
Milí Devínčania,
Končí zima. Končí obdobie chladu a de-
presií. So zimou odchádzajú pochmúr-
ne dni a prichádza jar. Sneh sa topí a za-
necháva mláky, ktoré postupne, i keď ešte 
zubaté, slniečko vysúša. Rovnako je to 
s naším vnútrom. Tešíme sa so svetlých dní 
a na prechádzkach po našej obci sa snažíme 
nasať do seba čo najviac z jej čara a fluida.
Hovorí sa, že Bratislavčania sa delia na dve 
skupiny: na tých, čo v Devíne bývajú a na 
tých, čo by tu chceli bývať. Jeho chránená 
príroda a bohatá história z neho robí 
čarovné miesto na mape Slovenska. A nám 
sa dostalo toho privilégia v tejto obci žiť. Je 
to časť Bratislavy, no zároveň dedina, kde sa 
ľudia, ktorí vedľa seba žijú, vzájomne poz-
najú. Vedia o sebe veľa. Kto čím je, koľko 
má detí, kam rád chodieva, aký má názor. 
Ako sa hovorí – na dedine sa nič neuta-
jí. Názory a postoje sú rôzne. Niektoré 
sa stretávajú, iné rozchádzajú, no celkom 

určite sa nestrácajú v anonymite sídlis-
ka. Živo sa diskutuje v obchode, v klube, 
na prechádzke so psom, či po nedeľňajšej 
omši. Je veľa toho, čo nás trápi, hnevá, ba 
dokonca rozčuľuje. Situácia naozaj nie je 
ružová. Problémov je veľa. Nachádzame sa 
v medziobdobí, kedy je nutnosťou prijímať 
aj nepoulárne opatrenia. Keď sa rúbe les, 
lietajú triesky. Bytostne sa nás všetkých tie-
to opatrenia týkajú. Verím, že s odstupom 
času a s postupným opadnutím emócií ich 
nebudeme vidieť až tak čierno. Hľadajme 
to, čo nás spája, čo nás teší a snažme sa 
na okolie pozerať pozitívnejšie. Berme si 
príklad z prírody, z jej prebúdzania, z tej 
zvláštnej obrodzovacej etapy ročného cy-
klu. Rada by som skončila slovami istého 
moderátora: „prajem nám všetkým slnko 
v duši”
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Skupina geológov a pamiatkárov, odbor-
níkov z Katedry inžinierskej geológie 
Univerzity Komenského, Krajského pa-
miatkového úradu a mestskej organizá-
cie PAMING, monitoruje v týchto dňoch 
skalné podložie Devínskeho hradného bra-
la. História osídlenia a neskôr aj hradiska 
na Devíne siaha až do doby kamennej. Táto 
časť Malých Karpát bola zhruba pred 13 – 
15 miliónmi rokov pod morom. Dokazuje 
to vyše 300 druhov fosílií v neďalekej loka-
lite Sandberg. Relikty tohto najmladšieho 
mora sa nachádzajú v samotnej citadele 
hradu. Po ústupe mora sa v okolí hradnej 
skaly vytvoril systém prietočných jazier, re-
dukciou ktorých sa vytvoril veľtok Dunaja. 
Devínske bralo sa už v tomto období 
týčilo nad okolitým terénom. V priebehu 
tisícročí sa menilo, vznikali nové trhliny 
a skala zvetrávala. Pôsobenie poveternost-
ných podmienok a klimatických zmien má 
vplyv na postupné rozpadávanie hornino-

vého masívu. Prvý 
výskum skalného 
brala z hľadiska 
bezpečnosti sa ro-
bil asi pred 10 
rokmi. Tentoraz 
o d b o r n í c i 
špeciálnym zaria-
dením monitorujú 
vyše 200 háklivch 
miest, škár a pu-
klín. Keďže nik-
to nechce, aby sa s 
Devínom stalo to, 
čo s Trenčianskym hradom, je tento výs-
kum rozšírený aj o statický monitoring sta-
vieb samotnej ruiny hradu.
Výskumný proces bude trvať niekoľko 
rokov a okrem statika sa k nemu budú 
vyjadrovať aj ochranári prírody. Mestská 
časť Bratislava Devín spolu so Štátnou 
ochranou prírody SR budú sledovať stav 

chráneného územia. Národná prírodná pa-
miatka Devínske hradné bralo je územie 
s najvyšším 5. stupňom ochrany v zmysle 
Zákona o ochrane prírody a krajiny. V tej-
to lokalite rastie totiž viacero významných 
chránených rastlinných druhov. 

Andrea Mrázová, spracované podľa TASR

Odborníci monitorujú devínske hradné bralo
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O jednom zim-
nom sčítaní
Zimné obdobie je pre ornitológov či iných 
ochrancov prírody obdobím najrôznejších 
sčítaní. Koncom februára sa na Devínskej 
Kobyle a v Devíne uskutočnilo i jedno 
netradičné sčítanie. Jeho cieľom bol vzácny 
vtáčí hosť – murárik červenokrídly.
Na Slovensku hniezdi len niekoľko desiatok 
párov, murárik je jedným z najvzácnejších 
druhov (vzácnejší ako orol skalný). V lete 
žije na strmých skalných bralách našich 
najvyšších pohorí – v Tatrách, Malej a Veľkej 
Fatre, Chočských vrchoch, na Muránskej 
planine a na skalách Strážovských vrchov. 
V zimnom období zlietavajú muráriky 
do nižších polôh, kde zima nie je až taká 

drsná. Prečkávajú ju v kameňolomoch, 
na hradných zrúcaninách a skalách, 
zriedkavejšie možno muráriky pozorovať 
i v centrách miest na historických budo-
vách. Na Devínskej Kobyle sme murárika 
pozorovali už veľakrát, raz na Devínskom 
hradnom brale, raz vo Weitovom lome, 
inokedy v lome pod Slovincom. Je len je-
den, či ich je viac? Na túto otázku malo 
priniesť odpoveď sčítanie, ktoré zoorga-
nizovala Správa CHKO Malé Karpaty 
v spolupráci s Ekocentrom Daphne 
v Devíne. Výsledkom niekoľkohodinovej 
akcie, kedy dvanásť ornitológov kontro-
lovalo 8 skalných lokalít na Devínskej 
Kobyle bolo zaznamenanie dvoch murári-
kov na Devínskom hradnom brale. 
Ak by ste sa i vy chceli potešiť po-
zorovaním tohto vzácneho operenca, 
do začiatku apríla ešte máte čas. Stačí sa 

len vybrať na jarnú prechádzku pod hrad-
né bralo a chvíľku hľadieť na skalnú stenu. 
Murárik sa prezradí pohybom. Je to drob-
né neposedné vtáča, šplhá sa po kolmých 
stenách, pričom neustále roztvára svo-
je krídla. Odhaľuje tak červeno zafarbené 
letky, podľa ktorých dostal i druhové meno 
– murárik červenokrídly. Ak sa nebude-
te hýbať a neodplašíte ho, možno sa k vám 
priblíži natoľko, aby ste si dobre všimli 
jeho dlhý, mierne zahnutý zobáčik. Ním 
vyberá zo skalných štrbín a dutín zimujúce 
článkonožce – pavúky a hmyz. 
Či už murárika budete pozorovať alebo nie, 
prajem vám príjemnú prechádzku jarnou, 
prebúdzajúcou sa prírodou. Pri obdivovaní 
jej krás však netreba zabúdať na to, že sa 
nachádzate v chránenom území. 

Michal Noga

Informácie zo 
zastupiteľstva
Najbližšie zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva bude dňa 6. apríla 2004 o 
18. hodine vo veľkej sále radnice.
Program:
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich 
zasadnutí
2. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych 
služieb v MČ BA Devín
3. Návrh na čiastočné vyrovnanie záväz-
kov veriteľov MČ BA Devín – fyzické oso-
by
4. Situačná správa o činosti okrskovej sta-

nice MsP Dúbravka v období: december, 
január, február
5. Rôzne
6. Interpelácie
Tešíme sa na Vašu prítomnosť na tomto 
verejnom zasadnutí.

Vybrali sme 
z „denní-
ka starostu“
20 február
Mimoriadne zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva

24. február
Mimoriadne zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva
25. február
Priestupková komisia: výstavba rekreačnej 
chaty – osada Svätopluk
26. február
Mestské zastupiteľstvo
3. marec
Pozemkový fond: problematika vydania 
pozemku na Slovanskom nábreží za účasti 
JUDr. Valka, MVDr. Baculáka 
4. marec
Odovzdanie stavby – rekonštrukcia 
Kremeľskej
10. marec
Návšteva exekútorského úradu

Volejbal v Devíne

Telocvičňa základnej školy v Devíne bola 28. 
februára 2004 miestom konania X. ročníka 
volejbalového turnaja zmiešaných družstiev 
o „Pohár riaditeľa školy“. Účastníkmi po-
dujatia boli 4 družstvá z Devínskej Novej 
Vsi a jedno družstvo z Devína, ktoré rep-
rezentovali M. Baculáková, I. Sapáková, B. 
Ďuriš, D. Škvarček, L. Jaško, R. Bartovič, 
M. Bartovič a R. Kunst. Výťazný „Pohár 
riaditeľa školy“ si z X. jubilejného ročníka 
odnieslo práve družstvo Devína. Srdečne 
blahoželáme.

Dr. J. Bartovičová
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Rybárčenie 
po novom
Dňa 2.júla 2003 nadobudol účinnosť zá-
kon č. 246/2003 Z.z, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. O ry-
bárstve. Uvedenou novelizáciou boli kom-
petencie v oblasti vydávania rybárskych 
lístkov presunuté z okresných úradov 
(od 1. 1. 2004 už neexistujúcich) na sa-
mosprávu miest a obcí.
Mestská časť Devín rybársky lístok vy-
dáva na základe ústnej žiadosti fyzickej 
osoby. Existujú lístky - trojročný (500,- 
Sk), ročný (200,- Sk), mesačný (100,- Sk) 
a týždenný (50,-  Sk). Žiadateľ musí mať 
trvalý pobyt v Devíne. Treba upozorniť, 

že rybársky lístok mestská časť vydáva pre 
celé územie Slovenska a len za predpokla-
du, že žiadateľ má platné povolenie na ry-
bolov od Slovenského rybárskeho zväzu 
(na Levárskej ul. č. 11 , Karlova Ves). Tu 
záujemca dostane všetky podrobné infor-
mácie o pravidlách rybolovu.
Rybársky lístok môžu dostať aj deti do 
15. rokov bezplatne, od. 15 roku platia 
sumy ako pre dospelých. Pre deti do 6 ro-
kov je lov rýb z bezpečnostných dôvodov 

možný len v sprievode dospelej osoby člena 
Slovenského rybárskeho zväzu.
Od vyššie uvedených poplatkov sú oslo-
bodení žiaci a študenti stredných a vyso-
kých škôl študijných odborov s výučbou 
rybárstva. Ďalej tiež odborní zamestnan-
ci na úseku rybárstva, pracovníci štátnej 
správy s ústredným riadením rybárstva, 
cudzinci, ktorí sú na Slovensko pozvaní 
prezidentom SR, Národnou radou a vlá-
dou SR.
Na MÚ Devín vydáva v zmysle platných 
právnych predpisov rybárske lístky referát 
životného prostredia.

Oznamy
Beh Devín - Bratislava

Dňa 4. apríla 2004 (nedeľa) sa bude 
konať už tradičný beh Devín - Bratislava. 
Organizátorom tohto podujatia je Hlavné 
mesto SR Bratislava, STARZ, Ministerstvo 
školstva SR a mestské časti Devín, Karlova 
Ves a Staré mesto. Štart hlavnej trasy, ktorá 
má 13 330 m, je na parkovisku pod hradom 
Devín o 10:00 hodine. Bežci sú rozdelení 
do šiestich kategórií podľa veku a pohlavia. 
Cieľom je centrum mesta, Hviezdoslavovo 
námestie pred SND.
Súčasťou podujatia je aj tzv. Malý Devín. 
Ide o trasu dlhú 2 600 m a je určená deťom 
od 11 do 15 rokov. Štart je pod mostom 
Lafanconi.
Organizátori behu Devín – Bratislava 
prosia všetkých obyvateľov Slovanského 
nábrežia, aby nemali svoje autá dňa 4. 4. v 
čase od 6:00 – 10:00 hod. zaparkované pred 
domami na ulici. Slovanským nábrežím 
budú dopravovať bežcov na štart pretekov 
a následne touto trasou prebehnú bežci s 
doprovodnými vozidlami

(am), spracované podľa pokynov STARZ

Dôležité telefónne čísla

Miestny úrad Bratislava Devín sa snaží 
výjsť v ústrety všetkým obyvateľom, rieši 
ich požiadavky a problémy. Neslúži však na 

hlásenie porúch elektriny, káblovej televí-
zie, či chybného parkovania.
Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, 
pri ktorej je v ohrození život, zdravie, alebo 
majetok, vyžiadajte si pomoc na týchto te-
lefónnych číslach:

Tiesňové volania
Zdravotná záchranná služba 155
Hasičský a záchranný zbor 150
Polícia 158

Lokálne tiesňové čísla
Polícia Karlova Ves 654 26 001
Polícia Dúbravka 643 60 786
Polícia Devínska Nová Ves 647 77 258
Mestská polícia 645 34 351

Hlásenie porúch
Elektrická energia 506 12 246
Voda 623 10 082
Plyn 534 11 902
Verejné osvetlenie 638 10 151
Poruchy telefónnych prípojok 129

Informácie
Dopravný dispečing – informácie o pre-
vádzke MHD 529 67 751
Sloboda zvierat 16 187

Regionálna veterinár-
na a potravinová správa 
Bratislava-Polianky
prosí obyvateľov Devína, ktorí na súkrom-

ných pozemkoch chovajú hrabavú a vod-
nú hydinu, holuby a vtákov držaných v za-
jatí, aby do 13. apríla na Miestnom úrade 
Devín (referát životného prostredia) nahlá-
sili druh a počet uvedených chovných zvie-
rat. 
Dôvodom je nariadenie vlády SR o opatre-
niach na tlmenie pseudomoru hydiny a 
prevencia pred nákazov v zmysle Zákonov 
306, 310 a 314 Zz.

(io)

Rytiersky dom 
Dom kultúry Devín uvádza

piatok 26. marca 2004 o 19:00
Tango v Rytieskom dome
Tanečná škola Jarky Šidelskej vás pozáva  
na pokračovanie úspešného cyklu Noche de 
Tango. Neopakovateľný tanečný večer spo-
jený s ukážkami a výukou základov tanga a 
milongy.

sobota 27. marca 2004 o 19:00
Faynschmeckers’s and no dancer’s night
Hrá ROCKIN’DOLL live band. Všetko 
od Santanu cez Claptona po Gary Moora 
– Legendy slovenského popu Tomáš Rédey 
a Ľudovít „Čufo“ Nosko s kapelou
Tešíme sa na Vás.
Vstupné: 100,- Sk
Predpredaj vstupeniek:
Rytiersky dom, tel.: 654 59 075
Informácie:
Martin Sarvaš Productions, tel.: 526 34 727
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Slovienska ulica je nové pomenovanie pre časť pôvod-
nej Brigádnickej ulice spájajúcej Brigádnickú s parko-
viskom pod hradom. I keď je to jedna z menších uličiek 
Devína, jej nové pomenovanie prekvapilo samotných jej 
obyvateľov. O zmene názvu sa dozvedeli z nainštalovanej 
tabuľky jej nového pomenovania. Pre lokalitu Devína je 
názov Slovienska viac ako vhodný. Slovieni boli oby-
vatelia časti Veľkej Moravy, do ktorej patrilo i teritó-
rium Devína. Na mapke Veľkej Moravy (autor Dr. P. 
Ratkoš) ľahko nájdete územie obývané SLOVIENMI. 
Hlbokú stopu v histórii SLOVIENOV zanechala misia 
Solúnskych bratov svätého Cyrila a Metoda. Konštantín 
Filozov a jeho brat Metod majú veľkú zásluhu na tom, že 
náš národ patrí medzi prvé národy na svete, ktorý môže 
odpradávna spievať posvätnú bohoslužbu v rodnom ja-
zyku STAROSLOVIENČINE. Či sú Slovieni pred-
kovia SLOVÁKOV alebo SLOVANOV ostáva medzi  
historikmi otázkou otvorenou. Jedno je však isté SME 
SLOVANIA A SLOVIENI SÚ NAŠI PREDKOVIA. 

Pavlína Rumanovská

Odkiaľ sa vzal názov Slovienska
Z histórie

Povedz mi čo 
čítaš a ja ti po-
viem kto si.
MAREC je mesiacom knihy, neviem 
prečo práve MAREC, možno i pre-
to, že sa v tomto mesiaci narodil i zom-
rel (* 10. 3. 1798, † 16. 3. 1880) Matej 

Hrebenda z Hačovej. Bol jedným z tých, 
ktorý svoju túžbu po knihách obdivuhod-
ne uskutočňoval v zbieraní a kolporto-
vaní tlačeného slova napriek svojej slepote. 
V sprievode iných podnikal kratšie i dlhšie 
cesty po Slovensku, na ktorých zachraňoval 
staré knihy a rozširoval nové diela českej 
a slovenskej literatúry.
V roku 1832 mal už l50 kníh, medzi ktorý-
mi nechýbala Kollárova „Slávy dcéra“, 
Šafárikove „Slovanské starožitnosti“ a iné 
cenné spisy. Sám bol tvorcom veršov.
Veršovníkov bolo dosť, Matej Hrebenda 
túto samozvolenú kultúrnu misiu vy-
konával však iba sám .
V dnešnej modernej dobe možno spomien-
ka na Mateja Hrebendu na Vašich tvárach 
vyčarí i úsmev. Bez takých nadšencov by 
sme dnes nepoznali čarovnú moc knižníc i 
informatiku moderných médií.
Na počiatku všetkého nového a pokroko-
vého stáli takí nadšenci akým bol v dáv-
nych rokoch Martin Hrebenda. Kniha bola 
a ostane zdrojom poznania.
Každý z nás máme v sebe spomienku na 

knihu, ktorá sa navždy zapísala do našej 
pamäti.
Devínska knižnica pre nedostatok fi-
nancií nemá k dispozícii nové vydania 
kníh. Vo svojom  knižničnom fonde má 
však množstvo kvalitných titulov pre do-
spelých i mládež. Jednáme o možnosti 
poskytnutia zľavy pre nové vydania kníh 
u jednotlivých vydavateľstiev. Verím, že 
v rozpočte MÚ MČ BA - Devín sa náj-
du financie i na nákup nových zľavnených
kníh. Na stránkach Devínčana Vás bude-
me informovať o nových knihách i tipoch 
na čítanie.

Pavlína Rumanovská

Slová múdrych o knihách 

„Knihy sú ľuďom tým, čím sú krídla vtá-
kom”. ( J.Rusin)
„Neposudzuj knihu ako ženu - podľa pek-
ného vzhľadu”. (G.de Moupassant)
„Knihy nemajú byť nábytkom, ktorý by oz-
doboval dom, majú byť potravou, ktorá živí 
ducha “. ( J.Rusin)
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Srdečné bla-
hoželanie
Chceli by sme z celého srdca zapriať os-
lávencom, ktorí sa v mesiaci apríl dožívajú 
okrúhleho jubilea.
Naše prianie zdravia a šťastia patrí: 
Júlii Čechvalovej
Štefanovi Hoštackému
Ivanovi Turečekovi
Erike Drozdovej

Jedného dňa zazvonil u nás doma telefón. 
Z druhého konca sa ozval podráždený 
hlas panej, ktorá mi vyčítala, že sme ako 
redakcia uverejnili jej vek v Devínčanovi. 
Musím sa priznať – onemela som. 
Gratulácie k okrúhlym životným jubi-
leám zo strany Miestneho úradu nie je 
zverejňovaním osobných údajov, išlo nám 
naozaj o to, z celého srdca a úprimne 
zaželať oslávencom všetko najlepšie. Nie 
sme jediní. Tieto rubriky sa pravidelne 

objavujú v miestnych novinách a novinách 
miestnych častí Bratislavy: Račiansky vý-
ber, Mariatál – informačný spravodaj, 
Vajnorské novinky, Dúbravské noviny, 
Rusovské noviny, Devínsonovomestský 
expres a i. Medzi oslávencami boli aj takí, 
čo sa blahoželaniu potešili, niekto si spo-
menul, nezabudol. No aj tá najlepšie mys-
lená vec, sa môže inému zdať nevhod-

ná, preto by sme sa chceli touto cestou 
ospravedlniť a zvažujeme, či túto rubriku 
z novín nestiahneme.

Za redakčnú radu Andrea Mrázová,
šéfredaktor

Senior Klub 
„Bohumila“
Oslavy Dňa žien

Predsedníčka sociálnej komisie pani 
Gabriela Luptáková v spolupráci s 
Miestnym úradom Devín zorganizovala 
posedenie k Medzinárodnému dňu žien. 
Pán prednosta Ing. Paštinský poprial v 
mene starostu a radnice všetko najlepšie 
naším seniorkám. Chceli by sme sa tou-
to cestou poďakovať za pozornosť, ktorú 
tomuto dňu venovali a za krásne ruže, 
ktoré sme dostali.

Jana Šimoničová

Rekonštruk-
cia sa začala
Ôsmeho marca začala rekonštrukcia hlav-
nej devínskej komunikácie. Urobili sa prvé 
rozkopávky. Do Devína zavítala ťažká 
technika a na hlavnej ulici sa usilovne pra-
cuje od pondelka do soboty. Rozkopaný 
je pravý úsek cesty od pošty po číslo 114. 
V činnosti je denne fréza a pneumatické 
kladivo – takzvaná “picbaba”. Pri domoch 
s narušenou statikou ju vystriedali ručné 
zbíjačky. Nákladné autá odvážajú asfalt, 
betón a zem. Ako prvý nastúpili vodári, po 
nich príde na rad kanalizácia. Elektrické 
vedenie sa zakopávať nebude a naďalej 

ostáva na stĺpoch. Pod zemou sa bude viesť 
akurát pouličné osvetlenie. 
Napriek snahe sa nepodarilo zastaviť pre-
jazd áut cez obec. Zákaz platí len pre 
nákladné vozidlá a autobusy mimo MHD. 
Dopravné značenie naviguje autá bočnými 
uličkami. Náhradnú dopravu počas 
rekonštrukcie Kremeľskej nemá v kom-
petencii MÚ ale Dopravný podnik mesta 
Bratislavy spolu s GIB Bratislava, ktorý dal 
Cestoprojekt-u vypracovať “Projekt orga-
nizácie dopravy počas výstavby”. 
Hneď v prvé dni nastal dopravný kolaps. 
Snežilo a autá s letnými “gumami” sa már-
ne snažili vyšplhať Muránskou ulicou. 
Zabudli, že zima môže šoférov prekvapiť aj 
v Bratislave. Situácia sa postupne upravila. 
Problémy spôsobujú len vodiči, ktorý do-
pravné značenie, či už nedopatrením alebo 

úmyselne nerešpektujú. Prosíme o pocho-
penie občanov Devína bývajúcich na pre-
jazdných komunikáciách, aby pokiaľ je to 
možné, neparkovali svoje autá na obchádz-
kovej trase. 
Podobne je to aj s pešou zónou na 
Slovanskom nábreží. Tá má slúžiť všetkým 
domácim a turistom na rekreačné športy 
ako relax po náročnom pracovnom dni. 
Ľudia ju využívajú na bicyklovanie, 
korčuľovanie, alebo na rodinné prechádz-
ky. Autá, ktoré bez povolenia vchádzajú do 
zákazu vjazdu ohrozujú chodcov a tie par-
kujúce (po oboch stranách vozovky) kom-
plikujú prechod autobusovej linke, ktorá 
jediná má do pešej zóny povolený vjazd.

Andrea Mrázová

Všimli sme si
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Napísali ste 
nám…
Pravidelne budeme uverejňovať Vaše názo-
ry, postrehy, pripomienky a podnety. Kľúčik od 
schránky je v rukách redakčnej rady a tá sa vy-
nasnaží uverejniť všetky články, ktoré budú 
mať svojho odosielateľa, či pseudonym a nebu-
dú obsahovať vulgárne výrazy. Prípadné kráte-
nie článkov nesmie pozmeniť ich obsah. Preto 
Devínčania - píšte o tom, čo sa vám páči, v čom 
vidíte nedostatky, čo a ako by ste chceli zmeniť. 
Uzávierka každého čísla je 20. v mesiaci.
Autorizované články (príspevky podpísané 
autorom) vyjadrujú názor pisateľa a nemusia 
sa zhodovať s názormi redakcie.
Nezabúdajte, že riadková občianska inzer-
cia je bezplatná. Svoje inzeráty v rozsahu naj-
viac dvoch viet môžte hádzať do schránky 
„Devínčan“. Inzerujte, predávajte, kupujte, vy-
mieňajte…

Ohlas na „Úvahu o tom, 
dokedy si budeme kaziť 
vzájomné spolunažívanie...“
K tomu istému článku sme obdržali ešte jeden ohlas, 
ktorý z kapacitných dôvodov a poradia, v ktorom 
príspevky prišli,uverejníme v budúcom čísle. 

Vážený anonym,

Aj keď téma školy rezonuje v Devíne neúmerne 
dlho, síce nerád, musím zareagovať na Váš člá-
nok a vysvetliť niektoré súvislosti. Asi ste neko-
nečným obdivovateľom nášho pána starostu, ale 
mám pocit, že ani babka – demokratka by ne-
napísala krajšie komplimenty na svojho vysní-
vaného politického hrdinu. 
Samozrejme, že máte nárok na Vaše pozitív-
ne hodnotenie jeho práce, ale musím sa tvrdo 
ohradiť na Vaše hodnotenie poslancov.
Áno, ja osobne som hrdý na to, že pred rokom 
sme v zastupiteľstve v Devínskej Novej Vsi do-
kázali presvedčiť poslancov o potrebe zotrv-

nia devínskej školy ešte jeden rok. V týchto no-
vinách sa nikdy nepísalo o tom, čo čakalo tých 
350 žiakov. Mali byť “naskladnení” do provi-
zórnych objektov, ktoré v tom čase neboli jed-
noznačne definované a v krátkosti času sa ne-
dali pripraviť na vyučovací proces. Hrozilo, že 
učitelia budú pendlovať cez prestávky z jedné-
ho malého objektu do druhého. Vzdelávací pro-
ces hlavne pre deviatakov, ktorí sa v tomto ob-
dobí pripravujú na prijímacie pohovory a vstup 
do zložitejšieho života, bol ohrozený. Takže po-
slanci urobili kus poctivej a zmyselnej práce 
a zachránili stovky detí pred stresom, ktorého si 
ešte v živote užijú dosť. 
A budova školy? Je to veľmi pekný a zachovalý 
komplex, vo veľmi atraktívnom prostredí a vô-
bec sa nemusíme báť, že by nás zruinoval. Našou 
snahou v nej bolo a je udržať vyučovací proces. 
Veď aj napriek dosť nešťastnému spôsobu výbe-
rového konania sa prihlásili do súťaže tri školy 
a jednohlasný výstup z výberovej komisie potvr-
dil naše jednoznačné smerovanie.
Na Slovensku sa zvykne žartom hovoriť, že ak 
sa zídu k riešeniu jedného problému dvaja práv-
nici – vzniknú tri právne názory. Ak sa zídu tra-
ja Slováci – vzniknú štyri politické strany. A ja 
mám taký pocit, že v tomto reálnom svete naj-
viac zvyknú kritizovať a poučovať ľudia, kto-
rí danú problematiku nepoznajú a vôbec jej ne-
rozumejú. A nakoniec sa vôbec nečudujem, že 
pod takýto článok sa autor neodvážil podpísať. 
Bola by to naozaj veľká odvaha.

MVDr. Vojtech Baculák 
poslanec MZ

Reagujem na článok „Preme-
novať, či nepremenovať?“
Neviem, prečo by sa mal niekto hanbiť, že býva 
na Kremeľskej ulici. Alebo, že by sa tomu niekto 
čudoval? Prečo? Dobre vieme, že na celom sve-
te nájdete ulicu Pražskú, Parížsku, Moskovskú, 
Londýnsku atď. A preto si myslím, že netreba 
to dávať do súvislosti s bývalým režimom, pre-
tože Kremeľ stál dávno pred ruskou revolú-
ciou. A som si istá, že i nové názvy ako Keltská, 
Solúnska atď. budú v Devíne, pretože výstavba 
rodinných domov ešte neskončila

Jana Šimoničová

Devín – útrapy v sta-
vebnej komisii 
Pred pár rokmi nekompetentnosť a nedosta-
točná kontrola verejných zastupiteľov priviedla 
MČ Devín na pokraj krachu. Otázkou je, či sa 

z toho Devín dostatočne poučil. 
Spolu s kolegom sme sa rozhodli pre stavbu ro-
dinného domu v Devíne. Vediac dopredu, aké 
útrapy nás budú čakať na stavebnej komisii, 
nikdy by sme toto rozhodnutie nespravili.
Na jeseň minulého roka som si podal žiadosť 
o stavebné povolenie. Bolo mi signalizované, 
že žiadosť bude kladne vybavená, akurát sa ko-
misia zamýšlala nad sklonom strechy a otázkou 
blízkeho rigola. Preto som sa pokúsil dodať čle-
nom komisie detailnejšie informácie a pozvať 
na komisiu aj architekta domu. V telefonickom 
rozhovore ma predseda stavebnej komisie uis-
til, že plánované najbližšie stretnutie sa nebu-
de týkať konkrétnej stavby a že ma na komisiu 
zavolá neskôr. Bohužial, ukázalo sa, že som bol 
hrubo uvedený do omylu. Po stretnutí, na kto-
rom sa predmetná stavba nemala rozoberať a na 
ktorom bola moja účasť explicitne odmietnutá, 
MČ vydala negatívne stanovisko. Neskôr pred-
seda komisie argumentoval, že „komisia nikdy 
nepozýva stavebníkov pred prvým stanovis-
kom“, čo som doteraz veľmi nepochopil, prečo. 
To, že to vedel zrejme aj počas nášho telefonátu, 
ostalo nezodpovedané. 
Najproblémovejším miestom v prvom negatív-
nom stanovisku komisie k stavbe bola zo strany 
stavebnej komisie označená blízkosť tzv. bioko-
ridoru (v skutočnosti mestkou časťou zanedba-
ného rigola). Komisia sa rozhodla nerešpektovať 
odborné stanovisko odboru životného prostre-
dia Okresného úradu (OÚ), napriek výzvam, že 
takéto nerešpektovanie nie je možné. Preto bol 
požiadaný Krajský úrad ( KÚ ) o vyjadrenie. KÚ 
skonštatoval dve veci. Po prvé, stavebná komisia 
obsahovo nesprávne interpretovala tzv. biokori-
dor a KÚ sa v plnej miere stotožnil so stanovis-
kom OÚ. Po druhé, KÚ skonštatoval, že komi-
sia postupovala protiprávne, nakoľko MČ bola 
viazaná stanoviskom OÚ. Dodám, že doteraz sa 
mi stavebná komisia ako celok neospravedlnila 
za toto protiprávne konanie, ktorým mi vznik-
li ekonomické škody. Treba však dodať, že niek-
torí členovia komisie mi vyjadrili sympatie ako 
aj vecne sa snažili spolupracovať. Komunikácia 
bola značne obtiažna len s jej vedením.
Obsahovo nesprávne a protiprávne konanie sta-
vebnej komisie vytvára prostredie vhodné pre 
korupčné správanie. Nedávna štúdia Svetovej 
banky skonštatovala, že práve oblasť stavebných 
povolení trpí nadmernou korupciou. Takéto 
svojvoľné správanie úradníkov môže mať za ná-
sledok zvyšovanie počtu čiernych stavieb aj od 
stavebníkov, ktorí to nikdy predtým nezvažova-
li.

„Nachádzam sa na Dome kultúry“

Mgr. Ján Tóth
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Šport v Devíne
Trocha z histórie

Je to už 72 rokov, čo do devínskej zeme 
zapustili svoje korene nadšení a obeta-
ví občania, ktorí mali radi športový život. 
Napriek všetkým problémom a ťažkostiam 
dokázali celé desaťročia odovzdávať ľuďom 
radosť zo športu, aktívne ich zapájať do 
športového diania a tak určitým spôsobom 
stmelovať niekoľko devínskych generácií.
Klub vznikol v roku 1932 pod názvom ŠK 
Devín. Neskôr sa premenoval na Sláviu 
a v roku 1949 na Tatran. Prišla kľudná 
športová atmosféra v 50 – tych rokoch, 
keď mal devínsky futbal zastúpenie už vo 
všetkých súťažiach, od mladších žiakov až 
po mužov. Keď v 70–tych rokoch povoli-
li vedľajšiu hospodársku činnosť, funk-
cionári klubu využívali zarobené peniaze 
na jeho rozvoj. V tomto najaktívnejšom a 
najslávnejšom období devínskeho športu 
sa podarilo vybudovať nové ihrisko, kto-
ré malo jeden z najkvalitnejších trávni-
kov v Bratislave. Neskôr postavili škvarové 
ihrisko s umelým osvetlením, aby moh-
li trénovať aj v zime a po večeroch. V 70–
tych a 80–tych rokoch bol Tatran vzorom 
prípravy mladých futbalových talentov. 

Klub mal v tomto období po dve družstvá 
v každej mládežníckej kategórii a z tej-
to základne vyšli kvalitní hráči, ktorí re-
prezentovali aj za hranicami Slovenska. 
Chodili sem aj tréneri Slovana, ktorí nielen 
vyberali mladé talenty, ale zisťovali aj sys-

tém práce s mladými.
V tomto období sa darilo aj volejbalu. Od 
svojho vstupu do súťaže v roku 1971 patri-
li dlhé roky k najlepším v I. národnej lige. 
Dorastenky a žiačky sa výraznejšie presad-
zovali v súťažiach o titul majstra Slovenska 
a dokonca aj v rámci Československa. 
Ocenením práce volejbalového kolek-
tívu v rámci Bratislavy a Slovenska boli 
reprezentačné výbery, v ktorých nechýbali 
devínske dievčatá.
Od roku 1970 fungoval aj stolnoteniso-
vý oddiel, ktorý po rekonštrukcii bývalej 
kolkárne v roku 1974 dostal svoju stolno-
tenisovú herňu. Ich najväčším úspechom 
bolo účinkovanie v II.národnej lige. V tom 
čase sa oddiel skladal z troch seniorských a 
dvoch žiackych družstiev. 
V roku 1976 sa našlo pár nadšencov aj pre 
založenie turistického oddielu.  Ako jediný 
ešte aj v tomto období poriada vždy v apríli 
celoslovenskú turistickú akciu – Devínska 
37.
Posledné slávne obdobie v oblasti vrcho-
lového športu Devína bol postup do II. 
futbalovej ligy v ročníku 1994–95, kde sa 
zúročila dlhodobá práca s mladými hráčmi. 
Vtedy sa Devín často pozitívne prezento-
val aj v slovenských športových médiach. 
Neskôr sa zlúčil s bratislavským ŠKP a od 
minulého roku bol Devín ako reprezen-

tant vrcholového športu vymazaný z mapy 
Slovenska.
A tak na záver tejto krátkej histórie, snáď 
pre ilustráciu, tento údaj: V roku 1982 mala 
TJ Tatran Devín 323 členov, z ktorých 
takmer 250 bolo v štyroch oddieloch za-

pojených do aktívnej súťažnej športovej 
činnosti, v deviatich žiackych, štyroch do-
rasteneckých a v siedmich družstvách pre 
dospelých.

Trocha zamyslenia

Naša spoločnosť v tomto období prináša 
naozaj veľa nových vzťahov a situácií. A 
tak Devín, ktorý mal ešte donedávna vy-
budované množstvo športovísk a bol aktív-
ny v mnohých kategóriach športu, je dnes v 
inej pozícii. Samozrejme, komercia prinies-
la nové pravidlá, ale našou povinnosťou je 
zachovať aspoň niečo, čo bude pripomínať 
dávne tradícií a ponúkne devínčanom pre 
športovanie skromnejšie priestory. 
ŠK Devín, ktorý vznikol na tento účel 
v roku 1999 a ktorý má zatiaľ pomerne 
úzku základňu, má naozaj úprimnú sna-
hu vybudovať v nových priestoroch stánok, 
ktorý dokáže osloviť každého nenáročneho 
športovca. V novej klubovni plánujeme 
vytvoriť malé múzeum a tak si aspoň z časti 
spomenúť a poďakovať ľudom, ktorí pre 
šport a mládež v našej obci dokázali bez 
nároku na honorár venovať stovky hodín. 
Z tých mnohých obetavých ľudí si dovolím 
spomenúť aspoň zopár pánov: O. Zmelík, 
J. Slávik, Š. Wirth, J. Baculák, Š. Bimbo, 
M. Bachňa, V. Kormaník, E. Schiller, Š. 
Jankovič, A. Lancík, Š. Fratrič a i.
Takže, devínčania, ŠK Devín, ktorý má 
svoje stanovy a pravidlá, veľmi rád uvíta 
medzi sebou členov, ktorí v športe vidia 
nielen aktívny relax, ale dokážu aj aktívne 
priložiť ruku k dobrej veci.

MVDr. Vojtech Baculák 
predseda ŠK Devín 

Občianska 
inzercia
Predaj

Predám 3 parcely lesa na Devínskej ko-
byle (9200 m²) a pasienky (500 m²), do-
hodou.
Informácie na tel.: 0908 700 569
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Vaše správne odpovede (s menom a adre-
sou) hádžte do schránky “Devínčan” do 
20. apríla. Vylosovaný výherca bude od-
menený časopisom “BRAVO” a jeho meno 
uverejníme v budúcom čísle. Výhercom 
časopisu “BRAVO” z minulého čísla sa stal 
Patrik Zeleňák – srdečne blahoželáme.

1. Koľko krajov má Slovenská republika:
a) tri
b) päť
c) osem

2. Ako sa volá najznámejší rapový spevák 
bielej pleti?
a) Eminem

b) 2 PAC
c) Nelly

3. Ktorý z uvedených 
športov nie je bránko-
vým športom?
a) hádzaná
b) bejzbal
c) futbal

4. Kto vytvoril hlavnú 
mužskú postavu vo filme “XXX”?
a) George Clooney
b) Bruce Willis
c) Vin Diesel

5. Hudobná TV stanica “Music Box” je:
a) Bratislavská
b) Nitrianska
c) Košická

pripravil Andrej Roth

D - Teens

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský 
sviatok, pripomínajúci vzkriesenie Krista. 
Je to zároveň aj oslava začiatku nového 
života a sviatok príchodu jari. Príchod jari 
sa u nás zvyčajne vítal vynášaním Moreny 
– symbolu zimy. Túto slamenú bábu, 
oblečenú do ženských šiat nosili dievčatá 
a chlapci po dedine. Za spevu a tanca ju 
napokon podpálili a hodili do potoka, čím 
sa nadobro rozlúčili so zimou, chladom 
a chorobami a privítali jar.
Na Zelený štvrtok sa dodržiaval pôst 
a zvyčajne sa na obed  jedol špenát s va-
reným vajcom a zemiakmi.  Veľký piatok 
bol pôst veľmi prísny. Starší členovia rodi-
ny sa pôstili celý deň, deti dostali krupičnú 
kašu. V ostatných rokoch sa zaužívalo po-
dávanie rýb. 
Na Bielu sobotu celým domom rozvonia-
vala šunka, určená na slávnostnú večeru. 
Okrem šunky sa jedli dovtedy pôstom 
„zakázané” potraviny, vajíčka a mäso. Na 
stole nesmel chýbať ani veľkonočný bará-
nok. Na Veľkonočnú nedeľu sa do kostola 
na posvätenie nosili vajíčka šunka, klobásky 
a iné chutné dobroty, na obed sa zvyčajne 
vyprážali kurence, alebo robila sviečková. 
Večer sa farbili kraslice pre pondelkových 
šibačov. 

Plnené vajcia trochu inak

Potrebujeme: 4 vajcia natvrdo, 50 g Nivy, 
50 g. šunky, 50g  
masla, majonéza
Postup: Uvarené 
vajíčka pozdĺžne 
prerežeme, vy-
berieme žĺtko, 

ktoré zmiešame s maslom, majonézou, 
nastrúhaným syrom a nadrobno nakrá-
janou šunkou. Pripravenou masou plní-
me vaječné bielka. Vrch môžeme ozdobiť 
petržlenovou vňaťou alebo reďkovkou.

Syrová roláda

Potrebujeme: 125 g masla, krabičku 
Syrokrému, 2 vajcia uvarené natvrdo, 50 g 
šunky, kápiu, kyslé uhorky, horčicu, mletú 
červenú papriku, mleté čierne korenie, 
soľ, mikroténový sáčok a 200 g Eidamskej 

tehly
Postup: Maslo 
vymiešame s 
taveným sy-
rom, nadrob-
no nakrájaný-
mi vajíčkami, 
šunkou, kápiou, 

kyslými uhorkami a ostatnými prísadami 
a dáme do chladničky. Do hrnca s vriacou 
vodou ponoríme Eidam zaviazaný do mi-
kroténového sáčku. Varíme, kým syr nez-
mäkne. Syr na alobale rozvaľkáme, navrst-
víme plnku a stočíme do rolády. Dáme na 3 
hodiny na chlad.

Nepečená smotanová torta

Potrebujeme: 4 kyslé smotany, 4 balíčky 
vanilkového cukru, práškový cukor podľa 
chuti, 2 balíky guľatých piškót, broskyňový 
kompót
Postup: Kyslú smotanu si zmiešme s cu-
krom. Do tortovej formy poukladáme 
piškóty, pokvapkáme šťavou z kompótu, 
zalejeme časťou smotany a naukladáme na-
krájané ovocie. Postup opakujeme trikrát. 
Pripravenú tortu dáme na noc na chlad. 

Babinec s Andreou Mrázovou


