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8. decembra 2007
v sobotu  o 16.00 

privítame všetky detičky,

 ale aj dospelých na KONIARNI

 a budeme spolu čakať na Mikuláša. 

Stačí, ak budete mať pripravené

pekné básničky alebo pesničky.

kultúrna komisia

VESELÁ 
PLAVBA 

PO DUNAJI alebo 
LOĎ PLNÁ milých DÔCHODCOV
Október je mesiac úcty k starším a vtedy sa možno o trošku 
viac zaujímame o našich starších ale najmä jubilujúcich spo-
luobčanov. 19.októbra 2007 sa už po druhý raz uskutočnila 
pre devínskych jubilantov  plavba loďou po Dunaji. Miestny 
úrad Devín v spolupráci so sociálnou  komisiou  zorganizoval  
podujatie najmä pre jubilujúcich ako aj najstarších občanov 
príjemné popoludnie.  Nakoľko pre väčšinu organizátorov 
bola táto akcia premiérová, snažili sme sa o to, aby si naši 
jubilanti z nej odniesli čo najkrajšie zážitky.
Ing.Krajčí, riaditeľ závodu Dunaj, nám prepožičal loď spolu 
s ochotným personálom. O pohostenie ako aj o obsluhu sa 
postarali dievčatá z Miestneho úradu a  sociálnej komisie. 
Oslávenkyne prispeli k osladeniu akcie svojimi domácimi 
koláčikmi, pani Anka Kunstová pripravila vynikajúce rezne 
so zemiakovým šalátom a vínko bolo prinesené z viacerých 
zdrojov, takže ani nevieme, ktoré bolo najlepšie. Vďaka patrí 
aj pani Šimoničovej, ktorá pomohla pri organizácii. A mi-
mochodom, manželia Šimoničovi oslávili na lodi aj svoje  
výročie svadby a od organizátorov dostali „svadobnú tortu“.  
Srdečne blahoželáme.

Pani starostka osobne 
zaželala jubilantom do 
budúcnosti veľa zdravia a každého obdarovala malým darče-
kom. K spríjemneniu atmosféry nám hrala  a spievala country 
kapela  „Oldies“ z Karlovej Vsi a nakoľko ich repertoár bol 
široký, pripojili sa spevom aj oslávenci.
To, že náš Devín je najkrajší, nám potvrdilo aj počasie. Cestou 
do Čuňova a späť sme zažili slniečko, dážď, snehovú metelicu, 
ale Devín nás nakoniec privítal krásnym slnečným počasím. 
Naši seniori tak zažili pekný deň, kde si podebatovali o svo-
jich problémoch a radostiach ako aj o problémoch v našej 
obci. Ich pripomienky budú  prítomní poslanci určite zvažo-
vať pri svojich rozhodovaniach o budúcnosti našej obce.
Ešte raz všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa slnečných dní. 

Text: Katarína Čambalová, foto: Janka Bartovičová

Dodatočné poďakovanie
Keď sme sa my, devínski seniori, dobre naladení a až príliš dobre 
najedení chystali k odchodu z pristávajúcej lode za  posledných 
zvukov piesne z bohatého repertoáru Old Scoutes, sprevádzali 
nás milé slová pani starostky. Po jej blahoželaniach z príležitosti  
mesiaca úcty k starším i k životným jubileám  a poďakovaní nám 
všetkým za účasť, sme sa akosi nestačili poďakovať my.
Takže, aspoň dodatočne a na papieri „naša vďaka patrí organizá-
torom, sponzorom a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii 
tohoročného radostného  stretnutia na lodi, aj tým, ktorí túto pek-
nú tradíciu v Devíne založili“.

Viera Feráková

Milí dôchodcovia,

srdečne Vás pozývame 
na vianočné posedenie  
12. decembra 2007

o 16,oo hod.
do domu kultúry
teší sa na Vás 

starostka a poslanci
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4. novembra usporiadala kultúrna komisia pietnu 
spomienku na obete riek. Devínčania si ich v podve- 
černých hodinách uctili na sútoku  Dunaja a Moravy. 
Básne v podaní Hanky Gajdošovej a Zuzany Hazlovičovej  
sa niesli ponad ticho plynúce rieky. Veniec z dielne 
Gabriely Luptákovej zdobený sviečkami a množstvo 
kvetov vznešene plávali po hladine. Nezabudneme.

Milí Devínčania, 

Vianoce sú predo dvermi, 
preto príďte s nami  
príjemne stráviť tento čas
22. decembra o 17.00  
do domu kultúry, 
kde na Vás čaká  
trojgeneračný program
v podaní devínskych  
detičiek, ich rodičov  
a starých rodičov. 
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

10. riadne zasadnutie, 6. novembra 2007
Uznesenie č. 84/2007
MZ berie na vedomie správu miestnej kontrolórky 
z kontroly plnenia prijatých opatrení za 1. polrok 
2007 bez pripomienok.

Uznesenie č. 85/2007
MZ  schvaľuje 
a) Erb mestskej časti Bratislava – Devín v tejto po-

dobe: v modrom štíte strieborný zlatokrídly, zla-
tým prstencom nimbovaný býk svätého Lukáša 

v zlatej zbroji, kráčajúci po zlatej stuhe s nápi-
som S LVCAS.

b) Pečať mestskej časti Bratislava – Devín v tejto 
podobe: okrúhla uprostred s obecným symbo-
lom a kruhopisom MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA-
VA DEVÍN

c) Vlajku mestskej časti Bratislava – Devín v tejto 
podobe: sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách: 
bielej (1/8), modrej (1/8), bielej (1/8), modrej 
(2/8), žltej (1/8), modrej (1/8) žltej (1/8)

MZ súhlasí s možnosťou od spomenutých 3 základ-
ných symbolov odvodiť ďalšie (zástava MČ, krátka 

zástava MČ, koruhva MČ, znaková zástava MČ, 
kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva MČ a štan-
darda starostu MČ).

Uznesenie č. 86/2007
MZ berie na vedomie správu o hospodárení MČ za 
obdobie 1. – 9. 2007, správu nezávislého audítora 
z overovania účtovnej závierky a finančného hospo-
dárenia za rok 2006.

Čísla...

...ako všetci vieme sú veľmi relatívne potvo-
ry. Je rozdiel dostať na deň 10 bozkov od milo-
vanej osoby a rovnaký počet korún na prežitie. 
Uvedomila som si to pri debate so starostami 
z ostatných mestských častí, keď som im vra-
vela, koľko vás prišlo na verejné zhromaždenie 
do domu kultúry. Je 33 ľudí veľa či málo? Mne 
sa to zdalo málo, podľa reakcií kolegov staros-
tov je to na dnešnú dobu veľmi slušná účasť. 
Každopádne všetkým, čo prišli, ďakujem za ich 
záujem a verím, že vy ostatní máte dostatok in-
formácií o dianí v Devíne z iných zdrojov. Jed-
ným z nich je aj náš Devínčan a takisto viete, že 
v prípade záujmu stačí prísť na úrad či napísať 
na starostka@devín.sk . 

Koncom roka začínajú byť zaujímavé iné 
čísla. Štátne i samosprávne orgány horúčkovi-
to rátajú, prepočítavajú, kalkulujú, presúvajú 
položky rôznych kapitol – skrátka chystajú roz-
počet. Ku zásadnej otázke – KOĽKO môžme 
rozdeľovať - sme dostali od našej mestskej po-
slankyne radostnú správu: pridajú nám o 100%! 
Miesto 5,5 milióna ktoré nám nadelili v tomto 
roku dostaneme v budúcom roku miliónov 10. 
Hurá, zajasala som spolu s Gabikou Luptákovou 
- členkou komisie, ktorá dohadovala nové pre-
rozdelenie daní medzi jednotlivé mestské časti 
- a hneď mi napadlo že treba opraviť jamu na 
Hradnej, že potrebujeme informačné tabule, že 
treba porobiť drobné úpravy radnici a na ostat-
ných nám zverených domoch, že musíme stvár-
niť novoschválený erb, že chýba chodník pod 
školou a pri cintoríne, že nemáme územný plán 
zóny ani Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, bez ktorého nik pre Devín nemôže 
žiadať peniažky z fondov EÚ, že by sme sa mali 
viacej starať o našich starších spoluobčanov, 
že nám pribúda detí a škôlka potrebuje ďalšiu 
triedu a pani učiteľku, že... Potom som si však 
uvedomila, koľko dostanú ostatné mestské časti 
(tabuľku nového prerozdelenia daní nájdete tej-
to na strane ). A začala som sa pýtať, prečo je 
Devín na absolútnom chvoste v rámci mesta? 
Doterajšie odpovede nepovažujem za dosta-
čujúce. Argument „podľa počtu obyvateľov“ 
nemôže sedieť, nakoľko jedna menšia a jedna 
nám podobná MČ dostali každá o 8 miliónov 
viacej ako my. Druhý argument, že nás treba od-
dlžovať otvára množstvo otázok. Koľko, komu, 
kedy z akého zdroja...Verím, že nám naša mest-
ská poslankyňa pomôže nájsť odpovede - zastu-
puje nás predsa nielen v uvedenej komisii ale aj 
v mestskom parlamente. Ja sa zatiaľ spolu s po-

slancami pokúsim rozdeliť pridelené peniažky 
tak, aby sme čo to zo spomínaných problémov 
v budúcom roku poriešili a aby sme vám aj v 
budúcom roku na úrade vedeli poskytnúť všetky 
služby, ktoré potrebujete, a na ktoré máte zo zá-
kona nárok. Viete, že návrh nášho rozpočtu mô-
žete pripomienkovať? Bude na 30 dní vyvesený 
od konca novembra na obvyklých výveskách, 
ako aj na internete (pokiaľ internet nemáte, je 
vám k dispozícii náš verejný portál na miestnom 
úrade) a schvaľovať ho budeme v zastupiteľstve 
koncom decembra. Ide o naše spoločné penia-
ze z našich spoločných daní - nemali by ste si 
nechať ujsť možnosť vyjadriť sa k ich použitiu. 
Koniec koncov – príležitosť porozprávať sa s 
nami nielen o rozpočte, ale o všetkom, čo vás 
trápi, budete mať možnosť aj na pripravovaných 
podujatiach. Chystáme súťaž „Devínsky peceň“, 
predvianočné posedenie s dôchodcami, babinec, 
Mikuláša  a už tradičný Vianočný program na-
šich detí, ktorý chceme spojiť s oslavou vstupu 
do Schengenu. Verím, že sa na týchto akciách 
stretneme a spoločne pomaly odpočítame po-
sledné dni tohto roka. Teším sa na vás

Vaša starostka

Mestský ústav ochrany pamiatok 
(MÚOP)

pripravuje obrovský zoznam Pamäti-
hodností Bratislavy (zatiaľ existuje pracov-
ná verzia) a vyzýva všetky mestské časti, aby 
prispeli svojimi typmi.

Existujú zatiaľ tieto štyri kategórie:

– hmotné nehnuteľné pamätihodnosti
– hmotné hnuteľné pamätihodnosti
– nehmotné pamätihodnosti  
– zaniknuté pamätihodnosti

Nesmie sa jednať už o registrované Kul-
túrne (národné) pamiatky, ale o neregistrova-
né, na ktoré by obec nechcela, aby sa zabud-
lo. Napr. hroby, povesti, spolky, budovy, atď. 

Preto, milí spoluobyvatelia, ak máte ná-
vrhy,  budeme sa tešiť na MÚ.

Gabriela Luptáková

v tis. Sk
Da�

Percentuálny Da� Percentuálny z príjmov
podiel z príjmov podiel Výška fyzických

Mestská �as� schválený fyzických pre M� dotácie osôb
pre M� osôb na rok na rok pre M�

na pre M� 2008 2007 na rok
rok na rok 2008

2007 2007 (zaokrúhlené na
celé milióny x 1000)

a 1 2 3 4
 Staré Mesto 11,13 162 575 11,20 5 275 200,00 168 000
 Podunajské Biskupice 4,28 62 555 5,00 2 355 000,00 75 000
 Ružinov 21,92 320 084 16,00 7 536 000,00 240 000
 Vraku�a 3,28 47 943 4,33 2 041 000,00 65 000
 Nové Mesto 11,45 167 128 10,13 4 772 800,00 152 000
 Ra�a 4,86 70 939 4,67 2 198 000,00 70 000
 Vajnory 1,62 23 693 2,20 1 036 200,00 33 000
 Karlova Ves 8,06 117 641 7,67 3 611 000,00 115 000
 Dúbravka 5,95 86 946 7,33 3 454 000,00 110 000
 Devínska Nová Ves 4,77 69 596 4,33 2 041 000,00 65 000
 Lama� 1,44 21 036 1,87 879 200,00 28 000
 Devín 0,36 5 235 0,68 320 280,00 10 000
 Záhorská Bystrica 0,93 13 519 1,33 628 000,00 20 000
 Petržalka 18,09 264 028 19,33 9 106 000,00 290 000
 Jarovce 0,59 8 562 1,20 565 200,00 18 000
 Rusovce 0,80 11 629 1,53 722 200,00 23 000
�unovo 0,47 6 819 1,20 565 200,00 18 000
 SPOLU 100,00 1 459 928 100,00 47 106 280,00 1 500 000

47 100 000,00

Kvantifikácia
navrhovaného podielu mestských �astí na dani 

z príjmov fyzických osôb na rok 2008
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L I S T Á R E Ň
Vážená redakcia časopisu Devínčan,
v poslednom čísle sme si so záujmom prečítali (okrem iného) aj oznam ohľadom 

možnosti otvorenia prvého stupňa základnej školy v Devíne. Oznam končil výzvou 
o prejavenie prípadného záujmu zo strany rodičov.

Keďže máme dieťa v predškolskom veku a rozmýšľame s výberom základnej 
školy, uvítali sme iniciatívu niekoľkých rodičov a aktívne sme sa zúčastnili diskusie 
o možnosti znovuotvorenia ZŠ v našej mestskej časti. 

Obec Devín sa očividne rozrastá, pribúda mladých rodín, a  tým aj malých detí, 
čo si prirodzene žiada aj zmenu infraštruktúry služieb. Sme presvedčení, že možnosť 
navštevovať školu v mieste bydliska výrazne uľahčí mnohým tunajším rodičom a ich 
deťom život. Avšak nielen to. Škola a jej malí obyvatelia zároveň prispejú i k ďalšej 
zmene v celkovej atmosfére Devína, ktorý sa vďaka odvahe, tvorivosti a obetavosti 
mnohých jednotlivcov (mamičky zakladajúce materské centrum, nadšení športovci 
obetavo tráviaci hodiny na budovaní ihrísk pre deti i dospelých, ochotné a v pečení 
i jednohubkách neprekonateľné dámy klubu Bohumila, humor rozdávajúci ochotnícki 
divadelníci....),  vzmáha aj napriek finačno-administratívnym prekážkam a ponúka
krásne prostredie pre život. 

Boli by sme teda radi, keby iniciatíva rodičov mala ďalšie pokračovanie a s pomo-
cou miestneho úradu by vyústila do obnovenia ZŠ v Devíne.

Mária Vargová, Pavel Mikluščák
Dobrý deň,
rada by som nahlásila veeeľký záujem o 1. – 4. ročník ZS v Devine, i keď pre nás 

bude škola pravdepodobne aktuálna až v šk. roku 2009/10.
                                                    S pozdravom, Ivana Shawkatova

KNIŽNICA  INFORMUJE

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ v svojej  čitateľom dobre známej edícii 
ZELENÁ KNIŽNICA ponúka popredné diela majstrov detektívnych a krimi-
nálnych príbehov akými sú napríklad: 

Ed Mc Bain – Maskovaný zločin

Jerzy Edigey – Smrť čaká za oknom
 – Príbeh jednej pištole
 – Výstrel na rázcestí
Tento poľský autor kriminálnych príbehov na rozdiel od  mnohých iných  
autorov nerozpisuje výkon vraždy, jeho príbehy pochádzajú zo skutočnosti.

- ky Pod touto skratkou sa skrýva  známy nemecký profesor so-
ciológie Kurt Bosetzsky. Sú to práve jeho profesionálne znalosti, ktoré mu 
umožňujú zaujímavo poukazovať na podhubie, z ktorého vyrastajú krimi-
nálne prípady akými sú napr.:    
 – Na vraždu treba dvoch
 – Réžiu má mŕtvy
 – Neruš lepších ľudí

Colin  Dextr vo svojich dvoch detektívnych príbehoch
 – Vražda v kostole 
 –  Naposledy mala oblečené
Autor zavedie čitateľa do prostredia univerzitného Oxfordu. Oba príbehy  
potvrdzujú tradíciu anglickej detektívky s typickým anglickým humorom.

William Diehl –  Chuligáni 
Tento príbeh sa odohráva v prostredí FBI, vyšetrovateľ sleduje mafistickú 
činnosť rodiny Taglianovcov. Prostredie Ameriky v osemdesiatych rokoch 
spolu s ľuďmi, ktorí sa chcú za každú cenu udržať pri moci mu neskutočne 
sťažujú možnosť získať usvedčujúce dôkazy, aby mohol nebezpečný gang 
dostať za mreže.

Naša knižnica má pre svojich čitateľov k dispozícii diela tak známych 
autorov akými sú napríklad: Agatha CHRISTIE, Sir Arthur Conan DOYLE,  
P.D. JAMESOVÁ, Leo  MALET, H. H. KIRST, Georges SIMENON, Edgar WALLACE  
a mnoho iných obľúbených autorov tohto žánru.

Ak patríte medzi čitateľov, ktorí hľadajú  záhady, zaujímavosti  a pozna-
nie, isto Vás oslovia knihy Ludvika Součka:         
– Hľadanie stratených civilizácií a jej voľné pokračovanie
– Tušenie súvislostí

L. Souček patrí medzi najúspešnejších autorov populárnovedeckých prác 
a vedeckofantastických próz. V svojich prácach sa zamýšľa nad skutočnos-
ťami, ktoré prinášajú objavy archeológie a atrofyzikálne teórie uvažuje 
nad možnosťami  existencie vysoko vyvinutých predvekých civilizácii ako 
i o jestvovaní života vo vesmíre.
Ponúkam vám ešte jednu záhadu: snežný človek existuje? Ak áno, tak kde 
a aké máme o ňom svedectvá ? Všetky tieto i iné otázky Vám zodpovie 
kniha Ralpha Izzarda          – Honba za snežným človekom            

 Pekné chvíle s dobrou knihou svojim čitateľom želá 
              Vaša knižnica v Devíne a Pavlína Rumanovská.

„BABINEC“
14. decembra 2007

o 18.00 hod. v „kulturáku“

A c h ,  t i e  a u t o b u s y

Napriek veľkej snahe starostky a poslancov riešiť problém s preplnenosťou MHD v 
ranných a popoludňajších hodinách, na ktorú sa sťažujú viacerí naši spoluobčania, 
prieskumníci z Magistrátu hl. mesta  SR Bratislavy, sekcie Dopravy a cestného hospodár-
stva doručili stanovisko, v ktorom sa názorovo  s našimi cestujúcimi rozchádza. Prináša-
me ho v plnom znení:

Školská jedáleň v Devíne  
(Forel International School) prijme s okamžitým 

nástupom kuchárov a pomocné sily  
do kuchyne. Platové podmienky  
budú dohodnuté pri pohovore.  

Kontakt: Michaela Pašková, 0918 862 028
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Devín má nové
SYMBOLY 

Dňa 6. novembra 2007, ako posledná Mest-
ská časť Bratislava – Devín, poslanci schválili 
na svojom 10. riadnom zasadnutí uznesením 
č. 85/2007 pečať, vlajku a erb. Rozhovor nám 
poskytla  JUDr. Soňa Böhmová, predsedkyňa 
legislatívno-právnej komisie.

I. Povedzte nám bližšie, z čoho vznikol de-
vínsky erb a jeho krátku históriu?

Sme hrdí na to, že predlohou nášho erbu, 
ktorý má podobu v modrom štíte strieborný zla-
tokrídly, zlatým prstencom nimbovaný býk sväté-
ho Lukáša v zlatej zbroji, kráčajúci po zlatej stuhe 
s nápisom S LVCAS je najstaršie vyobrazenie his-
torického symbolu Devín z gotickej pečate zo 14. 
storočia. Jej kruhopis znie SIGILLVM CIVIVM 

IN THEBEN, t.j. pečať mešťanov Devína. V stre-
de pečatného poľa je zobrazený býk sv. Lukáša 
satojaci na stuhe s nápisom S(anctus) LVCAS. 
Z dejín slovenskej mestskej heraldickej tvorby 
je zrejmé, že cirkevné motívy – patróni farských 
kostolov – vo funkcii mestských symbolov sú 
charakteristické len pre prvú tretinu 14. storo-
čia. Tak ako to opísal J. Novák v publikácii „Erby 
a pečate Bratislavy“ (Bratislava 1990) je jasné, že 
v Devíne už na začiatku 14. storočia jestvoval far-
ský kostol, a že bol zasvätený sv. Lukášovi. Prvá 
zmienka o devínskom farárovi je z roku 1307, čo 
je dokladom o existencii stredovekého kostola 
v Devíne. Pravdepodobne tunajší kostol je dato-
vaný z prvej polovici 14. storočia. Tento kostol je 
v súčasnosti zasvätený „svätému krížu“.

Neskôr v Devíne, tak ako vo všetkých po-
hraničných lokalitách Uhorska a Rakúska, žilo 
národnostne zmiešané obyvateľstvo. Silné zastú-
penie Rakúšanov odráža nové pečatidlo z roku 
1581, kde iniciály  M T   označujú Devín v nem-
čine: MARKT THEBEN – Mestečko Devín 
a symbol sv. Lukáša okrídlený býk je zobrazený 
v skoku.

Ďalšia, v poradí už tretia pečať, má chybné vro-
čenie 1050, avšak pôvod pečatidla je pravdepodob-
ne z roku 1650 a je napodobeninou najstaršej go-

tickej pečate a býk tu opäť stojí na stuhe s nápisom  
S LVCAS. Štvrté pečatidlo má vročenie 1581, 
avšak vzniklo až v 19. storočí a odvoláva sa na 
pečať zo skáčucim býkom z roku 1581. V prekla-
de išlo o pečať cisársko-kráľovského privilegova-
ného mestečka Devín.

Za prvej republiky v pečiatke bol text: 
OBEC DEVÍN GEMEINDE THEBEN a v stre-
de pečiatky bol nápis: OKRES BRATISLAVA 
BEZIRK.  V roku 1938, keď bol Devín pripojený 
k Nemeckej ríši, sa táto obec vrátila k symbolu 
sv. Lukáša k podobe z roku 1050 a názov obce 
bol písaný v nemeckom jazyku švabachom. Po 
skončení druhej svetovej vojny, po roku 1945, sa 
Devín pripojil k obnovenému Československu 
a stal sa súčasťou Bratislavy. 

II. Symbol býka sa môže zdať ako pohan-
ský. Z čoho vznikla táto symbolika sv. Lukáša?

Evanjelisti (tí, ktorí písali o učení a živote 
Ježiša), ako všetci svätci, majú svoje „atribúty“, 
znamenie podľa ktorého spoznáme významnú 
kresťanskú postavu. Evanjelisti Matúš, Marek, 
Lukáš a Jan sú najdôležitejší aktéri, preto sú ich 
atribúty veľmi známe a nájdeme ich skoro v kaž-
dom kostole: človek – lev – býk – orol. Prvý traja 
sú jednoduchou symbolikou začiatku ich evan-
gelií: Matúš začína rodokmeňom Ježiša, preto 
človek, Marek začína Jánom na púšti – lev, Lu-
káš obeťou kňaza Zachariáša, teda býk. Jánovo 
evanjelium je „básnické“, vzletné, preto orol.

Býk bol asi prvé pobožštené zviera. Podo-
bu býka mali najstarší bohovia slnka a prírody. 
Egypt v postave býka uctieval boha Apis. Thés-
seus premohol v labyrinte na Kréte Minotaura, 
mýtickú obludu s býčou hlavou. Zeus v podobe 
bieleho býčka s miernymi očami uniesol Europu 
(dcéru kráľa fionického mesta Sidonu).

Ottov slovník hovorí, že „prvá príčina k dr-
žaniu dobytka v zajatí je západoázijsko-európ-
sky kult náboženský, hlavne mesiaca, na ktorého 
tvar rohy býka ukazovali.“ V celom starovekom 
svete bol býk považovaný za symbol moci, sily a 
plodnosti. Tým sa vysvetľuje, ako koruna s roh-
mi u bohov a kráľov v starom Oriente, tak aj 
význam býka ako obetného zvieraťa.

Biblia však učí človeka vážiť si prírodu a všet-
kého v nej, ale klaňať sa jednému Bohu, ktorého 
moc nemá hraníc, vládne nad všetkým a je prame-
ňom života: On sám dáva či odoberá plodnosť.

Sv. Lukáš začína svoje evanjelium službou 
kňaza Zachariáša, ktorý mal priniesť obeť Hospo-
dinovi. Boh v knihe Exodus prikazuje Mojžišovi: 
„Toto s nimi urobíš, až ich budeš svätiť, aby mi 
slúžili ako kňazi: zoberieš jedného mladého býčka 

... bez chyby.“ Hospodin zbavuje prírodu a zviera-
tá božskej úcty, a tak človeka oslobodzuje, vracia 
mu dôstojnosť a pre seba si vyhradzuje slávu.

Veľkým a hlbokým dôvodom k privlastne-
niu týchto symbolov evanjelistom je ale sama 
Biblia, samotné tajomné zjavovanie sa Boha ľu-
ďom. Prorok Ezechiel píše: „Otvorili sa nebesia 
a videl som: od severu prichádzal búrlivý vietor 
a blčiaci oheň. Zo stredu toho však podoba šty-
roch bytostí: mali podobu človeka, každá mala 
štyri tváre ... tvár človeka, tvár leva, ďalej tvár 
býka a tvár orla ...“

Posledná kniha Biblie, Apokalypsa v 4. kapi-
tole opisuje veľmi podobný obraz bytostí okolo 
trónu Hospodina: „... v strede pred trónom boli 
štyri živé bytosti, plné očí ... Prvá sa podobala 
levovi, druhá býkovi, tretia bytosť mala tvár ako 
človek a štvrtá sa podobala letiacemu orlovi.“

Túto biblickú hĺbku nakoniec teda kresťan 
vníma, keď vidí u evanjelistovi Lukášovi podobu 
býka, mnohokrát ešte okrídleného.

Dnes sa nám môžu atribúty svätcov prevzaté 
často do erbov zdať naivné jednoduché či nedu-
chovné až pohanské. Opak je však pravdou. Kres-
ťanstvo prichádza posvätiť všetko prirodzené. 
Posvätiť tým, že ukáže na jeho zmysel a na jeho 
vzťah k Stvoriteľovi, jedinému Bohu. Takže je ne-
zvratné, že sa jedná o kresťanskú symboliku. 

III. A kto je to sv. Lukáš, ktorého symbol 
okrídleného býka máme v erbe?

Bol to evanjelista povolaním lekár, literárne 
vzdelaný, spolupracovník sv. Pavla. Bol autorom 
tretieho evanjelia a dejín apoštolov. Podľa tra-
dície pochádza z Antiochie v Sírii. Svoje evan-
jelium napísal v južnom Grécku a zomrel vo 
veku 84 rokov slobodný severozápadne od Atén. 
Sviatok sv. Lukáša je od 8. storočia daný na 18. 
október. Symbolom sv. Lukáša je okrídlený býk 
(symbol tretieho evanjelia).

Od siedmeho storočia je sv. Lukáš patrónom 
lekárov, umelcov, kníhtlačiarov, chirurgov, sklá-
rov, zlatníkov, maliarov, mäsiarov a notárov. Sta-
ré ľudové tradície sú napríklad: kŕmiť dobytok 
lístkami posväcovanými na sviatok sv. Lukáša, 
aby sa zvieratá chránili pred morom a nešťastím. 
Tieto „Lukášove lístky“ dávali aj ťažko chorým 
a ženám pri ťažkom pôrode.

Som veľmi rada, že som mohla legislatívne po-
môcť pri prijímaní Devínskeho erbu a dúfam, že 
spolu so staronovým erbom, a tak významným pat-
rónom začne Devín písať novú a krajšiu históriu.

Použitá literatúra: 
Heraldická štúdia od PhDr. Ľadislava Vrteľa
J. Novák – Slovenské mestské a obecné erby
J. Novák – Erby a pečate Bratislavy    
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Chryzantéma, 
kvet novembra

V mesiaci, kedy záhrady pustnú, sko-
ré mrazy zničili väčšinu kvetov, opadavé 
stromy už stratili svoju pestrofarebnú lis-
tovú nádheru a odhalili zaujímavú archi-
tektúru svojich konárov, veľkú časť letnej 
palety farieb do jesene prenášajú chryzan-
témy – „zimné astry“. Vďaka ich odolnosti 
k chladným i vlhkým podmienkam sa im 
darí vtedy, keď vegetačné obdobie u nás už 
doznieva. 

Príslušníci staršej generácie stále vní-
majú chryzantému, najmä bielu, ako sym-
bol sviatku zosnulých, ale v ostatných ro-
koch čoraz viac v nespočetných odrodách 
preniká aj do letného sortimentu kvetinár-
stiev. Pritom vedecký, pôvodne grécky a la-
tinizovaný názov tejto atraktívnej rastliny 
pochádzajúci od otca systematiky Linného 
sa viaže k žltým doslovne zlatým kvetom.

Rod chryzantéma (Chrysanthemum) 
z druhovo extrémne bohatej čeľade astro-
vitých v dnešnom zúženom poňatí zahr-
ňuje 30 druhov zväčša rozšírených najmä 
v Ázii a severovýchodnej Európe. Do rodu 
v širšom zmysle patria letničky, vždyzelené 
trvalky i polokry s bielymi, žltými alebo ru-
žovými kvetmi.

Chryzantému ako okrasnú rastlinu pes-
tovali Číňania už 15. stor. pr. Kr. V súvislosti 
s týmto kvetom sa spomína starobylé čínske 

mesto – mesto chryzantém Ju-Xian. Do Ja-
ponska bola introdukovaná pravdepodob-
ne v 8. storočí – stala sa veľmi obľúbenou 
a uctievanou rastlinou. Motív chryzantémy 
sa zakrátko dostal aj na oficiálnu cisársku
pečiatku. Od r. 1876  je najvyšším japon-
ským vyznamenaním veľký chryzantémový 
rád. Na oslavu chryzantém sa aj v súčasnos-
ti organizuje  festival šťastia. V niektorých 
ázijských krajinách sa zo žltých a bielych 
chryzantém doteraz pripravuje chryzanté-
mový čaj, ktorý sa okrem iného odporúča 
aj na rekonvalescenciu z chrípky a na Kórei 
ryžové víno ochutené kvetmi chryzantém.

Od 17. storočia sú chryzantémy známe 
v Európe, z Ďalekého východu ich v r. 1789 
priniesol P. L. Blancard. Ich pestovaniu 
a šľachteniu sa však aj naďalej najviac veno-
vali Japonci.

Hybridné chryzantémy pochádzajú 
z Ch. ×  morifolium, kríženca odvodeného 
z Ch. indicum. Kultúrne krížence sa ozna-
čujú aj názvom Ch. ×  grandiflorum i Ch. 
× hortorum. V záhradníckej literatúre sa 
zdôrazňuje, že máloktorá okrasná rastlina 
sa tak odmenila šľachtiteľom za ich úsi-
lie rôznorakosťou veľkosti, tvarov a farieb 
kvetov ako práve chryzantéma. Dnes je 
známych okolo 650 variet. Z pestovateľ-
ského hľadiska sa rozoznávajú vyštipované 
(veľkokveté, na jednej stonke sa  ponecháva 
iba jediný púčik, na celej rastline zvyčajne 
3 – 5 ) a nevyštipované (drobnokveté, hyb-
ridné chryzantémy košatého vzrastu, za 
vlhka odolnejšie k hnitiu), moderné hlavne 

v ostatných rokoch. Kvety (súkvetia) môžu 
byť jednoduché, zdvojené, so širokými či 
ihlicovitými korunnými lupienkami, pom-
pónovité, lúčovité. Aspoň so vzorkou ich 
obrovskej variability sa dá zoznámiť pred 
Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zo-
snulých  aj na bratislavskom trhu či pri brá-
nach veľkých cintorínov. 

Zopár pestovateľských informácií:
Hoci chryzantémy patria k najneskôr 

kvitnúcim kvetinám väčšina pestovaných 
druhov a hybridov je iba čiastočne mrazu-

vzdorných. Existujú aj úplne mrazuvzdorné 
trváce druhy. Na rez sa hodia dlhostopkaté 
odrody, trpasličie zase ako črepníkové rast-
liny. Nové kultivary sa pestujú  zo semena, 
rozmnožujú sa delením podzemkov. Mož-
no ich rozmnožovať aj mladými výhonka-
mi, ktoré sa vytvárajú v kvitnúcom trse na 
báze stonky. Oddelené výhonky i odrezky 
treba zakoreniť a na jar, akonáhle prestane 
hroziť nebezpečenstvo mrazov a pôda sa 
trošku zohreje, zakorenený materiál možno 
zo skleníkov preniesť do záhrady. Chryzan-
témy sa dajú vysádzať i hocikedy neskôr, 
iba im treba pred horúcimi letnými dňami 
dopriať čas na zakorenenie. Odporúča sa 
dobre priepustná pôda, plné slnko a  kaž-
dý tretí rok trsy rozdeliť a ich časti vysadiť 
na nové miesto. Rastliny treba chrániť pred 
múčnatkou a voškami. 

Zástupcom obľúbených letničiek z rodu 
Chrysanthemum je Ch. coronarium, chry-
zantéma vencová,  pôvodná v stredozemnej 
oblasti,  ktorej semená sa dajú aj u nás bež-
ne kúpiť.

Z blízkeho príbuzenstva pestovaných 
chryzantém spomenieme na Slovensku 
vo voľnej prírode iba na vápencových ska-
lách v Pieninách zastúpený chránený druh 
ozdobného vzhľadu chryzantéma pienin-
ská (Dendranthema zawadskii). Pre pekné 
súkvetia ružovej až červenkastej farby sa do-
stal do kultúry (už i do devínskych záhrad) 
v podobe var. latifolium, záhradníkom zná-
mej ako Chrysanthemum rubellum – skal-
nička vhodná aj do záhonov a obrúb.

Pestovateľom chryzantém, ktorí doká-
žu každoročne správne načasovať ich plné 
kvitnutie na prvé novembrové dni pat-
rí zaslúžené uznanie. Chryzantéma, kvet 
novembra, vnáša svojimi farbami jas do 
upršaných a sivnúcich jesenných dní  i na-
šich duší. V dňoch spomienky na zosnulých 
jej rozkvitnuté kvety nám pripomínajú silu 
prírody, večný kolobeh života a mnohora-
kosť jeho foriem. 

S využitím internetových materiálov  
pripravila pre Vás Viera Ferákováfoto: Peter Blaho



Milí Devínčania, dňa 2. decembra 2007 
Vás srdečne pozývame do DK Devín

na 2. ročník súťaže 
D E V Í N S K Y    P E C E Ň 

Do 15.00 hod. prineste svoje chlebíky a slané i sladké 
koláčiky. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude o 16,00 hod. 
Správnosť rozhodnutia odbornej poroty spoločne 

preveríme ochutnávkou súťažných exponátov. 

Zároveň Vás pozývame  
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY RUČNÝCH PRÁC 

 Výsledky Vašich tvorivých aktivít z dreva, kovu, nití, vlny, 
hliny  a ďalších zaujímavých materiálov 

budeme preberať v DK Devín  
v piatok 30. 11. 2007 od 16,00 do 19,00 hod. 

Tešíme sa na hojnú účasť vystavujúcich. 
Výstava bude otvorená  

3. a 4.12.2007 od 15,00 hod. do 19,00hod.
 

Starostka Ing. Ľubica Kolková 
Občianske združenie „Za krajší Devín“ 

Občianske združenie:  
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov 

Ľudová hudba ALEX

Bližšie informácie:  
sekretariát MÚ- tel.č.: 60202511, O. Mikulášová: 65730136 
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Veselí Devínčania 
Chcete sa zabávať v poslednú noc  

tohto roka? Príďte do DK.

Silvestrovská zábava
začne o 19.00 hod.

Do tanca bude hrať skupina 
FANTOM.

Cena lístku je 500 Sk
a je v ňom zahrnuté občerstvenie.

Je možné ho zakúpiť v DK.

Galéria Café Eden
V Galérii Café Eden pokračuje intenzívna vý-

stavná činnosť v novej koncepcii. Nová Galerijná rada 
spolupracuje so Združením Priestor a socha, ktoré sa 
zapísalo v Devíne organizovaním sochárskych sympó-
zií v kameňolome pri rieke Morave a umiestnením ka-
menných sôch na nábreží Dunaja a priamo v Devíne. 

Plán výstav zahájila výstava obrazov známeho 
slovenského maliara Dušana Búřila, ktorého celoživot-
ným centrom záujmu je príroda. Nie sú to fotografické
zábery z prírody, ale jeho obrazy sú vizuálnymi zázna-
mami myšlienok, vnútorných pocitov z prírody, s ktorý-
mi sa chce podeliť s divákmi. Základom maliarskeho 
vyjadrenia je meditatívna krajina, ktorá existuje v snoch 
a predstavách. Kompozícia pôsobí skoro monochróm-
ne, ale farebné akcenty jej dávajú priestorový rozmer  
a značnú prítomnosť človeka v dejisku obrazu. Človek 
je v nej znak, záznam, neoddeliteľná súčasť prírody 
ako spolutvorca a láskavý ochranca a nie vládca a niči-
teľ. Cez svoje obrazy Dušan Búřil ovára tajné vnútorné 
svety, cez ktoré vidíme okolitý svet.  

Dušan Búřil založil prvé významné Eko-artové 
sympózium na Slovensku v Osrblí, kde veľa význam-
ných slovenských umelcov vyjadrilo svoj vzťah k príro-
de a svojmu životnému prostrediu nie iba dotvorením 
pitných studničiek, ale aj nevtieravými objektmi z prí-
rodných materiálov,  ktorými chceli upozorniť na dôle-
žitosť ochrany citlivého životného prostredia , v ktorom 
žijeme a kde majú žiť naše deti. 

Výstava potrvá do 5. decembra 2007 a je príjem-
ným zážitkom v tomto chladnom jesennom období. 

Výstavný program bude pokračovať spoločnou 
výstavou umelcov žijúcich v Devíne v kurátorskom vý-
bere pod názvom Vianoce s devínskymi umelcami.

Umelci svojimi dielami prispejú k príjemnej, ra-
dostnej atmosfére vianočného obdobia a možno budú 
inšpirovať aj k netradičným darčekom.

Magdaléna Rollerová

Devínčania na  
Malokarpatskej vínnej ceste

V dňoch 16. a 17. novembra 2007 sa konal už 
ôsmy ročník Dňa otvorených pivníc na Malokar-
patskej vínnej ceste. Náš Devínsky spolok viná-
rov a vinohradníkov má za cieľ aktívne sa zapojiť 
do Malokarpatskej vínnej cesty a prezentovať tak 
vinárske a vinohradnícke tradície Devína v na-
šom regióne. Preto sme sa tohoto podujatia radi 
zúčastnili – viac zo “študijných” dôvodov než 
kvôli samotnému pôžitku ochutnávania kvalitné-
ho malokarpatského vína od jeho najvýznamnej-
ších producentov. 
Chceme sa poďakovať Ing. Petrovi Prokopovi 
(ktorý má k devínskemu vinárstvu doslova otcov-
ský vzťah) za to, že nás zoznámil s najvýznam-
nejšími výrobcami vína. Náš zámer obnovenia 
vinárskych tradícií v Devíne prijali s nadšením 
a ponúkali nám svoju pomoc pri jeho realizácii. 
Niektoré pripomenuli, že Malokarpatská vínna 
cesta by sa mala začínať práve Devínom.

S odborným usmernením Ing. Prokopa sme mali 
možnosť „okoštovať“ to najlepšie z najlepšieho, 
až sa nám z toho hlava točila. Veľmi radi prijme-
me jeho ponuku, ako aj ponuku vinárov Malo-
karpatskej vínnej cesty pomôcť nám pri obnove 
vinárskych a vinohradníckych tradícií v Devíne. 

Augustín Mrázik, Peter Böhm
Spolok devínskych vinárov a vinohradníkov

Pre šikovné gazdinky 

Tyčinky tety Syčmili

Z 250 g tvarohu, 250 g masla, 250 g polohru-
bej múky, 1 prášku do pečiva, 2 lyžíc kyslej  
smotany, 1 žĺtka vypracujte hladké cesto, roz-

vaľkajte a povykrajujete tyčinky. 
Potom tyčinky poukladajte na vymastený  

a múkou vysypaný plech, potrite žĺtkom, posypte 
tymiánom alebo inou bylinkou a hrubou soľou. 

Nechajte krátko piecť.  

Pozn. redakcie: Recept na slanú „mlsku“  
sme získali od p. Schubertovej.
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Zdravotné riziká  
počítačových hier  

a videohier, patologickí hráči 

Problematika patologického hráčstva nie 
je nová. Problémom je, že patologických 
hráčov (gemblerov) akosi pribúda. Hráči 
hrajú kartové hry, hrajú v kasínach, na hra-
cích automatoch, sádzajú na kone, býčie 
zápasy, robia riskantné finančné transak-
cie, vrátane burzových špekulácií. Na roz-
diel od nedávnej minulosti dnes už existujú 
zariadenia, ktoré sa špecializujú na liečbu 
patologického hráčstva. Majú vypracované 
postupy a školený personál, ktorý sa snaží 
gemblerov vrátiť späť medzi zdravých ľudí. 
Porucha je častejšia u mužov, začína sa 
prejavovať väčšinou vo veku adolescencie 
(dospievania) a rannej dospelosti. Hráč nie 
je schopný odolať chorobným impulzom 
k hraniu, bez ohľadu na následky a straty. 
Nezávisle od toho, či vyhral, alebo prehral, 
vyžaduje po ukončení jednej hry ďalšiu. 
Neustále sa zaoberá myšlienkami na hru. 
Hranie poškodzuje medziľudské vzťahy 
chorého, celú jeho rodinu, negatívne po-
stihuje široké okolie hráča. Pripraví ho 
o zamestnanie, finančne zruinuje, motivuje
k trestnej činnosti, degraduje osobnosť po-
stihnutého, u ktorého sa neraz po prehrách 
objavujú úzkosti, depresie, myšlienky na 
samovraždu i pokusy o samovraždu.

Niečo nové  tu však je. Veľmi nenápad-
ne, tíško, zdanlivo nevinne sa v našich 
domácnostiach vlády nad našimi deťmi ují-
majú televízory a počítače. Počítačové hry, 
videohry, hry na mobilných telefónoch, či 
iných zariadeniach spojených so zobrazo-
vacou jednotkou prinášajú so sebou nové 
nebezpečenstvá, ktoré si možno ešte ne-
uvedomujeme. Preto sa pozrime, čo zistili 
odborníci.

Deti a dospievajúca mládež trávia oveľa 
viac času sedavým spôsobom života, ako 
predchádzajúce generácie. To so sebou 
prináša okrem iného zvýšený výskyt ocho-
rení pohybového systému, obezity, cukrov-
ky, kožných alergií, srdcovocievne choroby, 
vrátane zvýšeného krvného tlaku. Videohry, 
video a televízia sa na čase strávenom v se-
de podieľajú u detí medzi 12. a 15. rokom 
asi tretinou.  České deti sa venujú cvičeniu 
a športu v priemere 4 hodiny týždenne, kým 
sledovanie televízie a hranie počítačových 
hier im zaberá v priemere 14 hodín týž-
denne. A čo naše deti? Vieme vôbec koľko 
hodín týždenne  sa venujú pohybu a koľko 
presedia? Výskyt obezity sa u kanadských 
detí v rokoch 1978 až 2004 strojnásobil!  
Na to isté upozorňujú štúdie z Portugalska 
a Švajčiarska. Odborníci popisujú  výskyt 
nevoľnosti, žalúdočných ťažkostí, bolesti 
hlavy a závraty po hraní počítačových hier. 
Upozorňujú tiež na zvýšené riziko úrazov, 
nielen pre poruchy rovnováhy a závraty, ale 
i preto, že po hraní niektorých druhov hier 

majú hrajúce osoby tendenciu viac riskovať 
i v reálnom živote. 

Počuli ste o počítačovom zrakovom syn-
dróme? Prejavuje sa napätím v očiach, ich 
únavou,  podráždením, začervenaním, roz-
mazaným a dvojitým videním. Často sa vy-
skytuje bolesť hlavy spôsobená očnými pro-
blémami a tiež syndróm suchého oka, kedy 
spojovka oka vysychá v dôsledku nedosta-
točného zvlhčovania slzami. Dokonca boli 
popísané závažnejšie formy astigmatizmu 
(nerovnomerné zakrivenie rohovky) u detí 
vo veku 7 až 9 rokov, ktoré sa vo zvýšenej 
miere venovali videohrám a počítačom. 

Obraz epilepsie vyvolaný videohrou bol 
prvýkrát popísaný v r.1981. Čínsky autor  
Chuang sa zameral na výskyt epileptických 
záchvatov u hráčov interaktívnych online 
hier. Týmto hrám sa údajne venuje viac 
než 3,4 milióna ľudí v Tchaj-wane, 4 milióny 
v Kórei, 2 milióny v USA a 7 miliónov v Číne. 
Nové online hry sú krvavejšie, násilnejšie, 
zložitejšie a graficky  prepracovanejšie. Au-
tor nie je jediný, ktorý dáva do súvislosti on-
line hry s emočnými poruchami,  nutkavým 
myslením, násilným chovaním, zhoršením 
kvality interpersonálnych vzťahov. Chuang  
popísal súbor 10 osôb, u ktorých online hry 
vyvolávali epileptické záchvaty. Odporúča 
hráčov pred týmto rizikom varovať.

Iní odborníci upozorňujú na to, že viac než 
85 % videohier obsahuje nejakú formu nási-
lia a približne polovica z nich násilné správa-
nie závažného charakteru. Násilné hry údaj-
ne deti desenzitizujú (znižujú ich citlivosť) 
voči násiliu, znižujú užitočné zábrany pri po-
užívaní násilia voči sebe alebo iným, znižu-
jú empatiu (schopnosť vcítiť sa), súvisia so 
šikanou, zvyšujú u detí agresivitu. Deti majú 
tendenciu napodobňovať, preto násilne sa 
chovajúci kladní hrdinovia sú z hľadiska 
učenia sa násiliu ešte nebezpečnejší, ako 
násilne sa chovajúce záporné postavy.

U ľudí nadmerne sa venujúcich počí-
tačom a hrám bol zistený vysoký výskyt 
iných duševných problémov, manželských 
konfliktov, zlyhávanie v škole, problémy
v medziľudských vzťahoch. Odborníci ra-
dia patologický vzťah k počítačom, inter-
netu a videohrám medzi návykové poru-
chy, to znamená do rovnakej skupiny ako 
patologické hráčstvo. Novú diagnostickú 
kategóriu nazvali „excesívne hranie počí-
tačových hier a videohier“. Nemeckí autori 
udávajú výskyt tejto poruchy u 9,3% detí vo 
veku 11-14 rokov. V nórskej populácii 12-18 
ročných sa výskyt odhaduje na 3%, v Britá-
nii medzi 12-16 ročnými dospievajúcimi je 
chorý jeden z piatich. V Čechách zistili, že 
52% žiakov 9. tried hrá denne počítačové 
hry aspoň 2 hodiny, cez víkendy je to 62% 
detí. Situácia je o niečo lepšia u dievčat.

Keďže platí, že jedna závislosť sa môže 
ľahko zmeniť na inú, prípadne sa tá ďalšia 
pridá k tej prvej, je potrebné venovať exce-
sívnym hráčom zvýšenú pozornosť pri pre-
vencii závislosti od psychoaktívnych látok. 
V liečbe sa využíva práca s motiváciou, 
zmena životného štýlu, vplyv širšieho oko-

lia, rozpoznávanie spúšťačov, prehlbovanie 
sebauvedomenia. Často je potrebné liečiť 
i pridružené (možno primárne prítomné) 
duševné poruchy...

Čo z toho pre nás vyplýva? Na to iste prí-
de každý sám. Ťažšie je naše predsavzatia 
a plány dôsledne, či aspoň čiastočne do-
držiavať. Všetkým je nám iste jasné, že by 
sme mali mapovať a regulovať denný režim 
našich detí, všímať si, koľko času venujú 
pohybu, pobytu vonku, športu a koľko čin-
nosti, pri ktorej sedia. Mali by sme vedieť, 
čo čítajú (ak vôbec čítajú), aké majú koníč-
ky, kamarátov, čo sledujú v televízii, čím sa 
zaoberajú, keď sedia za počítačom. Okrem 
našej lásky, čo je nepochybne najviac, čo 
im môžeme dať, potrebujú od nás čas, kto-
rý im venujeme, možnosť brať si z nás prí-
klad, zážitky, na ktorých môžu stavať a kto-
ré ich uchránia pred číhajúcimi nástrahami.  
Zlo v podobe závislosti od čohokoľvek sa 
totiž najľahšie šíri v priestore, kde je veľa 
nudy, nevšímavosti, neriešených problé-
mov, stresu a málo ľudského tepla a lásky. 
Preto si v boji o ochranu našich detí vzá-
jomne pomáhajme aj vytváraním pozitívnej 
atmosféry, silných sociálnych väzieb, pod-
porou rodinného života, vytvárajme deťom 
a mládeži podmienky na rozvoj kvalitných 
voľnočasových aktivít. V Devíne je na čom 
stavať, nezačíname od nuly, ale iste v mno-
hých Devínčanoch drieme nevyužitý, nevy-
provokovaný potenciál.....           

Zuzana Böhmová

ELEKTROODPAD –  
KAM S NÍM?

Od  1.12.  zahajuje naša mestská časť 
bezplatný odber elektroodpadu od 
obyvateľov Devína. Kto sa chce legál-
ne zbaviť celého sortimentu vyradených 
elektrospotrebičov až po tie najväčšie 
(chladničky, sporáky, TV prijímače, výpo-
čtová technika a podobne)  môže v sta-
novený čas

utorok – štvrtok  13.00 – 17.00 
sobota  10.00 – 16.00 

do dvora požiarnej zbrojnice na Hutníc-
kej ulici doviesť príslušný elektroodpad. 
Prosíme však, aby elektrozariadenia ne-
boli demontované a neobsahovali iný od-
pad, čo sa týka najmä chladničiek, ktoré 
nesmú obsahovať zvyšky jedál.
S elektroodpadom bude nakladať au-
torizovaná spoločnosť  ARGUSS. Jej 
bude MÚ Devín aktuálne nahlasovať po-
trebu odvozu elektrospotrebičov na ich 
ďalšie spracovanie. Dvor s dvoma veľko-
kapacitnými kontajnermi musí byť voľne 
priechodný.  
     Veríme,  že vám uľahčíme starosti 
s týmto nie práve príjemným problémom 
– nuž využite túto možnosť.

 I. Ondrášek       
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Prázdniny s Jánošíkom 

Vždy som si myslela, že čľapkať sa v mori 
je to najlepšie, čo môžem cez  prázdniny 
robiť. Ale tento rok ma zavialo do Tercho-
vej. Pánečku, to bola paráda! Spočiatku 
som poriadne frfľala, keď nás „dospeláci“ 
vytiahli do Malých Jánošíkovských dier.  Po 
celodennej túre som si necítila nohy. Pri-
znávam, že som sa trochu aj  bála. Skaly 
boli  klzké, museli sme chodiť opatrne. Ale 
pocit, ktorý sa dostavil potom, by som vám 
všetkým dopriala. Prekrásne vodopády, 
hrozitánske rebríky, stupáky vyčnievajúce 
zo skaly, potok tečúci roklinou... To všetko 
lahodilo môjmu oku a hladkalo dušu. 

    Text a foto: Baška Fridriková

NAJKRAJŠIE ROZKVITNUTÉ DEVÍNSKE OKNO
Milí Devínčania, ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčast-

nili na hlasovaní. Verte, že vás nebolo málo, čo nás, ktorí 
sa zúčastňujeme na príprave časopisu, veľmi teší. 

Najviac hlasom získalo okno 43,  2. miesto patrí oknu 
12 a 3. miesto s rovnakým počtom hlasov obsadili okná 
29 a 30.  
Potešme sa preto ešte raz pohľadom na tie štyri najkraj-
šie rozkvitnuté devínske okná v roku 2007, ktoré ste 
vybrali práve Vy. 

43

30

29

12

VEĽKÝ KNIŽNÝ BAZÁR  

sa bude konať v Dome kultúry Devín 

dňa 1. 12. 2007 (v sobotu)
od 13.00 hod. do 18.00 hod. 

V ponuke nájdete beletriu, detektívky, det-
ské knihy, cudzojazyčnú ,odbornú i hobby 
literatúru.

Devínsky ríbezlák ožil  
na nádvorí Starej radnice 

Na nádvorí Starej radnice v Bratislave sa 
v dňoch 15. – 17. novembra 2007 konal už 
štvrtý ročník Sviatku mladého vína – oslavy 
výsledkov úsilia bratislavských a malokar-
patských vinárov. Sviatok sa začal za účasti 
primátora Andreja Ďurkovského, viceprimá-
torky Anny Dyttertovej, starostky MČ Devín 
Ľubici Kolkovej, starostov ďalších mest-
ských častí a mnohých hostí vo štvrtok 15. 
novembra popoludní posviackou mladého 
vína v kaplnke sv. Ladislava v Primaciál-
nom paláci. Potom bol Sviatok mladého vína 
slávnostne otvorený na nádvorí Starej rad-
nice, kde sa prezentovali vinári z Bratislavy 
a okolitých vinárskych miest svojím prvým 
tohtoročným mladým vínom.

Našu mestskú časť Devín zastupoval 
Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov 
tohtoročným devínskym ríbezlákom výrob-
cov Rudolfa Latku a Otta Zmelíka. Na sláv-
nostnom otvorení ponúkal svoj tohtoročný aj 
minuloročný ríbezlák aj Pavol Kukel. 

Mnohí návštevníci sa veľmi potešili tomu, 
že tradícia devínskeho ríbezláku opäť ožíva. 
Boli sme jediný vystavovateľ, ktorý ponúkal 
ríbezľové víno – pre Devín tradičné a cha-
rakteristické, ktoré sa ale vyrábalo napr. 
aj v Karlovej Vsi a v Rači. Prvý deň sme 
ponúkali len ochutnávku vína z pohárikov 
– a viacerí návštevníci si sami priniesli fľaše, 
do ktorých si “na domov” nechali z džbána 
naliať pravý devínsky ríbezlák tak, ako boli 
zvyknutí v minulosti priamo z Devína. Doslo-
va vraveli, že “tento ríbezlák chutí presne tak 
dobre ako kedysi”. Od druhého dňa sme sa-
mozrejme zabezpečili aj predaj vo fľašiach. 

Za náš spolok sa chcem poďakovať na-
jmä spoludevínčanovi Ing. Jánovi Lörinczo-
vi, ktorý obetavo v nečakane zlom počasí 
zabezpečil našu aktívnu účasť na tejto pre-
zentácii našej mestskej časti. 

Augustín Mrázik
Devínsky spolok vinárov  

a vinohradníkov

Foto: Pavlína Rumanovská

Cena ponúkaných kníh bude v rozpätí od 
10,- Sk do 50,- Sk  za bežné knižné vyda-
nia. Reprezentačné vydania v rozpätí od 
50,- Sk do 120,- Sk Potešte svojich blízkych 
vhodným darčekom, ktorým KNIHA isto je. 
Za financie z predaja budú zakúpene nové
knihy pre našu knižnicu. Návrhy na nákup 
jednotlivých titulov budete môcť zapísať do 
knihy ŽELANÍ, ktorá bude súčasťou KNIŽ-
NÉHO BAZÁRU.
Na Vašu prítomnosť a záujem sa teší 

Vaša knižnica
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