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Od posledného rozhovoru so starostom Devína, ktorý
sme uverejnili v našich novinách, uplynuli dva mesiace. Za
tento čas sa udialo niekoľko dôležitých zmien. Ako ich
hodnotí starosta Jozef Paczelt? Čítajte v rozhovore.

Miestne zastupiteľstvo schválením nových zá-
sad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej
časti a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy,
zvereným do správy mestskej časti, rozhodlo o
obmedzení vašich kompetencií v oblasti prijímania
darov pre mestskú časť. Znamená to, že ak bude
sponzor chcieť venovať mestskej časti finančný ale-
bo iný dar, musí to schváliť miestne zastupiteľstvo.
Čo si o tejto zmene myslíte?

–Považujem to za jeden z ďalších nepremyslených či-
nov časti nášho zastupiteľstva, a nech už bola motivácia na
tento krok akákoľvek, môže mať pre Devín veľmi nepríjem-
né následky. Je priam bizarné, že miesto čarovného slovíč-
ka ĎAKUJEM, by mali tí, ktorým naozaj záleží na budúc-
nosti mestskej časti, ponižujúco čakať na odsúhlasenie daru
miestnym zastupiteľstvom. Obávam sa, že pre mnohých to
bude neprijateľné. Hodnotím to ako krátkozraké riešenie
bez uvedomenia si dopadu na Devín a potenciálne ohroz-
enie vitálnych funkcií našej mestskej časti. Okrem toho pri-
pomeniem, že kompetencie starostu vyplývajú priamo zo
zákona.

Podľa vašich slov je reálne, že by Devín mohol
prísť o dary, ktoré potrebuje. Existuje nejaká mož-

nosť ako pomôcť tejto situácii z vášho pohľadu?
– Mrzí ma, že ako starosta sa musím snažiť vyriešiť situ-

áciu, do ktorej Devín dostala, respektíve môže dostať, časť
poslancov miestneho zastupiteľstva. Preto som rozhodnutý
hľadať riešenie iným spôsobom, napríklad založením nad-
ácie, určenej pre rozvoj, obnovu a kultúru našej mestskej
časti. Nadácie, v ktorej bude darcom poskytovaná prime-
raná vďaka a dôstojnosť za ich veľkorysosť.

Materiál o zásadách hospodárenia hovorí, že
miestne zastupiteľstvo okrem iného schvaľuje bez-
platné postúpenie pohľadávky nad 5 000 Sk, od-
pustenie pohľadávky nad 5 000 Sk, odpúšťanie
pohľadávok fyzickým a právnickým osobám, pri-
jatie a poskytnutie úveru, pôžičky, prevzatie dl-
hu... Čo si myslíte o týchto zásadách všeobecne?

- Beriem na vedomie rozhodnutie miestneho zastupiteľ-
stva s nádejou, že si uvedomujú plný zodpovednostný do-
pad za ich schválenie. Ako som už naznačil, mnohé sú ne-
premyslené, neakceptujú pohľad do budúcnosti, nevidia
možné dôsledky a zbytočne zaťažia, už i tak vyťažený, apa-
rát miestneho úradu. Hodnotu a výsledok ich dvojročnej čin-
nosti v plnej nahote prezentovali na verejnom zhromažde-
ní, o ktorom si prítomní mohli vytvoriť svoj vlastný názor.

Na záver by som rád všetkým Devínčanom
zaželal úspešný a pokojný rok 2005, veľa pozi-
tívnych myšlienok a činov v súkromnom aj v pra-
covnom živote. (sab)

Zastupiteľstvo obmedzilo starostovi kompetencie

Vianočná výzdoba radnice. Sviatka-
mi dýcha aj interiér.  

text a foto: (s)

Foto: (s)

Veľa úspechov, zdravia a spokojnosti v roku 2005 
všetkým čitateľom Devínčana želá redakcia.
Veľa úspechov, zdravia a spokojnosti v roku 2005 
všetkým čitateľom Devínčana želá redakcia.

Devín môže prísť o potrebné dary
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Dôležité kontakty
MMiieessttnnyy  úúrraadd  BBrraattiissllaavvaa  --  DDeevvíínn

KKrreemmeeľľsskkáá  3399
884411  1100  BBrraattiissllaavvaa  4466

TTeell..::  0022  //  66002200  22551111,,  66002200  22551177
FFaaxx::  0022  //  66557733  00330099

sseekkrreettaarriiáátt  ssttaarroossttuu,,  ppooddaatteeľľňňaa
tel.: 02 / 6020 2511 

rreeffeerráátt  eekkoonnoommiicckkýý
tel.:02 / 6020 2518

sspprráávvaa  ddaanníí  aa  ppooppllaattkkoovv
tel.: 02 / 6020 2515 

rreeffeerráátt  sspprráávvnnyy,,  ppookkllaaddňňaa
tel.: 02 / 6020 2517 

rreeffeerráátt  vvýýssttaavvbbyy,,  úúzzeemmnnééhhoo  
pplláánnoovvaanniiaa  aa  ppaammiiaattookk
tel.: 02 / 6020 2513 

rreeffeerráátt  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttrreeddiiaa  
aa  oocchhrraannyy  kkrraajjiinnyy

tel.: 02 / 6020 2521 

stránkové hodiny
pondelok 9.00 h - 12.00 h 13.00 h - 17.00 h
streda 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
piatok 8.00 h - 12.00 h

SSppoollooččnnýý  ssttaavveebbnnýý  úúrraadd
ul. Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava

email: mudnv@posta.sk
tel.: 64 53 83 68 
fax: 64 53 81 11

úradné hodiny 
pondelok 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 17.00 h
streda 8.00 h - 12.00 h 13.00 h - 16.00 h
štvrtok 8.00 h - 12.00 h

KKnniižžnniiccaa  
otváracie hodiny

utorok 11.00 h - 15.00 h
štvrtok 15.00 h - 19.00 h

Do vašej pozornosti

Uznesenia z 30. mimoriadneho za-
sadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Devín, ktoré sa uskutočnilo
24. novembra 2004:

Uznesenie č. 188/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – De-

vín v zmysle ust. § 13 ods. 7 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

A/ potvrdzuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Bratislava – Devín číslo
177/2004, ktorým boli schválené "Zá-
sady hospodárenia s vlastným majet-
kom mestskej časti a s majetkom Hlav-
ného mesta SR Bratislavy zvereným do
správy mestskej časti Bratislava – Devín"

B/ ukladá prednostovi miestneho
úradu

1. zabezpečiť dodržiavanie platné-
ho Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava
– Devín

Termín: priebežne
2. zabezpečiť odstránenie formál-

nych a vecných chýb v platnom Roko-
vacom poriadku MZ MČ BA Devín a je-
ho aktualizovanie v súlade so všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi a
predloženie na schválenie miestnemu
zastupiteľstvu

Termín: k najbližšiemu riadnemu za-
sadnutiu MZ

Uznesenie č. 189/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín
v súlade s ustanovením § 11b záko-

na č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov

A/ zvoláva
verejné zhromaždenie obyvateľov

mestskej časti Bratislava – Devín na deň
9. decembra o 18. hodine v Rytierskom
dome (dom kultúry) s nasledovným
programom:

1. informácia poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava
– Devín, mestského poslanca o ich čin-
nosti a o činnosti jednotlivých komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava – Devín

2. informácia o cezhraničnom pro-
jekte Devín – Hainburg

B/ ukladá prednostovi miestneho
úradu

- zabezpečiť prenájom spoločenskej
sály v Rytierskom dome v určený termín
konania verejného zhromaždenia

- prezenčnú listinu
C/ žiada
o účasť prednostu miestneho úradu

na verejnom zhromaždení

Uznesenie č. 190/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – De-

vín v súlade s ust. § 51 ods. 2 zák. č.
346/1990 Zb. o voľbách do samo-
správy obcí v znení neskorších predpi-
sov vyhlasuje

Ing. Ignáca Koleka za poslanca
miestneho zastupiteľstva MČ BA – De-
vín

Uznesenie č. 191/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – De-

vín ruší uznesenie č. 180/2004 k za-
bezpečeniu voľby miestneho kontrolóra
z dôvodu zanedbania zákonnej povin-
nosti starostom MČ a prednostom MÚ.

– starosta uznesenie pozastavil v
zmysle § 12 a §13 zákona o obecnom
zriadení

Uznesenie č. 192/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – De-

vín 
A/ berie na vedomie 
nesplnenie podmienok p. Ignácom

Kolekom, miestnym kontrolórom podľa
ust. § 30a ods. 5 zákona č. 369/2004
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov do 1. ok-
tóbra 2004 a v zmysle citovaného zá-
konného ustanovenia má sa za to, že sa
v tento deň svojej funkcie vzdal.

B/ schvaľuje
1. vyhlásenie voľby kontrolóra Mest-

skej časti Bratislava – Devín podľa ust. §
18a zákona č. 369/2004 Z. z. na deň
konania 10. január 2005 o 8.00 h v za-
sadačke miestneho úradu

2. spôsob a vykonanie voľby kon-
trolóra podľa ust. § 18a ods. 3 cit. zá-
kona s hlasovaním verejným

C/ určuje
- pracovný úväzok kontrolóra – dĺž-

ku pracovného času 20 hodín týždenne
(pracovný pomer na kratší pracovný
čas)

- plat kontrolóra vo výške vypočíta-
nej podľa ust. § 18c ods. 1 a 2 zák. č.
369/2004 Z. z.

- súčasti prihlášky kandidáta na
funkciu miestneho kontrolóra: profesijný
štrukturovaný životopis, doklad o vzde-
laní, odpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, čestné vyhlásenie o
pravdivosti všetkých údajov uvádza-
ných v prihláške

D/ ukladá prednostovi miestneho
úradu

- zabezpečiť oznámenie voľby
miestneho kontrolóra Mestskej časti Bra-
tislava – Devín dňa 10. januára 2005
v zmysle príslušného zákonného usta-
novenia, a to vyhlásením na úradnej ta-
buli a spôsobom v mieste obvyklým, na
internetovej stránke MČ Bratislava – De-
vín, v Bratislavských novinách a v den-
níku SME.

Termín: ihneď po zverejnení uznese-
nia

- zabezpečiť spôsob a vykonanie
voľby miestneho kontrolóra podľa ust. §
18a ods. 3 zák. č. 369/2004 Z. z.

Z rokovania miestneho zastupiteľstva

V súlade s prijatou koncepciou fiškálnej decen-
tralizácie bol prijatý zákon č.582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Zákon nado-
budol účinnosť 1. 11. 2004 a upravuje dane, ktoré
môže obec ukladať.

Správu dane z nehnuteľností pre rok 2005 vykonáva pre
Hlavné mesto SR Bratislavu mestská časť (znenie všeobecne zá-
väzného nariadenia Hl. mesta SR Bratislavy nájdete na infor-
mačných tabuliach a na nástenke miestneho úradu - pozn. red.).
Mestská časť rozhoduje a vykonáva správu miestnych daní: da-
ne za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, okrem

miestnych komunikácií I. a II. triedy, dane za predajné automa-
ty a dane za nevýherné automaty. 

Od budúceho roka pribudne aj nový okruh daňovníkov, kto-
rí boli doteraz od platenia dane z nehnuteľností oslobodení. To
znamená, že daňovníkmi dane z nehnuteľnosti budú aj štátne
organizácie, vyššie územné celky, cirkvi a pod.

Daňovník dane z nehnuteľností je povinný podľa tohto zá-
kona podať daňové priznanie od 1. 1. 2005 do 28 .2. 2005.
Touto cestou chceme vyzvať všetkých daňovníkov, aby si nene-
chávali podanie daňového priznania na poslednú chvíľu a
predišli tak vytváraniu dlhých radov a zbytočnej nervozite na
Miestnom úrade v Devíne. (we)

Nové dane od roku 2005
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Zasadnutie kontrolórov
Zasadačka miestneho úradu nie

je len miestom rokovaní zastupiteľ-
stva. V piatok 26. novembra sa tu
uskutočnilo zasadnutie Regionálne-
ho združenia hlavných kontrolórov.
V priestoroch úradu ich krátkym pre-
javom privítal aj starosta Devína Jo-
zef Paczelt.

Nový poslanec
Namiesto Ivana Gajdoša, ktorý

sa vzdal funkcie poslanca miestne-
ho zastupiteľstva nastúpil Ing. Ignác
Kolek.

Miestne zastupiteľstvo
Vo štvrtok 16. decembra sa usku-

točnilo riadne zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Prvým bodom progra-
mu bol poslanecký sľub Ing. Ignáca
Koleka. Ďalej poslanci rokovali naj-
mä o prijatí sponzorských darov pre
dôchodcov, rozpočtovom provizóriu
na rok 2005, o všeobecne záväz-
nom nariadení o miestnych daniach,
o stanovisku k návrhu územného
plánu Hl. mesta SR Bratislavy, o situ-
ačnej správe mestskej polície za
uplynulé mesiace a v bode rôzne o
budúcnosti domu kultúry. Väčšina
poslancov schválila návrh zmluvy o
prenájme pozemku (detské ihrisko)
pri materskej škole pre Športový klub
Devín, a to aj napriek sťažnostiam ro-
dičov detí, ktoré materskú školu na-
vštevujú a personálu materskej školy.
Tí, ktorých sme oslovili, sa k tomuto
problému odmietajú verejne vyjadriť,
pretože sú z celého vývoja situácie
už absolútne znechutení (považujú
to za nepochopiteľné) a nevidia šan-
cu na zmenu. Prijaté uznesenia uve-
rejníme v budúcom čísle Devínčana.

Voľba kontrolóra
V pondelok 10. januára o 8.00

h sa v zasadačke Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava – Devín
uskutoční vyhlásenie voľby kontro-
lóra mestskej časti.

Zimná údržba
Multikára na zimnú údržbu je

pripravená na typické výčiny poča-
sia, nemali by sa v tejto oblasti vy-
skytnúť žiadne problémy.

Čisto aj pred prahom
Vážení spoluobyvatelia, prosí-

me vás, aby ste dbali o čistotu a po-
riadok nielen vo svojich obydliach,
ale aj pred nimi. Burina a nepoza-
metaný chodník nielenže špatí váš
dom, ale znepríjemňuje život všet-
kým Devínčanom a návštevníkom.

(red)

V skratke

Sociálna komisia pri Miest-
nom zastupiteľstve Mestskej
časti Bratislava - Devín pracuje
pod vedením Zdeny Janotovej
necelý rok. 

Hlavnými cieľmi komisie je riešenie
problémov sociálne slabších obyvate-
ľov Devína, snaha o riešenie bytových
otázok, prípadne pomoc pri iných
druhoch sociálnych problémoch oby-
vateľov. Komisia je vlastne iniciatívny
poradný orgán, teda jej ďalšou funk-
ciou je zaujímanie stanovísk k jednot-
livým bodom rokovania miestneho za-
stupiteľstva. 

Členmi komisie sú: Oľga Mi-
kulášová, Melánia Orelová,
Dávid Lupták, Dávid Prokop a
Erika Majerská. 

Využívajú Devínčania mož-
nosť komunikácie a rieše-
nia problémov prostredníc-
tvom vašej komisie? S čím
sa zvyknú na vás obracať?
- Žiaľ, Devínčania s našou komi-

siou komunikujú len veľmi málo.
Chcela by som ich aj touto cestou
vyzvať, aby sa na nás obrátili, keď
majú nejaký problém, spadajúci do
našej oblasti, pretože, keď nebudú

hovoriť, nebudeme, samozrejme, ve-
dieť ani pomôcť. Na miestnom úra-
de je poverený pracovník, ktorý evi-
duje žiadosti a snaží sa ich riešiť
(pomoc v hmotnej núdzi, pri naro-
dení a úmrtí). V prípade, keď nie je
riešenie jednoznačné, žiadosť po-
stúpi našej komisii. K niektorým
problémom dáva komisia vyjadre-
nie, prípadne ich postúpi na rokova-
nie miestneho zastupiteľstva. Počas
môjho vedenia tejto komisie sme za-
znamenali iba jednu žiadosť, a tú
sme sa snažili riešiť. 

Čo považujete za pálčivý
problém v sociálnej sfére v
Devíne?
- Vážnym problémom je lekárska

starostlivosť. Máme veľa obyvateľov,
ktorí túto službu súrne potrebujú. Hoci
v dome kultúry bola vybudovaná no-
vá ordinácia praktickej lekárky, oby-
vatelia sa sťažujú, že lekárka neordi-
nuje tak, ako by mala. Tento problém
je v štádiu riešenia a dúfam, že v krát-
kom čase bude aj odstránený.

Aké sú vaše ďalšie ciele do
blízkej budúcnosti?
- Naša komisia podala návrh na

zriadenie opatrovateľskej služby v De-
víne. Dúfam, že sa nám to podarí. O
možnom využití tejto služby budeme
občanov včas informovať. V spolu-
práci s miestnym úradom, miestnym
zastupiteľstvom a klubom dôchodcov
sa chceme podieľať na pokojnom ži-
vote všetkých v našej mestskej časti.
Touto cestou chcem poďakovať všet-
kým, ktorí vlastným úsilím, alebo fi-
nančným príspevkom, pomohli pre
dôchodcov zrealizovať plavbu loďou
a vianočné stretnutie.

(sab)

Predstavujeme sociálnu komisiu

Pálčivý problém – lekárska starostlivosť

Zdena Janotová - predsedkyňa sociálnej
komisie

V minulom čísle sme vás in-
formovali o kolaudácii Kre-
meľskej ulice, ktorá mala byť
už 1. decembra. V čase, keď
už boli noviny v tlači, nastali
zmeny a odovzdanie zrekon-
štruovanej cesty bolo presu-
nuté až na polovicu decem-
bra.

V tomto období bolo na základe
žiadosti z vážnych dôvodov rozhod-
nuté o premiestnení jednej zo zastá-

vok na strane Kremeľskej smerom do
centra. V okolí pôvodných zastávok
bola realizovaná aj špeciálna úpra-
va vystuženia vozovky, aby sa pred-
išlo tvorbe vyjazdených stôp po au-
tobusoch. Táto úprava nie je však pri
premiestnenej zastávke.

Odovzdávanie sa uskutočnilo v
pondelok 20. decembra za prítom-
nosti primátora Bratislavy Andreja
Ďurkovského. Mestskú časť reprezen-
toval a krátky príhovor predniesol zá-

stupca starostu Rastislav Kunst. Od
tohto dňa bola upravená aj trasa
mestskej hromadnej dopravy. Vede-
nie základnej školy v Devínskej No-
vej Vsi na ulici I. Bukovčana sa spolu
s učiteľkou, Devínčankou Zuzanou
Hanzlovičovou výrazne pričinilo o
úpravu trasy autobusu č. 28 - predĺ-
ženie trasy v Devíne v ranných a po-
poludňajších hodinách.

(s)

Nekonečná rekonštrukcia?
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Prečo ste sa rozhodli zo-
brať do rúk výstavbu v Devíne
– na Lomnickej ulici? 

– Hlavným bol potenciál, ktorý to-
to územie nepochybne má. Náš
klient, ktorý je majiteľom pozemku,
hľadal možnosť zvýšenia jeho hodno-
ty a teda zhodnotenia svojej investí-
cie. Po konzultáciách s odborníkmi o
možnostiach využitia tohto územia a
po rozhovoroch aj so zástupcami sa-
motného Devína o jeho potrebách a
predstavách ďalšieho rozvoja tejto
mestskej časti, sme podľa mňa vybra-
li projekt, ktorý bude vyhovovať všet-
kým stranám.

Hrá v tejto oblasti úlohu aj
váš osobný vzťah k Devínu?
Aký je?

– Môj vzťah k Devínu by som roz-
delil do dvoch rovín, ktoré sa však
veľmi silno ovplyvňujú. Nemôže ma

neoslovovať história, ktorá tu doslova
dýcha na každého návštevníka. Silný
dojem ešte zvýrazňuje príroda, do
ktorej je Devín vsadený. Druhou rovi-
nou je pohľad developera. Práve kvô-
li jedinečnosti tohto územia je pre mňa
obrovskou výzvou realizovať tu pro-
jekt, ktorý by citlivo zapadol do tohto
kontextu, nenarušil by ho. Ale práve
naopak, obyvateľom domov, ktoré tu
vyrastú, by mal dať možnosť naplno
absorbovať tieto dojmy a pocity. Aby
sa tak stali novými Devínčanmi, a aby
ich Devín prijal.

Na verejnom stretnutí
obyvateľov so starostom, na
ktorom ste boli jedným z hos-
tí, ste uviedli, že projektová
dokumentácia k spomínanej
výstavbe bude už v januári –
februári k nahliadnutiu. Môže-
te priblížiť našim čitateľom

ako bude táto oblasť vyzerať
po dokončení výstavby, aké
možnosti ponúkne Devínča-
nom? 

- To v tejto chvíli nie je celkom mož-
né. Našim cieľom je totiž pripraviť kva-
litné pozemky, pripraviť cesty, siete, in-
fraštruktúru v jedinečnej lokalite a ná-
sledne ich ponúknuť pre individuálnu
bytovú výstavbu, ktorá však bude
podliehať istým pravidlám. Domy te-
da nebudeme stavať my. Myslím, že v
prípade rodinného domu si každý
majiteľ chce dať postaviť dom tak,
aby najlepšie spĺňal jeho predstavy a
potreby, a nebolo by vhodné nútiť
zákazníkom našu predstavu, keď tá
ich môže byť celkom iná. Na druhej
strane ale každý projekt bude musieť
spĺňať určité kritéria tak, aby citlivo za-
padol do existujúceho prostredia De-
vína a neznehodnotil ho. 

Kedy odhadujete, že by
mohla výstavba začať?

- V druhej polovici budúceho roka
a približne do roka od jej začiatku by
mali byť parcely pripravené. Individu-
álna výstavba už potom bude závi-
sieť od jednotlivých majiteľov pozem-
kov.

(sab)

Spoločnosť J & T GLOBAL sa okrem mnohých iných aktivít zaobe-
rá aj realitnými projektmi – pripravuje napríklad novú zástavbu bra-
tislavského podhradia, výstavbu v Karlovej Vsi a ďalšie. Zmien by
sa pod taktovkou tejto spoločnosti mala dočkať aj lokalita Lomnic-
kej ulice v Devíne. Rozprávame sa o nich s Ing. Petrom Korbačkom,
predsedom predstavenstva spoločnosti J & T GLOBAL. 

Rozhovor mesiaca

SLOVENSKO – MORAVA

O výstavbe na Lomnickej ulici s Ing. Petrom Korbačkom

Projekt, ktorý citlivo zapadne

Spolok priateľov staroslávneho De-
vína s potešením prijal návrh Kráľov-
ského rádu Moravských rytierov sväté-
ho Rastislava a Kolumbana so sídlom v
Brne na možnú spoluprácu pri
rozvíjaní duchovného de-
dičstva našich predkov. 

Dejiny boli, sú a
budú prítomné v kaž-
dom čase, môžeme
teda s nimi viesť i dia-
lóg. Potvrdzujú nám,
že Slováci a Morava-
nia majú a verím, že i
budú mať vždy, veľa spo-
ločného. Územie Moravy a Slo-
venska sa stalo jadrom Veľkej Moravy
– prvého slovanského štátu. Spájala
nás, a stále spája, idea misie solún-
skych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Zažali svetlo vzdelanosti v slovanskej
reči. V roku 2005 uplynie 1120. výro-
čie úmrtia sv. Metoda, ktorý zomrel 

6. apríla 885 na Velehrade vo veku
sedemdesiat rokov. Bol pochovaný vo
svojom katedrálnom chráme, za ktorý

sa pokladá v Mikulčiciach odhale-
ná trojloďová bazilika. Sv.

Cyril a sv. Metod boli
vyhlásení pápež-

ským listom za pat-
rónov Európy. Ľa-
liový kríž je sym-
bolom sv. Márie,
ochrankyne Mo-

ravanov, ktorá je i
patrónkou Sloven-

ska. Postavenie tohto krí-
ža na vrchole Náklo u Milo-

tic v okrese Hodonín nie je náhodné.
Vrchol Náklo je najvyšším bodom Dol-
nomoravského úvalu, ktorý je najvý-
znamnejším miestom veľkomoravských
nálezov. Mnohé argumenty naznaču-
jú, že by mohlo ísť o doposiaľ nenáj-
dený Velehrad Veľkej Moravy. 

Spolok priateľov Staroslávneho De-
vína požiada o spoluprácu pri osla-
vách Všeslovanského dňa na Devíne
priateľov z Moravy. Verím, že nájdeme
spoločnú reč a Všeslovanský deň v ro-
ku 2005 bude dôstojnou oslavou na-
šich ideí. 

Pavlína Rumanovská

Ako sa zbaviť autovraku
Odstraňovanie starých vozi-

diel (v ich kategórii môže byť aj
novšie, príp. zdemolované havá-
riou, vizuálne vykazujúce znaky
odpadu) v Devíne bude mať na
starosti autorizovaná firma Auto –
AZ, spol. s r.o. so sídlom v Zoho-
re. Jednoznačnou prioritou je pre
nás finančný zreteľ. Odstraňova-
nie vrakov kategórie M1 a N1,
prepravu starých vozidiel na ur-
čené parkovisko, jeho umiestne-
nie, zisťovanie držiteľa starého vo-
zidla, určenie ceny starého vozid-
la vykoná firma bezodplatne.

Pokiaľ ojazdené auto nechce-
te, v zmysle platných predpisov
treba dopravnému inšpektorátu
(na Kopčianskej ul. v Petržalke)
predložiť žiadosť o jeho vyrade-
nie z evidencie vozidiel. Ak si sta-
ré vozidlo chcete ponechať, je
potrebné predložiť aj čestné vy-
hlásenie. Na vlastné náklady ho
potom treba do 30 dní od vyra-
denia z evidencie odstrániť z
miesta, na ktorom poškodzuje ži-
votné prostredie. Pokiaľ tak neu-
robíte, miestny úrad vás o pred-
metnom zásahu písomne vyrozu-
mie.

Odstraňovanie autovrakov nie
je pre obyvateľov bezplatné, po-
kiaľ však jeho majiteľ odovzdá
auto na vlastné náklady spraco-
vateľovi, patrí mu tzv. motivačný
príspevok vo výške 1000 Sk. Po-
kiaľ je auto novšie, prípadne iba
zničené po havárii, spracováva-
teľ môže vlastníkovi zaplatiť aj
vyššiu sumu – výkupnú hodnotu. Z
toho sa dá uhradiť aj prípadné
odtiahnutie vozidla do zariade-
nia.

Nenechávajte auto, o ktoré ste
stratili záujem na verejnom prie-
stranstve. Ak je odstavené viac
než 30 dní, zohorská firma v spo-
lupráci s mestskou časťou, prípad-
ne aj políciou auto odtiahne. Reš-
pektujte preto písomné upozorne-
nia nášho úradu, lebo pokuty sú
vysoké (od 5000 – do 20 000
Sk, pre podnikateľov aj do dvoch
miliónov). Odstavený autovrak sa
dá identifikovať aj bez ŠPZ. Ak sa
tak stane do roka, majiteľ kom-
pletne hradí všetky finančné po-
ložky, v súvislosti s odstraňovaním
vozidla. V prípade nejasností sa
informujte na referáte životného
prostredia. 

(ond)

Zo životného prostredia

Máme veľa spoločného

Pamätník „Ľaliový kríž“ postavený na vr-
chole Náklo u Milotic v roku 2004 pri prí-
ležitosti vstupu Moravy do Európskej únie. 
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V nedeľu 5. decem-
bra sa v popoludňaj-
ších hodinách v prie-
storoch Jazdeckého
klubu Devín uskutoč-
nila Mikulášska sláv-
nosť. Deti potešil Mi-
kuláš so svojou druži-
nou nielen balíkmi,
ale tie, ktoré mali záu-
jem, sa mohli odviezť
spolu s ním, anjelom a
čertmi na koči ťaha-
nom krásnym vyzdo-
beným koníkom. 

K programu
patrilo aj vyrá-
banie papiero-
vých ozdôb na
stromček a po-
vinná prezen-
tácia pred Mi-
kulášom. Ve-
selá nálada,
r o z ž i a r e n é
detské očká
dodávali na
čare poduja-
tia.

(s)

Vo štvrtok 2. decembra sa v Rytierskom dome
uskutočnilo verejné stretnutie starostu s obyvateľmi
Devína. Hosťami večera boli JUDr. Ernest Valko (ad-
vokátska kancelária Valko & Partners) a Ing. Peter
Korbačka (predseda predstavenstva spoločnosti J &
T Global). Príjemným prekvapením bola plná sála,
ktorá naznačovala, že o činnosť samosprávy a po-
hľad na problémy očami starostu je záujem. 

Starosta Devína Jozef Paczelt spolu s hosťami in-
formovali o stave mestskej časti z hľadiska finančné-
ho a právneho za tento rok a o úspešných a neús-
pešných aktivitách. 

V prvej časti programu prezentoval súčasnú práv-
nu situáciu mestskej časti JUDr. Ernest Valko, ktorého
advokátska kancelária poskytuje Devínu právnu opo-
ru od roku 2002. Za veľké pozitívum v súčasnej ne-
priaznivej situácii Devína označil fakt, že od roku
1998 nevznikli žiadne dlhy mestskej časti. Druhý hosť
- Ing. Peter Korbačka informoval predovšetkým o pri-
pravovanej výstavbe na Lomnickej ulici (viac sa do-
čítate na 4. str. - pozn. red.)

Za najdôležitejší úspech uplynulého obdobia sa
dá označiť zlepšenie situácie Devína, i keď stále nie
je priaznivá, je už aspoň únosná. Medzi ďalšie ús-

pechy patrí napríklad rekonštrukcia foyera domu kul-
túry, vybudovanie dôstojného zdravotného strediska,
obnovenie verejných WC, rekonštrukcia Kremeľskej
ulice, rekonštrukcia námestia, vyčistenie Slovanského
nábrežia, sociálny program, prijatie všeobecne zá-
väzných opatrení, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvali-
ty života v Devíne.

Posledným bodom programu bola diskusia,
ktorá sa väčšinou priamo nedotýkala predchá-
dzajúcich tém. Prítomných zaujímala napríklad
problematika chýbajúceho chodníka popri cintorí-
ne, problematika materskej a základnej školy, pri-
pravenosti na zimu, rekonštrukcia Kremeľskej ulice
a s ňou späté úpravy, pomenovanie ulíc a výstav-
ba cesty v lokalite Dolné koruny - túto požiadavku
starosta akceptoval, pričom však poukázal na ne-
dostatok finančných prostriedkov na realizovanie
jej výstavby. Ďalej informoval o ordinácii zubára,
ktorá by mala pribudnúť v najbližšom období, a o
projekte vytvoriť zónu občianskej vybavenosti na
Hradnej ulici. Verejne prisľúbil, že materská škola
bude aj naďalej, napriek možným komplikáciám,
fungovať.

(s)

Boli sme svedkami...

Devínčanov zaujímal stav mestskej časti

Vianočné posedenie

Dôchodcovia dostali dar
V stredu 8. decembra pripravil Miestny

úrad Mestskej časti Bratislava – Devín v dome
kultúry pre všetkých dôchodcov Vianočné po-
sedenie. Prítomných privítal starosta Devína Jo-
zef Paczelt želaním pokojných vianočných
sviatkov, pričom nezabudol spomenúť tých,
ktorí už tieto Vianoce nebudú tráviť medzi na-
mi. Klubu dôchodcov odovzdal dar – tlako-
mer a fonendoskop. Napriek tomu, že do Via-
noc ešte zostávali dva týždne, organizátorom
sa podarilo vytvoriť typickú vianočnú atmosfé-
ru. Výrazne k nej prispeli aj hudobníci (Ľudo-
vá hudba Ing. Petra Kuštára), v ktorých poda-
ní zazneli koledy a ďalšie príjemné skladby.
Nechýbala tradičná vianočná večera – rybie
filé so šalátom a oblohou, množstvo sladkých
a slaných dobrôt, ktoré napiekli členky klubu
dôchodcov. Drobnú keramiku pre všetkých prí-
tomných poskytol Daniel Rumanovský. 

Podujatie trvalo takmer štyri hodiny
a k jeho realizácii miestnemu úradu po-
mohli firmy a jednotlivci – každý sumou
1000 Sk: ONIMPEX, s.r.o., CICERO – G.
Lelkeš, SANIT DEVÍN – J. Vončina, KO-
VOVÝROBA – J. Gabriš, Ing. I. Kolek,
LMC Slovakia – Ing. L. Muzikář, Ing. J.
Hreha, Občerstvenie pod Hradnou brá-
nou – Ing. E. Kántorová, Ing. Š. Kilár-
sky, Ing. M. Rihák a J. Tordaji.

(s)

Miestne zastupiteľstvo zvolalo
Verejné zhromaždenie obyvateľov

Na štvrtok 9. decembra o 18. hodine zvolalo
devínske miestne zastupiteľstvo verejné zhromaž-
denie obyvateľov. Uskutočnilo sa v Rytierskom do-
me a program pozostával z informácií poslancov
miestneho zastupiteľstva a mestského poslanca o
ich činnosti a o činnosti jednotlivých komisií. Súčas-
ťou programu bola aj informácia o cezhraničnom
projekte Devín - Hainburg, realizovanom Regio-
nálnym environmentálnym centrom. 

Na zhromaždení sa zúčastnilo podstatne menej
Devínčanov ako na stretnutí so starostom. Podujatie
však nemalo charakter verejného zhromaždenia,
ktoré má zákonom presne definované pravidlá a ok-
rem prvej časti, v ktorej vystúpili poslanci, išlo skôr o
verejnú prezentáciu projektu uvedenej spoločnosti.
Podľa názoru mnohých prítomných, tento projekt
vzhľadom na neoverené fakty – napríklad snaha o
úpravy územného plánu na miestach, kde sú súk-
romné alebo nevysporiadané pozemky, pôsobil v
konečnom dôsledku dosť chaoticky. Práve k tejto
časti mali viacerí prítomní pripomienky, ale vzhľa-
dom na striktné smerovanie moderátora a časový li-
mit, mnohí nedostali slovo a nebolo im na otázky
zodpovedané, čo bolo na škodu celého podujatia. 

(s)

Zo stretnutia so starostom
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Nedá mi, aby som sa s vami ne-
podelila o veľmi príjemné dojmy a
zážitky, ktoré som prežila v našom
dome kultúry počas talkshow Oľgy
Valentovej. Posedenie sa uskutočni-
lo už dvakrát a musím povedať: bo-
lo to milé a príjemné posedenie,
môžete ľutovať, že ste neprišli.

Podujatie moderovala Oľga Va-
lentová a vždy si pozvala milých a
atraktívnych hostí. Príjemne tlmené
svetlo, sviečky, kávička, vínko a témy,
ktoré nás ženy zaujímajú.

V utorok 7. decembra boli hosťa-
mi zástupkyne kozmetickej firmy
WO – MEN herečka Janka Hubin-

ská, Janka Majerská zo spravodaj-
stva STV a spisovateľka Táňa Keleo-
vá-Vasilková. Ani jednu z nich netre-
ba zvlášť predstavovať, každý ich
pozná z médií. Ja som bola nadšená
tým, že i hostia mali toto stretnutie
ako oddych, ako relax, nie ako ak-
ciu, kde by sa potrebovali zviditeľniť.
Boli milé, úprimné, veselé. Naše roz-
hovory boli tak spontánne, že sa ne-
skôr zďaleka netýkali iba profesie
pozvaných hostí a napriek dostatoč-
nému miestu sme sedeli všetci svorne
pri jednom stole. Preberali sa témy
od domácich miláčikov, cez chudnu-
tie, až po recepty na vianočné peči-

vo a počas dialógov pani spisova-
teľka usilovne podpisovala záujem-
com svoje úspešné romány.

Z Devína nás bolo iba sedem, bo-
li sme však tak zarozprávané, že
sme sa s hosťami rozchádzali až o
22.00 h.

Vďaka Martin Sarvaš Productions
budú tieto večery pokračovať raz za
mesiac, Oľga Valentová bude pozý-
vať ďalších zaujímavých hostí. Príďte
sa pozrieť, odreagovať a spoznať
nových zaujímavých ľudí. Pre mňa sa
stala táto akcia srdcovou záležitos-
ťou.

Eva Weiglová

Talkshow Oľgy Valentovej
Pre dámy a slečny

O chránených 
územiach

Ekocentrum DAPHNE pripra-
vilo pre obyvateľov Devína na
zimné mesiace roku cyklus pred-
nášok zameraných na ochranu
prírody, ekológiu, ale aj ochranu
ľudského zdravia prírodnou ces-
tou. Celý prednáškový cyklus
štartujeme prednáškou Ivana
Ondráška o chránených úze-
miach Bratislavy. Takmer každá
mestská časť sa niektorého z
chránených území aspoň dotý-
ka. Príkladom je aj Devín, kde
ich nájdeme hneď niekoľko. Kto-
ré chránené územia v Bratislave
to sú, a prečo je ich ochrana dô-
ležitá, sa dozviete, keď nás na-
vštívite 20. januára 2005 o
18.00 v priestoroch Ekocentra
DAPHNE v podkroví Rytierskeho
domu (dom kultúry). Táto téma
je obzvlášť aktuálna práve te-
raz, keď sa Bratislava rozvíja a
rozširuje veľmi rýchlym tempom
a mnohým z týchto území hrozí
likvidácia. Vstup na prednášku je
voľný.

O nasledujúcich prednáš-
kach a aktivitách Ekocentra
DAPHNE sa dozviete v ďal-
ších číslach Devínčana, ale-
bo na nástenke pri vstupe
do Rytierskeho domu. 

(s)

Žiadajte bloky
Daňový úrad Bratislava

IV vyzýva všetkých, ktorí sa
chcú pričiniť na zlepšovaní
spotrebiteľského prostre-
dia a zvyšovaní úrovne do-
držiavania príslušných zá-
konov u predajcov tovarov
a poskytovateľov služieb,
aby pri akomkoľvek náku-
pe žiadali blok z registrač-
nej pokladnice. 

Každý podnikateľ, ktorý sa za-
oberá predajom tovaru alebo pos-
kytovaním služieb vo všetkých pre-
dajných miestach, v ktorých do-
chádza k úhrade v hotovosti, je po-
vinný používať na účely evidencie
tržieb elektronickú registračnú pok-
ladnicu. Túto povinnosť nariaďuje
Vyhláška Ministerstva financií SR č.
55/1944 Z. z. o spôsobe vedenia
tržieb elektronickou registračnou
pokladnicou.

(s)

Pozvánka na prednášku

Nikdy som neveril optimistickému
názoru, že Devín sa do dvoch rokov
zbaví všetkých dlžôb. Potešilo ma, že
vďaka šikovnosti pána starostu sa cel-
ková situácia Devína zlepšila, myslím
si však, že by občania mali byť o všet-
kom informovaní bez skrášľovania sku-
točnosti. Dovolím si preto povedať, že
podľa mojich informácií, o ktorých si
myslím, že sú pravdivé, Devín aj na-
priek kvalitným advokátskym službám
niekoľko sporov prehral, resp. nevy-
hral. Ak sa nad týmito skutočnosťami
niekto hlbšie zamyslí, musí si uvedomiť,
že spory vedené proti právoplatným
zmluvám, ktoré často podpisoval a
opečiatkoval predchádzajúci starosta
Devína sa vlastne vyhrať ani nedajú.

Niekoľko príkladov, uvede-
ných na základe mojich infor-
mácií:

 Exekúcia č. EX 89/02 v pro-
spech oprávnených súkromných osôb:
zaplatil Miestny úrad oprávneným
dňa 3. 3. 2004 210 000 Sk.

 Konanie BETERRA, s. r. o. proti
Devínu o zaplatenie 3 000 000 Sk
bolo zastavené pre nezaplatený súd-
ny poplatok zo strany BETERRA, s. r.
o., čo nadobudlo právoplatnosť. Aj v
tomto prípade pochybujem o tom, že
Devín skončí úspešne, ak BETERRA, s.
r. o. podá novú žalobu a nezabudne
na zaplatenie súdneho poplatku.

 Návrh vkladu nehnuteľností,
ktoré boli evidované na liste vlastníc-
tva č. 2260 do katastra v prospech
GORI GROUP, s. r. o. sa zamietol z
dôvodu, že nehnuteľnosti, evidované

na liste vlastníctva č. 2260 prisľúbilo
staré vedenie MÚ aj trom súkromným
osobám, ktoré sa nehnuteľnosti tiež
domáhajú. Prípad ťažko možno pova-
žovať za uzavretý a ešte menej za vy-
hraný.

 Nemenovaná súkromná osoba
už dostala svojich oprávnených 2
985 500 Sk, inak by bola budova
Miestneho úradu už exekvovaná v jej
prospech. Túto sumu si Devín zase len
požičal (od Magistrátu Hl. mesta SR
Bratislavy) a pôžičku bude treba vrátiť.

 Ako je to s nájomnou zmluvou
č. 1/2001 zo dňa 7. 2. 2001 a jej do-
datkom č. 1 zo dňa 12. 2. 2002,
uzavretej medzi Devínom ako prenají-
mateľom a nemenovanou súkromnou
osobou ako nájomcom? Podľa stano-
viska advokátskej kancelárie Valko &
Partners je táto zmluva od začiatku ne-
platná a nájomca užíval, a užíva, po-
zemok bez právneho dôvodu. Aké
kroky proti tomuto neprávnemu stavu
urobil miestny úrad?

Aby bolo jasnejšie aj obyvateľom,
ako je to so zadlženosťou Devína, De-
vín len z titulu úrokov z omeškania za
pôžičku vo výške 183 000 000 Sk dl-
huje poslednému vlastníkovi pohľa-
dávky, spoločnosti RAINSFORD &
COLVILLE Ltd., sumu 210 468 300 Sk
(táto suma je určená ku dňu 28. 10.
2003, pričom, pokiaľ sa odvtedy ne-
urobili nejaké kroky, každým dňom sa
zvyšuje). Možno jednoduchými počta-
mi vypočítať, že úroky vo výške 25,5%
znamenajú ročne niečo nad 46 mil.
Sk, čo je denne 127 800 Sk. Voľby sú

už dávno za nami a na predvolebné
sľuby sa pomaly zabúda. Nemáme
ani dvojnásobné platy, a žiaľ, ani fi-
nančná situácia Devína sa nemení k
lepšiemu. Koľko rokov budeme pri
skromnom rozpočte MÚ vo výške asi
8 000 000 mil. Sk ročne (a po fiškál-
nej decentralizácii to bude ešte menej)
splácať tieto dlžoby?

Všetko je relatívne, niekomu je aj
málo veľa a naopak. Miestne zastupi-
teľstvo Devín odsúhlasilo na rok 2004
400 000 Sk advokátskej kancelárii
Valko & Partners, z čoho 200 000 Sk
je už vyplatených, takže nie je celkom
správne tvrdiť, že mestská časť nema-
la žiadne výdavky. Uvedeným ne-
chcem znižovať prácu advokátskej
kancelárie Valko & Partners, ani prácu
miestneho úradu. Bolo by vhodné, ke-
by miestny úrad pre každého zrozu-
miteľne a jasne uverejnil úplnú infor-
máciu o zadlženosti MČ Devín s roz-
delením na: – výšku pôžičiek a termí-
ny splatnosti, výšku úrokovej sadzby,
sankčné úroky, realizované splátky,
zostatok dlhov.

Som za väčšiu objektívnosť a za
presnejšie informácie. Myslím si, že
Devín nepatrí len miestnemu úradu,
ale v prvom rade jej obyvateľom, ktorí
si zasluhujú počuť, aj keď nie najprí-
jemnejšiu, ale vždy len pravdu.

Štefan Sojka, 
poslanec MČ Devín

* mená súkromných osôb, ktoré
boli v pôvodnej reakcii na článok pri
právnych sporoch a exekúciách vy-
menované, v rámci etických princípov
redakcie neuvádzame, aby sme pred-
išli zbytočným komplikáciám - pozn.
red.

Reakcia
K článku „Obzrime sa do budúcnosti, nie späť“
(Devínčan č. 11/2004)
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Čo v januári?
Vonku toho veľa nena-

robíme, ale už v tomto ča-
se by sme mali mať jasné,
ktorý záhon necháme vy-
sadený rovnakými rastli-
nami, kam dáme niečo cel-
kom nové a aké ďalšie
úpravy v záhrade urobí-
me. 

Potrebné však je pravidelne
kontrolovať uskladnenie hľúz
georgín, mečíkov, kán, hľuzna-
tých begónií a iných kvitnúcich
rastlín. Nemali by byť vo vlhkom
prostredí, kde by ich mohla na-
padnúť nejaká choroba. Mali by
sme dávať pozor, aby predčasne
nevyklíčili.

Keď sme sa rozhodli „rýchliť“
niektoré cibuľovité kvety, môže-
me v tom pokračovať. Dobre za-
korenené narcisy, hyacinty, kró-
kusy a tulipány prenesieme do
teplejšieho prostredia, aby rých-
lejšie vykvitli, drobné cibuľoviny
by však nemali byť v prostredí s
vyššou teplotou ako 15°C. Prav-
depodobne by sa objavili iba lis-
ty a na kvety by sme márne ča-
kali.

V januári môžeme robiť zimný
rez okrasných drevín, vonkajšia
teplota v čase rezu by však ne-
mala byť nižšia ako -3°C. Rez
tiež robíme iba na tých stromče-
koch a kríkoch, ktorých kvety vy-
rážajú na silných letorastoch
(hortenzia, budleja, okrasná jab-
loň, ríbezľa, tamaryška a iné ne-
skoro kvitnúce rastliny). Husto za-
rastené kríky presvetlíme, prestar-
nuté dreviny môžeme omladiť
takmer pri zemi. Pravidelne kon-
trolujeme ochranu chúlostivejších
druhov trvaliek a podľa potreby
zosilíme prikrývku. Rastliny, ktoré
sme vysadili na jeseň, je vhodné
za teplejšieho počasia znovu za-
tlačiť do zeme, pretože slabo za-
korenené zvykne mráz povyťa-
hovať. Letničky, ktoré potrebujú
dlhý čas na predpestovanie (be-
gónie, petúnie, šalvie), môžeme
vysievať do hrantíkov. Aby sme
mali pekný trávnik, nevstupujeme
naň. Iba za suchého a nemrazi-
vého počasia môžeme železný-
mi hrabľami, alebo drôtenou met-
lou, opatrne odstrániť zelený
mach. 

(s)

Pre všetkých Devínčanov
ponúkajú naše noviny 

možnosť uverejniť 
občiansku inzerciu 

zzzzddddaaaarrrrmmmmaaaa....    
Stačí, keď text svojho in-
zerátu vhodíte do našej
schránky, umiestnenej 

na dome kultúry. 
Využite túto možnosť! 
Uzávierka občianskej 

inzercie je vždy k 15. dňu
v mesiaci.

Pre záhradkárov

Milí čitatelia, ak máte záujem reagovať na nejaký článok ale-
bo situáciu, upozorniť na problém, prípadne dať podnet na jeho
riešenie, je vám k dispozícii naša schránka, umiestnená na dome
kultúry. Pripomíname, že uzávierka príspevkov a listov je vždy
k 15. dňu v mesiaci. Anonymné listy neuverejňujeme.

V priebehu mesiaca sme do schránky dostali aj reakciu Milana Bachňu. Do-
týkala sa jedného uznesenia, uverejneného v decembrovom čísle. Z ťažko čita-
teľného útržku papiera, na ktorom je pripomienka napísaná a podpísaná len
paličkovým písmom, citujeme (s gramatickými úpravami): „Dovoľujem sa veľmi
ohradiť proti oznamu, u vás uverejnenému, z riadneho zasadnutia pod č.
187/2004 o tom, že mi bola zamietnutá žiadosť o opatrovateľskú službu. To-
to je lož, lebo ja som nikdy nežiadal o opatrovateľskú službu. Prosím o ospra-
vedlnenie a v budúcnosti si neželám, aby ste uverejňovali klamstvá.“

- Vážený pán Bachňa (predpokladáme, že ste to písal naozaj vy, hoci pa-
ličkovým písmom sa môže za vás podpísať ktokoľvek), v prvom rade vás chce-
me upozorniť na to, že uznesenia miestneho zastupiteľstva sú verejné a sú vý-
sledkom rokovania zastupiteľstva. Naša redakcia do uznesení obsahovo neza-
sahuje, zverejňujeme ich tak, ako boli schválené zastupiteľstvom. Na to, aby o
niečom zastupiteľstvo rokovalo, musia byť podklady a spracovaný materiál, kto-
rého hlavnou časťou v tomto prípade bola žiadosť od Milana Bachňu, resp. je-
ho kópia. Originál žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, podpísaný Mi-
lanom Bachňom, je uložený na miestnom úrade. (r)

Z vašich listov 

Človek je od prírody tvor hra-
vý. Hravosť nás sprevádza ce-
lým životom, prináša nám uvoľ-
nenie a odbremeňuje nás od
vážnych problémov. Každý deň
začíname nejakú hru, každá hra
má iný charakter a cieľ, denno-
denne v inej pokračujeme. Nie-
kto sa hrá sám so sebou, iný s
nepriateľmi, ďalší s najbližšími a
niekto dokonca s celými masa-
mi... Málokto však podľa
pravidiel.

Všetci sa chceme roz-
ptýliť. Keď sa nám zdá ži-
vot okolo už veľmi stereo-
typný, alebo nie je práve
podľa našich predstáv, vy-
myslíme si hru. Ale veľmi
častý je ďalší dôvod: chceme
dosiahnuť cieľ, na ktorý „čistou
cestou“ nemáme. V hre sa dá
predsa najľahšie podvádzať,
klamať a bez postihu ubližovať
spoluhráčom alebo protivníkom.
Stačí len zaujať, oblbnúť reča-
mi, ktoré nemusia byť vôbec
pravdivé, ale zato znejú pre-
svedčivo a nik si nevšimne pár
prehmatov a trikov. Aká lákavá
je vízia výhry! Už len pre ten po-
cit sme schopní spraviť všetko.

Hrať, zahrať si, pohrať sa, za-
hrávať si... Markantný rozdiel

vo význame, i keď slovný zá-
klad je spoločný. 

Hra je hra. A každý z nás v
nejakej je. Či už ako autor, hráč
alebo ako pozorovateľ. Často
hráme aj vtedy, keď si to neuve-
domujeme, keď nepoznáme zá-
kladné pravidlá, vezieme sa a

mlčky pritakávame sami nevie-
me čomu alebo rezignujeme,
neveriac v šancu vyhrať. 

Dôležitá je téma. Tá musí byť
zaujímavá pre všetkých, od kto-
rých autor hry očakáva účasť.
Ak zaujme, je na polceste k ús-
pechu. Keď nás osloví téma,
sme ochotní pokračovať a dať
sa viac manipulovať. A koho by
nezaujímala životná úroveň a
vlastná budúcnosť?! Keď poču-

jeme, že by mohla byť lepšia,
slepo ideme za hlasom, bez to-
ho, aby sme najprv pouvažova-
li nad tým, či je reálne dosiahnuť
ju týmto spôsobom, a či ide na-
ozaj o našu budúcnosť a nie o
budúcnosť autora. 

Každá dobrá hra má mystic-
ký alebo iným spôsobom vzru-
šujúci podtón, vtedy nás doslo-
va vtiahne. Musí obsahovať pre-
kvapenie, tajomstvo – to v na-
šich celospoločenských hrách

rozhodne nechýba.
Horšie je to s ďalšími

pravidlami čistej hry: 
Dobrí a zlí sa mu-

sia dať rozoznať na pr-
vý pohľad.

O priebehu hry
musíme byť informova-
ní počas celej hry, a to
pravdivo a prehľadne.

Hra nesmie zaťažovať zú-
častnených ani divákov.

Čo k tomu dodať? Škoda len,
že na niektoré hry doplatia stov-
ky ľudí, ktorí o nej nevedeli, ne-
mali záujem zapojiť sa, alebo
neboli oboznámení s podstatou
hry. Sú hry, na ktoré, ak sa včas
nepreberieme a nezareaguje-
me, môžeme doplatiť všetci.

Sabína Zavarská

NA OKRAJ

Kto sa s nami hrá?

???
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Devínske NAJ...
Najvodnatejšou riekou na Slovensku je Dunaj.
Najväčším prítokom Dunaja na Slovensku je rieka Morava. Sútok rieky Moravy s Dunajom je pod
hradom Devín. 
Najväčším zalesneným priestorom pre rekreáciu Bratislavčanov je Devínska Kobyla. 
Najväčším botanickým skvostom devínskej hradnej skaly je Lumitzerov klinček. Štefan Lumitzer, po
ktorom je pomenovaný, je autorom prvej knihy o flóre Bratislavy. ktorá vyšla v r. 1791 pod titulom
Flora Possoniensis. V tejto knihe opísal asi tisíc šesťsto druhov. 
Najbohatšou floristickou lokalitou na území Bratislavy je Devínska Kobyla. Štátnou prírodnou re-
zerváciou je od r. 1964.
Najvýznamnejším paleontologickým náleziskom v Bratislave je chránené nálezisko Pieskový vrch
(Sandberg) na svahu Devínskej Kobyly. 
Najväčším prírodným divadlom v bývalom Československu bol amfiteáter na Devíne. Hľadisko ma-
lo kapacitu až 100 000 divákov. V nadväznosti na tradície Veľkej Moravy sa tu v rokoch 1945 -
1970 konali Slovanské dni.
Najstaršími bežeckými pretekami na Slovensku je cestný beh Devín - Bratislava. Prvý ročník sa usku-
točnil v r. 1921.
Najstaršie veslárske preteky v Uhorsku usporiadal Bratislavský veslársky klub v r.1862. Štart bol v
Devíne. 
Najstaršou manufaktúrou, ktorá na Slovensku použila ako prvá spriadacie stroje, bola pradiareň
grófa Rubíniho von Waltersteina v Devíne v r. 1787. 
Najdlhšou ulicou v Bratislave, evidovanou k 1. 1. 1986, bola Devínska cesta s dĺžkou 6 849 met-
rov. 
Najstaršie zárodky slovenskej vedy sa utvárali už vo Veľkomoravskej ríši. Dôkazom toho je vyspe-
lá metalurgia železa, kováčstvo, poľnohospodárstvo a architektúra Slovanov. Územie staroslávne-
ho Devína bolo jej súčasťou. 
Najdlhšie premávajúcim a posledným parníkom na Dunaji bol parník s názvom Devín. Premával
od r. 1911 do r. 1967. Neskôr bol upravený na lodnú reštauráciu s názvom Zlatá rybka.

Z rôznych dostupných materiálov spracovala P. Rumanovská
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Fotopostrehy

Všimli sme si

Predvianočné námestie - podujatie, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 19. decembra o 16.
hodine malo vďaka organizátorom - kultúrnej komisii - neopakovateľnú atmosféru. V
kultúrnom programe zazneli koledy a vianočné vinše.

Takto vyzeralo Predvianočné námestie na začiatku. Okolo 19. hodiny bolo plné. Prí-
tomní si mohli vybrať z ponúkaných vianočných ozdôb, vencov, keramiky, porozprá-
vať sa so známymi a blízkymi pri vianočnom punči, varenom víne, pochutiť si mohli na
pečenom prasiatku, obložených chlebíčkoch a vianočnom pečive.

Napriek nepríjemnej finančnej situácii Devína nechýba vianočná výzdoba. Po-
hľad na kostol z námestia je očarujúci. text a foto: (sab)

Pohľad na Devín v roku 1901.

Jazdecký klub Devín pre vás pripravil živý Betlehem, v ktorom nechýbajú zajace,
koza, ovca a mnoho iných zvieratiek. Príďte sa pozrieť, otvorené je každý deň od
10. do 17. hodiny až do Troch kráľov.


