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Kapoan Kíndovú 
ývojám  

Nerozumiete nadpisu? Nemajte obavy, 
nie je to žiadna reč dákeho afrického kme-
ňa. Riešenie je jednoduché, stačí čítať text 
od konca. Prepáčte mi tento malý žartík, ale 
dnes chcem skutočne písať opačne ako ob-
vykle. Sústavne tu vypisujem , čo všetko sme 
pre vás a pre Devín spolu so zastupiteľstvom 
urobili. Dnes ale skúsim naopak, skúsim zo-
sumarizovať čo sme NEUROBILI! Že s „ta-
kým“ sa nechváli? Posúďte sami.:

 
* Hneď na začiatku volebného programu 

sme prijali Konsolidačný program, kde sme 
sa okrem iného zaviazali NErozpredávať 
majetok zverený do správy Devína tak, aby 
naša MČ neprišla o posledný možný príjem 
z prenájmov. Tento prísľub sme NEporušili. 

* NErezignovali sme na NEutešenú fi-
nančnú situáciu a NEmávli sme nad ňou 
rukou. Ani sa nikto z nás NEsnažil využiť ju 
vo svoj prospech. Naopak, po úmornom pát-
raní po relevantných dokladoch sme vyčistili 
a vyhodnotili dovtedy vykazovaný dlh Devína. 
Následkom toho sme zo zoznamu vylúčili 
premlčané položky a položky právnikmi posú-
dené ako nevymáhateľné. Spolu s núteným 
správcom sme s veriteľmi rokovali a získali od 
väčšiny z nich prísľub, že v prípade splátky 
istiny sú ochotní odpustiť príslušenstvo, ktoré 
je dnes spravidla väčšie ako istina. Neho-
rázne vyčíslenú výšku jedného zo záväzkov 
rozporujeme súdnou cestou a súčasne sa po-
kúšame s týmto veriteľom dosiahnuť dohodu 
o urovnaní. Pána primátora a magistrát sme 
presvedčili, aby nám pomohli vyrovnať sa as-
poň s fyzickými osobami, ktorých zálohy na 
nové domy vtedajší starosta bez mihnutia oka 
spláchol kdesi v nepochopiteľnom labyrinte 
svojho projektu.. Mám prísľub od primátora, 

ak sa nám podarí 
dohodnúť so minis-
terstvami schodná 
cesta na vyrovnanie 
záväzkov voči štátu, 
že nás opäť podpo-
rí.... Nielen, že sme 
Devín viac NEzadĺžili 
ale pôvodných cca 
500 mil. Sk dlhu dnes 
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vďaka týmto opatreniam deklarujeme (vrátane 
spornej istiny) v polovičnej výške. 

* Skanska zatiaľ NEstavia. Viem, hlavne vďa-
ka kríze. Ale verte že pomohlo a pomáha aj naše 
spoločné NIE. Vy ste ho nahlas verejne demon-
štrovali, ja som NEpodpísala sústavne podsúvané 
stavebné povolenie. Úradne nám agendu v tej-
to veci žiaľ odobral nadriadený stavebný orgán. 
Napriek tomu verím, že nám NEvzali odhodlanie 
bojovať proti tomuto zámeru, a ak by SKANSKA 
naozaj chcela podľa takto vynúteného stavebného 
povolenia začať so stavbou sídliska, opäť budeme 
spolu kričať NIE hoc aj pred radlicami buldozérov.

* NEpodpísala som ani povolenie na štyri 
štvorpodlažné bytovky ďalšieho developera, kto-
rým cestičku do Devína vyšliapal rovnako ako 
v prípade Skanskej podpis môjho predchodcu....

Ako vidíte, dá sa chváliť aj neurobeným . 
Striháme tak čierne nite, do ktorých Devín zamo-
tali doterajší starostovia. Sú to „hry“, kvôli ktorým 
chcem pokračovať v začatom a budem sa o vaše 
hlasy uchádzať aj v nasledujúcich voľbách. Sú to 
rozohraté partie, kde NEsmieme pripustiť, aby De-
vín dostal definitívny mat. Je ich viac a vo výpočte 
NEUROBENÉHO budem pokračovať v ďalšom 
čísle.... Ale vlastne – zaujíma vás to? Dajte mi ve-
dieť! Mailom (starostka@devin.sk), listom, príďte 
osobne. Kde ma nájdete, NEverím že NEviete. 

Pekné leto priatelia, Ľubica Kolková, starostka

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ....

Posledný aprílový podvečer sa niesol 
v znamení stavania mája.

Spoločnými silami Devínsky cech, 
Spolok vinárov a vinohradníkov Deví-
na, OZ Za krajší Devín, Devínski hasi-
či s pani starostkou Ľubicou Kolkovou 
pripravili príjemné podujatie plné dob-
rej nálady, napätia, hudby, susedských 
stretnutí, rozhovorov. Oči i sluch potešilo 
najmä vystúpenie našich devínskych detí, 
bez ktorých si už nevieme žiadne takéto 
spoločné podujatie ani predstaviť. 

Spoločne ovenčený strom nám dlho 
tento deň pripomína. Preto sa potešíme 
spomienkami zvečnenými na fotografiách.

Magdaléna Rollerová 
foto: Peter Mikuláš

Stavanie mája
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Naše rozprávanie o histórii Dobrovoľného ha-
sičského spolku sme v prvej časti ukončili rokom 
1938, dnes pokračujeme až rokom 1946, kedy sa 
činnosť hasičského spolku v Devíne po búrlivých 
rokoch, ktoré Devín postihli opäť obnovila.

Prvý po slovensky písaný záznam o výjazde 
hasičov k miestnemu požiaru bol v knihe výjazdov 
zaznamenaný s dátumom 4. 3. 1946.

Po II. svetovej vojne si devínski hasiči dali vyho-
toviť novú zástavu. Na jej financovaní sa zúčastnili 
mnohí obyvatelia Devína a nielen oni. O tejto časti 
hasičskej histórie vás oboznámime v niektorom 
z nasledujúcich článkov.

Zástavu ste mali možnosť vidieť na zasadnu-
tí Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Devín dňa 
30. 3. 2010, kde bola vystavená. Zástava má 
v modrom poli oválny medailón s obrazom slo-
vanských prvoučiteľov sv. Cyrila a sv. Metoda nad 
medailónom je nápis „Dobrovoľný hasičský zbor“, 

dolu je rok 1946 – Devín – 1948 a v ľavom rohu 
je hasičský znak. Zástava je veľmi pekne výtvarne 
riešená.

Povojnové obdobie charakterizuje z požiarneho 
hľadiska rozvoj technického parku ako i starostli-
vosť o výchovu a výcvik mladých požiarnikov.

Napríklad v r. 1952 dostali výkonný agregát 
s výstrojom pre požiarnu ochranu, ktorou bola 
striekačka s výkonom čerpadla 1600 l za minú-
tu. V tomto období bol predsedom bol Štefan  
Droberiar (1952 – 1955). Počas jeho pôsobenia 
naši požiarnici úspešne zasahovali pri požiari 
v dome p. V. Vráblika a pri požiari na Devínskej 
Kobyle. 

V čase, keď časť obce postihla ničivá povodeň, 
pomáhali pri sťahovaní rodín člnmi a pomáhali čer-
pať vodu z pivníc zatopených rodinných domov. 

V rokoch 1956 až 1964 bol predsedom Peter 
Varhely. Počas jeho pôsobenia dosiahli devínski 
hasiči mnohé úspechy. V r. 1958 sa podielali na 
hasení rozsiahleho požiaru, ktorý vznikol neďale-
ko kameňolomu, požiar sa hasil celé tri dni. 

Aj jednotliví hasiči dostali mnohé vyznamena-
nia, napríklad manželia Májekovci. Rudolf Májek 
bol vyznamenaný ako „Vzorný požiarnik“, bol oce-
nený „Za vernosť“ a „Za zásluhy“. Jeho manžel-

ka dostala vyznamenanie „Za zásluhy“ 
a „Za príkladnú prácu“.

Pochvalu celému Hasičskému zboru 
v Devíne udelil písomne Okresný výbor 
požiarnikov v Bratislave 22. 6. 1958.

Mohli by sme vo výpočte vyzname-
naní pokračovať – snáď jedno za všet-
ky – 1. miesto v súťaži družstiev dorastu 
v Bratislave. Obdobne tomu bolo aj  
v r. 1960, 1963, 1965, 1967.

Hasičská zbrojnica, tak ako ju pozná-
me dnes, bola postavená v rokoch 1970 
– 1972. V čase jej výstavby bol predse-
dom Štefan Matiašovič a veliteľom Jaro-
slav Podhorný.

Úspechy devínskych hasičov pokra-
čovali aj pod novým vedením, zúčastnili 
sa na hasení častých lesných požiarov i 
požiarov na domoch v Devíne. 

Od roku 1974 sa stal 
veliteľom hasičov v De-
víne Marián Martinko 
a predsedom zboru 
sa stal Jozef Jariabek. 
Pán Jariabek bol po-
sledným spolu s pánom 
Verhelym nositeľom 
vyznamenania „Za prí-
kladnú prácu“.

Dobrovoľný hasič-
ský zbor v Devíne 
dnes nutne potrebuje 
podporu zo strany MČ 
BA – Devín, najmä pri 
technickej vybavenosti 

a rekonštrukcii existujúcich priestorov (pre rekon-
štrukciu zbrojnice sa už konajú prípravné práce).

Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré Dobrovoľné 
hasičské zbory metodicky spadajú, je potrebné 

osloviť so žiadosťou o pomoc pri technickom vy-
bavení. MV SR zabezpečovalo pre profesionálne 
záchranné zbory nové technické vybavenie a vy-
radené staršie zariadenia rozdeľovalo medzi Dob-
rovoľné hasičské zbory. Každé by bolo isto lepšie 
ako to, ktoré majú naši hasiči.

Bolo by skutočne škoda, ak by Dobrovoľný ha-
sičský zbor v Devíne po 130 rokoch zanikol z exis-
tenčných dôvodov. 

Pavlína Rumanovská 
Použitá literatúra: Dr. A. Bagin: Sto rokov od 

založenia hasičského spolku v Devíne. 

fotografie: z archívu autorky
1. Príprava na zásah 
2. Nástup na zásah – 1952 – 1955 (pri nástupe  

k volantu, predseda Š. Droberiar)
3. My, hasiči z Devína 
 (2. zľava v 2. rade, predseda P. Varhely)

PREDSTAVUJEME VÁM ĎALŠÍ KAMIENOK DO MOZAIKY DEVÍNA – 2. časť



KNIŽNICA INFORMUJE
INTERNET je vám k dispozícii  

už aj v našej knižnici  
počas výpožičných hodín.

FRANCOIS MAURIAC 
Laureát Nobelovej ceny za literatúru  

z r. 1952 sa narodil 11.októbra 1885. 
F. Mauriac patrí do generácie francúz-

skych spisovateľov akými boli napr. Cocteau, 
J. Green, Giraudoux, Breton. 

Naša knižnica má pre vás k dispozícii je-
ho diela z vydavateľstva ODEON z edície GA-
LÉRIA KLASIKOV ako i z vydavateľstva SLO-
VENSKÝ SPISOVATEĽ z edície KNIŽNICA 
NOBELOVÝCH CIEN. 

Jeho diela: Bozk malomocnému
 Genefix
 Tereza Desoueyrouxová
 Osudy
 Cesta k moru
 Klbko zmijí
Tieto knihy isto oslovia náročného čitateľa. 

MARCEL AYMÉ
ZELENÁ KOBYLA
Majstrovsky spracoval tému z francúzske-

ho vidieka. Je to optimistický román, ktorý na 
osudoch dvoch znepriatelených rodín čest-
ného Honorého a vypočítavého Ferdinanda 
rozohrá celý register humoru ale i tragických 
ľudských vzťahov.

Zelená kobyla je pohanským spevom o ži-
vote prežiareného láskou k človeku. Táto kni-

ha patrí k večne živej a príťažlivej literatúre. 
Dôkazom toho je i jej filmové spracovanie s 
identickým názvom v hlavnej úlohe s vynika-
júcim francúzskym komikom Burvilom.

CHRISTINE ARTNOTHYOVÁ
HORIACA PÚŠŤ
Autorka je aj známou novinárkou, držiteľ-

kou ceny Francúzskej akadémie aj ceny tlače. 
Jej diela sú prekladané do mnohých jazykov. 

Román Horiaca púšť môžeme zaradiť me-
dzi akčno-psychologické diela. Pri jeho čítaní 
sa isto nebudete nudiť. 

EILEEN GOUDGEOVÁ
ZÁHRADA LŽÍ
O tom, že jej knihy našli cestu k čitateľovi 

jasne hovoria veľké náklady tlače jej románov 
v svetoznámom vydavateľstve Viking. Román 
Záhrada lží oslovila aj televíznych tvorcov, bol 
spracovaný ako televízny seriál. Záhrada lží 
je príbehom o impulzívnom čine a o životoch 
nezvratne spojených s následkami nerozváž-
neho rozhodnutia. Pekné pohodové čítanie 
najmä pre dámy.

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ
NATAŠA (NOVINKA)
Knihu autorka venovala všetkým, ktorí ju 

majú radi: Ak patríte medzi nich, určite si ju 
prečítajte. 

Autorka sa narodila v Chomutove, od svo-
jich štyroch rokov žije v Bratislave. Ukončila 
štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave, 
pracovala vo viacerých časopisoch. Písaniu 
románov sa venuje od r. 1994 je matkou troch 
detí a žije v Devínskej Novej Vsi. 

Román Nataša je o bezdôvodnej žiarli-
vosti. Ako sa ňou vyrovná Nataša? Čítajte a 
dozviete sa. 

V knižnici nájdete aj veľký výber detektívok 
a kriminálnych príbehov, stačí si iba vybrať.

Pekné chvíle s knihou želá 

Vaša knižnica 
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Peter,
tak to si nám zase vyrazil dych – jed-
noducho si odišiel... Tvoje neobyčajné 
schop nosti upútavali našu pozornosť už 
v čase, keď sme navštevovali základnú 
školu – bol si terčom chvály i kritiky na-
jmä na hodinách výtvarnej výchovy.
Každý z nás kráčal svojou cestou a trva-
lo nám 40 rokov, pokiaľ sme sa odhod-
lali spoločne sa stretnúť a prezentovať 
„svoj život“ pred bývalými spolužiakmi 
– termín sa blíži.
Nepredstavovala som si, že sa budeš 
snažiť byť zasa originálny – dostal si 
nás – nemusíš rozprávať, hovoria za 
Teba výsledky tvojej práce, ktoré si tu 
zanechal.
Peter, ďakujem Ti, že som mala možnosť 
všímať si, ako sa z obyčajného – uke-
caného chlapca stane umelec uzná-
vaný vo svete.
Peter Strassner – som rada, že si tu bol 
– žil s nami... Ďakujem a pokoj večný Ti 
prajem....

Zdena Janotová

Byť stále mladý, zdravý, dobre vyzerajúci 
... Sen každého, kto chce žiť aktívne a napĺ-
ňať svoje túžby po poznaní. Avšak počas ži-
vota prichádzajú chvíle, ktoré nám otvárajú 
dvere do tajných izieb a my zisťujeme, že na 
to, aby sme boli šťastní, stačí omnoho menej. 
Zisťujeme, že len harmónia duše a tela nám 
prinesie „večnú mladosť“.

Asi práve preto sa staršie dámy z Devína 
začali zaujímať o možnosť kvalitne si za-
cvičiť. Netrvalo dlho a naša pani starostka 
našla riešenie. Ponúkla seniorkám priestor 
v telocvični, zohnala štedrého sponzora 
a cvičiteľku. A tak od apríla sa pravidelne 
stretávajú a starajú sa o svoju „mladosť“. 

Neverili by ste s akou radosťou, veľkou 
energiou a nadšením prichádzajú na ho-
diny cvičenia. Už len príchod je plný smie-
chu a veselých rozhovorov. V šatni je rušno. 
Musia si predsa ešte povedať, ktorej sa čo 

prihodilo, že po minulom cvičení bolo všetko 
v poriadku, že večer je dobrý seriál. A po-
tom šup do telocvične! Zrazu všetko stíchne, 
počuť len príjemnú hudbu a hlboké dýcha-
nie mladých starých mám. Všetky sú sústre-
dené a snažia sa zacvičiť každý cvik na sto 
percent. A veru sa im to aj darí. Mnohokrát 
ma prekvapia s akou ľahkosťou sa pohybujú 
a ako hravo zvládajú jednotlivé cviky.

Po cvičení nastáva opäť ruch. Opäť 
smiech, veselá vrava a tvrdé kritiky na seba 
samé. Pomaly odchádzame, každú z nich 
čaká ešte malá prechádzka, kým prídu do-
mov, ale im to neprekáža. Aspoň si dorozprá-
vajú, čo si ešte nestihli povedať. Posledné 
úsmevy, zamávania... A ja viem, že na budú-
ce určite prídu. Aj keby pršalo, fúkalo, alebo 
nebodaj by padali žaby .

A tak je to správne. Stále treba byť aktívny. 
Či duševne alebo fyzicky. Oni sú dôkazom, 

že sa to dá a že lásku k pohybu si môžeme 
budovať v každom veku.

Chcem sa týmto poďakovať našej pani 
starostke, že má stále veľa sily venovať sa aj 
veciam, ktoré na prvý pohľad nie sú až tak 
dôležité. Neprehliadla želanie devínskych 
babičiek a zariadila, aby sa stále cítili mla-
dé.

A Vám, milé dámy, želám stále veľa pozi-
tívnej energie! 

Kedy mladneme? 
Každý pondelok o 17:00 hod.,  

v telocvični  
vo Forel International School. 

(prineste si podložky na cvičenie)
Teším sa na Vás!!!

autor: Elena Cenká, pohybový inštruktor

POHYB DO KAŽDÉHO POČASIA         



D E V Í N Č A N

4

Deň devínskych záhrad
Napriek veľkým obavám, ako to bude s 

počasím, pani Oľga Mikulášová zabezpeči-
la ešte aj počasie – poobede sa vyčasilo a 2. 
mája bolo krásne jarné popoludnie. Aj preto 
bola mimoriadna účasť na tohtoročnom pod-
ujatí

DEŇ DEVÍNSKYCH ZÁHRAD.

Päť rodín sa rozhodlo, že otvorí svoje zá-
hrady susedom, priateľom, návštevníkom 
z blízka i z ďaleka. Možno pre pekné počasie, 
alebo, že chýr o našich záhradách sa už dostal 
do povedomia verejnosti, účasť bola veľmi 
veľká a záujem úprimný. 

Začali sme u Satinovcov a privítala nás 
krásne upravená, farbami hýriaca záhrada. 
Každý si v nej niečo mohol nájsť – ihlična-
ny, stromy, kríky, kvety, bylinky obkolesovali 
perfektný trávnik. A našiel sa aj kúsok zeleni-
novej záhrady pre deti.

Záhrada Frimmelovcov pod košatým gaš-
tanom sa pýšila krásne rozkvitnutou vistériou  

a privítala nás príjemnou atmosférou – pôso-
bila ako ďalšia obytná miestnosť domu.

U Porvazníkovcov veľkorysý priestor prá-
ve dostáva svoju formu. Rastlinky nedávno 
zasadené sa v nej udomácňujú. Prekrásny je 
pohľad na hrad, ale i na kopec nad záhradou.

U pani Gajdošovej sme sa túlali romantic-
kou záhradou, v ktorej je všetko, čo by ste 
chceli mať. Chodníček hore do záhrady otvá-
ra príjemné zákutia vábiace na posedenie.

Ledva sme stihli poslednú záhradu u Gáli-
kovcov. Pri jej koncepcií sa domáci inšpiro-
vali  pravidlami feng-šuej. Záhrada je živou  
harmóniou priestoru, rastlín, vody, je to pote-
šenie pre oko i dušu.

Dalo by sa ešte veľa rozprávať o nádherách 
záhrad, ktoré sú vytvárané s láskou, citom 
a vkusom. Ak ste podujatie nestihli, poteší 
vás aspoň niekoľko obrázkov a môžete sa 
tešiť na budúci rok na DEŇ DEVÍNSKYCH  
ZÁHRAD.

Magdaléna Rollerová, foto: P. Mikuláš

Artgallery Devín pripravila výstavu naj-
novších malieb Veroniky Rónaiovej. Predsta-
vuje základné okruhy záujmu autorky: intro-
spektívne skúmanie vlastnej tvorby, osobnú 
výpoveď o vlastnom živote a komentáre sú-
časnej konzumno-mediálnej spoločnosti.

Veronika Rónaiová sa narodila 21. 5. 1951 
v Kremnici. V rokoch 1966 – 1970 študova-
la na Strednej škole umeleckého priemyslu 
v Bratislave, v štúdiu pokračovala na VŠVU 
na oddelení grafiky. V roku 1999 sa stáva za-
kladajúcou členkou skupiny Indivisual.

Od 70. rokov sa svojou tvorbou zaraďu-
je k hyperrealizmu, ale odosobnený pohľad 
obohacuje o intímnu výpoveď. V posledných 
rokoch sa introspektívny prístup v jej tvorbe 
prehlbuje. Maľba je obohatená o ďalšie mé-
diá a ich kombinovanie – PC print a kresbu, 
koláž, ready-made a jej vlastné výstavné pro-
jekty sa dotýkajú konceptu a akcie (kresba na 
stenu). 

Veronika Rónaiová pôsobila na Katedre 
výtvarných disciplín FA STU v Bratislave 
v rokoch 1998 – 2003, v súčasnosti vedie ate-
liér maľby na Katedre výtvarnej výchovy PdF 
Trnavskej univerzity.

Sabina Jankovičová, kurátor výstavy

Veronika Rónaiová: 
Cestou maľbyFrimmelovci

M. Gajdošová

Porvazníkovci

Gálikovci

Doublespeak, 2008-09

Satinovci
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Pavol Frešo na otvorení Podujatia  
MalokarPatská vínna cesta 

Združenie Malokarpatská vínna cesta (MVC) pripravilo pre milov-
níkov dobrého vína dvojdňový sviatok. Od piatku 21. mája do soboty 
22. mája bolo od Bratislavy až po Trnavu voľne prístupných 122 pivníc 
malých a stredných vinárov. Slávnostného podujatia už štvrtého ročníka 
Otvorených pivníc na sv. Urbana sa v záhrade Malokarpatského osveto-
vého strediska v Kaštieli v Modre zúčastnili aj predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, podpredseda BSK Ivo Ne-
srovnal a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK) Zdenko 
Čambal. 

„Chcem vyjadriť veľkú úctu a vďaku všetkým vinárom. Táto tradícia 
je dôležitou súčasťou cestovného ruchu, aby sme ľuďom priblížili Brati-
slavský kraj, a aby sme im ukázali, že nemusia chodiť do Álp, ale že aj tu 
nájdu zaujímavé kultúrne vyžitie,“ povedal pri otvorení podujatia Frešo. 
V tomto roku vznikol nový rekord, a to, že bolo otvorených 122 pivníc. 
Župan to hodnotil veľmi pozitívne. Veľmi ho potešilo, že stále viac viná-
rov sa prezentuje a že si táto akcia našla takú podporu. „Verím, že sa 
bude aj naďalej rozvíjať,“ uzavrel Frešo. 

Akcia sa niesla aj v duchu uvedenia do života ochrannej známky pre 
víno Biatec z Malokarpatského regiónu. Prvé etikety tohto regionálneho 
bieleho a červeného vína symbolicky odovzdali vinári županovi Frešo-
vi ako najvyššiemu predstaviteľovi BSK. Za Trnavský kraj, ktorý spolu 
s Bratislavským krajom prevzali záštitu nad podujatím, prevzal symbolic-
kú cenu aj podpredseda TSK Zdenko Čambal. Podujatie zavŕšili organi-
zátori sekaním sektu. 

Názov biatec je symbolickým spojením spomienky na Keltov, ktorí 
prví na území Slovenska – presnejšie práve v malokarpatskom regió-
ne – pestovali vinič za účelom výroby vína. Názov biatec sa používal 
aj pre keltské platidlo z územia Slovenska, pričom toto slovo bolo na 
minci vyrazené. Podľa odhadov bola minca biatec v starovekom svete 
hodnotnou menou, a takou by sa na globálnom vínnom trhu mali stať aj 
malokarpatské vína. 

Malokarpatská vínna cesta je dlhá cca 100 km a rozkladá sa od bra-
tislavského Devína až po Trnavu. Akcia sa koná na sv. Urbana, ktorý 
je patrónom vinárov a vinohradníkov. Záujemcovia môžu putovať malo-
karpatských vidiekom cez približne 40 obcí, navštíviť pritom môžu nové 
i historické pivnice. Jarné Dni otvorených pivníc trvali od piatka do soboty 
od 12:00 do 22:00, pripravené boli aj rôzne sprievodné podujatia. 

Mgr. Iveta Tyšlerová 
hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja

foto: VÚC

otvorené Pivnice MalokarPatskej  
vínnej cesty na sv. urbana 2010 

V piatok a sobotu 21.-22. mája 2010 boli opäť Otvorené pivnice na 
sv. Urbana – čoraz obľúbenejšie podujatie Malokarpatskej vínnej cesty. 
Pivnice v Devíne boli otvorené už po štvrtý raz a podľa návštevnosti – 
odhadom vyše 300 návštevníkov so vstupenkami MVC – ale aj podľa 
ich vyjadrení si Devín získal už veľkú obľubu v rámci tohoto podujatia 
napriek tomu, že na vínnej ceste leží trochu stranou.

V Devíne bolo otvorených päť pivníc – dve spolkové pivnice v De-
vínskej vieche sv. Urbana a v pivnici na fare, pivnica u Štefina (Štefan 
Vlček), pivnica pod hradom (Otto Zmelík a Augustín Mrázik) a po pr-
výkrát svoju pivnicu otvoril aj zakladajúci člen Devínskeho spolku vinárov 
a vinohradníkov Pavel Kúkel.

Nálada v pivniciach bola vznikajúca, najmä v piatok podvečer. Do 
pivníc prišlo aj veľa Devínčanov, ktorí vychutnali vína svojich susedov 
– vinárov. Mnohí sa vyjadrili, že by takéto podujatia v Devíne mali byť 
častejšie, nielen dvakrát za rok. Príležitosť stretnúť sa so susedmi pri 
koštovke vynikajúcich vín budú mať už čoskoro – na Devínske hody  
6. júna, na výstave vín 7. ročníka súťaže Devínsky strapec.

Augustín Mrázik
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov

foto: autor článku

Muzikál „snívajte s veronikou“  
na Hlavnom námestí  

v bratislave 1. mája 2010

Za Devín sa slávnostných raňajok pri príležitosti zahájenia Otvore-
ných pivníc na sv. Urbana Malokarpatskej vínnej cesty zúčastnil Ing.arch. 
Augustín Mrázik, predseda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov, 
ako aj Ing. Štefan Kilársky za spoločnosť Purgina (hlavný partner MVC) 
a zástupcovia spoločnosti DIMANO (generálny partner MVC). Predseda 
samosprávneho kraja pán Frešo v rozhovore prisľúbil návštevu Devína 
v blízkej budúcnosti a podporu devinskym vinárom a vinohradníkom pri 
zachovaní vinohradníctva v Devíne. redakcia

Zástupcovia Devína na zahájení otvorených pivníc

foto: Juraj Kotian

Predseda VÚC P. Frešo v rozhovore so zástupcani Devína
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Zber  škod l ivého  odpadu a  e lek t rospot reb ičov
Mestská časť Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom, že Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy za súčinnosti spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční ZBER DOMOVÉHO  
ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN A ELEKTROSPOTREBIČOV dňa 12. júna 2010 
(sobota) v čase od 8:30 do 10:30 v priestoroch dvora požiadnej zbrojnice na Hradnej 
ulici.
Zber sa bude týkať týchto druhov odpadu: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťa-
dlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky 
a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, 
televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Odpad musí byť v takom stave, aby sa z neho neuvoľňovali súčasti, v prípade kvapalín 
musí byť odpad uzavretý v pevnom obale a max. hmotnosť odpadu do 5 kg na 1 oby-
vateľa. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom uvedený odpad budú preberať 
pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. len od občanov – fyzických osôb nepodnikate-
ľov. ARGUSS ďalej oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, 
že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade 
záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

MedzináRodný  
festiVal VodníkoV

V sobotu, 5. júna 2010 na nábreží Du-
naja pri Slovenskom národnom múzeu o 
11.00 hod. privítame vodníka Ferka, kráľa 
Dunaja, ktorý príde opäť do Bratislavy na 
Medzinárodný festival vodníkov. Poduja-
tie organizuje združenie Devínska brána 
a začína alegorickým sprievodom masiek 
vodníkov a vodných bytostí ulicami mes-
ta a na Hviezdoslavovom námestí bude 
hodnotenie masiek v kategóriách vodnícky 
učeň, tovariš, majster a celá vodnícka ro-
dina. Pre víťazov sú pripravené skutočne 
unikátne ceny – napríklad pre dámy to je 
zájazd na karneval do Benátok, pre pánov 
koštovka piva na Oktoberfeste v Mníchove 
a pre kompletné vodnícke rodiny to bude 
dokonca automatická pračka, umývačka 
riadu či dovolenkový pobyt na chate. 
Poobede Vodnícky festival pokračuje sú-
ťažou vo varení dunajskej rybacej polievky 
na Hviezdoslavovom a Rybnom námes-
tí. O cenu Petra Ševčoviča budú bojovať 
družstvá od nás, z Rakúska, Maďarska, 
Bulharska, Česka, Srbska a návštevníci 
ochutnajú nielen maďarskú halászlé, ale 
aj ruskú soljanku, francúzsku boulabais-
se, slovenskú smotanovú rybaciu polievku 
a aj obľúbené domáce a regionálne recep-
ty. Majstri kuchári sa ešte môžu prihlásiť 
a bližšie informácie získajú na stránke 
združenia Devínska brána www. devin-
skabrana.szm.com (alebo na telefónnom 
čísle 0905 479742).

Devínsky strapec 
2010

7. ročník súťažnej  
degustácie a výstavy vín

Opäť je tu čas hodov a s nimi už tradične 
vyhodnotenie súťažnej degustácie vín „De-
vínsky strapec“, ktoré sa bude konať v nedeľu 
6. júna 2009 v devínskom Dome kultúry. Na-
sledovať bude verejná degustácia a výstava vín 
v Dome kultúry, na ktorú pozývame všetkých 
hodujúcich.

V uplynulom roku niektorí devínčania až 
neskoro večer zistili, že vnútri v „kultráku“ sa 
dajú okoštovať vynikajúce vína. Vynahradili si 
to potom a ostali až do hlbokej noci. Niekto-
rí sa o tejto možnosti ochutnať najlepšie vína 
vinárov z celej malokarpatskej oblasti azda ani 
nedozvedeli. Aby sa to neopakovalo, pozýva-
me vás všetkých už teraz – veď do súťaže dávajú 
vinári tie svoje najlepšie vína, s cieľom získať 
vysoké bodové hodnotenie a ocenenie. 

Cieľom vinárov je samozrejme aj kvalifiko-
vané a anonymné hodnotenia ich vína a porov-
nateľné hodnotenie ich vín popri vínach iných 
vinárov. Takéto porovnanie sa dá získať len v 
súťaži pri spoločnom hodnotení. Posudzova-
nie vín robia komisie zložené z odborníkov – 

enológov, ktorí na hodnotenie vína majú štátne 
osvedčenie. V uplynulom roku sa hodnotenia 
zúčastnilo približne tridsať odborníkov v šty-
roch komisiách. Hodnotenie prebieha úpl-
ne anonymne, počas hodnotenia sa členovia 
komisi dozvedia len číslo vzorky a druh vína. 
Hodnotí sa zaužívaným 100-bodovým systé-
mom O.I.V. a Medzinárodnej únie enológov, 
pričom pre každú vzorku sa ignoruje najvyššia 
a najnižšia bodová hodnota (kvôli úplnemu 
vylúčeniu možných “zainteresovaných” hod-
notení) a zvyšok sa spriemeruje. Výsledky sú 
stále anonymne spracované na počítači a až 
potom sú priradené k názvom vzoriek vín a ich 
výrobcom. Takto je zaručené čo najobjektív-
nejšie a vysoko kompetentné hodnotenie vín 
v porovnaní s ostatnými vzorkami.

Prvé štyri ročníky našej súťaže boli naozaj 
“devínske”, miestne, určené len devínskym vý-
robcom vína. Avšak čoraz častejšie sa ozývali 
hlasy vinárov (najmä v treťom a štvrtok roční-
ku), že hodnotenie je amatérske, neobjektívne 
a že nabudúce už víno do súťaže nedajú. Po 
vzniku Devínskeho spolku vinárov a vinohrad-
níkov sme sa preto pridali ku kultúrnej komisii 
miestneho zastupiteľstva, aby sme pomohli s 
organizáciou a propagáciou súťaže a tiež so za-
bezpečením jej profesionálneho hodnotenia. 
S profesionálnou prípravou súťaže a tiež s jej 
zviditeľnením medzi vinármi v malokarpatskej 
oblasti nám veľmi pomohol Ing. Peter Prokop, 
ktorý má k Devínu a devínskym vinohradom 
osobný vzťah – ako mladý agronóm a enológ 
sa zúčastnil ich plánovania a výsadby v rámci 
družstva pred viac než dvadsiatimi rokmi. Aj 
vďaka jeho odbornej reputácii medi vinármi 
si naša súťaž získala dobré meno a obľubu me-
dzi mnohými výrobcami vína široko – ďaleko. 
Mnohí z nich pritom patria k menším alebo aj 
tým najmenším výrobcom, súťaže sa zúčastňu-
jú dokonca aj viacerí malovýrobcovia vína zo 
širokého okolia (nechcem povedať „amatéri“, 
lebo ich vína sú často výnimočne dobré). 

A samozrejme sa jej zúčastňuje čoraz viac 

vinárov z Devína. Pre nich je v súťaži určené aj 
samostatné hodnotenie vín a vinárov z Devína, 
aby sa popri profesionalite a stále širšej účasti 
vinárov z okolia zachoval aj miestny, devínsky 
charakter súťaže – a aby naši vinári mohli kvali-
fikovane a reprezentatívne porovnať svoje vína 
s výsledkami práce iných kolegov a aj profesi-
onálov. Nakoniec, bodové hodnotenie je len 
číslo – najlepšie je prísť potom na výstavu vín 
a vína „prekoštovať“ a pokritizovať ich v debate 
s priateľmi a susedmi. 

V tomto roku sa v súťaži zišlo približne 
dvesto vzoriek vín (presné číslo v dobe písania 
príspevku ešte nepoznám), čo je zatiaľ v našej 
súťaži rekord. Nad súťažou prevzala záštitu 
námestníčka primátora hl. mesta Bratislavy 
pani Anna Dyttertová, ktorá víťazom odovzdá 
najvyššie ocenenia. Za pomoc pri organizácii 
súťaže sa chcem poďakovať partnerom súťaže 
– spoločnosti DIMANO (vďaka devínčanovi 
pánovi Petrovi Distlerovi), spoločnosti PUR-
GINA (vďaka devínčanovi pánovi Štefanovi 
Kilárskemu), spoločnosti Simplicisimus vy-
davateľstvo a ďalším partnerom podujatia, ako 
aj kultúrnej komisii miestneho zastupiteľstva, 
najmä pani poslankyni Oľge Mikulášovej.

A nakoniec informácia pre tých, ktorí sa 
výstavy vín v nedeľu na hody nebudú môcť 
zúčastniť: výstava bude následne premiestne-
ná do Devínskej viechy sv. Urbana – vinotéky 
a ochutnávky pod devínskym hradom, kde 
bude verejnosti prístupná vždy počas otvára-
cích hodín viechy v piatok, sobotu a nedeľu 
od 14:00 do 20:00 až do osláv Cyrilometodej-
ských slávností na Devíne 5. júla 2010. Samo-
zrejme, výstava vín je výstava, kde sa vystavené 
exponáty postupne míňajú, pričom najskôr sa 
spotrebujú vždy tie najlepšie – preto so svojou 
návštevou neotáľajte, lebo výstava bude naozaj 
výstavou „len do vyčerpania zásob”.

Augustín Mrázik,  
predseda Devínskeho spolku  

vinárov a vinohradníkov
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V ý  z  V  a       
V záujme získania dokumentácie pre kroniku Devína o pôvodnom vzhľade historicky zaujímavých 
stavieb v Devíne prosíme o spoluprácu obyvateľov Devína.
Prosíme o zapožičanie vašich súkromných fotografií, kde je napr. v pozadí zachytený pohľad na 
budovy a ulice starého Devína.
Hľadáme najmä nasledovné objekty: 
- Kremeľská ul. č. 39   (t. č. budova Radnice)
- Hradná ul. č. 10 (býv. budova Kožatexu)
- Kozičova ul.          (býv.budova Detských jaslí)
- Kozičova ul. č. 1    (t.č. Vydavateľstvo Lúč)
- Hutnícka ul. – kaštieľ           (býv.Jezuitský kláštor)
- Kremeľská č. 21  (súkr.dom p. Federlu st., t.č. sídlo firmy LMC)
- Kremeľská ul.  (budova školy)
 a pod. 
Budeme vám vďační za každý zaujímavý záber z Devína. 
Všetky zapožičané fotografie budú prevzaté písomným potvrdením a po ich prefotení budú obra-
tom vrátené majiteľovi.
Kontakt: tel. 0904  856 768 alebo do knižnice: Rytierska ul.č.2 (pondelok od 13.00 hod do 16.00 
hod, štvrtok od 15.00 hod do 18.00 hod)
kontakt možný aj e-mailom     

Kronika Devína

29. riadne zasadnutie  
MZ MČ Bratislava-Devín

Urbanistická štúdia Mestskej časti  
Bratislava – Devín, spracovaná  

spoločnosťou AUREX, spol. s.r.o.,  
rok 2009 

Uznesenie č. 246/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
a)  schvaľuje 
stanovisko obstaraváteľa k pripomienkam a námiet-
kam uplatneným pri prerokovaní Urbanistickej štúdie 
mč Bratislava – Devín
b)  berie na vedomie
Urbanistickú štúdiu mč Bratislava – Devín, spraco-
vanú Aurexom, Bratislava 2009, ako podklad pre 
usmerňovanie investičnej činnosti v častiach, ktoré 
sú v súlade s Územným plánom hlavného mesta 
SR Bratislavy a ako podklad pre zmeny a dopln-
ky v častiach, ktoré nie sú v súlade s Územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Tieto časti 
sú vyznačené v prílohe Urbanistickej štúdie mč 
Bratislava – Devín.
c)  žiada 
starostku mestskej časti Bratislava – Devín zabez-
pečiť odovzdanie čistopisu upraveného v zmysle 
výrokovej časti vyhodnotenia stanovísk uplatnených 
pri prerokovaní  Urbanistickej  štúdie mestskej časti 
Bratislava – Devín Hlavnému mestu SR Bratislava 
spolu s uznesením
Hlasovanie poslancov: 
za 6, proti 1, zdržal sa 0

Návrh na uzavretie Dohody o vykonaní práce  
s odborne spôsobilou osobou  

pre obstarávanie ÚP podkladov  
a ÚP dokumentácie

Uznesenie č. 247/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
berie na vedomie 
uzavretie Dohody o vykonaní práce s pani  Piršelo-
vou, ako odborne spôsobilou osobou pre obsta-
rávanie ÚP podkladov a ÚP dokumentácie podľa 
predloženého návrhu.

Návrh na schválenie Zmluvy o Dielo,  
kde zmluvné dielo predstavuje  

Územný plán zóny – Devín I

Uznesenie č. 248/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
schvaľuje 
zmluvu o dielo pre spracovanie Územného plánu 
zóny – Devín I pre mestskú časť Bratislava-Devín v 
znení podľa predloženého návrhu s pripomienkami: 
1. v bode 2.3. Tlač textovej a grafickej časti Územ-

ného plánu zóny – Devín I nie je  
predmetom tejto zmluvy o dielo

2. bod 9.2. vypúšťa sa a tým sa mení poradie bodov
3. bod 9.3.  Túto zmluvu je možné v prípade poruše-

nia jej ustanovení niektorou zo zmluvných strán 
ukončiť

 • vzájomnou dohodou
 • výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 

pričom výpovedná doba je tri mesiace a 
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca od doručenia výpo-
vede

Hlasovanie poslancov: 
za 6, proti 1, zdržal sa 0

Návrh plánu kontrolnej činnosti  
na II. polrok 2010

Uznesenie č. 249/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
berie na vedomie 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
bez pripomienok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 2/2010 o opatrovateľskej službe,  
spôsobe určenia a výške úhrady  

za jej poskytovanie

Uznesenie č. 250/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o opatro-
vateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady 
za jej poskytovanie 
bez pripomienok
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Správa z kontroly za II. polrok 2009

Uznesenie č. 251/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
žiada
starostku mestskej časti Bratislava – Devín prijať 
opatrenia (zodpovednosť, termín) na nápravu 
kontrolou zistených nedostatkov do najbližšieho 
riadneho zastupiteľstva v písomnej forme
Hlasovanie poslancov: 
za 5, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia  
č. 69/2007 zo dňa 17.07.2007

Uznesenie č. 252/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
a) mení uznesenie č. 69/2007 nasledovne:
1.) v odrážke tri  sa slová „na každé riadne zastu-

piteľstvo“ nahrádzajú slovami „na prvé riadne 
zastupiteľstvo  nadchádzajúceho roku“.

2.) v odrážke štyri  sa slová „holografne (písana 
rukou)“ nahrádzajú slovami „elektronické spra-
covanie, vytlačené a zviazané knižnou väzbou 
každé štyri roky volebného obdobia, archivova-
né v zmysle zákona“

b) dopĺňa uznesenie č. 69/2007 o odrážku päť 
nasledovne: 

• zverejnenie záznamov Kroniky mestskej časti 
Devín na webovú stránku  
mč Bratislava - Devín

• založiť a viesť Pamätnú knihu mestskej časti 
Bratislava – Devín písanú holografne

Hlasovanie poslancov: 
za 6, proti 0, zdržal sa 0

Návrh na základné kapitoly a zaznamenané 
udalostí za rok 2009 pre vedenie  
Kroniky MČ Bratislava – Devín

Uznesenie č. 253/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
schvaľuje
základné kapitoly pre vedenie miestnej kroniky
Hlasovanie poslancov: 
za 6, proti 0, zdržal sa 0

Informácia o nezlučiteľností funkcií   
Zákon 357/2004 Z. z.

Uznesenie č. 254/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
berie na vedomie
správu komisie o  dodržiavaní ústavného zákona 
357/2004 z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov.

Informácia o využití finančných prostriedkov 
určených na starostlivosť o dreviny  

za neuskutočnenú náhradnú výsadbu

Uznesenie č. 255/2010 zo dňa 18. 5. 2010
mz mč Bratislava-Devín 
berie na vedomie
informáciu o využití finančných prostriedkov urče-
ných na starostlivosť o dreviny za neuskutočnenú 
náhradnú výsadbu
bez pripomienok



D E V Í N Č A N

nEdEĽa 6. JÚN 2010

Námestie a Dom kultúry v Devíne

Od 15:00 do 22:00 hod. Vás očakáva kultúrny

program, stánky s občerstvením

a atrakcie pre deti.

             Zapojte sa do súťaže

O NAJKRAJŠIE MEDOVNÍKOVÉ SRDCE

  Srdiečka do súťaže prineste 6. júna do DK Devín do 15:00 hod.

nEdEĽa 2010

Námestie a Dom kultúry v Devíne

Od 15:00 do 22:00 hod. Vás očakáva kultúrny

program, stánky s občerstvením

a atrakcie pre deti.

             Zapojte sa do súťaže

O NAJKRAJŠIE MEDOVNÍKOVÉÉÉÉÉÉ SSSSS SSRDCEÉ S

  Srdiečka do súťaže prineste 6. júna do DK Devín do 15:000 hod.od.d.d.d.d.d

MÚ MČ Devín - starostka Ing. Ľubica Kolková,
Spolok Vinárov a vinohradníkov Devína, OZ Za krajší Devín
Vás srdečne pozývajú na

2010

Devínsky strapec 2010
VII. ročník súťaže vín

MDD 
Milé detičky, 
vážení rodičia 

 
 
Pozývame Vás osláviť 

Medzinárodný deň detí 
 

V piatok 28. mája 2010   
o 17,00 hod 

Vo farskej záhrade za kostolom 
 

Zahráme sa, zabavíme, 
opečieme slaninku a špekačky 

 
 

Stačí si priniesť: 
  paličky na opekanie, mamine koláčiky 

a dobrú náladu 


