alebo držiteľom psa a nemá 
trvalý pobyt v mestskej časti, 

c) 5 EUR pre fyzickú osobu, ktorá je vlast-
níkom alebo držiteľom psa a má trvalý 
pobyt v mestskej časti, ktorej jediným 
príjmom je starobný alebo invalidný dô-
chodok a nežije v spoločnej domácnos-
ti so zárobkovo činnými osobami,

d) 70 EUR pre právnickú osobu, ktorá je 
vlastníkom alebo držiteľom psa.

Takto určená sadzba dane platí za každé-
ho ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

V prípade, že daňovník nezaplatí daň 
za psa v stanovenej lehote alebo vo výške 
podľa cit. všeobecne záväzného nariade-
nia, je povinný v zmysle ust. § 35b zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a 
o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov za-
platiť sankčný úrok. 

V zmysle cit zákona Mestská časť Bra-
tislava – Devín ako správca dane vyrubí 
sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvor-
násobku základnej úrokovej sadzby Európ-
skej centrálnej banky platnej v deň vzniku 
daňového nedoplatku. Správca dane vyru-
bí sankčný úrok za každý deň omeškania 
s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po 
dni splatnosti dane až do dňa platby vrá-
tane. Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepre-
siahne v jednotlivom prípade 3,32 EUR.

Poznámka: V zmysle § 3 zákona č. 282/2002 
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmien-
ky držania psov každý pes držaný nepretržite 
viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 
podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný 
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní 
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej 
v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom ro-
ku prevažne nachádza. 
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VeČeR S VeRonIKou
Hoci už všetci hľadíme dopredu, čo nám tento 

rok nadelí, predsa si ešte mnohí radi zaspomíname....
prezrieme fotografie, videá a snažíme sa pripome-
núť si tú výnimočnú atmosféru adventu a Vianoc.

Dovoľte, aby som aj ja trochu zaspomínala na je-
den výnimočný večer.

Je už dlhoročnou tradíciou, že sa v predvianoč-
nom čase stretávame na vystúpeniach našich de-
vínskych detí a spolu prežívame ich trému aj pocit 
úspechu.

Taký bol aj 13. december minulého roku, kedy 
sa opäť raz náš Dom Kultúry zaplnil do posledného 
miesta a vzduch sa naplnil tým výnimočným premié-
rovým dusnom.

Tentoraz deti vymenili kroje za nápadité kostý-
my a očarili všetkých tancom, herectvom a predo-
všetkým spevom. Za doprovodu hudobnej skupiny, 
ktorá by sa pokojne mohla volať Friends&Family 
Band, nám naše ratolesti pripomenuli kúsok nášho 
detstva – pesničky z rumunskej muzikálovej klasiky 
„Veronika“.

Excelentné herecké akcie, kvalitné spevácke 
výkony, obdivuhodná energia a spontánnosť....:-) to 
by mohlo v skratke charakterizovať výkony našich 
malých umelcov.

Ale ako to už býva, aj za týmto dielkom sa skrý-
vala dvojmesačná práca, pot a slzy (v tomto prípade 
miesto sĺz skôr smiech).

Ďakujem za seba a aj za deti všetkým , ktorí nás 
podporovali a pomáhali nám.

A na záver ešte jedna dobrá správa: 
STRETNEME SA 21.2.2010 NA  

1. REPRÍZE „SNÍVAJME S VERONIKOU“!
 
Krásny Nový Rok praje Marta Potančoková.

P.S. A prikladám ešte jeden minuloročný mail ako 
poďakovanie Vám všetkým našim drahým a blízkym. 

Milé devínske mamičky,
Práve som sa vrátila z Kulturáku, plná úžasných 

pocitov a krásnych zážitkov.. Deti boli zlaté, krás-
ne, šikovné,......naj, naj, naj!!!!

Avšak, to je iba jedna strana mince. Tá druhá sú 
dospeláci v pozadí, obetaví rodičia, tatovia a mamy, 
či už na strane tvorcov programu, alebo trpezlivých 
sprievodcov detí a pomocníkov pri množstve drob-
ných doplnkových úloh.

To, ako to dnes dopadlo, je znakom Vašej schop-
nosti sa spojiť, obetovať svoje sily aj čas a spolu 
vytvoriť niečo veľkolepé. V mojich očiach je to sku-
točný zázrak!

Preto Vám želám ešte veľa, veľa, veľa krásnych 
chvíľ a spoločných zážitkov s Vašimi deťmi a ďaku-
jem za krásny zážitok a potešenie nás ostatných

Oľga Mikulášováfoto: Juraj Kotian a Peter Mikuláš

foto: Viera Feráková

foto: Peter Mikuláš

foto: Juraj Kotian
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foto: Juraj Kotian
Na motívy rumunského muzikálu Veronika

Úprava, preklad, naštudovanie ....................Marta Potančoková
Scéna a kostýmy ............................................. Mirka Materáková
Hudobný doprovod ..............................................Karine Sarkisian
Pedagogická spolupráca ......................................Denisa Cicáková 
Naši malí herci a speváci:
Stanka Uspávanka ........................................Alexandra Guňovská
Tichomír Večerníček ............................................... Matúš Kotian
Veronika ................................................................Zuzana Böhmová
Víla .......................................................................Katarína Štaffová
Čarovné vrecko ............................................... Veronika Lorincová
Líška ......................................................................... Mária Viteková
Havran ...................................................................Timko Mikluščák
Kocúr ............................................................................ Matej Lorinc
Myši ...........................................Matúš Zmelík,Adam Potančok,  
Beni Mikluščák, Matej Murín, Martin Petrík, Matúš Kolenčík, 
Jakub Kolenčík, Michal Satin, Jakub Mráz
Žaba .....................................................................Karolína Viteková 
Kohút ...................................................................... Katka Kotianová

Ďalej vám tancovali a spievali......Tamara Turianová, Martina 
Munková, Paulína Cvečková, Tereza Cvečková,Milada Mrázo-
vá, Nikolka Kuklovská,Viktória Ďurďáková, Petra Halaszová, 
Kaya Minarovičová, Marína Murínová, Barbora Satinová,Mar-
tin Barančič, Ruslan Barančič, Samuel Kotian, Adam Halasz, 
Juraj Durmek, Oliver Sanderson, Dominik Štulajter, Samuel 
Štulajter, Juraj Vlček, Matej Hataš, Marko Kaňka 

Výstava obrazov „Radosť života“
V sviatočnom predvianočnom čase sa stretli v poslednú adventnú nedeľu 

20. decembra 2009 priatelia umenia z Devína v malebnej kaviarni Eden. Tu 
sa konala výstava bratislavskej výtvarníčky – maliarky Mgr. Anny Poláko-
vej–Fraňovej pod názvom „Radosť života“. 

 Na výstave sme sa stretli len s nepatrnou časťou obrazov z dlhoročnej 
tvorby pani Mgr. Anny Polákovej-Fraňovej. Inšpiráciu vo svojej tvorbe na-
chádzala nielen na lúkach po celom Slovensku, ale aj vo svojej devínskej 
záhrade .

 Vystavené olejomaľby a kresby kvetov, prevažne magnólie, slnečnice, 
figurálne kompozície s témou ľudového folklóru, maľované jej vlastným 
štýlom všetko v akomsi pohybe zobrazené širokým ťahom štetca vytvára-
júce však harmonický celok, pokoj a vyváženosť.

 Celú výstavu sprevádzal svojím príjemným hovorovým i básnickým slo-
vom dlhoročný rodinný priateľ herec Ferko Kovár. 

 Aj v tomto predvianočnom zhone si ľudia z Devína našli čas a cestu na 
kultúrne podujatie čo je dôkaz, že vhodné kultúrne prostredie zbližuje ľudí 
a upevňuje medziľudské vzťahy tak potrebné pre náš život.

Príjemná, priateľská atmosféra by nebola možná bez poskytnutia priesto-
rov a pohostenia rodiny Rumanovskej, ktorej sa touto cestou chceme po-
ďakovať.

Výstavu si môžete aj naďalej pozrieť v kaviarni Eden, srdečne Vás po-
zývame. 

 Michal Polák
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ŽIGRAIOVA KÚRIA V DEVÍNE (a čo o nej vieme)
Počiatky rodu Žigraiov-

cov siahajú až do XIII. storo-
čia do obce ŽEHRA (Sigra), 
ktorá dnes patrí spolu so 
Spišským Hradom, Spiš-
ským Podhradím a Spiš-
skou Kapitulou do zoznamu 
UNESCO.

Meno Žigrai malo aj tie-
to podoby: Szigrai, Szigray, 
Sigray, Zigrai, Žigrai aj 
Žigraj.

V spojitosti s Devínom 
sa v písomnej forme meno 
– Ján Sigray – objavilo v r. 
1632 na zozname platiteľov 
daní. 

Žigraiovci svoje majetky 
na juhozápadnom Sloven-
sku nadobudli v XVII. storočí. Túto skutoč-
nosť potvrdzuje aj zápis z kanonickej vizitácie 
z r. 1634 v ktorom sa uvádza, že v mestečku 
Devín sa nachádzajú šľachtické kúrie (jedna 
z nich patrila aj Sigrayovcom).

V Bratislave je Sigrayovou kúriou ne-
skoro renesančná budova na Židovskej uli-

ci, v ktorej je expozícia Múzea židovskej kul-
túry. 

Okná na kúriách mali často kamenné os-
tenie s kovovou mrežou. Takéto okno bo-
lo odkryté na Sigrayovej kúrii počas rekon-
štrukcie fasády v Devíne na Kremeľskej ulici 
č. 36 v r. 2009. Je reálny predpoklad, že sa 
jedná o pôvodné okno.

Táto kúria je národnou kultúrnou pamiat-
kou evidovanou v ústrednom pamiatkovom 
fonde pod č.11234/0 s uvedenou dobou vzni-
ku – polovica XVII. storočia. 

V Devínskej kúrii býval Ján Sigray s man-
želkou Františkou. Ján Sigray bol kapitánom 
a tridsiatnikom Stupavy tu sa aj narodil v r. 
1654. Bol cirkevným hodnostárom i správ-
com majetku na panstve Pavla Pálfyho, kto-
rý Devínsky hrad získal v r. 1635. Ján Sigray 
zomrel 64-ročný 14. 12. 1718 v Spišskom 

Podhradí.
Rod Sigray sa národ-

nostne hlásil k Slovákom, 
potvrdzujú to zápisy študen-
tov z jeho rodu na vysokých 
školách.

V Sigrayovskej kúrii bo-
la umiestnená v r. 1931 pr-
vá Slovenská škola v Deví-
ne. Dnes sa v nej nachádza 
materská škôlka, bytová 
jednotka a na jej nádvorí sú 
vybudované športoviská. 
Väčšia časť priestorov slúži 
ako skladový priestor.

 Nositeľov mena Sigray vo všetkých je-
ho podobách nájdeme aj dnes po celom Slo-
vensku najmä však na východe Slovenska. 

Pavlína Rumanovská

Poznámky: 
KÚRIA – väčšie vidiecke sídlo nižšej 

šľachty – zemanov
TRIDSIATNiK – človek, ktorý vyberal mý-

to na bývalých uhorských hraniciach

Recept víťazného Pšenično-ražného chlebíka

Potrebujeme: 700 g pšeničnej múky, 300 g ražnej múky, droždie, soľ, 700 ml 
vlažnej vody.
Postup: zarobíme si kvások z droždia a 100ml vlažnej vody. Pripravený kvások 
dáme do misy s múkou, osolíme podľa chuti a vypracujeme cesto do hladka 
(ručne, alebo mixérom)
Cesto necháme uležať 30 min. na teplom mieste, potom uložíme do vymastenej 
formy, uhladíme mokrou lyžicou a 45 min. necháme kysnúť na teplom mieste. 
Pečieme v predhriatej rúre na najnižšej priečke cca 60 min. Po upečení necháme 
vychladnúť na doske, alebo rošte.

Chlebík upiekol Peter Kunst

KNiŽNiCa iNForMuje
NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI

DOMINIK DÁN je dnes už veľmi zná-
mym slovenským autorom detektívnych prí-
behov.

Autor sa dvadsať rokov zaoberá vyšet-
rovaním zločinu. Osobné kontakty s vrahmi, 
lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnos-
ťou“ mu umožnili pochopiť nepísané záko-
ny podsvetia. Z týchto bohatých skúseností 
čerpá pri písaní svojich autentických detek-
tívnych príbehov. Čitateľa isto zaujmú aj je-
ho dve knihy POPOL VŠETKÝCH ZAROV-
NÁ a MUCHA.

MILORAD PAVIĆ, srbský spisovateľ, 
univerzitný profesor, absolvent parížskej 
Sorbonny, autor mnohých kníh poézie, po-
viedok, románov, monografií i vedeckých 
prác. Jeho kniha DRUHÉ TELO poskytne či-
tateľovi napätie, rozluštenie záhad súvisiaci-
mi s legendami.

Kniha s pekným mottom „Ži pomaly, um-
ri rýchlo“ pre čitateľa zisťuje reálnosť teórie 
o „druhom tele“. 

Z edície PRESBURG, vydavateľstva 
Alberta Marenčina sú pre Vás pripravené 
dva tituly IGOR JANOTA „PRÍBEHY BRA-
TISLAVSKÝCH FONTÁN“ kniha obsahuje 
šesťdesiat príbehov o najznámejších, do-
dnes existujúcich fontánach, ale i o tých za-
niknutých fontánach, studniach a studnič-
kách, ktoré oddávna podnecovali fantáziu 
Bratislavčanov. 

VIERA OBUCHOVÁ „PRIEMYSELNÁ 
BRATISLAVA“, autorka je pracovníčkou 
Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bra-
tislave.

V svojej knihe mapuje miesta, kde ešte 
nedávno stáli fabriky, priemyselné objekty a 
robotnícke štvrte, ktoré svojou architektúrou 
i atmosférou pripomínali industriálny rozvoj 
mesta na prelome 19. a 20. storočia

Knihy sú doplnené množstvom doku-
mentačných fotografií, ktoré isto zaujmú 
každého čitateľa.

BORIS FILAN, jeho rozprávačský talent 
netreba čitateľovi predstavovať o jeho obľú-
benosti presvedčili aj čitatelia našej knižni-
ce svojím záujmom o jeho knihu z r. 2008 
„Bratislavské krutosti“. Tohto roku vám po-
núkame jeho knihu „KLIMTONOV BOZK“. 
Je to rozprávanie o veľkej láske zranenej 
dobou, v ktorej sa odohráva. Je to príbeh o 
tých, ktorí nedokážu odísť a nesmú zostať. 
Je to príbeh z obdobia objavovania Zápa-
du a oslnenia jeho zázrakmi o rodiacej sa 
rockovej hudbe, o nových knihách a filmoch 
ako i o jednom veľkom očakávaní a sklama-
ní v r. 1968.

Ich veľká láska je zaťažená tajomstvom 
minulosti, ktoré malo ostať navždy nevyslo-
vené.

O ďalších nových knihách vás budeme 
informovať aj vo februárovom čísle Devín-
čana. 

Vaša knižnica
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25. riadne zasadnutie  
MZ MČ Bratislava-Devín

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín ing. 
Ľubica Kolková otvorila 25. riadne zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva a privítala prítomných 
poslancov a občanov.

Z titulu návrhovej komisie pán Kolek citoval 
návrh pána poslanca Drobniaka:
„vzhľadom na neskoré doručenie materiálov 
k 25. zasadnutiu riadneho rokovania mest-
skej časti Bratislava-Devín a vzhľadom 
k nekoncepčnému dopĺňaniu materiálov počas 
zastupiteľstva žiadam zrušiť dnešný termín 
a určiť náhradný termín zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva“.
Hlasovanie poslancov: za 4, proti 0, zdržali sa 3

vzhľadom na to, že hlasovala nadpolovičná 
väčšina poslancov za zrušenie 25.RR mZ mč 
Ba – Devín pani starostka zrušila 25.RR mZ mč 
Ba – Devín a určila iný termín a to 19.12.2009 
o 9:00 hod.

26. riadne zasadnutie  
MZ MČ Bratislava-Devín

Návrh rozpočtového opatrenia  
č. 1 na rok 2009  

Uznesenie č. 220/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
a)  schvaľuje 
rozpočtové opatrenia č. 1 na rok 2009 podľa 
predloženého návrhu
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh rozpočtu  
MČ Bratislava-Devín na rok 2010

Uznesenie č. 221/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
1)  schvaľuje
Rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na 
rok 2010 s nasledujúcimi zmenami:
Položku tarifného platu + osobné ohodnotenie 
znížiť na hodnotu 132.000,00 eUR a ušetrenú 
sumu preniesť na položku 01.1.1.6 635006 
údržba budov, priestorov, objektov.

2) žiada 
aby pani starostka zabezpečila dopracovanie 
komentáru k návrhu rozpočtu za rok 2010 o 
špecifikáciu jednotlivých položiek konkretizova-
ným naplnením
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Správa z kontroly za I. polrok 2009   

Uznesenie č. 222/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Devín prijať 
opatrenia (zodpovednosť, termín) na nápravu 
kontrolou zistených nedostatkov
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh plánu  
kontrolnej činnosti  
na I. polrok 2010   

Uznesenie č. 223/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti na i. polrok 2010
- bez pripomienok
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  
MČ Bratislava-Devín č. 3/2009 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku  
materskej školy v zriaďovateľskej  
pôsobnosti MČ Bratislava-Devín

Uznesenie č. 224/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
a)  schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devín č. 3/2009 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Devín
- bez pripomienok
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh rámcového plánu  
riadnych zasadnutí MZ MČ  

Bratislava-Devín na rok 2010 

Uznesenie č. 225/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí mZ mč Ba 
Devín, ktoré sa budú konať vo veľkej sále mÚ 
Bratislava-Devín, Kremeľská 39 na rok 2010 
nasledovne:
08. február ..............................o 18,00 hod. 
30. marec ................................o 18,00 hod.
18. máj ....................................o 18,00 hod.
29. jún .....................................o 18,00 hod.
07. september .........................o 18,00 hod.
12. október ..............................o 18,00 hod.
30. november ..........................o 18,00 hod.
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na schválenie prenájmu pozemku  
v k. ú. Devín na záhradkárske a rek. účely

Uznesenie č. 226/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 

a) schvaľuje
prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkár-
ske a rekreačné účely
1.) parc. č. 701,   záhrady, o výmere 267 m² 
pre  mariána Schmieda, bytom Bratislava, 
Kremeľská 45, 
2.) časť parc. č. 1336/1, záhrady, o výmere 364 
m² pre Borisa Pokorného, bytom  Pri kríži 12, 
841 02 Bratislava,
3.) časť parc. č. 29/3, záhrady, o výmere 372 
m² pre ondreja Blaška, bytom Račianska 47, 
831 01 Bratislava
na dobu určitú – do 31.12.2014, na záhradkár-
ske a rekreačné účely, za nájomné stanovené 
v zmysle vZn č. 3/2008  o určovaní nájom-
ného za prenájom nebytových priestorov a 
pozemkov zverených do správy mestskej časti 
Bratislava-Devín. 

b) žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Devín 
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv o 
nájme pozemku v zmysle podstatných náleži-
tostí schválených v bode a) a s podmienkou 
možnej aktualizácie výšky nájomného počas 
nájomného vzťahu v prípade zmeny výšky 
nájomného na základe vZn  č. 3/2008  o 
určovaní nájomného za prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Devín.
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va-Devín 
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na určenie pracovného záväzku 
miestneho kontrolóra 

Uznesenie č. 227/2009 zo dňa 19. 12. 2009
mZ mč Bratislava-Devín 
a) určuje
kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Devín 
pracovný úväzok v rozsahu 25 hodín / týžden-
ne, s účinnosťou od 01.01.2010
b) žiada
starostku mestskej časti Bratislava-Devín 
zabezpečiť zmenu pracovnej zmluvy kontro-
lóra v časti týkajúcej sa určenia platu v súlade 
s ust. § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0
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Pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1989, celá stredná a východná Európa zažila zá-
sadnú zmenu. Všetky dovtedy socialistické krajiny odmietli ďalej budovať komunizmus 
a zmenili štátne zriadenie. 17. novembra 1989 prešlo touto zásadnou zmenou aj Čes-
koslovensko. O niekoľko dní neskôr, 10. decembra, sme v Bratislave ako prví v bývalom 
Československu zrušili „Železnú oponu“. Ostnatými drôtmi, guľometmi a cvičenými psami 
stráženú hranicu medzi Západom a Východom. Vyše stotisíc ľudí prešlo vtedy colnicou 
v Bergu, alebo sa prestrihalo cez ostnaté drôty v jej okolí, bez akéhokoľvek úradného 
povolenia, ktoré bolo temer polstoročie absolútne povinné, aby pozdravili svoju krajinu 
z druhej - slobodnej strany Európy. Potom v Rakúsku na brehu Dunaja oproti hradu Devín 
sa všetci stretli a zhromaždení okolo obrovského srdca, Srdca Európy, ktoré z ostnatého 
drôtu urobil výtvarník Daniel Brunovský, zvolali: „Ahoj Európa“ a položili základný kameň 
novej – slobodnej Európy.

„Železná opona“, ako ju nazval Winston Churchill, bola jedným z najdômyselnej-
ších, najtrvanlivejších a najbeštiálnejších obranných systémov v dejinách Európy, ktorým 
komunisti vyše štyridsať rokov lživo chránili svoju štátnu ideológiu pred imperializmom. 
V skutočnosti bola väzenským múrom, opevneným systémom, ktorým väznili občanov, 
aby sa nemohli slobodne pohybovať a každý pokus o jej prekročenie končil buď zastrele-
ním priamo na mieste, alebo dlhodobým ťažkým väzením. Obyvatelia Devína vedia o tom 
svoje. Železná opona im desaťročia prebiehala priamo pod oknami domov.

Odpoveďou na desaťročia totality bola nenásilná zmena, úžasný projekt Než-
nej revolúcie, výnimočný v dejinách ľudstva, ktorý bez krviprelievania zásadne zmenil 
spoločenský systém v našej krajine. 
Jedným z najvýznamnejších prejavov 
tejto zmeny bol pád Železnej opony. 
Jeho význam si v októbri 2008 ucti-
la aj britská kráľovná Alžbeta II., keď 
pod bralom hradu Devín v mieste 
sútoku Moravy a Dunaja odhalila 
Pamätník obetiam Železnej opony, 
ktorý venovala občanom Slovenskej 
republiky. V duchu jej gesta a v snahe 
pripomenúť sme pripravili 15. augusta 
2009 na hrade Devín koncert Tribute 
to Freedom – Pocta slobode, ktorý 
bol prejavom úcty a súcitu k všetkým 
obetiam totality a stal sa spolu s pa-
mätníkom „Srdce Európy“ od Daniela 
Brunovského jednou z najvýznamnej-
ších udalostí pripomínajúcich dvad-
siate výročie Nežnej revolúcie na Slovensku.

Koncert bol na Strednom nádvorí hradu Devín, za účasti umelcov, ktorí boli pred 
dvadsiatimi rokmi pri tom a účinkovali na Václavskom námestí v Prahe, či na Námestí 
SNP v Bratislave. Jeho protagonistami boli Marta Kubišová, Michael Kocáb, Marián Varga 
a Vladimír Merta. Účinkoval na ňom aj horolezec Zoltán Demján. Muž, ktorý ako prvý 
občan Československa vystúpil na Mount Everest a potom, v to pamätné ráno 10. de-
cembra 1989 upevnil na hradbách Devína obrovskú trikolóru ako symbol slobody. Pre-
kvapením bolo vystúpenie Jona Andersona, lídra svetoznámej skupiny YES, ktorý hral so 
slovenskými hudobníkmi svetoznámu skladbu „Na samom okraji útesu“. 17. novembra 
2009 vysielala STV záznam z tohto koncertu a 17. novembra 2009 o 17,00 podvečer sme 
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odhalili Srdce Európy. Repliku sochy, ktorú 
Daniel Brunovský urobil namiesto originálu, ktorý z rakúskeho brehu Dunaja odplavila 
pred rokmi obrovská povodeň.

Srdce Európy, monument realizovaný z ostnatého drôtu symbolu železnej opony sa 
stal ústredným motívom osláv dvadsiateho výročia Nežnej revolúcie. Tak ako pred dvad-

siatimi rokmi reprezentoval ostnatý 
drôt, z ktorého bola socha urobená, 
ťažký údel obyvateľov totalitného 
Československa a tvar srdca nádej, 
ktorú sme všetci pociťovali, tak ani 
v súčastnosti sa výrazová sila tohto 
monumentu nezmenila.

Srdce Európy sa stane symbo-
lom dejinnej zmeny ako pamätník 
umiestnený na devínskom brehu 
Dunaja, pod hradným bralom a bude 
všetkým pripomínať ťažké doby ko-
munistickej totality u nás a nádej 
v nový život ako hlavné dedičstvo 
„nežného novembra“. 

Ladislav Snopko

srDCe eurÓPY AKo PoCtA sLoBoDeMilí seniori
MÚ MČ Devín – starostka Ing. Ľubica Kolková,

Spolok vinárov a vinohradníkov Devína, OZ Za krajší Devín

Vás srdečne pozývajú na

súťaž o najkrajšiu masku,
tombola, pohostenie

do tanca a pre potešenie hrá
Podroháčska ľudová hudba zo Zuberca

v piatok 29. januára 2010
DK  Devín  o  17:00 hod.

Prineste si masky
a dobrú náladu!


