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Hasiči žiadajú likvidáciu  
svojej zbrojnice!  

alebo...nevedia čo činia
- len neviem, či je na mieste prihovárať sa tu za odpustenie. 

Dostala som totiž vážny a rozhorčený list – prečítať si ho môžete 
na strane 3. Napísali mi ho traja členovia petičného výboru za-
stupujúceho ľudí, čo podpísali petíciu za zachovanie historických 
hodnôt Devína – rozumej konkrétne budovy požiarnej zbrojnice. 
Obsahuje okrem iného apeláciu na morálku a žiadajú ma, aby 
som vyhovela požiadavkám občanov spísaným v petícii. Petíciu 
vyhodnocovala riadna – v zmysle zákona – na to vytvorená ko-
misia. Pri najlepšej vôli v nej nenašla počet hlasov potrebných na 
vyhlásenie referenda (o tom, že chýbala otázka, o ktorej by ste 
vlastne mali v referende rozhodovať, nehovoriac). Napriek tomu 
sme v zastupiteľstve požiadavke z petície vyhoveli a poskytli sme 
dostatočný časový priestor pre všetkých, ktorí prejavia záujem 
zapojiť sa do riešenia rekonštrukcie územia medzi miestnym 
úradom, požiarnou zbrojnicou a bývalým zdravotným stredis-
kom. Nežiadali sme žiadne podrobné projekty, len sme presne 
zadefinovali, čo musí návrh obsahovať. Hlavnou požiadavkou 
a podmienkou je VYTVORENIE PRIMERANÝCH PRIESTOROV 
PRE NÁŠ DOBROVOĽNÝ POŽIARNY ZBOR bez toho, aby to 
Devín alebo mesto stálo čo i len euro. A tu sa dostávame ku pre 
mňa nepochopiteľnej veci. Zvykla som si už na absurdné a opa-
kované obvinenia zo strany našich hasičov, že sa ich snažím 
zlikvidovať. Asi preto chcem pre nich dôstojné priestory, asi preto 
im v rámci našich obmedzených možností prispievame na štar-
tovné na súťažiach a na pohonné látky, rovnako asi chápu ako 
snahu o likvidáciu zboru listy, ktoré píšeme spolu s ich veliteľom 
na rôzne orgány, ak vidíme možnosť formou daru vylepšiť ich 
zastaralú techniku a likvidačný bude zrejme aj prísľub mnou 
osloveného sponzora, že im zaplatí nové hasičské uniformy. Ne-
viem, možno ich najviac ohrozuje moja účasť na ich schôdzach, 
snaha o komunikáciu, či trvalá a opakovaná apelácia na to, aby 
si priestory, ktoré voľne užívajú, aspoň upratali vlastnými silami. 
Prečo to žiadam, chápe iste každý, kto bol v poslednom čase na 
dvore našej požiarnej zbrojnice – napríklad odovzdať bio- alebo 
elektroodpad, a videl ako to tam vyzerá.

Vráťme sa však k listu zo začiatku tohto úvodníka. Jeden 
z troch podpísaných petičníkov je veliteľom našich hasičov. 
V záujme šetrenia ma žiadajú neprihliadať na návrh rodiny 
Mrázikových, ale mám použiť už vypracované riešenia zo ŠTÚ-
DIE MILANA KOSNÁČA alebo z už zaplateného PROJEKTU 
RUDOLFA PALIA. Logicky som obratom vyhľadala uvádzanú 
dokumentáciu – a doslova som zalapala po dychu. Viete o čo 
ma hasiči prostredníctvom svojho veliteľa žiadajú? O LIKVIDÁ-
CIU POŽIARNEJ ZBROJNICE BEZ AKEJKOĽVEK NÁHRADY!!! 
Neveríte – nuž si prezrite štúdiu a projekt, za realizáciu ktorého 
sa tak vehementne zasadzujú. Vidieť ich možno na MÚ u Ing. 
Radovej. Prosím vás, prezrite si ich pozorne – možno som dačo 
prehliadla – ale ja som tam žiadnu požiarnu zbrojnicu nenašla. 
Na rozdiel od projektu Mrázikových (prezrieť si ho môžete na  
str. 8) ktorý uvažuje s novou požiarnou zbrojnicou neďaleko tej 
starej, prípadne s rekonštrukciou starej zbrojnice.

Nie, nemyslím si, že by naši hasiči chceli spáchať akúsi špe-
kulatívnu samovraždu – i keď v nadchádzajúcom predvolebnom 
období ešte asi zažijeme iné prekvapenia. Skôr sa domnievam, 
že našim požiarnikom opäť ktosi ťahá za popod nos medové mo-
túzy v záujme vlastných snáh a je mi ľúto, že si nespomínajú na 
nie tak dávnu minulosť, kedy s veľkou slávou napríklad vyfasovali 
supermoderné hasičské auto ... na koľko? Na týždeň? 

Stará múdrosť hovorí že „Podľa seba súdim teba“ – na 
mieste hasičov by som sa preto asi obávala práve tých, ktorí 
ich presviedčajú o mojej snahe zlikvidovať ich. Tých, ktorí píšu 
o nekorektnosti rozhodovania o tomto území rok pred voľbami. 
Tých, ktorí sa zrejme obávajú, že sa budem inšpirovať minulým 
volebným obdobím, kedy bola napríklad špekulatívne podpísaná 

V tomto roku sa už po druhýkrát na organizácii slávnosti vinobrania v Devíne podieľal Devínsky spolok vinárov a 
vinohradníkov. Hlavným organizátorom podujatia je mestská časť a kultúrna komisia miestneho zastupiteľstva, kon-
krétne pani poslankyňa Oľga Mikulášová (podobne ako mnoho ďalších príjemných podujatí v Devíne), za čo jej patrí 
obdiv a vďaka. Hlavne vďaka nej sme mali na vinobraní krásny program okrášľovacieho spolku z Vajnor, sprievod 
voza s koníkmi a spevuľami prechádzajúci celým Devínom, hudbu až do večera a vôbec vinbranie také, aké ma byť.

Po oprávnenej kritike z minulého roka sme sa ako vinári sústredili na to, aby na vinobraní „bolo dosť vína a 
burčiaku“. Veď aké by to bolo vinobranie, keby chýbalo to najhlavnejšie?

Burčiak, najtradičnejší nápoj súvisiaci s vinobraním, teda so zberom hrozna, ponúkali Emil a Ondrej Vitekovci a 
vinárstvo Zmelík-Mrázik. Široký výber hroznových a ríbezľových vín - tentokrát už naozaj väčšina z nich bolo z hrozna 
a ríbezlí z Devínskej Kobyly - priniesli Štefan Vlček, Jozef Parolly, Rudo Latka, Michal a Ľudka Šúlovskí, Emil a Ondrej 
Vitekovci, Otto Zmelík a Augustín Mrázik. Peter Distler, hoci sám má vynikajúce vína, sa s dcérou a s pomocou Ruda 
Latku podujali pred očami návštevníkov prešovať čerstvý hroznový mušt z hrozna Moravský muškát z Devínskej 
Kobyly, aby deti videli, ako sa robí ozajstné víno (a že sa nerobí v továrni z vody a prášku). Čerstvý mušt a taktiež 
vynikajúce vína z malokarpatskej oblasti zo súťaže Devínsky strapec 2009, ktorý náš spolok organizoval, sme na 
koštovku rozdávali zdarma, ako pochvalu mali koštovači možnosť dať dobrovoľný príspevok do pokladničky spolku. 

Na vinobranie sme priniesli aj zopár nástrojov a predmetov, ktoré súvisia s vinárstvom a vinohradníctvom, s cieľom 
urobiť malú výstavku, ktorá pripomenie tradičné postupy 
výroby vína. Nakoniec sa niektoré z nich použili priamo 
„pri výrobe“ - prešovaní muštu (mlynček, preš, bedničky, 
džbány), ostatné dotvárali vinársku atmosféru za chrbta-
mi vinárov opreté o stenu Domu kultúry.

Potešila nás veľká účasť návštevníkov a veľmi príjemná 
atmosféra až do neskorého večera. Samozrejme najväčou 
pochvalou pre vinárov bol neustávajúci záujem o ich vína, 
viac spokojnosti koštovačov a menej „frfľania“. Počul som 
od viacerých účastníkov, že to bolo azda najvydarenejšie 
podujatie, na aké si pamätajú. Napriek tomu chcem čita-
teľov poprosiť, aby do Devínčana napísali vlastné dojmy 
– podľa možnosti aj kritické – aby sme budúce vinobranie 
a ostatné podujatia v Devíne mohli urobiť ešte krajšie, lep-
šie a príjemnejšie pre nás devínčanov aj pre našich hostí. 
Privítame samozrejme aj priame pripomienky na 
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zmluva prenajímajúca 2× to isté územie, alebo ... ale nechajme 
to tak. Stále chcem veriť v zdravý rozum a konštruktívne riešenia. 
Len tie žiadam a veci verejné aj verejne riešim. S poslancami, 
s komisiami, na verejných zastupiteľstvách v čase, kedy môžete 
na ne prísť, informujem vás o všetkom aj na internete.... Času na 
predkladanie použiteľných návrhov na riešenie otázky požiarnej 
zbrojnice bolo dosť, rovnako sme poskytli potrebnú dokumentá-
ciu každému (prví ju dostali hasiči), kto prejavil záujem zapojiť 
sa do riešenia územia. Dostali sme však len 1 návrh – opäť od 
tak kritizovanej rodiny Mrázikovcov. Uvidíme ako rozhodne ko-
misia, členmi ktorej sú aj spomínaní petičníci. Skutočne chceme 
„neriešenie“ tej rozbitej budovy hrdo nazývanej Požiarna zbrojni-
ca? Alebo chceme malé centrum občianskej vybavenosti hodné 
21. storočia? Rada by som poznala váš názor susedia – kde nás 
nájdete, isto viete, alebo stačí napísať na starostka@devin.sk.

Krásnu jeseň a veľa zdravého rozumu nám všetkým pra-
jem, priatelia

 Ľubica Kolková – starostka

Vinobranie V DeVíne 2009

foto: Juraj Kotian



D E V Í N Č A N

2

PraVDa o Víne i Vo Víne

„Vínko hreje, vínko páli, vínko múdre hlavy šiali“ 
„Kto často pije na zdravie, príde o zdravie“

Vykúzliť zo strapca hrozna – víno, ktoré je na pohľad i chuť nádherné majúc svoju nekoneč-
nú rozmanitosť je úžasným úspechom ľudstva.

Môžeme konštatovať, že víno je tak staré ako ľudstvo samo. Prvé záznamy o víne nájdeme 
na maľbách v staroegyptských hrobkách (4000 rokov pred Kristom). Na kresbách je vidieť vý-
robu vína od zberu hrozna vykonávaného krivými nožíkmi cez ukladanie hrozna do prútených 
košíkov z ktorých sa vysýpali do drevených kadí, kde sa mliaždili nohami.

Tento spôsob výroby vína prevzali Gréci, ktorí ho rozšírili do celého Stredomoria, najdôle-
žitejšie je že aj do Talianska. Taliani výrobu vína rozšírili ďalej do západnej a strednej Európy 
až do údolia Dunaja.

DEVÍN rozprestierajúci sa na južnom výbežku Malých Karpát, na území Devínskej Kobyly 
pri sútoku riek Moravy a Dunaja bol svojou polohou a vhodnými pôdnymi podmienkami priam 
predurčený k pestovaniu vinnej revy ale aj v Devíne rozšírenému pestovaniu ríbezli.

Práca vo vinohradoch bola vždy namáhavá, nie len vzhľadom k terénu na ktorom sa nachá-
dzala, ale najmä pre potrebu celoročnej starostlivosti bez možnosti použitia väčšej mechanizácie. 

Je veľmi pravdepodobné, že vinohradníctvo na území Devína bolo už v 13. storočí t.j. od 
vzniku podhradnej osady. V písomnej dokumentácii z r. 1288 sa dočítame, že kráľ Ladislav IV 
daroval bratislavskému richtárovi Jakubovi pozemky medzi dvomi Vydricami (Veľkou a Suchou) 
s podmienkou, že na darovaných pozemkoch sa bude pestovať vinič. Veľká Vydrica vytekala zo 
Železnej Studienky, tiekla cez Slávičie údolie a vlievala sa do Dunaja. Západnou hranicou devín-
skeho chotára bola Suchá Vydrica. Darované územie medzi dvomi Vydricami sa stalo príčinou 
sporu medzi richtárom Jakubom a Devínsky richtárom Mikulášom, ktorý žiadal revíziu hraníc tzv. 
Jakubovej zeme. Spor urovnali až potomkovia richtára Jakuba dohodou s richtárom Mikulášom.

Devín rozvojom vinohradníctva, rybárstva a remesiel si zabezpečil udelenie kráľovských 
privilégií , ktoré zmenili podmienky života pre obyvateľov mestečka k lepšiemu.

Kráľovské privilégia pre Devín potvrdili a rozšírili i nasledujúci panovníci a majitelia hradu. 
Pre Devínčanov bolo významné potvrdenie starých privilégií panovníkom Leopoldom I. z r. 1688 
rozšírené o povolenie na čapovanie vlastného vína. 

V záznamoch z urbárskej regulácie z r. 1740 – 1780 t.j. za panovania Márie Terézie sa 
uvádza že počet viníc nachádzajúcich sa na území Devína bol 859, väčšina týchto viníc bolo vo 
vlastníctve Devínčanov ale i Bratislavčanov.

Vlastníctvo viníc zaväzovalo ich majiteľov nie len k právam, ale i povinnostiam voči de-
vínskemu panstvu. Devínčania boli zvýhodnení pri výške povinných platieb od každej vinice 
ako i pri poplatkoch pri začatí zberu resp. pri zakladaní nových viníc. Platby boli vykonávané 
v peňažnej forme ale i v naturáliách (dodávka vína priamo na hrad Devín). 

V tomto období patril Devín a Karlová Ves k devínskemu panstvu. Devínčania sa venovali 
predovšetkým vinohradníctvu.

V r. 1872 bol zrušený devínsky vinohradnícky cech, starosť o činnosť vinohradníctva prevzal 
Vinohradnícky spolok. 

Vinohradníctvo v Devíne bolo funkčné až do pohnutých čias v r. 1938 – 1945 keď sa 
Devín stal súčasťou Veľkonemeckej ríše. Po r. 1945 prišlo k zoštátneniu viníc a založeniu JRD do 
ktorých patrili aj vinice. 

Politické zmeny nemali dobrý vplyv na devínske vinohradníctvo. Vinohradov a vinohradní-
kov ubúdalo, ubudlo aj výrobcov tradičného devínskeho ríbezľového vína. 

Dnes sa bývalé vinice zmenili z väčšej časti na stavebné pozemky. 
Vznikom Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov sa na Devíne začalo opäť hovoriť 

o víne jeho histórii aj budúcnosti.
Pavlína Rumanovská

K VINOBRANIU 
2009

od Romany Sagulovej

V dnešnú septembrovú sobotu, 
každý odložil doma robotu
a hnal sa rezkým krokom 
pred Kultúrny dom,
aby Vinobranie stalo sa mu osudom.

Na našom námestí sa stretlo veľa ľudí
a vidím, nikto sa nenudí.
Burčiak tečie prúdom,
ochutnal ho Vlado, Fero, Rudo.

Čapuje nám Ondrík Vitek,
nechaj mi Ondrík aspoň zbytek!
Vitajte milí Devínčania, 
ale aj hostia z mesta,
dúfam že k nám nebola dlhá cesta!

A kto nevyhral v tombole,
majte aspoň nohy na stole.
Ochutnajte klobásky,
uvoľnite opasky.

A schuti si 
naplňte brušká,
aha, letí okolo mňa vínna muška!
Ináč toto zložiť, to bola fuška!

Kapela ATAK vyhrávať 
bude veselé pesničky,
poďte všetci, starí, mladší, maličkí!

Na parket tanečný sa ponáhľajte,
a  muzika – vy hrajte! 

dokončenie z 1. strany
adrese vinarsky-spolok@devin.sk alebo osobne. Alebo ako sa vraví: čo sa Vám 
páčilo, povedzte druhým, čo sa Vám nepáčilo, povedzte nám.
Len pre pripomenutie: tohtoročné vinobranie sa konalo v sobotu 12. september 
2009 na námestí pred Domom kultúry.

Augustín Mrázik
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

foto: archív autorkyfoto: Juraj Kotian
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Petícia občanov  
k „Návrhu na výstavbu novej  

požiarnej zbrojnice, klubovne  
a kancelárie styku s občanmi“

 
Dňa 16.07.2009 bola na miestny úrad doručená petícia občanov k „Ná-

vrhu na výstavbu novej požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s 
občanmi“. Na základe petície občania žiadajú verejnú diskusiu a násled-
né vypísanie miestneho referenda pri rozhodovaní o „Návrhu na výstavbu 
novej požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi“. Znenie 
petície bolo uverejnené v poslednom Devínčanovi na str. 7.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín uznesením 
č. 200/2009 zo dňa 17.07.2009 zobralo na vedomie petíciu 224 obča-
nov Devína, ktorí majú záujem na zachovaní kultúrnych a spoločenských 
hodnôt Devína a požadujú, aby o revitalizácii areálu na Hradnej ulici bolo 
rozhodnuté transparentne na základe verejnej diskusie. Miestne zastupi-
teľstvo v zmysle cit. uznesenia a so súhlasom členov petičného výboru prí-
tomných na zasadnutí vyzvalo všetkých občanov a podnikateľské skupiny, 
aby do 30. septembra 2009 predložili podnikateľské zámery a architekto-
nické štúdie na riešenie revitalizácie areálu na Hradnej ulici za podmienok 
stanovených v cit. uznesení. Zároveň bol stiahnutý z rokovania miestneho 
zastupiteľstva návrh na výstavbu požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelá-
rie styku s občanmi vypracovaný v súlade s ponukou Ing. arch. Augustína 
Mrázika a Ing. arch. Šarloty Mrázikovej.

V zmysle § 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vyhlási hla-
sovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o petíciu skupiny 
obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov. Petíciu podľa § 11a 
ods. 1 písm. c) cit. zákona overujú aspoň traja poslanci určení obecným 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta.

Na základe uvedenej skutočnosti schválilo dňa 28.07.2009 Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín uznesením č. 208/2009 
zloženie komisie na overenie petície občanov k „Návrhu na výstavbu novej 
požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi“. Komisia na 
overenie petície (jej členmi boli poslanci Böhmová, Hanzlovičová a Kunst), 
spolu so starostkou mestskej časti preverila 18 ks podpisových hárkov v sú-
lade s § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov a zistili, že z 224 podpisov je platných 143. Podľa vyjadrenia p. 
Sanderson, zamestnankyne správneho referátu Mestskej časti Bratislava 
– Devín bol po-
čet oprávnených 
voličov ku dňu 
konania volieb 
do Európskeho 
parlamentu 959, 
t. j. 30 % z 959 
= 288. 

Vzh ľadom 
k tomu, že petí-
ciu nepodpísa-
lo aspoň 30% 
o p r á v n e n ý c h 
voličov, Miestne 
zastupiteľstvo 
mestskej časti 
Bratislava – De-
vín nie je povin-
né na základe 
uvedenej petície 
vyhlásiť miestne 
r e f e r e n d u m . 
Text petície 
taktiež neob-
sahoval petit – 
výrok, o ktorom 
by občania mali 
v referende roz-
hodovať.

-red-

Projekt polyfunkčného centra 
na Hradnej ulici z roku 2004

V záujme všeobecnej informovanosti treba priniesť stručné fakty o pro-
jekte polyfunkčného centra na Hradnej ulici z roku 2004, ktorý navrhoval 
vtedajší starosta Paczelt, investorom bol Miloš Richter a projektantom 
architekt Pavol Kosnáč, ktorý je taktiež autorom projektu SKANSKA De-
velopment s.r.o. v Devíne-Záhradky. Realizáciu tohoto projektu vo svo-
jom liste zo dňa 25.9.2009 teraz navrhujú Michal Němec, Ladislav Miklóš 
a Peter Kormaník namiesto zámeru opravy alebo stavby novej požiarnej 
zbrojnice, ktorý mestská časť vypísala na základe ich petície z júna t.r.

Projekt predpokladá dosť rozsiahlu investičnú akciu na pozemkoch 
požiarnej zbrojnice, kolkárne, zdravotného strediska, ale aj „zeleného 
domu“ a nákupného strediska, ktoré naposledy prevádzkoval pán Kele-
men. V suteréne celého pozemku okrem „zeleného domu“ je podzemná 
garáž pre 125 áut. Zástavba je trojpodlažná – dve poschodia a podkro-
vie resp. ustúpené podlažie. Celkom je navrhnutých 1.580 m2 nebytových 
priestorov (na prenájom), 3.660 m2 obytných priestovov v 33 bytových 
jednotkách a penzión s výmerou 360 m2. Ide o značne intenzívne využitie 
pozemkov, počíta sa prakticky celé ich zastavať (plocha pozemkov je 3.635 
m2, zastavaná plocha 2.565 m2,, index zastavanosti 70,6 %). Na Hradnej 
ulici je navrhovaná pešia zóna. 

Neviem, či si spomínaní páni preštudovali tento projekt, ktorý sme 
v roku 2004 ako poslanci neodsúhlasili z nasledujúcich dôvodov:

- investorovi sa neporadilo dohodnúť s majitelmi pozemku, na kto-
rých mal byť zámer realizovaný (p. Kelemen, rodina Mráziko-
vých),

- nerieši klubové priestory pre dôchodcov a mládež, ani priestory 
pre parkovanie multikáry a sklad posypového materiálu, čo sú  
reálne potreby mestskej časti,

- objekt pôsobí v strede obce umelo, a architektonicky nekomuniku-
je s jej okolím, 

- a hlavne sa nezmieňuje o zachovaní požiarnej zbrojnice a ani iným 
spôsobom ju  nerieši.

Z toho vyplýva, že je až smiešne, keď na jednej strane aktivisti v petícii 
žiadajú o zachovanie historického symbolu Devína (požiarna zbrojnica) 
a na druhej strane presadzujú projekt, ktorý s ňou vôbec nepočíta. Ide im 

naozaj o zachovanie požiarnej zbrojnice? 

Projekt je k dispozícii k nahliadnutiu na miestnom úrade 
u Ing. Radovej.

MVDr. Vojtech Baculák 
Poslanec MČ Devín
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Šarkaniáda 2009

V nádhernom slnečnom počasí 26. septembra 2009 sa 
nad devínskym hradom vznášali desiatky pestrofarebných šarka-
nov. Organizátori 4. ročníka Devínskej Šarkaniády zaregistrovali 
rekordných 201 „šarkanovodičov“ všetkých vekových kategórií. 
Pre tých najmenších Občianske združenie za krajší Devín pripravilo 
milé, sladké uvítanie. Šarkaníky – medovníčky spod šikovných 
rúk Olinky Mikulášovej rozžiarili nejedny detské očičká. Živá 
muzika, veselé sprievodné slovo moderátorov popoludnia Borisa 
Ďuriša a Pavla Murína spríjemňovali ťažké rozhodovanie poroty, 
komu prisúdiť prvenstvo vo vyhlásených 7 súťažných kategóriách 
(najvyššie lietajúci, najsympatickejší nelietajúci, najmenší, naje-
xotickejší, najväčší šarkan a posledné dve - najmladší a najstarší 
šarkanovodič). Že sa bolo na čo pozerať potvrdzujú aj slová Zuzky 
Bachoríkovej, usmievavej predsedníčky inak mužskej poroty: „Aj 
keď prevažovali šarkani a šarkaníci továrenskej výroby, potešil ma 
vynaliezavý Filipko (so šarkanom č.9), ktorý svojim dvom malič-
kým šarkaníkom, zaveseným vo vlastnom priestore – plexisklovej 
škatuľke - nezabudol primontovať aj žiarovčičku. Mnohých zaujal 
svojou zložitosťou Patrikov dvojkomorový šarkan z bieleho papiera 
(šarkan č. 56) a veru dobre sme museli zaostriť svoj pohľad, keď 
sme hľadali najvyššie lietajúceho šarkana - vznášal sa na Devínom 
na 300 m dlhom vodidle. Cenu najmladšieho „šarkanovodiča“ si 
odnieslo 6 mesačné dievčatko, ktorému pomáhal jeho trojročný 
braček a ocenený najstarší „šarkanovodič“ mal takmer o 50 rokov 
viac. S radosťou sme udelili aj jednu neplánovanú cenu „za naj-
väčšie krokodílie slzy“, aby sme utíšili rozžialené malé dievčatko. 
Nechýbala ani tvorivá dielňa - Jarka Ševčíková, Magduška Rollerová 
a Veronika Lokajíčková pomáhali deťúrencom vyrábať nielen zaují-
mavých drakov, ale aj milé kartónové klobúčiky pre potešenie. 

Na šarkaniu exhibíciu sa s potešením pozerali nielen zahranič-
ní návštevníci hradu, ale priletel aj paraglidista z Rakúska – o chví-
ľočku sa však stratil. Asi sa zľakol tej šarkanej presily .“

Čo dodať k rozprávaniu Zuzky Bachoríkovej? Azda len krátku 
informáciu, že mená všetkých odmenených cenami súťažných kate-
górií i Cenou starostu starého mesta p. Petreka nájdete na webovej 
stránke www.devín.sk. 

Prostredníctvom fotografií Petra Mikuláša vám posielame kú-
sok tohoročnej atmosféry na jesennom devínskom hrade a srdečne 
pozývame na budúcoročný, už 5. ročník Devínskej Šarkaniády. 

Ag. 

Devínska Šarkaniáda
26.9.2009 hrad Devín

1. najvyššie lietajúci šarkan:
1. (5) Fazkáš Šimon
2. Štaffová Saška a Sapáková Aďa
3. Šešerová Daniela

2. najsympatickejší nelietajúci šarkan:
1. (38) Böhmová Zuzka
2. (54) Šlepková Adelka
3. (34) Hurbaničová Petra

3. najmenší šarkan:
1. (70) Sunek Patrik
2. (28) Venutti Erik
3. (114) Polák Tomáško

4. najexotickejší šarkan:
1. (56) Baxa Patrik
2. (69) Smiščík Filip
3. (77) Brančič Martin

5. najväčší šarkan: 
1. Krupková Hilda
2. (39) Böhmová Hanka
3. (13) Mikluščák Timotej

6. najmladší šarkanovodič:
(9) 6-mesačné dievčatko  
s pomocníkom – trojročným bračekom 
a oteckom Accorinti Franko
           

7. najstarší šarkanovodič:
(29) Venutti Peter (50-ročný)

Cena: 200-tý šarkan: 
Švejcarová Terézia

Výtvarná dielňa: 
(6) Palacká Noémi
(61) Javorová Sára
(63) Vajči Lukáško
(98) Vistlerová Karolínka
(80) Machatová Hanka
(26) Cáková Lucka
(95) Imrichová Lili
(110) Sčepková Paulínka

Cena starostu Starého mesta A. Petreka:
(55) Ďuďáková Laura
Cena primátora A. Ďurkovského:
(56) Baxa Patrik

foto: Juraj Kotian a Peter Mikuláš



Návšteva talianskeho Devína
Zaujíma vás ako sme sa mali v Taliansku? Napriek tomu, že ľudská skú-

senosť je neprenosná, pokúsime aspoň trochu sprostredkovať naše zážitky.
V stredu ráno, 30.septembra, sa 20 cestovateľov vo veku od 15 do 70 ro-

kov pohodlne usadilo do sympatického autobusu. Plní očakávania sme pre-
cestovali Rakúsko, zastavili  sa v Udine, kde sme pomaly začali nasávať atmo-
sféru Talianska, ktorá do nás prúdila všetkými zmyslami. Plánovaný západ 
slnka, ktorý nás mal privítať v Grado sme síce zmeškali, ale po tom, čo sme sa 
ubytovali v útulnom hotelíku plnom obrazov a obrázkov, sme sa všetci prešli 
večernými uličkami čarokrásneho a romantického Grada. Zoznamovali sme 
sa s talianskym vínom a tiež medzi sebou navzájom. 

Štvrtok bol náročný – čakali nás Benátky v plnej kráse. Tu sa iste nemu-
sím rozpisovať.  Benátky Vás ohúria a potešia súčasne, či ste tam prvý, či de-
siaty krát. Západ slnka sme opäť zmeškali. 

Piatok začal návštevou Aquilei, mesta Rímskej ríše, zničeného Atillom. 
Pokračovali sme exkurziou v pivnici Bortolusso, samozrejme spojenou 
s ochutnávkou vín a miestnej kuchyne. Do Grada sme sa vrátili ešte pred 
západom slnka, mali sme čas na prechádzku pri mori a uličkami Grada.

V sobotu sme sa zoznámili s hradom Devín (Duino), ktorý sa týči na 
skale pod ktorou sa namiesto sútoku Moravy a Dunaja rozlieva more. Odtiaľ 
bolo len naskok k prekrásnemu Miramare, zámku na brehu mora, zaliatemu 
slnkom, za ktorým sa rozliehal krásny park. Zámok dal postaviť Maximilián, 
brat Franz Jozefa Habsburského. Pekné od neho. Stihli sme ešte vidieť Terst, 
západ slnka sme  nestihli.

V nedeľu sme sa cestou do vlasti  zastavili v Palmanove, kde boli práve 
sviatky jabĺk a tak sme sa dôstojne a dosýta rozlúčili s talianským vínom a ta-
lianskou kuchyňou, dokúpili darčeky pre blízkych doma a pobrali sa. 

Cestou domov nás sprevádzal nádherbý pohľad na západ slnka, ktorým 
sa s nami Taliansko lúčilo a súčasne nás pozývalo na ďalšie návštevy.

Na záver mi dovoľte za všetkých spokojných účastníkov zájazdu poďa-
kovať Katke Čambalovej a Lorenzovi Plasenzotti za to, že sa podujali cestu 
zorganizovať, za ich  trpezlivosť, starostlivosť (povedala by som až otcovsko-
materinskú), za dobrú náladu a pohodu, ktorou nešetrili. Teším sa na ďalšie 
cesty a vrelo odporúčam aj tým, čo nemohli ísť, alebo zaváhali.

Zuzka Böhmová
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Devínske víno ročník 2009

V tomto roku bude mať via-
cero devínskych vinohradníkov 
víno s pôvodom zaručene z De-
vínskej Kobyly! Začiatkom roka 
sme sa dohodli s družstvom po-
dielnikov, že ako spolok sa do-
hodneme a spoločne odoberie-
me väčšie množstvo hrozna z 
miestnych viníc. Keď sa blížila 
oberačka, zopár našich členov 
(Peter Distler, Rudo Latka a Be-
ňo Halás) sa vybralo na Kobylu, 
aby zistili stav hrozna na jednotlivých honoch. Výsledok bol celkom uspo-
kojivý, hrozno bolo pekné a zdravé, len na niektorých miestach si žiadalo 
ostať ešte pár týždňov na koreni. Hodnotenie vzoriek sme robili podvečer v 
širšom kruhu vo vieche u Emila a Ondreja Vitekovcov pri poháriku ich dob-
rého a ešte lepšieho burčiaku (vypracovanejší a sladší).

Družstvo naplánovalo začiatok oberačky na 15. septembra, pričom 
malo zabezpečených oberačov z Oravy. Preto muselo všetko hrozno obrať 
„jedným ťahom“. Medzi prvými, ktoré sme pre našich členov od družstva 
odobrali, boli moravský muškát a veltlín červený skorý. Nasledovala odro-
da devín, pomenovaná po našej obci. Ďalší týždeň boli na rade veltlín zele-
ný a rizling vlašský. Čo sa týka modrých odrôd (teda na červené víno), bolo 
by ich v tomto období zberať priskoro. Preto sme sa s družstvom dohodli, 
že si ich oberiem sami, až bude naozaj zrelé.

„Naša“ oberačka sa uskutočnila v pondelok 5. októbra na hone Podko-
va priamo nad Dolnými korunami. Je tu najmä odroda Alibernet a Cabernet 
Sauvignon, hoci sa nakoniec ukázalo, že tu je aj svätovavrinecké, dokonca 
viac nez cabernetu. Oberali Rudo Latka, Beňo Halás, Gabika a Jozef Lup-
tákovci, Peter Böhm ml., Augustín Mrázik a šesť brigádnikov. Traktorista 
Róbert plné bedničky zvážal Zmelíkovým úzkym traktorom k vlečke. Keď 
bola plná, veľkým traktorom nám okolo poludnia hrozno zviezol dole pod 
hrad na dvor pri vieche sv. Urbana, kde sme hrozno spolu s Ing. Kučerá-
kom prevážili, vysypali do kadí a prázdne bedničky rýchlo zaviesli na Pod-
kovu, aby bolo do čoho oberať. Skončili sme okolo pol siedmej večer, keď 
už bola skoro tma. Druhú fúru sme zviezli a prevážili, ale hrozno sme roz-
važovali a spracovávali až na druhý deň. Hlavne alibernet bol veľmi pekný, 
cabernet a svätovavrinecké boli trochu pomiešané inými odrodami (v zho-
ne počas oberačky sa to nedá triediť, keď sú vo vinohrade pomiešané ko-
rene). Všetko hrozno malo veľmi krásnu cukornatosť – 20,5 až 21.

Zo zaručene devínskeho hrozna budú mať toho roku víno naši vinári 
Peter Böhm, Gabriel Cziko, Peter Distler, Gabriel Drobniak, Beňo Halás, 
Rudo Latka, Augustín Mrázik, Michal a Ľudka Šulovskí, Štefan Vlček a Ot-
to Zmelík. Samozrejme okrem nich aj ďalší vinári, ktorí majú vlastné vinice 
v Devíne, napr. Pavel Kukel a Jozef Parolly.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí k tohtoročnej oberačke a k spl-
neniu nášho cieľa mať v Devíne aj naozaj pravé miestne devínske vína 
prispeli - okrem našich členov najmä Ing. Kučerákovi a traktoristovi Róber-
tovi Koňakovskému, ako aj Ing. Koutunovi z družstva podielnikov Devín.

Augustín Mrázik Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov
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KNIŽNICA  
INFORMUJE

Je tu jeseň s dlhšími večermi s nimi vzniká 
aj priestor na čítanie dobrej knihy a tie vám 
ponúka naša knižnica.

Máte radi detektívky a kriminálne príbehy? 
O príjemné napätie sa vám isto post-
arajú príbehy populárneho amerického 
spisovateľa: 
ROSS MACDONALDA 
- Sudičky,
- Belasé kladivo 
- Chlad
- Nestaň sa hneď nepriateľom

Detektívny román
- Prípad perlového náhrdelníka
je dielom desiatich amerických autorov.

Kriminálne príbehy zo súčasnosti isto  
uspokoja vašu zvedavosť. 
MARIO VITTORIO DERDUĽ
- Parochňa z Hongkongu 
VILIAM ORDÓDY
- Stopercentné alibi
FRANTIŠEK UHER
- Muž bez totožnosti
- Tajemství staré hrobky
VIERA FOJTOVÁ
- Osudná smyčka lásky
M. MAYER, A. PIVODA, J. STACH,  
F. UHER
-Jak se vraždí milenky
M. KRATOCHVÍL, M. MAYER, J. STACH
- Když vraždí soused
MAGDA VÁŇOVÁ
-Vražda toulavého milence
C.VITBERK
3x krimi, ktoré znepokojili verejnosť 

O ženách a pre ženy
PHILIPPE HÉRIAT
- Nevydarené deti
Autor je výborným rozprávačom, doko-
nalým znalcom témy, ktorou je príbeh  
ženy končiaci sa  hlbokou roztržkou  
a roz chodom s rodinou.
JENNIFER BELLE 
-Až na dno
Autorka vtipne opisuje príbeh mladej ženy 
zarábajúcej si peniaze na štúdium prácou 
dievčaťa na telefón. 
MAURICE DRUON
-Skon kurtizány Lucrezie
Autor si vybral pre svoju novelu výnimočné 
postavenie ženy-milenky, prostredníctvom 
nej sa dotkol zaujímavých postrehov  
o živote ľudí.

J U B I L A N T I
november 2009

DROBERJÁR Viliam 
Kremeľská ul.

BARIAK Ján  
Štrbská ul

SLOVJAK Pavel 
Muránska ul.

VRABČEKOVÁ Eva  
Hutnícka ul.

SMOLÍČKOVÁ Alžbeta  
Kremeľská ul.  

Bolestne sa nás dotkla nečakaná správa o tom, že Saška Skořepová už  
nie je medzi nami. Bola herečkou, vynikajúcou divadelnou pedagogičkou,  

vedúcou detského divadelného súboru LANO, režisérkou detského  
divadla a divadiel poézie...Pre nás Devínčanov bola hlavne kamarátkou  

a nezištnou vysmiatou susedou ochotnou pomôcť tam, kde pomôcť vedela. 
Vďačíme jej najmä za krásnu tradíciu Devínskych vianočných programov. 

Teta Saša dokázala láskavo-prísno, akýmsi neopísateľným zázrakom 
vyčariť z hordy rozbláznených devínskych detí skoro  

profesionálny herecký súbor, ktorého vianočné predstavenia nadchýnali  
a dojímali vždy natrieskanú sálu nášho Domu kultúry.  

Ťažko veriť že ťa viac nestretnem na prechádzke,  
že sa už nikdy nepristavíš na slovíčko... Chýbaš nám Saška.

Ľubica Kolková – Devín

Harmonogram jesenného upratovania
Miestny úrad MČ Bratislava – Devín dáva do pozornosti občanom Devína plánova-

né pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na zber a likvidáciu objemného odpadu  
a  drobného stavebného odpadu.

Do kontajnerov je možné uložiť odpad z domácnosti, ktorý svojim rozmerom a hmot-
nosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom, ako sú ná bytok, 
dvere, okno, podlahoviny, vaňa, WC misa a podobne.

Kontajnery budú pristavené tri dni na každom mieste od tohto dátumu:

27. 10.  Hadia cesta zastávka MHD (čo najďalej od Kremeľskej) 
 Dolné Koruny zastávka MHD pri polícii (čo najďalej od Devínskej) 
 Devínska cesta Kvetinárstvo Agapé

3. 11.  Štítová  nad kostolom pri fare 
 Muránska parkovisko pod lipami 
 Hradná   pri vyústení Kozičovej

10. 11.  U Srnčíka parkovisko 
 Cintorín  hlavný vchod 
 Lomnická križovatka s nedostavanou cestou

KRIMI-INFO-STÁNOK

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 
vypracovalo program KRIMI-INFO-STÁNOK určený pre 
širokú verejnosť. Ide o dlhodobú informačno-osvetovú 
preventívnu akciu zameranú na predchádzanie trestnej 
činnosti a nadviazanie užšej spolupráce občanov a po-
lície pri odhaľovaní páchateľov.

Základným cieľom programu je informovanie ve-
rejnosti o činnosti a pôsobnosti bratislavskej polície, 
nadviazanie užšej spolupráce s verejnosťou, zvyšova-
nie právneho vedomia občanov, ako aj o možnostiach 
ochrany svojho života, zdravia a majetku. Prostredníc-
tvom uvedeného programu budú občania upozorňova-
ní na najčastejšie formy a spôsoby páchania trestnej 
činnosti (krádeže vlámaním do motorových vozidiel, 
vreckové krádeže a rôzne formy podvodov, ako aj na 
inú trestnú činnosť).

Informačno-osvetová akcia sa realizuje v spolu-
práci s obchodným centrom Polus City Center, v kto-
rého priestoroch sa KRIMI-INFO-STÁNOK nachádza. 
V stánku s označením „polícia“ sú pre dospelých náv-
števníkov k dispozícii informačné letáky, osvetové ma-
teriály, pre mladšie vekové kategórie zábavné figuríny 
policajtov a drobné propagačné predmety. Informácie 
budú poskytovať policajti v uniformách, ktorí Vás pozý-
vajú na uvedenú akciu v dňoch 

14.10.2009 od 11.00 – 15.00 hod
11.11.2009 od 13.00 – 18.00 hod
09.12.2009 od 10.00 – 15.00 hod
do nákupného centra Polus City Center na Vajnor-

skej ulici v Bratislave.
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Plán akcií na rok 2009
Podujatia, ktoré sa uskutočnili
24.1. Devínsky bál
7.2. Folklórny ples
24.2. Fašiangová zábava  
 pre dôchodcov
5.4. Veľkonočné tvorivé dielne 
 Výstava kraslíc
Máj Deň devínskych záhrad  
24.5. Otvorené pivnice /  
 Malokarpatská vínna cesta
31.5. Medzinárodný deň detí
14.6. Hody a Devínsky strapec
5.7. Cyril a Metod
12.9. Vinobranie 2009 
26.9. Šarkaniáda
13.10. Výlet loďou pre jubilantov

a čo nás ešte čaká do konca roka:
17.10. Jesenné tvorivé dielne –  
 zdobenie tekvíc
 11. ročník súťaže hasičských  
 družstiev o Pohár starostky  
 MČ BA Devín
1.11. Pietna spomienka na obete  
 Dunaja
20.-21.11. Deň otvorených pivníc  
 Malokarpatskej vínnej cesty:  
 5 otvorených pivníc v Devíne
29.11. Devínsky peceň
 Výstava ručných prác
 Zasvietenie vianočného  
 stromčeka
1.12. Vianočné posedenie  
 dôchodcov
6.12. Mikuláš
13.12. Detský vianočný program

Pozvánka na Deň otvorených pivníc  
Malokarpatskej vínnej cesty 2009

V piatok a sobotu 20. – 21. novembra 2009 sa usku-
toční Deň otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty 
2009. Devín je členom Malokarpatskej vínnej cesty od 
minulého roku, a tak privítame v našich pivniciach milov-
níkov vína už po tretí raz (druhým boli Otvorené pivnice 
na sv. Urbana v máji 2009). 

V tomto roku bude v Devíne otvorených 5 pivníc, po-
dobne ako na sv. Urbana. Hoci vstupenky sú vzhľadom 
na obrovský záujem o toto podujatie už dnes vypredané, 
chceme pozvať všetkých devínčanov, aby prišli navštíviť 
pivnice našich vinárov v Devíne. Verím, že pre každého 
návštevníka, ktorý má o devínske víno a vinárov záujem, 
sa nájde chvíľka času a zopár koštovačných vzoriek vína, 
aj keby náhodou museli chvíľu počkať, kým si na svoje 
prídu oficiálni účastníci podujatia. 

Pivnice sa otvárajú v piatok 20. novembra popoludní 
o 15. hodine, v sobotu o 10. hodine. Otvorené sú až do 
hlbokého večera do 22. hodiny. 

Augustín Mrázik 
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

Chcú Devínčania starú alebo novú požiarnu zbrojnicu?

Vďaka petícii devínskych hasičov a pána Michala Němca z júna t.r. sa Devínčania konečne „dozve-
deli“ o našom zámere vybudovať na našom pozemku (pod budovou bývalej kolkárne) centrum občian-
skej vybavenosti na Hradnej ulici vedľa radnice. Pritom to už bola verejne známa informácia stará vyše 
roka – pôvodný zámer schválilo miestne zastupiteľstvo už v júni 2008. Vtedajší zámer bol veľkorysejší 
– predpokladal výstavbu novej požiarnej zbrojnice, pravdepodobne v lokalite pod hradom. Navrhnuté 
bolo taktiež vybudovanie nového verejného WC a informačného centra pre turistov ako samostatného 
objektu medzi hotelom Hradná brána a „plechovými nohavicami“. Takto sme chceli súkromnou aktivi-
tou a investíciou (spolu s partnerom) riešiť žalostnú situáciu, keď Devín kvôli nútenej správe nemôže 
robiť žiadne vlastné investície a keď vybavenosť pre návštevníkov Devína  a hradu je už dlhodobo na 
katastrofálnej úrovni. Novovybudované objekty mali byť po dokončení odovzdané do majetku mesta 
Bratislava v správe mestskej časti Devín zámenou za zvyšok pozemkov na Hradnej ulici (stará požiarna 
zbrojnica a bývalé zdravotné stredisko), pričom hodnotovým meradlom zámeny mal byť nestranný súd-
noznalecký odhad (akékoľvek iné spôsoby by boli subjektívne a netransparentné).

Do prípravy realizácie projektu prišla kríza. Nemáme čo skrývať, aj my ako rodina a naše firmy krízu 
cítime. Partner sa projektu vzdal a nám sa zatiaľ nepodarilo nájsť nového seriózneho partnera, ktorý by 
mal v období krízy záujem budovať pre Devín občiansku vybavenosť. Napriek tomu sme hľadali spôsob, 
ako zámer uskutočniť. Do tohto prišla úradná kontrola v požiarnej zbrojnici, ktorá pre havarijný stav na-
riadila odstavenie elektriny a chcela Devínu napariť pokutu. Starostka nás preto v máji t.r. požiadala, aby 
sme hľadali spôsob, ako výstavbu novej požiarnej zbrojnice (alebo opravu starej) riešiť čím skôr. Vzhľa-
dom na stavebno-technický stav starej hasičiarne a jej nevyhovujúce (doslova nebezpečné) umiestnenie 
priamo v križovatke sme navrhli výstavbu novej, spoločne s parkovaním multikáry, skladom posypového 
materiálu a najmä klubovými priestormi pre klub dôchodcov a mládež a tiež kanceláriou, ktorá by bola 
priamo prepojená na súčasný miestny úrad. Kancelária by bola určená občanov, bol by v nej pult pre 
úradný styk so stránkami – podobne, ako to má väčšina moderných radníc (a občania by všetko vybavili 
na jednom mieste a nemuseli by behať po chodbách úradu, ktorá má na tento účel naozaj nevhodnú 
dispozíciu). Konkrétny projekt mal byť podľa nášho návrhu vypracovaný v úzkej súčinnosti s mestskou 
časťou a hasičmi, aby spĺňal ich potreby a platné normy.

Na tento konkrétny návrh vznikla veľmi živá reakcia – petícia, o ktorej ste sa už dočítali v minulom 
Devínčanovi. Privítali sme to, pretože sme verili, že konečne sa nájdu ľudia a „podnikateľské skupiny“, 
ktoré majú naozaj záujem niečo pre občanov a pre Devín vybudovať. Zastupiteľstvo dalo takmer troj-
mesačnú lehotu na doručenie návrhov (do konca septembra 2009). Nakoniec sme sa dozvedeli, že náš 
návrh (rozšírený o požadované prílohy a alternatívne riešenie opravy existujúcej hasičiarne) je jediný 
„súťažiaci“.

V uplynulých dvoch rokoch som veľa času a úsilia venovala rokovaniam s TESCOm, COOP-om 
a ďalšími reťazcami, ktoré sme sa spolu so starostkou snažili dotiahnuť do Devína, aby v tejto lokalite na 
Hradnej otvorili malý „supermarket“ – TESCO-Expres alebo mini-TERNO. Po počiatočných prísľuboch 
nakoniec odskočili – prišla kríza, a dnešný Devín nedosahuje potrebný počet obyvateľov, pri ktorom by 
to pre nich bolo ekonomické.

V súčasnosti vidíme riešenie vybavenosti na Hradnej ulici ako polyfunkčný objekt, kde v prízemí 
budú obchodné priestory, na poschodí nebytové priestory (napr. rôzne služby a kancelárie) a v podkroví 
byty. Ideálne riešenie by bolo napr., keby tu mal kanceláriu notár, ktorý o poschodie vyššie býva. Aké 
obchody a služby sem konkrétne prídu je vecou budúcnosti a slobodného trhu.

Tento projekt nás spolu s manželom stojí nemálo úsilia, preto naozaj privítame, ak sa nájde seriózny 
partner, ktorý nám s ním pomôže. Nie sme však ochotní projekt “prepustiť” developerovi, ktorý tu postaví 
desiatky bytov a „po mne potopa“ – podobne, ako tomu bolo pri navrhovanom projekte pánov Paczelta 
a Richtera pre pár rokmi, ktorého realizáciu teraz opäť navrhujú hasiči a pán Němec. V tom projekte sa 
mimochodom s požiarnou zbrojnicou vôbec nepočíta. 

Snažila som sa aspoň stručne vysvetliť dôvody a podať objektívne informácie, akékoľvek dotazy 
rada zodpoviem. Našu ponuku si môžete v plnom znení pozrieť na miestnom úrade. Privítame aj akékoľ-
vek návrhy a samozrejme aj Vaše názory týkajúce sa tohto projektu. Keď sme sa rozprávali s viacerými 
občanmi, ktorí podpísali petíciu v júni, ukázalo sa, že vlastne nevedeli, o čo ide. Preto vás chceme 
poprosiť o Váš názor aj v prípade, že s navrhovaným riešením súhlasíte – podporí nás to v našom úsilí. 
Stále ostáva otvorená možnosť, že projekt bude menší, len na našom pozemku a bez riešenia hasi-
čiarne a klubových priestorov. V žiadnom prípade však nechceme, aby dobrý úmysel pomôcť hasičom 
stroskotal na „kohosi“ predvolebnej  kampani. 

Ing. arch. Šarlota Mráziková
Kremeľská 13, Devín
sarlota@mrazik.sk
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D E V Í N Č A N

Oznámenie o doručených ponukách pre zámer  
výstavby požiarnej zbrojnice, klubovne a kancelárie styku s občanmi

v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava/Devín č. 200/2009 zo dňa 17.07.2009

Oznamujeme občanom, že na základe petície pp. Miklóša, Kormaníka a Němca a následného uznese-
nia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č. 200/2009 zo dňa 17.07.2009 bol do 30. septem-
bra 2009 doručený jediný návrh pre realizáciu zámeru výstavby resp. prestavby požiarnej zbrojnice, 
klubovne a kancelárie styku s občanmi, a to návrh manželov Mrázikových v dvoch alternatívach:

• výstavba nového objektu vedľa radnice, obsahujúceho požiarnu zbrojnicu, parkovanie tech-
niky, sklad posypového materiálu, klubové priestory a kanceláriu pre styk s občanmi,

• rekonštrukcia existujúcej požiarnej zbrojnice s rovnakou funkčnou náplňou.
Základné riešenie ponuky je znázornené na priložených pôdorysoch. V prípade súhlasu bude projekt 
vypracovaný v úzkej spolupráci so zainteresovanými budúcimi používateľmi priestorov. 
Žiadame občanov, aby k predloženým návrhom podali pripomienky a návrhy.
Súčasne oznamujeme, že v súvislosti s touto výzvou a uznesením boli do 30.09.2009 podané dva podnety 
resp. pripomienky:

1. Petičný výbor pp. Miklóš, Kormaník a Němec vo svojom liste doručenom na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava Devín dňa 30. 9. 2009 navrhujú, aby bol realizovaný projekt ing.
arch. Kosnáča z roku 2004 alebo projekt akad.arch. Palya z roku 1998. Do projektov môžete 
nahliadnuť na miestnom úrade u Ing. Radovej. 

2. P. Ján Novotný upozorňuje, že na existujúcej požiarnej zbrojnici je umiestnený nivelačný bod.

Tvorivé stretnutia na sympóziách bývajú 
inšpiratívne. Vlaňajšie keramické sympó-
zium v Bechyni v Českej republike podnie-
tilo profesora Raya Chena zo Štátnej Uni-
verzity v Indiane v USA, aby zorganizoval 
podobné podujatie. Jeho snaženie malo 
úspech a tak  sa od 2. do 31 júla 2009 na 
pôde Univerzity v Indiane v mestečku Terre 
Haute konalo I. Medzinárodné

keramické sympózium 2009. Zúčastnilo 
sa na ňom 7 výtvarných umelcov z rôznych 
končín sveta a je potešujúce, že jednou z 
účastníčok bola naša známa všestranná 
umelkyňa, Devínčanka, sochárka Gabriela 
Luptáková.

    Univerzitné mestečko bolo v letných 
mesiacoch tiché a pokojné, dýchajúce 

tradíciou, veď Univerzita existuje od roku 1823, kedy vznikla  na pôde bývalej 
ženskej strednej školy. Okolie univerzitných  budov skrášľuje udržiavaný park so 
starými stromami. Nebolo badať obvyklý ruch kedy počas semestrov na tejto Uni-
verzite študuje okolo 60.000 študentov.    

O podmienky účastníkov sympózia sa zodpovedne  starali organizátori so 
svojimi študentmi. Okrem každodenných potrieb a zabezpečenia pracovných 
podmienok usporiadali niekoľko zaujímavých výletov, stretnutia s inými umelcami 
a prednášky a výstavy účastníkov. 24. júla na prednáške predstavila svoju tvorbu 
aj Gabriela Luptáková.

  Skoro celý mesiac žila a tvorila malá komunita umelcov, z ktorých viacerí sa 
stretli po prvý krát. K dispozícií mali 5 druhov keramickej hliny a dobré podmienky 
na vypaľovanie.

Gabriela Luptáková tvorivo využila poskytnuté možnosti a kombinovala viaceré  
hliny a tak dosiahla zaujímavá farebnosť svojich  diel. Celoživotnou dominantnou 
témou v tvorbe Gabriely Luptákovej je žena – cez jej stvárnenie chce vyjadriť 
svoje vnútorné myšlienky a pocity. Vytvorila tri veľké ženské torzá  s farebnými ak-
centmi, veľkú keramickú misu so sklenenými kamienkami  a viacero drobnejších 
objektov pre radosť sebe i obdarovaným.

Zaujímavá bola myšlienka, kto-
rú zrealizovali umelci spoločne. 
Na pamiatku pre Univerzitu i pre 
organizátorov vytvorili každý svoj 
objekt určených rozmerov, ktorý 
poskladali a spojili do stĺpa, ktorý 
bude pripomínať jedno krásne, 
tvorivé leto plné priateľských stret-
nutí a tvorivej práce.

Magdaléna Rollerová

foto: G. Luptáková

                    S r d e č n e   p o z ý v a m e 
 

           v š e t k y   d e t i 
                     a hravých dospelých na 

 

 

       v sobotu 17.10. 2009  
o 14,00 hod pred DK Devín 

 
                

 Prineste si:
            
              tekvice
 rôzny rastlinný materiál, 

nožíky, lyžice, špagát, 
kahančeky, 

  tvorivé nápady  
  a dobrú náladu 

P r V É  M e D Z i n Á r o D n É  K e r a M i C K É  S Y M P Ó Z i U M  
n a  U n i V e r Z i T e  V  i n D i a n e  U S a




