
Ì Noviny pre každého Devínčana Ì Zadarmo Ì jún 2010 Ì Ročník VIII

Prečo nehádzať flintu do žita  
V májovom úvodníku som sľúbila 

pokračovať vo výpočte neurobeného. 
Udalosti posledných dní ma však vraca-
jú k devínskej téme č.1, ktorou je nútená 
správa. Naposledy som obšírne popísala, 
aké kroky sme podnikli v snahe objasniť 
výšku nášho dlhu a nájsť východisko z 
tohto marazmu. Nepísala som však o tom, 
ako dookola kam prídem, na rôznych fó-
rach – od tých najvyšších pri stretnutiach s 

predstaviteľmi vlády, diplomatmi a politikmi, až po priateľské posede-
nia s priateľmi a známymi – všade tam apelujem na kompetentných, 
všade „verklíkujem“ ochotným počúvať o potrebe riešiť neúnosnú 
situáciu Devína. Možností veľa niet. Tá najmenej reálna je, že nám 
veritelia dlh odpustia, keďže Devínu už ozaj niet čo vziať. Naši veri-
telia však rovnako vedia, že aj s nevymožiteľnými pohľadávkami sa 
na Slovensku dajú robiť divy, spravidla systémom „niečo za niečo“. 
Ďalšou možnosťou je, že za nás ten dlh ktosi (štát? mesto?... skrátka 
daňoví poplatníci) zaplatí.. V situácii, kedy okrem krízy musí polovica 
republiky riešiť následky rozsiahlych povodní a obce tri krát otočia 
každý cent, je táto možnosť rovnako nereálna. Zostáva možnosť ku 
ktorej doteraz nebola tzv. „politická vôľa“, možnosť legislatívneho rie-
šenia. Zmena zákona ktorá umožní čosi ako konkurz obce. Zmena, 
ktorá by Devínu umožnila zhlboka sa nadýchnuť a začať odznova.... 
Teraz sa asi pýtate, prečo vôbec o svojom „verklíkovaní“ hovorím. 
Tí, ktorí máte internet, prečítajte si článok na: http://www.aktuality.
sk/clanok/166598/programove-tezy-ministerstvo-financii/ . Píše sa v 
ňom o programových tézach novo sa koncipujúcej vlády. Ide o akýsi 
verejný prísľub budúcej stredo-praviej vlády o tom, čomu sa chce po-
čas svojho volebného obdobia venovať. S potešením som si v rámci 
rezortu ministerstva financií prečítala slová : „Zavedieme presnejšie 
a prísnejšie pravidlá pre samosprávy, ktoré by zabránili ich nadmer-
nému zadlžovaniu a zabezpečíme doriešenie legislatívy pre obce, na 
ktoré bola uvalená nútená správa.“

Viacerí z tých, s ktorými som na túto tému diskutovala, sa „pre-
krúžkovali“ do parlamentu. Som možno neskromná, ale verím, že 
táto téza novej vlády je sčasti aj výsledkom mojej agitácie a upozor-
ňovania na patovú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Nie som z tých, 
čo „hádžu flintu do žita“. Určite nie tú flintu, ktorú ste mi pred štyrmi 
rokmi dali do rúk na to, aby som hájila záujmy Devína. Bez vyriešenia 
nášho dlhu a obmedzených právomocí sa nikam nepohneme. Verej-
ný prísľub vlády, že sa bude venovať problému obcí v nútenej správe 
je pre mňa legitímnym dôvodom, hľadať cesty možnej spolupráce pri 
jeho riešení. Tak, aby sme boli nie nútenosprávou ale skutočnou svoj-
právnou SAMOsprávou. O ďalších krokoch v tejto veci vás budem 
priatelia priebežne informovať. Zatiaľ vám prajem príjemné prežitie 
leta, prázdnin a dovoleniek tak, aby sme sa v septembri stretli všetci 
v zdraví na Devínskom vinobraní a na cezhraničnej spoločnej šar-
kaniáde, ktorú pre vás pripravujeme v spolupráci so susedmi spoza 
Dunaja a Moravy. 

Pekné leto priatelia, Ľubica Kolková, starostka

WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN
proglas
Pri sviatku sv. Cyrila a Matoda si v krátkosti pri-
pomeňme jeden z najväčších pokladov nášho 
národa – PROGLAS.

Proglas je najkrajšou veľbásňou, oslavou 
písma a Slova, ktorá nemá obdobu v európskej 
poézii a ako ďalej uvádza literárny vedec, bás-
nik a prekladateľ Viliam Turčány – Proglas je li-
terárny skvost, prvopočiatok našej slovenskej, 
ba slovanskej slovesnosti a kultúry. Jeho ume-
lecká stavba je merateľná s najdokonalejšími 
skladbami sveta. Je to prvá básnická skladba 
zapísaná Hlaholikou v jazyku našich predkov. 

Autorom Proglasu – básnického klenotu 
– je Konštantín Filozof (827 – 869), známej-
ší u nás pod menom sv. Cyril. Proglas je prvá 
a tým aj najstaršia slovanská báseň. Hymnus 
– chválospev je veršovaný predspev k prekla-
du Evanjelia a obhajobou slovanskej knižnej 
vzdelanosti. Autor vyjadruje právo Slovanov na 
vlastný liturgický jazyk, vyzdvihuje význam ja-
zyka ako prostriedku na poznanie Boha a pri-
jatie kultúry a vzdelanosti, kriticky sa stavia 
k národom, ktoré nepochopili potrebu vlastnej 
slovesnej kultúry  („ lebo sú bez kníh nahé všet-

ky národy“) Báseň má 110 veršov a nie je členená na strofy. Názov má z prvého verša: 
„Evanjeliu svätému som PREDSLOVOM“ – PROGLASOM.

Hlaholika je písmo, ktoré skonštruoval sv. Konštantín Filozof pre sloviensky jazyk, 
ktorým hovorili Slovania v okolí Solúna a bol veľmi blízky i Slovienom na Veľkej Morave. 
Konštrukcia písma bola jednoduchá, zrozumiteľná, vybudovaná na základných prvkov: 
kríža, kruhu a trojuholníka. Týmto písmom bol napísaný preklad Svätého písma a sa-
mozrejme jeho úvod Proglas. 

Buďme aj my dnes vďační a hrdí na dedičstvo našich otcov! Anna Kolková

Hlaholika, prekreslila Elena Šubjaková (z publikácie Hlaholika posvätné dedičstvo otcov)

Edita Ambrušová: Sv. Cyril a sv. Metod
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Devínske hody 2010
Neustále zlé počasie, lejaky, povodne, veľ-

ké ľudské nešťastia okolo nás a blížiace sa 
hody. Ani sme nedúfali, iba verili, že to vyjde 
a budeme môcť sa stretnúť s priateľmi, sused-
mi, spoluobčanmi.

A vyšlo to. Hrádza vydržala, počasie sa 
vydarilo a slniečko nás hrialo zrazu až pri-
veľmi. Všetkých privítalo slnkom zaliate 
námestie, pestrý program, občerstvenie i 
ochutnávka skvelých vín zo súťaže Devínsky 
strapec 2010.

Na hodovú náladu nás naladila ako vždy 
výborná ľudová hudba Alex aj s našimi ta-
lentovanými deťmi. Okrem slnka nás zahriali 
obľúbené ľudové piesne a vzápätí sa rozvírilo 
námestie veselým kolom devínskych taneč-
níc.

Pestrofarebný, veselý obraz, usmiate tváre, 
nadšenie a radosť z pohybu – nikoho nene-
chalo chladným. Bola to radosť pozerať a ve-
ríme, že im to nadšenie a elán dlho vydrží.   

O štvrtej hodine pani starostka Devína Ing. 

Ľubica Kolková, predseda Spolku vinárov a 
vinohradníkov Devína Augustín Mrázik, pod 
patronátom pani námestníčky primátora Anny 
Dittertovej slávnostne vyhlásili výsledky VII. 
ročníka súťaže Devínsky strapec. Hrdo sme 
sledovali našich devínskych vinárov, ktorí 
dobre obstáli v takej veľkej konkurencií.

Po slávnostnej ceremónií bola ochutnávka 
vo veľkej sále Domu kultúry. Ale na námestí 
pokračoval program koncertom Dychového 
orchestra ZUŠ Istrijská – Orchester for Bra-
tislava. Mladí  hudobníci pod vedením ich 
zanieteného dirigenta predviedli vynikajúce 
vystúpenie, ich nadšenie a elán strhli mno-
hých divákov. Bol to skutočný zážitok. 

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže 
O najkrajšie medovníkové srdce. Účasť súťa-
žiacich bola menšia, ale do hodnotenia sa za-
pojilo viac hodovníkov. Možno na budúci rok 
sa podarí napiecť viac sladkých medovníkov.

Ďalším silným zážitkom bol koncert sku-
piny Boky Citom, kde náš spoluobčan Zolo, 

známy najmä vynikajúco interpretovanými 
ľudovými piesňami, predstavil niektoré vlast-
né skladby a milo nás prekvapil.

Večer pokračoval a nasledovala tombola. 
Napriek obavám štedré dary sponzorov pri-
pravili bohatú tombolu a veľa radosti výher-
com a zábavu prizerajúcim.

Tradične už záver patril skupine Atak, 
ktorej piesne zneli na počúvanie a do tanca. 
Napriek niektorým odvážnym, ktorí vyšli prí-
kladom, až v neskorých hodinách sa zaplnilo 
námestie tancujúcimi.

A keďže v najlepšom sa má prestať, nesko-
rá hodina odbila koniec hodov 2010.

Na záver ešte chcem za seba a za všetkých, 
ktorí sme sa dobre cítili poďakovať organi-
zátorom, všetkým, ktorí pomohli pri uskutoč-
není a ktorí pripravili príjemnú atmosféru, 
program i pohostenie a aj milým neúnavným 
moderátorom hodového podvečera v Devíne.   

Magdaléna Rollerová

Deň Detí sa nám vyDaril!
Nie iba kvôli počasiu, ktoré milosrdne uká-

zalo svoju slnečnú tvár. V piatok 28. mája poo-
bede bolo vo farskej záhrade za kostolom rušno. 
Síce už deň predtým usilovné ruky upravovali 
čo bolo treba a pripravovali pre naše detičky 
príjemné prostredie. V piatok potom záhradu 
skrášlilo množstvo pestrých balónikov a sláv-
nostnú atmosféru doplnila vôňa rôznych dobrôt. 
Na stoloch boli rozložené skvelé koláčiky a na 

Satinovci

ohníku sa opekali klobásky, slaninka a slinky sa 
zbiehali. Ale to nebolo všetko. Pre deti boli pri-
pravené zaujímavé súťaže aj s cenami. Deti sa 
rozdelili do súťažných družstiev a napli svoje sily 
a súťažili ostošesť. Skákali, bežali cez prekážky, 
preliezali, každý z nich sa snažil, koľko vládal. 
Všetci boli úžasní a boli podľa mňa víťazmi, lebo 
mali z toho radosť. Bolo to veľmi milé a veselé 
a najmä keď prišiel rad na rodičov, ktorí súťažili 
medzi sebou kto z nich bude mať balónik ne-
prasknutý na nohe najdlhšie .

Do neskorého večera vládla príjemná at-
mosféra a voňali dobroty a deti sa nevedeli 
odtrhnúť od hier. Podvečer uletel, ako niektoré 
z balónikov a bolo treba skončiť.

Okrem balónikov a výhier sme si odnášali 
dobrý pocit z príjemného podujatia.

red, foto: Juraj Kotian  
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Naši požiarnici opäť dali o sebe vedieť. V nedeľu 
13. júna zorganizovali v spolupráci s miestnym 
úradom na parkovisku pod hradom Devín už 
12. ročník súťaže „O pohár starostky Devína“. 
Do súťaže sa prihlásil v porovnaní s predchá-
dzajúcimi ročníkmi rekordný počet 8 družstiev z 
blízkeho okolia. Naše družstvo si zmeralo sily s 
„ostrými chlapmi“ z DNV, Dúbravky I a II, Petr-
žalky, Plaveckého Mikuláša, Plaveckého Štvrt-
ku a zo Záhorskej Bystrice. Víťazom sa stalo 
družstvo z Plaveckého Mikuláša, druhé miesto 
obsadila Dúbravka II a bronzovú medailu si od-
niesli susedia zo Záhorskej Bystrice. Devínski 
chlapci obsadili s časom 0,34 sek. slušné 6. 
miesto a za svoj výkon boli aj štedro odmene-
ní. Pri vyhodnotení súťaže sme privítali milého 
hosťa – starostu mestskej časti Bratislava Pe-
tržalka Milana Ftáčnika, ktorý Devínu odovzdal 
zánovné požiarnicke vozidlo CAS. Devínčania 
tak budú môcť účinnejšie zasahovať tam, kde je 
ich pomoc potrebná, za čo patrí Petržalke srdeč-
ná vďaka. Rovnaké poďakovanie patrí aj spon-
zorom (Devínsky cech, P.Gucký, Š.Kilarský, 
R.Kyselica, Š.Mráziková, M.Nemec, J.Paczelt, 
J.Vaverčák) ktorých podpora umožnila zorgani-
zovať toto pekné podujatie a opakovane preve-
riť pripravenosť devínskych hasičov. 

Ladislav Miklos 
Veliteľ OHZ Devín

Hasiči si vysúťažili  
zánovné auto

na výstavbu cyklomosta  
do Rakúska scHválili peniaze z eú
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Výsledky volieb do NR SR 2010

Z počtu 1 027 voličov, odvolilo v našej MČ Devín 699, t.j. 68 %

Európska demokratická strana 2
Únia – Strana pre Slovensko 6
Strana rómskej koalície 0
Paliho kapurková, veselá politická strana 5
Sloboda a solidarita 125
Strana demokratickej ľavice 10
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalício Pártja 1
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 24
Komunistická strana Slovenska 0
Slovenská národná strana 27
Nová demokracia 0
Združenie robotníkov Slovenska 4
Kresťanskodemokratické hnutie 66
Ľudová strana Naše Slovensko 2
Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana

178

AZEN – Aliancia za Euópu národov 1
Smer – Sociálna demokracia 200
Most – Híd 43

turistická informačná kancelária 
devínska nová ves

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová 
Ves, Bratislava,www.tikdnv.sk,zlochova@tikdnv.sk

Hodiny pre verejnosť: Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h.,  
Štv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

program turistickej informačnej kancelárie  
na mesiace júl a august 2010:

10.7.2010, 9.45 h.
čarovný schloss Hof 

 autobusový výlet do najväčšieho  
rakúskeho vidieckeho zámku

Poplatok: 7,50 €, vstupné 9,00 € dospelí, 5,50 € deti
Odchod: TIK DNV Istrijská 49

24.- 25.7.2010, 7.00 h.
krásy záhoria

 cyklistický výlet, trasa: DNV – Malacky – Sekule – 
Šaštín-Stráže – Plavecký hrad – Stupava – DNV

Poplatok: 12 € 
Odchod: TIK DNV Istrijská 49   

7.8.2010, 9.00 h.
petronel carnuntum

autobusový výlet do archeologického parku 
Poplatok: 9,00 € + vstupné 

Odchod: TIK DNV Istrijská 49 

21.- 22.8.2010, 7.00 h.
okolím neusiedlerského jazera

cyklistický výlet, trasa: DNV – NP Donau Auen – 
Neusiedler – Rust – Sopron – Frauenkirchen – DNV 

Poplatok: 12 € + ubytovanie
Odchod: TIK DNV Istrijská 49           

Nahlasovanie na výlety minimálne 5 dní vopred!

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007-2013 schválil financie na výstavbu cyk-
lomosta medzi bratislavskou Devínskou Novou 
Vsou a rakúskym Schlosshofom cez rieku Mo-
rava. Ide o finančný príspevok v hodnote 2,3 
milióna €, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 
doplatí približne 300-tisíc €. „Veľmi ma teší, že 
monitorovací výbor nám schválil financie v ta-
kej výške, v akej sme žiadali. Z finančného 
hľadiska to znamená, že župa spolu s ďalšími 
partnermi – hlavným mestom Bratislava, Devín-
skou Novou Vsou a Dolným Rakúskom nebude 
mať problém tento most postaviť,“ konštatoval 
dnes predseda BSK Pavol Frešo. Starosta De-
vínskej Novej Vsi Vladimír Mráz na dnešnom 
stretnutí so županom povedal, že stavebné 
povolenie na výstavbu cyklomosta je už právo-
platné. V súčasnosti prebieha verejná súťaž na 
dodávateľa stavby. S výstavbou cyklomosta sa 

plánuje začať v septembri. Frešo a Mráz boli aj 
na obhliadke miesta, kde bude cyklomost stáť. 

Most medzi Devínskou Novou Vsou a obcou 
Schlosshof bude postavený v historickej trase 
a bude slúžiť pre dopravu cyklistov, peších tu-
ristov a záchrannú službu. Z celkovej dĺžky láv-
ky 955 metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 
525 metrov, šírka lávky je 4 metre, čo umožňuje 
prejazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti 
pri jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 
7m. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní 
v budúcnosti bezpečnú plavbu po rieke. Most 
sa po jeho postavení stane dôležitým spojo-
vacím článkom regionálnej siete rakúskych 
a slovenských cyklotrás. Rozpočet na výstavbu 
cyklomosta predstavuje vyše 5,4 milióna €, kto-
ré budú rozdelené medzi Slovensko a Rakúsko 
v pomere približne 53 ku 47 percentám. 

tlačová správa BSK zo 17. júna 2010



knižnica inFoRmuJe
Milan Th. Mitrovský
VIOLA D´AMOUR

1.7.2010 uplynie 125 rokov od narodenia 
osobnosti slovenskej kultúry, ktorou bol autor 
uvedenej knihy.

Bol maliarom aj spisovateľom. V maliarskej 
tvorbe sa venoval najmä portrétovej tvorbe, me-
dzi ktorou sa nachádzajú mnohé osobnosti slo-
venského kultúrneho života.

Narodil sa v Martine, jeho predkovia pochá-
dzali z Mitrovic, matka bola zemianskeho pôvo-
du, rod. Thomková. Skratku Th autor používal 
pri podpise svojich literárnych príspevkov.

Čitateľ prostredníctvom jeho knihy Viola d´a-
mour pozná čarovné a neopakovateľné pohľady 
na Martin, autor tiež nastavil zrkadlo spoločen-
skému a kultúrnemu životu na trase jeho ces-
ty ktorá sa začala v Martine a pokračovala v B. 
Bystrici, Bratislave, Prahe, Mníchove, Florencii 
a Viedni, kde prežil veľkú časť svojho maliarske-
ho života.

Ako 40-ročný sa natrvalo usadil v Martine, 
kde aj zomrel v r. 1943. Jeho hrob nájdete na 
Národnom cintoríne v Martine.

Ludvik Aškenazy
INDIÁNSKE LETO

Autor sa narodil v r. 1921 v Českom Těšíne, 
bol nielen spisovateľom ale i novinárom, drama-
tikom a scenáristom.

Aškenazyho životná púť bola strastiplná pre 
jeho židovský pôvod. Jeho prvou zástavkou bo-
la stredná škola v Kazachstane, kde pôsobil ako 
učiteľ dejepisu až do r. 1942, keď sa stal prísluš-
níkom Československého armádneho zboru 
pod vedením gen. Ľ. Svobodu, zúčastnil sa aj 
bojov pri Sokolove.

Do roku 1968, kedy emigroval do Západné-
ho Nemecka pracoval ako spisovateľ, dramatik 
a scenárista.

Jeho kniha Indiánske leto zaujme pre špe-
cifický pohľad autora – novinára na život v USA 
počas jeho pobytu v New Yorku. Zaujať môže či-
tateľa aj možnosť porovnania života v USA pred 
r. 1983 s dnešnou realitou .

Aškenázy zomrel r. 1986 v Taliansku, v Bol-
zane kde žil posledné dva roky .

Dušan Dušek
NÁPRSTOK – nová kniha

Autor sa narodil v Gbelcoch r. 1946. Je slo-
venským básnikom, prozaikom, filmovým a roz-
hlasovým scenáristom, pedagógom a redakto-
rom.

Svoje prvé diela začal publikovať v r. 1964 
v časopisoch Mladá tvorba, Slovenské pohľady, 
Romboid a i.

Kniha NÁPRSTOK je zbierkou poviedok 
uverejňovaných v Smene. Je v nej história je-
dinečných ľudských životov. U máloktorého pro-
zaika nájdete toľko ľudských koncov. Jeho po-
viedky sú úžasné, je v nich živelnosť, krehkosť, 
hravosť, ženská harmónia a vo vzťahu muža 

a žena sú to rôzne kladné i záporné deje ľud-
ského bytia. Kniha  je doplnená dobovými nos-
talgickými fotografiami. 

Maxim E. Matkin
MEXICKÁ  VLNA – nová kniha 

Meno autora je pseudonymom slovenského 
spisovateľa. 

Autor je známy tým, že skôr než kniha vyjde 
v tlačenej forme, je možné ju čítať na pokračo-
vanie na internete.

Autor má svojich fanúšikov najmä medzi 
mládežou.

Ak chcete niečo autorovi napísať použite 
adresu: maxim@matkin.sk, vraj rád  číta všet-
ky odkazy.

Mexická vlna je román popisujúci osud troch 
súrodencov. Tereza, Henry a nevlastná sestra 
Verona, kvôli ktorej otec odišiel od rodiny, to ne-
majú ľahké. Autor opisuje nielen rodinné vzťahy, 
ale aj dobu, v ktorej sa odohráva na Slovensku, 
štrnganie kľúčov na námestí, zmarené referen-
dum, rozdelenie republiky a pod.

Trojica súrodencov nemá veľa veselého 
v láske, práci a v živote. Všetko však vyvažuje 
Matkinov ironický nadhľad a jeho nesporný zmy-
sel pre čierny humor.

Knižnica želá svojím čitateľom príjemné let-
né dni, peknú dovolenku s dobrou knihou ktorú 
si nezabudnite pribaliť k plavkám a krémom pro-
ti UV žiareniu.

Vaša knižnica 

bolo to ako malý zázrak...
Pred niekoľkými mesiacmi mi zatelefonoval 

otcov bývalý šéf a oznámil mi, že Mirovi vyjde 
knižka. Štyri roky po tom,čo nás otec navždy 
opustil, sa akoby vrátil a pozdravil nás s humo-
rom sebe vlastným.

Knižočka, ktorú vám s pýchou chcem pred-
staviť vyšla vďaka dobrým priateľom a kolegom, 
ktorí sa rozhodli dokončiť to, čo už Mirec (ako 
mu kamaráti hovorievali) bohužial dokončiť ne-
stihol.

Táto knižka, plná milých ilustrácií Natálie 
Murat-Oravcovej a obľúbených kreslených vti-
pov Petra Gossányiho, je výberom z humoris-
tických materiálov uverejňovaných v celoslo-
venskom týždenníku Obecné noviny v rokoch 
1997-1999. Ak sa do nej začítate,  prídete na 
to, že obyvatelia obce Horná Dolná a ich príbe-
hy, ktoré opísal s láskavým humorom, majú ve-
ľa spoločného aj so životom v našej dedine...

Marta Potančoková
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Miro Potančok

* 3.11.1942  Banská Bystrica      
+ 20.1. 2006  Beša-Kulantovo

Ukončil banícku priemyslovku 
v meste Handlová.

Študoval na VŠMU v Bratislave, 
ale študium musel zo zdravotných 
dôvodov prerušiť. Po príchode do 
Bratislavy v 70. rokoch, nastúpil do 
redakcie denníka Smena. Neskôr 
ako novinár pracoval v redakciách 
Pravda, Profit, Obecné Noviny.

V rokoch 1981-86 pracoval ako 
vedúci oddelenia klubov ObKaSS 
Bratislava-Staré mesto.

Napísal množstvo humoristic-
kých scenárov pre rozhlas a televí-
ziu.

V roku 1992 založil Devínske 
noviny a redakciu viedol do roku 
2001.

Krátka ukážka z knižky:

„Aj Hornú Dolnú prikvačila zima.Keďže 
splynofikovaná bola iba štvrtina dediny, ľudia 
sa začali zimy obávať.Najskôr pocítili chlad 
školské deti,ktorým pre krátenie dotácie na 
teplo vypli kúrenie. Ani v úrade nemali na za-
platenie faktúry, a tak musel starosta zvolať 
obecné zastupiteľstvo do krčmy. Tu ich hriala 
spolupatričnosť s občanmi a borovička.

– Ako prežiť zimu? – opýtal sa starosta 
poslancov po tretej borovičke.

– Naši predkovia si v horách na zimu ob-
kladali chalúpky až po okná maštaľným hno-
jom a do izby si brávali zvieratá – zaspomínal 
penzista Očenáš.

– Takto prežili aj treskúce mrazy.
– Lenže dnes zoženieš skôr metrák uhlia 

ako maštaľný hnoj, – zamudroval predseda-
podnikateľ Bekeš-Leňochod,ktorý kvôli zime 
a borovičke vôbec nedriemal.

– Ani zvierat niet. A sliepka v izbe veľmi 
nepomôže.

Nakoniec zdanlivo neriešiteľnú situáciu 
vyriešil bezdomovec Pišta. Na jeho návrh 
sformulovali žiadosť o pozvanie zahraničných 
expertov – Eskymákov z ďalekého severu, 
ktorí by im vypracovali riešenie ako prežiť zi-
mu v extrémnych podmienkach bez dotácií na 
teplo, s prázdnymi peňaženkami i žalúdkami. 
A krčmár všetkých ubezpečil, že borovičky na 
zohriatie bude vždy dosť.“

D E V Í N Č A N
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Nedeľa, nie je to nedelat?
Tak už je to tu. S prvými naozaj letnými dňami sa nám na „gronároch“ – na korunách, sväto-
pluku, zlatých schodoch otočil život do letného režimu. Po pracovnom týždni, kedy sme cez 
víkendy viac-menej v pohode odpočívali a užívali si kľud a ticho prišlo slniečko, teplúčko a 
máme tu typický spoločenský život v bývalej rekreačnej a záhradkárskej oblasti, so všetkým 
čo k tomu patrí .
Každý rekreuje a naberá sily ináč – niekto pri knižke, pri hudbe, pri grilovaní, posedení 
s priateľmi, niekto spí – odpočíva pasívne. Niekto odpočíva aktívne: kosí elektrickou ko-
sačkou, píli motorovou pílou, zvára, betónuje a niektorí (hovorím im masochisti) považujú 
víkend bez zapnutej karbobrúsky za stratený. Kosiť treba, aj ostatné práce okolo záhrady a 
domu sú nevyhnutné, ale jedno nikdy nepochopím: prečo v nedeľu? a prečo podaktorí takto 
už dva tri roky alebo furt? Vždy hovorím: niekomu na sídlisku začal odchodom takéhoto 
podareného suseda víkend a my si to s ním užijeme...len si predstavte modelovú situá-
ciu: nedeľa po výbornom obede sa vystriete na terase na lehátku, vezmete si nedočítané 
noviny, alebo knižku po pár stranách rátate s tým, že blahodárny poobedňajší spánok sa 
dostaví, už to prichádza a zrazu kvílenie vo vysokých otáčkach, ohlušujúci rachot a spánok 
fuč... a opakujem toto je tu pravidlom...
Ale stal sa zázrak. S veľkou vďakou som prijal chválihodný počin nášho zastupiteľstva: 
VZN č. 01/2010 o starostlivosti o verejný poriadok a verejnú zeleň a svitlo (dúfam) na lepšie 
časy. Ešte raz ďakujem.
P.S. No bude ešte chvíľu trvať tá osveta – na prvé upozornenia, že čosi je už inak ma su-
sedia poslali, však viete kam...  

ivo schubert 

Poďakovanie
Do redakcie sme dostali ďakovný 
list od pani Magdalény Miháliko-
vej z Domova sociálnych služieb 
Rozsutec. Vďaka sponzorom aj 
z Devína (OZ Dowina) mohli pra-
covníci tohto DSS pripraviť 1. júna 
2010 na Partizánskej lúke zaují-
mavý deň súťaží, poznávania prí-
rody, ľudí, i samého seba. Klien-
tom DSS prof. Karola Matulaya z 
Lipského ul. v Dúbravke je aj náš 
obyvateľ J. Živica, ktorý sa tohto 
podujatia zúčastnil. Viac informá-
cií nájdete na:
www.bsk Pestrý deň pre klientov 
DSS Bratislavského samospráv-
neho kraja

ŽuPaN Frešo a starostovia Mestských  
častí a obcí PodPísali MeMoraNduM  

o sPoluPráci Pri rozvoji cyklotrás
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, zástupcovia samo-

správ záhorských obcí a bratislavských mestských častí dnes podpísali memorandum o 
spolupráci pri podpore rozvoja medzinárodnej Moravskej cyklotrasy na území kraja. Cyk-
lotrasa v dĺžke 55 kilometrov povedie v línii bývalej železnej opony, ktorá v minulosti od-
deľovala totalitný režim od demokratickej Európy. „Memorandum je dôležité preto, aby na 
mieste bývalej železnej opony, ktorá rozdeľovala východ a západ, bola vybudovaná kva-
litná cyklotrasa. Takto symbolicky sme na tom mieste, ktoré mnohých Slovákov zraňovalo 
a traumatizovalo, vybudovali niečo, kde ďalšie generácie budú môcť pestovať šport a kde 
budú môcť fungovať spôsobom, ktorý ich zasa takto spojí,“ povedal Frešo. 

„Cyklotrasa povedie pozdĺž toku rieky Morava, po alebo popri hrádzi. Trať nebude od-
trhnutá od okolia, ale bude nadväzovať na súčasné významné cyklotrasy regiónu, ktorými 
sú Záhorská, Mariánsko-Stupavská a Dúbravská magistrála,“ spresnil Frešo. Trasa bude 
napojená na cyklomost, ktorý bude vybudovaný ponad rieku Morava - medzi bratislavskou 
Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schosshofom. „Očakávame, že v budúcom roku, kedy 
sa znovu otvorí Operačný program pre Bratislavský kraj, budeme môcť začať túto cyklotra-
su budovať,“ povedal župan. Celkové náklady na projekt sú približne 4,5 milióna €, použiť 
by sa pritom mali predovšetkým peniaze z európskych fondov. Okrem európskych peňazí 
sa na financovaní projektu budú podieľať aj samosprávy obcí a Bratislavského regiónu. 

Memorandum dnes podpísali bratislavský župan Pavol Frešo, starostovia bratislav-
ských mestských častí (MČ) Devín Ľubica Kolková, MČ Devínska Nová Ves Vladimír Mráz, 
MČ Lamač Oľga Keltošová, starostovia obcí Marianka Viliam Bolgáč, Veľkých Levár Štefan 
Kudlička, Vysokej pri Morave Dušan Dvoran a Zohoru Eva Michalinová. Starostovia MČ 
Záhorská Bystrica, MČ Dúbravka, Gajar, Malých Levár, Suchohradu, Stupavy, Záhorskej 
Vsi a Závodu podpíšu memorandum dodatočne. 

tamara klimová
výstava a kniha

25. júna – 5. septembra 2010

Artgallery Devín pripravila výsta-
vu Tamary Klimovej. Autorka je pred-
staviteľkou geometrickej abstrakcie 
v slovenskom výtvarnom umení 2. 
polovice 20. storočia. Narodila sa v 
Ostrave v roku 1922. V rokoch 1940 
– 1944 študovala na Škole umelec-
kých remesiel v Brne u Františka 
Malého a Petra Dillingera. Pokračo-
vala na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Prahe u Jana Baucha a 
Emila Filu (1945 – 1950). V roku 
1959 sa stala členkou Skupiny 4 
(Viera Kraicová, Oľga Bartošíková, 
Jarmila Čihánková). V roku 1968 vy-
stavuje spoločne s Klubom konkre-
tistov a zaradí sa do tejto neformál-
nej skupiny českých a slovenských 
výtvarných umelcov zameraných na 
konkrétne, gemetrické, abstraktné 
umenie. Zomrela v roku 2004 v Bra-
tislave.

Výstava Tamary Klimovej v Art-
gallery Devín predstavuje autorkinu 
tvorbu v troch rozdielnych médiách, 
troch samostatných, ale previaza-
ných oblastiach jej tvorby. Z posled-
ného obdobia pochádzajú minima-
listické reliéfy a serigrafie rozvíjajúce 
motívy z raných malieb. Niekoľko 
artprotisov z osemdesiatych rokov 
zastupuje vrcholné obdobie jej tvor-
by. Na vernisáži výstavy bola uvede-
ná kniha Tamara Klimová. Autorom 
publikácie je Juraj Mojžiš.

Kniha podáva ucelený prehľad 
tvorby Tamary Klimovej v kontexte 
vývinu slovenského a českého vý-
tvarného umenia druhej polovice 20. 
storočia.

Memorandum podpísali  
aj (zľava) starosta obce  

Veľké Leváre  
Štefan Kudlička, starostka 

MČ Devín  
Ľubica Kolková  

a starostka MČ Lamač  
Oľga Keltošová

foto: www.region-bsk.sk
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NA KRÁSNOM MODROM DUNAJI 
nie je len názov známeho valčíka od Johanna Straussa ml. ale isto vyvoláva v mno-

hých z nás aj spomienku na krásne chvíle strávené na jeho brehu v prírodných kúpalis-
kách obklopených okruhliakovými plážami. 

Bratislava bola známa svojím prírodným kúpaliskom na Dunaji – LIDO – ktoré malo 
tiež okruhliakovú pláž a ponúkalo za vstúpne 1,- Kčs aj kúpanie v bazéne, použitie kabín,  
spŕch a možnosť občerstvenia.

Devínčania využívali na kúpanie aj Karloveskú zátoku zvanú RIVIÉRA, nachádza-
júcu sa pri Vodárenskom múzeu. Na tomto mieste bola vyznavačmi vodáckeho športu 
vybudovaná lodenica, ktorá v značne zmenšenom rozsahu funguje ešte i dnes. Úze-
mie Karloveskej zátoky sa stalo sporným medzi firmou J&T, MČ Karlová Ves a vodákmi. 
Väčšiu časť pôvodnej pláže už zaujala bytová výstavba firmy J&T spolu s benzínovou 
pumpou.

V Devíne pred rozšírením nábrežia mali mnohí jeho obyvatelia prístup k Dunaju cez 
svoje záhrady aj z nábrežia cez už spomínané okruhliakové pláže s mierne sa zvažujú-
cim vstupom do Dunaja.

Prírodné kúpalisko pod hradom bol cieľ mnohých výletníkov, najviac bolo navštevo-
vané v 20. – 30. rokoch minulého storočia. V 60. – 70. rokoch dvadsiateho storočia bolo 
možné ešte kúpanie v tzv. bagrovisku pri cintoríne. Dnes sú už všetky možnosti kúpania 
v Devíne iba minulosťou. Nájdu sa miestečka pri vode, ktoré slúžia viac na slnenie ako na 
kúpanie. Dunaju pri Devíne chýbajú jeho zátoky a plytčiny. Posledná zátoka sa nachádza 
pri kameňolome.

Voda Dunaja podľa hygienikov nie je vhodná na kúpanie z dôvodu značného znečis-
tenia najmä ropnými látkami z lodnej dopravy.

Je pozoruhodné, že riečne kúpaliská na Dunaji sú súčasťou niekoľkých mestečiek 
v Rakúsku. Medzi najstaršie patrí RIVIÉRA Dunaja v Kritzensdorfskom Stranbade, kde 
osvieženie v prírode vyhľadávali dámy a páni už v r. 1903, plytčiny brehu a pomalý prúd 
Dunaja pri Wiezkirchene sú toho zárukou. 

Verím, že fotodokumentácia z kúpania na Devíne vás poteší a obnoví spomienky.
Za zapožičanie fotografií zo súkromných zbierok pre získavanie historickej doku-

mentácie o Devíne veľmi pekne ďakujem pani Zdenke Petríkovej a pani Márii Večerkovej. 
Výzva uverejnená v májovom čísle Devínčana stále platí a je bez časového obmedzenia. 
Verím, že spoločne sa nám podarí zachovať resp. oživiť už takmer zabudnuté spomienky 
z nášho Devína. 

Pavlína Rumanovská

Komplexné centrum hydroterapie 
môže využívať aj verejnosť

Predovšetkým pre telesne či mentálne znevýhod-
nených, ale aj pre širokú verejnosť bude slúžiť nové 
komplexné centrum hydroterapie. Bratislavský samo-
správny kraj ho zrealizoval v zariadení Gaudeamus 
– zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej 
ulici v Bratislave vďaka grantu z Islandu, Lichtenštajn-
ska a Nórska prostredníctvom Finančného mechaniz-
mu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky. 

V Gaudeamuse majú klienti zariadení sociálnych 
služieb s ťažkým mentálnym postihnutím v kombi-
nácii s telesným postihnutím k dispozícii tri moderné 
bazény. K pôvodnému trojdráhovému pribudol ďalší 
šesťdráhový 25 metrový plavecký bazén vhodný pre 
kondičné plávanie a podnetový bazén s rozmermi 3x4 
m, s vyššou teplotou vody za účelom vykonávania 
hydroterapie na rehabilitačné procedúry, aktivity pre 
klientov s viacnásobným postihnutím, a pre ťažko in-
tegrovateľných klientov.

Hydrocentrum slúži pre klientov: s mentálnym 
postihnutím, s telesným postihnutím, s viacnásobným 
postihnutím, s vnútorným oslabením, s chybným drža-
ním tela, s diagnózou autizmus, pre ľudí s poúrazo-
vými stavmi. Komplexné centrum hydroterapie je tiež 
otvorené pre širokú verejnosť a rovnako bude slúžiť aj 
pre športovú prípravu slovenských talentov v plávaní. 

Informácie o projekte a o otváracích hodinách je 
možné nájsť aj na internetovej stránke www.bratislav-
skykraj.sk, v oblasti sociálne služby alebo na www.
mokrohajska.sk.  

tlačová správa BSK

Fotografie z archívu autorky a p. Z. Petríkovej

program na mesiace  
júl a august 2010:

11. 7., 18.h.
komorný koncert v múzeu

akordeónové duo  
Marek Šuffa a Ľudmila Hodilíková

miesto podujatia:  
Slovenské národné múzeum –  

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,  
Istríjská 68, vstup voľný 

18. 7., 17.h.
kocúr v čižmách

detské leto
miesto: scéna v oblúkoch,  

Eisnerova ul. za expozitúrou VÚB
vstup voľný

1. 8., 17.h.
Gašparko a drak

detské leto
miesto: scéna v oblúkoch,  

Eisnerova ul. za expozitúrou VÚB
vstup voľný

8. 8., 18.h.
komorný koncert v múzeu

Andrej Gál – violončelo, Matej vrábel – klavír,  
Ivica Gábrišová – flauta 

miesto podujatia: SNM – Múzeum kultúry 
Chorvátov na Slovensku,  
Istríjská 68, vstup voľný 

15. 8., 17.h.
klaun pepele

detské leto
miesto: scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. za 

expozitúrou VÚB, vstup voľný

22. 8., 18.h.
komorný koncert v múzeu

Miroslav Rajt – cimbal, Matej vrábel – klavír
miesto podujatia: Slovenské národné múzeum 
– Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,  

Istríjská 68, vstup voľný 

29. 8., 17.h.
koza rohatá a jež

detské leto – miesto: scéna v oblúkoch,  
Eisnerova ul. za expozitúrou VÚB

vstup voľný

vyberáme z ponuky: istra centrum – centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33,

viac na:  www.istracentrum.sk
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vyhoDnotenie vinárskej súťaže 
Devínsky strapec 2010 

Ako súčasť devínkych hodov v nedeľu 6. júna 2010 sa konalo aj vyhodnotenie 
vinárskej súťaže Devínsky strapec, v tomto roku už siedmy ročník. Po vyhodnotení 
nasledovala výstava súťažných vín a verejná degustácia vo veľkej sále Domu kultúry, 
kde mali návštevníci devínskych hodov možnosť okoštovať tie najlepšie vína, ktoré 
vinári zo širokého okolia dali do súťaže.

Výsledky tohtoročného ročníka súťaže sú povzbudzujúce. Súťaže sa zúčastnilo 
72 vystavovateľov spolu s 208 vzorkami vín (oproti 60/153 v roku 2008 a 44/127 v 
roku 2009). Taktiež celková kvalita vín bola podľa vyjadrení predsedov hodnotiacoch 
komisii veľmi vysoká, čo potvrdzujú aj štatistické výsledky: celkové hodnotenie bolo 
prísnejšie než v uplynulých rokoch (žiadne z vín nedosiahlo hodnotenie 90 bodov), 
napriek tomu bolo udelených 11 zlatých a 58 strieborných medailí.

Veľmi potešiteľné sú výnimočné výsledky devínskych vinárov. Benedikt Halás 
so svojim zeleným veltlínom získal zlatú medailu pre Devín (88,3 bodu) a navyše 
sa prebojoval do súťaže o 
šampióna, čo je výnimočný 
výkon. Peter Böhm získal 
neuveriteľné druhé miesto 
v oceneniach „Najkrajšia 
kolekcia vín“, kde priemer 
hodnotení jeho troch vín 
(všetko strieborné medai-
ly) dosiahol 85.75 bodu 
(za Vladimírom Valentom 
s 86,71 bodmi, ale pred 
mnohými ďalšími uzná-
vanými a profesionálnymi 
vinármi). Celkovo sa z Devína zúčastnilo 17 vinárov so 46 vzorkami, pričom získali 
spolu 10 zlatých a strieborných medailí, čo je v konkurencii mnohých vinárov – profe-
sionálov veľmi služný a vyrovnaný výkon (devínčania cca pätina účastníkov, vzoriek 
aj trofejí).

Naša pôvodne miestna súťaž si za tri roky získala obľubu a uznanie medzi výrob-
cami vín a vinármi – odborníkmi. Je v podstate poslednou zo súťaží počas vinárskej 
sezóny (od jesene do leta, kedy začína oberačka a nové víno) a vďaka tomu sú tu 
prezentované už zrelé minuloročné vína, takže je možné objektívnejšie posúdiť ich 
skutočnú kvalitu. Kategória „ríbezľové vína“ prispieva k spopularizovaniu a zacho-
vaniu tradície devínskeho ríbezláku. A za posledné tri roky si Devín obnovil a obhájil 
svoju pozíciu ako vinárske mestečko v našom malokarpatskom regióne.

Ako súčasť vyhodnotenia Devínskeho strapca Devínsky spolok vinárov a vino-
hradníkov verejne udelil svoje ocenenie za zásluhy o záchranu a obnovu tradícií 
vinárstva a vinohradníctva v Devíne trom osobnostiam. Profesorovi RNDr. Pavlovi 

Plesníkovi, DrSc, ktorého vína dlhé roky viedli v rebríčku víťazov Devínskeho strapca 
a ktorý z lásky k prírode, vínu a Devínu pod vinohradmi vo svojej záhradke vytvoril 
neuveriteľné dielo – pivnice vytesané do pieskovcového podložia na úbočí Devín-
skej Kobyly, bol udelený titul Čestný člen in memoriam. Pani Margarete Sonntagovej, 
vdove po Aloisovi Sonntagovi ml. a pani Rudolfíne Solíkovej, vnučke pána Aloisa 
Sonntaga, ktorá sa narodila a detstvo prežila v Devíne, bol udelený titul Čestný člen 
za ich pretrvávajúcu lásku k Devínu, jeho vinárskym tradíciam a podpore ich záchra-
ny a zachovania.

Výstava súťažných vín je naďalej otvorená v Devínskej vieche sv. Urbana – vi-
notéke a ochutnávke pod devínskym hradom vždy počas otváracích hodín viechy v 
piatok, sobotu a nedeľu od 14:00 do 20:00. Príďte si posedieť cez víkend v tieni líp a 
okoštovať vynikajúce vína.

Augustín Mrázik
predseda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov

výlet seniorov
do centra Národného parku Dunajské luhy  
na zámok Orth v obci Orth / Donau

Dôchodcovia našej mestskej časti prijali 21. júna 2010 
pozvanie starostky Ing. Ľubice Kolkovej na krásny výlet do 
Centra Národného parku Dunajské luhy v obci Orth / Donau 
v Rakúsku. Ráno o desiatej sme nastúpili na výletnú loď On-
dava a o pár minút sme vyplávali. Pani starostka Ľubica Kolk-
ová nás privítala pohárikom sektu a sprievodkyňa slečna 
Petra Marinová nám stručne predstavila Národný park Du-
najské luhy. Hoci hladina Dunaja bola veľmi vysoká a mútna, 
vôbec to nebránilo dobrej nálade, ktorá sa pri príjemnej hud-
be začala rozbiehať na hornej a dolnej palube. Počas plav-
by sa podávalo aj vďaka sponzorom (Š. Kilarský, R.Latka, 
J.Mjartan, P.Murín) výborné občerstvenie – kávička, vínko, 
nealkoholické nápoje a drobné slané pečivo – a na obed si 
naši seniori pochutili na vynikajúcom guláši s čerstvým chle-
bíkom. Po celý čas sa o všetko starali naše amatérske, ale 
skoro profesionálne, čašníčky Milka, Gitka a Evička. 

Po príchode do rakúskej 
obce Orth/Donau nás 
privítal starosta tejto obce 
pán Johan Mayer spolu s 
riaditeľom Centra Národ-
ného parku Dunajské luhy 
pánom Igorom Stahlom. 

Pán Murín a pán 
riaditeľ Stahl nám dokon-
ca zabezpečili odvoz au-
tami do Centra Národného 
parku, čo bolo vynikajúce, 
hlavne pre starších se-
niorov, pre ktorých by bo-
la pešia chôdza do cen-
tra viac ako 2 km únavná. 

Riaditeľ centra nám umožnil bezplatnú prehliadku Centra 
národného parku v zámku Orth, zoznámil nás s jeho históri-
ou a to dokonca v slovenčine. 

Zámocký ostrov je územie poskytujúce veľa zážitkov. 
Mohli sme tu pozorovať typické druhy zvierat žijúcich v mok-
radiach, napr. korytnačky močiarne alebo hady. Vrcholným 
zážitkom na ostrove je asi pozorovateľňa umiestnená pod 
vodou, ktorá je oknom do sveta pod hladinou starého du-
najského ramena. Vo vyhliadkovej veži sme si pozreli aj mi-
moriadnu výstavu 2010 Danubius fluvius – Dunaj v čase a v 
obrazoch, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským národ-
ným múzeom. Vďaka kamere sme mohli nahliadnuť do bo-
cianieho hniezda, v ktorom sa tiesnili tri bocianiky. Po prehli-
adke nás opäť odviezli autá k malému prístavu k našej výletnej 
lodi. Plavba späť dolu tokom Dunaja bola už rýchlejšia.

Za všetkých sa chcem poďakovať Povodiu Dunaja za 
poskytnutie lode, mestečku Orth an der Donau za možnosť 
bezplatne pristaviť loď, centru Národného parku Dunajske 
luhy za bezplatný vstup do expozícií múzea a pani starostke 
Mestskej časti Bratislava – Devín Ing. Ľubici Kolkovej za zor-
ganizovanie krásneho výletu pre seniorov a popriať jej veľa 
osobných a pracovných úspechov. 

Gitka Leskovská



D E V Í N Č A N

aj Devín má talent! 
Presvedčiť sa o tom mohli rodičia, starí rodičia a de-

vínske deti, ktorí sa stretli na malom internom koncerte, 
hneď po poslednom góle našich futbalistov na MS – 
v pondelok 28. 6. 2010.

Že medzi nami žijú talentované deti, sme mali mož-
nosť vidieť už pri sledovaní muzikálu Snívajme s Veroni-
kou, kde sa deti predviedli ako herci, speváci i tanečníci.

Že sú z nich aj nádejní huslisti (Zuzka Böhmová, Mar-
tin Petrík, Matúš Kotian), klaviristi (Majka Viteková, Matej 
Lörinc), gitaristi (Matej Murín, Jakub Lörinc) a flautisti 
(škôlkarky Marínka Murínová, Barborka Satinová, Vero-
nika Lörincová, Karolínka Viteková a tiež Beny a Timko 
Mikluščák, Emka Ďurišová, Katka Kotianová, Anička Dur-
meková), to dokázali zatiaľ len pred komorným publikom, 
veríme však, že časom všetci radi zahrajú aj širšej devín-
skej spoločnosti. 

Tešíme sa na ďalšie spoločné muzicírovanie a radi 
sa dozvieme aj o doteraz neobjavených devínskych det-
ských muzikantoch, ktorí vedia potešiť svojím umením. 

Zuzana Lörincová, foto: Peter Mikuláš

Rímskokatolícky farský úrad Bratislava - Devín
Vás pozýva na

Cyrilometodskú púť
 „Pramene života”
 5. júla 2010 o 9.30 
v Kostole sv. Kríža v Devíne

9.30 Slávnostná svätá omša• 
hlavný celebrant biskup Mons. Dominik Tóth 
Koncert slovanskej duchovnej hudby• : Slavimo slavno Slaveni 
Harmonia Seraphica, Bratislava
Posviacka obrazu sv. Cyrila a Metoda od Mikuláša Klimčáka• 
Po svätej omši• 
Priateľské agapé a program na námestí pred kostolom

14.00 Slávnostný Akatist• 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE A PRÍLEŽITOSŤ NAČERPAŤ 
Z DUCHOVNÉHO POSOLSTVA SV. CYRILA A METODA

PROGRAM:

AMERICKé AUTÁ V DEVíNE

Za občianske združenie Dowina – Devín sa ch-
ceme poďakovať všetkým Devínčanom, ktorí sa 
zúčastnili, na podľa nás, vydarenej akcii  „Stret-
nutie amerických áut“ na parkovisku pred hote-
lom Hradná brána. Vzhľadom na vysoký záujem 
sme sa rozhodli, že si toto stretnutie zopakuje-
me skôr ako o rok a to s ešte zaujímavejším 
programom a väčším množstvom krásnych áut. 
Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť pripájame 
zopár zaujímavých fotografií z tejto akcie. 

Alica Dostálová, foto: Juraj Kotian

fotografie zo súťaže hasičov k článku na str. 2


