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Vôňe

Tiež to poznáte – idete a odrazu váš nos 
zachytí závan čohosi známeho. „Aha“, poviete 
si, „suseda Anka dnes pečie svojim stravníkom 
tie výborné kapustníky na obed“ a najradšej by 
ste ku nej zabočili rovno na koštovku. Inokedy 
sa ani otáčať nemusíte a nos vám prezradí, že 
za vami na zastávke stojí miestny bezdomovec, 
alebo že to Fero z horného konca včera znovu 
prehnal s alkoholom. No pokiaľ vám nos v prvú 
decembrovú nedeľu zvestoval, že do Devína 
zavítala dáka putovná pekáreň, veľmi ste sa 
nemýlili. Mnohí z nás totiž neodolali výzve už 
7. ročníka súťaže Devínsky peceň a vypekali 
dobroty od výmyslu sveta. Porota mala čo robiť 
pri výbere víťazov, ochutnávačom pupky pras-
kali, vox populi čiže „hlas ľudu“ protestoval, že 
môže oceniť len jedného z majstrov pekárov... 
– všetko sa dočítate ďalej v čísle, čo sa opísať 
nedá je jedinečná vôňa, ktorá prevoňala celý 
Dom kultúry a Devín. Vôňa všakovakých maškŕt, 
príjemnej atmosféry, dobrých ľudí. Pozostáva 
z rôznych ingrediencií. Z nádherného prostre-
dia, v ktorom žijeme a snažíme sa ho pre seba i 
pre návštevníkov Devína vylepšiť i keď sa to nie 
vždy darí ( – úprava priestranstva na sútoku, 
nové koše na separovaný odpad, pripravované 
zmeny dopravného značenia v našich uličkách, 
 – oprava WC v Devíne, cyklotrasa do Brati-
slavy). Z vône úžasnej človečiny Devínčanov, len 
vďaka ktorej nám kultúrny život môžu závi-
dieť ostatné mestské časti (jesenné zdobenie 
tekvíc, nultý ročník výstavy devínskych fotogra-
fov, otvorené vínne pivnice, koncert Paľa Ham-
mela, imatrikulácia nových žiakov našej školy, 
mikulášske stretnutia detí i seniorov, každo-
ročný úžasný vianočný program našich detí...), 
z ľudí, ktorí skromne žijú medzi nami a často 
ani nevieme ako pomáhajú svojim susedom,

Koniec sveta, či začiatok?

Študenti v Ružomberku na mňa každoroč-
ne tlačia, aby mali jeden termín skúšok čím skôr 
v decembri a druhý čím neskôr v januári. Pre mňa 
je najlepšie, ak musím čím menej cestovať. Tento 
krát som mal vyjednávanie ľahké, všetci sa zhodli 
na jedinom termíne, 15. januára. Vraj pre prípad, 
že by prišiel koniec sveta, aby sa náhodou neučili 
zbytočne... Epizódka, pripomínajúca znepokojivé 
otázky, ktoré na nás cez posledné mesiace do-
liehali z každej strany. Väčšina ľudí si myslí, že 
„koniec sveta“ má dočinenia s náboženstvom, že 
Biblia hovorí o konci sveta, najmä v súvise s dru-
hým Kristovým príchodom. Žiada sa mi, aby som 
z mojej pozície poopravil aspoň pár údajov.

Predovšetkým to, že Biblia nepredpovedá 
a kresťanstvo nehlása koniec sveta. Len v prí-
pade „tohto sveta“ v zmysle „mentality sveta“, 
odmietajúcej Krista sa hovorí, že „tvárnosť tohto 
sveta sa pomíňa“, čo však neznamená, že končí, 
ale že sa pretvára, v krajší a dokonalejší. K zá-
kladom kresťanskej viery patrí aj viera vo vzkrie-
senie tela a Biblia hovorí, že „bude nové nebo 
a nová zem“. Starozákonné predpovede proro-
kov a slová žalmov hovoria o Večnom Jeruzaleme, 
o „kráľovstve lásky, pravdy a pokoja“, ospevujú 
konečné zmierenie medzi ľuďmi navzájom i me-
dzi človekom a prírodou, kozmom, o definitívnom 
víťazstve dobra nad zlom. Je pravda, že tento 
očakávaný okamih má predchádzať silný zá-
pas medzi dobrom a zlom i výrazné geologické 
a vesmírne pohyby, nehovorí sa však nikde o de-
finitívnom zničení. Práve viera, že to, čo ľudia na 
tomto svete tvoria bude mať večné pokračova-
nie, dáva angažovanosti za svetské dobrá úplne 
novú dimenziu. Súčasný pápež, odvolávajúc sa už 
na mysliteľa V. Solovjova podotýka, že vystúpenie 
Antikrista, ktoré má tento zápas sprevádzať, ne-
musí znamenať konkrétnu osobu a čas, ale poli-
tické a spoločenské systémy, odmietajúce Boha a 

Strážcovia
čítajte v na str. 6

Pietna spomienka
čítajte na str. 5

Svätí bratia a Svätoplukova ríša
čítajte v prílohe

stavajúce človeka na jeho miesto, ktoré sa „sna-
žia dať ľudstvu všetko, čo Kristus, ale bez Krista“. 
Práve toto úsilie krvavo poznamenáva už takmer 
dve posledné storočia a je spoločným menova-
teľom a základom démonického zla, či už sa 
prejavovalo vo francúzskej revolúcii, v nacizme, 
komunizme či súčasnom konzumizme. 

Ak rozmanité mýty, hraničiace s fantazma-
góriami mali medzi ľuďmi tak veľký úspech, 
to svedčí o inej skutočnosti. Ľudia na základe 
triezveho uvažovania či skrytej intuície tušia, 
čo odborníci s istotou tvrdia, že naša západná 
civilizácia smeruje do slepej uličky, k bodu bez 
návratu, že už konzumujeme vlastnú budúcnosť. 
Spoločnosť v mene slobody, ktorá nie je z vnútra 
neusmerňovaná svedomím, smeruje nevyhnutne 
k anarchii, pred ktorou sa bráni reštriktívnymi 
opatreniami. Anarchia i polícia však v konečnom 
dôsledku ničia slobodu. Ekonomický kolaps so 
všetkým, čo by nevyhnutne priniesol, má silné 
rysy apokalyptických vízií, ako si ich ľudia bež-
ne predstavujú. To však nemusí s koncom sveta 
vôbec súvisieť, naša planéta i dejiny civilizácií 
poznajú nemálo podobných otrasov, po ktorých 
išiel život pokojne ďalej. Môže to nanajvýš zna-
menať koniec jednej chorej civilizácie. V liturgii 
sa hovorí o konci tejto etapy dejín v súvise so za-
čiatkom nového liturgického roka, teda v advente. 
Základná pointa všetkých biblických textov má 
však spoločného menovateľa, vyzýva žiť čím 
intenzívnejšie prítomnú chvíľu, napĺňať ju čím 
viac dobrom. To sú v každom zmysle tie najlepšie  
a najistejšie investície. 

Vianoce sú silnou výzvou na znovuzrodenie 
už počas života, smerujúceho k svojmu prechod-
nému koncu. Prajem všetkým Devínčanom, aby 
sa im čoraz viac darilo investovať do hodnôt, kto-
ré „hrdza nezožerie a zlodeji, korupcia a inflácia 
neukradnú“.

Marián Gavenda 
devínsky farár



PríPrava na letnú turistickú sezónu

Mnohí si z vás všimli nové koše rozmiestnené hlavne popri nábreží a ďalších častiach Devina. 
Je to výsledok dlhšieho úsilia, ktorého cieľom je vybudovať kvalitnú a ekologickú záchytnú sieť na 
odpad po Devine. Do Devina chodí ročné tisíce návštevníkov a jedna vec, ktorá mi „píli nervy“ je, 
keď počas letných dni, hlavne cez víkendy, vidím preplnené koše. Jednak ich bolo málo a boli to 
obyčajné koše na všetko, čo v dnešnej dobe je neakceptovateľné. Preto pribudlo 17 nových košov, 
v ktorých budú tri vrecia, na plasty, papier a komunálny odpad. Bude to pre obec na jednej strane 
lacnejšie takto „ upratovať ” po turistoch a na strane druhej ukážeme, keď nie celému Slovensku, 
tak minimálne celej Bratislave, ako sa rozumne a ekologicky zbiera odpad.

Koše boli ešte len prednedávnom osádzané, pribudnú k tomu ešte jasné tabuľky čo kam patri, 
v rôznych jazykoch a taktiež to bude aj farebne zladené, aby sa nemohol nikto pomýliť.

Tie terajšie, hrdzavé, železné koše sa odstránia a betónové koše sa premiestnia inam. Mám 
v pláne ich premiestniť tam, kde budú znemožňovať prechod autám cez Slovanské nábrežie. Áno, 
hovorím o tých rybároch, ktorí musia parkovať rovno pri Dunaji alebo Morave, lebo z parkoviska 
je ďaleko. Práve vás, automobilových rybárov mám na muške! Tak si zvyknite na to,  že do pešej 
zóny sa chodí pešo.

Ešte by som spomenul aj to, že sa pracuje aj na úprave dopravného značenia v Devíne. Nane-
šťastie je tento proces o niečo zložitejší ako osádzanie košov a preto to bude ešte chvíľku trvať. 
Ale v podstate hlavné body sú:1) križovatka pri Srnčíku, vrátané parkoviska (je tam plánovaná 
nová zastávka pre 128 – Tescobusu), 2) oba začiatky pešej zóny na Slovanskom nábreží sa vyznačia 
efektívnejšie a 3) križovatka Rímska a Muránska, tam treba čiastočný zákaz parkovania keďže na 
tomto mieste nedostatočná znalosť dopravných predpisov spôsobuje problémy domácim ale aj 
smetiarom, keďže sa nevedia dostať tam, kam potrebujú.

Na záver: pamätáte si metrové burinové, džungle popri Dunaji a Morave, ktoré „skrášľovali“ 
naše chodníky? Tak s veľkým potešením vám oznamujem, že ste ich videli naposledy. Tento rok sa 
podnikli kroky k tomu, aby cenne trávnaté plochy v Devíne pravidelne udržiavali, aby sa po nich dalo 
chodiť a aby Devín bol a ostal tým najkrajším miestom pre život v Bratislave.

s pozdravom, Igor Prieložný

všimli ste si...

...že Devín je opäť o kúsok krajší? Pri pre-
chádzke okolo sútoku riek pod našim hradom  
ste možno zaregistrovali upravené okolie pamät-
níka Brána Slobody  Podarilo sa to vďaka grantu 
z programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila 
Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou 
Heineken Slovensko a vďaka prostriedkom od 

ďalšieho partnera projektu Konfederácie poli-
tických väzňov Slovenska. Devín takisto prispel  
– zo svojich peňazí určených na zeleň a projekt 
organizačne zabezpečil pracovník miestneho 
úradu. Bol tu bol položený nový trávový kobe-
rec, vysadili sa štyri okrasné dreviny a pribudlo 
šesť lavičiek od autora pamätníka Petra Mes-
zároša. Krátke texty v štyroch jazykoch sym-
bolicky postriekané krvou pripomínajú drámy, 
ktoré sa tu v nie tak dávnej minulosti odohrávali 

na ceste za slobodou. V blízkosti boli obnove-
né dve tabule náučného chodníka Nivou rieky 
Moravy a pod Devínskou hradnou skalou boli 
osadené tri informačné tabule na ochranu tejto 
národnej kultúrnej pamiatky. V rámci spolupráce 
s vlastníkom pozemku – Slovenským vodohos-
podárskym podnikom sa o areál bude aj naďalej 
starať naša mestská časť.

Ľubica Kolková

ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM 

Pred Vianocami, v období, keď na nás ne-
badane doľahne zázačný plášť čarodejníka z 
ríše „Ľudská blízkosť“, si hlbšie uvedomujeme 
nezištné činy ľudí okolo nás. Organizácie, firmy, 
združenia sa predbiehajú v odovzdávaní ocene-
ní najlepší dobrovoľník, najväčší záchranca, čin 
roka ... Stále sa však s tým neviem stotožniť. Asi 
preto, lebo poznám okolo seba veľa úžasných 
ľudí, ktorí bez nároku na odmenu, či potrebu 
zviditeľniť sa, s veľkým srdcom venujú svoj čas 
iným – a všetci by si zaslúžili povšimnutie.

Tak je to aj v našom Devíne. Zamýšľam sa: 
„Prečo je to tak?“ Nuž, možností je niekoľko:

1. žijú tu úžasní ľudia alebo 2. sme relatívne 
malá komunita a každý pozná každého – takže 
pomoc druhému je prirodzená alebo 3. núdza 
spája – sme v nútenej správe a financií je málo.

Či už je to tak alebo ináč, faktom je, že De-
vín často môže „fungovať“ len vďaka ochotným 
ľuďom zorganizovať a prísť na podujatie, veľ-
korysým sponzorom, ktorí radi podporia dob-
rú vec, nadšencom, našim priateľom a známym, 
ktorí majú radosť, že Devín je taký aký je. Vďaka 
dobrým a trpezlivým susedom môžu niektorí 
naši seniori mať výpomoc „za rohom“ a vďaka 
láske k deťom môžu naše devínske deti zažívať 
umenie...

Takže VĎAKA všetkým, ktorí majú vo svo-
jom srdci vždy kúsok voľného miesta aj pre 
druhých! 

Elena Cenká
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i z množstva ďalších prvkov ktoré sa v krát-
kom úvodníku vymenovať všetky nedajú. Verím že 
ich rovnako vnímate, prežívate, tešíte sa z nich 
a isto ich máte uložené v duši ako vôňu domova. 
Pokiaľ máte svoje vlastné vône, vlastné vnemy 
z Devína, o ktoré by ste chceli podeliť s ostatný-
mi, stačí nám napísať, ozvať sa, radi ich zverejní-
me v niektorom ďalšom čísle nášho Devínčana. Ja 
vám priatelia prajem pokojné prežitie Vianočných 
sviatkov, úspešný štart do Nového roku a možno 
si počas voľných dní nájdete aj chvíľku pohody 
v ktorej privriete oči a vychutnáte si vôňu nášho 
Devína.

Všetko dobré, milí Devínčania!

Ľuba Kolková     



Hasičská súťaž v požiarnom útoku preveru-
je schopnosť zásahu dobrovoľných hasičov pri 
zásahu z prírodných a iných voľne dostupných 
zdrojov vody. Naša hasičská súťaž sa konala dna 
30.9.2012 pod názvom hasičská súťaž o pohár 
starostky Devína. Je to už 14 ročník súťaže, kto-
rú založil v Devíne Ladislav Miklos st. Do súťaže 
sa prihlásilo 6 hasičských družstiev z Pezinka A, 

Pezinka B,Dúbravky, Prievozu, Rusoviec a Zá-
horskej Bystrici. Súťaž začala nástupom hasič-
ských družstiev a príhovorom pani starostky Ing. 
Ľubici Kolkovej , predsedu DHZ Devín Ladislava 
Miklosa st a veliteľa DHZ Devín Ladislava Mik-
losa ml. s prianím pokojného priebehu súťaže. 
Po príhovore si velitelia jednotlivých družstiev 
vyžrebovali poradie v akom budú štartovať 
jednotlivé hasičské družstvá. Samotný priebeh 
súťaže bol hladký. Požiarne družstvá počas sú-
ťaže ukázali zručnosti a taktiku pre najlepší do-
siahnutý čas uhasenia požiaru, ktorý simulovali 
terce vo forme barelov. Po odsúťažení všetkých 
požiarnych družstiev bol čas na vyhodnotenie 
výsledkov a občerstvenie vo forme malinoviek 
a klobásy. Následne sa uskutočnil nástup po-

žiarnych družstiev a vyhlásenie výsledkov. Na 
prvom mieste sa umiestnil Dobrovoľný hasičky 
zbor Prievoz. Na druhom mieste sa umiestnil 
Dobrovoľný hasičky zbor Rusovce. Naši De-
vínsky hasiči sa umiestnili na tretom mieste čo 
je pekné umiestnenie, keďže fungujeme v ob-
medzenom režime a nemáme ešte k dispozícii 
priestory pre údržbu a opravu našej hasičskej 
techniky. Veríme že sa tato situácia do konca 
roku 2012 zmení a budeme môcť na tieto účely 
využiť zrekonštruovanú požiarnu zbrojnicu. Po 
odovzdaní pohárov Hasičským družstvám, ktoré 
sa umiestnili na prvých troch miestach, bola sú-
ťaž ukončená záverečnou rečou pani starostky 
Ing. Ľubici Kolkovej , predsedu DHZ Devín Ladi-
slava Miklosa st a veliteľa DHZ Devín Ladislava 
Miklosa ml. Zároveň touto formou chceme po-
ďakovať našim sponzorom ako je p.Ján Vaver-
čák, rodina Mráziková, p. Štefanovi Kilárskemu, p. 
Michalovi Nemcovi, p. Petrovi Guckému, cechu 
Devína a pani starostke Ing. Ľubici Kolkovej, bez 
ktorých by sme túto súťaž nemohli usporiadať. 
Nie v poslednom rade za podporu p. Petrovi 
Valovi s manželkou.

Ladislav Mikloš ml.
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Klub „Lienky“ vynikol v roku 2002. Zakladateľkou klubu bola pani Vlasta Žanonyiová. Klub bol uzavretý 
a mal 10 členiek.

Ako bývalá učiteľka, ktorá bola v tom čase už na dôchodku, chcela mať stále kontakt so svojimi „kolegyň-
kami“ a priateľkami, tiež dámy na dôchodku.

Klub bol prínosom pre nás všetkých. Bola to príležitosť stretávať sa s rovesníkmi, s ľuďmi „na rovnakej vl-
novej dĺžke“. Stretávali sme sa štyri krát do roka, doma u Vlastičky. Vtedy sa oslávili všetky meniny a narodeniny 
všetkých nás. Lienky boli aj o rôznych debatách. Preberali sa všakovaké „ženské“ témy, bol tam čas riešiť prob-
lémy a zároveň sa spoločne tešiť s radosti toho druhého. Boli to chvíle, kde nám bývalo dôverne príjemne.

Vlastička bola veľká výmyselníčka. Rada písala básničky a to jej zostalo naveky. Túto svoju schopnosť využi-
la v „Kronike klubu Lienok“, ktorú sama viedla. Všetci sme na ňu pyšní, lebo nielenže sú v nej zachytené všetky 
naše zážitky písmom, ale aj prekrásnymi ilustráciami, ktoré kreslil a maľoval manžel pani Grancovej, jedna z 
lienok, pán Granec z Devínskej Novej Vsi. 

Klub „Lienky“ nedávno osirel. 29.9.2012 zomrela vo veku 87 rokov zakladateľka nášho klubu, pani Vlasta 
Žanonyiová. „Odletela“ do nebíčka, ale v našich srdciach zostala. Česť jej pamiatke!

Lienky však naďalej budú existovať. Dobrý priateľ sa ťažko hľadá, ale keď ho nájdeš, ťažko sa s ním lúčiš!
zakladajúce členky:
p. Žanonyiová, p. Grancová, p. Klepochová, p. Sláviková, p. Ondriášová, p. Karovičová, p. Strížová, p. Bliznia-

ková, p. Vlčková, p. Skalníkova (žiaľ už nie je medzi nami) a neskôr sa pridala p. Kalnová – dcéra
Vlčková Milada

„PánbOžKOVá KRAVIčKA, KDE jE tVOjA MAMIčKA,  
zA hORAMI, zA DOlAMI, čO tAM RObí? PIVO VARí! 

ŠUP DO nEbíčKA!“
AlEbO SPOMIEnKA nA PAnI VlAStU žAnOnyIOVú

Výtvarníci z Devína sa 
prezentovali v bIbIAnE

Dňa 13. 11. 2012 sa uskutočnila v BI-
BIANE vernisáž výstavy Kiwanis bábi-
ky pomáhajú 2012.  Na tejto výstave 
je vystavených 103 pomaľovaných bábik 
od rôznych výtvarných umelcov jednak 
zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Celko-
ve bezplatne pomaľovalo bábiky 80 vý-
tvarných umelcov pre Kiwanis Club Bra-
tislava. Pomaľované bábiky sú určené na 
dražbu a získané finančné z dražby budú 
použité na dobročinné ciele. Na základne 
iniciatívy pani Gitky Leskovskej, asistent-
ke riaditeľa BIBIANY a obyvateľky Deví-
na sa tejto akcie aktívne zúčastnili aj vý-
tvarní umelci z Devína. Vo veľmi krátkom 
čase vytvorili a umelecky stvárnili bábiky 
Kiwanis nasledovní 7 výtvarníci z Devína:

Mgr. Art. Jakub Bachorík, Zu-
zana Rabina Bachoríková, Adam 
Čierny, Mgr. Art. Lucia Fabianová 
– Strassnerová, Veronika Lokajčí-
ková, akademická sochárka Ga
briela Luptáková a Mgr. Art. Gabriel 
Strassner.

Devínski výtvarní umelci týmto či-
nom prispeli k peknej akcii a niektoré z 
ich bábik boli vydražené už v prvom kole 
na dražbe v hoteli Radisson Carlton Bra-
tislava, ktorá sa uskutočnila po vernisáži. 
Okrem toho sa tejto akcie aktívnej zú-
častnil aj ďalší umelec z Devína a síce naša 
hudobná legenda muzikant Pavol Ham-
mel, ktorý na túto dobročinnú akciu vy-
tvoril dve špeciálne pomaľované bábiky.

Vedenie Kiwanis Clubu Bratislava sa 
týmto chce úprimne poďakovať umel-
com z Devína za účasť na tejto akcie, 
ktorá má nielen umelecké poslanie ale 
sleduje predovšetkým ušľachtilé a dob-
ročinné ciele.

M.P. 
Kiwanis Club Bratislava    

hASIčSKá SúťAž O POháR StAROStKy DEVínA
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Za celým zázrakom stojí veľkorysosť man-
želov Zuzky a Petra Böhmovcov, ktorí pri veľ-
kolepej oslave svojich narodenín neostali so 
svojou radosťou len v rodinnom kruhu, ale (nie 
po prvý raz) mysleli znova na dobro a krásu De-
vína i jeho obyvateľov.

Ich nápad zorganizovať výstavu fotiek, 
urobiť prvý krok k zveľadeniu DK a povzbu-
diť obyvateľov Devína, aby sa o miesto svojich 
mnohých stretnutí starali a mali záujem o jeho 
udržanie, však potrebovala okrem iniciátorov 
a prvých promotérov aj zručných zákulisných 
pracovníkov. A tak nastúpil ďalší skúsený man-
želský tandem Oľgy a Petra Mikulášovcov. O 
ich umeleckých vlohách doteraz nikto nepochy-
boval, ale že disponujú aj remeselnými zručnos-
ťami, ktorých výsledkom sú magické stropné 
tienidlá, kašírované fotky a vôbec – nový out-
fit vstupnej haly „kulturáku“, určite mnohých 
prekvapilo. Prudký zásah do dobového socialis-
tického stropu zvládli so súhlasom Miestneho 
úradu a predovšetkým s pomocou Pauly San-
derson, ktorá raz na MÚ a inokedy z vrchnej 

priečky rebríka v hale DK ochotne poskytovala 
svoje služby.

Takto pripravený priestor už len čakal na 
obrázky od Márie Gajdošovej, Gusta Mrázika, 
Zory Palovej, Štěpána Palu, Petra Mikuláša, Petra 
Rollera, Boženy Smolkovej, Dáše Cvečkovej, Ju-
raja Kotiana, Moniky Böhmovej, Petra Dzurjani-
na, Gaba Czika, Lívie Czikovej, Viki Frimmelovej, 
Pavla Plesníka, Vlada Lukša, Márie Vargovej. 

Ak ste vernisáž nestihli, prišli ste síce o vyni-
kajúcu atmosféru slávnostného večera, ale výni-
močné fotky vo vstupnej hale potešia vaše oko 
aj nasledujúce týždne.

No a ak ľutujete, že sa vám doteraz nepoda-
rilo prispieť k iniciatíve zveľadiť „obecný dom“, 
vedzte, že po prvom kroku už beží aj druhý: 
„Akcia Buxa“. Kto chce vedieť viac, neváhajte 
a napíšte na adresu zuzana@bohm.sk, alebo 
sa jednoducho opýtajte: na Miestnom úrade, 
u Böhmovcov...

  Mária Vargová

       Devínske tekvice 2012        aj do Devína prišiel Mikuláš    Vianočné stretnutie seniorov

17. NOVEMBER a iné zázraky

17. novembra 2012 
sa v našom Dome kultúry Devín 
premenila myšlienka na
17 metrov štvorcových umne  
a esteticky maskovaného polystyrénu 
a asi toľko isto metrov pauzáku,  
ktorý vrhá mäkké svetlo na
17 vystavujúcich odvážlivcov.

A to všetko preto, aby sa oči štamgastov,
náhodných návštevníkov, či vzácnych 
devínskych hostí

potešili pohľadom na devínsky i šíry  
svet, ako im ho s profesionálnou  
odvahou ponúklo oko 17-tich  
devínskych fotografov-amatérov  
na nultom ročníku výstavy fotiek. 
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Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a de-
mokraciu, v sobotu 17. novembra 2012, sa v 
Devíne na sútoku konala pietna spomienka na 
zastrelených a uväznených pri pokuse o útek za 
slobodou. 

Podujatie sa konalo pri pamätníku Brána 
Slobody na sútoku Moravy a Dunaja, ktorého 
okolie sa podarilo skrášliť vďaka grantu vo výške 
5200 eur z programu Pohoda za mestom, ktorý 
vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spo-
ločnosťou Heineken Slovensko. Z prostriedkov 
grantu a prostriedkov partnera projektu Kon-
federácie politických väzňov Slovenska tu bol 
položený nový trávový koberec, boli vysadené 
štyri okrasné dreviny, pribudlo šesť lavičiek od 
autora pamätníka Petra Meszároša. V blízkosti 
boli obnovené dve tabule náučného chodníka 
Nivou rieky Moravy a pod Devínskou hradnou 
skalou boli osadené tri informačné tabule na 
ochranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. O 
areál sa bude ďalej starať naša mestská časť v 
rámci spolupráce s vlastníkom pozemku – Slo-
venským vodohospodárskym podnikom. 

Pietne podujatie organizované Konfederá-
ciou politických väzňov Slovenska začalo ak-
tom kladenia vencov pri pamätníku za účasti 
Hudby Ministerstva vnútra SR, Čestnej stráže 

Ozbrojených síl SR, skautov a víťazov projek-
tu Nenápadní hrdinovia. Vence kládli Susannah 
Montgomery, britská veľvyslankyňa, Josef Mar-
kus Wuketich, rakúsky veľvyslanec, Jakub Karfík, 
český veľvyslanec, Ján Šoth, riaditeľ Odboru za-
hraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR, Ján 
Sekelský, veliteľ Odboru koordinácie medziná-
rodnej vojenskej spolupráce Ministerstva vnút-
ra SR, Martin Berta, podpredseda Bratislavského 
samosprávneho kraja, Ľubica Kolková, starostka 
mestskej časti Bratislava - Devín a Anton Srho-
lec, predseda Konfederácie politických väzňov 
Slovenska. 

Po štátnej hymne SR prítomní veľvyslanci a 
europoslanec Peter Šťastný odhalili štyri pamät-
né tabule v štyroch rečiach: anglicky, nemecky, 
česky a slovensky. Nasledovali príhovory veľvy-
slancov, saleziánsky kňaz don Ján Tocký zo Žiliny 
si zaspomínal na prechod cez rieku Moravu do 
Rakúska na nafukovacom člne na jar 1952. Zá-
verečný prejav predniesol predseda KPVS don 
Anton Srholec. Podujatie ďalej pokračovalo pri 
zvyšku tzv. železnej opony a Moste slobody v 
Devínskej Novej Vsi a v Kostole Panny Márie 
Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

(TK KBS, TASR, Patrik Martin, foto – Patrik 
Martin)

Je krásne sobotné októbrové popoludnie. 
Príroda k nám bola tento rok zhovievavá a na-
delila nám krásne babie leto s teplými, slneč-

nými, do prírody volajúcimi dňami. Schádzame 
sa hneď poobede na parkovisku pod hradom 
a asi dvadsiati odvážlivci vyrážame autobusom 

smerom na Skalicu. Pred 
nami je výstup na zatiaľ 
nepoznaný kopec Veter-
ník a nálada naberá  pút-
nickú atmosféru.

Sme na mieste. Kupu-
jeme lístky s pohárikom 
a mapkou. Tajomstvo je 
odhalené! Naša púť sa 
vinie po vínnej ceste Zá-
horie. Rozoberáme stra-
tégiu a postupy, aby sme 
správne rozložili sily, tem-
po a čas. Rozdeľujeme 
sa na skupiny a začíname 
koštovkársku prechádz-
ku  v krásnom prostredí 
skalických vinohradov. 
Pomaly, rozvážne od piv-
ničky k pivničke, od vino-

hradu k vinohradu, vzorku po vzorke. Všade je 
obriadené, vinohrady poctivo obrobené, vínko 
i pomazánky prichystané. A k tomu ozajstná 
záhorácka záhoráčtina od dobrosrdečných 
ľudí. O vínku vjedzá všecko a není enem pro 
ních. Miestne pivnice a búdy majú až 200 roč-
nú históriu. Dýcha z nich tradícia a láska vino-
hradníkov a vinárov k zemi. Búdy sú rozosiate 
na kopci medzi malebnými vinicami, hrajúcimi 
všetkými jesennými farbami, a vytvárajú pomy-
selnú púť na kalváriu. Každá búda je akoby vi-
nárska Pánova kaplnka, vyzdobená pracovitými 
rukami a ľudovým umom vinára.

Zvečerieva sa, kupujeme zopár fliaš na 
pamiatku. Ešte stíhame jednu-dve pivnice po 
zotmení a nastupujeme na cestu späť. V auto-
buse je veselo a radosť je cítiť i v spontánnom 
vyspevovaní. Od stromčekov okolo rajčianky 
až po strom zelený na Kráľovej holi. A mne sa 
v hlave pletú slová záhoráckej pjesničky: „ ... ne-
jedna dzívečka za ním zahorí, také vínko roste 
enem na Záhorí“.

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár

SPoMienkA nA obete žeLeznej oPony boLA Pri SkrášLenoM PAMätníku

C o  S i  n e n e C H á L i  S k A L i Č A n é  e n e M  P ro  S e b j A  A  S Vo j e  D z e C i

ríbezľové, ríbezľové, ríbezľové

Deň D na Malokarpatskej vínnej ceste 
sa aj v skutočnosti volá Deň otvorených 
pivníc. A ten sa tradične opakuje začiat-
kom zimy v polovici novembra, keď je 
vínko v najmladšom veku. Prípravu tohto 
vinárskeho sviatku má náš spolok už ru-
tinne zvládnutý a počiatočné zmätky už 
máme za sebou. Zato čaro nadšenia, sr-
dečnosti a očakávania ostáva.   

Začalo sa to v piatkové poobedie. 
Chodili po skupinkách i dvojiciach. Pokoš-

tovali biele, červené a kúpili ríbezlové. Po-
tom prišli ďalší. Pokoštovali, biele, červené 
a kúpili ríbezlové. A potom ďalší a ďalší. A 
ríbezlové a ríbezlové.  Až do hlbokej noci. 
Piatok býva v pivniciach náročný.

V sobotu o 12-tej prichádzame do 
pivnice neskoro. Návštevníci nás predbeh-
li. Smäd je mocnejší. Alebo nás chcú iba 
rýchlo „prebehnúť“ a pokračovať ďalej? 
Ale ostávajú, spomalia, užívajú si. Devín-
skeho vínka i atmosféry. Je im fajn. Večer 
prichádzajú naši domáci Devínčania, spra-
via kolečko po pivniciach a spolu s nami 

ukončia tento vinársky sviatok. Niekde 
spevom, niekde debatou, niekde chlebom, 
niekde nátierkou.

A naše tohtoročné vinárske poučenie? 
Chcú nás. Našich päť Devínskych pivníc 
i samotný Devín. Stávame sa obľúbenou 
destináciou na vinársku návštevu otvore-
ných pivníc. Pri konkurencii vyhlásenejších 
vinárskych obcí a miest je to potešujúci 
pokrok ale i záväzok do budúcnosti. Nech 
žije Devínsky ríbezlák!

Peter Distler, začínajúci devínsky vinár
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StRáž PRíRODy 
PRE DEVínSKU KObylU

Od 1. septembra 2012 začali pod dohľadom 
Štátnej ochrany prírody SR svoju činnosť noví 
strážcovia prírody. Ich hlavnou úlohou bude 
dbať na dodržiavanie poriadku aj na území Ná-
rodnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska 
Kobyla. Pozície pre strážcov vznikli vďaka pro-
jektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy - LIFE NAT/
SK/080. Projekt má aktívnou ochranou biotopov 
a druhov európskeho významu prispieť k zlepše-
niu stavu území sústavy NATURA 2000, zaviesť 
vhodný manažment a zlepšiť stav ich ochrany 
ako aj zvýšiť povedomie vlastníkov, užívateľov 
a návštevníkov. 

Úlohou strážcov, ktorí budú pôsobiť na De-
vínskej Kobyle, je usmerňovanie návštevníkov 
územia, ich upozorňovanie na potrebu ochrany 
prírody a evidovanie a nahlasovanie porušova-
nia zákona v rámci tohto hodnotného územia. 
Strážcovia majú štatút verejného činiteľa, čo im 
zaručuje zvýšenú trestnoprávnu ochranu. Ich 
prítomnosť zároveň zabezpečí väčšiu bezpeč-
nosť pre návštevníkov, ako aj pre obyvateľov 
priľahlých pozemkov, v prípade potreby budú 
vykonávať svoju prácu v súčinnosti s políciou. 
Okrem dôsledného vymáhania dodržiavania zá-

ROK 2013 – jAnUáR – PRIPOMínAjME A nEzAbúDAjME

kona sa zamerajú aj na vzdelávacie a výchovné 
aktivity.

Taktiež sa budú podieľať na plánovaných 
obnovných aktivitách na Devínskej Kobyle počas 
najbližších piatich rokov – konkrétne ide o ob-
novu lúčnych spoločenstiev, opravy turistického 
chodníka, ale aj spoluprácu pri zavádzaní a obno-
ve tradičnej pastvy na lokalite. V spolupráci s ob-
čanmi a dobrovoľníkmi budú organizovať brigá-
dy na zber odpadkov v rezervácií, či pravidelne 
sprevádzať návštevníkov s dôrazom na nevšedné 
prírodné hodnoty územia.

Územie európskeho významu Devínska 
Kobyla je súčasťou sústavy chránených území 
členských krajín Európskej únie 
NATURA 2000 a zároveň vstup-
nou bránou do Chránenej krajin-
nej oblasti Malé Karpaty. Súčasťou 
územia je aj NPR Devínska Kobyla. 
Vyznačuje sa mimoriadnymi bota-
nickými, zoologickými, geologický-
mi a paleontologickými hodnotami, 
vyskytujú sa tu významné teplomil-
né spoločenstvá s bohatým zastú-
pením chránených a ohrozených 
druhov. Pozoruhodný je výskyt 
mnohých druhov orchideí – 26 
druhov, vrátane európsky význam-
ného jazýčkovca jadranského.

Prítomnosť týchto druhov ve-

die, bohužiaľ, aj k zvýšenému tlaku na ich bioto-
py územie a ich nelegálnemu vykopávaniu, čoho 
smutným príkladom sú niektoré druhy orchideí, 
ako napríklad hmyzovníky. Pohyb návštevníkov 
v NPR Devínska Kobyla mimo značkovaných 
chodníkov, voľné púšťanie psov, vjazd štvorkol-
károv, či odhadzovanie odpadkov vedie k zne-
hodnocovaniu územia. Aby územie slúžilo aj oby-
vateľom a návštevníkom na rekreáciu, a zároveň 
bola zabezpečená ochrana pre vzácne prírodné 
hodnoty, je potrebné hľadať spoločné riešenia 
pre túto jedinečnú oblasť nielen pre Malé Kar-
paty, ale aj pre celé Slovensko.

Mgr. Michaela Bartíková

1. 1. 2013 – 20. výročie vzniku 
  Slovenskej republiky 
170. výročie vzniku textu pre našu hymnu

23.1.2013 – Medzinárodný deň patriotizmu – 
vlastenectva 

Samostatná SLOVENSKÁ REPUBLIKA vznikla 
rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republi-
ky. 20-ročná existencia Slovenskej republiky potvrdila 
správnosť rozhodnutia o osamostatnení z 1. januá-
ra 1993. Jej vznik nám priniesol nielen nové štátne 
inštitúcie ale aj nové symboly, medzi ktoré sa radí 
aj hymna. Vznikla v období národnej obrody prislú-
chajúcej štúrovskej generácii. Bola protestom na ne-
dobrovoľné ukončenie Ľudovíta Štúra vo funkcii ná-
mestníka na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Ďalším 
prejavom nesúhlasu bol tiež odchod 18 študentov 
z lýcea.

Autorom textu tejto hymnickej básne je Janko 
Matuška. Neskôr na návrh jej autora sa spievala na 
nápev slovenskej ľudovej piesne „Kopala studienku“. 

Janko Matuška sa narodil 10.1.1821 v Dolnom 
Kubíne, kde ako 56-ročný zomrel v r. 1877. 

Na náhrobnom kameni má vytesanú prvú slo-
hu našej hymny. Pre pripomienku uvádzam 4 slohy 
tohto oslavného textu: 

Z textu našej hymny vyžaruje túžba po prejave 
vlastenectva o odhodlaní bojovať a obetovať sa pre 
svoju vlasť. Dovolím si konštatovať, že na Slovensku 
sa slovo vlastenectvo stalo takmer zabudnutým útva-
rom. Natíska sa teda otázka, kto za to môže? Že by 
naši politickí reprezentanti, ktorí svojou nevhodnou 
prezentáciou a nevhodnými nedemokratickými spô-
sobmi sa snažili prostredníctvom tohto fenoménu 
manipulovať národ? 

imatrikulácia detí  
Szš Česká v Devíne

SZŠ Česká pobočka Devín zorganizovala 
dňa 21.11.2012 v priestoroch Domu 
kultúry  veľmi milú akciu. Všetky deti, 
ktoré začali školu od septembra tohto 
roka navštevovať boli slávnostne 
imatrikulované za žiakov školy. Pri tej 
príležitosti si pripravili pekný kultúrny 
program, v ktorom rodičom a pedagógom 
predviedli, čo všetko sa už v škole naučili. 
Vďaka patrí najmä učiteľskému zboru, 
ktorý vystúpenie s deťmi nacvičil. 

Lenka Satinová

 l. 2. 3. 4.

Nad Tatrou sa blýska  To Slovensko naše  Už Slovensko vstáva   Ešte jedle rastú

hromy divo bijú   posiaľ tvrdo spalo   putá si strháva      na krivánskej strane

Zastavme sa bratia   Ale blesky hromu    Hej rodina milá     Kto jak Slovák cíti

veď sa ony stratia  vzbudzujú ho k tomu  hodina odbila   nech sa šable chytí

Slováci ožijú    aby sa prebralo      žije matka Sláva    a medzi nás stane

VLASTENECTVO – LÁSKA K VLASTI je cit, ktorý 
sa nedá prikazovať. Jeho existenciu môžeme budo-
vať od útleho veku v rodine a spoločnosti, v ktorej ži-
jeme. Vlastenectvo má rôzne podoby a rôzne väzby, 
ktoré majú vplyv aj na prosperitu  krajiny. Napriek 
integrácie štátov v západnej Európe veľkými vlasten-
cami ostali napr. Nemci, Francúzi, Švajčiari ap. Zdá 
sa, že medzi nimi chýbame. Mali by sme sa medzi 
nich čo najskôr zaradiť! Teší ma, že v tom menšom 
útvare vlastenectva, v LOKÁLPATRIOTIZME my ne-
zaostávame – my sme hrdými obyvateľmi nášho 
krásneho DEVÍNA.

Pavlína Rumanovská
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VIAnOCE

Vianoce, liturgické slávenie narodenia 
Ježiša Krista oslávia 24. - 25. decembra na 
celom svete dve miliardy kresťanov. Presný 
dátum narodenia Pána asi pred dvetisíc rokmi 
známy nie je. Slávenie 25. decembra ako na-
rodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 
336 v Ríme. Kresťania dali novú náplň pohan-
skému sviatku narodenia Slnka -Natalis Solis 
invicti.. Rímski kresťania tento štátny sviatok 
Slnka začali sláviť ako vlastný sviatok narode-
nia Krista – ako Slnka na základe biblických 
citátov, kde je Kristus označovaný ako Slnko 
spravodlivosti – Sol iustitiae, Kristus – Svetlo 
sveta. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia 
slávia Vianoce 25. decembra podľa gregorián-
skeho kalendára. Časť pravoslávnych veria-
cich oslavuje vianočné sviatky podľa julián-
skeho kalendára 7. januára.

V západnej civilizácii, utváranej kresťan-
stvom, liturgické slávenie Kristovho narode-
nia preniklo aj do kultúry a ľudových zvykov. 
Ich podstatu však nemožno vysvetliť čisto 
folkloristicky – sú kultúrnym vyjadrovaním 

náboženskej skutočnosti, bez ktorej strácajú 
svoj základ a vnútornú dynamiku. Pre súčasní-
kov sa Vianoce stali symbolom dobra, rodin-
nej intimity, pokoja. Z kresťanského pohľadu 
sú to dôležité hodnoty, cirkvi však vo via-
nočnom období pripomínajú, že na skutočné 
prežitie Vianoc je potrebná najmä vnútorná 
očista, pokoj duše prameniaci v zmierení s 
Bohom a s ľuďmi, otvorenie sa pre dobro-
prajnosť a najmä vytváranie si času pre ticho, 
duchovné načerpanie a na vzájomné vzťahy, 
predovšetkým medzi rodičmi a deťmi. 

Štedrá večera 24. decembra (v liturgic-
kom ponímaní deň začína už večer, po západe 
slnka, podobne ako šabat v židovstve), strom-
ček, darčeky a ostatné zvyky sú len začiatkom 
slávenia vianočných sviatkov, ktorých stredo-
bodom je slávnostná 
liturgia Narodenia 
Pána 25. decembra 
(kňaz slúži tri omše: 
polnočnú (utiereň), 
rannú – pastiersku, 
a hlavnú slávnostnú 
omšu počas dňa). 
Do okruhu vianoč-
ných sviatkov patrí 
aj Sviatok Svätej 
rodiny (30. Decem-
bra), Sviatok Panny 
Márie Bohorodičky 
(1. január), Sviatok 
Zjavenia Pána – Tra-

ja králi (6. január) a Sviatok Krstu Pána (8. 
január).

Gavenda Marián, Mons. ThLic. 

foto: Betlhemské jezuliatko, obraz z Baziliky Na-
rodenia v Betleheme a dolu Jaskyňa narodenia

K obdobiu Vianoc nerozlučne patrí nostalgia po Vianociach z detstva bez 
ohľadu na vek. Mnoho zvykov, ktoré boli súčasťou Vianoc našich rodičov 
a starých rodičov sa vytráca z nášho života. Niečo vieme ešte navrátiť, iné 
neúprosne do zabudnutia unáša rozvoj a technika novej doby.

ZASTAVME SA POČAS VIANOČNÝCH DNÍ a podniknime návrat do 
starých čias prostredníctvom dobrej knihy. Čaro Vianoc pre deti nájdete 
v knihách bohato ilustrovaných. V rozprávkach, piesňach, koledách, básňach, 
hádankách, návodoch pre prácu šikovných rúk a v rozprávaniach o Vianoč-
ných sviatkoch.

Niekoľko aktuálnych titulov: 
 Moja najkrajšia vianočná kniha
 Kráľ nad kráľov sa narodil
 Čarovné Vianoce
 Najkrajšie rozprávky
 Barborkine  koláčiky (detská vianočná kuchárka)

JOZEF HABOVŠTIAK, spisovateľ, jazykovedec, milovník a znalec rodnej 
Oravy sa narodil 22. 9. 1924 v Krivej a zomrel 14. 4. 2004 v Bratislave. 

Študoval na Filozofickej fakulte v Bratislave a bol dlhoročným (1950 – 
1993) pracovníkom Jazykovedného ústavu v Bratislave. Jeho bohatá jazyko-
vedná a spisovateľská činnosť sa nedá ani vymenovať. Jeho knihy približujú či-
tateľovi život na Orave najmä jeho zvyky v podobe povestí, rozprávok, popisu 
remesiel a esejí. Venoval sa aj náboženskej literatúre napr. Sedem posledných 
slov Spasiteľa na kríži, Cesta kríža, Aj také sú Božie cesty, Za mrakmi je moje 
milované Slnko (biografia bl. sestry Zdenky)

FRANCOISE SAGANOVÁ, vlastným menom Quoirezová sa narodila 
21.6.1935 v bohatej meštiackej rodine. Svoje detstvo prežila v Paríži. Štúdium 
na Sorbone pre svoj nekonvenčný život nedokončila. K písaniu ju inšpiro-
valo priateľstvo s učiteľom Jean-Paul Sartre. Jej prvý román DOBRÝ DEŇ 
SMÚTOK napísala v r. 1954 za mesiac počas svojich návštev v kaviarňach na 
bulvári Sant-Michel. Román zapôsobil ako bomba do literárneho sveta. Stal sa 
manifestom pre beznádejnú povojnovú generáciu a jej autorka príkladom ako 
sa oslobodiť od stereotypu morálky.

U nás sme sa s jej tvorbou mohli oboznámiť už od r. 1954 
Viedenský týždenník News zaradil v r.1999 jej literárnu prvotinu DOB-

RÝ DEŇ SMÚTOK medzi TOP 100 najvýznamnejších románov storočia. Bola 
dvakrát vydatá, z druhého manželstva mala syna Denisa. Veľmi rada cestovala, 
počas svojho pobytu v Monte Carlo vyhrala veľký obnos peňazí, ktoré si 
vedela aj patrične užiť. Na jednej zo svojich ciest spôsobila dopravnú neho-
du a sebe ťažké zranenie s bezvedomím. Napriek svojmu búrlivému životu 
nezabudla na písanie. Novinári ju nazvali Coco Chanel vo francúzskej litera-
túre. Na jej pohrebe 24.9.2004 sa zúčastnila svetová umelecká elita včítane 
prezidenta J. Chiraca.

Do pozornosti čitateľov dávame tieto jej tituly: Dobrý deň smútok, Máte 
radi Brahmsa, Akýsi úsmev, Za mesiac za rok, Odtrúbené , Trochu slnka v stu-
denej vode, Nádherné oblaky, Modriny na duši. atď. Nie všetky jej diela boli 
u nás vydané.  V r. 2008 sa jej život stal námetom pre film s názvom SAGAN. 

Pokojné vianočné sviatky nielen s novou knihou  
ale aj s knižkami z našej knižnice želá Vaša knižnica

knižniCA inForMuje – ViAnoCe 2012   
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Športový klub Devín a Komisia mládeže  
a športu mestskej časti Bratislava-Devín

pozývajú všetkých, čo sa chcú stretnúť  
a športovo zabaviť, na

6. ROČNÍK VIANOČNéHO  
(RODINNéHO)  

StoLnoteniSoVéHo turnAjA

 Dátum:  nedeľa 6.1.2013

 Čas: 13,30 – 14,00 zápis 
  14,00 – 14,10 vylosovanie
  14,10 – 17,00 zápasy

 Miesto:   kultúrny dom Devín

 Kategória:  dvojice rodičdieťa
  (hrajú sa zápasy rodič-rodič  
  a dieťa-dieťa a štvorhra)
 
 Podmienky  - Chuť sa zabaviť
 účasti: -  Radosť zo športu
  -  Hrať podľa platných 
     pravidiel stolného tenisu

PoďAkoVAnie zA ViAnoČný StroM

Devín má opäť nádherný veľký vianočný strom, ktorý sa môže hrdo 
porovnať s vianočnými stromami v centre. Vďaka za neho patrí pani 
Ingeborg Benkovej a za jeho premiestnenie firme Alfa Devín s.r.o., ktorá 
ho vyrúbala, previezla a osadila len za režijné náklady.

MÚ Devín

o turn

 vylosovanie

(hrajú sa zápasy rodič-rodič 
a dieťa-dieťa a štvorhra)

  
  

Veselé Vianoce a šťastný nový rok chceme Vám priať, aby človek človeka 
vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to 

stál. Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok praje redakcia „Devínčan“!




