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Práce na ihrisku pokračujú
viac na str. 3

Jeseň pani bohatá..
je tu spoľahlivo nazad a presne – ako píše pani
Rázusová – Martáková v milej detskej básničke maľuje všetko do zlata a plní komory i pivnice. Že
akými dobrotami, o tom sme sa mohli presvedčiť
hneď na dvoch kulinárskych podujatiach. Úspešným letným „predjedlom“ z kuchyne Bratislavského okrášľovacieho spolku bol Ríbezľový Devín na
parkovisku pod hradom, kde okrem našich vinárov
s ich vychýreným ríbezlákom ponúkali rôzne iné ríbezľové produkty mnohí ďalší predajcovia. Napriek
nepriaznivému počasiu sa pri pestrom programe
po ríbezľových dobrotách len tak zaprášilo a všetkým organizátorom je už teraz jasné, že stáli pri
zrode novej tradície a že o rok sa tu stretneme
znova. Druhú ochutnávku dobrého devínskeho vínka a burčiaku nám pripravili naši vinohradníci spolu
s Paľom Murínom z kultúrnej komisie na námestí
pred kostolom, na tradičnom Devínskom vinobraní.
Je radosť pozerať sa (a ešte lepšie koštovať), ako
sa obnove vinohradníckych tradícii v Devíne darí.
Čoraz viac sa však ozývajú hlasy, že námestie je
už pre takéto podujatia malé, tesné, a že veď poďme s nimi tiež na parkovisko pod hrad. Sú rôzne
argumenty za i proti. Za jedno „za“ môže aj vynovený a upravený priestor pod lipami vedľa hotela.
Je na mieste srdečne sa poďakovať za pomoc pri
jeho realizácii našim hlavným partnerom – Bratislavskému samosprávnemu kraju, firmám Záhrady
Devín a Víno Mrázik Devín. Ale nazad k otázke – čo
poviete milí Devínčania ?– zachovať „malé, milé,
naše“, hoci komornejšie podujatia ako doteraz na
námestíčku v centre, alebo sa presunúť na parkovisko a dať tak priestor ich rozrastaniu sa i otvoreniu sa ďalším návštevníkom? Ste za presun, či proti?
Prečo? Máte iný návrh? Sami s niečím pomôžete?
Budem rada ak nám dáte vedieť svoj názor.

Devínski hasiči

viac na str. 4

Jesenná nádielka je však v Devíne oveľa pestrejšia a zďaleka nie ukončená. Horšia, lepšia i taká „vo
vývoji“. Hlavy v smútku máme zo zosuvu na Štítovej
ulici, kvôli ktorému bolo potrebné na mieste vyhlásiť
mimoriadnu situáciu. Popri odstraňovaní tejto havárie
sa ukazuje, že seriózne riešenie ktoré by vygenerovalo
opravenú komunikáciu v súlade s normami a zároveň by zabránilo ďalším hroziacim zosuvom vysoko
prekračuje možnosti nášho rozpočtu a žiaľ nás limituje aj nútená správa. Podľa právneho odporučenia
a rozhodnutia poslancov preto požiadame o pomoc
magistrát formou odzverenia tejto komunikácie z našej správy, čím by sa otvoril priestor pre riešenie tejto
patovej situácie. O vývoji celej veci vás budeme priebežne informovať.
Ďalšou súčasťou tej radostnejšej časti nádielky
sú napríklad naši hasiči. Že nová krv, nová technika
a zlepšenie podmienok pre ich prácu prináša prvé
ovocie sa dočítate ďalej v čísle. Z tých pracovných nádielok spomeniem napríklad nové dopravné značenie
pri Srnčíku, konečne opravované cesty Kremeľská,
Hradná a Mládežnícka a stresy s tým spojené, ale
aj ďalšie kroky pri príprave Územného plánu zóny
Devín I. K tejto i ďalším témam pripravujeme verejné zhromaždenie občanov na ktoré verím že prídete
v hojnom počte.
Väčšiu podporu a ďalšie pracovité ruky by v jeseni určite privítali naši mladí poslanci budujúci nové
detské ihrisko na ulici K zlatému rohu. Ste po lete
oddýchnutí a chcete a viete im pomôcť? prihláste
sa u niektorého z nich (prielozny@devin.sk, roller@
devin.sk alebo sulovska@devin.sk). Lebo to, že nové
detské ihrisko Devín naozaj potrebuje je bez debaty.
Len na krátkej podvečernej vychádzke po Devíne som
postupne stretla hneď 3 tehotné brušká :). Takže tu
je na mieste aj najväčší kus radosti z balíka našej
jesennej nádielky o ktorý sa chcem s vami podeliť
– radosť z novej triedy v materskej škôlke, ktorú sa

Vinobranie v Devíne

●

Ev. č. 4548/12

viac na str. 5

nám podarilo otvoriť v tomto školskom roku v zrekonštruovanej časti Žigraiovej kúrie ...
Viem, nezachytila som všetko dianie v Devíne, to
sa jednoducho nedá. Dá sa však o ňom, i o tom čo
nás v najbližšej dobe čaká podebatovať v prípade
záujmu osobne. Teším sa na náhodné či dohodnuté
stretnutia s vami milí susedia.
Peknú jeseň prajem všetkým!
Ľubica Kolková starostka
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K ni ž nica inf o r m u j e
a ponúka návrat k literárnej klasike
Erich Maria Remarque, vlastným
menom Erich Paul Remark, sa narodil v rodine kníhviazača a kníhkupca 22.6.1898
v Osnabrucku a zomrel 25.9.1970 v Locarne. Vyštudoval univerzitu v Münstere.
Žil striedavo v Nemecku, Švajčiarsku a v
USA, kde získal aj občianstvo. Bol mužom
mnohých povolaní. Pracoval ako účtovník,
obchodný cestujúci, reklamný pracovník,
učiteľ, organista a redaktor. Jeho nenaplnenou túžbou však bolo stať sa hudobníkom
alebo maliarom. Bol tiež dobrovoľníkom
v I. svetovej vojne. Jeho diela s vojenskou
tematikou preto pôsobia tak pravdivo a hlboko ľudsky. Naša knižnica má tieto jeho
diela: Iskra života, Čas života a čas
umierania, Noc v Lisabone, Cesta
späť, Traja kamaráti, Čierny obelisk,
Na západe nič nového, Miluj blížneho
svojho,Víťazný oblúk,Tiene v raji.
Theodore Dreiser sa narodil v USA
v štáte Indiana 27.8.1871 v rodine nemeckého emigranta, zomrel v Kalifornii
28.12.1945. Bol dramatikom, prozaikom
a novinárom. V svojich dielach vynikajúco
opisuje sociálne pomery ako aj ich sprievodné javy vo svojej dobe. Román Americká tragédia bol dvakrát sfilmovaný v r. 1931
a v r. 1951.T. Dreiser patrí medzi najväčších
amerických spisovateľov a jeho tvorba je
považovaná za klasiku a kľúčovú časť americkej literatúry. Naša knižnica Vám ponúka: Americká tragédia , Sestra Carie ,
Jenny Gerharthová
Jozef Cíger-Hronský, jeho rodným
mestom bol Zvolen (23.2.1896), zomrel
13.6.1960 v Argentíne. Bol učiteľom, maliarom a redaktorom. Dlhých 17 rokov
(1928-1945) bol redaktorom časopisu
pre deti „Slniečko“. Od r. 1933-1940 bol
tajomníkom Matice slovenskej a v rokoch
1940-1945 jej úspešným predsedom, ktorý
sa zaslúžil o jej rozvoj i prosperitu. Nemalú
zásluhu mal i na vzniku Neografie v Martine, inštitúcie, ktorá dlhé roky zásobovala
kvalitnými publikáciami nielen slovenský,
ale i zahraničný knižný trh. Jeho diela vychádzali v angličtine, češtine, polštine, ruštine a maďarčine. V r. 1945 emigroval pred
komunistickým prenasledovaním najskôr
do Rakúska, následne do Talianska a Argentíny, kde sa usadí v meste Luján. Po páde
komunizmu bola jeho osobnosť plne rehabilitovaná občiansky, politicky i umelecky.
V r. 1993 boli jeho pozostatky prevezené z
Argentíny do Martina, kde je pochovaný na
Národnom cintoríne. V knižnici máme veľa
jeho detskej literatúry, ale i iné, ako napr.:
Chlieb, Vo voze štastia , Budatínskí
Frgáčovci, Podpolianske rozprávky,
Jozef Mak a iné poviedky a z edície
Zlatý fond jeho kompletné dielo.
Príjemné jesenné večery s dobrou knihou
Vám praje
Vaša knižnica
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Čo máme spoločné? Rieku DUNAJ
III. pokračovanie.
SLOVENSKO – BRATISLAVA: Nie je
náhodné, že uzlové body na úseku Dunaja pretekajúceho cez Slovensko sú Devín,
Bratislava, Komárno a Štúrovo. Tieto vznikli
z pôvodných dôležitých starých lokalít, ktorým Dunaj poskytoval prirodzenú obchodnú,
obrannú i útočnú líniu.V rôznych historických
obdobiach sa medzi nimi presúvalo ťažisko
strategického, politického i hospodárskeho
významu. Napríklad významnou súčasťou
hraničného systému rímskeho impéria boli
nepreniknuteľné močiare, lesy, rieka Dunaj
a jej výbežky, ako i okolité opevnenia a stanice. Takýmito teritóriami na Slovensku boli
Bratislava, Devín a Komárno. Sláva Devína
spočíva v epoche veľkomoravskej a v protitureckých bojoch dôležitú úlohu zohralo najmä
Komárno a Štúrovo. Hlavné mesto SR nebudem podrobne opisovať, nakoľko ho isto každý pozná - veď náš Devín je jednou zo 17 jej
mestských častí. Bratislava je najpríťažlivejšia
svojím historickým centrom, hradom, kaštieľmi, kostolmi, divadlami a hudobnými produkciami. Množstvo múzeí a galérii ponúka nielen
pohľad do histórie, ale i do súčasnosti. Obraz
Bratislavy sa mení k lepšiemu z roka na rok
nielen zásluhou údržby starej architektúry, ale
i výstavbou novej. Dunaj zohrával vždy dôleži-

A h o j na ro zl ú čk u
„Vodáci a vodáčky Ahoj!“ – takto sa s nami
vždy lúčil predtým než nás zodpovedne vypravil na vodu na splav. „Ahoj starostka, máš
chvíľu čas? potreboval by som...“ začínal diskusie keď na úrad prišiel vybavovať čosi vo
verejnom záujme – spravidla šlo vždy o priestor pre jeho milovaný šport, o vysnívanú lodenicu v Devíne, alebo sa snažil riešiť iné lokálne problémy. „Ahoj“ s typickým úsmevom
rozdával aj len tak pre radosť pri náhodných
stretnutiach. Správa o smrti Zvona Bartoviča zaskočila mnohých z nás. Zvono žil
s Devínom a pre Devín prakticky od začiatku

tú úlohu pri vzniku obchodných ciest preto sa
aj v Bratislave konali významné medzinárodné
trhy, ktorých tradícia sa zachovala až do dnešných dní. Vo svete dobré meno šírili Komárňanské lodenice, v ktorých sa vyrobili mnohé
luxusné lode. Bratislavské lodenice boli známe
výrobou osobných vojenských lodí s nízkym
ponorom, ktoré vzbudili v r. 1698 záujem
i u cára Petra Veľkého a preto ich aj navštívil a
zapísal sa do pamätnej knihy devínskych lodníkov. Tak ako sa menili mestá na Dunaji, tak sa
menil aj samotný Dunaj. Jeho brehy premostilo mnoho nových mostov, vzniklo veľkolepé
vodné dielo Gabčíkovo a celkovo ožila Dunajská plavba osobná i nákladná. Na stosedemdesiat kilometrovom úseku, ktorým Dunaj prechádza územím Slovenska, vytvára prekrásnu
scenériu. Pri Komárne sa miestami rozlieva
až do šírky jedného kilometra a pri krátkom
úseku pri Štúrove sa zužuje a vchádza do zalesneného terénu pri Kováčskych kopcoch.
Z Kováčskych kopcov je vidieť i sútok Dunaja s Hronom. Dunaj je našou životodarnou
riekou nielen pre ľudí, ale i pre faunu a flóru.
Pohľad na jeho mohutný tok v nás vyvoláva
úctu k jeho sile a radosť z jeho krásy. Želajme
si, aby nám ešte dlho vydržali príjemné pohľady z pekne upravených nábreží nášho Dunaja
Pavlína Rumanovská

svojej pedagogickej pôsobnosti, či už ako mladý
učiteľ, potom ako zástupca riaditeľa na škole v
Devíne a neskôr ako riaditeľ školy v Devínskej
Novej Vsi, kam chodili aj naše deti. Pri správe
Devína dlho pomáhal oficiálne vo funkcii poslanca miestneho zastupiteľstva, i neoficiálne po
svojom odchode do dôchodku, lebo mu to jednoducho inak asi nedalo.V jeho aktivitách ho po
krátkej a ťažkej chorobe zastavila až neúprosná
Dáma s kosou, paradoxne v prvý deň školského
roku, 5.9.2016. Môžeme Ti tak, Zvono, už len
mocne ako si nás učil zvolať „Ahoj“ ku Tvojej
poslednej plavbe. Česť Tvojej pamiatke.



Za Devínčanov, Ľubica Kolková
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Detské ihrisko na ulici K Zlatému rohu žije 
Vďaka vyzbieraným peňažným
darom od Devínčanov, 2% z daní
viacerých rodičov z minulého roku
a snahe niekoľkých jednotlivcov sa
budúce devínske detské ihrisko v
septembri opäť trochu priblížilo k
cieľu. Ďakujeme za postavenie múrika pánovi Romanovi Martinkovi a
firme Zreuz za revitalizáciu a úpravu terénu!
Na jar sa chystáme kúpiť prvé
hojdačky a pieskovisko. Veríme, že
hneď po zime budeme môcť usporiadať aj oficiálne otvorenie, na
ktoré vás všetkých malých aj veľkých už teraz srdečne pozývame.
Ak máte otázky, prípadne by ste
nám chceli pomôcť, budeme veľmi
radi ak sa s nami spojíte aj telefonicky na čísle 0948 044 114.
Vopred ďakujeme!
Realizačný team ihriska

Deň Detí Devína
... sme oslávili v Kultúrnom dome sedemnásteho júna Vernisážou detských výtvarných prác z Ateliéru Devín. Naši umelci sa pochválili svojimi dielami, ktoré vznikali počas celého školského roka.
Z pódia nám zvesela zahrali a zaspievali šikovní hudobníci. Pre hladošov prichystala občerstvenie Katka zo „Školičky chutí“, najviac pochutilo ovocie v čokoláde :) A prišiel aj kúzelník Talostan. Deti potešili veselé okuliare na vyfarbovanie a behanie po dvorčeku. Nestihli ste Deň Detí a
vernisáž? Aj keď krehkú keramiku a originálne leporelká si už tvorcovia odniesli, do konca októbra si môžete vo foyer pozrieť kresby a
maľby. A ja ďakujem všetkým, ktorí
mi pomohli DDD
pripraviť.
Mira Materáková
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D E V Í N ski hasiči D E V Í N ski hasiči D E V Í N ski hasiči
Milí Devínčania,
máme tu pre Vás ďalšie informácie o dianí v našom Dobrovoľnom hasickom zbore v
Devíne od posledného článku v Devínčanovi.
Letný čas sme využili na trénovanie zručností a získanie skúsenosti, ktoré sme zúžitkovali
na súťažiach. Vyhradený čas sme venovali na
údržbu a opravu zverenej techniky.
Zúčastnili sme sa viacerých súťaži:
Devínska Nová Ves – 27.8.2.016 získali sme 2. miesto Petržalka okresné kolo
- 29.8.2016 celkové 3. miesto Dúbravka –
3.9.2016 sme obsadili 2. miesto Záhorská
Bystrica – 17.9.2016 na dvoch súťažiach 1. a
2. miesto, čím sme si vybojovali aj prvý zápis
na Putovný pohár starostu obce Záhorská
Bystrica. Pre úplné získanie Putovného pohára
musíme získať 1. miesto tri krát.

Peknými výkonmi a umiestneniami na hasičských súťažiach reprezentujeme a zviditeľňujeme aj našu mestskú časť Devín a preverujeme aj našu odbornosť a pripravenosť pre
prípadný zásah. Realizovali sme aj požiarne
dozory na podujatiach ako Celonárodnú slávnosť pri príležitosti 280. výročia výstupu Štúrovcov na Devín, hudba Európy Devín a na akcii Ríbezľového Devína. Na akcii Sídliskový boj
Ružinov sme pripravili ukážku hasičskej techniky. Dňa 2.7.2016 sme zasahovali na Slovanskom nábreží vo večerných hodinách, pri zaplavenej ceste pri prívalovom daždi.
Zabezpečili sme odvodnenie plochy
pre prejazdnosť hlavnej komunikácie. Viac kráť sme čerpali vodu aj z
komunikácie pod hradom Devín po
prívalových dažďoch. Dňa 3.7.2016
sme pomáhali Bratislavským hasičom pri zosuve
svahu na Štítovej
ulici v Devíne.
Touto cestou
chceme poďakovať naším Devín-

skym hasičom a hasičkám za ich reprezentovanie našej mestskej časti Devín na súťažiach
a aj ich pracú pri výjazdoch a ďalšej činnosti.
Taktiež chceme poďakovať za spoluprácu
miestnemu úradu ako aj našim sponzorom
a sympatizantom.
Informácie a aktuálnom dianí v našom hasičskom zbore nájdete na www.facebook.com
pod DHZ Devin.
Vaši Devínski hasiči

V DOME KULTÚRY DEVÍN PREBIEHAJÚ
NASLEDOVNÉ CVIČENIA:

OPRAVA POVRCHOV
KOMUNIKÁCIE
Oznamujeme Vám, že v dňoch od 26.09.2016 do 12.10.2016
bude realizovaná oprava povrchu komunikácie Kremeľská
v úseku od Slovanského nábrežia. Zároveň v dňoch od
10.10.2016 do 26.10.2016 sa bude realizovať výmena
povrchu komunikácie na Hradnej u lici a Mládežníckej ulici
v úseku od Kaderníctva Jana Proftová okolo pamätníka obetiam
z I. svetovej vojny s pokračovaním na Mládežnícku ulicu.
Za sťažené podmienky prejazdu cez tieto komunikácie sa
vopred ospravedlňujeme.

KALANETIKA		
PONDELOK
9:30 – 10:30 h.
Viac informácií na facebooku v skupine:
„Kalanetika nielen pre mamičky v Devíne“.
Cena sa odvíja od počtu cvičiacich. Min. počet cvičiacich je 4 osoby.
JOGA
UTOROK
18:00 – 19:30 h.
Koná sa iba v prípade dostatočného počtu cvičiacich.
Cena cvičenia je 4 eurá.
KALANETIKA
PIATOK
9:30 – 10:30 h.
Viac informácií na facebooku v skupine: „Kalanetika nielen pre
mamičky v Devíne“. Cena sa odvíja od počtu cvičiacich.
Min. počet cvičiacich je 4 osoby.
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D e v í nsk e vin o b r ani e 2 0 1 6
Leto akoby ani nechcelo skončiť. Niežeby bolo v lete pekelne horúco, skôr naopak, iba príjemné teplo. Zato teraz v septembri sa slniečko
nechce vzdať svojho najvyššieho postu a každý deň sa usmieva a usmieva. Na Devín, na nás, na vinohrady, na hrozno a na burčiak. A to je už
sladučkou zvesťou oberačiek, prešovačiek a vinobraní.
Aj naše vinobranie na Devíne sa nieslo v úžasnej chuti pravého hroznového burčiaku, sladšieho i rezkejšieho.V chuti vínka bieleho, červeného i ríbezľového. Návštevníci tento rok nečakali na zotmenie a obsadili námestie už od začiatku akcie. Tradičný
program pre deti a napínavá tombola vniesla súťažné napätie do pohodovej vidieckej atmosféry. Živá kapela známymi hitmi
vygradovala večer do tanečnej veselice a vytiahla na parket všetkých tancuchtivých vinobrancov.
Ešte kapurkové deci na záver, rozlúčenie sa so susedmi a zase niekedy nabudúce na námestí...
Peter Distler, začínajúci vinár

F R A N Z K A M P ER V D E V Í N E
V nedeľu 2. októbra 2016 sme mali veľmi milú a zaujímavú návštevu
- vinára pána Franza Kampera z Donnerskirchen pri Neusiedlersee,
ktorý bol v Devíne pred pár mesiacmi so skupinou kolegov na ochutnávke Devínskeho ríbezláku. Hneď vtedy sa mi prihovoril a vravel, že
s Devínom (Theben) má nejaké historické vzťahy.
Pred niekoľkými dňami mi napísal, že dnes príde kvôli svojmu výskumu
rodinnej histórie. Priniesol kópiu dvoch strán Kráľovských kníh (Libri
Regii A57) z maďarského štátneho archívu, aj s nemeckým prepisom
pôvodného latinského textu. Z neho vyplýva, že v auguste 1572 Franz
Kamper so svojou manželkou Annou Grinberger kúpili na Devínskej
Kobyle vinohrad zvaný Herzog a že uhorský kráľ ich oslobodzuje od
platenia daní z výnosov z tohto vinohradu.
Zaujímavé informácie o histórii rodiny Kamperovcov sa daju nájsť na
stránkach Archeologického múzea SNM, ktoré sídli v pôvodnej Kamperovej kúrii na Žiškovej ulici č. 12. „Medzi príbytkami poddaných na
úpätí hradného kopca stálo aj niekoľko opevnených objektov – kúrií,
ktorých šľachtickí majitelia boli oslobodení od platenia daní. V 60. rokoch 16. storočia vybudovali pri ceste vedúcej pozdĺž Dunaja na Devín

kamenný objekt slobodného pána Františka Kampera (Khampera).”
Kamperovci vlastnili v Dolnom Rakúsku hrad Scharfeneck a rovnako
nazvali aj svoju kúriu v Bratislave. Pred kúriou bola hlboká priekopa,
cez ktorú sa spúšťal padací most. Nad bránou bol kamenný rodinný
erb Kamperovcov a tabuľa s nápisom „LIBERA CvRIA SChARFENEK
VOCATA FRANCISCI KHAMPERI“, ktorá sa teraz nachádza na nádvorí v múre východného krídla na prízemí.V nápise je zašifrovaný rok
1565 zrejme ako dátum postavenia kúrie.
Ďalšie zaujímavé informácie napr. o prvom poštovom úrade v Bratislave v súvislosti s Kamperovcami sa môžete dočítať na spomínanej
stránke Archeologického múzea SNM.
S pánom Kamperom sme sa dohodli, že ostaneme v kontakte. Radi sa
dozvieme a zverejníme výsledky jeho bádania, ktoré
sa budú týkať Devína.
Augustín Mrázik,
devínsky vinár
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Parkovanie pred Srnčíkom
je už organizovanejšie
Pamätáte, ako sa zvyklo parkovať v okolí Srnčíka? Pre lepšiu ilustráciu
si pozrite porovnanie na obrázkoch. Toto parkovisko je jedna z mála
miest v Devíne, kde my ako mestská časť môžeme územie navrhovať
podľa vlastných predstáv. Preto sme v spolupráci s Lukášom Rollerom
a stavebnou a dopravnou komisiou dali vypracovať
projekt, ktorý by toto územie dal trochu do poriadku, v rozsahu schválenom dopravným policajtom
z magistrátu.
Igor Prieložný,
poslanec MČ BA Devín
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H A N K I N E T E K V I C OV É R I Z OTO
Potrebujeme:
- Hokaido tekvica
- 1 cibuľa
- 300g ryže Arborio na rizoto (ak nezoženiete, môže
byť aj obyčajná guľatozrnná ryža)
- Maslo
- 1,5 l kuracieho vývaru
- 1-2dcl bieleho vína
- parmezán
- soľ, čierne korenie
- ľubovolné bylinky (ja používam bazalku, šaľviu...)
Postup:
1. Tekvicu ošúpeme, vydlabeme vnútro a pokríjame na
kocky cca 1x1cm. Cibuľu nakrájame na drobno.
2. Rozohrejeme hlbšiu panvicu/wok/hrniec, rozpustíme
maslo a na ňom opečieme nakrájanú cibulu.
3. Pridáme kocky tekvice a opekáme cca 10min.
4. Pridame ryžu, zamiešame a hneď prilejeme vino. Za
stáleho miešania sa víno postupne odparí.
5. Začneme pridávať vývar, postupne prilievame žufanky
vývaru a pri miernom ohni miešame, až kým ryža nezmäkne.
6. Rizoto má mať krémovú konzistenciu, keď ju dosiahneme, pridáme ešte trošku masla a hrsť parmezánu.
7. Dochutíme soľou, čiernym korením a bylinkami podľa
vlastnej chuti.
8. Pri podávaní je výborné, ak rizoto ešte polejeme rozpusteným maslom so šaľviou. Pridá to krásnu vôňu a
príjemnú chuť. Komu by bolo málo, môže si navrch
nastrúhať ešte parmezán.
Dobrú chuť vám praje Hanka Böhmová

Z L O D E J I N A D E V Í N S K E J KO B Y L E

Boli to evidentne len náhodou prechádzajúci turisti, ktorí sa až na
mieste rozhodli nielen si odtrhnúť pár strapcov do úst na osvieženie
Ešte v polovici júla ma pán Štefan Vlček, celý nešťastný, zavolal hore (s čím ani ja nemám problém), ale zrejme narýchlo „obrali“ pár kíl
na Devínsku Kobylu, aby mi ukázal, čo sa mu prihodilo. V jeho ríbezľo- (možno 20 – 30) do nejakej tašky, čo mali so sebou. Keby to niekto
vom sade niekto narýchlo pooberal asi 35 kríkov na „hlavnej ceste“ v plánoval a chcel ukradnúť viac, vyzeralo by to inak.
sade – v širšom rade, ktorý používame na prejazd autami pri práci v
Hoci som pánovi Vlčekovi odporúčal, aby zavolal políciu a nechal
ríbezliach. Poslúžil si pritom mojimi plastovými bedničkami, ktoré boli to vyšetriť, on to radšej nechal tak. Ťažko by sa čo len špecifikovala
zložené obďaleč a ktoré sme používali na sedenie pri oberaní.
spôsobená škoda a aj tak by naša polícia nikoho nechytila...
Kríky boli pooberané nedôsledne, len z povrchu, vnútri kríkov bolo
Preto o tomto prípade píšem aspoň na tomto mieste, aby to len
ešte dosť ríbezlí, ale málo na to, aby sa ich oplatilo efektívne oberať. Evi- tak nezapadlo a aby sa Devínčania a priatelia Devína o tom dozvedeli.
dentne to bolo oberané v zhone, aby kmína niekto neprichytil pri čine. Je to skutočne hanba našim spoluobčanom, že sa niekto z nich ulakomí
Pritom kúsok ďalej mi pán Vlček ukazoval bohato obťažkané kríky, na ríbezle v hodnote azda 20 euro a ničí celoročnú prácu a usilovnosť
ktorých sa zlodeji našťastie nedotkli.
vinára. Ale ničí najmä radosť z práce a jej výsledkov a ničí dôveru v
svojich spoluobčanov. Pritom je celý ríbezľový sad označený tabuľkami „Súkromný majetok“. Keď si Dúbravsko-Devínsky pútnik už tadiaľ
skracuje cestu, nech sa pokochá z krásne obrobených ríbezlí s peknou
úrodou na miestach, z ktorých je prekrásny výhľad na Devín, na hrad a
sútok. A nech si odtrhne pár strapcov na chuť a osvieženie. Ale nech si
váži robotu a majetok iných rovnako, ako si váži svoju robotu a svoje
peniaze.
Augustín Mrázik,
predseda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov
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u zn e s e nia M Z M Č B r atislava - D e v í n Uznesenie č. 85/2016 zo dňa 19.09.2016
č . 8 1 a ž 8 8 / 2 0 1 6 zo dňa 19.09.2016 z 11. riadneho
zasadnutia, konaného dňa 19.09.2016

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín
a) s c h v a ľ u j e prerozdelenie čiastky 10248,24 €, ktorá predstavuje prebytok
hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2015 po odvedení zákonom stanovenej
čiastky do rezervného fondu medzi 13 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných
k 31.12.2015 a to vo výške 133 € pre veriteľa Manželia Havlíčkovci, 38 € pre veriteľa
Mestská časť Devínska Nová Ves a 916,11 € pre každého zo zvyšných 11 veriteľov.
b) ž i a d a starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky
určenej na oddlženie pre JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi
a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného
rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing. Mornára voči MČ.

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny
MÚ: starostka – Ing. Ľubica Kolková, Ing. Lenka Satinová –
prednostka úradu, JUDr. Jozef Tuhovčák – nútený správca, Ing.
Peter Krempaský – referent životného prostredia, Alžbeta Kaňová – hlavná kontrolórka, Ing. Ignác Kolek – mestský poslanec,
Marta Kurtová – zapisovateľka
Starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica Kolková
otvorila rokovanie MZ a skonštatovala, že je prítomných 5 poslancov MZ a tým je MZ uznášania schopné. Neskorší príchod
nahlásili Mgr. Rastislav Kunst a Elena Cenká.
Menovité hlasovanie – návrh programu
Prítomní: Prieložný, Distler, Kilársky, Roller, Šulovská
K bodu 9/ Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.07.2016
Menovité hlasovanie: Prieložný, Distler, Kilársky,
Uznesenie č. 86/2016 zo dňa 19.09.2016
		
Roller, Šulovská		
Za: 5
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie správu
o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.07.2016
K bodu 1/ určenie zapisovateľa, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice
K bodu 10/ Návrh na predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na preZapisovateľ: Marta Kurtová
nájom záhrady, nájomník: Vladimír Weigl, ako prípad hodný osobitého
Overovatelia zápisnice: Distler, Šulovská
zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
Návrhová komisia: Roller, Prieložný
predpisov
Prítomní: Prieložný, Distler, Kilársky, Roller, Šulovská
Uznesenie č. 87/2016 zo dňa 19.09.2016
Menovité hlasovanie: Prieložný, Distler, Kilársky,
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín s c h v a ľ u j e predĺženie
		
Roller, Šulovská		
Za: 5
doby prenájmu záhrady ako prípad hodný osobitého zreteľa:
Predĺženie platnosti
Nájomca
Číslo parcely
Výmera
K bodu 4/ Podpora mestskej časti Bratislava-Devín ini- Por. č.
nájomnej zmluvy
ciatíve na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko
38/1, časť
532 m2
31.12.2021
1.
Vladimír Weigl
Uznesenie č. 81/2016 zo dňa 19.09.2016
21 m2
40
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín
A. p o d p o r u j e iniciatívu Bratislavského samosprávneho ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave,
kraja na vyhlásenie Národného parku Poddunajsko
Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č.1, okres
B. p o v e r u j e starostku MČ Bratislava-Devín informovať Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomnío podpore na vyhlásenie Národného parku Podunajsko Minis- kom bude uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve s podmienkami vyplývajúcimi so
terstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského sa- schváleného VZN č. 3/2016.
mosprávneho kraja.
u k l a d á starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písom					
ného dodatku k nájomnej zmluve. Termín: do 31.10.2016
K bodu 5/ Návrh na odzverenie komunikácie Štítová zo 			
správy Mestskej časti Bratislava – Devín
K bodu 11/ Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom
Uznesenie č. 82/2016 zo dňa 19.09.2016
záhrady parc. č. 235, záhrada, časť o výmere 280 m2 pre Annu ŠtulajteMiestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín
rovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.
a) s c h v a ľ u j e konanie o odzverení komunikácie 4. triedy o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Štítová zo správy Mestskej časti Bratislava – Devín
Uznesenie č. 88/2016 zo dňa 19.09.2016
b) ž i a d a starostku Mestskej časti Bratislava – Devín požia- Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje prenájom podať Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zemku parc. č. 235, záhrada, časť o výmere 280 m2, ktorý je zapísaný v katastri
o odzverenie tejto komunikácie zo správy Mestskej časti Bra- nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre
tislava-Devín
hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 27, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Annu Štulajterovú.
K bodu 6/ Kontrola nákupu a prideľovanie stravných
Nájomníčke bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2021
lístkov rok 2015 a 2016
s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016 a minimálnou cenou
Uznesenie č. 83/2016 zo dňa 19.09.2016
0,50 €/m2/rok.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín b e r i e
n a v e d o m i e Správu z kontroly stravných lístkov bez
Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nápripomienok.
jomnej zmluvy.
K bodu 12/ Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom
K bodu 7/ Správa z kontroly plnenia prijatých opatrezáhrady parc. č. 327/5, záhrada o výmere 315 m2 a parc. č. 327/3, zast.
ní za rok 2015.
plochy a nádvoria o výmere 46 m2 pre Ing. Ľudovíta Brestovanského, ako
Uznesenie č. 84/2016 zo dňa 19.09.2016
prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín b e r i e obcí v znení neskorších predpisov
n a v e d o m i e správu z kontroly plnenia uznesení s priMateriál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
pomienkou – 6 nesplnených opatrení predložiť do najbližšieho
zasadnutia.
K bodu 13/ Súhlas s prebratím komunikácie „stavebného objektu SO 02
Komunikácie a spevnené plochy – vetva A – cesta MOK 7,5/30 funkčnej
triedy C na parcele č. 1381/1 “ , ktorá je súčasťou stavby „Devín ZáhradK bodu 8/ Návrh na schválenie rozdelenia prebytku
ky“ Mestskou časťou Bratislava – Devín.
hospodárenia za rok 2015 medzi veriteľov Mestskej
Pani starostka stiahla tento bod z rokovania s tým, že si vyžiada stanovisko NS.
časti Bratislava-Devín.
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MČ Bratislva - Deín
vá pozýva

v nedeľu 2016

3. otó
a

od 15:0 Námesi pred Doom klúry
/v príad džď v Dom klúry/
Mamičky  otecovi!
otecovi! prnest i s sebou tek
tekvi
i ,
ôzn doy, áai  sazrejm aš deičky.
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