
Myšlienku zjednotenia Európy datuje-
me od roku 1946, keď ju vyslovil Winston 
Churchill v návrhu na utvorenie akýchsi 
Spojených štátov európskych, ktoré by sa 
spolu podieľali na znovuvybudovaní voj-
nou zničenej Európy.
Za motor budúcej európskej integrácie 
označil Nemecko a Francúzsko. Nemýlil sa; 
bol to práve fran-
cúzsky minister 
zahraničných vecí 
Robert Schuman, 
ktorý podmie-
nil založenie 
E u r ó p s k e h o 
združenia uhlia 
a ocele v roku 
1951. V roku 
1957 nasledova-
lo založenie EHS 
za účasti Nemecka, 
F r a n c ú z s k a , 
B e l g i c k a , 
H o l a n d s k a , 
L u x e m b u r s k a 
a Talianska. Už 
v 60-tych rokoch vznikali návrhy na 
spoločnú hospodársku a menovú politiku, 
voľný pohyb osôb, tovaru, kapitálu i služieb 
tak ako je to zachytené v Maastrichtskej 
zmluve. 
V roku 1991 predstavitelia štátov a vlád do-
siahli dohodu o návrhu Zmluvy o EÚ, ktorá 
obsahovala i vytvorenie tzv. Schengenskej 
hranice, vnútri ktorej platí voľný pohyb 
osôb, tovaru a kapitálu ako bolo už navr-
hované v 60-tych rokoch so spoločnou me-
nou eurom.
Napriek tomu, že EÚ má všetky atribúty 
štátu, štátom nie je. Zostáva paktom resp. 
organizáciou nezávislych štátov.
V Európskom parlamente bude mať 
Slovensko 14 poslancov. Ak budeme chcieť 
presadiť svoj vlastný zámer prostredníc-

tvom EÚ, budme musieť hľadať spoločné 
stanoviská u partnerov, zástupcov štátov, 
ktoré majú podobné starosti.
Je reálny predpoklad, že po vstupe všetkých  
10-tich kandidátskych krajín do EÚ v r. 
2004 bude proces rozšírenia podnetom pre 
reformu samotnej EÚ. Tento vývoj v EÚ 
ponúka pristupujúcim krajinám úžasnú 

príležitosť nielen spolupráce ale i možnosť 
spolurozhodovania o podobe únie.
Na často rezonujúcu otázku „Príde 
Slovensko o svoju identitu?“ je jasná 
odpoveď. Vstupom Slovenska do EÚ sa 
Slovensko dobrovoľne vzdáva časti svojej 
suverenity v prospech spoločných orgánov 
EÚ.
Slovákom však ostane každý kto sa nim cíti 
byť. Ten, kto má úctu k svojím koreňom, 
histórii, jazyku a zvykom.
Európania majú veľa toho čo ich spája, ale 
i toho čo ich rozdeľuje. Nemajú jednotnú 
históriu, hovoria rôznými jazykmi a vyz-
návajú rôzne sociálne hodnoty. Napriek 
tomu sa EUROPSKÁ IDENTITA pos-
tupne buduje, napomáha tomu jednotný 
voľný trh, slobodný pohyb osôb po štátoch 

EÚ a jednotná mena.
Je isté, že naše prvé kroky v EÚ nebudú 
jednoduché. Prvé sklamanie sa už dosta-
vilo v podobe ochrany i uzatvorenia pra-
covného trhu v mnohých krajinách EÚ pre 
Slovákov. 
Na druhej strane sa nám otvára 
možnosť čerpania financií z Európskych
štrukturálnych fondov, samozrejme iba na 
základe dobre pripravených projektov.
Otvára sa pre mladých ľudí možnosť štúdia 
v členských štátoch EÚ za podmienok aké 
platia i pre domácich študentov.
Prijaté Europské smernice a nariadenia 
skvalitnia podmienky ochrany životného 
prostredia a bezpečnosti pri práci. Je ešte 
veľa toho, čo hovorí v prospech EÚ.
Vstupom SLOVENSKA do EURÓPSKEJ 
ÚNIE sa začína písať nová etapa dejín 
našej mladej republiky.
Je priam symbolické, že tento historický 
krok budú sprevádzať tóny IX. symfónie 
Ludwiga van Beethovena zvanej tiež Ódou 
na radosť, ktorá je hymnou EÚ.

Pavlína Rumanovská
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Informácie zo zastupiteľstva
Dňa 6. 4. 2004 sa konalo 23. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Devín.
Poslanci prijali nasledovné uznesenia:
• schválilo prijatie VZN č. 1/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
• schválilo návrh čiastočného vyrovnania pohľadávok veriteľov – fyzických osôb
• uložilo prednostovi MÚ vykonať rekonštrukciu činnosti a z toho vyplývajúcu finančno-ekonomickú analýzu MČ BA Devín za

obdobie 1997 – 2002
• zriadilo komisiu dopravy a ochrany verejného poriadku. Predsedom sa stal pán J. Šimonič, ktorému uložilo do najbližšieho zasad-

nutia MZ predložiť návrh jej členov
• zvolilo do funkcie predsedu kultúrnej komisie akad. soch. G. Luptákovú
• zvolilo do funkcie predsedu komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva pani Z. Janotovú
• zvolilo do funkcie predsedu finančnej komisie pána I. Gajdoša, súčastne schválilo nových členov komisie Mgr. M. Nemca a Ing.

L. Muzikářa
• schválilo nového člena stavebnej komisie Ing.arch R. Palya ako hlavného architekta
• zobralo na vedomie zriadenie poradného orgánu starostu pre výstavbu a urbanistiku v zložení: Ing.arch. Palyo, Prof. Vodrážka 

DrSc, Ing.arch. Fecanín a Ing. Šterbatý
• schválilo prenájom parcely 35/10 a 35/7 pre ŠK Devín na obdobie 10 rokov za 1,-Sk ročne s prednostným právom na uzatvore-

nie ďalšieho prenájmu
• žiada starostu o pozastavenie predaja pozemkov v podhradí a okolí parkoviska a predĺženia existujúcich nájomných zmlúv
• vzalo na vedomie, že po exekúcii majetku 6. 12. 2002 MČ BA Devín nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností
• ukladá kontrolórovi prešetriť správnosť plnenia prijatého uznesenia č.72/2003
• zobralo na vedomie situačnú správu MsP Dúbravka za mesiace 12/2003 a 1-2/2004
• doporučilo k schváleniu návrh VZN Hl. mesta SR Bratislavy „O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými od-

padmi na území Bratislavy
• schválilo plán hlavných kontrolných úloh miestneho kontrolóra na rok 2004
• schválilo VZN 2/2004 o vylepovaní volebných plagátov k voľbám do parlamentu EÚ
• schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov na spoločensko-kultúrne aktivity pri vstupe SR do EÚ
• ukladá kontrolórovi podať správu o správnosti plnenia uznesenia č. 118/2003 so zreteľom na zapracovanie pripomienok poslan-

cov MZ a školskej komisie
• žiada zorganizovať stretnutie zástupcov MČ s magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy z dôvodu vyjasnenia vlastníckych a nájom-

ných vzťahov budovy bývalého amfiteátra

Vybrali sme 
z „denníka 
starostu“
17. marec
Pracovné stretnutie s viceprezidentom 
Policajného zboru J. Spišiakom.
19. marec
Stretnutie so zástupcami prezidentskej 
kancelárie Dáriusom Rusnákom a Anto-
nom Tkáčom.
24. marec
Zadanie „Programu rekonštrukcie činností 
a finančnej a ekonomickej analýzy od roku
1997“.

31. marec
Rokovanie s primátorom Hlavného mesta 
Bratislavy Andrejom Ďurkovským.
1. apríla
Mestské zastupiteľstvo, pracovné stret-
nutie s Ľubom Romanom – županom 
Bratislavského samosprávneho kraja.
8. apríla
Rokovanie s riaditeľom Krajského pozem-
kového fondu.
14. apríla
Porada na zabezpečenie osláv vstupu do 
EÚ.
15. apríla
Rokovanie s Prof. Vodrážkom a Ing.arch. 
Kropilákovou (poradný orgán starostu) – 
Pôsobenie MČ Bratislava-Devín na re-
guláciu stavebného rozvoja územia.

16. apríla
Štátny stavebný dozor – obhliadka stavu 
budovy bývalého amfiteátra.

(am)
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Ako sme volili
Dňa 3. 4. 2004 a konalo Referendum a 
súčastne prvé kolo prezidentských volieb. 
V prípade referenda bola účasť voličov 30% 
(246 hlasov), z toho 207 bolo za, proti 36.
Prvého kola prezidentských volieb sa 
zúčastnilo 439, z celkového počtu 830 
oprávnených voličov. 
Víťazom prvého kola prezidentských vo-
lieb sa v MČ BA Devín stal Eduard Kukan 
s počtom platných hlasov 119. Ďalšie po-
radie Vladimír Mečiar 97, Martin Bútora 
a Ivan Gašparovič zhodne 76 hlasov,
František Mikloško 31, Rudolf Schuster 
22, Ján Králik, Július Kubík a Jozef Šesták 
zhodne po dva hlasy a Jozef Kalman 
a Ľubomír Roman po jednom hlase. Za 
Stanislava Bernáta v našej mestskej časti 
nehlasoval žiaden volič.
V druhom kole za účasti 379 oprávnených 
voličov sa víťazom stal Ivan Gašparovič 
s počtom hlasov 258
Vladimír Mečiar dostal od Devínčanov 
117 hlasov.

(am)

Na slovíčko s…
pánom Rihákom,
majiteľom firmy ALFASTAVBA, s.r.o. a
realizátorom stavebných a údržbárskych 
prác v Devíne

·Aké práce ste počas vašej činnosti pre Miestny 
úrad vykonali pre Devín?
Drobných prác bolo nespočetné množstvo, 
z tých väčších to bola napríklad: oprava 
strechy na radnici, maliarske práce v Dome 
kultúry, prípravné, koordinačné a realizačné 
práce námestia v Devíne na Rytierskej uli-
ci. Finančné náklady za vykonané práce pre 

MČ Devín k 31. decembru 2003 boli vo 
výške 300 000,- Sk.
Aké sú Vaše náklady na prevádzku budo-
vy (bývalé zdravotné stredisko), v ktorej sídli 
Vaša firma a Senior klub Bohumila?
Priame náklady, plyn, elektrina, vodné 
a stočné, k 31. decembru 2003 boli 150 
000,- Sk. Súčastne vykonávame celkovú 
údržbu tejto zanedbanej stavby a jej oko-
lia (kosenie, údržba stromov, oplotenia). 
Senior klub Bohumila sídli v mnou prena-
jatých priestoroch bezplatne. Otvorený je 
trikrát do týždňa a všetky náklady spoje-
né s jeho prevádzkou (voda, kúrenie, elek-
trina) hradí naša firma.
Ďakujeme Vám za rozhovor.

Oznamy
Výluka autobusovej 
dopravy
Z dôvodu konania osláv vstupu SR do 
Európskej únie bude dňa 30. apríla od 
šiestej hodiny rannej obmedzená doprava 
liniek autobusov. Linka číslo 28 bude mať 
konečnú na parkovisku pod hradom Devín 
a linka číslo 29 bude končiť pri pohostins-
tve „Srnčík“. Toto obmedzenie bude trvať 
približne do desiatej hodiny nasledujúce-
ho dňa.

(am)

Prvomájová veterán 
Tatra Rallye Bratislava
Veterán klub TATRA 141 organizuje 
v dňoch 30.4 – 2.5. I. ročník „Prvomájovej 
veterán Tatra Rallye Bratislava“. 
Osedemdesiatkilometrová trasa tejto med-
zinárodnej súťaže automobilových a mo-
tocyklových veteránov povedie histo-

rickým jadrom Bratislavy, Petržalkou, 
časťou Rakúska a bude končiť na úpätí 
Malých Karpát na bratislavskom Kamzíku. 
Devínčania majú možnosť kolónu histo-
rických áut a motoriek, vidieť prvého mája 

okolo jedenástej hodiny. Na parkovisku pod 
naším hradom prevezmú účastníci súťaže 
z rúk pána starostu Jozefa Paczelta pamät-
né listiny. Príďte spoznať kus histórie.

(am)

(am)
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Senior Klub 
„Bohumila“
S príchodom jari sme sa v našom klube 
rozhodli začať zdobiť veľkonočné vajíčka. 
Chceli sme sa naučiť novej technike zdo-
benia, opletanie kraslíc drôtikom. Pozvali 
sme medzi nás ozajstného majstra tejto 
techniky, pani Eriku Majerskú, ktorá nás 

učila ako sa narába s drôtikom a vajíčkom 
a svoju zručnosť predviedla malou výstav-
kou vlastných prác. Boli sme nadšené 
a mali sme radosť z trpezlivosti a poch-
valného slova, ktorým nešetrila. Touto 
cestou by som sa za nás za všetky chce-
la poďakovať nielen pani Erike, ale aj jej 
manželovi za ochotu, príjemne strávený 
deň.

Jana Šimoničová

Obzretie späť alebo čo sa dialo…
Beh Devín - Bratislava
Dňa 4. apríla 2004 panoval pod Devínskym 
hradom čulý ruch. Konal sa tu 57. ročník 
tradičného behu Devín – Bratislava. 
Usporiadateľom a organizátorom podu-
jatia bolo Hlavné mesto SR Bratislava 
a Správa telovýchovných a rekreačných za-
riadení (STARZ). 
Prvý ročník behu za účasti 38 bežcov a pät-
nástich tisícok divákov vo vtedajšej 90-tisí-

covej Bratislave bol v roku 1921. Išlo o vô-
bec prvé atletické podujatie na Slovensku 
s tradičnou nadväznosťou. V roku 1950 
toto bežecké vítanie jari na sedemnásť ro-
kov prerušili. Devín bol pohraničnou obcou 
s ostnatými drôtmi a istý čas, ako mnohí 
ešte pamätajú, sa pod starobylé bralo cho-
dilo na priepustky. Obnovenie tejto tradí-
cie nastalo roku 1971, odkedy sa beh koná 
bez prerušenia každoročne. Rekordom je 
1500 účastníkov v roku 1992.

Tohoročná trasa A sa kvôli rekonštrukcii 
Kremeľskej ulice predĺžila skoro o ki-
lometer. Bežci, ženy i muži spoločne, 
vyštartovali o desiatej hodine z parko-
viska pod Devínskym bralom a vydali 
sa na 13 300 m dlhú trasu, ktorej cieľom 
bolo Národné divadlo v centre Bratislavy. 
Suverénnym víťazom sa stal Miroslav 
Vanko z Obalservisu Košice. 
„Nemal som problémy, nasadil som svo-
je tempo. Do troch kilometrov sa ma držal 
najväčší súper Poliak Dziuba. Potom som 
ho zrazu pri sebe nevidel, tak som si bežal 
po svojom až do konca,“ skonštatoval us-
miaty víťaz. Slovenský reprezentant na vy-
trvaleckých tratiach štartoval z Devína 
štvrtý raz. Premiérovo skončil v roku 1992 
štvrtý, potom trikrát vyhral (1994, 2002, 
2004).
Náš obdiv patrí najstaršiemu účastníkovi 
tohto podujatia, bežcovi s číslom 1000 - 
Tiborovi Vaňovi, ktorému jeho kondičku, 
dobrú náladu a elán závidel nejeden prize-
rajúci. 
Zahanbiť sa nedali ani Devínčania. 
Česť svojej rodnej obci robili: súrodenci 
Kolekovci (Štefan, František a Veronika), 
Pavol Miťko, Michal Gašpar, Jaroslav Proft, 
Jaroslav Soukup, Ladislav Jaško, Ladislav 

Bimbo, Štefan Bimbo a ako jediná zo žien, 
Tatiana Fialová, ktorá vo svojej kategórii 
obsadila krásne dvanáste miesto. Katogóriu 
chlapcov 13. – 15. ročných, ktorých trať 
merala 2600m, zastupovali: Lukáš Mrázik, 
Jaro Proft a Radko Proft. 
Srdečne blahoželáme všetkým, pretože pri-
oritou podujatia neboli vrcholné výkony, ale 
popularizácia behu ako najprirodzenejšej 
športovej aktivity. Nešlo o to zvíťaziť, ale 
zabehnúť určenú trasu a tým prekonať 
samých seba.

Podľa podkladov SME a STARZ 
spracovala Andrea Mrázová

Foto:  autorka
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V jednu marcovú sobotu sa v Dome kultúry 
stretlo asi 20 detí, ktoré mali chuť tvorivo 
stráviť dopoludnie. Keďže Veľká noc klopa-
la na dvere, tieto dielne sa zamerali práve na 
zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov a robe-
nie veľkonočnej výzdoby. Chlapci sa zhŕkli 
okolo pána Zigmunda, ktorý im zručne 
predvádzal, ako sa pletie pravý korbáč – 
šibák z ôsmich vŕbových prútov. Zuzka 
Bőhmová zas ukazovala dievčatám ako sa 
vyškrabávajú vzory do kraslíc a aké zázraky 
sa dajú robiť s voskovkami. Ozdôbky (ktoré 
priniesla Jarka Rumanovská), ktoré si deti 

mohli podľa vlast-
nej fantázie vyzdobiť 
a doma zavesiť na 
vetvičky boli také 
lákavé, že tí menší 
majstri ich chce-
li dokonca ochutnať. 
Jarka Ševčíková si 
ochotne zopakova-
la stredajší výtvarný 
krúžok a pomáha-
la deťom pri lepení, či maľovaní. Najväčší 
úspech mali kraslice opletané drôtom. Toto 

umenie predvádzané 
Jankou Čiernou nez-
lákalo len deti, ale aj 
mnohých dospelých, 
ktorí neodolali a túto 
techniku si chce-
li aspoň skúsiť. Bolo 
to príjemné a zmys-
luplné dopoludnie a 
mne neostáva nič iné 
iba sa všetkým, ktorí 
si našli čas, z celé-
ho srdca poďakovať 
a dúfať, že takýchto 
sobôt bude ešte veľa

(am).

Napísali ste 
nám…
Do redakcie nám prišiel článok pani Kolkovej, 
ktorý reagoval na úvahu zverejnenú vo februáro-
vom čísle. Tento článok je venovaný problemati-
ke prenájmu našej školy a hovorí o plánoch jed-
ného zo záujemcov – Katolíckej cirkvi.
Škola je snáď najdiskutovanejšou témou za pos-
ledných 18 mesiacov. V samotnom mesačníku 

Devínčan sa táto problematika prediskutováva-
la v minulom roku niekoľkokrát. O škole je už 
rozhodnuté a je jasný aj nový nájomca, FOREL 
INTERNATIONAL ELEMENTARY 
SCHOOL, o ktorom jednohlasne rozhod-
la komisia zostavená zo všetkých poslancov 
MZ MČ BA Devín. Prehodnocovanie jednot-
livých uchádzačov je v tejto chvíli asi už bez-
predmetné a namieste by snáď bolo predstaviť 
zámery, filozofiu a metodiku FOREL
INTERNATIONAL ELEMENTARY 
SCHOOL. Do budúceho čísla pripravujeme 
rozhovor s pani Backhingham, riaditeľkou tej-
to školy

stanovisko redakčnej rady

Pravidelne budeme uverejňovať Vaše názo-
ry, postrehy, pripomienky a podnety. Kľúčik 
od schránky je v rukách redakčnej rady a tá sa 
vynasnaží uverejniť všetky články, ktoré budú 
mať svojho odosielateľa, či pseudonym a nebu-
dú obsahovať vulgárne výrazy. Prípadné kráte-

nie článkov nesmie pozmeniť ich obsah. Preto 
Devínčania - píšte o tom, čo sa vám páči, v čom 
vidíte nedostatky, čo a ako by ste chceli zmeniť. 
Uzávierka každého čísla je 20. v mesiaci.
Autorizované články (príspevky podpísané 
autorom) vyjadrujú názor pisateľa a nemusia 
sa zhodovať s názormi redakcie.
Nezabúdajte, že riadková občianska inzer-
cia je bezplatná. Svoje inzeráty v rozsahu naj-
viac dvoch viet môžte hádzať do schrán-
ky „Devínčan“. Inzerujte, predávajte, kupujte, 
vymieňajte…

„Nachádzam sa na Dome kultúry“

Občianska inzercia
Predaj

Predám panelovú garáž, novooplecho-
vanú a izolovanú. Výhodná kúpa.
Tel: 0903/419 925

Veľkonočné tvorivé dieľne
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Kozy strašia
Pohľad na pasúce sa kozičky je niekedy 
celkom romantický. Najmä ak sú niekde 

na lúke pod lesom, kde dotvárajú aj kolo-
rit krajiny.
V okolí záhradkárskej osady Dolné Koruny 
v Devíne však takéto asociácie určite nevy-
volávajú. Práve naopak. Čo by ste poveda-
li, ak by sa vám takmer pred kolesami auta 
znenazdajky objavila koza. A čo by sa moh-
lo stať je jasné a radšej o tom nehovoriť.
Preto toľko oprávnených sťažností auto-
mobilistov. To však nie je všetko. Z oko-
litých strmých svahov sa sypú balvany 
priamo na hlavnú cestu. Prečo? Istý cel-
kom konkrétny občan tu bez povolenia pa-
sie svoje stádo kozičiek a tvrdí, že ich má 
veľmi rád. Len škoda, že im nedopraje 
atraktívnejšie a hlavne bezpečnejšie prost-
redie k ich paseniu a šanteniu. Pri Dolných 
Korunách sa jeho kozy pasú aj v chráne-
nom území Devínska lesostep (ľudový ná-
zov kopca znie Kolimberk). Je tu raritné 
kvetenstvo i živočíšstvo, ktoré tieto kozičky 
bezohľadne ničia. A navyše spôsobujú 
ničivú eróziu.  Aj napriek  informačným ta-
buliam a početným upozorneniam z našej 
strany „pastier“ nedáva najavo, že by si ctil 
nejaké oficiálne zákonné predpisy.
Mestská časť vzhľadom na početné 
sťažnosti danú vec postúpila na Mestskú 
políciu v Dúbravke. Zatiaľ sa oficiálne ne-
vyjadrili (list sme zaslali 17.3. t.r., takže 
majú ešte časovú rezervu). Na telefonický 
dotaz  reagovali v tom zmysle, že na veci 
pracujú a problémovú lokalitu už boli 
obhliadnuť.
Ako celá záležitosť  dopadne vás budeme 
informovať.

I.Ondrášek, E.Weiglová 

Prvá etapa 
rekonštrukcie 
za nami
Firma SKS Aquastav, a.s. Bratislava zavŕšila 
prvú etapu rekonštrukcie našej hlavnej cest-
nej komunikácie. Za jeden a pol mesiaca 
položili 570 metrov vodovodného potrubia 
DN 300 a urobili 61 prípojok. Nebyť zlého 
počasia, je táto etapa ešte kratšia. Firma nie 
je nováčikom a má dobré meno. Od svojho 
vzniku v roku 1990 opravila drvivú väčšinu 
vodovodov v Bratislave. Jednotlivé domové 
prípojky sa mali kopať, 
no pre narušenú stati-
ku niektorých domov sa 
pretláčali takzvanou bez-
rozkopávkovou metódou. 
Podľa informácie 
JUDr. Igora Huliča, 
spolumajiteľa firmy
SKS Aquastav, a.s. je 
táto metóda zložitejšia 
a drahšia, navŕšenie 
finančných nákladov však
prebrala firma na seba.
Okrem spomenutého navyše zadarmo uro-
bila prístupové cesty – preklady ku garážam 
domov. Na spoločnej koordinačnej pora-
de navrhla firma SKS Aquastav, a.s., aby
sa namiesto betónových rúr určených pre 
dažďovú kanalizáciu použili rúry z PVC, čo 
by značne skrátilo termín pre odovzdanie 
stavby. „Chcel by som sa poďakovať za vý-
bornú spoluprácu starostovi Devína, páno-
vi Paczeltovi, ktorého ústretovosť umožnila 

parkovať stavebným mechanizmom v areá-
li Jazdeckého klubu. Takto sme nemuseli s 
nákladným vozidlami denne dochádzať do 
Devína,“ uviedol na záver Dr. Hulič.
V ďalšej etape rekonštrukcie nastupuje fir-
ma Trubostav, a.s., ktorej úlohou bude 
položenie odtokov pre dažďovú vodu, osa-
denie nového verejného osvetlenia, ako i 
konečná povrchová úprava vozovky.

(am)

Nový model 
autobusu

Na jeden jediný deň sa na Devíne objavil 
nový, doposiaľ nevidený, model autobusu. 
Chceli sme sa dozvedieť niečo viac a tak 
sme sa obrátili na najkompetentnejších 
– Dopravný podnik Bratislava, a.s. Pán 
Peter Bakič, vedúci prevádzky Bratislava-
Krasňany, nám vysvetlil, že ide o skúšobnú 
prevádzku českého výrobku firmy SOR
Libchavy - SOR BN 12. Prvýkrát bol 
predstavený verejnosti minulý rok na 
Autosalóne Nitra a tretieho mája sa chystá 
na prezentáciu do Londýna. Nízkopodlažný 
autobus má kapacitu 129 miest. Jedny zo 
štyroch dverí na obsluhu cestujúcich majú 
vyklápaciu plošinu, čo umožňuje nekom-
plikovaný prevoz nielen kočíkov s deťmi, 
ale i invalidných vozíkov. Po technickej 
stránke je vybavený motorom IVECO 
EURO 3 a americkou päťstupňovou pre-
vodovkou Alison. Momentálne sa po-
rovnáva jeho spotreba na viacerých 
linkách. Na žiadosť Dopravného podniku 
Bratislava, a.s. ho upravili na kopcovitý te-
rén, čiže v prípade kúpy bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou premávať na Dlhé 
Diely. 

(am)

Všimli sme si
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Devínsky cech a 
jeho plánovaný 
stánok
Živnostenské spoločenstvo Devínsky cech 
je občianskym združením podnikateľov na 
území MČ Bratislava – Devín. Cieľom ce-
chu je podporovať vzdelávanie a spoločné 
záujmy podnikateľov v prospech ich reali-
zácie, chrániť duchovné hodnoty a tradí-
cie živností a podnikania. Devínsky cech 
nemá v súčasnosti úplnú registráciu, nie 

všetci podnikatelia sú našimi členmi. Hoci 
náš cech nehospodári s veľkým majetkom, 
pomohol viacerým členom, či už formou 
finančnej pomoci, nákupom prevádzkové-
ho zariadenia i prvotným nákupom tovarov. 
Pôžičky boli poskytnuté v rozmedzí od 15 
do 50 tisíc. Okrem pôžičiek cech pri výz-
namných dňoch priamo podporuje orga-
nizovanie kultúrnych podujatí. Prostriedky 
získavame z 2% podielu dane z príjmov, 
členských a dobrovoľných príspevkov. 
Dávnou myšlienkou cechu bolo postaviť 
vlastný stánok, v ktorom by propago-
val činnosť a výrobky jednotlivých členov 
spolku. Plánované sa stáva skutočnosťou a 

v najbližšej dobe vyrastie pod Devínskym 
hradom malá zrubová chatka.
Radi medzi nami privítame záujemcov, 
ktorí by chceli rozšíriť rady našich členov.

Ing. František Gucký

Vážení spoluobčania, milí rodičia,
Znovu sa Vám prihováram, chcem Vás 
upozorniť a zároveň pozvať na vyvrcho-
lenie nášho projektu “Čo hýbe Európou”, 
ktorý vznikol ako viete vlani medzi našou 
ZŠ Kremeľská 2 a VS Hainburg. Aj keď 
som sa rok neozvala, spolupráca naďalej 
úspešne pokračuje. Usporadúvame stret-
nutia a vykonávame rôzne aktivity, ktorých 
zavŕšenie bude opäť na oboch brehoch 
Dunaja 30. apríla 2004 o 10 hodine, teda 
symbolicky v predvečer nášho vstupu do 
Európskej únie. 

Je na mieste, aby som ja zhodnotila našu 
spoluprácu. Za minulý rok je o čom 
hovoriť. Vyhrali sme druhé miesto spo-
medzi 1600 projektov, ktoré prebieha-
li v celom Rakúsku. Naša “delegácia” bola 
pozvaná a zúčastnila sa na slávnostnom 
vyhodnotení vo Viedni a na slávnostnom 
bankete v Badene. Tento rok už je tiež 
čo hodnotiť. Naši rakúski priatelia nám 
všemožne pomohli: dodali nám učebné 
pomôcky, školské lavice, tabule, projekto-
ry. V rámci spolupráce s JRK dostávajú naši 
žiaci mesačne mládežnícke časopisy, kto-

ré využívame na hodinách nemeckého ja-
zyka. Akciou 30. apríla chceme zavŕšiť 
našu spoluprácu slávnostným programom 
našich žiakov a učiteľov. Program sa bude 
prelínať z jedného brehu Dunaja na druhý. 
Samozrejme úspech akcie by nebol možný 
bez finančnej podpory Miestneho úra-
du a podpory všetkých Vás, ktorých tou-
to cestou srdečne pozývame. Príďte sa opäť 
pozrieť aké máme šikovné deti a podpor-
te ich svojou prítomnosťou a možno i pek-
ným slovom.

Zuzana Hanzlovičová

Projekt “Čo hýbe Európou”
spolupráca škôl Devín - Hainburg

Záhradkár
Kvetinová záhradka
Apríl - máj je dobou pre výsadbu semien 
mnohých letničiek, ktorých je v obchodoch 
bohatá ponuka. Pre ich rýchly a úspešný 
vývoj musíme letničkám poskytnúť všetky 
potrebné podmienky uvedené na ich oba-
le. Dodržanie podmienok nám zabezpečí 
bohaté kvitnutie, ktorým nás potešia počas 
celého vegetačného obdobia. 
Letničky vysádzané z priesad vysádza-
me tak ďaleko od seba, aby nám čo najskôr 
vytvorili súvislý porast. 
Záhon trvaliek je však lacnejší ako záhon 
letničiek. 
Trvalky, ak si vieme vybrať druhy kvitnutím 
na seba naväzujúce, nám zdobia záhradku 

od skorej jari do neskorej jesene. 
Trvalky kvitnúce v apríli: primulky, sirôtky, 
hyacinty, narcisy, tulipány. 
Máj: je mesiacom kosatcov (kvitnú až do 
júna), kvitnú i floxy, konvalinky, klinčeky,
pivonky. Efekt narcisov a tulipánov nám 
ešte trvá. 
Zeleninová záhradka
V apríli a máji čakajú pripravené hriadky 
hlavne na výsadbu semien, napr.: póru, ci-
bule, mrkvy, pastrnáku, petržlenu, čierneho 
korenia, redkvičiek, sadiť môžeme i cibuľu 
sadzačku a hlávkový šalát.
V máji po “zmrznutých svätých” na vy-
hnojené záhony vysádzame priesady pa-
radajok, papriky, kalerábu, skorej kapusty, 
karfiolu,vysádzame i fazulu, lahôdkovú ku-
kuricu, špargľovú tekvicu a uhorky. 

Ovocná záhradka
Nezabúdajme na hnojenie starších 
ovocných stromov. Jednoduché je hnojenie 
Cereritom alebo maštalným hnojom, ktorý 
zapracujeme do zeme. 
Prihnojovať môžeme i drobné ovo-
cie a to: Jahody, ríbezle, egreše, maliny i 
vinič holubím alebo hydinovým trusom. 
Prekvasaný trus (v malom množstve vody) 
riedime 1:10 (1 diel kvaseného trusu do 10 
dielov vody). Po vsiaknutí hnojiva a ob-
schnutí vrchnej časti zeminy je potrebné 
pôdu ihneď prekopať. 
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