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Kniha roka 2010

Otĺkaj sa píšťalôčka
čítajte na str. 2

čítajte na str. 5
Vyčistili sme Devín!

Úvodník
Domov, či len miesto kam chodím spávať?

Aj keď nie celý, ale dobre aj tak...

Takéto otázky mi vírili hlavou pri upratovaní Devína, kedy sa mnohí z vás v sobotu chytili na našu výzvu a nastúpili s celou rodinou zbierať odpadky po...
po kom vlastne? Zloženie vyzbieraných smetí nasvedčovalo tomu, že „bordel“ si tu za výdatnej pomoci
záhradkárov a rybárov robíme sami. Starý nábytok
alebo pneumatiky nám sem totiž asi ťažko prinesú
víkendoví turisti. Rovnako si však aj dovolím tvrdiť,
že vy, ktorí ste pomohli vyzbierať vyše 200 vriec špiny
svoje smeti do okolitej prírody nevyhadzujete. Zamyslieť sa treba čo s tým.
Z „moci úradnej“ sa snažíme – nemalé peniaze
nás stojí pravidelná údržba verejných priestranstiev
ktorú vykonávajú naši zamestnanci. Reagujeme na
vaše podnety. Platíme kontajnery na jarné a jesenné
upratovanie. Platíme biokontajner a veľmi ma teší ako
sa „uchytil“. Platíme – i keď cez rozpočet magistrátu
– separovaný zber. A žiaľ – z nášho ťažko skúšaného
rozpočtu platíme aj likvidáciu čiernych skládok komunálneho odpadu ktoré vzniknú v našom katastri.
Rovnako v súčasnosti hľadáme riešenie, ako „donútiť“
záhradkárov, aby si platili smetné nádoby. Ich tvrdeniam o nosení si smetí zo záhradok domov totiž pri
pohľade na povíkendové smetiská v okolí zastávok
MHD možno len ťažko veriť...Čo môžeme urobiť pre
čistotu v Devíne viac? Ja tu vidím príležitosť aj pre
MOC OBČIANSKU. Všímajme si dianie okolo seba.
Ak vidíme nespratníka upozornime ho! Viem že je to
niekedy ťažké, no pomohlo by aj zabezpečenie dôkazu – napríklad fotografie tak, aby úrad mohol konať...
Obraciam sa na vás milí Devínčania preto, lebo
viem že pre väčšinu z vás je Devín skutočným domovom a nie len akousi nocľahárňou. Náš devínsky
genius loci nám mnohí susedia závidia. Trochu ma

Každým rokom nám zjari popri našich devínskych cestách, chodníkoch a cyklotrasách prekuknú
nepekné artefakty - plastové fľaše, papiere, ale aj iný
„exkluzívny“ odpad /pneumatiky, záchodové misy, stavebná suť.../. Skrátka všetko to, čo za celý rok „spoločne“ do prírody a na verejné priestranstvá naznášame a nahádžeme.
Našťastie je v Devíne stále dosť obyvateľov, ktorí
si so svojim odpadom vedia poradiť, ba čo viac –. nie
je im ľahostajná ani čistota verejných priestranstiev.
V sobotné predpoludnie 26. marca sa nás takých
nazbieralo vyše 100. Pri Dome kultúry a na parkoviskách rozdal Patrik Martin z Miestneho úradu
približne 250 vriec. Naplnili sme nimi 3 kontajnery

pokračovanie na str. 2

pokračovanie na str. 2

Ako sme pochovali basu
čítajte na str. 5
Veľká noc – symbol a skutočnosť
Zaľúbený študent či študentka spontánne kreslí
srdiečka aj pomedzi vzorce, započúvaný do náročnej
prednášky. „Z plnosti srdca hovoria ústa“ a každý náš
vonkajší prejav. Platí to aj naopak: z toho, čo človek
vníma, sa postupne napĺňa i jeho srdce. Veci, obrazy
a gestá sa stávajú symbolmi, ak majú vzťah k človeku či skutočnosti, na ktorú poukazujú svojim tvarom
i bez neho. Trochu obyčajnej hliny mal emigrant v obrovskej úcte, ak mu ju niekto priniesol z hrobu drahých rodičov. Symbol je tým výrečnejší, čím silnejší
je náš vzťah k skutočnosti, ktorú naznačuje. Biblická
a liturgická reč je rečou symbolov. Môže byť človeku
rovnako cudzia v materinskej reči ako v hebrejskom,
gréckom či latinskom originály – ak nepozná jej skrytý obsah. Jej reč vyjadruje navonok vnútorný vzťah
a živí jeho rast.
Zásadne odmietam deliť ľudí na veriacich a neveriacich. Každý človek má dušu ako má žalúdok či pľúca.
A tak, ako potrebuje potravu a kyslík, nevyhnutne potrebuje aj transcendentno. Rozdiely sú len v tom, kto
ako na túto bytostnú potrebu reaguje. Neraz je to
len rozdiel slovníka. Koľko tvárí by sa vyjasnilo, keby
si ľudia dokázali vyjasniť pojmy...!
Najčastejšie na túto potrebu narážame cez
veľkonočné sviatky. Sú plné symbolov. Aj mnohí veriaci nepoznajú ich reč. Ešte častejšie vyhasol vzťah

S takýmito mladými lokálpatriotmi
sa o čistotu Devína báť nemusíme!
pokračovanie na str. 3
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Domov, či len miesto kam chodím spávať?
dokončenie zo str. 1
mrzí, že spravidla pomáhajú, a do akcií sa zapájajú
opakovane stále tí istí ľudia. Radi by sme medzi nami
privítali aj tých, ktorí sa dovolávali zlepšenia komunitného života len krátko pred voľbami. Faktom však
je, že sa vieme zmobilizovať vždy ak ide o dobrú vec.
A dúfam že o tom, aký obrovský význam ZÁUJEM
O VECI VEREJNÉ má, vás budem môcť informovať
v krátkom čase s potešujúcou novinou. Keďže nemôžem predbiehať udalosti, zatiaľ do skorého videnia
pri najbližšom podujatí v našom Devíne priatelia.
Ľubica Kolková
starostka@devin.sk

Jedna z najlepších je z Devína
Deň učiteľov si Bratislava a mestské časti pripomínajú odovzdaním celomestských ocenení už desiaty krát. Každý ocenený pedagóg získal okrem symbolickej plakety Jana Amosa KOMENSKÉHO aj finančnú odmenu.
Dňa 28. marca 2011 sa, ako každý rok, ku Dňu učiteľov odovzdávali
ocenenia vybraným pedagógom. Pri tejto príležitosti si dvadsať učiteľov
z Bratislavy prevzali z rúk primátora hlavného mesta ocenenie za svoju
prácu. Nominácie na ocenenia pre jednotlivých učiteľov dávali jednak
mestské časti, ale aj samotní rodičia či žiaci.
Medzi ocenenými pedagógmi bola aj pani učiteľka z MŠ Devín,
Denisa CICAKOVÁ.
Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy, v rozhovore pre televíznu stanicu Bratislava: „Ja vnímam Deň učiteľov ako veľmi dôležitý krok zo strany zriaďovateľov škôl vo vzťahu k pedagógom, pretože je to pripomenutie úlohy pedagóga v našej spoločnosti. Tá úloha je mimoriadne náročná, ale na druhej strane veľmi významná
pre budúcnosť nielen mesta, ale aj kraja a celej Slovenskej republiky. Preto považujem za dôležité, že sa oslavy
Dňa učiteľov konajú vlastne po celej našej krajine.“

Vyčistili sme Devín: dokončenie zo str. 1
a spolu s „nevrecovateľným“ odpadom /už spomínané pneumatiky, wc misy.../ to boli takmer neuveriteľé
4 tony odpadu . Podarilo sa nám úplne vyčistiť plochy
okolo cyklistickej trasy od novej hrádze, cez sútok, až
po starý kameňolom-geologické múzeum. Na úplne
všetky odpadky nad záhradami pod Devínskou Kobylou sme však boli prikrátki.
Upratujúce mamičky, ktoré nestihli navariť sobotný obed potešil fakt, že kultúrna komisia navarila
na námestí pred Domom kultúry fantastickú kapustnicu a k tomu unavených brigádnikov naši devínski
vinári počastovali svojim skvelým vínkom. Veľmi nás
potešilo, že pomôcť prišli aj cezpoľní – možno ich
nebolo až tak veľa, ale určite je to do budúceho roku
veľká výzva.
No a záverom dovoľte ešte jedno zamyslenie:
Chcel by som veriť, že budúci rok to už nebudú 4
tony ale aspoň o čosi menej. Mám však obavu, že práve opak bude pravdou. Bez toho aby sme sa všetci
zamysleli nad svojim vzťahom k čistote a nebáli sa
vecne a občiansky napomenúť „špiniaceho“ turistu,
rybára, záhradkára alebo dokonca aj suseda, tu bude
odpadu stále viac a viac. Môže Vám to síce tak trochu
pripomínať povestný boj z veternými mlynmi, ale nebojte sa. Pár desiatok metrov za riekou Dunaj, alebo
Moravou je to INAK, tak prečo by to nemohlo byť
TAK aj u nás.
Pavol Murín, poslanec MČ
a predseda komisie kultúry a vzdelávania
murin@devin.sk

Knihou roka 2010 sa stala publikácia o Dóme sv. Martina
Súťaž Knihu roka vyhlasuje dvojtýždenník Knižná revue, ktorý vydáva Literárne informačné centrum. Kniha Dóm. Katedrála svätého Martina v Bratislave je v novodobých dejinách Bratislavy prvá svojho druhu. Unikátna je
výnimočnosťou fotografických záberov, zachytávajúcich korunovačný chrám z takých pohľadov, v akých ešte nikdy neboli publikované. Popri fotografiách vyniká
i čitateľsky pútavý a na vysokej odbornej úrovni spracovaný text, ako aj
grafické stvárnenie publikácie. Autorom textu je Jozef Haľko, katolícky kňaz a cirkevný historik, autorom fotografií kameraman a fotograf Štefan Komorný, grafickú
úpravu knihy realizovala akademická maliarka Barbara Neumannová. Publikácia
vyšla vo vydavateľstve Lúč, ktoré pôsobí na slovenskom knižnom trhu už 20 rokov
a je etablovaným vydavateľstvom v náboženskej, historickej a kultúrnej oblasti.

Vedúca sekretariátu chce zefektívniť činnosť mú
Od polovice marca má MÚ Devín vedúcu sekretariátu. Prosím, zoznámte sa!
meno:
stav:
vzdelanie:

Ing. Lenka Satinová
vydatá, 2 deti
vysokoškolské – Vysoká škola ekonomická,
fakulta Národohospodárska
pracovné skúsenosti: pracovala vo viacerých finančných pozíciách (vedúca
oddelenia Finančných analýz a plánovania) doma aj v zahraničí: Kraft Foods International New York, Kraft Foods
Slovakia a Kraft Foods Czech Republic
pracovný cieľ:
rada by prispela k zefektívneniu činnosti miestneho úradu
a koordinácii činností jednotlivých referátov.
osobný cieľ:
zabezpečiť dobré rodinné zázemie pre manžela a deti
prvé dni na MÚ:
„práca na úrade ma veľmi baví a verím, že spolu s ostatnými zamestnancami vytvoríme dobrý pracovný tím“
satinova@devin.sk

Sčítanie obyvateľov
Podeľme sa!
V Devíne sa 27. marca uskutočnil 5. ročník
podujatia PODEĽME SA! Vydali sme do 100
porcií pôstnej polievky, za ktoré sme dostali
970 €. Touto veľkorysou sumou sme prispeli
neziskovej organizácii Áno pre život v Rajeckých Tepliciach na vytvorenie pracovných miest
pre matky s deťmi v krajnej životnej núdzi.
Všetkým za účasť a veľkorysosť veľmi srdečne
ďakujem a verím, že sa na budúci rok pri pôstnej polievke opäť stretneme.
Anna Kolková

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
sa vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. V roku 2011 bude možné po prvý raz v histórii využiť nielen
klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať
od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Záujemcovia o elektronické sčítanie musia však rátať s kratším časom na
vyplnenie sčítacích formulárov. Podľa nariadenia o čase sčítania, ktoré schválila vláda, údaje v elektronickej
forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia dodatočne sčítací komisári a požiadajú ich o vyplnenie
sčítacích tlačív v listinnej podobe.
Čas sčítania priamo nadväzuje na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z piatku 20. mája
2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje a informácie aktuálne k tomuto dátumu sa budú zaznamenávať do
sčítacích formulárov.
V MČ Devín sčítanie obyvateľov vykonajú títo sčítací komisári:
Matej Cenký, Martin Kolka, Jana Šimoničová, Zdenka Petríková, Ľudmila Hiadlovská
a náhradníčka Pavlína Sanderson.
ec
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SOCIÁLNE VECI, BYTOVÁ OTÁZKA, ZDRAVOTNÍCTVO

Veľká noc - symbol a skutočnosť: dokončenie zo s. 1

Elena CENKÁ, cenka@devin.sk

Málo stravníkov

V minulom čísle Devínčana som vyzvala seniorov s trvalým pobytom v Devíne, aby mi formou návratky
alebo e-mailom dali vedieť, ak by mali záujem o stravovanie. Možnosti boli dve: pre stravu by si mohli chodiť
sami, alebo by sa im donášala priamo domov. Zatiaľ sa nám nahlásili len traja záujemcovia. Začala som rokovať
s firmou, ktorá má s rozvozom stravy skúsenosti, avšak zatiaľ bezúspešne. Stravníkov je veľmi málo. Služba by
mohla fungovať, ak by počet stravníkov bol minimálne 10. Preto túto ponuku stravovania uverejňujem ešte
raz. Možno ste si to niektorí premysleli a rozhodli sa inak... Takže Vás prosím, ak máte záujem, vypíšte, prosím,
návratku a vhoďte ju do schránky Devínčana (nachádza sa na kultúrnom dome), alebo mi napíšte na e-mail.
Ak sa potvrdí, že záujemcov je málo, budeme hľadať iné riešenie.





NÁVRATKA

Mám záujem o odber stravy:
v dňoch:

pondelok

1. odber osobne
2. rozvoz do domácnosti
utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

meno:........................................................................ priezvisko..........................................................................................
kontakt (adresa, tel. č., e-mail): ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

INFORMATIZÁCIA, DOPRAVA,VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
A OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU
Bc. Igor Prieložný (prielozny@devin.sk)

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Dátum:

Deň Typ VKK

Lokalita, miesto pristavenia

06.05.2011 piatok

11m3 Štítová

nad kostolom pri fare

06.05.2011 piatok

11m3 Muránska – Slovienska

parkovisko pod hradom,
pod stromami vedľa
Bufetu pod lipou

06.05.2011 piatok

11m3 Hradná – Kozičova

na okraji Hradnej

06.05.2011 piatok

11m3 Slovanské nábrežie

parkovisko u Srnčíka

06.05.2011 piatok

11m3 Cintorín

hlavný vchod

13.05.2011 piatok

11m3 Lomnická

križovatka s novou cestou

13.05.2011 piatok

11m3 Hadia cesta – Kremeľská na okraji Kremeľskej

13.05.2011 piatok

11m3 Dolné Koruny

zastávka MHD, povyše
odbočky na políciu

13.05.2011 piatok

11m3 Devínska cesta

Kvetinárstvo Agapé

13.05.2011 piatok

7m3

Štítová

nad kostolom pri fare

20.05.2011 piatok

7m3

Muránska – Slovienska

parkovisko pod hradom,
pod stromami vedľa
Bufetu pod lipou

20.05.2011 piatok

7m3

Hradná – Kozičova

na okraji Hradnej

20.05.2011 piatok

7m3

Slovanské nábrežie

parkovisko u Srnčíka

20.05.2011 piatok

7m

Hadia cesta – Kremeľská na okraji Kremeľskej

20.05.2011 piatok

7m3

3

Dolné Koruny

zastávka MHD, povyše
odbočky na políciu

k skutočnosti, ktorú vyjadrujú: k osobe Ježiša Krista
a jeho posolstvu očisty od zla a perspektívy nového
a večného života, ktorá zásadne mení aj kvalitu toho
súčasného, pozemského. Miesto dlhého výkladu pár
osožných príkladov.
Samotný názov „pésach“ znamená „prechod“,
či „obídenie“. Vychádza z historickej udalosti oslobodenia židovského národa z egyptského zajatia,
keď anjel, ničiaci všetko prvorodené v Egypte obišiel
židovské domy, označené krvou baránka, ktorého
pospolitosť jedla podľa Mojžišových predpisov. Židia
utekali z Egypta v čase splnu po jarnej rovnodennosti, keď mohli napredovať aj v noci. Podľa toho
sa dodnes riadi židovský i kresťanský kalendár veľkonočných sviatkov. Pre židovskú pospolitosť bolo
slávenie pésachu spomienkou, sviatkom radosti zo
slobody a nieslo a nesie so sebou silný mesiánsky náboj. Liturgické gestá a zvyky (horké byliny, nekvasený
chlieb, krv baránka) mali praktický význam v danej
historickej udalosti. V liturgickom slávení nadobúdali
symbolický zmysel pre život súčasníkov.Vzhľadom na
budúcnosť sa stávali predobrazmi. Pre tých, čo uverili
a prijali Krista ako mesiáša (v súčasnom Izraeli je to aj
niekoľko tisíc „mesiánskych židov“, ktorí si ponechali
židovské náboženstvo, ale prijali Ježiša Krista za mesiáša) sa predobrazy napĺňajú práve v ňom.
Pri putovní púšťou, keď sa rozmnožili jedovaté hady, medený had vyzdvihnutý na palici prinášal
uzdravenie tým, čo naň pozreli s vierou. Sám Kristus
sa hlási k tomuto predobrazu, a vyzdvihnutý zo zeme
prináša uzdravenie duší z hriechu, spôsobeného obrazným hadom z rajskej záhrady. Osobne sa stáva
obetným baránkom, čím sa naplnil predobraz židovských obetí baránka na odpustenie hriechov. Židia
uzatvárali zmluvy navzájom i historické zmluvy medzi
národom a Bohom symbolickou obetou. Vo svojej
vlastnej krvi uzatvára Ježiš „novú a večnú zmluvu“,
ktorá robí navzájom pokrvnými tých, čo uveria
v neho. To je vnútorné tkanivo, ktoré je základom
Cirkvi. Voda krstu pripomína prechod cez Červené
more, smrť starého človeka a zrod nového.
Aj v samotnej Cirkvi bola tendencia vypúšťať
obrady a gestá, ktorým už súčasníci nerozumeli. Rodila sa „kultúra holých stien“. Cirkevná i sekulárna
kultúra sa posunula ďalej: snažia sa znovu objavovať
ich pôvodný skrytý zmysel. Starožitnosti stúpajú na
cene. Objavením hlbokého zmyslu, krásy a bohatstva
symbolov troch tisícročí môžu stúpnuť na cene i veľkonočné sviatky. Bez živého vzťahu k ich ústrednej
osobnosti, Ježišovi Kristovi, však človek musí zostať
len na úrovni etnológie, folklóru či estetiky. Tajomstvo veľkej noci je odpoveďou na bytostné otázky
každého človeka. Bolo by nesprávne zavrhnúť to, čo
sme nemali možnosť spoznať.
Mons. Marián Gavenda

Poslanecká schránka
Pre všetkých, ale hlavne pre tých, ktorí nepoužívajú počítač!
Pred vchodom do kultúrneho domu pribudla začiatkom marca poslanecká schránka. Má slúžiť Vám
všetkým, ktorí chcú komunikovať s miestnymi poslancami a nepoužívajú e-mail.
ec
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život okolo nás
Devínski vinohradníci opäť
v devínskych vinohradoch
Je piatok večer 4. marca. Sedíme s Gustom Mrázikom a diskutujeme o devínskych vinohradoch. Družstvo podielnikov nám (nášmu spolku) pred časom
oznámilo, že sa prestáva starať o časť vinohradov
o výmere 10 hektárov. To nie je práve malá plocha.
V spolku sa o tejto skutočnosti, a možnom aktívnom
prevzatí starostlivosti, rozprávame už niekoľký raz.
Mnohých odrádza vidina starostí, množstvo práce
a nemalé investície. Aj mňa.
V ten večer sa to však zlomí. Je najvyšší čas. Príroda nepočká. Treba strihať. A tak sa aj stalo. Druhý
deň o desiatej stojíme na mieste činu – v devínskom
vinohrade Poderajzle. Emil Vittek, Michal Šulovský,
Benedikt Halász, ja a päť študentov. Je krásny slnečný
zimný deň, ako stvorený na strihanie viniča.
Na kraji lesa je množstvo popadaného suchého
dreva. Beňo prehlási: „Koľko je tu dreva na kúrenie!“.
Miško mu zakontruje: „A kto by sem chodil kúriť?“
Nálada je optimistická, ba až radostná. Dáme po dva
deci bieleho z vlastných zásob, spravíme si odborné poučenie a už stojíme každý v jednom riadku
a režeme a režeme. Študenti idú za nami a vyberajú
odstrihnuté výhonky. Niekto napreduje rýchlejšie,
niekto pomalšie. Každý „koreň“ je iný, ale spoločné
majú jedno – sú nesprávne ošetrené a v zlom stave.
Až z toho vinohradnícke oči bolia.
Riadky sú poriadne dlhé.Také družstevné. Koniec
nedovidieť. Občas zazriem niekoho čiapku. Je tu pokoj až samota. Aj Pána by sa dalo stretnúť.
Je obed. Od Gusta privážajú chlebík so salámou
a od nás pekné biele (každý doniesol do vinohradu to
svoje na koštovku). Navzájom si degustujeme a vysvetľujeme študentom. Vínko ohreje a trochu stúpne do
hlavy.V tej zime je to príjemné.Vraciame sa do riadkov
a zvyšujeme tempo. Chceme ešte kus stihnúť.
Zvečerieva sa. Sme už roztratení na hodnom
kuse vinohradu. Pokrikmi sa smerujeme a dokončujme ucelenú časť. Máme toho dosť. Z plochy piatich
hektárov sme však odkrojili iba jeden. Prijímame pozvanie na varený ríbezlák do viechy. V teplúčku pri
krbe spoznávame jeho výnimočnú chuť a meditujeme ako ďalej.
Odvtedy už pretieklo veľa vody. Gusto zorganizoval študentov a dobrovoľníkov (vďaka patrí najmä
Zuzke Polákovej a jej kamarátom) a pokračovali v načatej práci. Za nás sa najviac pričinil Beňo, za čo mu
patrí obdiv, poďakovanie a chvála.
A na záver hlásenie devínskych vinohradníkov
k dnešnému dňu: „Postrihané a poviazané!“.
Peter Distler,
začínajúci devínsky vinár

Devínski spolkoví vinohradníci a študenti
v devínskych vinohradoch na zimnom reze viniča

Devínčan 2/2011
PODNIKAnie, OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH
Ing. Peter Distler (distler@devin.sk)

Stretnutie podnikateľov
Vytvoriť zoznam podnikateľov (a ich kontaktných údajov) pôsobiacich v Devíne v oblasti turistického
ruchu sa ukázalo komplikovanejšie ako sme si mysleli. Po investigatívnej činnosti Fera Koleka a s prispením
niekoľkých občanov vznikol zoznam asi 40-tich mien reprezentujúci podnikateľov z oblasti gastronómie, vinárstva, umenia a ďalších služieb.
Letná turistická sezóna je predo dvermi, niet čo odkladať, a tak sme so starostkou všetkých pozvali na
stretnutie na obecný úrad. Zo stolov sme poskladali veľký „okrúhly stôl“ a 12.4.2011 o 18-tej čakali kto príde.
Prišli, asi 15-ti.
Po úvodných slovách starostky a mojom predstavení sa ako ne-podnikajúceho v turistickom ruchu sme
položili prísediacim priamu otázky: „Čo by vám pomohlo v poskytovaní služieb?“
Z nasledovných príspevkov vzniklo veľa námetov, z ktorých kľúčové vyberám:
• obnoviť prevádzku toaliet pod hradom, zabezpečiť štandardnú hygienu návštevníkom
• zlepšiť informovanosť a orientáciu pre turistov (vystavenie mapy Devína s vyznačenými prevádzkami
na viacerých miestach v obci)
• rozšíriť informačný systém o smerovky na prevádzky
Ďalšími frekventovanými témami boli: cyklotrasa, požičovňa bicyklov, požičovňa lodí, plážový volejbal,
úprava jazierka, stánky pod hradom.
Diskusia skončila po dvoch hodinách. Je nad čím rozmýšľať. Celý mesiac. Prehodnotíme, zistíme, navrhneme a opäť sa stretneme. Tento krát už ku konkrétnym návrhom.

Gledíčia pri kostole
Koncom roku 2009 a začiatkom roku 2010 Mestská časť Bratislava – Devín uskutočnila revitalizáciu
zelene v areáli kostola. Túto jar doplnila súčasnú
výsadbu javorov a okrasnej čerešne aj päť metrov
vysoká gledíčia. Bola zasadená ako náhradná výsadba
za smrek, ktorý bol vyrúbaný z priestoru priečelia
kostola (a nás ledne ako vianočný strom skrášľoval
námestie pred Domom kultúry).
Gledíčiu venoval Devínčanom p. Hirgel z kvetinárstva Agapé a koly so substrátom a mulčom poskytla
p. Čibová z kvetinárstva Zreuz.
Obom firmám
ďakujeme.
Patrik
Martin

POĎAKOVANIE

Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým tým ktorí prejavili záujem o zmapovanie histórie
nášho Devína a poskytli mi cenné informácie i fotodokumentáciu o udalostiach v Devíne z čias
dávno minulých.
Za fotodokumentáciu ďakujem p. Z. Petríkovej, p. M.Večerkovej st., p. A. Zeleňákovej ml.,
p. A. Kudlíkovej.
Za informácie a usmernenie pri histórii mena Pištelka p. Hanzlovičovej st., ktorá mi poskytla
aj písomnú dokumentáciu od. K. Selischkar, rod. Dichtler (kronika z r. 1945) a list rodákom od
H. Schott.
Za zapožičanie Spomienok na mladosť a na tých, ktorí už nie sú medzi nami od p. I. Lappiovej
z r. 2004 ďakujem p. J. Proftovej
Všetky poskytnuté materiály obohatili moje zbierky dokumentácie a spomienok na náš milý
Devín.
Zo zaujímavosťami z týchto materiálov sa rada podelím s čitateľmi Devínčana v mojich
článkoch z histórie Devína.
Na fotodokumentáciu z Vašich rodinných albumov z diania v Devíne resp. na akúkoľvek
písomnú dokumentáciu týkajúcu sa Devína a jeho občanov čakám od tých ktorým nie je história
Devína ľahostajná v našej knižnici.
Poskytnutý materiál písomne prevezmem a po prefotení vrátim.
Za ústretovosť ďakuje Pavlína Rumanovská
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KULTÚRA, ŠKOLSTVO,VZDELÁVANIE
Ing. Pavol Murín (murin@devin.sk)

... OTĹKAJ SA PÍŠŤALôČKA ...
V nedeľu, 17.apríla 2011, sa v DK Devín pod záštitou starostky
Ing. Ľubici Kolkovej a OZ Za krajší Devín uskutočnili veľkonočné
tvorivé dielne a výstava ručných prác.Veľká vďaka patrí organizátorkám tohto podujatia: Olinke Mikulášovej a Erike Majerskej.
Za pomoci ochotných Devínčanov, ktorí darovali svoj čas, prácu
a srdce, opäť vyčarovali prekrásnu tvorivú, veľkonočnú atmosféru. Medovníčky zdobila Magda Hojstičová,
sviečky odlieval Aleš Zlocha, o ukážku šitia kuriatok sa postarala Eva Horváthová, vajíčka oblepovala Ingrid Tibenská, ukážku voskovania (enkaustiky) predviedla Mária Gajdošová, drôtovanie Erika a Vlado Majerskí, výrobu
vŕbových píšťaliek Rudolf Latka, pletenie korbáčov pán Zigmund a Jožko Ledvényi, vŕtanie kraslíc (madeirovú
techniku) Janka Čierna a vajíčka s najmenšími oblepovala Mirka Materáková.
Slávnostnú náladu dotvorila veľká výstava výšiviek pani Milady Vlčkovej, ktorá bola venovaná jej okrúhlemu
životnému jubileu.
ec

mládež a šport
Mgr. Katarína Čambalová (cambalova@devin.sk)
Športová a kultúrna komisia spoluorganizujú dňa 27.mája 2011, v piatok, o 16.00 hod na športovom ihrisku v areáli MŠ v Devíne DEŇ DETÍ.V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do Domu kultúry.
Bližšie informácie na letáčikoch.

ODPOVEĎ NA SÚŤAŽNÚ OTÁZKU
V minulom čísle sme sa Vás pýtali: „Kam sa vybrali
starí Devínčania, keď povedali, že idú na Arpáš?“. Bohužiaľ sme od Vás nedostali ani jednu odpoveď. Možno, že
bola naozaj priťažká.
Správna odpoveď:
V roku 1896 Maďari v Devíne, na hradnom kopci, vybudovali
pamätník svojmu mýtickému vodcovi Arpádovi, ktorý však bol po
vzniku ČSR, v r. 1919
zbúraný. Od tej doby
a ešte dlho po tom
(ešte po roku 1945)
Devínčania používali
slovné spojenie „idem
na Arpáš“ alebo aj „na
Arpád“ vo význame, že
idú na hradný kopec.

život okolo nás
Ako sme pochovali basu
V tomto roku sme v Devíne na večer pre Popolcovou stredou konečne pochovali basu. Dlhé
roky o tom hovoríme – ako chceme v Devíne obnovovať tradičné zvyky, pri ktorých sa naši predkovia
stretávali, rozprávali, zabávali... Prvé veľké a radostné
Fašiangy 1990 so sprievodom s konským záprahom,
voňajúcimi šiškami vo vyzdobených bránach domov
na Kremeľskej a Brigádnickej ulici a obrovským porevolučným nadšením už mnohí aj zabudli. A mnohí
dnešní Devínčania tu v tom čase ešte nebývali.
Mnoho starých zvykov súviselo s cirkevnými
sviatkami, preto boli v nedávnej minulosti „nežiadúce“ a bola snaha ich vykoreniť. A teraz 8.marca 2011,
akoby symbolicky na „Medzinárodný deň žien“, sa to
konečne podarilo. Takto sa azda staré pôvodné sviatky a obyčaje pomaly vrátia na svoje miesto, popri novodobých sviatkoch ako MDŽ.
A tak nám tohto roku na námestí v podvečer
posledného dňa fašiangov na námestí vyhrávala ľudovečka aj s basou, na námestí devínski vinári zadarmo rozdávali svoje vína (aj varený ríbezlák), voňajúce
šišky a vynikajúce oškvarkové pagáče. A naši devínski hasiči boli v mundúroch pripravení plniť si svoje
povinnosti. Keď sa už zvečerievalo a keď starostka
zavelila, chopili sa hasiči basy a poď ho smerom k cintorínu. A za nimi sa pohol celý sprievod.
Lenže keď už boli skoro pri cieli, sprievod zrazu
zahol doľava po schodoch a už aj boli v pivničke Devínskej viechy sv. Urbana. Tu sa všetci chvíľu zdržali
a ani ja si už akosi neviem spomenúť, či sme nakoniec
tú basu predsa aj pochovali. Aka aj nie, isto sa nám to
podarí o rok.
Za tohtoročný pokus a dobrú zábavu sa musíme poďakovať najmä našim dobrovoľným hasičom,
hudobníkom, Paľovi Murínovi za perfektnú organizáciu, devínskym vinárom za tradičné devínske trúnky
a ostatným dobrodincom za šišky a pagáče. A za dobrú náladu všetkým účastníkom.
Augustín Mrázik
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov
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CHRÁNENCI SV. URBANA
NA DEVÍNE
(patrón vinohradníkov a krčmárov)

Jeho sviatok si pripomíname každoročne 25.
mája. Traduje sa, že v r. 222-230 bol sv. Urban pápežom, a preto sa zobrazuje s pápežskou triádou.V období prenasledovania kresťanov sa skrýval vo vinohradoch. Vinohrady chránili jeho, dnes on ochraňuje
vinohrady a tých, ktorí plody vinohradov predávajú.
V mnohých vinohradoch sa sochy a kaplnky sv. Urbana zachovali až dodnes. O tom, že Slovania nepili len
medovinu a pivo potvrdzuje nález laténskej nádoby
na víno z I. st. n. l., ktorá sa našla pri archeologickom
výskume na Devíne.
Devínsky cech postavil sv. Urbanovi vo vinohradoch kaplnku ešte v r.1831, kaplnka ani socha sv. Urbana sa žiaľ nezachovala.
Prvá písomná zmienka o vinohradníctve v Bratislave je z r. 1249. O 5 rokov neskôr sa uvádzajú vinice
aj v Devíne, v listine Bela IV. (táto listina sa nachádza
v Mestskom múzeu v Bratislave). Záznamy Cisteriánskeho opátstva v Pleši (maď. Pilis), ktoré vzniklo
v r. 1184, uvádzajú svoje vlastníctvo k viniciam na Devíne už pred r. 1241. O uctievanie patrónov sa vždy
starali cechy jednotlivých remesiel.
Devínsky cech vinohradníkov bol založený
14.mája 1749 podpísaním jeho stanov M. Pálffym.
Stanovy mali 13 kapitol:
1. O sprievodoch na Božie telo, Medarda a sv.
Urbana ako i o cechových spievaných omšiach.
2. O zrážkach zo mzdy u robotníkov, ktorí neboli
členmi cechu.
3. O práve na určovanie maximálnej výšky miezd.
4. O skúškach pomocníkov.
5. O majstrovských skúškach, nájomnom viníc
a viničných hospodárov.
6. O pokutách za poškodenie zárobku.
7. O pokute za privlastnenie si cudzej pôdy.
8. O krádeži vinných sadeníc.
9. O krádeži hrozna.
10. O potrestaní smilstva.
11. O pokute za výsmech.
12. O pokute za hádky a bitky.
13. O štvrťročnom konaní schôdze s výberom
členského.

Devínsky cechový džbán z r. 1842

Devínsky cechový džbán z r. 1842 Devínske vinohrady

Podľa uvedených kapitol môžeme stanovy vinárskeho cechu pokladať za morálny kódex vinohradníkov. Volený bol cechmajster a niekoľko členov
predstavenstva cechu (pokladník a tzv. otec učňov
a pomocníkov). V praxi sa členovia cechu delili na
chlapcov a mužov. Chlapci sa starali o organizačné
zabezpečenie cechových osláv a tiež o cechovú tančiareň, ktorú si postavili v r. 1828. Zrážky zo mzdy
(kap. 2) boli určené pre cechovú truhlicu (pokladňu).
Cech mal aj náboženské povinnosti, napr. pod svojou
cechovou zástavou sa zúčastňoval procesií na Božie
telo, Medarda a sv. Urbana (kap. 1).
Kanonická vizitácia z r. 1781 popisuje na sviatok
sv. Urbana nasledovne: Sprievod vyšiel o 6.00 hod
ráno z devínskeho kostola a uberal sa smerom na
západ k starej bráne mestečka odkiaľ vystúpil na vrch
„Metzen“. Na Metzene kňaz prečítal štyri evanjeliá,
ktoré sa čítajú aj pri požehnávaní polí na sv. Marka.
Požehnal aj všetkým vinohradom, cez ktoré vinohrady sprievod prechádzal. Z vinohradov sprievod zišiel
až k Dunaju, odkiaľ sa vrátil do kostola, kde sa konala
spievaná sv. omša.
Po postavení kaplnky sv. Urbana, v r.1831, cech
zaviedol konanie popoludňajších pobožností pri kaplnke počas celého týždňa, v ktorom bol sviatok sv.
Urbana.
Je potrebné podotknúť, že cech lodníkov a vinohradníkov nevznikol z hospodárskych dôvodov, ako
to bolo u väčšiny cechov. Vinohradnícky cech vznikol
z túžby spoločenskej reprezentácie. Vinársky cech
patril medzi bohaté spoločenstvá. Napriek skutočnosti, že cechy boli zákonom zrušené v r. 1872, ich
činnosť pokračovala pod rôznymi novými spoločenstvami, napr. v Devíne bol v r. 1931 založený Vinohradnícky spolok.
Veľa by sa dalo napísať o osude vlastníckych práv
k viniciam, ich majiteľoch ako i o pestovaní druhov
vínnej revy a neskôr i ríbezlí.V neposlednej rade i o
krčmároch v Devíne. O tom opäť niekedy v budúcich
číslach Devínčana.
Záverom niekoľko mien devínskych vinohradníkov známych z histórie devínskeho vinohradníctva:
Lang František, Aringer Matej, Sperling Ján, Maygronov, Kurc, Gross, Welsner, Krammer, Haslinger, Dichtler, Rott, Segner, Bunnesel, Mithay, Hammeter, Aringer, Schopf, Lanzeritz, Randl, Rieck.
Pre mnohých z nich sa posledným miestom odpočinku stal náš devínsky cintorín.
Pavlína Rumanovská

VOĽBY V DEVÍNE – SPOMIENKY
Spomínam si na rok 1952, keď som prišiel do
Devína ako mladoženáč – učiteľ.V budove školy som
našiel isté predpoklady na bývanie a založenie rodiny. Obec Devín bola v tom čase dosť zanedbaná, ale
okolie prekrásne. To rozhodlo, že som tu ostal na
dlhú dobu. Žijem tu už 58 rokov.
Komunálne voľby v MČ Devín 2010 ma trochu
prinútili zaspomínať na prežitú dobu v Devíne. Patrím medzi starších občanov, už nechodí nikam, ale
som presvedčený, že vôľa žiť nie je závislá na veku.
Musím priznať, že počas môjho života v Devíne, som
sa zúčastnil na všetkých voľbách a vážil som si aj v
DomTopana
dnes
minulosti zvolených poslancov.
istéPištelku
chcem urobiť
i v súčasnosti. Prajem všetkým zvoleným poslancom
v roku 2010 veľa zdravia a zdaru v práci pre rozvoj
MČ Devín.
Osobitne blahoželám pani Elenke Cenkej. Fandím, ako vždy, mladým. Čítam, že si získala najväčší
počet voličských hlasov. To je pekné a dobré, ale aj
zaväzujúce. Ty máš ale jedinečný vzor. Tvoj dedko, Ján
Vlček, bol ten občan Devína, ktorý v roku 1921 dal
svojho syna Jozefa zapísať do prvej slovenskej triedy,
ešte pod správou nemeckej školy. To bol v tom čase
veľký čin.
Nechcem znižovať dôležitosť významu zvoleného poslaneckého zboru na volebné obdobie 20102014, ale nezáleží len na nich. Sú tu predsa i noví
občania Devína. S mnohými som sa rozprával, keď
prejavili vážny záujem o bývanie v Devíne. Myslím si,
že sú medzi nimi takí, ktorí by mohli Devínu pomôcť.
Moja životná skúsenosť je taká, že nie je múdry ten,
kto veľa rozpráva, ale ten, ktorý koná a vie ako na to.
Napokon poslanci nie sú všemocní. Musia im pomáhať aj občania. Učil so a vychovával aspoň tri generácie žiakov. Preto to skúsim na príklade školy v Devíne.
Devínska škola sa otvárala niekoľkokrát. V školskom
roku 1932/1933 ako Dočasná ľudová škola, druhýkrát
v školskom roku 1937/1938 ako Štátna ľudová škola
Aloisa Kolíska. Tretíkrát v školskom roku 1967/1968
ako Základná deväťročná škola Ľ. Štúra. Do tejto školy chodilo vyše 200 žiakov. Teda musela byť, čo do
rozmerov, väčšia. Jej projektová dokumentácia, ako i
zaradenie do celkového plánu výstavby, išlo pomerne
hladko. Horšie bolo, keď sa začala stavebná činnosť.
Stávalo sa, že niekedy aj týždeň nebolo na stavbe ani
nohy. Za týchto okolností sa zapojili do výstavby samotní učitelia i rodičia žiakov. Každý z nich niekoho
poznal, aby v prospech stavby školy niečo urobili, vrátane médií. Pozitívne výsledky sa dostavili.
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Tým chcem poznamenať iba toľko, že aj občania môžu niečo urobiť v prospech rozvoja Devína.
Neexistuje vytváranie hodnôt bez prekážok. Ak v živote nájdete cestu bez prekážok, tak nevedie nikam.
Teraz trocha na inú tému. Pán Ing. Štefan Kilarský. Vitaj po čase opäť v zastupiteľstve. Veľmi dobre
si spomínam, keď si ešte ako žiak prišiel na devínske
ihrisko hrať futbal. Spomínam si i na to, keď si sa
v Devíne iba učil podnikať a už si sponzoroval devínsky druholigový futbal. Odvtedy uplynula dosť dlhá
doby.Ty si sa stal, ako čítam, úspešným podnikateľom
a v rokoch 1995 – 1997 narástol i devínsky futbal. FC
Tatran Devín mal 20 sponzorov. Z jeho radov vychádzal nejeden prvoligový futbalista, dokonca i reprezentanti. Náš chudobný futbalový štadión navštevovali také osobnosti ako napr. Galis, Jurkemik, Adamec
atď. Mali sme vynikajúco udržiavanú trávnatú plochu.
Nečudo, že sa tu odohral i priateľský medzinárodný
futbalový zápas Slovensko B – Švajčiarsko B. O toto
ihrisko sme prišli. Pokúšal som sa ho zachrániť aspoň
pre žiacky futbal. Chodil som kade-tade po úradoch,
presviedčal, prosil. Nepomohlo. Dokonca aj s kupujúcim som si vymenil pár listov. Pochopil som, že
nastupuje tvrdý spoločenský fenomén – peniaze. Tie
som nikdy veľa nemal. Akurát tak na pivo a sem tam
na nejaký ten štamperlík. Najhoršia vec bola, že s touto trávnatou plochou zanikol aj druholigový futbal
v Devíne.
Po čase, chodiac na zdravotné prechádzky, zašiel
som sa pozrieť na naše ihrisko. Zhrozil som sa. Tráva
až po kolená. Počúvam, že tá plocha zeme má vysokú
cenu. Pre mňa neporovnateľnú s tým, čo tam bolo.
Veď na tej tráve denne od 15:00 hod. do neskorého
podvečera behala, skákala a padala stovka mladých
ľudí. A to má vysokú hodnotu. Preto tvrdím naďalej,
že športové plochy by sa športujúcej mládeži nemali
nikdy odoberať ani likvidovať.
Na záver. Pozdáva sa mi návrh p. Ing. arch. Drobniaka na úpravu nábrežia Moravy. Ale čo tak prírodné
kúpalisko? Myslím, že rozrastajúca Bratislava by ho
privítala. Alebo amfiteáter. Spomínam si na veľkolepé
opery Svätopluk, Libuša. Čo tak zaiskriť na staroslovanské tradície Devína?
občan Devína, Július Slávik
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DETOXIKÁCIA ORGANIZMU
Zima odišla, sviatky sa skončili a jar je tu. Práve
toto ročné obdobie je ideálne na detoxikačnú kúru.
Očistite organizmus, prospeje to Vašej pokožke, získate energiu a navyše aj schudnete.
Detoxikácia je prirodzený spôsob ako pomôcť
telu v odstraňovaní toxínov a nahromadených jedov.
Dochádza k tomu pri konzumácii potravín, pri pití
vody a vdychovaní vzduchu...Telo, ktoré je zaťažené
toxínmi môže mať rôzne príznaky, ako je napr. vyčerpanosť, zápcha, tráviace poruchy, prírastok na váhe,
plynnatosť... Pri očiste organizmu vylučujeme toxíny,
usadeniny z hrubého čreva, parazity, ťažké kovy, čistíme pečeň, obličky a krvi.
AKO NA TO?
Telo možno po zime zbaviť toxínov očistnou
kúrou trvajúcou týždeň. Detoxikačný proces by sme
si však mali naordinovať vždy vtedy, ak na sebe spozorujeme, že niečo nie je v poriadku, alebo máme za
sebou zopár dní veľmi nestriedmeho jedenia a pitia
alkoholu.Vtedy však postačí aj jeden či dva dni trvajúca kúra, nemusí trvať celý týždeň. V každom prípade
však nesmieme zabúdať, že počas detoxikačnej kúry
sa treba vyhýbať jedlám z rýchleho občerstvenia, alkoholu, cigaretám a, naopak, dopriať si pobyt na čerstvom vzduchu, veľa ovocia a zeleniny.
UKÁŽKA OČISTNÉHO DŇA
Raňajky: citrónová šťava zriedená s vodou, jeden
celozrnný rožok, lyžička medu, dve lyžice netučného
tvarohu, zelený čaj
Obed: grapefruitová šťava, brokolica dusená na
pare, ryba dusená na pare, dresing z bieleho jogurtu
a pol lyžičky horčice
Olovrant: ovocie jeden kus, zelený čaj
Večera: šalát z tofu a artičoky, jeden pečený zemiak, jeden biely jogurt, hruška, bylinkový čaj

–

–
–
–

DOBRÉ RADY
ak sa cítite prejedení, unavení, začnite deň pohárom vody s citrónovou šťavou. Na raňajky si
dajte ovocie (najlepšie pomaranč) a biely jogurt,
vypite šálku zeleného čaju. Na desiatu vypite pohár prírodnej citrónovej šťavy. Pripravte si diétny
obed (zeleninovú polievka z kapusty a mrkvy).
Ako dezert si môžete dopriať jeden grapefruit.
Večera by sa mala skladať
odľahčiť sa neznamená hladovať. Hladovanie trvajúce viac ako dvadsaťštyri hodín už poškodzuje
organizmus. Telo nedostáva potrebné látky, čoho
následkom prichádza únava. Ak máte pocit, že
chudnete, nie je to pravda. Ak nejete, iba strácate
z tela vodu a poškodzujete svaly. Len čo začnete
znova jesť, začnete rýchlo priberať.
jedzte veľa zeleniny. Spomedzi všetkých potravín
má najlepšie detoxikačné účinky.
jedzte polievky. Jesť ich môžete vždy, nielen počas detoxikačnej kúry. Polievky zasýtia, majú veľa
vitamínov a vlákniny.
prijímajte dostatok tekutín. Pri detoxikačnom
programe je nesmierne dôležité piť minimálne
dva litre tekutín denne. Vodu, ovocné a zeleninové šťavy je vyslovene vhodné kombinovať
s pitím bylinkového a zeleného čaju.Vďaka vysokému obsahu chlorofylu a schopnosti odstrániť
z tráviaceho ústrojenstva nežiaduce baktérie sa
je počas detoxikačných kúr čoraz obľúbenejšia
šťava z pšenice a jačmeňa.

AKO TO ROBIA HVIEZDY?
Jennifer Lopez: pije niekoľkokrát denne šťavu
z byliniek a ovsa. Raz za deň si dáva čistiacu šťavu
z repy, mrkvy a uhorky.
Christina Aquilera: uprednostňuje výživu založenú na rôznych surových klíčených zrnkách ako
hrášok, šošovica, neje nijaké cukry.
Jennifer Aniston: nalačno pije šálku teplej
citrónovej šťavy, aby sa prečistila od jedál, čo jedla
v predchádzajúci deň.
Madonna: hneď ráno zje dve lyžičky ľanového
semienka namočeného vo vode. Cez deň si dáva slnečnicové alebo tekvicové semienka.
ec

Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho plánu bolo deväť rôznych čísel a žiadne z nich sa ani raz nezopakovalo. Správne riešenie každej sudoku je len jedno jediné.

recept – žihľavový sirup
Zo žihľavy je sirup robiť najlepšie v máji, keď je mladá. Žihľava dvojdomá
je krvčistiaca, krvotvorná rastlina, vhodná na alergie.
suroviny: približne 150 ks žihľava, 4 l voda, 3 – 4 ks citrón, 100 g kyselina citrónová, 4 kg cukor, 2 bal. kyselina sorbová (môže sa aj vynechať)
príprava: 30 minút príprava surovín
60 minút tepelná úprava
postup:
1. Sirup robíme z mladej žihľavy zbieranej do konca mája alebo na jeseň,
keď rastie nová. Zbierame stopky asi 10 cm.
2. Osemlitrový hrniec naplniť celý čistou žihľavou, vodu prevariť a dať
vychladnúť. Žihľavu zaliať vychladnutou vodou, pridáť citróny pokrájané na
kolieska, kyselinu citrónovú a kyselinu sorbovú.
3. Necháme 24 hodín stáť.
3. Na druhý deň výluh precedíť, žihľavu vystískať, pridáť cukor. Zahriať
na teplotu asi 80oC. Občasným miešaním sa cukor rozpustí.
4. Naplníť fľašky vymyté alkoholom teplým sirupom, fľašky sa chladnutím
zatvoria ako keď ich sterilizujete.
rd
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Pozývame Vás na
STAVANIE MÁJE
dňa 29.5.2011 - PIATOK
o 18:00 hod
pred DK Devín

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30.04.2011,
v čase od 13:00 - 14:30 hod
bude prebiehať na Námestí práce,
pred Domom kultúry, očkovanie psov
proti besnote. Cena je 5,00 EUR.
DEVÍNČAN – Občasník pre občanov MČ Bratislava – Devín.
Vydáva MÚ MČ Devín, Kremeľská 39. Zodpovedný
redaktor: Elena Cenká, redakčná rada: Ing. Ignác Kolek,
Ing. Peter Distler, Bc. Igor Prieložný. Reg. č.: OÚ BA IV – 1/2003.
Sadzba: Peter Blaho. Tlač: LÚČ Bratislava. Distribúcia: MÚ MČ Devín.
Kontakt: 02/60202511. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky.

Pozývame Vás na

„BLŠÍ TRH“

Dňa 14. 5. 2011 od 9:00 do 12:00
v DK Devín

môžete veci predávať alebo kupovať len za 1,- €!
bližšie informácie na letákoch

príloha

Devínčan 2/2011

Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia
MZ MČ Bratislava – Devín,
ktoré sa uskutočnilo 18. 4. 2011
Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Devín,
parc. č. 1515/6 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10,0 m2
Uznesenie č. 23/2011 zo dňa 18.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v kat. území Devín
– parc. č. 1515/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10,0 m² (podľa predloženého
geometrického plánu č. 48/2009 zo dňa
26.05.2009, úradne overeného Správou
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pod
č. 1245/2009 zo dňa 04.06.2009)
za stanovenú cenu 155,00 EUR/m²
kupujúci: Ing. Eva Galiňska,Vazovova 7, 811 07
Bratislava
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 4
Áno: 4 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom pozemkov v k. ú.
Devín na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 18.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku v k. ú. Devín na záhradkárske a
rekreačné účely
b) ž i a d a
starostku, aby obchodnú verejnú súťaž vyhlásila
v termíne do 5 dní odo dňa schválenia tohto
uznesenia, s termínom uzávierky do 15.05.2011
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,
za nasledovných podmienok:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude prenájom
pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske
a rekreačné účely
a.) parc. 75, vinica, o výmere 452m2,
b.) časť parc. č. 268, záhrady, o výmere
467m2
2. Súťažiaci sú povinní pred podaním
súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3 eur,
a to v hotovosti, v pokladni Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava – Devín.
3. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku
ročného nájomného za prenájom pozemku
v k. ú. Devín na záhradkárske a rekreačné
účely, ktorá nesmie byť nižšia ako výška
nájomného stanovená VZN č. 3/2008
o určovaní nájomného za prenájom
nebytových priestorov a pozemkov
zverených do správy MČ Bratislava
– Devín, ktorá je 0,35 €/1m2/1rok.
4. Kritériami pre vyhodnotenie súťažných
návrhov je celková ponúknutá výška
nájomného.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž
bez výberu súťažného návrhu.

7. Nájom pozemku bude uzatvorený na dobu
určitú – do 31.12.2015.
8. Súťažiaci prijíma podmienku, ktorou si
vyhlasovateľ vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu výšky nájomného na
základe zmeny právnych predpisov alebo
zmeny všeobecne záväzného nariadenia
schváleného Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava – Devín, ktoré
stanoví sadzby nájomného za užívanie
nehnuteľností.
9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je
oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe
bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prenajímateľa.
10. Súťažiaci prijíma podmienku zapojiť sa do
systému zberu komunálneho odpadu vyplývajúceho z príslušných VZN hl. mesta SR
Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Starostka mestskej časti je poverená
organizovať súťaž a splnomocnená doplniť
ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie
organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy Mestskej časti Bratislava – Devín.
c) m e n u j e
komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov
obchodnej verejnej súťaže v zložení:
1.
Ing. Štefan Kilárský
2.
Ing. Peter Distler
3.
Elena Cenká
d) ž i a d a
starostku zabezpečiť následne po skončení
obchodnej verejnej súťaže vypracovanie návrhu
zmluvy o nájme pozemkov s víťazom súťaže.
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 4
Áno: 4 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh na schválenie predĺženia
prenájmu pozemku v . k. ú. Devín na
záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 18.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností – pozemku v k. ú.
Devín, parc.č. 327/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46m2 a parc.č. 327/5, záhrady,
o výmere 354m2, k.ú. Devín, pre p. Jaroslava
Károlyiho, bytom Rustavelliho 17, 831 06
Bratislava, na dobu určitú – do 31.12.2015
na záhradkárske a rekreačné účely. za nájomné
stanovené v zmysle VZN č. 3/2008 o určovaní
nájomného za prenájom nebytových priestorov
a pozemkov zverených do správy Mestskej časti
Bratislava – Devín.
b) ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie
zmlúv o nájme pozemku v zmysle podstatných
náležitostí 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.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 4
Áno: 4 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh voľby členov finančnej komisie
Uznesenie č. 26/2011 zo dňa 18.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín v o l í
členov finančnej komisie:
1. Ing. Achim Fridrik
2. Ing. Juraj Kotian
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 4
Áno: 4 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Devín,
parc. č. 1029/4 o výmere 2 m2
Uznesenie č. 27/2011 zo dňa 18.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín n a v r h u j e
kúpnu cenu 155,00 EUR /m2 za odpredaj
pozemku v kat. území Devín
– parc. č. 1029/4 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2,00 m² (podľa predloženého
geometrického plánu č. 1/2011 zo dňa
19.01.2011, úradne overeného Správou
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pod
č. 88/2011 zo dňa 26.01.2011)
– kupujúci: Ľuboš Serina, Hradná 9,
84110 Bratislava
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 4
Áno: 4 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Uznesenia
z 3. mimoriadneho zasadnutia
MZ MČ Bratislava – Devín,
ktoré sa uskutočnilo 21. 4. 2011
Návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava – Devín
na rok 2011
Uznesenie č. 28/2011 zo dňa 21.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2011
– bez pripomienok
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 5
Áno: 5 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

celé znenie VZN č. 1/2011
uverejňujeme na druhej strane
tejto prílohy

Návrh opravy havarijného stavu
miestnej komunikácie
Uznesenie č. 29/2011 zo dňa 21.04.2011
MZ MČ Bratislava – Devín
a) žiada starostku mestskej časti Bratislava –
Devín pokračovať v rokovaniach s pánom
Munkom smerujúcich k uzavretiu dohody
o spolupráci pri oprave havarijného stavu
miestnej komunikácie
b) doriešiť otázku financovania prípadných
škôd vzniknutých tretím osobám pri
oprave havarijného stavu miestnej
komunikácie
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 6
Áno: 6 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Návrh na schválenie prenájmu
pozemkov v k. ú. Devín na záhradkárske
a rekreačné účely
Uznesenie č. 30/2011 zo dňa 21.04.2011
a) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností – pozemkov
v k. ú. Devín
1.) parc.č. 147, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 15m2 a časť parc.č. 148, záhrady,
o výmere 502m2 pre Martina Joríka, bytom
Bratislava, Poniklecová 27, za nájomné vo
výške podľa výsledkov obchodnej verejnej
súťaže 6,60 Euro/m2 za rok za zastavané
plochy a nádvoria a 0,5 Euro/m2 za záhrady,
2.) časť parc.č. 180, o výmere 418m2, pre Evu
Moyšovú, bytom Bratislava, Listová 4,
za nájomné vo výške podľa výsledkov
obchodnej verejnej súťaže
0,48 Euro/m2 za rok,
3.) časť parc. č. 275, o výmere 426m2, pre
Anna Kovářovú, bytom Šaľa, M. M. Hodžu

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Devín
č. 1/2011
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Devín na rok 2011.
§ 2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy – poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu

8, za nájomné vo výške podľa výsledkov
obchodnej verejnej súťaže 0,80 Euro/m2
za rok, na dobu určitú – do 31.12.2015,
na záhradkárske a rekreačné účely.
b) ž i a d a
starostku Mestskej časti Bratislava – Devín
zabezpečiť vypracovanie a uzavretie zmlúv
o nájme pozemku v zmysle podstatných
náležitostí 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.
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 6
Áno: 6 Nie: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

výdavkov definovaných Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 – poistné a príspevok do poisťovní.
2. Dotácia na prevádzku – poskytnutie finančných prostriedkov na
úhradu výdavkov definovaných Ministerstvom financií SR v ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
630 – tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637
ekonomickej klasifikácie).
§ 3 Výška dotácie
Výška minimálnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
na rok 2011 sa určuje v sume 2 111,50 EUR.
§ 4 Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Devín dňa 21.04.2011
uznesením č. 28/2011
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Devín.
Ing. Ľubica Kolková
starostka Mestskej časti Bratislava - Devín

