WWW.DEVINCAN.SK

DEVÍNČAN
Noviny pre každého Devínčana · Nepredajné · Január 2008

· Ročník 6

Cez Devín do Schengenu!

Foto: Peter Mikuláš

Netradičnú akciu „Cez Devín do Schengenu!“ pre všetkých Bratislavčanov, ale najmä pre nás Devínčanov zorganizovalo
mesto i naša obec 22. decembra. Stalo sa tak pri príležitosti vstupu Slovenska do tzv. Schengenského priestoru. Hainburg
s Devínom od desiatej do štvrtej spájali plavby loďou tam i späť. Napriek mimoriadne chladnému počasiu boli všetky miesta
na lodi obsadené. Návštevníci ako aj „domáci“ mali možnosť poprechádzať sa po malebnom centre rakúskeho Hainburgu
a navštíviť tamojší vianočný trh. V devínskom prístave sa zasa ľudia bavili na kultúrnom programe od druhej hodiny až do štvrtej.
Medzi oficiálnymi hosťami podujatia nechýbala ani námestníčka primátora Bratislavy Anna Dyttertová a medzi rečníkov z magistrátu patril
aj poslanec Ján Budaj, ktorému však v mrazivom počasí chýbala jeho
povestná „budajka“. Po príhovore našej starostky Ľuby Kolkovej vystúpili s pestrým programom folkloristi. Všetci pozvaní hostia, medzi ktorými boli i starostovia z okolitých rakúskych obcí, sa potom presunuli na
loď. Tam sa pri hudbe a devínskom „ribizláku“ družne rozoberala ďalšia
možná spolupráca medzi obcami v rámci cezhraničnej spolupráce.
Katarína Čambalová

Výlet do Szentendre
a Budapešti
Chcete vedieť, kde čerpajú energiu Budapešťania, kam mieria ich kroky počas
víkendov? Poďte sa tam s nami pozrieť.
Szentendre, vzdialené od hlavného mesta
Maďarska iba 25 kilometrov je mestečko
umelcov, predovšetkým výtvarníkov. Zaujímavé a výnimočné je najmä tým, že staré
mesto, pôvodne osídlené Srbmi (ktorí tam
žijú dodnes) ostalo zachované v pôvodnom
stave. Aktivisti, ktorým záleží na zveľaďovaní Devína,
Vám ponúkajú inšpiratívny
dvojdňový výlet do Maďarska v dňoch
28. a 29. marca 2008 (piatok, sobota).

Program:
Piatok 10:00 – odchod z Devína
Príchod do Budapešti, ubytovanie a prehliadka
mesta. Návšteva tržnice, kde sa dá aj niečo zahryznúť, neskôr večerná plavba loďou po Dunaji.
Sobota – po raňajkách odchod do Szentendre.
Prehliadka mestečka, návšteva drobných galérii a kaviarničiek. Obed – zastávka na „halaszlé“.
Po obede je možné (nie povinné) navštíviť niektoré
z kúpeľov v Budapešti, ktorá je známa nespočetnými prameňmi. Odchod domov smer Devín – 17:00
Cena zájazdu: ubytovanie cca 30 € na osobu,
500 Sk autobus a 3500 Ft (cca 500 Sk) plavba
loďou.
Keďže musíme zložiť zálohu za ubytovanie, Devínčania, prihlasujte sa čo najskôr – buď osobne
na mestskom úrade a lebo telefonicky – 60252017
u pani Čambalovej (len doobeda) alebo 60202511
– na sekretariáte. Sprevádzať a zároveň tlmočiť
nám bude jedna príjemná Bratislavčanka, ktorá už
niekoľko rokov žije v Budapešti.
Konkrétne informácie dostanete aj na „babinci“
29.februára 2008 o 18:00 dome kultúry.
Katarína Čambalová

Milí Devínčania,
Dostala som príležitosť podieľať sa na tvorbe Devínčana,
hoci nie som z Devína. Domnievam sa však, že obsah časopisu
i tak tvoria najmä sami Devínčania a predpokladám, že táto spolupráca bude pretrvávať. Svoje príspevky, nápady či pripomienky
môžete adresovať na mailovú adresu miestneho
úradu (redakcia@devincan.sk), môžete ich vha
dzovať do schránky na dome kultúry alebo ich
osobne priniesť na miestny úrad.
Touto cestou by som Vás rada vyzvala, pozrite
sa doma do svojich starých rodinných albumov. Ak
v nich nájdete tie krásne patinou kolorované fotografie („prvorepublikové“ alebo aj staršie), či už
celých rodín, alebo jednotlivých členov, poskytnite
ich redakcii (stačia kópie) na uverejnenie. Verím,
že môže byť zaujímavé pospomínať si takýmto
spôsobom na minulé generácie Devínčanov a zároveň obdivovať umenie remeselných fotografov
„starých dobrých čias“.
Soňa Vinczeová
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
6. mimoriadne zasadnutie, 13. 12. 2007
Uznesenie č. 92/2007
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje rozpočtové
opatrenia pre rok 2007 podľa predloženého návrhu
Uznesenie č. 93/2007
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje VZN č. 2/2007
MČ BA – Devín o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava – Devín s účinnosťou od 1. januára 2008.
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Uznesenie č. 94/2007
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje výšku nájomného za prenájom pozemkov prenajatých na iné ako
podnikateľské účely – záhrady vo výške 10,- Sk za 1
m2 s účinnosťou od 1. januára 2008.

7. mimoriadne zasadnutie, 17. 12. 2007
Uznesenie č. 95/2007
MZ MČ Bratislava – Devín
a) schvaľuje
rozpočet MČ Bratislava – Devín na rok 2008

b) žiada starostku:
1. iniciovať zmenu Organizačného poriadku.
2. zabezpečiť analýzu čerpania finančných pro
striedkov za telefónne služby. Nájsť model
ktorý zabezpečí úsporu.
3. zabezpečiť možnosť inštalovania vlastných
smetných košov pre psov s vlastnou údržbou.
4. prehodnotiť zmluvný vzťah s firmou ktorá zabezpečuje údržbu softweru.
5. prehodnotiť efektívnosť bankových služieb.
6. zabezpečiť právnu analýzu opodstatnenosti
čerpania príspevku na stravný lístok a množstvá stravných lístkov pre zamestnancov MÚ.

krízový rozpočet na rok 2008
17,5 milióna je viac ako 10 + 20 miliónov

Devín mohol mať po dlhých rokoch rozpočet, ktorý by umožňoval
riešiť jeho základné potreby, odstrániť nakopené a z finančných dôvodov neriešené problémy. V návrhu
rozpočtu na rok 2008 sme uvažovali aj s nasledovnými položkami:
 5,3 milióna Sk na odstránenie
havarijného stavu. 1 milión Sk
na opravu objektov a 4,3 milió
na Sk na opravu ciest a komunikácii, čo by predstavovalo
viac ako pol kilometra opravených ciest (Hradná ulica, Hutnícka, Kozičova, ulice na Svätopluku a Dolných Korunách)
 2 milióny Sk na vypracovanie
územného plánu MČ Devín –
nevyhnutného na zabezpečenie rozvoja mestskej časti
 200 tis. Sk na spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Devín
 1 milión Sk na oddlženie veriteľov
 a to všetko popri zabezpečení
všetkých ostatných funkcií MČ.
Takto postavený rozpočet mohol byť funkčný len vďaka jednaniu
našej pani starostky so starostami
ostatných mestských častí, z ktorého vyplynulo, že MČ Devín dostane
z prerozdelenia výnosu daní 17,5
milióna Sk (mestské časti si na tento rok mali rozdeliť 1 miliardu 745
miliónov).
Opäť sa nám však raz potvrdilo

„Nekrič hop, kým nepreskočíš“.
Poslanci Mestského zastupiteľstva, v ktorom má Devín jednu
zástupkyňu rozhodli inak. Devínu
pridelili iba 10 miliónov z uvedenej
1 miliardy 745 miliónov. Teda našich 7,5 milióna Sk si rozdelili ostatné MČ Bratislavy a nám prisľúbili
20 miliónov Sk z iného balíka na
oddĺženie.
Až potiaľto by to bolo v poriadku
– o rozdelení rozhodujú poslanci.
Mohli by sme si iba povzdychnúť,
škoda, že tam nemáme viac našich
poslancov. Skutočnosť je však o to
smutnejšia, že za túto zmenu – teda
nie 17,5 ale len 10 miliónov hlasovala aj naša „domáca“ poslankyňa.
Čo to znamená pre Devín?
– namiesto 500 m opravených
ciest iba 100 až 120 m
– namiesto 1 milióna na opravu
objektov iba 400 tis. Sk
– ohrozenie spracovania územného plánu MČ Devín a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
– zníženie prostriedkov na miestne a dopravné značenie v Devíne atď, atď.
Za posledných 5 rokov z rozpočtových prostriedkov nebolo možné
urobiť v Devíne takmer nič. Všetky sa spotrebovali na financovanie
nevyhnutné fungovanie MČ (bolo
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to zavinené aj predošlým vedením
MÚ). K radikálnej zmene mohlo pomôcť tých predpokladaných 17,5
milióna, 10 miliónov je suma nedostatočná.
Čo vyrieši prisľúbených
20 miliónov na oddlženie?
To znamená, že naše zadlženie
v roku 2008 nevzrastie o 50 miliónov, ale „len“ o 30 miliónov.
Domnievam sa, že Devínu môže
pomôcť iba systémové riešenie
oddlženia, všetky ostatné iba predlžujú našu stagnáciu. To vôbec
neznamená, že takúto pomoc bagatelizujeme.
Nespravodlivé je rozhodnúť o zní
žení spravodlivo vypočítanej sumy
o 7,5 milióna korún a zdôvodniť to
tým, že dostaneme iných 20 miliónov na oddĺženie.
Vzniká tu precedens: čo ak sa
o rok poslanci mestského zastupiteľstva dohodnú, že napr. MČ Čunovo znížia prídel z prerozdelovanej sumy o 10 mil. korún a prisľúbia,
že v Čunove bude financovaná výstavba vzdušného zámku. V takom
prípade si však neviem predstaviť,
že by zástupca Čunova hlasoval za
takéto riešenie.
Ing. Ignác Kolek
predseda finančnej komisie
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Dostal Devín viac alebo menej?
O svoje stanoviská ku konečnému príjmu obce na rok 2008 sa s DEVÍNČANOM podelila starostka mestskej časti Devín ako aj poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva.

Napriek nádeji, ktorá mala priniesť Devínu na hospodárenie v tomto
roku 17 miliónov (oproti vlaňajším 5,5 milióna), sa tak nestalo a 13. decembra 2007 mestskí poslanci vrátane zástupkyne Devína odhlasovali
iné čísla. Do rozpočtu obce 10 miliónov a na oddlženie 20 miliónov. Pre
niektorých sklamanie, pre niektorých posun dopredu k zmierneniu zadlženosti obce. I keď v porovnaní s viac ako pol miliardovou „sekerou“,
ktorá ťaží Devín, vyzerá i tých 20 miliónov ako kvapka v mori. Vo vzduchu
visia dve otázky: je tohtoročný celkový príjem vyšší a výhodnejší pre obec
alebo nie? Tých 20 miliónov sa v kase totiž nielenže neohreje ale ani do
nej nikdy nepríde. Vy platia sa nimi veritelia. Obec tak bude hospodáriť s objemom 10 miliónov, čo je o niečo viac ako vlani. Keďže názory
na rozpočet Devína sa rôznia, DEVÍNČAN dal možnosť vyjadriťsa tým
najkompetentnejším – starostke obce ako aj mestským poslancom, ktorí
hlasovali za tento variant.
Starostka Devína Ľubica Kolková (nezávislá):
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Poslankyňa mestského zastupiteľstva za Devín,
akad. soch. Gabriela Luptáková (nezávislá):
„Milí Devínčania, nebudem Vás zahlcovať percentami. Mnohí z vás ma dobre poznajú a vedia, že
to nie je moja parketa. Pojmy „viac“ alebo „ menej“
sú relatívne. Skúsme porovnávať: Je 30 miliónov
Sk naozaj menej, než 5,235 milióna Sk, s ktorými
sme hospodárili vlani? Podľa mňa je to podobne demagogická otázka ako tvrdenie našej starostky, že som pripravila Devín
o 7,5 milióna! Mandát na rozhodnutie o podielovej dani prináleží iba komisii menovanej primátorom Bratislavy. Ak sa aj starostovia mestských
častí na nejakom „kľúči“, ako si rozdeliť peniaze dohodnú, má to iba odporúčací charakter. Finančná stratégia mesta leží len a len na mestskom
zastupiteľstve a primátorovi Andrejovi Ďurkovskom.
Pamätám sa, ako som po prvých rokovaniach príslušnej komisie natešená utekala do Devína s tým, že dostaneme 10 miliónov! Spočiatku
sa zdalo, že sa pani starostka teší, ale vzápätí sa jej to málilo a chcela
ešte nejaké financie na oddĺženie. Nedomnievam sa, že mesto je povinné
platiť naše dlhy, samo má vlastné problémy. Problém zadlženého Devína,
podľa mňa, môže vyriešiť iba štát.
Po ďalších rokovaniach bolo jasné, že ako jediná mestská časť dostaneme 20 miliónov navyše! Uvedomme si, že mesto má 17 mestských častí
a keď sa z jedného balíka niektorej pridá, poskladajú sa jej na to ostatní,
čo nie je ich povinnosťou. Tešila som sa, že sa nám bude o tých 20 miliónov ľahšie dýchať, pretože splácať musíme, (aspoň po troškách), a pani
starostka nebude musieť brať z peňazí na obecné gazdovanie. Zasa som
doma neuspela. Pripomína mi to rozprávku o zlatej rybke, ale ja naozaj
nechcem, aby Devín skončil u dreveného koryta.
Napriek tomu, že predseda spomínanej komisie, poslanec Valentín Mikuš vysvetľoval na mestskom zastupiteľstve stratégiu rozpočtu, naša starostka, podľa mojej mienky, vtedy argumentovala veľmi nediplomaticky.
Vyvolala tým iba ak rozhorčenú reakciu primátora a ja som mala pocit, že
kričí na celý Devín. Mnohí z Vás to videli zo záznamu na bratislavskom
TV kanáli, inak by ste mi to snáď ani neverili.
Považujem tých 20 miliónov za prvý ústretový krok zo strany mesta, za
snahu pomôcť nám v našej ťažkej situácii. Tých 17,5 milióna, o ktorých
sníva naša pani starostka, by sa mi tiež páčilo, ale tie nám, bohužiaľ,
nesľúbil nik kompetentný. Ruku za riešenie 10 plus 20 som zodvihla
s čistým svedomím, pretože stojím reálne na zemi. Hrdo stáť na barikáde
s „holým zadkom“ a mávať červenou zástavou nepovažujem v našom
prípade za strategické. Keby som 13. decembra hlasovala proti, iba by
som prehĺbila nie veľmi dobrý imidž Devína, ktorý na mestskom zastupiteľstve pociťujem, a ktorý pani starostka svojim nie celkom diplomatickým správaním priživuje. Smutno mi je z toho najmä preto, lebo som
presvedčená o jej najlepších úmysloch, len nerozumiem, prečo koná tak
ako koná.“




„Neľahkú hospodársku situáciu Devína všetci
dobre poznáme. Nemôžeme čerpať žiadne financie z EÚ či iných podporných fondov, máme zákaz
investovať, nevlastníme takmer žiaden majetok,
šetríme kam sa len obzrieme, mestská časť chátra
– každodenná realita v nútenej správe. Devín „žije“
len z nájmov zvereného majetku a z prídelu z tzv. podielovej dane od magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Práve prerozdeľovanie tejto dane nedávno rezonovalo v mestskom zastupiteľstve a v bratislavských médiách.
Predchádzali mu rokovania dvoch pracovných skupín, ktoré sa zaoberali
percentom ročného prídelu pre jednotlivé mestské časti. Jednou bola skupina zložená zo starostov, druhou bola komisia vymenovaná primátorom
Bratislavy Andrejom Ďurkovským. Starostovia sa po dlhých sedeniach,
prepočtoch a rokovaniach dohodli. V dôvodovej správe k návrhu rozpočtu definovali postup a princípy prerozdeľovania. Devínu by podľa nich na
rok 2008 prináležalo 1% z celého „balíka“ cca 1 miliarda 750 miliónov,
čiže 17,5 miliónov Sk. Návrh starostovia predložili na Mestskej rade a odhlasovali ho. Na hlasovanie mestského zastupiteľstva sa ich návrh, žiaľ,
nedostal.
Paralelne v mestskom zastupiteľstve pracovala komisia, ktorej členkou
bola aj naša mestská poslankyňa Gabriela Luptáková. Neviem podľa akých
kritérií postupovala táto komisia. Devínu však, na rozdiel od starostovského návrhu, určila len 0,57% z celého „balíka“, čiže sumu 10 miliónov. Najmenšie percento zo všetkých mestských častí! (Najmenšie, podľa počtu
obyvateľov, je Čunovo, ktorému sa dostalo cca 18 miliónov). Na hlasovanie mestského zastupiteľstva bol predložený LEN tento návrh! Nesúhlasila som s takýmto riešením a chcela som vedieť prečo. Odpoveďou znela:
Mesto vám pomôže s oddlžením, na tento rok dostanete 20miliónov. Dobrá
správa pre ľudí, ktorí v dobrej viere poskytli bývalému starostovi zálohové
čiastky od 200 tisíc Sk na výstavbu domov a dodnes nevideli nazad ani korunu. Nie však dobrá pre Devín. Pevne stanovuje náš percentuálny podiel
z „balíka“ mestských peňazí. Každý rok - bez ohľadu na prípadnú pomoc
s oddlžovaním – nedostaneme 1 % z celkového objemu, ale len 0,57 %
podiel. Najnižší v Bratislave. Bez ohľadu na počet obyvateľov, dôchodcov,
žiakov či škôlkarov. Bez ohľadu na zelené plochy či komunikácie III. a IV.
triedy, bez ohľadu na výber daní z nehnuteľností a bez ohľadu na deklarovanú solidaritu s malými mestskými časťami. Vždy dostaneme najmenej,
hoci najmenší nie sme! Tento rok rozdiel predstavuje MÍNUS 7,5 milióna
Sk. Narastá výber daní, rovnako však bude narastať suma, ktorú nespravodlivo Devín NEDOSTANE, ale si ju rozdelia ostatné mestské časti. Smutné
je, že s touto nespravodlivosťou, bez protestov, súhlasila zdvihnutím ruky
aj naša mestská poslankyňa. Verejne sa pýtam prečo?“

Poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň
predseda Komisie na prerozdelenie príjmu mesta
z daní fyzických osôb a z dani z nehnuteľností
Valentín Mikuš (SDKÚ):

„Chápem nie veľmi dobrú situáciu Devína. Niekdajší starosta Novotný dostal obec do problémov, ktoré
je nad jej sily vyriešiť a už vôbec sa nedajú riešiť
z jej vlastných príjmov. Faktom je, že starostovia
mestských častí sľúbili Devínu z celkovej sumy určenej pre všetky časti
17 miliónov, čo je približne 1%. Bola to však iba dohoda starostov, ktorá
nie je záväzná. Kasa je len jedna a domnievam sa, že riešenie 10 miliónov
na hospodárenie plus 20 miliónov na oddlženie je pre Devín najlepším
výsledkom aký mohol za danej situácie dosiahnuť.“
Pripravila
Soňa Vinczeová
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Pošta vo fľaši
— Príbeh so zvláštnou symbolikou —
Majiteľka bábkového divadielka z rakúskeho Mannersdorfu –
pani Brigitta Dorfinger – vhodila 4. apríla 2007 do rieky Morava
poštu v piatich fľašiach s nasledovným posolstvom vo forme
trojriadkového japonského haiku:
Dnes mier
Prinesme ku rieke pre zajtrajšok
Buďme bez hraníc

Heute den Frieden
Zum Fluss tragen für Morgen
Ohne Grenzen sein

Takto svojsky zareagovala na prvé výročie veľkých záplav
tamojšieho územia spôsobených Moravou. Symbolické na tomto
haiku je, že prvé písmená každého riadku vytvárajú v nemeckom
texte chemickú značku vody H2O. Ďalšiu symboliku tomuto
príbehu pridala samotná rieka.
Väčšina z nás vie aký bol život za železnou oponou a aký
veľký význam pre nás má vstup do Schengenského priestoru.
Železná opona padla už dávno, no reálne sme ju odstránili až vlani
21. decembra. Devín oslávil túto udalosť o deň neskôr. Rodina
Čiernych sa práve v tú sobotu, dva dni pred Štedrým večerom,
vybrala na prechádzku popri Dunaji a na brehu našla fľašu s listom.
Keď ju otvorili, neverili vlastným očiam. Pani Dorfinger prosila
nálezcu fľaše so želaním pre všetkých MIER BEZ HRANÍC
o oznámenie kde a kedy bola nájdená. Deň po tom, čo pre nás
hranice so susedmi definitívne padli! Život niekedy prinesie
príbehy, ktoré by nevymyslel ani hollywoodský scenárista. Pani
Dorfinger sme samozrejme odpovedali a stručne sme jej popísali
okolnosti nájdenia fľaše a jedinečnosť dňa, kedy bola fľaša nájdená.
Naša odpoveď bola prvá a zatiaľ jediná a tomu zodpovedalo aj
nadšenie pani Dorfinger. Príbeh pošty vo fľaši ju nadchol podobne
ako aj redakciu krajských novín NÖ NACHRICHTEN, ktoré
ho uverejnili pod titulkom „SEN CESTOVAL POŠTOU VO
FĽAŠI“.
Príbeh však má pokračovanie - pani Brigitta plánuje navštíviť
Devín, najmä nálezcov fľaše. „Omrkla“ si aj ich webovú stránku,
ktorá ju vraj očarila. Zatiaľ si vymieňame maily, uvidíme čo život
prinesie ďalej. Ak to bude opäť zaujímavé, určite vám o tom
napíšem.
Ľubica Kolková
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Inšpirácia prírodou
nová výstava v galérii Café Eden
V priebehu februára až do polovice marca máte možnosť
pozrieť si nové umelecké diela v Café Eden. Tentoraz grafiku
a maľované kamene Viery Hlavenkovej.
Autorka vyštudovala na bratislavskej Vysokej škole
výtvarných umení
dizajn.
Pracovala
ako grafička i dizajnérka v niekoľkých
významných časopisoch. Popri tom
vytvárala
šperky
a menšie objekty. Svet počítačov
a nových technológií ovládol najmä
oblasť dizajnu a Viera Hlavenková ho
zahrnula i do svojej
tvorby. Na výstave
Motýľ
umelkyňa prezentuje práve výsledky
o svojej najnovšej tvorby z oblasti počítačovej grafiky. Novú technológiu konfrontuje so svojím vzťahom k prírode a k prírodným
materiálom, ktorým takto cez pretransformovanie do obrazu
vzdáva hold. Motívy z prírody, i z prechádzok po Devíne, ako aj
zážitky z ciest zachytáva v umeleckých artefaktoch a vytvára z
nich nové skutočnosti. Spomienky a realita tak dostávajú novú
tvár.
S prírodou je prepojená i ďalšia oblasť tvorby Viery Hlavenkovej. Inšpirovali ju prírodné bridlicové kamene – svojou štruktúrou, tvarom a možnosťami umeleckého stvárnenia. Kamene ponecháva v ich pôvodnom tvare štiepenia a na ich povrch maľuje
farebné kompozície, ktoré im dávajú nový význam. Kompozíciou
v kameni posúva prírodné motívy ako aj motívy svojich grafík do
ďalšej dimenzie, do
priestoru.
Technika otvára
pre umelca s fantáziou a odvahou nekonečné možnosti.
Viera Hlavenková
sa vnára do tohto
sveta technických
možností a využíva
ich na zachytenie
vlastných myšlienok, motívov z prírody, ktoré zmnožuje, otáča, delí
a spája do pôsobivých kompozícií.
Magdaléna
Rollerová

			

Morské oko
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Himaláje z Devína
Na knižný trh sa začiatkom roka dostala reprezentatívna plnofarebná knižná publikácia
s názvom Slovenské himalájske dobrodružstvo o všetkých doterajších 66 expedíciách
na „osemtisícovky“, ktorých sa zúčastnili aj
Slováci. V prehľade slovenských „himalájistov“ nechýba ani Devínčan Jaroslav Jaško,
ktorý zostal nezvestný na Evereste. Práve na
jeseň si pripomenieme už 20 rokov od tej
smutnej udalosti. Autorom knihy je športový
novinár Milan Vranka, ktorý má na začiatku
časti Svätopluk už desať rokov záhradu a tam
napísal i podstatnú časť knihy. Nuž a do tretice: v Devíne žije aj horolezec a organizátor
himalájskych expedícií Pavol Lazar, ktorý
prostredníctvom neinvestičného fondu Kriváň knihu vydal.
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Devínsky folklórny ples

Výstava kraslíc

Tohtoročný fašiang je krátky a
preto sa už 26.januára konal v
spoločenskej sále Domu kultúry Devínsky folklórny ples. Na
úvod sa už tradične predstavili
Devínčania so svojim kultúrnym
programom ladeným na folklórnu nôtu a predviedli plesajúcim
fašiangové zvyky na Slovensku.
Po ich vystúpení sa pod vedením
skúsených učiteľov tanca roztancovala celá spoločnosť, či už
krojovaná alebo v „civile“. Celý
večer sme čardášovali a plesali
pri sprievodnej folklórnej muzike.
Ivetka Sapáková s Kunstovcami
pripravili lahodné pochúťky, aby
sme načerpali staratenú energiu. V tombole bodovali najmä
cezpoľní, ale na nálade nám to
neubralo a prehliadka krásnych
krojov ako aj tanečných kreácií
pokračoval až do rána.

V nedeľu 16.
marca sa môžete prísť pozrieť do Domu
kultúry na výstavu kraslíc a
veľkonočných
dekorácií. Od 14:00 sa na Vás tešia miestne umelkyne, ktoré Vám predvedením svojej
remeselnej zručnosti ako aj cennými radami
pomôžu pri výrobe vlastnej veľkonočnej výzdoby. Ukážky budú z drôtovania a maľovania vajíčok, pletenia korbáčov a paličkovania veľkonočných ozdôb.

Katarína Čambalová

Vyzývame Vás týmto k zapožičaniu Vašich
ručných prác s veľkonočnou tematikou. Prineste ich do Domu kultúry v piatok 14. marca
medzi 18. – 19. hodinou.
K.Č.

Blahoželania Devínčanom
V januári v Devíne oslavovali
svoje jubileá naši milí
spoluobčania:
Pavol Kovan z Brigádnickej 48
Pavol Lörinc z Hradnej 5
Mária Olešová z Brigádnickej 10
Mária Škoríková z Kremeľskej 95
a Ján Gábriš z Brigádnickej 46
Jubilantom srdečne blahoželáme!

Novorodenci
V januári sa Devínčanom narodili
tri bábätká, jedným z nich je

Laura Halásová
ktorá sa narodila
Pavlovi a Gabike
(rod. Lelkešovej) z Lomnickej ulice

Evergreeny v Devíne
Plná sála v našom Dome kultúry si 11.
januára vypočula nestarnúce melódie
– evergreeny v podaní Dušana Grúňa,
Zdena Sychru a Kvarteta Stana Herka,.
Na tomto devínskom koncerte plnom
kvalitnej džezovej muziky sa zabavili
mladí aj starší. Po ňom sme sa aj s umelcami občerstvili vínkom a chlebíčkami
a nechýbala ani autogramiáda s cédečkami pre fanúšikov. Vďaka patrí predovšetkým sponzorom – firme Gupress,
Cechu podnikateľov Devina, Domu kultúry Devin, pani Luptákovej, pánovi Kilárskemu, Paczeltovi, Nemcovi, Drobniakovi, Schubertovi, Mistríkovi a Juríčkovi,
ako aj organizátorom Klubu dôchodcov
Bohumila a Ochotníckemu divadelnému
súboru Letkiss.
O rok možno dovidenia...
ZH
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Devínske
pamätihodnosti
Prvá zmienka o Devíne pod názvom
Dowina sa objavila v tzv. Fuldských análoch
z roku 864. Naša obec prechádzala históriou aj pod názvami Theben či Dévény. Na
pečati z 15. storočia (listina z 12.5.1407),
ktorej patrí prvenstvo, je vyobrazený okrídlený býk s legendou L + UCAS. V súčasnosti naša obec používa erb so znakom sv.
Lukáša, ktorý schválila heraldická komisia
a platí od roku 2007.
Devínsky cintorín – miesto dokumentujúce existenciu a charakter stredovekého
mestečka. Spolok priateľov staroslávneho Devína (SPDS) podrobne zmapoval
súčasný stav jednotlivých hrobov a zostavil
kompletný materiál, vrátane fotodokumentácie, pre publikáciu „Sprievodca devínskym cintorínom“.
K našej obci sa viažu osobnosti dávnej
minulosti ako knieža Rastislav (864 –
869), ktorého sídelným miestom bola práve
pevnosť Dowina, a ktorý usiloval o kultúrnu a politickú nezávislosť Veľkej Moravy.
K jedným z vrcholov jeho snáh patrila i politicko-kultúrna misia slovanských učiteľov,
tzv. vierozvestcov, sv. Cyrila a sv. Metoda
v roku 863.
Na devínskej fare sa v roku 1785 zdržiaval u svojho priateľa farára Salakyho
aj Anton Bernolák. Tu dokončil svoj spis
„Nová bibliothéca“, v titule ktorého uvádza
„Publicae Luncns facta – Thebis 1785“, čo
v preklade znamená „Na verejné svetlo vydané v Devíne 1785“.
Na hrade Devín sa 24. apríla 1836 stretli známi národovci, výkvet vtedajšej slovenskej inteligencie na čele s Ľudovítom
Štúrom, aby si pripomenuli slávnu históriu
nášho národa. Pri tej príležitosti tu prijali
i staroslovanské mená ako napríklad Velislav, Horislav, Miloslav či Bojislav.

K významným dňom Devína patrí práve
dátum 24. apríl, ako pripomienka na výlet
Štúrovcov, ako aj 5. júl, oslavy sv. Cyrila
a Metoda. Pietna spomienka na obete Dunaja sa každoročne koná 1. novembra.
Devínske pamätníky:
Kríž na Slovanskom nábreží. Pri ňom sa
lúčili lodníci a rybári pred každou plavbou
a modlili sa za šťastný návrat.
Pamätník padlých z I. svetovej vojny
na Hradnej ulici. Postavili ho zo zbierky občanov.
Pamätník na reguláciu Dunaja sa nachádza na Slovanskom nábreží. Pričinili sa
oň štátni a podnikoví vykonávatelia regulácie horného toku Dunaja a odhalili ho pri
príležitosti prvého milénia príchodu maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny.
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stará fara, Žigrayovská kúria a kaštieľ.
Devínčania, ak vlastníte staré fotografie,
na ktorých sú zaujímavosti týkajúce sa našej obce – ako Devín vyzeral pred mnohými
rokmi – poskytnite ich redakcii Devínčana,
aby sa aj ostatní Vaši spoluobčania mohli
obohatiť pohľadom na vzácne obrázky.
Podľa údajov Pavlíny Rumanovskej
spracovala Soňa Vinczeová

Historické stavby na území Devína:
Budova Mathausu – colný dom
Budova prvej manufaktúry - na Kozičovej ulici
Cechový stĺp rybárov – na lúke pod
hlavným vstupom na hrad
Socha sv. Jána Nepomuckého – pri
severnej hradnej bráne
Evanjelický stĺp – pri vstupe do obce
(trojhranný základ s nikami)
„Božia muka“ – pri ceste do osady Svätopluk
Budova školy - na Kremeľskej ulici, postavená Slovenskou ligou v roku 1937, jej
pôvodný názov bol Škola Dr. Alojza Kolíska, ktorý sa zaslúžil o jej výstavbu
Verejné studne – dve na Kremeľskej
ulici a dve na Kozičovej
Medzi kultúrne dedičstvo našej obce
patrí aj literárna tvorba viažuca sa k Devínu (história, beletria, poézia), hudobné ako
aj výtvarné diela s historickou tematikou
Devína.
Medzi kultúrne pamiatky Devína by určite
mali patriť aj Kostol povýšenia sv. Kríža,

Zapojte sa do súťaže o devínsku špecialitu!
Hotel HRADNÁ BRÁNA na Devíne organizuje pod záštitou starostky Devína súťažnú gastronomickú show
o najchutnejšie jedlo, ktoré chce v budúcnosti ponúknuť návštevníkom ako devínsku špecialitu. Nedostatok
poznatkov o tradičných devínskych pokrmoch neumožňuje hotelu HRADNÁ BRÁNA uspokojiť želania klientov z domácej kuchyne. V pondelok 3. marca 2008 od 11:00 sa môžete zúčastniť súťažnej gastro-show
priamo v hoteli. Prihlásení účastníci súťažia o zaujímavé ceny.
TECHNICKÉ PODMIENKY:
•

súťažiaci musia pripraviť a naaranžovať dve jedlá a navrhnúť k nim vhodné nápoje

•

jedno z jedál budú súťažiaci zhotovovať z hotelových polotovarov, druhé môžu vytvoriť ľubovoľne (všetky
suroviny hradí hotel Hradná Brána)

•

súťažiaci musia použiť technické vybavenie kuchyne hotela Hradná Brána;

•

ak niekto z Devínčanov vyrába potraviny či nápoje, ktoré by mohli tvoriť budúci špecifický devínsky gastronomický charakter, môže ich prihlásiť!

PRIHLÁŠKY:
•

formulár prihlášky nájdete na webovej stránke hotela HRADNÁ BRÁNA www.hotelhb.sk/podujatia/gastro-show

•

prihlášky označené heslom „GASTRO-SHOW“ posielajte do pondelka 18. februára 2008 e-mailom na adresu riaditel@hotelhb.sk, alebo poštou
na adresu Hotel HRADNÁ BRÁNA, Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava alebo ich odovzdajte priamo na recepcii hotela

•

bližšie informácie Vám poskytneme pri spoločnom stretnutí budúcich súťažiacich pred súťažou v piatok 22. februára o 15:00

DEVÍNČAN
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Opatrovateľská služba
V našej obci sa opäť chystáme zaviesť
služby tzv. „geriatrickej sestry“. V skutočnosti pôjde o opatrovateľskú službu a nebude sa týkať len starších ľudí, ale všetkých
tých, ktorí nemôžu prísť k lekárovi a potrebujú napr. pichnúť injekciu, odmerať tlak
a podobne. Všetky úkony bude vykonávať
kvalifikovaná zdravotná sestra po dohode
s našou obvodnou lekárkou MUDr. Ostrovskou. Podrobnejšie informácie budú uverejnené v budúcom čísle Devínčana, keď dohodneme detaily. Zatiaľ je isté, že do toho
ideme.
Ľubica Kolková

Nový okrskár
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Výzva

Podeľme sa 2008
Srdečne pozývame všetkých Devínčanov na
pôstnu polievku, ktorú budeme podávať v nedeľu
9. marca o 12:00 hodine na námestí v Devíne
(v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom
dome). Za polievku sa dobrovoľne zaplatí toľko,
koľko stojí nedeľný obed.

Od 15. februára má našu obec na starosti nový „okrskár“, teda člen bratislavskej mestskej polície z Okrskovej stanice
Dúbravka, VLASTO GAJDUŠEK.

Finančný výťažok pôjde na podporu občianskeho Združenia BRIEŽDENIE, pre zariadenie
Centrum Pokoj, ktorý je dočasným domovom
pre osamelé ženy, matky a ich deti.

Pomôžte požiarnej zbrojnici

Vlaňajšie podujatie sa stretlo s veľmi dobrým
ohlasom. Vydali sme asi 70 polievok za 15 450 Sk.
Celkovo sa na Slovensku touto formou vyzbieralo 350.000 Sk, ktoré sa zaslali do sociálneho
zariadenie v Rajeckých Tepliciach.

Devínčania, pomôžte dobrovoľnému
hasičskému zboru pri zariaďovaní požiarnej zbrojnice nábytkom, ktorý nepotrebujete a ktorý je ešte funkčný. Vybavenie
zbrojnice je totiž v katastrofálnom stave.
Ak by ste sa chceli zbaviť slušnejšieho nábytku, chlapci by sa určite potešili.

Zapojením sa do podujatia Podeľme sa!
prejavíme solidaritu so ženami, matkami a ich
deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciach a často sú odkázané na pomoc ľudí dobrej vôle.
Za organizátorky Anna Kolková

AVÍZO
PRE MAJITEĽOV PSOV
Majiteľom psov, ktorí si nesplnili
daňovú povinnosť za svojho miláčika
(zo zákona do 31.1.2008),
odporúčame urýchlene túto chybu
napraviť na sekretariáte MÚ Devín.

kino devín
20. februára (st), 18:30
Medvídek
23. februára (so), 19:00
Gympl
24. februára (ne),
16:00 a 17:30
Pán Včielka /Bee Movie/
27. februára (st)
18:30
3:10 Vlak do Yumy
2. marca (ne), 16,00 h.
Tajomstvo Robinsonovcov

2. marca (ne), 18,30 h.
Poslední plavky
5. marca (str), 18,30 h.
Saw IV

Harmonogram
6. marca

Západoslovenská energetika, a.s.
(ZSE, a. s.) vyzýva všetkých vlastníkov,
nájomcov alebo správcov nehnuteľností(ďalej len vlastníkov), na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku a správe ZSE, a.s.
na odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §36 Zák. č. 656/2004 Zb. z.
Využitie drevnej hmoty po orezaní alebo
jej likvidácia je v kompetencii vlastníka
nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie
vedenia počas výrubu a orezávania môžete požiadať minimálne 35 dní pre ich
realizáciou na ZSE, a.s. – na telefónnom
čísle 5061 3120.

OZNAM
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia oznamuje Devínčanom,
že preskúšanie prevádzkyschopnosti
systémov varovania obyvateľstva sa
v roku 2008 v našej obci zrealizuje
v nasledovných v termínoch:
14. marec, 11. apríl, 9. máj,
13. jún, 11. júl, 8. august,
12. september, 10. október,
14. november, 12. december.

„BABINEC“
sa stretne v piatok
29. februára o 18:00
v Dome kultúry.
Budeme hovoriť
o marcovom výlete do
maďarského Szentendre.

pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Štítová ul.

13. marca

Koruny,
autobusová zastávka

9. marca (ne)
Obsluhoval som
anglického kráľa

6. marca

Lomnická ul.

13. marca

Devínska cesta

7. marca

cintorín, autobusová
zastávka

14. marca

cintorín, hlavný vchod

7. marca

U Srnčíka

14. marca

hrad Devín, parkovisko

9. marca (ne), 18,30 h.
Som legenda

7. marca

Muránska ul.,
verejné WC

14. marca

Kozičova ul, Hradná,
križovatka

7. marca

Lomnická ul, kostol

7. marca

Hradná, Kožatex

7. marca

Hadia ul.

12. marca (str), 18,30 h.
Asterix a olympijské hry
16. marca (ne), 16,00 h.
Most do krajiny Terabithia

14. marca

U Srnčíka

14. marca

Lomnická ul.

14. marca

Hradná ul.,
hasičská zbrojnica
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Vianočný program
devínskych rodín
Sviatočnú predvianočnú náladu ako aj oslavu vstupu Slovenska do Schengenského priestoru, zavŕšili
prekrásnym emotívnym programom rodiny s deťmi z
Devína, ktoré sa naň pripravovali niekoľko mesiacov.
Vypredaná spoločenská sála nášho domu kultúry
praskala vo švíkoch, pretože záujem bol väčší ako
kapacita „kulturáku“. Deťúrence svojim úprimným
prejavom dojali publikum až tak, že niektorí z návštevníkov nenápadne siahali po vreckovke. Ťažko
uveriť, že Zuzka Böhmová so Zuzkou Lörincovou,
ktoré sa najviac pričinili o úspech celého podujatia,
sa nevenujú folklóru profesionálne. Nácvik zvládali
popri povinnostiach v práci ako aj v početnej rodine.
Keď o tomto podujatí rozprávam svojim známym,
všetci nám v dobrom závidia zanietených účinkujúcich, ktorí sa bez finančnej podpory dokázali postarať o prekrásny zážitok predvianočnej nálady.
Výnos z podujatia bol poskytnutý na podporu miestnej materskej škôlky.
Katarína Čambalová
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