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GAVENDA: 

Človek  
túži byť  

bohom  
a je  

božský

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN
Štastné, veselé, 

spokojné a  
      pokojné

nielen vianočné sviatky, 
ale aj celé ďalšie volebné ob-
dobie chcem popriať všetkým 
a zároveň sa vám poďakovať 
priatelia za dôveru. Je zavä-
zujúca a budem mať so svojim 

novým tímom veru čo robiť, aby som nesklamala. 
Volebná hektika je chvalabohu za nami, tá vianočná 

pred nami. Volebných kandidátov na billboardoch pomaly 
striedajú Mikulášovia, anjeli či čerti a rôzne predvianočné 
superakcie, ktoré u nás vraj vykúzlia tie pravé, jedineč-
né štedré a neopakovateľné sviatky... Iste, bez darčekov 
by už dnes asi Vianoce neboli Vianocami. Pristavme sa 
však pri slove darček. Musí ním byť skutočne len nová 
hračka, najnovší superrobot do kuchyne, šatstvo ktoré je 
„in“, či exotická dovolenka? Iste nie. Nie že by nepotešili, 
ale dnes už nie sú až také „vzácne“. Vzácnym sa stáva 
čas, najmä čas, ktorý máme pre druhých, či pre seba.. 
Úprimne – kedy ste sa naposledy len tak jašili so svojimi 
deťmi, navštívili rodičov či pozvali priateľov na pohár vín-
ka? Zamysleli ste sa nad tým, či niekto nepotrebuje vašu 
pomoc? Všimli si starnúceho suseda, ktorému by bolo tre-
ba odhrnúť sneh spred domu...? Vianoce sú práve obdo-
bím, kedy podobný darček iste poteší dvojnásobne. Náš 
krásny Devín poskytuje nespočetné množstvo príležitostí 
pre takéto obdarúvanie. Stačí posadiť deti na sane, vziať 
partnera za ruku a vybehnúť si na Kobylu. Možno zájsť 
na partičku kariet do Seniorklubu. Postaviť snehuliaka na 
záhrade. Pozvať priateľov do kina alebo na dačo dobré do 
obľúbenej krčmičky, či si len tak poklebetiť pri opäť otvore-
nom novinovom stánku – každému podľa vlastnej chuti. 

Vari nemusím pripomínať najkrajší darček, ktorý, ako 
každoročne o takomto čase, sme dostali od našich detí. 
Ich vianočný program – toho roku to bol opäť muzikál – 
všetkých veľmi potešil. Takisto verím že ste sa zastavili 
20. decembra na ustanovujúcom miestnom zastupiteľ-
stve, kde ste mohli novým poslancom popriať ku ich práci 
v budúcich štyroch rokoch veľa elánu a dobrých nápadov 
pri skvalitňovaní nášho komunitného života. Mohli ste sa 
dozvedieť, ktorý poslanec sa bude venovať ktorej oblasti, 
ale o tom až v januárovom Devínčanovi. Isto sa stretneme 
na polnočnej omši, na Silvestra na prelome rokov 2010 
a 2011 na námestí, neskôr na Devínskej tancovačke, ple-
se a ďalších podujatiach, ktoré si spoločne organizujeme 
pre radosť nás všetkých už dlhé roky.

Vidíte – príležitostí na netradičné obdarúvanie sa pri 
susedských kontaktoch máme v Devíne neúrekom. Verím 
že sa navzájom nesklameme a v Devíne tak uchováme 
jeho jedinečný genius loci..

Krásne sviatky plné devínskej ľudskosti a človečiny 
Vám želám priatelia.

Ľubica Kolková, starostka

Poslednú nedeľu sa začal advent. Blí-
žia sa Vianoce. O tomto období poskytol 
portálu Webnoviny.sk rozhovor katolícky 
kňaz Marián Gavenda. 

Čo je to advent?
Latinský názov „adventus“ znamená 

príchod. Príchod očakávaného Mesiáša 
slávia kresťania na Vianoce. Advent je 
skôr prípravou na tento sviatok. Skladá sa 
zo štyroch adventných nedieľ, preto ve-
niec so štyrmi sviecami. Prvou z nich sa 
začína v kresťanstve nový liturgický rok. 
Program prežívania adventu sa delí na dve 
časti. Do 17. decembra sú biblické čítania 
zamerané na Kristov druhých príchod, de-
finitívny advent ľudstva a vesmíru. Osob-
ne si myslím, že to bude zároveň príchod 
Mesiáša, ako ho očakávajú Židia. Ani jed-
no z týchto dvoch veľkých náboženstiev 
sa predsa nemôže v tom najpodstatnejšom 
mýliť. Ukáže čas. Od 17. decembra už bib-
lické čítania opisujú udalosti bezprostred-
ne spojené s narodením Krista. Hovorí sa 
aj o „treťom advente“, je to epocha medzi 
Kristovým narodením a jeho druhým prí-
chodom, teda jeho neustále vstupovanie do 
života človeka. Je to etapa dejín ľudstva, 
ktorú práve prežívame.

Aký má zmysel toto obdobie?
Zmysel závisí od toho, ako chápeme 

Vianoce. Ak sa Boh celého vesmíru doká-
zal „skomprimovať“ do ľudského zárodku 
a narodiť ako dieťa, jeden z nás, je to nie-
čo božskejšie, než všetko, čo obdivujeme 
v prírode, vo vesmíre, v tajomstve života 

a hmoty. Znamená to, že priniesol mož-
nosť, aby sa naplnili tie najhlbšie túžby 
ľudského srdca. Každý v sebe nesie túž-
by, ktoré presahujú aj tie najodvážnejšie 
možnosti. Či vo vzťahoch, v láske, v ob-
lasti poznania, v túžbe vlastniť. Povedzme 
si to otvorene, človek túži byť bohom a je 
božský. Ak sa Boh v Kristovi stal člove-
kom, človek sa v ňom môže stať bohom. 
Advent je čas, keď sa toto deje. Ale to sú 
možno privysoké témy. Chcelo by to veľa 
vysvetľovať, aj samotným veriacim. Skôr 
intuitívne tušíme čosi z týchto tajomných 
právd. Podľa mňa preto advent a Vianoce 
svojím spôsobom fascinujú každého člo-
veka. Je to viac, než privolávanie si milých 
spomienok z detstva.

Má advent význam 
aj pre dnešného človeka?
Kultúra, od vrcholných diel po drob-

né zvyky v bežnom živote, nesie úžasne 
bohatú životnú skúsenosť. V našom kon-
texte je to aj viac než tisícročie prežívania 
adventu. Je to súčasť životných koreňov. 
Aj strom života má prinášať stále čosi 
nové, povedzme moderné, ale bez koreňov 
vyschne. Práve advent je čas, keď sa má 
človek vrátiť k svojim najvnútornejším zá-
kladom. Psychológia, pedagogika, dokon-
ca aj ezoterika a mnohé duchovné i pseu-
doduchovné prúdy hovoria o vykorení 
dnešného človeka a jeho katastrofálnych 
dôsledkoch. Jednoducho povedané, život 
by mohol byť nepomerne krajší a bohatší. 

dokončenie na strane 8
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VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB  
v Mestskej časti Bratislava - Devín do Miestneho zastupiteľstva  

a starostu mestskej časti, konaných dňa 27. novembra 2010
ZA STAROSTKU V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍN BOLA ZVOLENÁ:
Meno a priezvisko Politická strana Počet hlasov
Ing. Ľubica Kolková SDKÚ-DS, , SaS, KDH, OKS 346

POSLANCI ZVOLENÍ DO MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MČ BRATISLAVA – 
DEVÍN:
Meno a priezvisko Politická strana Počet hlasov
1. Elena Cenká SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 395
2. Ing. Štefan Kilársky SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 306
3. Bc. Igor Prieložný SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 291
4. Ing. Peter Distler SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 279
5. Ing. arch. Šarlota Mráziková SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 266
6. Ing. Pavol Murín SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS 252
7. Mgr. Katarína Čambalová SMER, PS, SZS, OK 216

ZA POSLANCA ZVOLENÉHO DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  hl. MESTA 
SR BRATISLAVA BOL ZVOLENÝ: 
Meno a priezvisko Politická strana Počet hlasov
1. Ing. Ignác Kolek SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS 318

nÁHRaDnÍCI – kanDIDÁtI, ktoRÍ neBolI ZvolenÍ  
ZA POSLANCOV MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Meno a priezvisko	 Politická	strana	 Počet	hlasov
8. PaedDr. Jaroslav Proft SMER, PS, SZS, OK 207
9. Zdenka Janotová SMER, PS, SZS, OK 203
10. Zuzana Hanzlovičová NF 179
11. Ing. arch. Gabriel Drobniak SMER, PS, SZS, OK 177
12. Peter Vittek SMER, PS, SZS, OK 169
13. Tomáš Kaňka SMER, PS, SZS, OK 127
14. Jozef Paczelt NF 125
15. Ladislav Miklóš NF 117
16. Michal Polák SMER, PS, SZS, OK 115

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE JEDNOTLIVÝCH  
KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU MČ BRATISLAVA – DEVÍN

Meno	a	priezvisko	 Politická	strana	 Počet	hlasov
1. Ing. Ľubica Kolková SDKÚ-DS, , SaS, KDH, OKS 346
2. Mgr. Rastislav Kunst NK 174
3. Ing. Eva Weiglová NF 116

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE JEDNOTLIVÝCH  
KANDIDÁTOV NA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Meno	a	priezvisko	 Politická	strana	 Počet	hlasov
1. Ing. Ignác Kolek SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS 318
2. Ing. Juraj Šterbatý SMER, SZS, SNS, SF, HZD 146
3. Jozef Paczelt NF 129

ĎaKujEME

Štyri roky ubehli ako voda. Trúf-
nem si povedať, že sme pre Devín za 
tieto roky spravili – v rámci možného 
– veľa. Pred nami je ďalšie volebné 
obdobie počas ktorého sa o Devín 
budem starať s novým tímom. Pred-
chádzajúcemu poslaneckému zboru 
však vďačíme za veľa. Za ich obeta-
vosť, prácu a čas ktorý “kradli” nielen 
sebe, ale aj svojim rodinám. Nezišt-
ne, bez nároku na odmenu, v pro-
spech nás všetkých. Každý v rámci 
svojich možností, schopností či vôle 
pomáhať. Dovoľte mi preto aspoň sa 
im poďakovať z tohto miesta: Vojtovi 
Baculákovi za snahy oživiť športové 
tradície, Soni Bohmovej za vzácne 
právne rady a pomoc pri zastupova-
ní Devína pri rôznych právnych spo-
roch, Gabovi Drobniakovi za riešenie 
otázok okolo dopravy, Zuzane Han-
zlovičovej za spoluprácu pri rieše-
ní rôznych problémov Devínčanov, 
Zdenke Janotovej za hodiny strávené 
v redakčnej rade, Ignácovi Kolekovi 
za zodpovedné spolurozhodovanie 
o našich financiách, Rasťovi Kuns-
tovi za zastupovanie a výpomoc pri 
riadení úradu, Olinke Mikulášovej za 
nádherné kultúrne podujatia, za zod-
povednú prácu v sociálnej oblasti 
a za množstvo ďalšej mravenčej prá-
ce ktorú strávila nad riešením úloh 
hneď dvoch komisií – sociálnej a kul-
túrnej – ktoré viedla v predchádzajú-
com volebnom období,  Šarlote Mrá-
zikovej za kvalifikovanú, náročnú, z 
časového hľadiska vari najzaťažujú-
cejšiu, permanentne sa opakujúcu 
prácu pri vedení stavebnej komisie 
a pri územnom plánovaní Devína a 
rovnako aj Eve Weiglovej, ktorá sa 
ku poslaneckému zboru pripojila až 
záverom tohto volebného obdobia. 
Nemôžem zabudnúť ani na prácu 
členov komisií. Za všetky spome-
niem stavebnú, kultúrnu či sociálnu, 
členovia ktorých mi boli doslova pra-
vou rukou pri mojej práci. Všetkým 
vám dámy a páni v mene Devínča-
nov veľmi pekne ďakujem a verím, 
že sa budeme aj naďalej stretávať 
pri snahách o riešenie “devínskych 
starostí” či naopak, pri vychutnávaní 
si “devínskych radostí”.

Vaša
Ľubica Kolková
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Tohtoročné vianočné posedenie seni-
orov sa tešilo mimoriadne veľkému záuj-
mu. Spoločenská sála doslova praskala vo 
švíkoch. Kultúrny program bol netradične 
rôznorodý. Vianočné pásmo pre svojich 
starých rodičov, susedov či známych pri-
pravili všestranne nadané deti z materskej 
škôlky pod vedením pani učiteľky Denisky. 
A tak, ako pani starostka pri príhovore sľú-
bila, prišiel medzi nás aj kúzelník. Svojou 
profesionálnou zručnosťou rozveselil a po-
bavil malých i veľkých. Tradične lahodná 
kapustnica a zdravé devínske vínko posil-
nilo všetkých prítomných.

A to ešte zďaleka nebolo všetko. Elenka 
Cenká roztancovala sálu vtipnou „ Školou 
tanca“. Medzi tance mladosti každého se-
niora bezpochyby patril charleston či twist. 
A všetci sme neverili vlastným očiam ...ne-
zabudli sme a s radosťou na duši ostošesť 
sme tancovali, ako pred štyridsiatimi rok-
mi. Nálada bola veru znamenitá.

Veselá nálada nemala konca kraja. 
V priateľskej atmosfére sme spomínali na 
zašlé časy úspechov i susedských priateľ-
stiev . Pri ľudovkách sme si do sýtosti za-
tancovali i zo srdca zaspievali.

Ako spomienka na príjemné posedenie 
nie jednému z nás poslúži balíček so ži-
votodarným devínskym medíkom od pani 
starostky.

Úprimne ďakujeme všetkým ochotným 
organizátorom za príjemný večer.

Ing. Gizela Batovičová

Už sa stalo tradíciou, že kaž-
dý rok, na jeseň, býva v dome 
kultúry výstava šikovných rúk 
našich žien a mužov, ktorá je 
obohatená o rôzne zbierky oby-
vateľov Devína. Minulý rok to 
boli hrnčeky, tento rok bábiky. 
A veruže sme sa mali na čo po-
zerať. Bolo treba veľa práce, 
aby sa táto výstava uskutočni-
la. Preto mi dovoľte spomenúť 
tých, ktorí toto všetko vymysleli 
a zorganizovali. Chcela by som 
sa poďakovať pani Erike Majer-
skej, pani Olinke Mikulášovej 
a pánovi Vladkovi Majerskému. 
Dúfam, že ich nadšenie a inšpi-
rácia nás budú nadchýnať i po 
ďalšie roky. Ďakujeme za pekný 
zážitok!

Jana Šimoničová

PRÍJEMNÉ POSEDENIE

P E K N Ý 

Z Á Ž I T O K

Zakladacie dosky z r. 1946-7  
so školskou dokumentáciou
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...slová, ktoré sa v nedeľu, 12.12., rozlete-
li po celom Devíne. Približne 250 divákom 
predstavilo 42 devínskych detí svoju novú 
hudobnú show „Doktor Jajbolí“. Kto pri-
šiel, mal možnosť vrátiť sa do detského sve-
ta a nechať sa unášať nadanými mladými 
muzikálovými hercami a ich piesňami na 
krásnych obláčikoch spontánnosti, radosti 
a profesionálnych výkonov.

 Spomínam si, že všetko sa to začalo pred 
pätnástimi rokmi. Prvý vianočný program 
nacvičila Zuzka Bachoriková. O rok na to 
som sa do toho pustila ja – so Zuzkinou po-
mocou a tak sme v tom pokračovali niekoľ-
ko rokov. Odvtedy sme prežili už mnoho Via-
noc, moje deti vyrástli, ale stále si radostne 
spomínajú na krásne chvíle, ktoré zažívali 
práve počas nácvikov a vystúpení. 

Veľmi sa teším, že aj súčasné deti v Deví-
ne môžu prežívať tie čarovné okamihy. Ako 
som si všimla, deti sú stále rovnaké. Hra-

O tOm, že viac má ten ktO dá, ktO je duša láskavá, 
hnev a zlOsť, hádavOsť, preč Odletieť necháva

foto: ?????

vé, občas nezbedné ale vždy vnímavé. Pre všetkých sú to dlhé 
hodiny strávené prípravami na skúšky, potom nácviky, unava, 
nedostatok času... Ale sú to aj veselé a snaživé deti, milí rodičia, 
radosť z vydarenej skúšky... Je to tak. Martina láska k deťom, jej 
potešenie z vydarenej práce a veľa dobrých ľudí okolo robí tieto 
predstavenia tým čím sú.

Prajem Tebe, Martuška, aj Vám, deti, nech Vás ešte dlho baví byť 
spolu a nacvičovať takéto krásne predstavenia! Robíte to výborne! 

A Vy, ktorí ste detskú show ešte nevideli, neváhajte a v januári 
príďte na reprízu. Doktor Jajbolí vylieči každého!

Elena Cenká
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tajnÝ recept
Predvianočný čas a pečené dobroty prilákali na Devínsky peceň veľa malých 

i veľkých degustátorov. Porota to vôbec nemala ľahké. Všetky koláče, chlebíky 
či slané pochúťky boli nielen veľmi chutné, ale mnohé mali vysokú umeleckú 
hodnotu, nehovoriac o neobyčajných receptoch. 

Víťazom sa opäť stal Zolo Badin so synom Samkom. Spoločne upiekli SVOJ 
chlebík. Je jednoduchý a pritom veľmi chutný. Nuž, ponúkame Vám ich recept, 
vyskúšajte si aj VY upiecť domáci chlieb. Na jedno však nezabudnite: robte ho 
s láskou!

VÍŤAZNÝ RECEPT ZOLA BADINA – ZEMIAKOVÝ CHLIEB –
3 veľké alebo 7 malých zemiakov, 1 kg hladkej múky T650, soľ, ocot, 

rasca, 1dcl vlažnej vody, 2 ks droždia, cukor, na potretie: voda, soľ, vajíčko, 
1 syn :))
-  v šupke uvariť 3 veľké, alebo 7 malých zemiakov, uvarené ich potom postrú-

hať
-  1 kg hladkej múky T650, prípadne pol na pol s ražnou múkou
-  do 0,5 l vody dať 3-4 čajové lyžičky soli, 2 čajové lyžičky octu, trochu rasce
-  do 1dcl vlažnej vody 2 ks droždia + trochu cukru, nechať postáť kým začne 

kvasenie
-  všetko rozmiešať, rozvaľkať na doske, poprekladať na tretiny, preložiť na chr-

bát a 20 minút čakať
-  zas rozvaľkať, poprekladať na tretiny, preložiť na chrbát a 20 minút čakať
-  zas rozvaľkať, poprekladať na tretiny, preložiť na chrbát a položiť na múkou 

vysypaný, suchý plech, 20 minút čakať
-  pri teplote cca 280 °C piecť asi 40 minút
-  vybrať z pece, natrieť zmesou vody, soli a vajíčka (kvôli chrumkavej kôrke)
-  pri teplote cca 250 °C asi 40 min nechať dopiecť 

Prajeme Vám dobrú chuť! (red)

Mikuláš, čo nám dáš? 
Tak a predsa prišiel…. Toľko detí naňho čakalo. „Kulturák“ zase 

praskal vo švíkoch a tie nedočkavé hlásky detí: „Kedy už príde?...” 
Takto vyzeralo nedeľné popoludnie v DK Devín 5.decembra. Najprv 
všetky deti ochutnali úžasnú perníkovú chalúpku pani Hanzelovej, aby 
potom zvonením rolničiek privolali vytúženého svätého Mikuláša. 

Ten prišiel tentokrát bez anjela a bez čerta, ale zato s tým najpo-
volanejším pomocníkom. Vrece mu odniesol náš pán farár Gavenda. 
Potom si deti vypočuli pútavé rozprávanie Svätého Mikuláša o jeho 
veľkom srdci s túžbou rozdávať a deliť sa s každým núdznym člove-
kom o prijaté pozemské dobrá. Svojim príbehom sa Mikuláš pokúsil 
zasiať do detských srdiečok zrnko spolupatričnosti a nezištného pria-
teľstva. Po sladkej nádielke sa rozradostené deti s balíčkami v rukách 
rozbehli pozrieť na náš krásny vianočný stromček na námestí, ktorý sa 
veselo rozžiaril množstvom svetielok. 

Aj pre nás, rodičov to bol krásny zážitok. Vďaka Mikulášovi, pani 
Hanzelovej a kultúrnej komisii sme mali možnosť pozastaviť sa 
v predvianočnom zhone, nadýchať sa adventnej atmosféry a vychut-
nať si ju spolu s našimi ratolesťami. Ďakujeme vám za to z celého 
srdca. 

Dana Kotianová
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MENÁ SPOJENÉ S HISTÓRIOU DEVÍNA

Ten, kto sa vybral na prechádzku piatimi devínskymi 
pivnicami v piatok 19-teho alebo v sobotu 20-teho no-
vembra určite neoľutoval. A tí, ktorí okoštovali naše de-
vínske vínko sa určite potešili a pookriali. Všetko bolo na 
správnom mieste a v správny čas. Vinári, vínko, poma-
zánky, proste celá atmosféra. A prišlo Vás hodne. V piatok 
i v sobotu. A spravili ste nám radosť. 

Boli takí, ktorí koštovali iba ríbezľové („Veď to tu máte 
najlepšie“, tvrdili) i takí, ktorí prišli najmä za vidieckou 
dobrosrdečnou atmosférou („U vás je to akési iné ako 
inde“, hovorili).Všetko spečatil Beňo Halas, ktorý  po 
návrate zo sobotnej cesty po malokarpatských pivniciach 
vyhlásil: „My sa tu veru nemáme za čo hanbiť. Ani za 
víno, ani za pivnice.“ 

Tešíme sa na vás v máji na Pivniciach sv. Urbana!
Michal a Ľudka Šulovskí

MENO R A N D L

Martin RANDL bol devínskym 
richtárom, potvrdzujú to zachovalé ar-
chívne materiály v ktorých sa nachá-
dzajú prípisy z r. 1858-1859, ktorými 
oznamoval z pozície richtára vrchnos-
ti naliehavú potrebu opravy obecného 
hostinca a s radou prísažných bránil 
starobylé práva mestečka Devín na ča-
povanie vlastného vína.

Napriek skutočnosti , že sa na de-
vínskom cintoríne nachádza viacero 
hrobov s menom RANDL, meno sta-
rostu Martina tam nie je. Nenašla som 
tam ani hrob devínskeho farára P. RAN-
DL-a, ktorý žil v rokoch 1870 – 1930.

Z rodu RANDL-ovcov pochádzali 
aj Devínčania: 

RANDL Georg, lodivod,
RANDL Francz , lodný majster,
RANDL Karol , lodník, ktorý sa 

utopil v Dunaji
Cech vinohradníkov uvádza tiež 

meno RANDL (bez krstného mena) 
ako svojho člena. 

RANDL Lorencz bol obchodník 
s drevom (1878 – 1923), obchodoval 
do r. 1918. Pochovaný je so synom (čo 
predpokladám, nakoľko sa volá tiež 
Lorencz, jeho otcom sa stal vo svojich 
20. rokoch).Ml. Lorencz sa narodil v r. 
1898 a zomrel ako 19-násť ročný v r. 
1917.

RANDL st. zrušil svoj obchod s dre-
vom rok po smrti svojho syna, zomrel 

ako 45-ročný, 5 rokov po synovi. Ich 
hrob sa nachádza na našom cintoríne 
v odd. I (hrob č. 22 – 22a). Na našom 
cintoríne nájdeme aj hroby RANDL-
ovcov v odd I-hr.č. 120 RANDL Jozef 
(81 r.), 1823 – 1902. odd II. hr. č. 115 
a 115a RANDL Elizabet (65 r.), 1860 
– 1925. RANDL-Alois (79 r.), 1858- 
1937. odd. III. 1ch. RANDL Antónia, 
dat. nar. ? zomrela v r. 1912.

Z kroniky hasičov sa tiež dozvedá-
me, že dňa 4. 3. 1913 horel v Devíne 
dom mešťana Martina Randla.

Podľa záznamov p. Katariny Se-
lischkar, rod. Dichtler bývala rodina 
RANDL na pravej strane Dlhej ulice 
(Lange Gasse) dnešnej Kremeľskej 
vedľa rodiny Fux Michael a Sannwald 
Francz, o dom ďalej bývala p. Večer-
ková Hilda.

Záverom môžeme konštatovať, že 
členovia rodiny R A N D L prispeli k 
rozvoju Devína v širokej škále profesií 
od funkcie, richtára, farára , vinohrad-
níka, obchodníka i v najviac sa vysky-
tujúcom povolaní Devínčanov ktorými 
boli lodníci.

Spolok priateľov staroslávneho 
Devína sa už roky usiluje o zachova-
nie hrobových miest pre všetky staré 
hroby lokálneho významu prostredníc-
tvom MÚ MČ – BA-Devín. Niečo sa 
nám podarilo počas starostovania pána 
J. Paczelta.

Bude však všetko treba znovu ob-
noviť a zabezpečiť rušenie hrobových 
miest bez súhlasu MÚ –Devín tak na 
správe cintorína (Marianum) ako i na 
Magistráte hl. m. Bratislavy – jeho nad-
riadenému orgánu 

Výsledkom nášho snaženia je sku-
točnosť, že t. č. začalo zameriavanie 
hrobových miest, ktoré je potrebné pre 
vyhotovenie dokumentácie devínskeho 
cintorína Mestským úradom ochrany 
pamiatok.

Verím, že v budúcnosti už nenájde-
me na starých hroboch v Devíne lístoč-
ky-NEZAPLATENÉ, určené k LIKVI-
DÁCII .

V záujme presnejšieho zmapovania 
mien a rodov zo starej i novej histórie 
Devína dovoľujem si požiadať príbuz-
ných, pamätníkov a obyvateľov Devína 
o prípadné doplnenie resp. spresnenie 
mien spolu s ich činnosťou. Uvítam aj 
akúkoľvek dokumentáciu písomnú, fo-
tografickú a. i.

Všetko prevezmem proti podpisu 
a po zaevidovaní vrátim späť. Neváhaj-
te a zavolajte, prosím na č. tel.: 0904 
856 768

Spolu s Vami sa nám isto podarí 
zmapovať život v Devíne pre nastupu-
júcu generáciu obyvateľov a obdivova-
teľov Devína. 

Pavlína Rumanovská

deň OtvOrenÝch piviníc v devíne Vážení spoluobčania, čitatelia Devínčana,

prišiel čas, keď moje pracovné povinnosti ma 
natoľko zamestnávajú, že som sa rozhodla 
ukončiť svoju činnosť ako redaktorka Vášho 
Devínčana. To ale neznamená, že ma nebudú 
zaujímať naše radosti i starosti. Teším sa, že 
sa budem naďalej s Vami stretávať na našich 
milých podujatiach na námestí, v dome kultúry, 
v našich kaviarničkách, galériách, v krásnej 
prírode Devína.
Dovoľte mi aj osobne, Vám všetkým v Devíne, 
zaželať krásne Vianoce, veľa šťastia, zdravia 
a príjemných zážitkov v roku 2011! 

Vaša Magdaléna Rollerová
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KNIŽNICa INFORMujE

Naša knižnica Vám môže ponúknuť prvé 
dve audioknihy: 

MaRTIN KuKuČIN: „Pred skúškou,  
Z teplého hniezda“
číta Božidara Turzonovová
MICHaL VIEWEGH: „Povídky o lásce: 
Defilé lásky , Záhada“
číta Lukaš Hlavica

Audioknihy sa môžu stať Vašim dobrým 
spoločníkom na cestách autom, ale i v tomto 
predsviatočnom a sviatočnom čase Vianoc.

Ďalšie zaujímavé tituly:
PaOLO COELHO: „Víťaz je sám“ 
Autor je považovaný za jedného z najvplyv-
nejších spisovateľov súčasnosti. Jeho knihy 
vyšli v 150 krajinách sveta a boli preložené 
do 68 jazykov. Román „Víťaz je sám“ je 
sugestívnou úvahou o moci jednotlivca,  
jeho snoch, ktoré zničí úspech. Dej sa  
odohráva v prostredí módy a filmu.

jÁN SVOBODa: „Modelkou v padesáti“
PhDr. Jan Svoboda je psychológ. V jeho 
knihe nám približuje 36 príbehov z jeho 
psychologickej poradne.

RaFaELE GERMaINOVÁ:  
„Gin, tonic a uhorka“ 
Autorka je novinárkou, pracuje v La Presse. 
Tak ako jej prvý román „Rušná podprsenka“ 
sa i tento román stal bestsellerom a témou 
pre filmové spracovanie. V jej románe  
nájdete vášeň, omyly, hry a všetko  
čo život prináša. 

LuCIa SIPOSOVÁ: „ Hello. My name  
is anča Pagáčová“ 
Názov knihy je jedným z titulov jej krátkych 
literárnych postrehov z pobytu v Amerike. 
Štýl písania je odrazom mladosti samotnej 
autorky. Množstvo anglických výrazov si 
vyžiadalo prílohu v podobe malého prekla-
dového slovníka. Zoznámte sa s jej  
špecifickým pohľadom na Ameriku. 

RuTH RENDELOVÁ: „V ústrety smrti“ 
„Rozsudok v kameni“ 
Kriminálne príbehy od tejto autorky Vás isto 
zaujmú. 

aNONYM: „Ctihodný muž“ 
Sicílska mafia, všadeprítomná a všemocná 
v živote stredomorského ostrova. Autor sa 
skryl za označenie „anonym“ vediac, že  
jeho pravdivé svedectvo uvádzané v tejto 
knihe by ho mohlo stáť život.

KNIŽNICa ŽELÁ SVOjIM ČITaTEĽOM  
POKOjNÉ PREŽITIE VIaNOČNÝCH 

SVIaTKOV, V NOVOM ROKu VEĽa ZDRa-
VIa a VEĽa PEKNÝCH CHVÍĽ S KNIHOu.

Milé moje seniorky!
Rok sa pomaličky skláňa ku svojmu koncu. Čakajú nás najkrajšie 
a najláskavejšie sviatky v kruhu najbližších – Vianoce a pár dní 

po nich príchod nového roku, ktorý nám prinesie určite veľa 
neopakovateľne príjemných dní. Ako Vás už troška poznám, tých 

slniečkových bude určite omnoho viac, než tých zamračených. 
A keby predsa len mali prísť tie horšie, tak sa treba určite vybrať 

každý pondelok do telocvične na „CVIČENIE SENIOROV“,  
kde sa už skoro rok stretáva „partička“ skvelých ľudí.

ZaČÍNaME CVIČIŤ: 10.1.2011 (pondelok) o 16:45 hod.

Všetkým Vám želám pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom 
roku nech je toľko zdravia a lásky okolo Vás, koľko každá unesie!

Vaša pohybová inštruktorka, Elen

PILaTES
začína 11.1.2010

 o 18:30 hod. v DK Devín.

DEVÍNSKA TANCOVAČKA...

...alebo „folklórny ples“. Ale isté je, že myšlienka, ktorá nadchla hŕstku nadšencov 
pred štyrmi rokmi sa zapáčila a tancovať sa bude! Pod nôžky bude hrať, ako vlani, ľudová 
hudba zo Zuberca. Originálny program opäť pripravujú ostrieľaní, tancachtiví Devínča-
nia. Súčasťou programu je tombola. Výťažok z nej, ako každoročne, pôjde na kultúrno-
spoločenské aktivity v Devíne, predovšetkým detské. 

Odporúčame prísť v kroji, alebo aspoň symbolicky doplniť oblečenie niečím, čo zosta-
lo doma v truhlici po starých rodičoch.

PROSÍME ochotných Devínčanov, aby nás podporili a nosili ceny do tomboly Elenke 
Ďurišovej. 

POZÝVAME všetkých, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do programu spevom, tancom, 
hrou na hudobný nástroj, či hovoreným slovom, aby sa k nám pridali. 

VYZÝVAME mužov, ktorí majú fujary, aby sa ozvali a pridali k nácvikom.

 deň: 29.1.2011 čas: od 19.00 hod.
 miesto: DK Devín  vstupné: 25,00 € na osobu 

vo vstupnom je zahrnuté: uvítací drink - pálenka, na stoloch vínko, minerálka,  
večera teplá, studená formou bufetových stolov, polnočná kapustnica

predpredaj lístkov: DK Devín, Bar u kniežaťa Rastislava od 11.1.2011 
info na t.č.: 0903 233 161
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Závisí to od vnútorného rozpoloženia, nie od 
vonkajšieho bohatstva. Sociologické prieskumy 
hovoria dokonca o nepriamej úmere. Čím človek 
viac má, tým viac prázdnoty a nepokoja zakúša. 
Neznamená to hľadať chudobu, ale seba samé-
ho. Bohatstvo je vo vnútri a vo vzťahoch. Práve 
o tom je aj advent. Vystihuje to aj etymológia: 
Bohatý je ten, kto má Boha, majetný je človek, 
ktorý má majetok.

Netreba kritizovať reklamu, skôr otvárať oči 
pre to podstatné. Na druhej strane možno práve 
táto reklamou navodená atmosféra veľmi mno-
hým ľuďom pripomenie, že vôbec nejaké Viano-
ce existujú a zobudí tú hlbokú nostalgiu v duši.
Marián Gavenda

Má zmysel advent aj pre neveriaceho?
Neviem, neveriaceho človeka som ešte ne-

stretol. Aj keď advent a Vianoce sú v podstate 
otázkou liturgického života praktizujúcich kres-
ťanov, žili by ho chorým spôsobom, ak by sa ne-
premietol aj do bežného života. Práve z tohoto 
kultúrneho adventu môže čerpať každý. Každý 
sa potrebuje zastaviť, pýtať kam smeruje to 
množstvo jeho jednotlivých námah, upratať si 
priority. To nepríde samo.

Prečo je potrebné sa pripravovať na Via-
noce aj vnútorne?

Už sme to vlastne povedali. To podstatné je 
vnútorné rozpoloženie. Z času na čas si treba po-
upratovať aj v duši. Žiaľ, je to naruby, práve čas 
stíšenia poznačuje dnes najväčší zhon. 

Ako sa to dá urobiť práve v dnešnom zho-
ne? Práca, rodina, reklamy, nákupy ...

Prestať sa ponáhľať. Vidíme, že čím máme 
rýchlejšie auto, rýchlejší internet a toľko iných 
prostriedkov, čo nám „šetria čas“, tým me-
nej máme samotného času. Čas totiž nemožno 
„mať“. Prežívanie času závisí od rozpoloženia 
vnútra v prítomnej chvíli. Radím to cez každý 
advent: nielen si kúpiť adventný veniec, ale na-
ozaj každý deň na pár minút tú sviecu na ňom 
zapáliť a zotrvať v tichu. Skúste to čo len de-
sať minút, ale naozaj denne, a uvidíte, ako veľa 
cez ne prežijete. To isté aj rodičia spolu s deťmi. 
Možno si k tomu prečítať nejaký meditačný text, 
pre deti rozprávku a opäť ho nechať doznieť v ti-
chu a v spoločnej blízkosti.

Ako sa dá dnes zastaviť, keď sa stále nie-
kam ponáhľame? Niektoré veci nepočkajú.

Je to možno začarovaný kruh, ale až keď 
sa človek zastaví, zistí, že sa nemusí ponáhľať. 
Väčšinou si povieme: dnes sa budem ponáhľať, 
aby som si vytvoril čas pre seba, aby som potom 
mal čas... A tá chvíľa neprichádza. Treba začať 
opačne. Rusi majú zásadu: „poseď pred cestou“. 
Keď som sa ako turistický sprievodca lúčil vo 
vlaku so skupinou, mal som sklon prejsť z kupé 
do kupé a rýchlo aspoň podať každému ruku. To 
bolo neprípustné. „Posedi pered darogoj!“ Zistil 
som, že ak si aspoň na minútu ku nim sadnem, 
porozhliadnem po každom, poviem zo dve slová, 
je to oveľa krajšie, než pri každých dverách dve 
minúty vysvetľovať, že už nemám na to čas. 

Pokojné, príjemné, požehnané  
Vianočné sviatky v kruhu rodiny
a veľa šťastia, zdravia, úspechov  

a pohody Vám v Novom roku  
2011 želá redakcia  

Devínčana

Nelezú vám na nervy vianočné reklamy 
už od konca októbra?

Kedysi sa v advente spievali iné piesne – 
obsahom i nápevom –, boli roráty, rôzne zvyky, 
deti mali adventný kalendár, chystali ozdoby na 
stromček, figúrky do betlehema, rôzne „dobré 
skutky“. Až cez polnočnú zaznela „Tichá noc“. 
Malo to svoju gradáciu. To nie je len nostalgic-
ké spomínanie. Človek dnes nevie čakať. V ča-
kaní je čaro a hĺbka sviatku závisí od prípravy. 
Keď človek, počnúc dieťaťom, má hneď po čom 
túži, hneď aj túži po niečom inom. Prichádza 
buď nuda alebo rastúci, až chorobný nepokoj. 
Reklama sa snaží „poštekliť“ Vianocami, aby 
predala čím viac tovaru. Pokoj, láska, stretnutie 
s Bohom sa však nedá kúpiť. Netreba kritizo-
vať reklamu, skôr otvárať oči pre to podstatné. 
Na druhej strane možno práve táto reklamou 
navodená atmosféra veľmi mnohým ľuďom 
pripomenie, že vôbec nejaké Vianoce existujú 

a zobudí tú hlbokú nostalgiu v duši. A verím, 
že komerciou sa ľudia postupne presýtia. Už to 
vidno.

Z Vianoc môžeme mať pomaly „hokej“. Ča-
káme Ježiška, Santa Clausa, či deda Mráza?

Ten hokej, či skôr kultúrny guláš vznikol po-
pletením pojmov. „Dedo mráz“ bol u nás otáz-
kou systematickej propagandy, ktorá chcela vy-
mazať Vianoce. Santa Claus súvisí s Mikulášom 
a ten si s Ježiškom rozumel. Skôr považujem za 
úplné zblbnutie, ak sa v niektorých krajinách 
nemôžu používať na pohľadniciach a podobne 
vyslovene kresťanské symboly Vianoc, vraj aby 
to neurážalo iných. Mňa by urážala práve takáto 
ideová totalita. Podstatné je však v advente ob-
javiť seba i pravé Vianoce.

Zhováral sa Radovan Pavlík

A toto sú najlepšie lieky z muzikálu JAJBOLÍ

autori fotografií v tomto čísle: vianočný stromček: Peter Mikuláš,  
posedenie seniorov: Peter Mikuláš, bábiky na vystave: Matej Cenký,  

doktor Jajbolí: Juraj Kotian, tajný recept: Matej Cenký, Mikuláš: Peter Mikuláš 


