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Život nás naučil jednu výbornú vec – vravieť veci na ro-
vinu. Rôzne okľuky, náznaky, opatrné formulácie, výmysly... 
to všetko môže v konečnom dôsledku viesť jedine k nedorozu-
meniu. Preto by sme chceli tento úvodník začať otvoreným vy-
svetlením. Mnohí si iste kladiete otázku, načo sú zadĺženému 
Devínu dva časopisy. Táto otázka by bola na mieste, keby naša 
samospráva fungovala tak, ako sa patrí. Vieme však, ako to 
v našom zastupiteľstve chodí. Energiu si nami volení zástupco-
via vybíjajú v nezmyselných sporoch pomaly o každú čiarku 
v texte uznesenia. Dva nezmieriteľné tábory – starosta kontra 
väčšina poslancov – komunikujú namiesto rozumnej debaty 
prostredníctvom zákonných kľučiek a takzvané „blaho dediny“ 
visí na chvoste paragrafov. A najmä – v pôvodnom Devínča-
novi sme sa zrazu začali dozvedať, akých hlupákov sme to 
chudákovi starostovi do zastupiteľstva vlastne zvolili. Nie takto 
napriamo, ale v rôznych ironických článkoch, v slaboduchých 
poznámkach, náznakoch či inotajoch. Bolo len prirodzenou 
snahou poslancov brániť sa. Uzniesli sa na odvolaní starostovi 
poplatnej redakcie a vytvorení novej, objektívnejšej. Starosta by 
však nebol starostom, ak by sa o všetko nepostaral. Neposluš-
ný časopis jednoducho z moci štatutára zrušil. Aspoň sa teda 
o to pokúša. Bez ohľadu na rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny 
nami zvolených poslancov. Bez ohľadu na vašich zástupcov, 
čiže nepriamo – bez ohľadu na vás. Začal si vydávať časopis 
vlastný, pod rúškom inak prospešnej nadácie. Nenápadne, ako 
keď Vietnamci na trhu predávajú svetovú značku ABiBas za 
smiešny peniaz, prilepil k Devínčanovi dvojhlásku IA, zvyšok 
okopíroval a v útokoch na poslancov veselo pokračuje. Na čo 
je to dobré, pochopíte, keď si prečítate informáciu o blížiacich 
sa voľbách. Ide o váš názor na poslancov. Ide o vaše hlasy 
2.decembra. Ide o dôveru, ktorú čoskoro opäť dáte svojim 
zástupcom na ďalšie 4 roky. Práve preto vychádza propagačný 
časopis DevínčanIA. Mnohí si iste veľmi dobre pamätáte, ako 
úzkostlivo strážili tlačené slovo komunisti. Aj oni poznali silu 
médií a ich vplyv na masy. Takisto vedeli, ako vymývať mozgy. 
Každá kopírovacia blana bola prísne evidovaná, aby nedajbože 
medzi ľudí neprenikol iný názor ako ten, ktorý diktoval tzv. 
proletariát. A z rovnakého dôvodu je tu snaha časopis Devínčan 
umlčať. Lenže dnes už nemáme diktatúru. Máme demokraciu 
a máme samosprávu. Samospráva však nie je slovo odvodené 
od spravovania dediny akýmsi diktátorom Samom. Samosprá-
va znamená, že si obec máme spravovať my sami. Na základe 
rozumných dohôd, na základe zdravého sedliackeho rozumu, 
niekedy aj na základe názoru väčšiny. Poslanci, ktorých sme 
si zvolili, sa o to snažia. Ich cieľom nie je bezduchý boj proti 
starostovi. Ich cieľom je správa vecí verejných v prospech nás 
všetkých. A cieľom tohto časopisu je, informovať vás aj o ich 
práci a o dianí v Devíne čo najobjektívnejšie. Chceme vám pri-
niesť čo najviac informácií, čo najviac podnetov na premýšľanie 
– tak, aby ste si svoj názor mohli vytvoriť čo najlepšie a sami. 
Redakcia však nemôže byť všadeprítomná. Na to, aby sme 
zachytili život Devína v najširšom možnom zábere potrebujeme 
práve vás. Komunikujte s nami, píšte, mailujte! Členov redakč-
nej rady a kontakty na redakciu nájdete v každom čísle. Radi 
v rámci kapacitných možností zverejníme vaše názory. Prvou 
lastovičkou je príspevok od pani Miklíkovej, ktorá sa nehanbí 
otvorene sa pod svoje slová aj podpísať. Už záverom len jedna 
prosba: dobre zvážte, či dedina potrebuje časopis všetkých 
Devínčanov alebo reklamný plátok.

Prajem vám príjemné čítanie a peknú jeseň
Vaša redakcia

Bez obalu

Otvorený list

Vážená pani šéfredaktorka 
časopisu DEVÍNČANIA,

Na 71. mimoriadnom zasadaní 
miestneho zastupiteľstva MČ Brati-
slava – Devín dňa 28.9.2006 rozhodli 
poslanci svojim hlasovaním o platnos-
ti uznesenia č. 303, ktorým sa dosiah-
la funkčnosť redakčnej rady časopisu 
DEVÍNČAN. Týmto uznesením bol 
odvolaný pán Štefan Sojka z funkcie 
predsedu redakčnej rady na jeho vlast-
nú žiadosť a do tejto funkcie bola zvo-
lená pani Zdenka Janotová. 

O  vydávaní časopisu mestskej časti 
Devín rozhodli pred pár rokmi poslan-
ci svojim uznesením. Toto uznesenie 
nebolo nikdy zrušené! Preto poza-
stavenie jeho vydávania tak, ako sa o 
to z nepochopiteľných dôvodov snažil 
pán starosta, nemá žiadnu oporu v 
zákonoch. O vydávaní, či nevydávaní 

miestneho časopisu nerozhoduje sta-
rosta MČ, ale zastupiteľstvo. Vyplýva 
to zo štatútu MČ.  Už spomínaním 
sfunkčnením redakčnej rady tak nič 
nebráni vydávaniu časopisu, a DE-
VÍNČAN bude vychádzať naďalej. 
Podotýkam, že pán starosta sám do 
redakčnej rady delegoval dvoch ľudí. 

Žiadame Vás, aby ste túto skutoč-
nosť vzali na vedomie. Zároveň Vás 
žiadame, aby ste vo Vašom časopise 
DEVÍNČANIA, ktorý nehanebne oko-
píroval vizuál časopisu DEVÍNČAN, 
nezverejňovali informácie, že vydáva-
nie časopisu DEVÍNČAN je v rozpore 
so zákonom. 

S pozdravom

Ing. Kolková Ľubica
zodpovedná redaktorka 
časopisu DEVÍNČAN

Snaženie mnohých korunované úspechom
Opravený priestor Materskej školy privítal „svoje“ deti.
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Uznesenia       Informácie zo zasadnutí MZ uskutočnených v mesiacoch jún až september

Dňa 20. 6. 2006 sa konalo 67. zasadnutie riadneho rokovania Miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Bratislava- Devín a boli prijaté tieto uznesenia:

Uznesenie č. 290/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín berie na vedomie záznam z kontroly 
pokladne za II. polrok 2005 bez pripomienok

Uznesenie č. 291/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín berie na vedomie správu z kontrolnej 
činnosti za rok 2005 s pripomienkou – predložiť kontrolórke inventarizáciu za rok 2003

Uznesenie č. 292/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín berie na vedomie informáciu o vybavo-
vaní sťažností za rok 2005 bez pripomienok

Uznesenie č. 293/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2006 bez pripomienok

Uznesenie č. 294/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín
1) berie na vedomie informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu za I. štvrť-
rok 2006 a konštatuje znepokojenie z vykázania čerpania rozpočtových prostriedkov
2) upozorňuje starostu MČ na kritický vývoj v čerpaní rozpočtových prostriedkov – pre-
čerpanie prostriedkov na verejnú správu cca o 400 tisíc oproti predpokladaného pro-
porcionálneho čerpania rozpočtových prostriedkov
3) schvaľuje požiadavku na vypracovanie analýzy celoročného vývoja čerpania roz-
počtových prostriedkov a prijatia opatrení na zabezpečenie neprečerpania finančných
prostriedkov v jednotlivých kapitolách platného krízového rozpočtu na rok 2006
Zodpovedný: starosta MČ Devín
Termín: do 14 dní 

Uznesenie č. 295/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín
volí do funkcie zodpovednej redaktorky časopisu Devínčan Ing. Ľubicu Kolkovú a za 
členov redakčnej rady: PhDr. Veroniku Plachú, RNDr. Vieru Ferákovú, Martu Potančo-
kovú, Ing. Michala Němca, Ing. arch. Martina Sarvaša
Komentár k uzneseniu: Starosta MČ toto uznesenie pozastavil z dôvodu nevýhodnosti 
resp. v rozpore zo zákonom tak ako mu to zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov umožňuje. Nechávame na Vás, čitateľov, na posúdenie 
tohto kroku starostu, veď dvoch členov do redakčnej rady sám navrhol!

__________________________________

Dňa 30. 6. 2006 sa konalo 68. zasadnutie mimoriadneho rokovania Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín s jedným bodom programu: 
Schválenie záverečného účtu za rok 2005

Po schválení programu a po diskusii medzi poslancami, starostom a núteným správ-
com, bolo najskôr predložené a neskôr aj schválené uznesenie k tomuto bodu.

Uznesenie č. 296/2006
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín
1) neschvaľuje návrh záverečného účtu za rok 2005
2) vyjadruje podozrenie z porušenia rozpočtovej disciplíny v rozpočtovom hospodárení 
MČ BA Devín
3) vyjadruje podozrenie o zneužití právomoci starostu vykonávaním svojej právomoci 
v rozpore s ust. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov
4) žiada hlavnú kontrolórku MČ BA Devín bezodkladne oznámiť podozrenie z poruše-
nia zákona č. 5832004 Z.z. pri rozpočtovom hospodárení MČ za rok 2005 MF SR a 
požiadať o vykonanie následnej finančnej kontroly
5) nestotožňuje sa so stanoviskom č. 8 núteného správcu, dané MZ BA Devín k návrhu 
záverečného účtu MČ za rok 2005

Starosta MČ výkon tohto uznesenia pozastavil v zmysle § 12 a 13 z dôvodu nevý-
hodnosti resp. v rozpore zo zákonom tak ako mu to zákon č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje.

__________________________________

Dňa 9. 8. 2006 sa konalo 69. zasadnutie mimoriadneho rokovania Miestneho za-
stupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín s týmito bodmi programu: Potvr-
denie pozastavených uznesení č. 295/2006 a 296/2006
Po schválení programu a po diskusii medzi poslancami, starostom a núteným správ-
com, boli najskôr predložené a neskôr aj schválené tieto uznesenia.

Uznesenie č. 297/2006
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín v zmysle ust. § 13 odst. 7 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje 
uznesenie č. 295/2006 zo dňa 20. 6. 2006 v nasledovnom znení: „Miestne zastupiteľ-
stvo MČ Bratislava – Devín volí do funkcie zodpovednej redaktorky časopisu Devínčan 
Ing. Ľubicu Kolkovú a za členov redakčnej rady: PhDr. Veroniku Plachú, RNDr. Vieru 
Ferákovú, Martu Potančokovú, Ing. Michala Němca, Ing. Arch. Martina Sarvaša“

Uznesenie č. 298/2006
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín v zmysle ust. § 13 odst. 7 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje 
uznesenie č. 296/2006 zo dňa 30. 06. 2006 v nasledovnom znení: „Miestne zastupi-
teľstvo MČ Bratislava – Devín
1) neschvaľuje návrh záverečného účtu za rok 2005
2) vyjadruje podozrenie z porušenia rozpočtovej disciplíny v rozpočtovom hospodárení 
MČ BA Devín
3) vyjadruje podozrenie o zneužití právomoci starostu vykonávaním svojej právomoci 
v rozpore s ust. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov
4) žiada hlavnú kontrolórku MČ BA Devín bezodkladne oznámiť podozrenie z poruše-
nia zákona č. 5832004 Z.z. pri rozpočtovom hospodárení MČ za rok 2005 MF SR a 
požiadať o vykonanie následnej finančnej kontroly
5) nestotožňuje sa so stanoviskom č.8 núteného správcu, dané MZ BA Devín k návrhu 
záverečného účtu MČ za rok 2005“

__________________________________

Dňa 5. 9. 2006 sa konalo 70. zasadnutie riadneho rokovania Miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Bratislava – Devín s týmito bodmi programu:
1. Kontrola uznesení
2. Záznam z kontroly
3. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov
4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
5. Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2006
6. Informácia k pozastaveniu vydávania mesačníka Devínčan
7. Voľba predsedu redakčnej rady časopisu Devínčan 
8. Informácia vo veci plnenia plánu kontrolnej činnosti
9. Rôzne
10. Interpelácie

Uznesenia a bližšie informácie zo zastupiteľstva budú zverejnené po podpísaní 
uznesení starostom MČ Devín v ďalšom čísle. Dôležité informácie, ktoré sa týkajú 
komunálnych volieb vám však ponúkame už teraz.

Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo návrh Všeobecného záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Devín o vylepovaní plagátov. 

Poslaneckým zborom bol v Devíne pre voľby do miestneho zastupiteľstva určený 
jeden volebný obvod a bol určený počet deväť poslancov miestneho zastupiteľstva 
na celé volebné obdobie 2006 až 2010. S týmto návrhom sa stotožnili všetci prítomní 
poslanci a poslankyne.  

Z organizačného-technického zabezpečenia volieb do orgánov  
samosprávy obcí vyberáme tieto dôležité dátumy:
do  8.10. doručenie kandidátnych listín
   doručenie kandidátok členov do volebnej komisie
do   9.10.  vymenovanie zostávajúcich členov volebnej komisie
do 13.10. zvolanie a uskutočnenie 1. zasadnutia volebnej komisie
do 18.10. volebná komisia rozhodne o zaregistrovaní kandidátov
do 23.10. určenie volebných okrskov
do 28.10.  zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
do   7.11. doručenie voličom oznámení o mieste a čase konania volieb
od 15.11. začatie volebnej kampane
     30.11. koniec volebnej kampane
       2.12. deň volieb do orgánov samosprávy
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Na aktuálnu tému

Internet sa stal v posledných rokoch pl-
nohodnotným médiom, rovnocenným 
s televíziou a tlačou. Vlastná e-mailová 
adresa a www stránka sa už stávajú sa-
mozrejmosťou aj pre bežných občanov, 
popri ich poštovej adrese a čísle telefó-
nu. O to viac to platí o podnikateľoch 
a samozrejme o štátnej práve a samo-
práve.
V prípade samosprávy (a teda obcí 
a miest, medzi ktoré patrí aj náš De-
vín) je však hromadné sprístupnenie 
informácií pre občanov už nielen ve-
cou prestíže, ale od roku 2000 aj zá-
konnou povinnosťou. Povinnosti obcí 
pri sprístupňovaní infomácií občanom 
definuje Zákon č. 211/2000 Z.z. o slo-
bodnom prístupe k informáciam, ktorý 
pod „hromadným prístupom k infor-
máciám“ rozumie „prístup neobme-
dzeného okruhu žiadateľov pomocou 
telekomunikačného zariadenia, najmä 
prostredníctvom siete Internetu“. V zá-
kone sú potom podrobne uvedené kon-
krétne povinnosti obcí a práva občanov 
na prístup k informáciam o verejnom 
dianí, ktorého sú v demokratickej spo-
ločnosti prirodzenými účastníkmi. 
Predsa samotný pojem „samospráva“ 
predstavuje správu obce alebo mesta 
samotnými občanmi. 
Zákon o slobodnom prístupe k infor-
máciam je pritom v našom štáte tak 
významný, že je v plnom znení uvede-
ný ako jeden z ôsmich najdôležitejších 
zákonov na stránkach www.zbierka.sk 
(popri ústave Slovenskej republiky, lis-
tine základných práv a slobôd, občian-
skom zákonníku a ďalších).
Naša mestská časť Devín má svoju www 
stránku www.devin.sk zaregistrovanú 
a dostupnú od začiatku apríla 1999. 
Vtedy sme spolu s manželkou (v tom 
čase mestskou poslankyňou za Devín) 
ponúkli mestskej časti bezplatnú regis-
tráciu, prevádzkovanie a aktualizáciu 
www stránok a elektronickej pošty. Táto 
ponuka bola miestnym zastupiteľstvom 
prijatá, bolo k tomu schválené uznese-
nie a následne sme stránky sprístupnili. 
Obsah stránky bol, žiaľ, dlhú dobu len 

provizórny, pretože starosta mal v tom 
čase iné priority a sprístupňovanie in-
formácií občanom ešte nebolo zákon-
nou povinnosťou obce. 
Našu ponuku bezplatného prevádz-
kovania www stránok a elektronickej 
pošty mestskej časti sme obnovili po 
komunálnych voľbách začiatkom roku 
2003 novému vedeniu našej samosprá-
vy. Starosta p. Paczelt ju bez prerokova-
nia v miestnom zastupiteľstve odmietol. 
Dlhú dobu boli stránky www.devin.sk 
prázdne, dnešná verzia obsahu sa tam 
objavila až začiatkom roku 2005. Ob-
sah bol niekoľko mesiacov aktualizova-
ný (uznesenia miestneho zastupiteľstva, 
zverejňovanie časopisu Devínčan), ale 
od novembra 2005 stránky „zamrzli“ 
a sú v tomto stave podnes. 
V apríli 2006 sa na našu firmu obrátila
redakčná rada Devínčana s otázkou, či 
by sme v záujme všetkých Devínčanov 
boli ochotní bezplatne sprístupniť elek-
tronickú verziu Devínčana na Interne-
te. Radi sme tejto požiadavke vyhoveli 
a dve tohtoročné čísla Devínčana, ako 
aj dostupné staršie čísla je možné od-
vtedy nájsť na stránkach www.devin-
can.sk.
V júni t.r. nám napísal právny zástupca 
mestskej časti dvojstranový list, v kto-
rom mňa a moju firmu obviňuje z kri-
minálnej činnosti, ktorej sme sa dopus-
tili zaregistrovaním domény devincan.
sk a údajným vydávaním časopisu De-
vínčan, patriaceho mestskej časti Devín. 
Zaregistrovanie domény nie je trestné a 
vydavateľom časopisu bola podľa našich 
vedomostí a všeobecne dostupných in-
formácií práve mestská časť Bratislava-
-Devín. Naše meno na stránkach ani 
len nefigurovalo, aby nás niekto neobvi-
nil napr. z toho, že si robíme reklamu a 
snažíme sa „priživovať na mene a dobrej 
povesti časopisu Devínčan a mestskej 
časti Devín“. Pritom doména je riadne 
zaregistrovaná na naše meno, čo je ve-
rejne prístupná informácia. Za obsah 
časopisu (aj v internetovej verzii) zod-
povedá v plnej miere mestská časť ako 
vydavateľ a redakčná rada. 

O tejto schizofrenickej situácii som 
ihneď informoval redakčnú radu De-
vínčana. Dozvedel som sa, že podobný 
list dostal aj vtedajší predseda redakč-
nej rady poslanec p. Szojka a že ide 
o aktivitu pána starostu Paczelta, ktorý 
s poslancami stále nevie nájsť spoloč-
nú reč. Právnemu zástupcovi mestskej 
časti sme preto písomne odpovedali 
a vysvetlili sme mu, ako sa veci naozaj 
majú. Neodpovedal nám, ale koncom 
augusta t.r. nás oslovil vyšetrovateľ 
polície s tým, že v tejto záležitosti na 
nás mestská časť Devín podala trestné 
oznámenie! Vyšetrovateľa sme v rámci 
našich možností informovali a o ďal-
šom priebehu vyšetrovania zatiaľ ne-
máme žiadne informácie.
Som úprimne zhrozený z odmeny, kto-
rej sa mi dostalo za nezištnú pomoc 
devínčanom a ich časopisu. Pritom 
mestská časť nemá peniaze ani na to, 
aby si plnila svoje zákonné povinnosti 
z hľadiska informovanosti občanov – aj 
na vydávanie časopisu bolo treba nájsť 
sponzorov a www stránky Devína sú už 
takmer rok mŕtve.
Pritom ma však čisto ľudsky a občian-
sky prekvapuje, že naša mestská časť 
napriek situácii, v ktorej sa nachádza, 
dokáže vynaložiť také veľké úsilie a fi-
nančné prostriedky na právnu pomoc 
v tak „závažnej kriminálnej veci“ ako je 
bezodplatné sprístupnenie jej vlastné-
ho časopisu na Internete. Pretože to je 
platené aj z mojich daní, počkám si na 
záverečný účet za tento rok a budem sa 
zaujímať, koľko to stálo a z ktorej roz-
počtovej kapitoly to bolo hradené. 
A naďalej si myslím, že náš mestsko-
časťský verejnoprávny Devínčan by 
mal vychádzať a mal by byť prístupný 
aj na Internete – napríklad aj pre bý-
valých devínčanov žijúcich v Rakúsku 
a pre všetkých na svete, ktorí majú 
k nášmu Devínu kladný vzťah a chcú sa 
dozvedieť, čo je tu nové.

Ing. arch. Augustín Mrázik,  
obyvateľ Devína a platca daní

Prečo som obžalovaný z trestného činu  
a ako to bolo s Internetom pre Devín a Devínčanov….
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Podhradská osada v Devíne sa v 14. storočí sľubne rozvíjala, až sa 
postupne stala stredovekým mestečkom so všetkými atribútmi. Mala 
richtára, prísažných tvoriacich radu a používala i vlastné pečatidlo 
so symbolom mestečka – okrídleným býkom s kruhopisom: „SIGIL-
LUM CIVIUM IN THEBEN “. Pulzoval tu rušný život, obyvateľstvo 
sa živilo zväčša vinohradníctvom, rybárstvom a rozličnými druhmi 
remesiel.

Matej Bel, významný uhorský geograf a historik navštívil Devín 
a vo svojom najvýznamnejšom diele „Historické a zemepisné vedo-
mosti o súvekom Uhorsku“ sa zmieňuje o Devíne takto: „Mestečko 
Devín sa rozkladá na priestranstve medzi hradom a protiľahlým vr-
chom, ramenom Dunaja a Moravy, akoby na dajakom polostrove. Prí-
zemné domy na jeho okraji sú skromnejšie, okolo námestia zasa ho-
nosnejšie. Uprostred mestečka vyniká kostol, postavený na návrší...“ 

Dominanta mestečka Devín – farský kostol Sv. Kríža sa viackrát 
prestavoval a upravovalo sa i jeho okolie.

V 60-tych rokoch minulého storočia bol kostol dosť ošarpaný 
a mnohé jeho časti bolo potrebné opraviť. Pred začatím stavebných 
prác v rámci pamiatkovej obnovy sa museli realizovať viaceré výsku-
my. Archeologický výskum začalo vykonávať Mestské múzeum v Bra-
tislave pod vedením archeológa PhDr. Igora Kellera. Okrem interiéru 
kostola sa výskum rozšíril i na parcely v jeho okolí. V bezprostrednej 
blízkosti kostola I. Keller objavil kostolný cintorín z konca 13. – 18. 
storočia. Tento cintorín i farský kostol ohraničovala priekopa. Jej zá-
nik súvisí s vybudovaním kamenného ohradného múru ako súčasti 
rozsiahlych stavebných úprav kostola v 15. storočí a jeho renovácie po 
vypálení Turkami. Stavba ohradného múru sa spomína v kanonickej 
vizitácii z roku 1562. Autorovi výskumu sa z neho podarilo odkryť 
47 m. Na ohraničenej ploche kostolného cintorína zistil 113 hrobov, 
z ktorých v 22 sa našiel inventár. Pozostával z medailónov, krížikov, 
korpusov Krista, relikviárov, ružencov (celých i jednotlivých zrniek), 
amuletov, nášiviek, drobných kovaní, fragmentov prsteňa, spínacích 
háčikov, krúžkov, praciek z opaskov a mincí. Mnohé z hrobov boli 
veľmi porušené a vo viacerých prípadoch sa z nebožtíkov zachovalo 
iba niekoľko kostí. Pochovaní ležali v natiahnutej polohe na chrbte až 
na dvoch, ktorí boli v skrčenej polohe. V troch hroboch sa našli zvyš-
ky dreva z rakiev, na jednej lebke sa zachovali zvyšky textílií. V zásy-

pe cintorína sa našlo množstvo fragmentov zaujímavých náhrobných 
kameňov – dnes žiaľ nenávratne stratených, čo je na škodu veci.

Pri tejto príležitosti by som chcela upozorniť na zaujímavý nález 
krížika nájdeného v krypte kostola medzi rozpadnutými rakvami. 
Rám krížika je liaty z bronzu, vyplnený drevom. Na ráme 
je tordované uško na navlečenie šnúrky alebo 
retiazky. Pod uškom je vyrytý nápis IHS (Je-
sus Hominum Salvator). Veľkosť krížika (výš-
ka 7,8 cm, šírka 4,4 cm), tvar a výnimočná 
kompozícia dovoľujú predpokladať, že 
krížik mohol patriť snáď aj cirkevné-
mu hodnostárovi. Podarilo sa nám 
nájsť záznam, že 5. novembra 1720 
bol za devínskeho farára menovaný 
CZÁR FRANCISCUS. Po 32 rokoch 
služby 2. júna 1752 zomrel v Devíne 
a pochovali ho v krypte farského kos-
tola Sv. Kríža. Žiaľ, pri viacerých úpravách 
a zmenách sa rakvy v krypte premiestňovali, 
čím sa poškodili a mnohé devocionálie z rakiev 
vypadli a našli sa už iba v sekundárnej polohe. 
Pri pôvodnom uložení by sme sa dnes mohli 
pokúsiť podľa zvyškov odevu a sprievodného 
materiálu identifikovať spomínaného dlhoroč-
ného devínskeho cirkevného hodnostára. Takto 
to už neprichádza do úvahy a pohybujeme sa iba 
v rovine úvah a dohadov.

Na záver tohto príspevku by som si dovolila oby-
vateľom Devína pripomenúť môjho dlhoročného kolegu PhDr. Igora 
Kellera, ktorý by sa bol 26. augusta dožil 70 rokov. Jeho celoživot-
ný záujem sa sústredil najmä na skúmanie slovanského osídlenia v 
Devíne. Pritom však musel v obci sledovať i ostatné lokality, kde sa 
nachádzali nálezy z mnohých historických období. Tak sa dostal i 
ku skúmaniu farského kostola Sv. Kríža a spomínaného cintorína. 
Igor Keller zomrel 22. februára 1999. Je pochovaný v Bratislave na 
Ondrejskom cintoríne.

PhDr. Veronika Plachá

V dnešnom čísle si môžete  
prečítať odpovede Marty  
Potančokovej, ktorá žije  
v Devíne od roku 1975  
(od narodenia)

Motto života – hodnota človeka  
nie je v tom čo urobil pre seba,  
ale pre iných
Školy – Janáčkova akadémia v Brne, 
odbor muzikálové herectvo
Zamestnanie – slobodný umelec
Deti – Adam Potančok, škôlkár
Prečo práve spev – až na strednej 
škole som objavila v sebe tieto danosti 
a odvtedy sa ich snažím rozvíjať. A 
naviac ma to aj baví.
Najväčšie úspechy – niekoľko hlav-

ných postáv v slovenských divadlách  
(Nová scéna – Kráľ Dávid, Krysař…)
Najväčší spevák muzikálový –  
Barbra Streisand
Spevák slovenský (muzikálový) –  
asi Zuzana Mauréry
Obľúbený muzikál – Hair
Skladateľ – Gustáv Mahler  
a Andrew Lloyd Webber
Operný skladateľ – G. Verdi
Dirigent svetový – Leonard Berstein
Maliar slovenský – Albín Brunovský
Maliar svetový – Joan Miro
Krajina – najprv chcem precestovať 
svet a potom si snáď vyberiem
Mesto – Rím
Navštívené krajiny – polovica  
Európy a severná Amerika
Najďalej od Devína – New York (1995)

Z histórie                                              O kostolnom cintoríne v Devíne   
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Materská škola v Devíne  
po rekonštrukcii

Možno vašej pozornosti uniklo, možno nie – dovoľujeme si Vám oznámiť, 
že prevádzka v Materskej škole na Kremeľskej ulici č. 36 sa začala od  
11. 9. 2006. Prevádzka bola prerušená v mesiacoch júl, august z dôvo-
du čerpania dovolenky zamestnancov v tomto predškolskom zariadení 
a hlavne z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré boli nevyhnutné na pre-
vádzkovanie tohto objektu v novom školskom roku 2006/2007. Počas 
rekonštrukčných prác sa vyskytli nové závady, čím sa oddialil o pár dní 
termín ukončenia rekonštrukcie. Týmto dňom sa rodičom, ktorých deti 
navštevujú túto MŠ vyriešil problém, ktorý ich trápil dosť dlhý čas – kde 
bude umiestnené moje dieťa, ak bude zrušená MŠ? Mnohí z nich neverili, 
že sa v Devíne také niečo podarí. Spoločným úsilím poslancov Miestneho zastupiteľstva, spoluprácou 
so zástupcami rodičov (spoločné stretnutia s poslancami a riešenie problému), benefičným koncer-
tom, aukciou výtvarných diel, finančným darom, „odobrením“ pánom starostom a pánom núteným
správcom a vhodným výberom firmy sa nám – obyvateľom Devína, podarilo niečo, čo si zaslúži našu
pozornosť – pripraviť našim najmenším deťom prostredie, v ktorom sa im bude páčiť a budú mať 
možnosť rozvíjať svoje schopnosti a vedomosti pod vedením kvalifikovaných pedagógov a ochotných
„tiet“, ktoré im pomáhajú prekonávať odlúčenie od rodičov. Zostáva ešte dokončiť dvor – veríme 
členom Športového klubu v Devíne, že to bude už veľmi skoro. Dovoľujeme si povedať, že takúto 
materskú školu nám môže závidieť nejedno štátne alebo súkromné predškolské zariadenie.
Ďakujeme, ďakujeme všetkým tým, ktorý sa podieľali na tom, aby sa táto „dobrá vec“ podarila, 
a tým ktorým je toto zariadenie určené – našim deťom, želáme veľa zdravia a aby radi chodili do 
„škôlky“, lebo ... (ale to nám povedia oni)                        Z. Janotová, Z. Bartovič

Ľudia – veselí
Jedlo slovenské – kačka s lokšami  
a s kapustou (už asi 3 roky som to 
nejedla)
Jedlo medzinárodné – maďarská 
(mamina) a grécka kuchyňa
Nápoj – biele suché víno
Šport – tanec
Koníčky – moja práca
Knihy – Majster a Margaréta  
(Bulgakov)
Film – je ich strašne veľa, aspoň 
jeden z nich – Leon (Lucc Besson)
Televízia – je toho dosť málo, ČT 2
Najkrajšia spomienka – je ich veľa 
(väčšinou z detstva)
Nesplnený sen – chcela som byť 
baletka a operná speváčka,  
ale nesťažujem si

Čo by ste si vzali na neobývaný 
ostrov – veľký, ostrý nôž
Aktivity v Devíne – snažím sa  
pomáhať v kultúre a deťom
Devín jednou vetou – najobľúbe-
nejšie miesto kam sa vraciam
Čo potrebuje Devín – inteligent-
ných ľudí v samospráve
Perspektíva Devína – vidím to  
pozitívne
Odkaz čitateľom – prispievajte, 
kritizujte
Priania od zlatej rybky 
– zdravie pre mňa a pre najbližších
– láska a porozumenie v rodine
– nečakané dedičstvo
Čo Vás najbližšie čaká – dnes  
večer koncert v jednom viedenskom 
kostole

Zaregistrovali sme jeden čiastočne splnený predvolebný sľub – opravu fasád pre sociálne odkázaných občanov Devína.     (r)

fotografie zo slávnostného otvorenia prevádzky materskej školy
foto: F. K.
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DEVÍN – minulosť – súčasnosť – budúcnosť 

I. MINULOSŤ...

Som Devínčanom od jari roku 1988, takže ani nie „starý“ ani 
„prastarý“, taký „občajný“ Devínčan bez prívlastku. Dianie v Devíne 
mi nie je ľahostajné a podľa svojich schopností a možností sa sna-
žím byť pre život v Devíne prospešný. Bol som poslancom Miestneho 
zastupiteľstva v Devíne v prvom volebnom období po roku 1989. V 
tomto volebnom období som bol viac ako jeden rok hlavným kontro-
lórom a od roku 2005 som nastúpil na uvoľnené miesto v poslanec-
kom zbore a pracujem aj ako predseda finančnej komisie.

Problémom sa vyhnúť nedá, a zvlášť v situácii, do ktorej sa dostal 
Devín vzhľadom na predchádzajúci vývoj. Toho sme si museli byť 
vedoní všetci, ktorí sme chceli byť činní ako poslanci či ako starosta. 
Nakopené problémy obce sa však dajú riešiť len v ochote vzájomnej 
spolupráce, v akceptácii jeden druhého, pri rozhodovaní ostať morál-
ne čistý – jednať iba v zmysle zákonných noriem.

Trápi ma to, čo všetkých v Devíne: od štípania komárov až po 
choré vzťahy na radnici. Ako poslanec sa však zaoberám vecami, 
o ktorých by si nezainteresovaní povedali, že je nemožné, aby sa nie-
čo také vyskytlo, či udialo. Dané „veci“ sa však týkajú všetkých oby-
vateľov Devína, či si ich uvedomujú alebo o nich nič nevedia. Kedže je 
situácia viac ako vážna, mali by sme spoločne hľadať z nej východis-
ká a rozhodnúť sa pre správny krok. To však predpokladá daný stav 
poznať a zodpovedne sa nad ním zamyslieť.K tomu Vás vo svojich 
príspevkoch na pokračovanie pozývam. 

Aby sme sa hlbšie a prehľadnejšie dostali k problémom a vede-
li vyvodiť zodpovedn a vedeli vyvodiť zodpovednosť, považujem za 
vhodné rozdeliť pestrú, ba až búrlivú cestu porevolučného vývoja 
v Devíne do piatich období:

1. Obdobie veľkých ilúzii – tesne po roku 1989.
2. Obdobie nádejných podnikateľských aktivít s obecným ma-

jetkom – vznik Devín Holdingu v roku 1995.
3. Krach Devín Holdingu – premrhanie obecného majetku a spô-

sobenie veľkého zadĺženia – rok 1998 – 2002.
4. Obdobie „sľubných a sľubovaných“ nádejí, vrátane nádejí na 

oddlženie Devína – roky 2002-2006.
5. Súčasný stav – vytriezvenie?!

Ilúzie prvého obdobia sme zdieľali asi všetci, veď Devín svojou 
polohou a rázovitosťou prírody ako i bohatým historickým dedič-
stvom bol predurčený stať sa prosperujúcou a prekvitajúcou mest-
skou časťou.

Druhé obdobie a tretie obdobie – kedy vznikla a.s. Devín Holding 
však už aktérov tejto „drámy“ rozdelilo na tých čo aktívne pracovali 
a na tých, ktorí im za to platili.

Výsledok týchto období už poznáme – chátrajúca rozostavaná by-
tová výstavba na Devínskej kobyle, strata všetkých obecných staveb-
ných pozemkov a zadĺženosť MČ Devín, teda nás Devínčanov sumou 
cca 500 miliónov Sk.

Vinníci zatiaľ neexistujú (dodnes nik nebol odsúdený). Poškode-
ní – tí sú známi; Sú nimi veľkí veritelia, ktorí dali do rúk tých „zatiaľ 
nevinných“ milióny , sme nimi my, obyvatelia Devína, ktorí znáša-
me ťarchu nútenej správy. Znamená to, že z príjmov rozpočtu MČ 
sa uhrádzajú len nevyhnutné položky, pozastavený je „normálny“ 
rozvoj mestskej časti a všetky takto ušetrené financie sa používajú 
na oddlženie MČ.

Už pár dní máme v kalendári október 2006 a teda môžeme hovoriť 
aj o ukončení štvrtého obdobia – teda obdobia sľub(ova)nej nádeje.

Sľubnej v roku 2002, avšak do dnešných dní nenaplnenej.  Tu mi 
napadá známe krédo úspešného politika – nikto Vám nemôže splniť 
toľko, čo Vám ja nasľubujem.

I nám bolo nasľubované mnoho...
Skutočnosť je žiaľ taká, ako ju všetci poznáme. Nielen, že sa 

nepodarilo Devín oddlžiť - dlžoba sa naopak ešte zväčšila, pribudla 
nová pôžička od Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a každoročne, 

či priam každodenne nám narastajú úroky, takže dnes zadlženosť 
Devína predstavuje sumu takmer 1 mil. Sk na hlavu každého z nás 
(presné čísla žiaľ, ani ako poslanec MČ, napriek úprimnej snahe ne-
poznám)!

Nechcem zmenšovať hodnotu iných konkrétnych splnených sľu-
bov (vydlaždenie námestia, fontána pred Domom kultúry, oprava fa-
sád domov na Kremeľskej ulici, viď ďalší príspevok v čísle), ale ten 
najhlavnejší a pre MČ najdôležitejší, ktorým bolo oddlženie Devína 
sa splniť nepodarilo. Namieste je otázka, či to bol reálne splniteľný 
sľub. Odpoveď určite ťažká a určite nie jednoznačná. Áno, ale ak ...

To áno vychádza z toho, že už dávno existoval zákonný postup 
ako riešiť takúto situáciu. (Rieši ju zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy)

1. zavedenie ochranného režimu
2. žiadosť o zavedenie nútenej správy
3. konsolidačný plán hospodárenia (úsporný režim života MČ)
4. dohoda s veriteľmi (hľadanie riešenia)

Toto všetko malo prebehnúť v úzkej spolupráci starostu s miest-
nym zastupiteľstvom – zvolenými poslancami.

Východisko bolo v okamžitom zavedení nútenej správy a následnom 
prevedení podlžnosti na konsolidačnú banku (v ideálnom prípade).

Ministerstvo financií nezaviedlo nútenú správu hneď od začiatku 
volebného obdobia – v roku 2003, lebo neobdržalo z MÚ podklady, 
ktoré žiadalo. Ich zaslanie mal zabezpečiť štatutár obce. Nestalo sa 
tak a poslanci MZ boli zavádzaní tvrdením, že MF SR nekoná!

Konalo sa však potichu a inde:. 
– v konkurznom konaní Devín holdingu bol predaný majetok jedi-

nému záujemcovi, cez MÚ prešli miliony Sk ako odplata za práv-
ne služby v procese s veriteľmi. Výsledkom je žiaľ nulový efekt 
pre Devín,

– došlo k vyvlastneniu územia pod hradom – parkoviska, z ktorého 
v tom čase prichádzalo do rozpočtu MČ ročne viac ako 300.000 Sk 
(V roku 2005 už iba 160.000 Sk, v roku 2006 to je 0 Sk)

– pozemok s cestnou komunikáciou pred jazdeckým klubom na Mu-
ránskej ulici prešiel do vlastníctva fyzickej osoby (Jozef Patzelt).  
Tu sa musím opýtať, prečo starosta Devína neprejavil záujem, aby 
pozemok získala MČ?

– opravila sa „súkromná“ časť Muránskej ulice od cintorína po par-
kovisko, kde bol položený nový asfaltový koberec. Táto akcia bola 
financovaná bez vedomia či schválenia MZ 

V budúcom čísle si prečítajte pokračovanie tejto  
témy: ...DEVÍN – SÚČASNOSŤ...   Ignác Kolek

Na riadnom zastupiteľstve MZ hl. m. SR Bratislavy podal náš mestský 
poslanec Ing. Šterbatý Juraj návrh na zmenu rozpočtu priorít rozvoja hlav-
ného mesta SR Bratislavy na rok 2006. Jednalo sa konkrétne o navýšenie 
finančných prostriedkov o 2,0 mil. Sk na investičnú akciu Kremeľská ulica
v našej mestskej časti.

Predloženým návrhom zmeny rozpočtu sa spresňujú a prerozdeľujú 
prostriedky na jednotlivé priority. 

Kremeľská ul. – III. etapa sa týmto hlasovaním dostala do zoznamu 
dôležitých rozostavaných investícií a Generálny investor Bratislavy ich re-
alizáciu zabezpečí presunom prostriedkov z iných priorít schválených v 
rozpočte na rok 2006. Hlasovanie na zmenu rozpočtu programu priorít 
rozvoja hl. m. SR Bratislavy na rok 2006 prešiel tesnou väčšinou o 1 hlas, 
čo je dobrou vizitkou diplomacie nášho mestského poslanca v MZ hl. m. 
SR Bratislavy. Podrobné hlasovanie uvádzame v texte. Predpokladaný ter-
mín zahájenia stavebných prác na Kremeľskej ulici – III. etapy bol sep-
tember 2006! 

spracovala redakcia

Postrehy z Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy  
zo dňa 6. 7.2006
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Otázky, príhovory a zamyslenia

Za jasného počasia vidno z malebného 
devínskeho územia vrcholy k nám najbliž-
šieho alpského pohoria Schneeberg. A 
práve toto pohorie sa stalo cieľom skupiny 
športovcov, ktorí sa rozhodli zdolať jeho 
vrchol Klosterwappen vysoký 2076 m. 
Keď si 17. júna hneď ráno splnili voličské 
povinnosti, pobrali sa plný energie a pozi-
tívneho myslenia zdolať túto horu. 

Po hodinovej ceste autom prestúpili na 
ďalší dopravný prostriedok, zubačku Sala-
mander, ktorá je unikátna v tom, že trať 
na ktorej premáva je v pôvodnom stave 
od času, kedy bola uvedená do prevádz-
ky v roku 1897. Dobrú náladu vylepšila 
krátka prestávka Salamandru na zastáv-
ke Baumgartner, ktorú tunajší nazývajú 
ľudovo „Buchtelstation“, s možnosťou 
občerstvenia, ale nie ledajakého. Tu mali 
možnosť ochutnať najlepšie pečené buchty 
v Rakúsku. Mňam... všetci boli od ucha po 

ucho od práškového cukru. Zároveň sa po-
núkal pohľad z výšky na krásnu scenériu 
hlbokého údolia Stixenstein.

Keď zubačka dosiahla konečnú vo výške 
1796 m na stanici Hochschneeberg, muse-
li športovci ďalej po svojich. Tu hneď upú-
tala pohľady kaplnka, ktorú dal postaviť 
Franz Jozef l. ako spomienku na zosnulú 
cisárovnú Sisi. Potom sa odhodlali zdolať 
stanovený cieľ tým najdlhším turistickým 
chodníkom, samozrejme stále do kopca. 
Najmladšia členka výpravy si niekoľko-
krát s rezolútnym vyhlásením: „Ja už ďalej 
nejdem!“ sadla na kameň. Ešte že členmi 
skupiny boli aj vynikajúci pedagógovia a 
psychológovia, ktorí tomuto najslabšiemu 
článku dopomohli do cieľa. 

Správna motivácia, typické rakúske 
Speckknödel a Schnaps, všetkých dovie-
dla do chaty Fischerhütte na vrchole. Ešte 
aj počasie bolo naklonené odhodlancom, 

lebo v momente, keď vstúpili do chaty, za-
čalo liať ako z krhly. Ale keď sa rozhodli 
pokračovať v spiatočnej ceste, dážď ustal. 
Športovci ešte chvíľu postáli pri mohyle po-
stavenej na počesť obetiam himalájskych 
horolezcov a pustili sa dolu vrškom. Niek-
torí až v tomto momente oľutovali svoju 
nedostatočnú výzbroj v podobe mokasín, 
keď sa po snehovej ceste nezadržateľne 
šmýkali dolu, snažiac sa zachrániť pri tom 
ešte aj mladších členov výpravy. Nuž čo? 
Najlepšie sa učíme na vlastných chybách. 

Príduc alebo šmýkajúc sa všetci šťast-
ne dorazili na stanicu Salamandru a zby-
tok túry sa už len viezli vnímajúc okolitú 
krajinu a jediac najfantastickejšie buchty. 
Škoda, že vždy musí byť aj koniec. Ale na-
šťastie je aj nabudúce. Tak čo? Pridáte sa 
aj Vy?

 Za ŠK Devín
 Dana Fridriková

Devínčania v Alpách

Jesenný recept:  
Lokše k pečenej husi

Varené zemiaky necháme vychladnúť, 
ošúpať, potom pretlačíme cez tlačítko na 
zemiaky alebo na strúhane. Do cesta dáme 
jedno vajíčko, soľ, a polohrubú múku. Ces-
to spracujeme – všetko spolu. Múky toľko, 
koľko vypijú zemiaky. Po kúskoch ich vy-
vaľkáme na doske do guľata a pečieme 
na suchej platne šporáku alebo na panvici 
z jednej a druhej strany. Nakoniec ich po-
mastíme husacou masťou.

Demokracia v Devíne

V poslednom čísle časopisu DEVÍNČANIA 
sme si všetci mohli prečítať viaceré články, 
upozorňujúce na dlhotrvajúce spory sta-
rostu s poslancami, ktoré vraj mestskej časti 
nepomohli. Čítali sme, ako by poslanci mali 
spĺňať morálne a profesijné kritériá, ako sa 
zneužíva obchodné meno Devínčana a ako 
poslanci okliešťujú starostove ambície. Ne-
pochybne všetci vieme, že spory poslancov 
so starostom trvajú už veľmi dlho a sú nerie-
šené. To, čo si ale každý na týchto článkoch 
všimol je, že sú nepochybne prostarostov-
sky orientované. Ďalej sa čitateľ dozvedá 
z článku šéfredaktorky pani Závarskej o tom, 
že v demokracii by mali platiť rovnaké me-
radlo pre každého. Týka sa to voľby a zod-
povednosti tak starostu ako aj poslancov. Je 
to nepochybne pravda, ale zabúda sa, že 
základným pilierom demokracie, na ktorú 
sa obracia pani Závarská, je dodržiavanie 
ľudských práv a slobôd bez ohľadu na vek, 
pohlavie, rasu, náboženstvo, majetkové po-
mery a pod. A to v Devíne nie je pravidlom. 

Úrad starostu nerieši mnohé kauzy, ktoré 
mu podľa kompetencií prináležia. Vo ve-
ciach nekoná a keď niekto na ne upozorní, 
tak ho starosta ignoruje. Nielenže starosta 
nedodržuje lehoty na vydanie rozhodnutí, 
ale ani neodpovedá na sťažnosti obyvateľov, 
čo mu ukladá zákon. Ako príklad starostovej 
nečinnosti uvádzam nepovolenú stavbu na 
Avarskej ulici č. 8/A. Stavba bola formálne 
zastavená, ale stavebník P. Munka pokojne 
staval ďalej. Stavbu si dostaval a Miestny úrad 
mu ešte aj vydal popisné číslo domu, čo je 
v rozpore s platnými predpismi. Podobne je 
to aj s nepovolenou navážkou na Avarskej 
ulici, ktorá zapríčinila pravidelné vytápanie 
niektorých obyvateľov. Toto úrad starostu 
rieši, či vlastne nerieši od októbra minulého 
roku. Zainteresovaných zavádza tvrdením, 
že bol podaný podnet na priestupkové ko-
nanie voči stavebníkovi, ktorý navážku bez 
povolenia naviezol, ale do dnešného dňa 
sa nielen že nič nedeje, ale starosta ani nie 
je ochotný podať na priamu sťažnosť odpo-
veď. A to je tiež v rozpore s platnými pred-
pismi. Úrad starostu teda nekoná. Alebo 

predsa len... Asi áno, keď nedávno bol po-
ložený nový asfaltový koberec na Muránskej 
ulici v Devíne. Len sa zabudlo na to, že časť 
tejto ulice je v súkromnom vlastníctve staros-
tu a poslúži nielen obyvateľom Devína, ale 
predovšetkým jemu samému, lebo vedie 
okolo súkromného podniku vo vlastníctve 
starostu. Asi pozabudol, že v centre Devína 
máme aj ulice bez asfaltu vôbec. Takže sa 
predsa len koná. Viac pre jedných ako pre 
druhých. A ja sa pýtam. Je toto demokracia? 
Prečo sa pracuje na legalizovaní čiernych sta-
vieb niektorých občanov Devína, keď všetci 
ostatní musia mať právoplatné rozhodnutie 
stavebného úradu? Je snáď rozdiel medzi 
občanmi? Je snáď starosta viac zaintereso-
vaný v jednej kauze ako v druhej? Sú snáď 
v Devíne občania, ktorí majú viac privilégií 
ako povinností? Nech starosta dokáže v pra-
xi svoje morálne zásady, nech sa pridržiava 
naozaj všetkých platných predpisov a slúži 
všetkým občanom bez rozdielu a potom sa 
snáď dá hovoriť o demokracii aj v Devíne. 
Bohužiaľ, zatiaľ len na papieri. 

Helena Miklíková

Dôležitá zmena

Od 1. júla 2006 prešlo ohlasovanie trvalého 
a prechodného pobytu z OR Policajného 
zboru v Bratislave IV na ulici M. Sch. Trnav-
ského na MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves 
– OHLASOVŇA POBYTU, Námestie sv. 
Františka 8, 842 62 Bratislava IV. Vchod je 
z Perneckej 37 (vedľajší vchod budovy MÚ 
MČ Bratislava – Karlova Ves). Úradné hodi-
ny: pondelok, streda od 8,00 hod.  do 17,00 
hod., piatok od 10,00 hod. do 14,00 hod.
Ohlasovňa pracuje pre Matičný obvod Kar-
lova Ves, ktorý tvoria mestské časti Karlova 
Ves, Dúbravka, Lamač a DEVÍN.

Mgr. Rastislav Kunst

Nová rubrika pre vás

Redakcia DEVÍNČANA pripravuje novú 
rubriku, ktorá Vám bude pomáhať pri rie-
šení problémov každodenného života. Tím 
špičkových odborníkov bude odpovedať 
fundovane na Vaše otázky z oblasti či už 
práva, stavebníctva, daní, financií, zdravia,
záhradkárskych problémov.... proste problé-
mov, ktoré Vás trápia a s ktorými si neviete 
rady. Pilotné predstavenie rubriky „Vaše sta-
rosti na našu hlavu“ bude v Malej sále Domu 
kultúry v stredu 22. 11. 2006 od 19.00 kde 
budete mať možnosť spoznať našich odbor-
níkov osobne. Svoje otázky môžte zasielať už 
teraz na adresu redakcie.                          (r)



ŠK Devín – nový areál 
pre deti a dospelých

Ešte v aprílovom čísle Devínča-
na sme priniesli správu o blížiacej sa 
výstavbe viacúčelovej športovej plo-
chy a detského ihriska. Začali sme za-
čiatkom júla, keď skončil školský rok 
škôlkarov a vďaka mnohým obetavým 
ľudom, ktorí prispeli finančne a ma-

teriálne sa premiestnili desiatky kubí-
kov zeme a stavebného materiálu, aby 
vznikla terajšia podoba areálu. Keď sa 
k tomu pripočítajú stovky brigádnic-
kých hodín športových nadšencov, ani 
sa nechce veriť, že toto dielo vzniklo 
v období „ranného kapitalizmu“. 

Chýba, ako sa v športovej termi-
nológii hovorí, už len finále. „Skú-
šobné“ semifinále bude 14. 10. 2006 
od 14.00, kedy budú mať Devínčania 

možnosť v zahrievacom kole otestovať 
nielen svoje sily ale aj nový umelý po-
vrch ihriska. Slávnostné, už oficiálne
otvorenie bude 22. 10. 2006 v popo-
ludňajších hodinách. O podrobnom 
programe vás bude ŠK Devín informo-
vať letáčikmi a obvyklou formou na 
výveskách.

MVDr. Vojtech Baculák,  
predseda ŠK Devín
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Devínsky peceň

Ku zimnej atmosfére neodlučne patrí i vôňa 
koláčov či čerstvo napečeného chleba. De-
vínske občianske združenie Z lásky blížne-
mu preto pripravuje na nedeľu – 26.11.2006 
súťaž o najchutnejší peceň chleba, prípadne 
o najlepší koláč. Všetky devínske pekárky, 
či pekári tu budú môcť ponúknuť susedom 
ochutnať svoje špeciality a budú tak zároveň 
súťažiť o jednu z hodnotných cien. Devín-
čania však dokážu svojimi rukami vytvoriť 
nielen čosi dobré do žalúdka, ale aj pre po-
tešenie očí. Súťaž preto bude spojená s vý-
stavou ručných prác Devínčanov. Na akcii 
nebude podľa informácií od organizátorov 
chýbať občerstvenie a dobrá hudba. Záujem-
covia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, alebo 
budú chcieť vystaviť svoje dielka na výstave, 
sa môžu prihlásiť v redakcii Devínčana.

Vážení Devínčania,
organizujete zaujímavú akciu? Stretávate 
sa pri zaujímavých, zatiaľ verejnosti nezná-
mych aktivitách? Chcete osloviť susedov? 
Dajte o sebe vedieť!  Radi o Vás budeme 
informovať v našom časopise.

Vaša Redakcia

Časopis DEVÍNČAN vychádza aj  
v elektronickej podobe a nájdete ho na 

www.devincan.sk
Svoje príspevky na uverejnenie,  ale i názory 

a postrehy môžete písať na: 
prispevky@devincan.sk

...

Šarkaniáda

Aká by to bola jeseň bez šarkanov? Tieto 
zázračné tvory sa na oblohe zjavujú práve 
v tomto veternom období a bola by škoda, 
ak by v tomto roku v Devíne „nevzlietli“. 
Veríme, že také dačo nedopustíte a na 28. 
októbra  (sobotu) si pripravíte toho naj-
hroznejšieho, najzúrivejšieho, najväčšieho, 
najlietajúcejšieho či jednoducho najkraj-
šieho šarkana. Poproste mamy, otcov, bab-
ky, dedkov aby vám pomohli a prídťe nám 
svoju obludu predviesť. V prípade pekného 
počasia na sútok Moravy s Dunajom, ak by 
sa nám počasie „pocikalo“, tak do Domu 
kultúry, kde spoločnými silami vyberie-
me najkrajšieho šarkana a jeho autorov aj 
náležite odmeníme. Na vašich šarkanov sa 
teší Klub mamičiek Devína. 

Informácie, z ktorých si každý môže vybrať

Blížia sa Vianoce

... a s nimi aj vianočné predstavenie devín-
skych detí, ktoré sa v posledných rokoch 
stáva v Devíne krásnou tradíciou. Nácvik 
tohtoročného programu pod názvom „My 
sme malí remeselníci“ začína v piatok – 
13.10. 2006 v Dome kultúry. Vám všetkým 
už dobre známe Zuzky (Böhmová a Lörinco-
vá) radi privítajú každého „malého-veľkého“ 
herca. Bližšie informácie o termínoch nácvi-
kov získate buď u Ivetky Sapákovej pramo 
v Dome kultúry, alebo u vyššie menovaných 
Zuziek na tel. č. 65730 – 467 (Zuzka Böhmo-
vá), alebo 65730 – 283 (Zuzka Lörincová)

Vinobranie a Bierfest

Poslednú septembrovú nedeľu v Devíne roz-
váňalo dobré vínko a lokše. Kultúrna komisia 
tu už po tretíkrát zorganizovala vinobranie 
so všetkým, čo k takémuto podujatiu patrí. 
Nechýbal vínny strapec, ani symbolické pre-
šovanie hrozna nôžkami mladej devy. 
Oslava ďalšieho lahodného moku – tentoraz 
piva – bude 14. októbra. Akciu pripravuje za 
podpory sponzorov kultúrna komisia.


