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Názor väčšiny poslancov na udalosti
posledného mesiaca je zrejmý z výsledkov
hlasovaní. Ako ich hodnotí starosta Devína
Jozef Paczelt?

Začiatkom januára sa uskutočnila
voľba hlavného kontrolóra mestskej
časti (viac na str. 3). Boli ste prítomný
pri výberovom konaní, aký je teda váš
názor na jeho priebeh a výsledky?

- Svoj názor som prezentoval napríklad
na januárovom rokovaní zastupiteľstva, ne-
má význam ho naďalej pretriasať. Treba ve-
riť, že nový kontrolór bude nestranný, ob-
jektívny a výkonný. A to budeme môcť po-
súdiť až po istom čase. Želám mu všetko
dobré.

Vo fungovaní domu kultúry nastala predne-
dávnom podstatná zmena. Spoločnosť Martin Sar-
vaš Protuctions, ktorá ho mala v prenájme od feb-
ruára 2004 sa v rámci výberového konania nepo-
žiadala o predĺženie zmluvy (viac na str. 3). Pos-
lanci sa zhodli na vypísaní verejnej obchodnej sú-
ťaže (VOS) na nového prenajímateľa, dovtedy má
byť situácia riešená náhradným spôsobom. Ako
hodnotíte túto zmenu a čo, podľa vás môžu oby-
vatelia Devína očakávať

- Je mi ľúto, že profesionálna firma, ktorá sa snažila poz-
dvihnúť úroveň kultúry v Devíne odchádza. Ostatné ukážu
výsledky VOS na prenajímateľa. Považujem to však žiaľ, už
za bežnú dymovú clonu v réžii niekoľkých poslancov. Na-
vyše realizácia VOS zaťaží náš rozpočet o zbytočne vyho-
dené peniaze. Táto problematika sa na rokovaniach zastu-

piteľstva objavuje už minimálne tri mesiace.
Mám pocit, že jej riešenie bolo a je zby-
točne odďaľované a predpokladám, že vý-
sledok súťaže je už pre niektorých poslan-
cov jasný, hoci ešte nebola ani vyhlásená,
ako aj v mnohých iných prípadoch.

Januárové rokovanie miestne-
ho zastupiteľstva (viac na str. 2) sa
dotýkalo aj predaja pozemkov, kto-
ré sú vo vlastníctve Mesta Bratisla-
va, v správe Mestskej časti Devín
súkromným osobám. Tento bod, na-
priek tomu, že Devín je dlžníkom
mesta nemal u väčšiny poslancov
pochopenie a odpredaje neschválili. 

- Počas rokovania o tomto bode som
viackrát upozornil na nepriaznivú situáciu, ktorá môže nastať
zo strany mesta voči Devínu po neschválení odpredajov.
Navyše ide o pozemky, ktorých odpredaj poslanci schválili
už na predchádzajúcich rokovaniach zastupiteľstva, o čom
existujú dve uznesenia. Tento postoj je paradoxný a nelo-
gický. Spomínané pozemky sú majetkom mesta, nie našej
mestskej časti a mali byť odpredané našim obyvateľom - De-
vínčanom, ktorí sa takto snažili vyriešiť svoju situáciu. Navy-
še ako dlžníci mesta, by sme sa mali snažiť čo najskôr, aj keď
postupne, splácať tento dlh, nie klásť odpor voči logickým a
jasným záležitostiam, ktoré navyše majú pomôcť Devínča-
nom. Týmto je tiež ohrozené odpustenie nášho 8-miliónové-
ho dlhu ministerstvom financií, ktoré bolo datované do 31.
decembra minulého roka. Rozhodnutie väčšiny poslancov je
pre Devín a jeho budúcnosť deštruktívne.

(sab)

Hovoríme so starostom Devína Jozefom Paczeltom

Január a ešte aj prvé dni februára (do 9. februára) sú fašiangovým obdobím, ktoré je charakteristické nielen rôznymi druhmi zábav a vese-
lenia, ale aj „maskovaním“. O tom, že aj dospelí majú chuť raz za čas vyzerať ináč ako obyčajne, svedčí aj naša fotografia. Text: (s)

O paradoxoch a (ne)logike

Proti povodniam
Slovenský vodohospodársky podnik,

odštepný závod Bratislava, pracuje na
komplexnom zlepšení protipovodňovej
ochrany. Opatrenia zahŕňajú úseky ľavé-
ho a pravého nábrežia Dunaja a ľavého
nábrežia Moravy, ľavostrannú hrádzu od-
padového kanála Vodného diela Gabčí-
kovo v úseku stupňa Gabčíkovo - Sap.
Opatrenia sa dotýkajú mestských častí
Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves, Devín,
Devínska Nová Ves a Petržalka. 

Komplex opatrení je rozdelený do via-
cerých úsekov. V jeho rámci ide aj o Slo-
vanské nábrežie v Devíne - úsek toku Mo-
ravy. Náklady na celý komplex plánova-
ných protipovodňových opatrení sa odha-
dujú na takmer jednu a štvrť miliardy ko-
rún. (Viac sa dočítate na str. 4. v rozhovo-
re mesiaca). (s)

Starosta Devína Jozef Paczelt.
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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

KKnniižžnniiccaa  
otváracie hodiny

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

Z mesta

Z rokovania zastupiteľstva

Uznesenia z 31. riadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava - Devín, ktoré sa uskutočnilo 16.
decembra 2004:

Uznesenie č. 193/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA - Devín

schvaľuje prijatie sponzorských darov na
vianočnú akciu pre dôchodcov.

Uznesenie č. 194/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA - Devín

schvaľuje podpísanie zmluvy o nájme po-
zemku parc. č. 35/10 a časti budovy č.
35/7 v k. ú. Devín 

a zaväzuje starostu k podpísaniu tejto
zmluvy na obdobie 10 rokov.

Uznesenie č. 195/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ - BA Devín

berie na vedomie rozpočtové provizórium
r. 2005.

Uznesenie č. 196/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ - BA Devín 
A/ schvaľuje 
predložený návrh Všeobecného zá-

väzného nariadenia MČ Bratislava - De-
vín o miestnych daniach, 

B/ zaväzuje 
starostu MČ Bratislava - Devín podpí-

sať VZN,
C/ ukladá  
prednostovi MČ Bratislava - Devín za-

bezpečiť jeho vyhlásenie na úradnej ta-
buli a spôsobom v mieste obvyklým dňa
16. 12. 2004.

Uznesenie č. 197/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA Devín
A/ schvaľuje
pripomienky mestskej časti k návrhu

územného plánu Hlavného mesta SR Bra-
tislavy,

B/ ukladá
prednostovi MÚ zabezpečiť zaslanie

stanoviska mestskej časti k návrhu územ-
ného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie č. 198/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA Devín

berie na vedomie situačnú správu za me-
siace august, september, október, novem-
ber 2004.

Uznesenie č. 199/2004
Miestne zastupiteľstvo MČ BA Devín
A/ požaduje
aby bola poslancom MZ predložená

nájomná zmluva o prenájme domu kultú-
ry,

a ďalej
B/ žiadame 
o písomné stanovisko z rokovania me-

dzi prenajímateľom, súčastným nájomcom
domu kultúry a novými potencionálnymi
záujemcami o prenájom domu kultúry,

Termín: ihneď.

Poznámky redakcie: 
1. Uznesenie č. 196/2004, bod C –

funkcia prednostu mestskej časti, ako je
uvedené v uznesení, neexistuje, ide o
prednostu Miestneho úradu Mestskej čas-
ti Bratislava – Devín,

2. Uznesenie č. 198/2004 – z
uznesenia nie je jasné, o akú situačnú
správu ide – takže pre vašu informáciu
dopĺňame, že ide o správu činnosti
Mestskej polície Bratislava IV za uvede-
né mesiace.

(s)

Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nový územný plán mesta Bratislava počíta so zachova-
ním záhradkárskych osád v okrajových častiach mesta. Ide o
oblasti nad vinohradmi od Sliačskej ulice cez Krasňany, Ra-
ču až po Svätý Jur, ale aj v Devíne, Devínskej Novej Vsi, nad
Rázsochami v Lamači.

Podľa tajomníka republikového výboru Slovenského zväzu
záhradkárov Juraja Korčeka je viac dôvodov na ponechanie

záhradkárskych osád. Práca v záhradke predlžuje aktívny vek,
slúži zdravému pohybu a relaxácii, ochrane a tvorbe životného
prostredia, podchytáva deti a mládež. „Je to aj pomoc v so-
ciálnej oblasti pri dopestovaní ovocia, zeleniny a kvetov, čo má
pre mesto veľký význam“, povedal Korček. Slovenský zväz zá-
hradkárov združuje na území Bratislavy vyše 110 záhradkár-
skych osád s počtom členov 8100. (s, tasr)

Budúcnosť záhradkarskych osád

V utorok 18. januára sa uskutočnilo
riadne rokovanie Miestneho zastupiteľ-
stva Mestskej časti Bratislava – Devín.
Hlavnými bodmi programu boli: kontro-
la uznesení, predaj pozemku vo vlast-
níctve mesta súkromnej osobe, prená-
jom domu kultúry a návrh na zníženie
starostovho platu. 

Mimoriadne zaujímavým bol práve
posledný spomínaný bod. Výška staros-
tovho platu má podľa návrhu predsta-
vovať 1,83 násobok priemernej mzdy v
národnom hospodárstve. Tento návrh
bol okomentovaný pikantnou dôvodo-
vou správou, ktorá pozostávala z obvi-
není starostu z nedodržiavania ustano-
vení a podobne, a ktorej súčasťou sú aj
osobné útoky na starostu. Starosta De-
vína Jozef Paczelt sa k tomuto bodu ro-

kovania vyjadril, že mu nejde o navrho-
vané zníženie platu (do funkcie starostu
nenastúpil z finančných dôvodov), ale o
princíp. Povedal, že je mu veľmi ľúto, že
sa vzťahy medzi niektorými poslancami
zastupiteľstva a jeho osobou dostali až
do tohto štádia. Na dôvodovú správu
reagoval konkrétnymi faktickými infor-
máciami, ktoré vyvrátili jednotlivé obvi-
nenia a vyzval navrhovateľov, aby si
uvedomili plnú trestno-právnu zodpo-
vednosť, ktorú nesú. Jedno z obvinení sa
dotýkalo nedodržania uznesenia o pre-
nájme pozemku v areáli materskej školy
Športovému klubu Devín. Správa hovo-
rila o tom, že starosta nepodpísal zmlu-
vu o prenájme. Túto zmluvu podpísal
20. decembra minulého roku, zdržanie
podpisu zmluvy vyvolala petícia a sťaž-

nosti rodičov detí a pracovníkov mater-
skej školy proti tomuto rozhodnutiu, kto-
rými sa zaoberal a mal snahu ich riešiť.
Zdôraznil, že práve poslancov by mali
zaujímať reakcie obyvateľov. Pre Devín-
čan sa k tejto problematike vyjadril:
„Vnímam to ako ďalšiu snahu o blokáciu
samosprávnych funkcií. Paradoxom je,
že išlo o uznesenia, ktoré schválili sami
poslanci.“

Ďalej poslanci rokovali o inventari-
zácii majetku mestskej časti, schválili
predsedu finančnej komisie, ktorým sa
stal poslanec Ignác Kolek, zaoberali sa
aj pripravenosťou rozpočtu na rok
2005.

S konkrétnymi uzneseniami vás
oboznámime v nasledujúcom čísle.

(r)

O predaji pozemkov, znížení platu starostu
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Dane pre mesto
Na poslednom minuloročnom

rokovaní Mestského zastupiteľstva
Hlavného mesta SR Bratislava pos-
lanci schválili aj návrh o rozdelení
daňových príjmov medzi mesto a
mestské časti. Išlo o rozdelenie vý-
nosu z dane z príjmu fyzických
osôb na rok 2005. Ten má byť pod-
ľa zákona o decentralizácii časťou
financovania miest a obcí, spolu s
príjmami z miestnych daní a inými
príjmami. 

Doteraz dostávali obce penia-
ze zo štátneho rozpočtu, a to z po-
dielových daní - fyzických osôb,
právnických osôb, cestnej dane. Po
novom si mesto a mestské časti bu-
dú výnos z dane fyzických osôb
rozdeľovať priamo. V roku 2005
sa predpokladá výnos z daní fy-
zických osôb pre celú Bratislavu
2,5 miliardy korún. Majú sa rozde-
liť v pomere 1,6 miliardy pre mesto
a 845 miliónov pre mestské časti,
teda 66 % pre mesto, 34 % pre
mestské časti. S návrhom preroz-
delenia financií medzi jednotlivé
mestské časti a mesto nesúhlasili
viacerí poslanci, ale nakoniec pre-
šiel pôvodný návrh. Poslanci schvá-
lili tento návrh ako dodatok č. 33 k
štatútu mesta. 

Percentuálne podiely mest-
ských častí pre rok 2005 vyzerajú
nasledovne: 

Petržalka 21,60, Ružinov
16,45, Karlova Ves 11,59, Staré
Mesto 11,57 , Nové Mesto 7,92,
Dúbravka 7,53, Podunajské Bisku-
pice 4,85, Vrakuňa 4,21, Rača
4,14, Devínska Nová Ves 3,55, La-
mač 1,85, Vajnory 1,14 , Záhorská
Bystrica 1,01, Rusovce 0,88, Jarov-
ce 0,83, Čunovo 0,53, Devín
0,35. (s)

Predstavujeme
Milí čitatelia, iste ste si už všim-

li, že na tejto strane uverejňujeme
pravidelnú rubriku, v ktorej pred-
stavujeme jednotlivé komisie. V
tomto čísle sme mienili predstaviť
športovú komisiu a jej činnosť. Je
nám ľúto, ale dva dni pred uzá-
vierkou, v termíne, v ktorom sme
mali osem dní vopred dohodnutý
rozhovor na vopred položené
otázky, nás predseda športovej
komisie informoval, že na rozho-
vor nie je pripravený, pretože sa
venoval iným záležitostiam. Snáď
sa dočkáme v budúcom čísle.

(s) + redakčná rada

V skratkeVoľba kontrolóra

Jedným z paradoxov rokovania
bolo, že výberové konanie bolo ve-
rejné, ale pri hlasovaní poslancov bo-
la verejnosť vylúčená. Logika hovorí,
že by to malo byť skôr naopak, a na-
vyše zákon o obecnom zriadení jed-
noznačne definuje: „Rokovania obec-
ného zastupiteľstva sú zásadne verej-
né. Obecné zastupiteľstvo vyhlási ro-
kovanie za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci
chránené podľa ostatných zákonov.“
Hlasovanie do tejto oblasti nepatrí. 

No, v každom prípade sme si
mohli vypočuť prezentácie jednotli-
vých uchádzačov. Z pôvodných 13
prihlásených, vyhovovalo požiadav-
kám na tento post 8 (požiadavky: pra-
covný úväzok kontrolóra - dĺžka pra-
covného času 20 hodín týždenne,
plat kontrolóra vo výške vypočítanej
podľa ust. § 18c ods. 1 a 2 zák. č.
369/2004 Z. z., súčasťou prihlášky
kandidáta na funkciu miestneho kon-
trolóra mal byť profesijný štrukturova-
ný životopis, doklad o vzdelaní, odpis
z registra trestov, nie starší ako tri me-

siace, čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvádzaných v pri-
hláške).

Práca kontrolóra v žiadnej mest-
skej časti alebo obci nie je jednodu-
chá a vyžaduje si predovšetkým de-
tailné znalosti príslušných zákonov,
stavu mestskej časti a podobne. Z ôs-
mych kandidátov, ktorí postúpili, sa
na voľbe zúčastnilo len šesť. Z toho
dvaja kandidáti na funkciu kontroló-

ra prišli nepripravení, mali problém
zodpovedať základné otázky. 

V konkurze, po poslaneckej debate
a neverejnom hlasovaní, zvíťazila Devín-
čanka Alžbeta Kaňová, ktorá sa veno-
vala podobnej činnosti v Dúbravke. Po
nej sa však (so všetkou úctou) predstavi-
li uchádzačky, ktoré mali viac praxe, po-
znali konkrétne zákony, ktoré sa dotýka-
jú mestskej časti, vedeli, čo by bolo ich
cieľom v prvých mesiacoch pôsobenia,
študovali alebo študujú na vysokej škole
s príbuzným zameraním. Väčšina pos-
lancov však uprednostnila devínsky pô-
vod kandidátky (s predpokladom, že
ako „domáca“ sa lepšie vyzná v prob-
lémoch mestskej časti). Text a foto: (s)

Verejné rokovanie s neverejným hlasovaním

Horúca téma

Poslanci uznesením z decembrové-
ho rokovania zastupiteľstva požiadali o
stanovisko z rokovania medzi prenají-
mateľom (mestskou časťou), nájomcom
domu kultúry a novými potencionálny-
mi záujemcami o prenájom domu kul-
túry. Rokovanie sa uskutočnilo v polovi-
ci januára. Spoločnosť Martin Sarvaš
Productions, ktorá mala dom kultúry v
prenájme od februára uplynulého roku
a organizovala množstvo zaujímavých
podujatí, už v tejto úlohe fungovať ne-
bude. V poslednom rozhovore pre De-
vínčan Martin Sarvaš okrem iného po-
vedal, že je nemilo prekvapený nízkou
návštevnosťou, ale po otvorení zrekon-
štruovanej Kremeľskej ulice očakáva aj
nárast záujmu, ďalej informoval o fi-
nanciách, ktoré do obnovy domu kultú-
ry investovali, ako aj o fakte, že po zvý-
šení cien za energie a malom záujme

Devínčanov o pripravovaný program,
je finančná situácia hlboko stratová.
Stratu však predpokladal už pri podpí-
saní zmluvy. Najviac bol traumatizova-
ný nezáujmom o kultúru. Prečo spoloč-
nosť Martin Sarvaš Productions s ná-
jom končí?

Martin Sarvaš: „Nepodali sme
žiadosť o obnovenie zmluvy (za tých
podmienok, aké sme mali) v rámci vý-
berového konania na nového ná-
jomcu, pretože ročná prevádzka,
podľa nás, by si žiadala cca 600
000 Sk na vykrytie straty, pri udržaní
funkcie kultúrneho domu. V uplynu-
lom roku sme túto stratu vykryli. Na-
miesto aspoň tichej podpory sme po-
stupne získali pocit, že sme v Devíne
nevítaní hostia a aj my musíme byť
potrestaní za myšlienku prenajať
dom kultúry, a tak ušetriť obecnému

rozpočtu spomínanú sumu. Zo strany
starostu sme pociťovali maximálnu
súčinnosť, ale zo strany väčšiny pos-
lancov absolútny nezáujem o spolu-
prácu. Naše ďalšie zotrvanie v Deví-
ne nepovažujeme za týchto okolnos-
tí za racionálne. Veríme, že prechod
na nového nájomcu prebehne hlad-
ko a prajeme mu veľa šťastia.“

O prenájme domu kultúry na ďal-
šie obdobie rokovali poslanci aj na
zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo
18. januára. Dohodli sa na vyhlásení
verejnej obchodnej súťaže, ktorou sa
vyberie budúci prenajímateľ, s tým,
že o tejto problematike budú ďalej
rokovať na mimoriadnom zastupiteľ-
stve v stredu 26. januára. S výsled-
kami rokovania a s uzneseniami vás
oboznámime v ďalšom čísle Devín-
čana. (sab)

V pondelok 10. januára o 8.00 h sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorého jediným bodom bola
voľba kontrolóra mestskej časti. Verejnosť sa opäť zachovala lax-
ne, na voľbe sa zúčastnili len dvaja hostia. 

Nová devínska kontrolórka A. Kaňová počas prvého zastupiteľstva, na ktorom sa zú-
častnila v tejto funkcii.

Kto sa bude starať o dom kultúry?
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Napriek tomu, že v tomto roku
nás zima zatiaľ neobdarila väčšou
snehovou nádielkou a hladina vod-
ných tokov je ustálená, obyvateľov
Devína by určite zaujímalo, v akom
štádiu je v súčasnosti protipovodňo-
vá ochrana. Mohli by ste v stručnos-
ti charakterizovať jej základné prv-
ky a princípy? 

- Protipovodňová ochrana Devína sa
od poslednej veľkej vody v roku 2002
nezmenila. V priebehu roku 2003 a
2004 sa intenzívne pracovalo na pro-
jektovej dokumentácii „BRATISLAVA-
POVODŇOVÁ OCHRANA“, ktorá rie-
ši aj ochranu Devína pred tzv. „storoč-
nou“ vodou. Samotné technické riešenie
je rozdelené na dva úseky:

A/ úsek: Slovanské nábrežie -
Ochrana je navrhovaná na prietok v Du-
naji Q.100=11.000 m3/sek., kóta hla-
diny 142,70 m. n. m.- 142,50, kóta
ochrannej línie je 143,20 -143,000 m.
n. m. Celková dĺžka ochrannej línie je
831 m, z toho v dĺžke 300 m ako žele-
zobetónový nábrežný múrik vybudova-
ný na podzemnej konštrukčnej stene
hrúbky 70 cm. V dĺžke 447 m naväzuje
na ochranný múrik zemná hrádza tes-
nená podzemnou tesniacou stenou. Na
korune hrádze sa bude osadzovať mo-
bilné hradenie výšky 1,4 m. V pokračo-
vaní hrádze až po koniec úseku (prísta-
visko) je navrhnutý železobetónový ná-
brežný múrik v dĺžke 80 m.

B/ úsek : Areál podhradia od rieky
Moravy - Dĺžka ochrannej línie 742 m
začína pri kamennej bráne vstupu do
areálu podhradia od Dunaja napojova-
cím múrikom dĺžky 77 m s mobilnou
ochranou. Ďalej pokračuje zemnou hrá-
dzou dĺžky 648 m a končí napojením
do cestného telesa za cintorínom.

Zámer stavby bol v minulých dňoch

podrobený posudzovaniu vplyvov na ži-
votné prostredie na Ministerstve životné-
ho prostredia SR s výsledkom, že sa ne-
bude ďalej posudzovať a je možné po-
žiadať povoľujúci orgán o povolenie
podľa osobitných podpisov. Celá stav-
ba (Veľká Bratislava) má rozpočtový ná-
klad 1,7 mld Sk. Prostriedky na realizá-
ciu sú prisľúbené z európskych fondov. V
mesiacoch apríl - jún sa uskutoční výbe-
rové konanie na dodávateľa prác, so za-

čatím prác uvažujeme v termíne október
2005. 

Aký by bol postup v prípade
povodňového ohrozenia Devína z
vášho pohľadu?

- Do doby definitívnej výstavby novej
ochrannej línie nie je v silách nášho pod-
niku účinne zabezpečiť ochranu zatá-
paných častí Devína pri vysokých po-
vodňových prietokoch. Počas menších
povodní je ochrana možná klasickým
spôsobom vrecami s pieskom, resp. fó-
liou.

Devínsky kameňolom je najvý-
znamnejším ložiskom stavebného
kameňa, ktorý využívate pri vý-
stavbe a údržbe brehových hrádzí
toku Dunaja a Moravy. Ťažobný
priestor sa však nachádza v pria-

mom dotyku s chránenou krajinnou
oblasťou Malých Karpát - Devínske
Karpaty, jeho rozšírenie by zasiahlo
chránené územie. Dokedy bude ten-
to kameňolom slúžiť a čo poskytuje-
te Devínu ako náhradu za ruch, spo-
mínanú zvýšenú prašnosť a zásah
do prírodného prostredia?

- Súčasný dobývací priestor kame-
ňolomu Devín bol určený v roku 1981,
má rozlohu 302 tis. m2 a je situovaný na

okraji CHKO Malé Karpaty, nie v
CHKO. V ďalšom období neuvažujeme
s jeho rozširovaním, ale rátame s využi-
tím všetkých zásob, ktoré sú na tomto
vyhradenom ložisku k dispozícií. Pri re-
gulovanej ťažbe, podľa plánov schvále-
ných štátnou banskou správou, je možné
rátať s jeho doťažením v horizonte rokov
2025 - 2027. Pre zmiernenie negatív-
nych dopadov na životné prostredie
sme v minulých rokoch zrealizovali vy-
budovanie oddeľovacieho valu od štát-
nej cesty Bratislava - Devín, biorekultivá-
ciu odvalov na východnej strane lomu,
biorekultiváciu západného svahu prístu-
povej cesty na I. etáž, odvedenie zráž-
kových vôd z celého dobývacieho prie-
storu a zabránenie ich vytekaniu na štát-
nu cestu. Vždy po doťažení určitého úse-
ku lomovej steny budeme postupne po-
kračovať v biorekultivácií. Spolupracuje-
me aj s architektonickou kanceláriou a
ťažbu usmerňujeme tak, aby v závere
po jej ukončení vznikol priestor efektívne
využiteľný pre ďalší rozvoj tohto územia.

Spolupráca so zastupiteľstvom MČ
Devín je, podľa nášho názoru, dobrá. V
minulosti sme úzko spolupracovali pri
prestavbe hlavného námestia, upravili
sme bývalé smetisko v starom lome
„MORAVA“ a v spolupráci s ochranár-
skymi organizáciami zriadili „Geologic-
ké múzeum“, poskytli sme priestory na
realizáciu sochárských prác „Sympó-
zium Devín“. Viackrát sme zorganizova-
li exkurziu pre seniorov Devína loďou na
vodné dielo Gabčíkovo, upravili sme ná-
stupný priestor na plavidlá v prístavisku
Devín.

Tak ako doteraz, aj v budúcnosti bu-
deme nápomocní pri rozvoji a skrášlo-
vaní mestskej časti, ale hlavne chceme v
krátkej budúcnosti ochrániť obyvateľov
Devína pred povodňami. (sab)

ilustračné foto: (tr)

Medzi základné činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
patrí správa zverených vodných tokov, zabezpečenie účinnej ochrany
vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel, plnenie úloh vyplývajúcich
z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povod-
ňovej aktivity, ale aj ťažba riečnych materiálov a mnohé ďalšie. Z pohľa-
du Devína sú najdôležitejšie posledné dve spomenuté aktivity. Hovoríme o
nich s riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – závo-
du Dunaj Dpt. Dušanom KRAJČIM.

Rozhovor mesiaca

Do vašej pozornosti

S Dpt. Dušanom KRAJČIM, riaditeľom závodu Dunaj

„Chceme ochrániť Devín pred povodňami“

V súlade s prijatou koncepciou fiškálnej decentrali-
zácie bol prijatý zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Zákon nadobudol účin-
nosť 1. 11. 2004 a upravuje dane, ktoré môže obec
ukladať.

Správu dane z nehnuteľností pre rok 2005 vyko-
náva pre Hlavné mesto SR Bratislavu mestská časť
(znenie všeobecne záväzného nariadenia Hl. mesta
SR Bratislavy nájdete na informačných tabuliach a na

nástenke miestneho úradu - pozn. red.). Mestská časť
rozhoduje a vykonáva správu miestnych daní: dane
za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, ok-
rem miestnych komunikácií I. a II. triedy, dane za pre-
dajné automaty a dane za nevýherné automaty. 

Od budúceho roka pribudne aj nový okruh da-
ňovníkov, ktorí boli doteraz od platenia dane z ne-
hnuteľností oslobodení. To znamená, že daňovníkmi
dane z nehnuteľnosti budú aj štátne organizácie, vyš-
šie územné celky, cirkvi a pod.

Daňovník dane z nehnuteľností je povinný
podľa tohto zákona podať daňové priznanie od
1. 1. 2005 do 28 .2. 2005. Touto cestou chceme vy-
zvať všetkých daňovníkov, aby si nenechávali
podanie daňového priznania na poslednú chvíľu
a predišli tak vytváraniu dlhých radov a zbytoč-
nej nervozite na miestnom úrade v Devíne.

  
Zároveň upozorňujeme daňovníkov, že ak

daňovník podá daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľnosti po lehote ustanovenej zákonom (v
roku 2005 je to do 28. februára), správca dane je
povinný uložiť mu pokutu až do výšky 10% z da-
ne, uvedenej v daňovom priznaní!  (we)

Nové dane od roku 2005
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Prvá písomná zmienka o ochotníc-
kom divadle v Devíne nás zavedie do
roku 1919, keď malo desať účinkujú-
cich. Počet ochotníkov do roku 1938
vzrástol na tridsaťpäť. 

Svoju ochotnícku scénu mala i zá-
kladná škola v Devíne. Jednou z reali-
zovaných hier v roku 1923 bola roz-
právka O šípovej Ruženke. Zisk z hier
ochotníckych divadiel z rokov 1921-
1926 bol venovaný na opravu kostola
a oplotenie cintorína. 

Hlavnými aktivistami ochotníckeho
divadla v čase jeho začiatkov boli: lod-
ný kapitán Poppa a učiteľ Brenner.
Jedným z mnohých amatérskych her-
cov bol i Johann Atzemberger - kormi-
delník. Z týchto zachovalých údajov je
zrejmé, že napriek svojej namáhavej

profesii lodníkov sa podieľali aj na kul-
túrnom vyžití Devínčanov. Za prvej ČSR

sa v Devíne uskutočnilo 189 predstave-
ní v jazyku nemeckom i slovenskom. V
50-tych rokoch sa ako herci ochotníc-
keho divadla zúčastňovali napríklad p.
Resová, Farbulová, p. Boďa a J. Bahňa.

Devínski ochotníci uviedli na scénu
hry: Kozie mlieko, Divá Bára, Kamenný
chodníček, Bacuchovie dvor a iné. Po
roku 1945, počas osláv Slovanských
dní na Devíne, svojou prezentáciou
upútala profesionálna divadelná scéna
pražského a bratislavského Národné-
ho divadla. Na pôde staroslávneho
Devína uviedli opery: Predaná nevesta,
Dalibor, Hubička, Jánošík, Svätopluk.

S radosťou môžeme konštatovať, že
sa zrodila nová scéna ochotníckeho di-
vadla, ktorá nadväzujúc na devínsku
divadelnú tradíciu, nám isto pripraví
mnoho pekných zážitkov. Ostáva nám
ešte zaželať si i návrat profesionálnej
scény, ktorá by sa opäť stala súčasťou
Všeslovanských dní. Je len na nás, ako
budeme pokračovať v tradíciách nášho
staroslávneho Devína. 

Pavlína Rumanovská
Foto: archív autora

Nepovolené skládky rastú

Tieto nechutné pohľady na nepo-
volené skládky odpadu, neďaleko od
Starej horárne, svedčia aj o kultúrnom
„imidže“ ich realizátorov. Čo iné si

možno myslieť o niekom, kto nezákon-
ne ničí životné prostredie (nielen) Deví-
na, konkrétne devastuje les odpadmi aj
väčších rozmerov, znečisťuje miestny

potôčik, ústiaci do Karloveského rame-
na, v tesnej blízkosti chráneného zdro-
ja pitnej vody Sihoť. Okolitá príroda je
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty.

Na túto tému sme už neraz písali,
situácia sa však nezlepšuje, v danom
prípade práve naopak. Pokiaľ ne-
chceme riskovať znečistenie vodného
zdroja (zatiaľ, aj keď len v malej mie-
re, sú tu prítomné už aj niektoré ne-
bezpečné odpady), treba účinnejší
dozor. Veríme, že pasívny neostane
ani správca pozemku - Lesy Slovenska,
š. p., ktorého sme úradne vyzvali k vy-
konaniu nápravy. Na ochrane tejto
ekologicky závažnej lokality sa bude v
rozhodujúcej miere podieľať mestská
polícia. (ond)

foto: (sz)

Fragmenty z histórie

Ohrozený je aj zdroj pitnej vody

Divadelná scéna v Devíne

Z vystúpenia Pražského národného divadla v Devíne v opere B. Smetany „Libuša“.

Vážení spoluobčania - dôchodco-
via Devína, prihovára sa vám Senior
klub Bohumila, pri príležitosti 5. výro-
čia založenia.

Za výdatnej podpory a úsilia vte-
dajšej sociálnej komisie pod vedením
G. Mikulášovej a pomoci spoluobča-

nov v novembri 2001 sme zrekon-
štruovali suterén bývalého ZS na Bri-
gádnickej 2 a pomenovali náš stánok
na Senior klub Bohumila.

V nedeľu 6. februára oslávime
piate výročie založenia Jednoty dô-
chodcov Slovenska a nášho klubu.

Nenaplnili sa kukučie hlasy o tom,
že klub nebude trvať dlhšie ako pol
roka. Tí, ktorí klub navštevujú, sú spo-
kojní, pri každom podujatí vládne po-
hoda a dobrá nálada. 

Touto cestou sa pripomíname aj
ostatným seniorom a dúfame, že si
získame ich priazeň, pripoja sa k
nám a snáď prinesú i nápady pre no-
vé aktivity.

Radi vás privítame vo svojom

kruhu a veríme, že nezostanete se-
dieť medzi múrmi svojich domovov,
ale v spoločnosti spoluobčanov De-
vína.

Stretávame sa vždy v utorok, štvr-
tok a v nedeľu od 15. do 18. h. Na
záver prajeme všetkým Devínčanom
veľa zdravia, pohody a porozume-
nia.

Za Senior klub Bohumila 
Melánia Orelová

Zo senior klubu

Päť rokov „Bohumily“
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Reakcia

Tatry 
po víchrici

Ekocentrum DAPHNE pozýva všetkých záu-
jemcov na druhú zo série zimných prednášok.
Uskutoční sa vo štvrtok 17. februára o 18.00 h v
priestoroch Ekocentra DAPHNE v podkroví Ry-
tierskeho domu (dom kultúry). Vstup na pred-
nášku je voľný. 

Tentokrát hosťom bude Bc. Ján Dobšovič,
člen mimovládneho výboru Naše Tatry, s pred-
náškou Tatry po víchrici. Ako už názov napove-
dá rozprávať sa bude o vetrovej kalamite, ktorá
v novembri minulého roku postihla naše veľho-
ry. Potrebujú Tatry skutočne našu pomoc alebo
si príroda dokáže poradiť sama? Ako môžete
prispieť a pomôcť aj vy? O nasledujúcich pred-
náškach a aktivitách Ekocentra DAPHNE sa do-
zviete v ďalších číslach Devínčana, alebo na ná-
stenke pri vstupe do Rytierskeho domu (dom kul-
túry). (r)

Pozvánka na prednášku Výsledky ankety 

Vyberáme z tlačovej správy:
Regionálne environmentálne centrum (REC) Slo-

vensko v rámci projektu „Podpora cezhraničného
rozvoja Devín - Hainburg“ s finančnou podporou Eu-
rópskej únie zrealizovalo anketu Devín očami jeho
obyvateľov. Anketa bola zameraná na získanie in-
formácií najmä od občanov Devína o ich mestskej
časti, odpovedalo v nej viac ako 10% zo všetkých
domácností v Devíne. Napriek tomu, že vzorka nie
je reprezentatívna, výsledky ankety majú veľkú vý-
povednú hodnotu, pretože sa podarilo zachovať po-
merné zastúpenie odpovedí podľa pohlavia respon-
dentov, ich veku, miesta bydliska i dĺžky pobytu v De-
víne.

Obyvatelia Devína, ktorí sa na ankete zúčastnili,
sa na svoju mestskú časť pozerajú najmä očami tu-
ristov, najviac si cenia historické objekty, okolité prí-
rodné prostredie, i genius loci Devína. Chýbajú im
bežné služby na uspokojovanie základných potrieb

každodenného života (napr. bankomat, lekáreň) a
možnosti trávenia voľného času (šport, kultúra). Ne-
gatívne vnímajú stav verejných priestorov mestskej
časti, voľný čas trávia doma, na záhradách alebo v
prírode. Najväčšiu nespokojnosť vyjadrili s priesto-
rom Slovanského nábrežia (okolo pohostinstva u Srn-
číka*, pri sútoku Dunaja a Moravy) a s parkoviskom
pod hradom: žiadajú tu osadiť drobnú architektúru
(lavičky, informačné tabule, parkovú zeleň) a lacnej-
šie formy stravovania, zriadiť cyklistický pruh a chod-
níky len pre chodcov. Podrobné zhodnotenie a inter-
pretácia výsledkov bude zverejnená prostredníctvom
web stránky www.rec.sk

spoločnosť REC

* pozn. red. - anketa bola realizovaná v priebe-
hu rekonštrukcie Kremeľskej ulice, kedy bolo Slo-
vanské nábrežie nadmieru zaťažené, obnova ná-
brežia bude naďalej pokračovať

Obrazom diania v obci sú určite aj
mestské noviny, ktoré má skoro každá
mestská časť. Zvyknem si zo zvedavosti
prečítať obsah niektorých z nich, ale ni-
kde som sa nedočítal o takom jedno-
strannom znevažovaní práce poslancov,
ako v tom „našom“. A problémov a „is-
krení“ v týchto mestských častiach je pod-
statne viacej ako u nás.

Z tých našich spomeniem aspoň zo-
pár.

Prvým neuralgickým bodom vo vzťa-
hu starosta – poslanci (nie všetci) sa sta-
la škola. Po dlhých jednaniach s poslan-
cami v DNV sa nám podarilo o rok od-
dialiť prechod učiteľov a detí do provi-
zórnych priestorov, a tým ich ušetriť zby-
točným stresom. V niektorých článkoch
Devínčana sme sa však správali nezod-
povedne, je s nami ťažká spolupráca…

Podarilo sa nám pre Devín vybojovať
750 000 Sk na vybudovanie nového po-
lyfunkčného športoviska, ktoré bude slú-
žiť pre Devínčanov a detí MŠ na kvalita-
tívne vyššej úrovni ako to bolo doposiaľ
– v novinách sa všetko obrátilo a pre-
zentovalo opačne.

Z eurofondov sme získali 2 mil. Sk na
rozvoj Devína – na týchto stránkach sme

sa dočítali, že sa snažíme zmeniť územ-
ný plán Devína a jednáme chaoticky.

Boli odsúhlasené nové zásady hos-
podárenia, aby sme mohli spoločne a
zmysluplne využiť každú korunu, ktorá
do Devína príde. V novinách sa tvrdí –
Devín vraj môže prísť o potrebné dary.

Zorganizovali sme stretnutie s obyva-
teľmi, kde sa okrem iného podrobne
dozvedeli o protipovodňových opatre-
niach obce a jej realizácii. V „našich“ no-
vinách sme sa dočítali, že starosta mal na
stretnutí viacej ľudí, že podujatie nemalo
charakter verejného zhromaždenia, že…

Toto znevažovanie našej práce sa už
stalo vlastne rutinou, ale pravda bola a
aj teraz je, úplne iná. Slovom bývalého
poslanca „za dva roky sme si ani raz ne-
sadli k spoločnému stolu, aby sme len tak
– voľne debatovali o tom, ako by mal
Devín vyzerať, kde budú lavičky, detské
ihrisko, aké podnikateľské aktivity pre
rozvoj turizmu chceme podporiť… vždy
sme ex post riešili už len to, čo sme našli
v pošte“.

Špecifická situácia v Devíne predpo-
kladala vytvoriť jeden silný kolektív, ktorý
sa bude dopĺňať odborne ale aj morál-
ne. Chcelo to naozaj dlhé hodiny kon-

zultácií a hľadania východísk. Namiesto
toho prišli zo strany starostu k zatajova-
niu faktov, nerešpektovaniu pripomienok
a uznesení poslancov, prehlasovanie
zmlúv za tajné. 

Devín si to určite nezaslúži. Naši pred-
kovia pozitívne zviditeľnili Devín v celej Eu-
rópe už v 9. storočí. Na prahu 20. a 21.
storočia sa zviditeľňujeme znova – bohu-
žiaľ v opačnom svetle. Exstarosta nás pri-

viedol do hlbokej priepasti a z jeho stámi-
liónových dlhov sa budeme spamätávať
ešte desiatky rokov. S novým starostom
mali prísť aj nové nádeje. Po dvoch ro-
koch, keď zo zastupiteľstva odišli „jeho“
dvaja veľmi schopní poslanci – obidvaja
z funkcie predsedu finančnej komisie – sa
nevieme akosi spoločne nadýchnuť a to
určite škodí Devínu najviac. A ja veľmi po-
chybujem, že tých osem poslancov, ktorí
mu jasne deklarovali svoj postoj k jeho
práci, by sa až tak veľmi mýlilo.

MVDr.Vojtech Baculák, 
poslanec MČ Devín

Devín očami obyvateľov

Devín si to určite nezaslúži
Sú to už dva roky, čo obyvatelia Devína dali svoj hlas novému sta-
rostovi a poslancom. Určite v nádeji, že sa aspoň čiastočne očistí-
me od toho, kam nás bývalý starosta stiahol. Neboli sme naivní,
že tento problém vyriešime rýchlo, ale asi sme ani netušili, že sa
po dvoch rokoch dostaneme do vážneho komunikačného vákua.

Stanovisko redakcie
Nezodpovedné správanie, ťažká spolupráca

V žiadnom redakčnom príspevku nie sú tieto slová, ako ani podobné názory na
prácu poslancov zo strany redakcie, uvedené. Vyskytli sa v rozhovoroch - v odpove-
diach respondenta, do ktorých redakcia nemá právo zasahovať.  

Polyfunkčné športovisko
Redakcia spomínaný materiál pripravila na základe sťažností rodičov a pracovní-

kov materskej školy. O mesiac neskôr bolo zverejnené aj opačné stanovisko z radu
poslancov. 

Chaotické „jednanie“
Text o chaotickosti bol podložený viacerými výpoveďami prítomných, navyše išlo

o vyjadrenie sa k projektu Regionálneho environmentálneho centra, nie k práci pos-
lancov a v našom článku znel presne takto: „Podľa názoru mnohých prítomných, ten-
to projekt vzhľadom na neoverené fakty - napríklad snaha o úpravy územného plánu
na miestach, kde sú súkromné alebo nevysporiadané pozemky, pôsobil v konečnom
dôsledku dosť chaoticky.“

Väčšinu udalostí sa snažíme nekomentovať, uvádzame len objektívne fakty a opis-
ným spôsobom prezentujeme, čo sa naozaj stalo, kto čo povedal a podobne. Je na
čitateľovi, aby si vytvoril vlastný obraz. 

Každý poslanec, podobne ako aj obyvatelia Devína, má možnosť prispievať do
našich novín, reagovať na jednotlivé články. Všetky názory vítame a budeme len ra-
di, ak prostredníctvom novín vznikne konštruktívna diskusia, ktorá môže pozitívne pri-
spieť k riešeniu situácie. (s) + redakčná rada



72/2005 DEVÍNČAN

Čo vo februári?
Pravidelne kontrolujeme usklad-

nené ovocie, odstraňujeme nahnité
plody, priestory vetráme a udržiava-
me v potrebnej vlhkosti. Ak teploty v
noci už neklesajú pod -10 oC môže-
me začať s rezom jabloní, hrušiek a
drobného ovocia. Ríbezle a egreše
režeme najneskôr začiatkom febru-
ára. Za priaznivého počasia môže-
me prerezávať aj okrasné stromy a
kry, ktoré ešte nemajú vyvinuté puky.

Odumierajúce, alebo nerodiace
stromy, pokiaľ nie sú vhodné na pre-
štepenie, vyklčujeme. Cibuľoviny
prenesieme do teplejšieho priestoru.
Do polovice februára dokončíme
rez vrúbľov všetkých ovocných dru-
hov. Narezané vrúble uložíme v tma-
vých miestnostiach do vlhkého pie-
sku. Začíname s predpestovaním ná-
ročných letničiek. Za priaznivejšieho
počasia vykonávame mechanickú
ochranu ovocných stromov. Na kme-
ni a konároch starších stromov
oškriabeme staršiu kôru. Rany vyre-
žeme až po staré pletivá a ošetríme
štepárskym voskom alebo balza-
mom. Ak sme záhradku nevápnili na
jeseň, môžeme to urobiť teraz. 

V polovici mesiaca môžeme
začať s naklíčovaním veľmi sko-
rých zemiakov. Presvetľujeme koru-
ny ovocných stromov a zmladzuje-
me staršie, slabo rodiace stromy.
Priaznivé dni bez mrazov využíva-
me na chemické ošetrenie broskýň
proti kučeravosti listov. (s)

Pre všetkých Devínčanov
ponúkajú naše noviny 

možnosť uverejniť 
občiansku inzerciu 

zzzzddddaaaarrrrmmmmaaaa....    
Stačí, keď text svojho inzerá-
tu vhodíte do našej schránky,
umiestnenej na dome kultúry. 

Využite túto možnosť! 
Uzávierka občianskej 

inzercie je vždy 
ku 15. dňu v mesiaci.

Pre záhradkarov

Milí čitatelia, ak máte záujem re-
agovať na nejaký článok alebo situ-
áciu, upozorniť na problém, prípad-
ne dať podnet na jeho riešenie, je
vám k dispozícii naša schránka,
umiestnená na dome kultúry. Pripo-
míname, že uzávierka príspevkov a
listov je vždy ku 15. dňu v mesiaci.
Anonymné listy neuverejňujeme. Zve-
rejnený názor sa nemusí zhodovať s
názorom redakcie. 

Nechajme Devín 
hýbať svetom!

Od našej čitateľky, 23-ročnej De-
vínčanky Janky Kúkelovej sme do-
stali nasledujúci inšpiratívny list:

„Milá redakcia, obyvatelia Deví-
na!

Dlhoročným pozorovaním som
si dovolila dôjsť k záveru, že mladí

ľudia, žijúci v Devíne, prakticky ne-
majú možnosť sa stretávať a spolo-
čensky rozvíjať. Táto téma visí vo
vzduchu už niekoľko rokov, aj de-
sať, no stále ostáva otvorená. Vo
svojom aktívnom pubertálnom ob-
dobí sme sa stretávali v miestnych

krčmách, čo sa nepáčilo nie len na-
šim rodičom, ale ani nám samot-
ným. „V“ a „pred“ kultúrnym do-
mom nás tiež „nemuseli“, ale nik ne-
prišiel s riešením! Vyrástli sme. Teraz
za zábavou cestujeme po štvrtom
bratislavskom obvode, ktorý, ako ja

zvyknem hovoriť, hýbe svetom.
Chodievame hrať biliard, stolný fut-
bal, šípky a poniektorí bowling, kde
plníme peniazmi vrecká cudzích ľu-
dí. Nehovorím už ani tak o nás (mo-
ja generácia si už na život zarába
sama), ale o ďalších adolescentoch,
ktorí nemajú túto možnosť a už v
tomto veku cestujú za zábavou (AU-
PARK, PC herne), čo je v dnešnej
dobe nebezpečné. Prečo sa nepo-
zrieť do budúcnosti? Nenechajme
históriu, aby sa opakovala! Urobme
niečo pre tie decká!! Nechajme
DEVÍN hýbať svetom!!!“

K listu pripísala: „Radšej budem
platiť obci na dobrú vec, ako nieko-
mu, kto na zábave iných bohatne.
Alebo vlastne nech aj ktosi bohatne,
ale nech je to centrum pre ľudí a nie
niečo vo veľkom štýle pre vysokú spo-
ločnosť. Dúfam, že budú nejaké ro-
zumné ohlasy a nie: áno, vieme....o
postupoch a riešeniach vás budeme
informovať“. (r)

Z vašich listov 

Sú miesta v časopriestore, v rám-
ci ktorých sa nemôžeme hýbať, ale-
bo len obmedzene, z ktorých sa ne-
dá len tak vystúpiť a ísť svojou ces-
tou. Miesta, kde prichádzame o svo-
ju podstatu. Kto ich generuje? Do
týchto situácii sa dostávame najmä
vtedy, keď nás obklopia ľudia, ktorí
nemajú záujem vnímať, akceptovať,
počúvať, a najmä triezvo uvažovať
a navyše, nevedia ani viesť rozhovor
na dôstojnej úrovni. Každý psycho-
lóg potvrdí, že podobné prejavy
sú príznakom nevyrovnanosti so
sebou samým a vlastnými
problémami. Ak sa stretneme s
takouto reakciou, môžeme si
byť istí, že sme trafili do čier-
neho. Jednostrannosť a plytké
uvažovanie, hraničiace s po-
pieraním všetkého, čo bolo
ľudstvu dané ako človečie - ok-
rem pudu sebazáchovy však obme-
dzuje a neraz zasahuje do možnos-
tí, ktoré by zlepšili všeobecnú situá-
ciu. Často sa mi vynára obraz „ná-
rodných rokovaní“ zo štúrovských
čias. Boli to osobnosti so širokým ve-
domím, ktoré uvažovali, a ktorým na-
ozaj išlo o dobro národa, nie o vlast-
né.

V podobnej situácii som sa zo-
známila s jedným košickým veteriná-
rom. Rozvinuli sme niekoľko zaujíma-
vých tém. Dlho sme hovorili o sprá-

vaní sa zvierat a ľudí - porovnávali
sme. Najviac ma však prekvapil prí-
beh o psovi, ktorému od škriabania
vybadala srsť a nikto nevedel zistiť
prečo. Trpel alergiou na psie epitélie.
Jeho majiteľka s ním navštevovala ka-
marátku, ktorá tiež vlastnila psa. A
práve na jeho bunky bol tento pes
alergický. 

Keď hovoríme o ľuďoch, že sú na
niekoho alergickí, myslíme to v pre-
nesenom význame. Vybudujú si k ne-
mu negatívny vzťah - často založený
na primitívnych indíciách, nevedia a
nechcú nájsť spoločnú reč a pri vzá-
jomných stretnutiach uvoľňujú zo se-
ba všetky negatíva. Často to však vy-
zerá, ako keby aj mnohí z nás už bo-
li alergickí na ľudské epitélie. Bude-
me sa navzájom vraždiť alebo cho-

diť v maskách? Ľudská hlúposť a
schopnosť deštrukcie, dokonca často
aj snaha o ňu svedčí skôr o prvej al-
ternatíve. Zdá sa však, že ľuďom na
absolútne odcudzenie a dehonestá-
ciu svojho rodokmeňa takúto alergiu
vôbec netreba. Najhorším spôso-
bom snahy o vyriešenie v tomto prí-
pade je letargia, do ktorej sa mnohí
v podobných situáciách uťahujeme.
Nevyriešime tým nič, skôr naopak,
dáme šancu preniknúť ničivému ele-
mentu.

Spomeňme si na nie tak dávnu
minulosť - teroristické nálety, ľudí

vyskakujúcich z 50. poschodia,
oheň, dni plné prachu. Oča-

kávaná odveta, usmiati
páchatelia poskytujú roz-
hovory rôznym televíziám,
ľudia zomierajú a trpia,
panika sa šíri. Človek pro-
ti človeku, človek proti ce-
lému svetu. Proti histórii a
genéze vývoja života na

našej planéte, proti jedinej planéte v
našej sústave, na ktorej je zatiaľ do-
kázaný život. Možno si pomyslíte,
že sa nás to netýka - bolo a je to ďa-
leko, ale pravda je opačná. Rovna-
ké udalosti v menšom merítku fungu-
jú aj v našom každodennom živote,
a až veľmi aktívne sa dotýkajú mies-
ta, ktoré považujeme za svoj domov.
A práve tie sú pre nás často nebez-
pečnejšie. 

Sabína Zavarská

NA OKRAJ

Hľadáme podnájom, prípadne
prenájom pre 2 dievčatá (23-ročné
študentky). Kontakt: L. Blašková,
0907 420 009.

Alergici na človečinu

???
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Kedysi a dnes...
Veľkými zmenami prešla aj jedna z najdlhších ulíc v Devíne – Brigádnic-

ká ulica. Táto jednotvárna radová zástavba z 80-tych rokov má už dnes cel-
kom novú tvár. Pribudla pekná zeleň, majitelia si dali záležať aj na exteriéro-
vých úpravách svojich domov. Niektoré zmenili svoj výzor kompletne.

Text a foto: (pr, archív, s)
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Fotopostrehy

Všimli sme si

Aj cez zamrznuté jazero je vidieť až na dno. Žiaľ, aj odpadky, ktoré sem ktosi, kedy-
si hodil...

Sedacia súprava uprostred lesa, v tesnej blízkosti chránenej oblasti. Posadíte sa a
vychutnávate krásy prírody.  Ale vážne - neobjednali by ste si radšej kontajner ale-
bo odvoz na smetisko ako terigať takúto rozmernú vec do prírody? A navyše v no-
ci, aby vás nikto nevidel... text a foto: (tr, s)

Brigádnická ulica kedysi...

... a dnes.

Porovnávame

KNIŽNICA INFORMUJE

Zaujíma vás história?
Siahnite po knižkách renomovaného autora Milana Fenku. Z mnohých, ktoré mô-

žete v našej knižnici nájsť, Vám odporúčame „Veľkomoravské záhady“. 
Naša knižnica dostala dar od autora Antona Hrnku knihu z vydavateľstva PT Al-

berta Marenčina „Stupava- potulky históriou“. Opis histórie je súčastne i sprievod-
com po Stupave i jej okolí. Dozviete sa napríklad ako vznikla známa pesnička o stupavskej
krčme, že záhorácke víno je „kyseué, ale veseué“, ale aj niečo o tradícii „Dni zelá“. 

Je reálne, že sa takejto milej knižočky dočkáme aj o mestečku Devín, toho času jednej
z mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Dámam do pozornosti: 
Odporúčame v USA mimoriadne úspešnú knihu u nás vydanú pod názvom „Tušenie

svetla“, ktorej autorkou je známa filmová herečka, tanečnica a speváčka Shirley McLa-
inová. Toto čiastočne autobiografické dielo vás zavedie nielen do filmového zázemia a
súkromného života autorky, ale i do obdobia, keď autorka získava prvé skúsenosti s vý-
chodnými filozofickými náukami, ktoré začleňuje do svojho života a životnej filozofie. 

Druhou zaujímavou knihou pre ženy je bohato ilustrovaná publikácia autora Max de
Roché „Jedlá a láska“, ktorá obsahuje recepty na elixíry a nápoje lásky preverené ti-
sícročnými skúsenosťami. Opisuje rôzne prísady od tých najjednoduchších, akými sú med
a čokoláda, až po exotické prísady z Orientu. (pr)

Uvidíte čo ste ešte nevideli, 
zažijete čo ste ešte nezažili!

Kriesime k životu ďalšiu devínsku tradíciu!

OCHOTNÍCKE DIVADLO!
Pod vedením renomovaného herca a režiséra pána Ivana Letka 

sme naštudovali frašku na motívy hry F. F. Šamberka  

„„BBLLÁÁZZIINNEECC  VV  DDEEVVÍÍNNEE““
Svetová premiéra sa uskutoční 

12. februára 2005 o 19.00 h 
vo veľkej sále Rytierskeho domu.

P. S. Ovácie a kvetinové dary prijímame po predstavení na raute, 
kde vás všetkých srdečne pozývame
Ochotnícky divadelný súbor LETKISS


