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DEVÍNČAN
V hlaVnej úlohe – občan

Vždy v štvorročných in-
tervaloch získavame všetci, 
od 18 rokov vyššie, akúsi 
„pridanú hodnotu“. Z obča
nov sa stávame odrazu vo-
ličmi, a tým aj predmetom 
zvýšeného záujmu. Voľby sú 
dôležitou udalosťou v živote 
každej komunity. Rozhodujú 

o jej živote na nasledujúce štyri roky a spájajú sa s nimi 
rôzne emócie. O voľbách sa mi v úvodníku píše ťažko. 
Som jednou z troch kandidátov na starostu, ktorí sa bu-
deme uchádzať o vašu priazeň a nerada by som, aby 
ma niekto obvinil zo zneužívania obecného časopisu na 
vlastnú volebnú kampaň. Na strane druhej – kto iný ako 
starosta by mal apelovať na zodpovednosť obyvateľov, 
ktorú môžete voči svojej komunite prejaviť odovzdaním 
hlasu vo voľbách? 

Preto mi dovoľte, milí priatelia, pozvať vás, všetkých 
Devínčanov, v sobotu, 27. novembra 2010, v čase od 
07:00 (pozor len) do 20:00! do volebnej miestnosti 
v Dome kultúry. Podrobnosti o voľbách, informácie o tých 
ktorí kandidujú i o tom, ako voliť tak, aby bol váš hlas 
platný, nájdete vo vnútri časopisu. Verím, že budete voliť 
zodpovedne a uvážlivo, že voľby v Devíne prebehnú ako 
vždy spravodlivo, bez incidentov, za vašej hojnej účasti 
a že z nich vzíde nové zastupiteľstvo, ktoré bude hájiť 
záujmy nás všetkých i nášho Devína. Čestne, transpa-
rentne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 

Koniec koncov o tom, že Devínčania sú kultivovaní 
a verejne sa angažujú svedčia i nedávne aktivity ako 
vynovené námestie, koncert Jany Kociánovej v kostole, 
seniorský výlet loďou do Hainburgu, pietna spomienka 
na obete Dunaja, či zabíjačka na námestí, tak ako aj 
ďalšie podujatia, ktoré nás ešte v tomto roku čakajú. Ja 
osobne veľmi rada maškrtím a veľmi sa teším na Devín-
sky peceň v nedeľu – 21. novembra od 15:00 Špeciálne 
na množstvo vašich dobrôt, ktoré isto opäť zo svojich 
kuchýň prinesiete do tejto obľúbenej súťaže. Nezabud-
nite, prosím, priniesť aj svoje staré, či nové bábiky, ktoré 
budú tohto roku „dozerať“ na výstavu vašich ručných 
prác. Rovnako sa teším na stretnutie, dobrú kapustnicu 
i zábavu na Mikulášskom večierku devínskych seniorov 
v utorok, 23. novembra od 17:00. Detský Mikuláš bude 
5. decembra a naopak – deti nás všetkých potešia svo-
jim už tradičným Vianočným programom 12. decembra. 

Ako vidíte, je si z čoho vyberať, preto dovidenia, 
priatelia.

Ľubica Kolková
starostka MČ Bratislava – Devín

Pietna  
spomienka  

pri kríži
1.11.2010 sme si na nábreží  

Dunaja, pri kríži,  
s úctou pripomenuli  

obete Dunaja.

Foto: Peter Mikuláš

Za obete Dunaja
Jednou z iniciatív, ktoré sa stávajú devínskou tradíciou, bola aj tohoročná pietna spo-

mienka pri kríži na brehu Dunaja v podvečer spomienky na zosnulých, 1. novembra. 
Tradície ako vonkajší prejav hodnôt ako aj spolupatričnosti sú prejavom a mierou vitality 

každého občianskeho či duchovného spoločenstva. V tomto prípade aj nadviazaním na 
dávnu tradíciu členov miestneho lodiarskeho cechu a ich blízkych. Názorová rôznorodosť 
tých, čo sa na tejto spomienke zúčastnili možno vnímať ako prejav harmonického rastu 
devínskej pospolitosti. Impozantná bola aj reč symbolov: pod súčasným krížom horela 
vatra z dreva predchádzajúceho kríža, vyjadrovala kontinuitu a zákonitosť „živé zo živé-
ho“. Mohutnosť Dunaja je stála výzva pre odvahu človeka ale aj jeho pokoru. Pokora zna-
mená pravdu o sebe, o svojich silách i sile svojej slabosti a potrebe byť pevne zakotvený. 
Veniec s horiacimi sviecami plával príslovečne najskôr proti toku Moravy, až neskoršie 
ho strhol hlavný dunajský prúd, aby niesol posolstvo súčasného Devína najskôr k jeho 
koreňom a až z nich ako posolstvo pre ľudí, ktorých Dunaj spája.

Marián Gavenda
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PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA STAROSTU
Pre voľby starostu v mestskej časti Bratislava – Devín sme zaregistrovali troch kandidátov. Aby ste získali  

komplexný obraz o jednotlivých kandidátoch, poprosili sme ich, aby Vám v krátkosti predstavili svoje profily:

Ing. Ľubica Kolková
50 rokov 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)

Milí Devínčania, 
Posledné 4 roky ste boli aj cez stránky 

Devínčana vždy informovaní o aktuálnom 
dianí v Devíne Často som žiadala vašu 
aktívnu spoluprácu, bez ktorej by sa neda-
li riešiť vaše i devínske menšie, či väčšie 
problémy. Snažila som sa byť vám k dis-
pozícii vždy vtedy, keď to bolo potrebné. 
Spolu sa nám množstvo vecí podarilo. Ich 
odpočet nájdete vo volebných novinách, 
ktoré som pre vás pripravila so svojim tí-
mom. S ľuďmi z tohto tímu sa nemusíme 
pretvarovať, meniť svoj výzor, ani sa na 
nič „hrať“. Poznáte nás z toho, čo sme už 
pre Devín oddávna robili i urobili. S týmto 
tímom predstupujem pred vás v nadchá-
dzajúcich voľbách a nežiadam od vás nič 
menej, ako vašu dôveru a váš hlas. Potre-
bujeme ich na to, aby sme mohli pre vás a 
pre Devín aj naďalej pracovať. Pokračovať 
v načatom, vylepšovať rozbehnuté, riešiť 
nové. Transparentne, čestne, bez osob-
ného obohacovania sa, pre dobro Devína, 
tak ako doteraz. Každý máme vo voľbách 
1 hlas. Použite ho rozvážne, zistite si kto 
je kto a zakrúžkujte svojich zástupcov na 
ďalšie 4 roky zodpovedne. 

Dovidenia vo voľbách, priatelia.

Mgr. Rastislav Kunst
38 rokov (nezávislý kandidát)

Som starousadlík, rodený Devínčan. 
Dve volebné obdobia som poslancom 
miestneho úradu a zároveň aj vicestaros-
tom. Aj keď sme v nútenej správe, vidím 
Devín ako plnohodnotnú mestskú časť 
Bratislavy, na ktorú chcem byť s Vami 
hrdí. Nadviažem na všetko dobré, čo bolo 
doteraz urobené a budem sa vyvarovať 
chýb predchádzajúcich starostov. V spolu-
práci s poslancami bez rozdielu politickej 
príslušnosti sa budem sústrediť na tieto 
priority:
Pokračovať v oddlžovaní Devína
Zachovanie vidieckeho charakteru Devína

Zlepším komunikáciu občanov s úra-
dom a úradu s občanmi, tak aby žiadna 
pripomienka, podnet, sťažnosť neostala 
nepovšimnutá. Vyriešim občiansku vyba-
venosť. 

Dáme do prevádzky zrekonštruované 
verejné toalety. Zlepšíme zimnú údržbu 
ciest aj mimo centra Devína. Vyriešime 
havarijné stavy ciest aj okrajových časti 
Devína. Podporím dobudovanie cyklistic-
kého chodníka v spolupráci s magistrátom 
a s VÚC. Zasadím sa o to, aby sa v De-
víne hral futbal pre zábavu a potešenie. 
Podporím obnovu letného amfiteátru na 
Devíne. Uchádzam sa o vašu podporu, 
vážení spoluobčania a ponúkam Vám 

skúsenosti, manažérske schopnosti, sluš-
nosť a úctu k Vám. 

Ing. Eva Weiglová
47 rokov (NF)

Mojou snahou bude reálne otvoriť 
Miestny úrad pre občanov, vedomá si 
neoddiskutovateľnej skutočnosti, že je 
financovaný obyvateľmi Devína. Trans-
parentne sprístupniť všetky rozhodnutia, 
ba dokonca i tie, ktoré sa doteraz diali za 
zatvorenými dverami. Veľmi dôležitou sú-
časťou mojej prace by bola definitívna in-
tegrácia obyvateľov Svätopluku, Dolných 
korún, kameňolomu a Zlatých schodov. 
Obyvatelia s trvalým pobytom týchto ob-
lastí musia mať rovnaké pravá, ako oby-
vatelia centrálnej časti Devina. Necitlivý 
prístup k investorom, nám priniesol iba 
problémy, preto bude treba znova otvoriť 
súčasným vedením zámerné blokované 
aktivity tak, aby sme mali z toho vzájom-
ný profit. Tento profit treba rozprestrieť na 
celý kataster Devína, či už v oblasti do-
budovania obchodnej, cestnej alebo turis-
tickej infraštruktúry. V neposlednej rade to 
bude vyhnutie sa populistickým aktivitám 
na konci volebného obdobia tak, ako sme 
tomu svedkami v dnešnej dobe, pred blí-
žiacimi sa voľbami.

SLOVO POSLANCA NA ZÁVER 
VOLEBNÉHO OBDOBIA

Končí sa štvorročné volebné obdobie. Prichá-
dzajú voľby. Vždy keď niečo končí a nové za-
čína, núti to človeka k malému pozastaveniu, k 
zamysleniu sa nad minulosťou a popremýšľať 
nad budúcnosťou. 
Oslovili sme všetkých súčasných poslancov a 
poprosili sme ich, aby odpovedali na dve otázky: 

1. Čo ste urobili pre Devín v tomto voleb-
nom období?
2. Čo odporúčate riešiť budúcim poslan-
com?

Vojtech Baculák:
Celé volebné obdobie je tímová práca a tak 

je dôležité vytvoriť skupinu odborníkov, kto-
rí idú postupne za svojím cieľom. Ja v snahe 
nadviazať na úspešné ukončenie výstavby 
tenisového ihriska som spolu aj s pani sta-
rostkou založil občianske združenie “Športo-
vý areál Devín”. Máme tu rozpracované vízie 
športového areálu pre Devínčanov. Prebiehali 
a stále prebiehajú dlhé a komplikované roko-

vanie s vodohospodárskym podnikom. Sú ma-
jiteľom bývalého škvárového ihriska pri Morave 
a spolu s magistrátom hľadáme cestu k reali-
zácii tohto projektu. Dokončuje sa projekt časti 
cyklotrasy z Devína do Karlovej Vsi a snáď sa 
čoskoro začne aj realizovať. Mňa teší, že sme 
vedenie Povodia Dunaja dokázali presvedčiť 
o nutnosti výrubu náletových krovín pri toku 
Dunaja, sanácii niektorých havarijných stavoch 
na pobrežnom múre, že pri sútoku na Morave 
sa vybudovalo nástupisko pre športové loďky, 
že sa nám darí udržiavať tradíciu stolnoteni-
sových turnajov v Devíne, že zámer lodenice 
na Morave dostáva konkrétne obrysy, že sku-
pina cykloturistov zastrešuje zaujímavé aktivity 
a mnoho ďalších drobností. A  tak dúfam, že 
naše občianske združenie bude v ďalšom vo-
lebnom období nápomocné pri realizácii špor-
tového areálu, lodenici a cyklotrasy, a že kon-
tinuita spolupráce s pani starostkou sa vďaka 
Devínčanom nepreruší. 
 
Gabriel Drobniak: Nevyjadril sa.

Zuzana Hanzlovičová:
1. Môžem vymenovať, že som zdvihla ruku 

za mnohé rekonštrukcie, prenájmy, že som ne-

zdvihla ruku, keď išlo o veci v neprospech Deví-
na, ale to sú veci, ktoré sú pre Devínčanov vidi-
teľné. Pre mňa bolo prioritou pomáhať a poradiť 
občanom, ktorí potrebovali konkrétnu pomoc 
a tých bolo niekoľko.

2. Tých problémov je toľko, že by tento priestor 
na to nestačil. Ja im môžem, po mojich skúse-
nostiach z tohto volebného obdobia, iba poradiť, 
aby si na funkciu poslanca vyhradili všetok svoj 
voľný čas, aby sa obrnili božskou trpezlivosťou, 
ale hlavne aby si uvedomili, že ak získajú dôveru 
občanov budú ich musieť pozorne počúvať a ria-
diť sa nie vlastnými, ale ich názormi.
Záverom mi dovoľte, aby som sa všetkým, kto-
rí ma štyri roky podporovali a dôverovali mi, čo 
najsrdečnejšie poďakovala!

Zdenka Janotová:
1. Počas celého volebného obdobia som sa 

snažila zodpovedne a svedomito pristupovať ku 
všetkým problémom, ktoré sa v našej mestskej 
časti vyskytli. Samozrejme, nebola som na to 
sama a preto som sa za týmto účelom pravidel-
ne zúčastňovala stretnutí poslancov a podieľala 
na spoločnom rozhodovaní v rámci zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva. Verím, že toto úsilie 
nebolo márne a spolu sa nám podporilo zlepšiť 
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aspoň niektoré aspekty života v Devíne.
2. Budúcim poslancom by som chcela odpo-

ručiť, aby sa snažili pokračovať v ceste, ktorá je 
rozbehnutá a odklonenie od nej by malo pre De-
vín negatívne následky. Preto by mali pokračo-
vať v rozvoji a zviditeľňovaní na všetkých úrov-
niach, keďže konkurencia Devínu stále rastie. 
Verím, že v tomto úsilí budú mať takú podporu 
od obyvateľov a úspešnú spoluprácu s ostatný-
mi poslancami, akú som mala v poslednom vo-
lebnom období ja.

Ignác Kolek:
1. Myslím si, že posledné 4 roky boli pre Devín 

prospešné. Som vďačný za konštruktívnu spolu-
prácu celého poslaneckého kolektívu navzájom, 
ako i za spoluprácu s p. starostkou, hlavnou kon-
trolórkou MČ a so všetkými pracovníkmi MÚ ako 
i núteným správcom. Ako predseda finančnej ko-
misie vidím najväčší úspech v tom, že historicky 
prvýkrát sme urobili inventarizáciu majetku MČ 
Devín. Z rozpočtu MČ sa na opravu havarijné-
ho stavu zvereného majetku použilo viac ako 15 
mil. Sk; na opravu miestnych komunikácií, škôl-
ky, kúrie, budovy bývalých jaslí na Kozičovej ulici 
atď. Začali sme pomaličky oddlžovať MČ. 

2. Moja veľká snaha bola nenaplnená. Mno-
hé rokovania s hlavnými veriteľmi MČ neviedli 
k úspechu – nedosiahla sa dohoda o urovnaní 
ich pohľadávok. Preto i MČ podala podanie na 
súdne vysporiadanie s hlavným veriteľom MČ,  
ktorým je J&T (ide o sumu vyššiu ako 200 mil. 
Sk). Ak Devín uspeje v tomto spore, vytvorí sa 
predpoklad na zrušeniu nútenej správy. Verím, 
že to bude už v nastávajúcom volebnom období.

Rastislav Kunst:
1. Ako vicestarosta som kontroloval spolu 

s kolegam, poslancami fungovanie miestneho 
úradu. Zastupoval som starostku počas jej ne-
prítomnosti a napomáhal jej pri dôležitých roko-
vaniach. Spolu so sekretariátom starostky som 
pripravoval väčšiu časť materiálov na miest-
ne zastupiteľstvá. Aktívne som sa zapájal do 
všetkých športových a kultúrno-spoločenských 
akcií. Inicioval vybudovanie chodníka popri ško-
le, osadenie navigačných tabúľ – smerovníkov, 
riešenie havarijných stavov miestnych komuni-
kácií. Spoločne s poslancami sa nám podarilo 
z časti naplniť volebný program.  

2. V prvom rade im odporúčam určiť si priority 
čo za 4 roky chcú dosiahnuť.

Vyriešenie občianskej vybavenosti (zmiešaný 
obchod, potraviny, lekáreň) 

Riešenie a skultúrnenie podhradia.
Vybudovanie vodáckej lodenice na Morave.

Oľga Mikulášová:
1. Mala som na starosti dve komisie  miestne-

ho zastupiteľstva. 
Sociálna komisia hľadala spôsob, ako pomôcť 

bezdomovcom a sociálne slabým občanom. Vy-
tvorili sme funkciu  geriatrickej sestry. Riešime 
problém opatrovateľskej  služby a zabezpečenia 
donášky stravy pre občanov, čo je, vzhľadom na 
našu nútenú správu zložitý problém.

Prácu kultúrnej komisie – tú viditeľnú časť – 
mali možnosť zažiť všetci Devínčania  (veď kaž-
dý rok sme pripravili okolo 17 akcií) a ja dúfam, 
že sa mne, aj mojim obetavým pomocníkom 
podarilo pripraviť pre vás príjemné chvíle, milé 
stretnutia a pekné zážitky.

A aby som nezabudla – moja srdcová záleži-
tosť: zeleň – skrášlenie viacerých plôch a Deň 
devínskych záhrad.

2. Mám na duši jeden závažný problém – dom 
bratov Živicových. Aj keď ma jeho riešenie stálo 
veľa síl, skutkový stav zostal katastrofálny.   

A čo by mali riešiť? Obchod s potravinami, 
stravovanie a opatrovanie odkázaných na po-
moc, parkovanie obyvateľov i návštevníkov 
v uliciach, padanie skál pri vstupe do Devína,  
rozsah novej výstavby, vzhľadom na kapacity 
komunikácií, kanalizácie, atď. 

Dúfam, že budú ľudí zbližovať, že tu budú pre 
nás a v našom záujme budú čestne a nepod-
platne konať.

Šarlota Mráziková:
1. Mojím hlavným cieľom bol územný plan 

zóny pre Devín, aby konečne mal jasné a jed-
notné pravidlá pre výstavbu. Tieto pravidlá tu 
chýbajú celých 20 rokov a ich absencia umož-
nila vznik napr. „kauzy SKANSKA”. Územný 
plán zóny je po nedávnom schválení zadania 
v miestnom zastupiteľstve (jednomyseľne všetci 
poslanci) konečne na dohľad. 

Snažila som sa o transparentné podmienky 
pre výstavbu. Zriadený bol stavebný úrad v De-
víne, aby bol čo najbližšie k obyvateľom.

Zúčastnila som sa mnohých stretnutí so 
SKANSKA, J&T, Tesco, Coop a mnohými ďalší-
mi firmami a jednotlivcami vo veciach výstavby 

v Devíne, oddĺženia, zriadenia predajne. V uply-
nulom období som ako odborníčka iniciovala 
a pomáhala pri mnohých stavebných a skrášľo-
vacích projektoch – orientačno-informačný sys-
tém, fasáda škôlky, opravy viacerých miestnych 
komunikácií, areál a dlažba pred kostolom, pro-
jekt štúdie riešenia havarijného stavu požiarnej 
zbrojnice a ďalšie.

2. Dokončiť načatú cestu k dobrému a podrob-
nému územnému plánu Devína a jeho používa-
niu v praxi. Vytvoriť podmienky pre otvorenie za-
riadení občianskej vybavenosti v centre Devína, 
najmä potravín a bežných potrieb, ale aj lekárne, 
pekárne a rôznych služieb. V úzkej spolupráci 
s vládou a župou zabezpečiť ukončenie núte-
nej správy, zahájenie normálneho fungovania 
Devína ako samosprávy a umožniť tak jej ďal-
ší harmonický rozvoj. V oblasti výkonu samo-
správnych funkcií pokračovať vo zverejňovaní 
všetkých krokov zastupiteľstva, starostu a úradu 
tak, aby boli pod sústavnou verejnou kontrolou – 
najmä zverejňovať zmluvy, uznesenia, zápisnice 
všetkých komisií, ale aj informovať o čiernych 
stavbách a priestupkoch.

Eva Weiglová:
1. Vzhľadom k tomu, že poslankyňa Bohmová 

dva a pol roka ignorovala svoj poslanecký man-
dát a vzdala sa ho v máji 2010, nastúpila som na 
jej miesto ako náhradník až v júni 2010. Miestne 
zastupiteľstvo začalo pracovať po prázdninách, 
v septembri a od vtedy som mala možnosť plno-
hodnotne konať ako poslankyňa. Štyri mesiace 
sú príliš krátka doba na veľké a zásadné činy. 
Napriek tomu som sa snažila aktívne plniť svoj 
poslanecký mandát, bola som členkou niekoľ-
kých komisií.  Mám dobrý pocit z toho, že som 
hlasovala o uzneseniach vždy s čistým sve-
domím a v snahe pomôcť k správnym krokom 
v prospech našej obce.

2. Na takúto otázku sa mi vynára jednoduchá 
odpoveď: čo príde...

Dôležitejšia by bola otázka: Ako odporúčam 
riešiť... To je kameň úrazu. A moja odpoveď by 
bola jednoznačná. Každý poslanec si musí uve-
domiť, že v zastupiteľstve nesedí sám za seba 
ale v záujme občanov, ktorí mu dali dôveru vo 
voľbách. Je ľahké hodnotiť rozhodovanie po-
slancov z obecenstva ale ak sedíte za veľkým 
stolom a máte zdvihnúť ruku pri hlasovaní, mu-
síte zabudnúť na kamaráta, na suseda. Musíte 
hlasovať v prospech všetkých. 

UDIALO SA....
Od konca októbra prebieha pod vedením Marty Potančokovej 

nácvik detského vianočného programu. Na tréningy chodieva oko-
lo 35 detí vo veku od 3 do 12 rokov. Mladí herci, speváci a muzi-
kanti nám v predvianočnom čase opäť predvedú svoje umelecké 
schopnosti v novo naštudovanom muzikáli. O čom však bude, to 
sa dozvieme až na vystúpení, dňa 12.12.2010. 

Dovoľujem si touto cestou poďakovať sa pánovi učiteľovi Slávikovi za cenné 
informácie týkajúce sa histórie devínskeho školstva i za upozornenie, že riaditeľom 
školy v minulosti bol pán BOHUNSKÝ a nie pán Bohunický, ako som uviedla v článku 
„Nové dokumenty z histórie devínskeho školstva“. 

Dúfam, že vďaka správnemu nasmerovaniu p. Slávikom sa mi podarí získať aj 
starú kroniku z našej školy. Za usmernenie a informáciu ďakujem. 

P. Rumanovská

POĎAKOVANIE A OPRAVA

UPOZORNENIE:   
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 27. novembra 2010 od 7.00 do 20.00 hodiny.
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Tento príbeh sa začal už veľmi dávno. Ešte 
žili naši starí rodičia a naši rodičia boli v plnej 
sile. Rodiny vlastnili role, záhrady, vinohrady, 
ríbezľové sady. A my ako deti sme im samo-
zrejme, pri všetkej záhradnej práci museli po-
máhať. Zatiaľ čo kamaráti mali voľno, my sme 
rýľovali, pleli, škrábali, oberali (ja v Karlovej 
Vsi na Dlhých dieloch). A samozrejme sme sa 
zúčastňovali pri prešovaní, stáčaní , školení a 
koštovaní. A vtedy niekedy sa to stalo – v mno-
hých z nás sa vytvoril taký malý štep. Niekomu 
vinič, niekomu ríbezľa.

Asi náhodou a možno riadením osudu som 
sa stal v roku 2004 partnerským členom rady 
združenia Malokarpatská vínna cesta, ktoré-
ho členmi sú vinári a spolky od Bratislavy po 
Trnavu. V tom čase sa mi do rúk dostala kniha 
najuznávanejšieho slovenského enológa Fedo-
ra Malíka „Víno Malých Karpát“. Otvorím ju 
a čo nevidím. História malokarpatského vinár-
stva začína v Devíne. A Devín zatiaľ stále ne-
bol pri tom! Keď sa v roku 2006 na stole rady 
objavila prihláška Devínskeho spolku vinárov a 
vinohradníkov, neváhal som. Po narážkach na 
záhradkárov a ovocné vína (myslelo sa tým po-
vestné devínske ríbezľové víno) a mojim opono-
vaním, že malokarpatskí vinári asi majú strach z 
devínskych, bol Devínsky spolok prijatý. A vtedy 
som sa spoznal s Gustom Mrázikom, s vinármi 
nášho devínskeho spolku a tiež jeho novodobou 
históriou.

Naše plány boli veľké. Väčšie ako sny. A tak 
to má byť. Z prvej účasti na Dni otvorených piv-
níc sme mali všetci strach. Na spolkovej porade 
zaznievalo: „Veď my im (malokarpatským viná-
rom) nemôžeme konkurovať!“, „Ja nemám žiad-
ne víno na predaj, ja dorábam iba pre seba!“, 
„Ja nie som veľkovýrobca, iba taký malý!“, „Ja 
im (návštevníkom) nebudem zadarmo nalievať, 
čo z toho budem mať!“. Gustovou a mojou od-
poveďou bola jednoduché tvrdenie: „Na víne sú 

najdôležitejší ľudia!“ Nakoniec vyhralo srdce 
nad rozumom. To sa srdci ozval ten štep z det-
stva, ktorý chcel ukázať, že je tu a má sa k svetu. 
Tak ako je tu a žije devínske vinohradníctvo a 
vinárstvo. V tom roku sme otvorili tri pivnice 
a výsledok bol úžasný. Po celej vínnej ceste sa 
šuškalo, aké máme na Devíne vynikajúce poma-
zánky. O našom víne sa azda ani veľa nehovori-
lo, ale tie pomazánky si zapamätali všetci!

Na tradičnom koncoročnom slávnostnom 
vyhodnotení Dňa otvorených pivníc sa už ho-
vorilo o správnosti rozhodnutia prijatia Devína 

a devínskych vinárov do združenia. Pri mojom 
stole sedel zrelý chlap a rozdával úsmevy a po-
zdravy na všetky strany. Všetci si ho vážili, po 
úvodných príhovoroch ho konečne predstavili. 
Bol to Štefan Kilarský, náš sused z Devína a vý-

znamný partner združenia. Tak som až v Modre 
a spoznal ďalšieho môjho suseda.

Minuloročné „otvorené pivnice“ už boli 
bez obáv. „Pomazánky to istia“, hovorili sme 
si. Nabrali sme skúseností, istoty a odvahy. Ra-
čianski vinári v nás začali vidieť konkurenciu. 
„Vy tam máte sútok, aj hrad, aj ríbezlák. A my 
iba víno“. V tom roku sme všetci dorobili vín-
ko z devínskych družstevných vinohradov, teda 
naozaj „pravé devínske“, miestne, a otvorili 
štyri pivnice. S excelentným výsledkom. To sa 
medzi návštevníkmi začalo presadzovať naše 
ovocné zlato – ríbezľové víno. A všetko podané 
v krásnej pohodovej vidieckej atmosfére Devína 
a v rozhovoroch s dobrosrdečnými devínskymi 
vinármi. Pivnice sa v piatok zaplnili návštev-
níkmi z Bratislavy, v sobotu z celého Slovenska. 
Jeden starší koštovník sa mi zdôveril: „Je to su-
per! Pripadám si ako študent, keď som chodil 
do Karloveskej viechy na ríbezlák.“ Na vínnej 
ceste začalo platiť heslo: „Kto odíde z Devína 
bez ríbezláku, ani v Devíne nebol!“. 

Teraz máme pred sebou naše tretie – tohto-
ročné otvorené pivnice. Miesto strachu je tu ra-
dosť. Na prípravy, na atmosféru, na návštevní-
kov, na Devínčanov. Na celej vínnej ceste bude 
otvorených 129 pivníc a my na Devíne otvoríme 
päť. Sme medzi desiatimi obcami s najväčším 
počtom otvorených pivníc. Devín je opäť na 
mape malokarpatského vinárstva! 

Verím, že zhodnotíme vinárske dedičstvo 
rodiny Sontagových a Heribanových a v devín-
skom vinohrade a ríbezľovom sade budú naďa-
lej mocnieť naše štepy: Štefi Vlček, Oto Zmelík, 
Rudo Latka, Palo Kukel, Beňo Halas, Peter 
Böhm, Jožko Parolly, Ľudka a Miško Šúlovský, 
Emil a Ondrej Vitek a Gusto Mrázik. Minule 
som si všimol, že v sade pribudli štepy nové. Há-
dam vydržia, zmocnejú a ponúknu svoju úrodu 
na otvorených pivniciach v budúcich rokoch. 

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár

Ako sA Devín vrátil nA mApu mAlokArpAtského vinárstvA

foto: ?????

Znovu deň otvorených pivníc

Pred tromi rokmi bol Devín znovu začlenený do MVC. Mnohí to možno vnímajú 
len ako okrajovú bezvýznamnú skutočnosť, ale pre Devín to má veľký spoločenský 
význam. Keď z touto myšlienkou prišiel v tom čase Gusto Mrázik a zakladal Devínsky 
spolok vinárov a vinohradníkov boli sme mnohí dosť skeptickí a pochybovali sme, 
či sa Devín ujme vzhľadom na malý počet profesionálnych vinohradníkov a žalostný 
stav viníc v našom chotári. Gusto sa nedal sa odradiť a svojim enormným osobným 
úsilím dosiahol znovuzačlenenie Devína do MVC. Možno si tak splnil svoj dávny sen 
obnoviť znovu tradíciu ríbezľového vína na Devíne ako si to pamätal z čias, kedy sa na 
Devín chodilo za ríbezľovým vínom do viechy u Sontágovcov a mnohých iných. Ale 
dnes je už Devín plne etablovanou vinohradníckou obcou a ohlasy návštevníkov ot-
vorených pivníc na Devínske vína a atmosféru devínskych pivníc sú veľmi priaznivé. 
V tomto ohľade patrí veľké uznanie a vďaka aj Petrovi Distlerovi, ktorý sa veľkou mi-
erou zaslúžil o zviditeľnenie Devína v rámci MVC a aktívne podporuje a podieľa sa na 
organizovaní Devínskeho strapca – dnes už prestížnej súťaže výrobcov vín Malokar-
patského regiónu. Našim vínam sa celkom dobre darí a s potešením vítame, že sa 
k nám pridávajú sa ďalší hobby vinári, ktorí chcú pokračovať vo vinárskej a vinohrad-
níckej tradícii na Devíne. 

V piatok a sobotu 19.a 20. 11. budú znovu otvorené Devínske pivnice. Príďte sa 
presvedčiť, že sa našim vínam naozaj dobre darí.

Peter Böhm, člen devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov
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A máme tu neskorú jeseň..., to-
pole, buky a duby už zhodili svoje 
posledné listy. Kopce sa pripravujú na 
zimný spánok a zálesáci na tuhú zimu 
plnú snehu, kedy bude možné ľahšie 
stopovať lesnú zver. 

Je to viac než rok, odkedy sa na-
šlo pár nadšencov a založili sme si 
vlastný zálesácky klub. Ide o rodičov a 
ich deti vo veku 6-10 rokov, ktorí v na-
šej civilizácií plnej zábavných parkov, 
nákupných stredísk, počítačových 
hier, televízie a Internetu našli odvahu 
prekonať vlastný rubikon a vniknúť do 
tajomstiev, ktoré im ponúka príroda 
vo svojej plnej kráse. Tieto sú podľa 
niektorých v digitalizovanej spoločnos-
ti 21. storočia považované za nudné a 
prekonané. Ale nie sú. Ako vedúci zá-
lesákov viem zo skúsenosti druhých 
ako aj z tej vlastnej, že existuje vnútor-
ná sila, ktorá vás jednoducho z času 
na čas vyženie do prírody. Po pekne 
strávenej túre sa potom ľudia väčši-
nou vracajú do civilizácie pokojnejší, 
šťastnejší a tolerantnejší k porozume-
niu problémov iných ako aj k riešeniu 
svojich každodenných problémov. 

Rád chodím do prírody a delím 
sa o svoje skúsenosti s ostatnými 
zálesákmi. Nemôžem povedať, že 
jej rozumiem, skôr len to, že sa učím 
jej rozumieť. V prírode je to ako v 
otvorenej knihe. Niečo sa človek na-
učí, a potom zistí, že nevie ďalších 

100 vecí, o ktoré sa predtým nikdy 
ani len nezaujímal. Je to niečo ako 
celoživotné vzdelávanie bez konca. 

Čomu som však nikdy nerozu-
mel je a bude politika. Náš Zálesák 
je iniciatíva bežných občanov, ktorí 
zdieľajú lásku k prírode a k vyšším 

ideálom. To je aj presne dôvod, pre-
čo som nikdy nemal a ani teraz ne-
mám žiadne politické ašpirácie.

Ondrej Vitek,  
starší zálesák

Devínski ZálesáCi

 

 

Devínski vinári pozývajú v dňoch 19.11.2010 a 20.11.2010 na 
ochutnávku čestne a zodpovedne dorobených vín do piatich 
devínskych pivníc, kde spolu okoštujeme tohtoročné mladé vínka.  

Koštovka je v čase 
od 14:00 h. do 21:00 h.  
v nasledovných pivniciach: 

1. Devínska viecha sv. Urbana,  
   Muránska ul. (parkovisko pod hradom) 

2. Víno Mrázik, Brigádnická 27  

3. Pivnica Kúkel, Kremeľská 79 

4. Pivnica na Fare, Štítova 2   

5. Pivnica u Štefina, Kremeľská 18 

 

Tešíme sa na Vás! 

Spolu, čestne a zodpovedne  
pripravení devínski vinári  
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Dobrý územný plán transparentne definuje pravidlá, ktoré pla-
tia pre všetkých.

Po vyše dvadsiatich rokoch od „nežnej“ Devín stále nemá svoj 
vlastný územný plán. Platí tu síce mestský územný plán Bratisla-
vy, ktorý je príliš všeobecný a umožňuje “loviť v mútnych vodách” 
a využívať „kľučky v paragrafoch”. To viedlo k faktu, že vôbec bolo 
možné „zákonným spôsobom” vydať územné rozhodnutie pre síd-
lisko bytových domov SKANSKA v Devíne. V aktualizácii územ-
ného plánu mesta z roku 2007, spracovanej mestom v minulom 
volebnom období, bol schválený široký záber napr. aj vinohradov 
na bytovú výstavbu. Podrobnejšia regulácia v mierke s detailným 
zohľadnením územia nie je na tejto úrovni možná. Mohlo by to 
viesť k niekoľkým ďalším “SKANSK-ým”. 

Jasný a podrobný územný plán je nepriateľom niektorých „tiež- 
-developerov” a čiernych stavebníkov, a je priateľom poctivých 
občanov, ktorí chcú, aby ich rodiny a neskôr ich deti žili v príjem-
nom a harmonickom prostredí. Aby nemuseli čeliť bezohľadnosti 
investorov umiestňujúcich v ich susedstve prehustenú zástavbu 
bytových domov, ktorá je – samozrejme len pre developera – 
„ekonomickejšia”. 

Hovorí sa, že tak, ako sú lekári pre ľudí, sú architekti pre rodiny 
a urbanisti pre spoločnosť. Vari každý si vie predstaviť ideálny byt 
či dom pre svoju rodinu. Urobiť komplexný projekt výstavby domu 
však prenechá odborníkom na čele s architektom. Máloktorý bež-
ný človek by sa odvážil navrhovať budovu nemocnice či letiska. 

Návrh územného plánu obce – „bytu” pre tisícky obyvateľov 
na niekoľko rokov – je ešte náročnejšia úloha. Je treba zohľad-
niť doterajší urbanistický vývoj obce, existujúcu zástavbu, potreby 
obyvateľov v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Je treba rozvrh-
núť nekolízne umiestnenie funkcií v území tak, aby v budúcnosti 
nedochádzalo napr. k dopravným kolapsom. Pritom je potrebné 
zohľadniť širokú škálu prírodných, územno-technických, ekologic-
kých, spoločenských a ekonomických podmienok, ako aj predpo-
kladať ich vývoj v budúcnosti.

Toto všetko v územnom pláne riešia príslušní odborníci. Špe-
cifikami Devína sú záplavové územia (novopostavená hrádza 

ÚZemný plán pre Devín chráni len proti tzv. storočnej vode), ochrana vodných zdrojov, prí-
rodné chránené územia, národné kultúrne pamiatky, komplikova-
ná dopravná situácia v úzkom koridore medzi Dunajom a úbočím 
Devínskej Kobyly. A to všetko na stiesnenom, ale veľmi vzácnom 
území historickej obce medzi hradným bralom, Devínskou Koby-
lou, Moravou a Dunajom.

Bežného obyvateľa sa mnohé z týchto vecí vôbec netýkajú – 
ak sú navrhnuté dobre a ak dlhodobo fungujú. Ale o to pálčivejší je 
akýkoľvek problem, ktorý vyskočí v budúcnosti. Vtedy je už zväč-
ša neskoro na „hasenie požiaru”, malo sa mu predchádzať.

Práce na územnom pláne zóny pre Devín sme započali v tom-
to volebnom období. Podľa pôvodných plánov mohol byť územný 
plán zóny už hotový a využívaný v praxi. Po dlho očakávanom 
stanovisku Krajského stavebného úradu, ktoré bolo vydané až 
po zmene jeho vedenia, miestne zastupitelstvo pred niekoľkými 
dňami jednomyseľne schválilo doteraz spracované a sprípomien-
kované zadanie územného plánu. Podľa zadania sa spracováva 
samotný územný plan zóny Devín, ktorého návrh bude o niekoľko 
dní zverejnený na pripomienkovanie všetkými dotknutými inštitú-
ciami a občanmi. 

Chcem poprosiť vás všetkých, aby ste sa aktívne zapojili do 
prerokovania návrhu územného plánu zóny. Spoločne teraz defi-
nujeme pravidlá, podľa ktorých sa bude Devín vyvíjať v budúcnos-
ti. Preto je vzácna každá pripomienka, či podnet od občana, ktorý 
dobre pozná miestne podmienky. Pritom je treba pripomenúť, že 
v našom územnom pláne zóny musíme vychádzať zo všeobec-
ných regulativ územného plánu mesta, ktoré chceme upresniť 
podľa skutočných podmienok v tej-ktorej lokalite. 

Pri naštudovaní návrhu územného plánu a jeho pripomienko-
vaní rada pomôžem všetkým, ktorí budú mať záujem – rovnako, 
ako to bolo pri pripomienkovaní urbanistickej štúdie. Mnohé z va-
šich vtedajších pripomienok a návrhov boli zapracované do ne-
dávno schváleného zadania.

Verím, že budúce miestne zastupiteľstvo a starosta dokončia 
prácu na územnom pláne zóny a zaručia tak harmonický a koor-
dinovaný rozvoj Devína.

Ing.arch. Šarlota Mráziková
poslankyňa, predsedkyňa Komisie územného  

plánovania, výstavby a životného prostredia

PREDAJŇA POTRAVÍN

V poslednej dobe sa rozvírili debaty o zriadení predajne potravín 
v Devíne. Z toho dôvodu citujeme  z ostatnej korešpondencie starost-
ky s spoločnosťou TESCO: 

„...Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť vyhovujúci objekt, ktorého po-
nuka majiteľa by bola za vzájomne akceptovateľných podmienok. To 
sa týka aj majiteľa objektu bývalých potravín, na ktorého podmienky 
doteraz predkladané nedokážeme žiaľ reflektovať. V tejto súvislosti 
Vám ďakujem za ponuku riešenia situácie prístupovej komunikácie 
k predmetnému objektu, ktorú v tejto forme maximálne vítame. Majiteľ 
nehnuteľnosti v doterajších rozhovoroch spája možnosť odpredaja či 
nájmu nehnuteľnosti za účelom prevádzky potravín len so situáciou 
a až potom, keď bude daná komunikácia/pozemok prevedený do jeho 
vlastníctva.

Naopak, forma Vašej predstavy sa nám zdá byť realistická a schod-
ná, kde veríme, že by takto došlo k spojeniu opodstatnených záujmov 
miestnej časti obyvateľov Devína ako i majiteľa a i našej spoločnosti. 
...“
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Bol októbrový pondelok. Deň nezvy-
čajne pekný na pokročilú jeseň. Všetko 
bolo v poriadku a tak sme mohli vyplá-
vať. „Loď jubilantov“ zdvihla kotvy 
z devínskeho prístavu plne obsadená 
dôchodcami z Devína a ich priateľmi. 
Bola to príjemná plavba a na lodi vlá-
dla dobrá nálada. Veď bolo o čom roz-
právať a bolo aj čo vypiť a jesť.

Čas nebadane bežal a my sme už 
kotvili v Hainburgu. V diaľke sme vi-
deli jeho dlhé mestské hradby s troma 
zachovanými bránami, s pätnástimi 
vežičkami a v diaľke sa čnel vysoký 
Schlossberg so svojim mocným hra-
dom. Tak toto všetko na nás čakalo! A 
nie len to, ale aj prehliadka „Kultúrnej 
fabriky“, bývalej budovy tabakovej to-
várne, kde sa nachádza centrálny sklad 
archeologického parku „Carnuntum“. 
Bolo sa na čo pozerať! Kto ešte vlá-

dal, mohol sa prejsť po staromestskom 
chodníku a obzrieť si stredoveké mesto: 
Viedenskú bránu, Maďarskú bránu, 
Rybársku bránu, Hlavné námestie, 
„Jakubov kostol“ a mnohé miesta hľa-
diace na nás z minulosti.

Slniečko sa skláňalo a nám sa bolo 
treba opäť nalodiť. 
Troška unavení, ale 
v v dobrej nálade 
sme si sadli k chut-
nému obedu a šted-
rému občerstveniu. 
Veru, dobre nám to 
padlo! Loď nás prí-
jemne pohojdávala 
a unášala na vlnách 
Dunaja až do De-
vína. Posledné po-
zdravy a priateľské 
úsmevy na rozlúčku. 

A je koniec nášmu prekrásnemu výletu.
Bol to opäť krásne prežitý deň, na 

ktorom má zásluhu naša pani starost-
ka, Ľubka Kolková, štedrý sponzor, pán 
Štefan Kilársky a tím ochotných ľudí. 
Ďakujeme, radi prídeme aj o rok!

Milada Vlčková

plAvBA Do hAinBurGu

Prichádzajú dlhé večery a tak 
skúste ich prežiť v spoločnosti 
dobrej knihy. 

    Pre dámy: 

Sandra BROWN  
Osudové puto 

Stretnutie po maturite obnoví sta-
ré puto, ktoré z mladíckej neroz-
vážnosti v čase maturity obom 
spôsobilo nemalé problémy. Je to 
romantický príbeh, jeho rozuzle-
nie si autorka ponechala, samo-
zrejme, až na záver.

Lisa KLEYPASOVÁ 
Zimná láska

Láska s historickým nádychom  
viktoriánskeho Anglicka isto zauj-
me. Evie Jannerová hľadá únik z 
chamtivých rúk príbuzných, ktorí 
ju plánujú vydať za bratranca, aby 
sa dostali k peniazom jej umie-

rajúceho otca. Dokáže jej budúci 
manžel Evie presvedčiť, aby jeho 
úprimnú lásku nepovažovala za 
poníženie? 

Jarmila REPOVSKÁ 
Do roka a do dňa

Rozchod so svojou láskou mladá 
hrdinka ťažko prežíva rozhodne 
sa však jeho lásku získať – do 
roka a do dňa – ako si zaumienila, 
podarí sa jej to? 

Mária HAMZOVÁ 
Vôňa karameliek 

Mladá lekárka žije svoj pokojný 
rodinný i profesionálny život. Je-
diný rozhovor však všetko zmení, 
uvedomí si, že žila vo vysnívanom 
svete, ktorý vôbec nezodpovedá 
realite. Príbeh napísal sám život a 
môže sa prihodiť komukoľvek. 

Bozk nad  kytičkou frézií 
Podľahne Laura citom, ktorým 

viac nechcela veriť, alebo sa po-
učí z vlastných omylov a počúvne 
hlas rozumu ? 

Pre pánov:
   ktorých zaujíma literatúra faktu, 
detektívne a kriminálne príbehy:

Antonín ŠNEJDÁREK 
Dejiny druhej svetovej vojny

Súčasťou tejto knihy sú mapy, in-
formatívne tabuľky, ako i prehľad 
druhej svetovej vojny v dátach. 

Jiří  BROŽ 
Admirál Canaris

Šéf vojenskej výzvednej služby 
v rokoch 1935-1944, jeden z vý-
znamných predstaviteľov nacistic-
kej Tretej ríše, ktorý tak ako málo 
kto má v svojom životopise veľa  
protichodných hodnotení. Kniha 
obsahuje množstvo dokumentár-
nych fotografií.

V. P. BOROVIČKA
Veľké prípady FBI

Niečo málo z obsahu tejto kni-
hy: AL CAPONE, CTIHODNÝ 
DAREBÁK HALE, JEJÍ VÝ-
SOST  PRINCEZNA, VEŘEJ-
NÝ NEPŘÍTEL ČÍSLO JEDNA, 
ZATČENÍ V EXPRESU TEXAS 
SPECIAL  atď . 

Agatha CHRISTIE 
Robí sa to trikom 

Hadí doupě, Herkulove úlohy 

Najvýraznejšou črtou detektívok 
tejto autorky je skutočnosť, že sa 
číta ako  divadelná hra, či dramati-
zované hádanky. Vtiahne čitateľa 
do prostredia, ktoré  opisuje a či-
tateľ tak musí žiť aj s postavami, 
ktoré ho vypĺňajú. Takými sú aj 
uvedené tituly je kníh.

KNIŽNICA INFORMUJE

ŽIVý sEMAfOR!
V sobotu popoludní som sa vybrala na 

nákup tej najzdravšej zeleniny na Sloven-
sku do Stupavy. Každý si mestečko Stupa-
va spojí samozrejme s kapustičkou. Plná 
energie pri predstave ako si dobre robím 
pre svoje zdravie, sadla som do svojho 
malého nákupného autíčka a huráá smer 
mestečko Stupava. 

Pred cintorínom ma už upozorňovala 
dopravná značka aby som z 50 spoma-
lila na 30 km, lebo vďaka pani starostke 

a sponzorovi sa tu začal budovať tzv. 
chodník pre chodcov (spevnená plocha), 
ktorá alebo ktorý je v tomto úseku cesty 
veľmi potrebná(ý). Okolo cintorína prechá-
dza smerom na Devínsku Novú Ves veľa 
chodcov a cesta je tu ozaj nebezpečná. 

Cestné značenie je urobené veľmi dob-
re ale prvýkrát v živote som uvidela aj živý 
semafor, ktorý bolo zaujímavý, zábavný 
ale zároveň aj poučný. Na okraji cesty stál 
jeden pánko trošku pri tele s oranžovou 
vestičkou a udával smer premávky s veľ-
kou tabuľkou, na ktorej mal z jednej strany 

zelenú a z druhej červenú. Pristavila som 
sa pri ňom, usmiala sa naň a povedala 
mu, že taký živý semafor vidím prvýkrát, 
len mu chýba oranžová (vlastne ju mal na 
veste) – skrátka v jednoduchosti je krása. 

Všetko splnilo svoj účel a dúfam, že aj 
chodník, ktorý pre nás robí naša mestská 
časť bude prínosom pre bezpečnosť nie-
len našich chodcov a záhradkárov, ale aj 
návštevníkov Devína.

Gitka Leskovská



D E V Í N Č A N

čo sa chystá v devíne

čo pripravujeme 
do konca roka 2010
21.11.2010  o 15.00 hod      
Devínsky peceň
Výstava ručných prác, Výstava bábik
23.11.2010  o 17.00 hod      
Koncoročné posedenie dôchodcov
Výstava ručných prác + výstava bábik
5.12. 2010  o 16.00 hod.    
Mikuláš
Zasvietenie vianočného stromčeka na námestí
12.12.2010  Detský vianočný program

Srdečne pozývame 
 

všetkých devínskych seniorov na 
 

koncoročné  posedenie seniorov 
 

do DK Devín dňa  23.11.2010 o 17,00 hod. 
                   Opäť sa stretneme, zaspomíname 

a spoločne sa zabavíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teší sa na Vás Vaša starostka, pracovníci 
MÚ, poslanci MČ a členovia Kultúrnej komisie 

 
 
 

 
 
 
 

            
            POZVÁNKA NA FOLKLÓRNY PLES 

 
          

            Srdečne Vás pozývame na devínsku tancovačku,  
            ktorá bude dňa 29.1.2011 o 19:00 hod v DK Devín. 
 
            Príďte všetci!  
 
 
            Do tanca nám bude hrať  
          „Podroháčska ľudová hudba“. 
 
 
            Tešíme sa na Vás! 

 
 
 
 
 
 
 

Milé deti, detičky a deťuliatka, 
pozývam Vás 

 
 dňa 5.12.2010 

 o 16,00 hod do DK Devín 
 

Teším sa na všetky deti 

Váš svätý  
Mikuláš 
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