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Sihoť – chránený areál

Nadšenie je náklazlivé
čítajte na str. 4

„Odchádzanie“
Neverili by ste, koľké devínske témy práve toto jedno slovo aktuálne zastrešuje. Hneď
prvé odchádzanie je smutnou, no nedeliteľnou
súčasťou každého ľudského bytia, odchádzanie
zo života. Spomedzi nás odišiel „náš pán farár“,
pán doktor Ondrejkovič.V krásnom veku 88 rokov
ktorých sa dožil, sa táto správa už dala očakávať,
no i tak ma zaskočila. Do Devína prichádzal vždy
keď sa čosi okolo kostola dialo, naposledy tu bol
tuším v apríli na cyrilo-metodskej púti. Čulý, sviežej mysle, všetko si pamätal . Bol láskavým pastierom všetkých – veriacich či neveriacich – a za 15
rokov jeho pôsobenia v Devíne sa tých spomienok nakopilo neúrekom. Pastierom bol aj doslova,
zážitkov – často úsmevných – s jeho ovečkami,
baranom či kravkami majú mnohí z nás. Nikdy
nezabudnem ako sa farské ovečky rozhodli, že
vedúcou ovcou stáda je môj veľký čierny pes a šli
za ním až ku nám domov... Alebo ako sa baran
Gorbačov rozbehol porátať sa s tým konkurenčným baranom, ktorý ho provokoval z veľkého
zrkadla za sklenenými dverami kaderníctva...:).
Odpočívajte v pokoji pán Ondrejkovič, ja verím že
na svoj Devín dozeráte aj zhora.
Ďalší odchod sme zaznamenali v poslaneckom kolektíve. Na svoju funkciu rezignovala pani
Čambalová (dnes už Plasenzotti, gratulujeme k
sobášu a mladomanželom prajeme touto cestou
veľa šťastia v spoločnom živote). Rozlúčila sa
netradične – všetci sme dostali do schránok jej
vysvetľujúci list. Nedalo sa naň nereagovať, náš
komentár k nemu nájdete vložený v tomto Devínčanovi.
Ako sa zdá, súdnosť dochádza aj developerovi územia okolo novej Lomnickej, ktorý zašiel
až tak ďaleko, že do hlavných TV správ vybavil
reportáž o drzej starostke Devína, stavajúcej
novú cestu na ich súkromnom pozemku! Pokiaľ
sa pýtate „Aká nová cesta, veď sa opravila tá
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Oprava Lomnickej a Slovianskej ulice
čítajte na str. 6
čítajte na str. 7

stará?“, traﬁli ste klinec po hlavičke. Ak by bol
problém takto korektne pomenovaný, museli by
naši „poškodení“ v konečnom dôsledku pripustiť
aj to, že obce majú zo zákona (66/2009) právo
spravovať i opravovať existujúce cesty, aj keď sú
vybudované na cudzích pozemkoch. A celá táto
umelo nafúknutá bublina by spľasla a neposlúžila svojmu účelu. Nie je totiž ničím iným, ako
nátlakovým prostriedkom na presadzovanie si
záujmov, ktorých majú s nami „nedoriešených“
viac. Napríklad vyše 300 mil. SK ktoré požaduje
táto ﬁnančná skupina od Devína na základe pôvodne 183 miliónovej zmenky, rozdielne máme
aj názory na novú výstavbu v tomto území ktorú
presadzujeme v našom zonálnom pláne, verejnosťou rezonuje kauza Kráľová hora... Čo ma
najmä mrzí je fakt, že rukojemníkmi sa v tomto
spore stávajú Devínčania, ktorým sa tu zbytočne
strpčuje život (obrubníky nastavané do cesty, bager ktorý vraj omylom „zablúdil“ na našu novo
opravenú Lomníckú a poškodil ju, a rôzne iné
schválnosti). Najmä kvôli týmto ľuďom verím, že
sa čoskoro dopracujeme k dákej rozumnej dohode.
Ďalšie odchádzania sú už príjemnejšie. Do
zabudnutia pomaly odchádza spor medzi Devínom a ﬁrmou Skanska. Nechcem predbiehať
udalosti, len pošuškám že niekedy na jeseň vám
budeme môcť prezentovať výsledok činnosti
spoločnej pracovnej skupiny, ktorá nanovo riešila
otázku možnej výstavbu v časti Záhradky.
To najlepšie odchádzanie som si nechala na
koniec – máme pred sebou leto a s ním aj dovolenkové cesty do šíreho sveta. Doprajte si zaslúžený oddych priatelia, plnými dúškami relaxujte,
leňošte, spoznávajte nové, inšpirujte sa, vychutnávajte si život, zabávajte sa, skrátka – užite si to!
A hlavne sa mi zdraví vráťte domov, do Devína.
Krásne leto všetkým
Ľubica Kolková,

●

starostka@devin.sk

Odišiel pastier
Dňa 21. mája 2012 po krátkej vážnej chorobe
srdca zomrel v Nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave ThDr. Miloš Ondrejkovič, ktorý bol od roku
1983 do roku 1998 administrátorom farnosti Devín.
Pohrebne obrady vyslúžil v Kostole sv. Ladislava bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 25. mája.
Na rozlúčke sa zúčastnili aj početní veriaci z farnosti
Devín a za všetkých devínskych obyvateľov starostka
Ing. Ľubica Kolková.
ThDr. Miloš Ondrejkovič sa narodil 5. júna 1924
v Sučanoch. Na kňaza bol vysvätený 4. júna 1967. Ako
kaplán pôsobil v Novej Bani. O roku 1968 pôsobil ako
vicerektor kňazského seminára v Bratislave a ako tajomník Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Po 15 rokoch pôsobenia bol od roku 1998 do
roku 2006 bol rektorom Kostola Najsvätejšej Trojice
v Bratislave – Podhradí. V posledných rokoch vypomáhal v kostole Milosrdných bratov a v kostole sv. Ladislava. Ako konštatovali tí, čo žili v jeho blízkosti na
jednotlivých etapách kňazskej služby, dôstojný pán Ondrejkovič sa vyznačoval hlbokou ľudskosťou, jednoduchosťou, záujmom o človeka, o každého jednotlivo, pričom si stále udržiaval svoju svojskú kňazskú identitu.
Pri mojich stretnutiach s ním, ktoré pretrvávali až
do posledných týždňov jeho života, sa vždy zaujímal
o Devín, kostol a faru a o jeho obyvateľov. Možno povedať, že tu prežil asi najkrajšie kňazské roky. Jeho archaickosť bola prijímaná síce rozlične, každý však uzná,
že z neho dýchala rýdzosť dávnych čias. Jeho kravičky
a ovečky niektorí považovali za nevhodné do moderného Devína, iní práve na ne spomínajú s najväčšou
sympatiou pripomínajúc nejednu kurióznu epizódku.
Ako pokračovateľ v kňazskom pôsobení dôstojného
pána Ondrejkoviča by som chcel zopakovať poďakovanie, ktoré som v mene Devínčanov vyslovil nad jeho
rakvou, poďakovanie za všetko, čo pre veriacich i neveriacich tejto farnosti počas dlhých rokov jeho devínskeho pôsobenia vykonal. A rozlúčil sa s ním kresťanským „Odpočinutie večné daj mu, Pane....“.
Mons. Marián Gavenda, devínsky farár
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VÝSTAVA V MALEBNEJ CAFE EDEN – GALERY

EŠTE TENTO ROK
V podvečer dňa 10.05.2012 sa uskutočnilo
v malej sále devínskeho Domu kultúry plánovacie
stretnutie ku zmysluplnejšiemu a krajšiemu
stvárneniu sútoku Dunaja a Moravy. Podujatie bolo
súčasťou grantového projektu „Dotvorenie okolia
pamätníka Brána Slobody v Devíne“, ktorý realizuje
mestská časť Bratislava-Devín vďaka grantovému
programu Pohoda za mestom Nadácie Ekopolis
a spoločnosti Heineken Slovensko.
Na stretnutí sa okrem zástupcov Mestskej
časti Bratislava - Devín, partnera projektu
Konfederácie politických väzňov na Slovensku
a donora Nadácie Ekopolis zúčastnila väčšina
dotknutých a aktívnych obyvateľov Devína
z radov historikov, ochranárov a vodákov. Ako
vyplynulo z diskusie, v riešení je potrebné
zamerať sa na štyri vrstvy, ktoré v tomto
priestore existujú – historickú (hrad), prírodnú
(chránený areál Devínske alúvium Moravy),
symbolickú (pamätník) a rekreačnú (lúka na
posedenie, zastávka pre turistov,...), pričom
je potrebné tieto funkcie navzájom citlivo
zosúladiť.
Základným rámcom pre riešenie sú
hydrologické pomery, nakoľko cez tento
záplavový priestor preteká voda zo záplavy
v čase jej klesania a veľmi eroduje povrch
okolo pamätníka.
V ďalšom riešení sa bude v zásade
vychádzať z pôvodného architektonického
návrhu ateliéru Ing. arch. Šarloty Mrázikovej –
doplnia sa lavičky, spevní sa cestička a vytvorí
sa tu priestor pre pohodlné vykladanie
vodáckych člnov.
Doobeda v rovnaký deň bolo stretnutie
odborných inštitúcií k tejto téme, pamiatkári
požadujú nechať vyznieť pamätník, ochranári
nesadiť novú zeleň z drevín, ktoré by mohli
narušiť pôvodné druhové zloženie a krajinnú
scenériu a správca toku požaduje voľný koridor
na brehovej hrane a použitie prírodných
materiálov. Ďalším plánovaným krokom je
konzultácia s odborníkom na hydrológiu,
následne bude možné projekt ﬁnalizovať a po
rozhodnutí stavebného úradu môže dôjsť
k realizácii tak, aby ešte túto sezónu mohol
vynovený priestor slúžiť verejnosti.
Patrik Martin

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA z č.2:
Kde je umiestnené trojmetrové dielo Kľúč festivalu, ktorého
autorkou je devínska insitná rezbárka Mária Žilavá?
SPRÁVNA ODOVEĎ:
Stalo sa súčasťou výzdoby
národopisných slávností vo Východnej.

V Devíne, v tichej mestskej štvrti, uprostred zelene v malebnej
kaviarničke s galériou a záhradným posedením, otvoril uplynulý víkend kurátor Štefan Oriško výstavu akademickej sochárky Gabriely
Luptákovej (1947) s názvom „Pokusy na staré kolená“. S jemnou nadsázkou pripomína, že aj v zrelom veku môže umelec skúšať vybočiť
zo svojej vychodenej cesty. Tak je to aj u Gabriely. Absolventka pražskej UMPRUM-ky, dlhoročná profesorka bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva, sa venovala kresbe, keramike i šperku. Má na konte
výstavy na Slovensku (Piešťany, Lučenec, Dunajská Streda – SNG
Vermesova vila, Bratislava – galérie Nova, galéria Z, galéria Ardan, K
Galery, Galéria Úľuv-u...), v Čechách (Praha, Bechyně), ale aj účasť na
keramických sympóziách v Číne a vo Francúzsku.
V devínskej komornej
galérii vystavuje okrem
kresieb a súboru porcelánovo-sklenených pohárov z cyklu „Recyklácia“ aj štyri rozmernejšie plátna, ktoré vznikli v tomto roku. Tu sa naplno prejavil jej
ženský pohľad na svet, schopnosť vidieť aj viac, než to, čo je na
povrchu. Vidí akoby aj dovnútra, aj poza zjavné kontúry. Základnou
(celoživotnou?) témou zostáva žena. Zmysel pre detail a jemnú
farebnosť v rozsiahlej palete odtieňov vychádzajú zo skúseností
s keramickým dizajnom – kým pri práci s hlinou základný umelecký
zámer a materiál pretvára ešte oheň, tu výsledok svojho úsilia vie
do detailov ovplyvniť, vycizelovať, a zjavne si to vychutnáva.
Výstava v CAFE EDEN – GALERY potrvá do konca júla.
HD
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ČO SME SI VYPOČULI:

NOVÉ ZNAČENIE
NA DEVINSKEJ CESTE

ZOPÁR POSTREHOV OD DUNAJA
„Opäť tu máme našich milých rybárov. Samozrejme, všetko je o ľuďoch – sú takí, ktorí v tichosti chytajú ryby a správajú sa slušne... Rozmohlo sa
však „kempovanie“ na brehu Moravy. Prídu autom,
rozložia sa, spravia ohník – opekajú, jedia, pijú, potom tam spia a ráno odídu a ostane po nich „svinčík“. Zaujimalo by ma, či je to vôbec povolené –
robiť oheň, chodiť tam autom atď. Pre ilustráciu
sme odfotili jedného z nich – dokonca Devínčana!,
ktorý si jazdí každý deň po pešej zóne. Má povolenie?! Už sa presunul k Morave, kde si užíva voľné
dni.... Aj by sme zavolali policajtov, ale oni sa s nim
bežne, kamarátsky bavia, aj keď parkuje na tráve
pri vode – takže by to bolo zbytočné.“

V lete pribudne na Devínskej ceste dopravné značenie, ktoré upozorní vodičov na
prítomnosť cyklistov a zabezpečí ich väčšiu
bezpečnosť. Sezónne a víkendové opatrenia sú dočasné, kým sa nevytvorí samostatná plnohodnotná cyklotrasa na Devín.
Nové značenie bude mať sezónny charakter a malo by platiť len od jari do jesene,
keď po Devínskej ceste jazdia cyklisti. Má
obmedziť rýchlosť áut na 50 km/h, cyklistov zviditeľnia piktogrami na vozovke aj
dopravnými značkami na neprehľadných
úsekoch cesty. „Navrhli sme aj doznačenie
chýbajúcich cyklopriechodov za Riviérou
pri napojení výjazdu na Dlhé diely. Opatrenia vnímame ako dočasné, do vytvorenia
plnohodnotnej oddelenej cyklotrasy do
Devína,“ povedal nám Daniel Duriš z občianskeho združenia Cyklokoalícia.
Projekt zmien dopravného značenia na
na Devínskej ceste už bol pripomienkovaný a je pripravený a schválenie v dopravnej
komisii mesta. „Realizácia je plánovaná na
jún, najneskôr na júl tohto roka,“ povedal
poradca primátora Michal Feik.
zdroj:TASR

AMFITEÁTER
„Každým dňom sa budova viac a viac rozpadáva – pomaly, ale iste ju rozoberú. Hádžu dole
tehly – lampy pod budovou sú nonstop zničené
a rozbité. Asi čakáme, kým niekoho prizabijú...“
PEŠIA ZÓNA
„Po pešej zóne jazdia autá bez povolenia – to
už ani neriešime...ale keby aspoň jazdili pomaly!
Naozaj to nikto nevidí? Mrzí nás to, lebo tak ako
my denne chodíme po týchto trasách – chodíte aj
Vy poslanci... Nevieme, kto má kompetencie toto
riešiť.“

2. „BLŠÁK“ PREBEHOL NENÁPADNE
Už po druhý raz ste sa mohli „zbaviť“
nepotrebných vecí a tým prispieť na aktivity devínskych seniorov. Na devínskom
dobročinnom blšom trhu bolo všetko za
0,50 €. Že ste neprišli? Hej, všimli sme si!
15. 5.2012 sa pred DK Devín stretlo len
máličko Devínčanov, ktorí nepotrebné veci
prinášali, iní ich zas s veľkým potešením
kupovali. A my, devínski dobrovoľníci, sme
tento krát, žiaľ, nemali priveľa práce.
Avšak tí, ktorí prišli, všetci odchádzali
spokojní. Aj my. Vyzbierali sme 82,- EUR
(minulý rok to bolo 2x viac ) a urobili
sme radosť mnohým ľuďom.
A čo s vecami, ktoré sa nepredali? Tak
ako minulý rok sme veci odovzdali Diakonii
Broumov z Českej republiky, ktorá pomáha
ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli
v krízovej životnej situácii, na okraji spoločnosti a priebežne robia zbierky oblečenia
pre týchto ľudí.
Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa „blšáku“ zúčastnili a teším sa na ďalší, na ktorý
prídete aj VY ostatní.
Elena Cenká,
poslankyňa
a predsedkyňa
sociálnej komisie

DEVŃSKY HRAD PATRIL DEŤOM
„Detský ateliér Múzeum má budúcnosť
vychádza symbolicky spoza múrov, zo svojho
priestoru v Starej radnici a prichádza do iného
historického a neprehliadnuteľného priestoru
a prírody – do areálu hradu Devín. Podujatie
je zároveň oslavou celoročnej práce detí, ktoré
pravidelne navštevujú počas školského roka
cykly rôznych programov v detskom ateliéri,“
zdôvodnila Beáta Husová z MMB.
Hlavným zámerom podujatia,
ktoré prebiehalo 16.6.2012 bolo spojiť
hravosť detí, ale aj ich rodičov, starých rodičov či starších súrodencov
s poznávaním kultúrneho dedičstva
ukrytého na hrade, ale aj celkove histórie. Tiež chcelo vytvoriť pevné asociácie
v myslení detí prepojením vizuálnych
ukážok a verbálnych
vystúpení mladých
sprievodcov – študentov na hlavnú
tému, ktorou je stredoveký hrad a boj
oň. Téma vychádza
z výstavy inštalovanej na hrade Devín
pod názvom Boj
o stredoveký hrad.

Podľa Beáty Husovej Devín patrí
deťom je pilotný program, ktorý má
ambíciu stať sa tradičným podujatím
na jednom z najväčších múzeí Múzea
mesta Bratislavy. Program sa každoročne zopakuje v júni, ale vždy na inú tému.
Vyvrcholením sobotného podujatia bolo
vyhlásenie výsledkov súťaže mladých bádateľov a stálych návštevníkov Detského
ateliéru Múzeum má budúcnosť, ktorí súťažia v kategóriách najlepší mladý bádateľ,
najlepší mudrlant, najlepší kreslič, najlepší
rodič dokumentátor a Grand prix mačky
Malvíny.
Autor:TASR
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SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE CHRÁNENÉHO AREÁLU SIHOŤ
Dňa 28.5.2012 v priestoroch historickej budovy Vodárenského múzea na Devínskej ceste tiekla nielen pitná voda,
ale i šampanské. Dôvodom radostných osláv bolo slávnostné vyhlásenie nového chráneného areálu Sihoť. Zišli sa tu
zástupcovia Magistrátu hlavného mesta, mestských častí
Karlova Ves a Devín, Štátnej ochrany prírody, rakúskeho
Národného parku Donau-Auen, Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spolu s ďalšími hosťami spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia o ochranu tohto
vzácneho územia.
Na to, aby sme pochopili skutočnú hodnotu tohto územia, si treba uvedomiť, že na celom slovenskom úseku Dunaja sa dodnes zachovalo už len niekoľko posledných lokalít
pôvodných lužných lesov. A jednou z nich je práve aj Sihoť.
Nachádzajú sa tu hodnotné porasty vŕbovo-topoľových
a dubovo-brestovo-jaseňových lužných lesov s výskytom
mnohých starých stromov jedinečnej ekologickej hodnoty.
Chránený areál Sihoť leží na ostrove, z jednej strany obkoleseným
hlavným tokom Dunaja a z druhej Karloveským ramenom - po-

sledným voľne tečúcim ramenom Dunaja na Slovensku. Dynamika
tečúcej vody umožňuje vznik štrkových lavíc a kolmých brehov,
ktoré predstavujú významné hniezdne a potravné biotopy pre viaceré druhy vtákov ako napríklad rybáriky, brehule či kulíky.
Chránený areál Sihoť bol vyhlásený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2012 zo 4.
apríla 2012, ktorá nadobudla účinnosť 15. mája 2012.
Chránený areál s celkovou rozlohou 234,91 ha sa
podľa povahy prírodných hodnôt člení na dve zóny s
3. a 2. stupňom ochrany.
Súčasťou programu osláv vo Vodárenskom
múzeu boli prezentácie a príhovory hostí, v rámci
ktorých sa na úvod mohli prítomní dozvedieť viac
z histórie vzniku tohto ostrova a formovania Karloveského ramena. Tomáš Kušík, štatutár BROZ, napríklad prezradil, že predchodca Sihote z 18. storočia,
takzvaný ostrov Rudten Leber (Pečeň mieňa), dostal
svoje meno po našej jedinej treskovitej rybe, mieňovi, ktorého pečeň je veľkou delikatesou. Riaditeľ susedného národného parku Donau-Auen v Rakúsku
Carl Manzano vo svojej prezentácii načrtol dôležitosť tohto územia pre ochranu prírody v cezhraničnom meradle. Ostrov až do roku 1937 patril do
katastrálneho územia Devína, potom bol pričlenený

ku Karlovej Vsi, preto boli vyzvané starostky oboch mestských
častí, aby vyjadrili, čo pre nich toto územie znamená. Zástupcovia
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti stavali do popredia hlavne
význam územia z hľadiska zásobovania mesta pitnou vodou. Už v roku 1882 tu bola navŕtaná prvá pokusná studňa
a od roku 1886 zriadená prvá mestská vodáreň. Súčasne
sa tu nachádza 13 kopaných a 33 vŕtaných studní. Podporu zvýšenej ochrane tohto územia vyjadrili aj zástupcovia
Krajského úradu životného prostredia, Ministerstva životného prostredia, či Slovenská asociácia hydrogeológov. Na
záver programu sa účastníci spolu vydali na ostrov Sihoť,
kde bola slávnostne odhalená tabuľa, informujúca o vyhlásení chráneného areálu a nasledovala exkurzia spojená s
obhliadkou historických vodárenských objektov. Účastníci
exkurzie odchádzali z ostrova tunelom popod rameno Dunaja s ochrannými helmami na hlavách a dobrým pocitom v
srdci, že ešte stále je vôľa chrániť posledné zvyšky divokej
prírody v srdci hlavného mesta.
Chránený areál Sihoť, ako súčasť územia európskeho
významu Bratislavské luhy, patrí medzi cieľové lokality projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, ktorý sa pod vedením
BROZ začal v januári tohto roku. Jednou z aktivít projektu je aj
zlepšenie vodného režimu Karloveského ramena, na ktorom bude
BROZ spolupracovať s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.
Mira Rudá
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SPOMIENKA
na ThDr. Miloša Ondrejkoviča,
dlhoročného kňaza devínskej farnosti,
ktorý nás opustil 21. mája 2012.
Rozlúčili sme sa s ním 25. mája 2012
v kostole sv. Ladislava na Špitálskej ul. v Bratislave.

V Devíne pôsobil v rokoch 1983 – 1998,
teda plných 15 rokov.
ThDr. Ondrejkovič sa intenzívne zúčastňoval
aj na spoločenskom živote Devína.
Od r. 1993 (19 r.) bol členom Spolku
priateľov staroslávneho Devína (SPSD).
Nezabudnuteľnými ostanú jeho príhovory pri
oslavách sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktoré
v rokoch 1993-2009 organizoval SPSD ako
i jeho odborné prednášky na seminároch
a rôznych spolkových stretnutiach.
Jeho slová boli vždy plné poznania, lásky
a porozumenia. Bol to človek nesmierne inteligentný a empatický. Ďakujeme za jeho priateľstvo.
V našich spomienkach si ho uchováme ako
človeka, ktorý mal rád život a ľudí, hľadajúc
v každom a vo všetkom iba to dobré.
Česť jeho pamiatke
Pavlína Rumanovská, predsedníčka
Spolku priateľov staroslávneho Devína

SPOZNAJ SVOJ DEVÍN

DEVÍN A SLOVANSKÍ
PRVOUČITELIA
Keď sa pozrieme v našich dejinách späť do histórie
nájdeme hlbokú a nezmazateľnú stopu cyrilo-metodskej
tradície .
Príchodom byzantskej misie solúnskych bratov sv.
Cyrila a sv. Metoda na naše územie na základe žiadosti
DEVÍNSKEHO SÍDELNÉHO KNIEŽAŤA RASTISLAVA sa
začali písať dejiny Slovákov a Slovanov na celom svete.
Byzantská misia mala zostaviť veľkomoravský zákonník, mala položiť základy cirkevného a svetského práva na Veľkej Morave.
Význam cyrilo-metodského dedičstva pre Slovákov je
najmä v národnej reči (písme) i v cirkevno-politickej samostatnosti. Sv. Cyril a sv. Metod reprezentovali nerozdelenú
cirkev, čo by nás malo zaväzovať k ekumenizmu.
V šírení ich ideí boli sv. Cyrilovi a sv. Metodovi nápomocní ich žiaci. Medzi najvýznamnejších patrili svätý GORAZD, KLIMENT, NAUMA, SÁVA a ANGELÁR. Spolu so
sv. Cyrilom a sv. Metodom sa súhrne označovali názvom
SEDEMPOČETNÍCI.
Žiaci svätých vierozvestov aj po vyhnaní z Veľkej Moravy (885) pokračovali v hlásaní účenia sv. Cyrila a sv. Metoda na území Čiech, Chorvátska, Slovinska, Macedónska
a najmä Bulharska, kde založili aj stredisko slovanskej
bohoslužby.
sv. GORAZD pochádzal z okolia Nitry, presný dátum narodenia a smrti nie je známy (narodil sa okolo
r. 830). Sv. Metod ho ustanovil za svojho nástupcu na arcibiskupskom stolci jeho pôsobenie trvalo do času likvidácie
byzantsko-slovanskej misie. Z postavenia ktoré zaujímal
medzi učeníkmi bolo zrejmé, že bol schopným a vzdelaným mužom. Historici mu pripisujú autorstvo Kyjevských
listov aj Života Metodovho.
sv. KLIMENT sa narodil v rozpätí rokov 830-840,
predpokladá sa že pochádzal zo slovanského obyvateľstva (podľa J. Stanislava to bolo naše územie). Podľa
dostupnej dokumentácie sprevádzal sv. Metoda od jeho
mladosti a vtedy poznal jeho život tak ako nikto iný. Zo
skupiny Sedempočetníkov bol najplodnejším spisovateľom, nespochybniteľne sa mu pripisuje 50 diel a o ďalších
50 sa vedie diskusia. Po vyhnaní z Veľkej Moravy pôsobil
v Bulharsku, kde v r. 916 zomrel a je pochovaný v Ochride, v chráme, ktorý dal postaviť.
sv. NAUM poznanie o jeho narodení je totožné
s rokmi sv. Klimenta, pochádzal z hraničného územia
medzi Bulharskom a Byzantskou ríšou. Spolu so sv. Klimentom po vyhnaní z Veľkej Moravy odišli do Plisky, kde
spolupôsobili. Zomrel v r. 910 a je pochovaný v kláštore,
ktorý založil pri Ochridskom jazere. Jeho hrob sa stal pútnickým miestom z dôvodu mnohých svedectiev o uzdravení.

ZAČALA SA OPRAVA DEVÍNSKEHO KOSTOLA
Po zdĺhavých administratívnych prípravách, t.j. schválení zámeru opráv Kostola sv. kríža v Devíne a dokumentácie k ich prvému kroku – opravy strechy, sa začiatkom apríla pustili do práce robotníci ﬁrmy PB System.
Aspoň pár odpovedí na zvedavé otázky Devínčanov: Oprava strechy je prvý potrebný krok k celkovej obnove
kostola. Malo by nasledovať odpruženie zvonov a riešenie zavlhania, až po týchto krokoch možno uvažovať
aj s opravou interiéru a exteriéru. Na opravu strechy – 72.000 eur poskytol bezúročnú pôžičku na 5 rokov
Arcibiskupský úrad v Bratislave z diecézneho fondu. ABU urobil na základe svojich bohatých skúsenosti aj
výberové konanie a vypracoval potrebné zmluvy. Pôžička sa bude splácať z dobrovoľných zbierok a podpory
veriacich. Na ďalšie práce chceme požiadať podporu aj z dostupných fondov. Bez schválenej dokumentácie
doteraz o takúto podporu nebolo možné požiadať. Ťažisko napriek tomu zostáva na veľkodušnosti veriacich
(i neveriacich), s ktorou sa však na základe dobrých skúseností dá počítať. Akákoľvek pomoc, ﬁnančná i dobrá rada, sú samozrejme vítané. Je pravdou, že devínsky kostol patrí k najstarším v Bratislave, má celoslovenský
význam, no momentálne je aj najzanedbanejší. Verím, že prvé úspešné kroky dodajú chuť aj do ďalších.
S vďakou za podporu a veľkodušnosť.
Marián Gavenda, farár

sv. ANGELÁR, žiaľ o tomto svätcovi nevieme kde
a kedy sa narodil, nevieme ani kedy sa solúnskym bratom
pridal, či ešte v Grécku alebo až na Veľkej Morave. Zomrel v r. 886-887.
sv. SÁVA o jeho živote a smrti neexistujú žiadne
relevantné údaje. Vieme len, že bol mníchom na začiatku
cyrilo-metodskej misie.
Na našom území nie je rozšírené uctievanie Sedempočetníkov, zaslúžili by si od nás viac pozornosti aspoň
počas sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, veď stali pri zrode našej kultúry a vzdelanosti spolu so sv. Cyrilom a sv.
Metodom. Dlhé roky napriek rôznym prekážkam šírili
učenie sv. Cyrila a sv. Metoda medzi Slovanmi u nás i na
Balkáne. Spoločné uctievanie týchto sv. vierozvestov ako
aj ich nasledovníkov je rozšírené najmä u gréckokatolíkov a vo východnej pravoslávnej cirkvi najmä v Bulharsku
a Macedónsku.
Pavlína Rumanovská
Literatúra: SAV Slavistický ústav J. Stanislava,
A. Škoviera: Sedmopočetníci

VÝZVA
Pomôžte nájsť ukradnutý žulový náhrobný kameň
s erbom z Devínskeho cintorína z r. 1844 patriaci
príslušníkom rodiny von THEGRAVEN a von MANFRONI.
Jeho objavenie môžete nahlásiť aj anonymne
na číslo telefónu 0904 856 768.
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NEBEZPEČNÉ PSIE EXKREMENTY
Psi celého Slovenska vyprodukujú denne odhadom 50-75 ton exkrementov, čo predstavuje až 27 000 ton ročne.

•

•

•

•

•

•

•

•

10 faktov o psích exkrementoch
Podľa štatistických údajov pripadá na
každého 10. až 12. obyvateľa Slovenska
jeden pes. Počet psov v Slovenskej republike sa odhaduje na 500 000.
Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 miliónov koliformných baktérií
(napr. Escherichia coli).
Psím výkalom patrí 3.- 4. miesto v poradí
hlavných zdrojov bakteriálnej kontaminácie vodných tokov, spodných vôd a pláží.
Kontaminácia vody baktériou Escherichia
coli je jeden z hlavných dôvodov zákazu
kúpania sa v riekach, jazerách a zatvárania verejných pláží.
Veľa ľudí sa mylne domnieva, že psie exkrementy sú dobrým hnojivom. Parazity
z exkrementov môžu prežívať v pôde
dlhú dobu a byť zdrojom nákaz pre človeka a zvieratá. Dažďová voda priamo
zanáša nebezpečný obsah exkrementov
plných baktérií a parazitov do spodných
vôd. Exkrementy pridávajú nadmerné
množstvo dusíka do vody a znižujú obsah kyslíka nutného pre život vodných
živočíchov.
Psie exkrementy sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti
nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami (napr.
salmonelóza, giardióza, toxokaróza, pásomnica psia).
Psie exkrementy sú nebezpečné pre
psov samotných, ktorí sa môžu nakaziť
buď priamym kontaktom cez kožu (tzv.
transdermálny prenos) alebo požieraním
exkrementov (tzv.koprofágia) rôznymi
závažnými ochoreniami (parvoviróza,
giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí).
Zákon, či nariadenie z kompetentných
ministerstiev SR „o psích exkrementoch“ (povinnosť zberu exkrementov,
pokutovanie nesvedomitých psičkárov
a problém, či psie exkrementy patria
medzi nebezpečný alebo obyčajný odpad, a mali by sa skladovať na zvláštnych
skládkach) neexistuje a samosprávy si
problém so psími exkrementami vykladajú po svojom.
Svetové metropoly riešia problém s nesvedomitými psičkármi vysokými pokutami (100$ v New Yorku, 600$ v Paríži
a 750$ v Londýne), investujú milióny
ročne do špeciálnych odpadových košov
s papierovými zbernými vreckami a na

•

motorizované jednotky na zber psích
exkrementov.
Štatistické údaje z USA ukazujú, že 40%
opýtaných psičkárov nezberá exkrementy po svojich psoch a väčšina z nich to
nerobí hlavne pre nedostupnosť vreciek
na psie exkrementy. Igelitové vrecká sú
na zber nevhodné a sú katastrofou pre
životné prostredie.

10 dôvodov, prečo zbierať psie exkrementy pomocou papierových vreciek:
• niet do čoho šliapnuť a priniesť tak nechcený „darček“ na topánke domov, do
auta, do práce
• po daždi a za teplého počasia sa nešíri
nepríjemný zápach
• v mestských parkoch a na detských ihriskách sa môžu bez obáv hrať deti
• obmedzenie možnosti nákazy človeka (hlavné riziko u detí, tehotných žien
a imunosuprimonavých osôb) pôvodcami osídľujúcimi psie exkrementy
• obmedzenie možnosti nákazy samotných
psov početnými škodcami prítomnými
v exkrementoch
• zníženie rizika kontaminácie spodných
vôd a vodných tokov a s tým spojených
následkov
• zníženie rizika kontaminácie pôdy parazitmi prítomnými v exkrementoch
• samosprávy nariaďujú psičkárom zber
psích exkrementov a udeľujú vysoké pokuty
• čisté ulice a parky zvyšujú atraktivitu
miest pre cestovný ruch a turizmus a robia našim mestám dobré meno vo svete
• mestá nemusia vynakladať každoročne
veľké ﬁnancie na hromadný zber exkrementov a úpravu verejných priestranstiev
Ochorenia človeka spôsobené
pôvodcami prítomnými
v psích exkrementoch
Pri nedostatočnej hygiene súvisiacej so
psími exkrementami sa môžu na trávnikoch,
pieskoviskách a detských ihriskách nakaziť
hlavne deti rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami, medzi ktoré
patrí hlavne salmonelóza, giardióza, toxokaróza, či pásomnica psia.
Salmonelóza je hnačkovité ochorenie,
ktoré vyvoláva baktéria Salmonella enteritidis.
Nebezpečná je najmä pre malé deti s nevyzretou imunitou. Ochorenie sprevádza nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, bolesti hlavy,
riedke až vodnaté stolice neraz sprevádzané
vysokými teplotami.
Pôvodcom ochorenia giardióza je Giardia lamblia, ktorý parazituje v tenkom čre-

ve živočíchov vrátane človeka, psa aj mačky.
Cystami sa vylučuje do vonkajšieho prostredia a práve tie predstavujú riziko nákazy človeka. Ochorenie sprevádzajú hnačky, apatia
a chudnutie.
Toxokaróza (škrkavičnosť) je parazitárne ochorenie spôsobené škrkavkou Toxocara canis, ktoré je za nedodržania hygieny prenosné aj na človeka. Prenos je možný
z inﬁkovanej pôdy, pieskoviska a výbehov,
v ktorých dochádza k vylučovaniu vajíčok
v truse zvierat. Parazit poškodzuje vnútorné
orgány a postupne celý organizmus.
Pásomnica psia (Dypilidium caninum) je
najčastejšie sa vyskytujúcim cudzopasníkom
psa. Jej telo je ploché a článkované, v dospelosti meria 15 až 40 centimetrov. Zvykne sa
pridržiavať sliznice čreva. Jej hostiteľom je
zväčša pes, mačka, líška a vo výnimočných
prípadoch aj človek.
Zdroj: www.poopbutler.com

KNIŽNICA INFORMUJE
Dobrá kniha Vám isto spríjemní aj nadchádzajúce
letné a dovolenkové dni.
MEONARD S.GOLDBERG – SMRTIACA PRAX
Kniha z lekárskeho prostredia sleduje osud troch
lekárov obvinených zo stanovenia chybnej diagnózy
a následných záhadných úmrtí.
OSCAR WILDE – CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO
Kniha poviedok nesie v sebe autorskú originálnosť,
sviežosť, vtip a príjemné napätie.
MONICA DICKENSOVÁ – VLANI, KEĎ SOM BOL
MLADÝ
Autorka je pravnučkou veľkého autora Charlesa
Dickensa. Jej úspešná tvorba sa prezentuje výborným postrehom pre vykreslenie charakteru jej postáv. Priam nápadná podobnosť s tvorbou Charlesa
Dickensa.
JOYCE CAROL OATESOVÁ: MANŽELSTVÁ A NEVERY
Táto americká autorka sa v svojom románe zaoberá citovým svetom svojich hrdinov, hľadajúcich sami
seba i zmysel života.
Pre milovníkov okrasných aj úžitkových záhrad
máme v knižnici rôznu literatúru, knižnica DARUJE
záujemcom aj staršie čísla ZÁHRADKÁROV a iných
časopisov.
Ak máte radi romány z historického prostredia do
Vašej pozornosti knižnica dáva romány:
Claude Dufresne: KRÁLOVNY LÁSKY
Hermann Schreiber: GALANTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Tessa KORBEROVÁ: CISÁROVNA
Gonzalo Torrente Ballester: KRÁĽOVSKÁ HISTÓRIA
Anton Hykisch: MILUJTE KRÁĽOVNU
V KNIŽNICI je voľne prístupný pre všetkých občanov DEVÍNA počítač s internetom.
Na vašu návštevu sa teší knižnica v DK Devín.
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DEVÍNSKE HODY

NADŠENIE
JE NÁKAZLIVÉ
Odo dňa, kedy sme vošli po prvý
krát do unikátnych priestorov historickej pivnice pod MŠ po 17. jún, kedy sa
konal BENEFIČNÝ KONCERT pre
DOBRÚ VEC ubehol viac než rok.
Za túto dobu sme založili OZ Scéna
pre Devín, získali od MÚ Devín všetky povolenia, ktoré boli nutné k tomu,
aby sme mohli zhmotniť myšlienku
zrekonštruovať pivnicu a za pomoci a podpory obyvateľov Devína vytvoriť nový spoločný
priestor na klubové aktivity, koncerty, výstavy, divadelné produkcie, spoločné stretnutia...
Potom nasledovali prípravy koncertu, ktorý mal Vám, milí devínčania predstaviť našu
odvážnu myšlienku a organizovanie dražby umeleckých diel od devínskych umelcov, ktorá
umožnila aktívne sa zapojiť do tohoto projektu.
17.6. v nedeľu sa dvor pri MŠ začal po 17. hodine pomaly zapĺňať ľuďmi. Niektorí prichádzali so stoličkami, iní iba zo zvedavosti. Pre všetkých bola pivnica, ktorá bola vyupratovaná
vďaka dobrovoľnej brigáde, v tento večer otvorená.
Na pódiu vo dvore ako prvá zaznela operná ária v podaní Petra Mikuláša. Dojemnejší
a pôsobivejší začiatok sme si ani nemohli priať.
Nasledovala temperamentná hudba v podaní Pressburger Klezmer Bandu a potom prišiel čas na dražbu pod taktovkou Katky Brychtovej.
Hviezdy muzikálov Mirka Partlová a Janko Slezák spolu s našimi detskými hviezdami zožali zaslúžený úspech a potom sa už o pokračovanie nenútenej zábavy postaral Zolo Badin
a skupina Boky Citom.
Deti sa hrali na ihrisku, dospelí postávali pri stánkoch s domácimi dobrotami a pohárikmi vína alebo sa nechali strhnúť do tanca.
Jedno z najpríjemnejších miest, aké v Devíne máme, v tento večer ožilo, očarilo nás
úžasnou atmosférou a presvečilo, že stojí zato doň investovať náš čas a energiu.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli pripraviť tento nezabudnuteľný večer,
• všetkým umelcom, ktorí venovali svoje diela na beneﬁčnú dražbu
• všetkým účinkujúcim, ktorí vystúpili na koncerte
• ﬁrme LASA, ktorá zabezpečila pódium, profesionálne ozvučenie a osvetlenie
• Spolku vinárov a vinohradníkov za vínko
• devínskym ženám za chutné občerstvenie
• MÚ MČ Devín za podporu
a Vám všetkým ktorí ste sa nechali nakaziť nadšením a podporili nás akýmkoľvek spôsobom.

foto: P. Murín

Spoločne sme nazbierali na vytvorenie NOVÉHO PRIESTORU nádhernú štartovaciu
sumu 2 931 eur.
O postupnej rekonštrukcii vás budeme pravidelne informovať, ako aj o využití ﬁnancií,
ktoré sme získali na KONCERTE pre DOBRÚ VEC.
Ak by ste nám vedeli ponúknuť pomoc pri stavebných, elektrikárskych či iných prácach,
prípadne ak by ste nám mohli
darovať materiál (staré tehly,
drevo zo starých krovov...)
kontaktujte nás na t.č. 0910
939775 alebo 0904 173148.
Ospravedlňujeme sa zároveň spoluobčanom, ktorým sme narušili nočný kľud,
keďže sa akcia neplánovane
skončila až pred 23. hodinou.
Za OZ Scéna pre Devín
Marta Potančoková
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