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Vo štvrtok 24. februára odovzdala Nadácia pre rozvoj Devína svoj prvý dar. Kvalitný televízor prevzali členky Klubu dôchodcov Bohumila
z rúk starostu Jozefa Paczelta a sponzora Michala Němca, generálneho riaditeľa Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry – Sympatia, ktorý je naším novým spoluobyvateľom.
Text a foto: (s)

Hovoríme so starostom Devína Jozefom Paczeltom

Hladina stúpala
Stúpajúca hladina Dunaja v priebehu februára mnohých z nás poriadne vystrašila. Z nedele 13. na pondelok 14. februára stúpla v Devíne až na
580 centimetrov, potom začala opäť
klesať. Ďalšie stúpanie zastavili mrazy.
Vzhľadom na veľké množstvo snehu v
povodí rieky možno očakávať pri
oteplení ďalšie stúpanie hladiny. V
tomto období stúpla aj výška Moravy.
Vysoký stav hladiny môže spôsobiť
roztápanie snehovej pokrývky v hornom toku rieky. Keď mrzne, plávajú v
koryte ľadové kryhy. V určitých prípadoch sa môžu kryhy nakopiť a vytvoriť prirodzenú hrádzu. V minulosti sa
stali prípady, že odborníci museli takúto hrádzu prerážať výbušninami.
Stúpanie hladín v oboch riekach v
tomto období nebolo nebezpečné,
pomohlo narušiť a odplavovať ľad na
ich povrchu.
(r)

Nová nadácia pomôže v rozvoji, aj v sociálnej sfére
Február v činnosti samosprávy charakterizovali dve rokovania miestneho zastupiteľstva - jedno riadne a jedno
mimoriadne (viac na str. 3), ale v Devíne sa udiali aj príjemnejšie záležitosti - akou bola napríklad premiéra
ochotníckeho súboru Letkiss. O aktuálnych témach sa rozprávame so starostom Devína Jozefom Paczeltom.
Na riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva
bolo väčšinou poslancov schválené uznesenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov domu kultúry (VOS). Už počas diskusie o tomto bode ste poslancom oznámili, že toto uznesenie
nepodpíšete. Na mimoriadnom rokovaní bolo opäť
schválené, takže sa stalo platným. Čo vás viedlo k
tomu, aby ste uznesenie nepodpísali?
- Apeloval som na poslancov, aby bolo vyhlásenie VOS
zrušené. Rozhodol som sa tak na základe rozhovorov s
obyvateľmi a z nezáväzných rozhovorov s kontrolórkou
mestskej časti.
Hlavným dôvodom bol fakt, že VOS bude mestskú časť
stáť približne 60- až 70-tisíc korún, čo je v našej mimoriadne nepriaznivej situácii nemalá položka. Tiež si treba uvedomiť, že celá súťaž bude trvať minimálne tri mesiace. O budúcnosti domu kultúry sa bavíme na zastupiteľstvách už od
októbra, pričom sa vlastne nič nevyriešilo. Z predchádzajúcich rokovaní sú známi dvaja záujemcovia o prenájom domu kultúry, ktorí by sa vedeli dohodnúť aj na vzájomnej spolupráci. Poslancov som niekoľkokrát upozornil, že do verejnej obchodnej súťaže by mal ísť celý dom kultúry voľný, teda aj s časťou, ktorá je využívaná ako reštaurácia, aby súťaž bola naozaj objektívna, to však nebolo akceptované.
V rozhovore v januárovom čísle ste spomínali
založenie nadácie, určenej pre rozvoj, obnovu a
kultúru Devína.

- Nadácia pre rozvoj Devína je zaregistrovaná. Medzi
základné oblasti jej činnosti patrí sociálny a rozvojový program. Prvým darom nadácie je farebný televízor pre klub dôchodcov. Nadácia má v pláne čiastočne hradiť z vlastných
prostriedkov napríklad zonálne štúdie rozvoja Devína, pomôcť riešiť sociálne problémy obyvateľov a podporovať kultúrnu činnosť. Samozrejme, to všetko vďaka potencionálnym
darcom, ktorým bude poskytovaná primeraná vďaka a dôstojnosť za ich veľkorysosť.
Nezhody a nepochopenie medzi vami a väčšinou poslancov sú badateľné na každom rokovaní
zastupiteľstva. V Devínčanovi sme uverejnili tiež
niekoľko negatívnych reakcií na vašu osobu, podpísaných poslancami...
- Nemienim reagovať na tieto obvinenia prostredníctvom
Devínčana. Mnohí však často nedoceňujú výsledný efekt a
dôsledky toho, čo povedia, čoho dôkazom je napríklad aj
vyrozumenie prokuratúry na moje písomné podanie (viď str.
3). V prvom rade však pociťujem zodpovednosť voči obyvateľom Devína, rovnako aj povinnosť splácať im účet.
Až šokujúci úspech mala v uplynulom mesiaci
premiéra nového devínskeho ochotníckeho divadla Letkiss. Na tomto predstavení ste sa zúčastnili aj
vy. Aký ste mali z neho pocit?
-- Som nadšený, že sa iniciátorom ochotníckeho divadla,
medzi ktorých neodmysliteľne patrí poslankyňa G. Luptáková, podarilo takmer z ničoho vytvoriť základ pre ďalší rozvoj
kultúry v Devíne. Predstavenie bolo podľa môjho názoru na
vysokej úrovni a verím, že ďalšie budú ešte lepšie. Mimoriadne ma teší záujem o tento druh umenia u verejnosti, dá
sa povedať, že sa v Devíne konečne niečo deje aj v tejto oblasti, a nie bez odozvy. Všetkým našim divadelníkom želám
veľa inšpirácie, odvahy a čo najširšie publikum.
(sab)
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z rokovaní zastupiteľstva
Dôležité kontakty Uznesenia
Uvádzame znenie uznesení z 33. cami nebytových priestorov v Dome kulUznesenie č. 206/2005
Miestny úrad Bratislava - Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46

riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín, ktoré sa
uskutočnilo 18. januára 2005 a z mimoriadneho rokovania zastupiteľstva z
26. januára tohto roku:

Miestne zastupiteľstvo MČ BA –
Devín
volí
za predsedu finančnej komisie Ing.
Ignáca Koleka.

A/ ukladá
miestnemu kontrolórovi zistiť termín
konania a preveriť poslednú inventarizáciu majetku (najmä nehnuteľného),
B/ ukladá
prednostovi, aby v spolupráci s
predsedom finančnej komisie a kontrolórom vytypovali nehnuteľnosti vhodné
na odpredaj.
Termín: najbližšie riadne zastupiteľstvo.

túry Devín. Na základe platných uzavretých nájomných zmlúv predložiť miestnemu zastupiteľstvu k schváleniu návrh
na prenájom domu kultúry ako celku,
alebo len neprenajatých nebytových
priestorov.
e/ bezodkladne vypracovať návrh
podmienok VOS pre uzavretie nájomnej zmluvy a predložiť miestnemu zastupiteľstvu na schválenie na mimoriadnom zasadnutí MZ,
f/ bezodkladne po schválení podmienok VOS miestnym zastupiteľstvom
vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž,
g/ na základe výsledkov VOS vypracovať návrh nájomnej zmluvy a
predložiť na schválenie MZ,
h/ prevádzku do vyhodnotenia výsledkov VOS bude zabezpečovať p.
Sapáková a režijné náklady na DK v
tomto období budú hradené z rozpočtu
MČ Devín.

Uznesenie č. 203/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA - De-

Uznesenie č. 204/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – De-

Uznesenia z 34. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Devín, ktoré sa uskutočnilo
26. januára 2005:

Z riadneho rokovania

Tel.: 02 / 6020 2511, 6020 2517
Fax: 02 / 6573 0309
sekretariát starostu, podateľňa
tel.: 02 / 6020 2511
referát ekonomický
tel.: 02 / 6020 2518
správa daní a poplatkov
tel.: 02 / 6020 2515
referát správny, pokladňa
tel.: 02 / 6020 2517
referát výstavby, územného
plánovania a pamiatok
tel.: 02 / 6020 2513
referát životného prostredia
a ochrany krajiny
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
Spoločný stavebný úrad
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
Knižnica
otváracie hodiny
utorok 11.00 h - 15.00 h
štvrtok 15.00 h - 19.00 h

Uznesenie č. 202/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA - Devín

vín

vín

A/ konštatuje,
že na prenájom domu kultúry neboli schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže miestnym zastupiteľstvom a verejná obchodná súťaž nebola vykonaná v súlade s § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka.
B/ ukladá
prednostovi miestneho úradu
a/ vyhodnotiť doterajší nájomný
vzťah s Martin Sarvaš Productions,
b/ zabezpečiť vzájomné vysporiadanie záväzkov vyplývajúcich z nájomného vzťahu v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy,
c/ zabezpečiť odovzdanie a prevzatie majetku, ktorý bol predmetom
nájmu a spracovať a zabezpečiť podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí k 31. 1. 2005,
d/ na základe vyhodnotenia nájomného vzťahu s Martin Sarvaš Productions a rokovaní s ostatnými nájom-

znižuje
plat starostu MČ – BA Devín na výšku, ktorá sa rovná 1,83 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve s účinnosťou od 1. 2.
2005.
Starosta pozastavil výkon
uznesenia podľa § 12 a 13 zákona 369/1990 Zb.
Uznesenie č. 205/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín

schvaľuje
nákup a montáž vonkajších okenných roliet na dve okná v dome p. Jarábka Imricha na Kremeľskej ul. č. 7 v
Bratislave – Devín a
žiada
prednostu o zabezpečenie zrealizovania tejto požiadavky
Termín: do 28. 2. 2005.

Uznesenie č. 207/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín

schvaľuje
termín mimoriadneho rokovania MZ
na stredu t. j. 26. 1. 2005 s týmto programom:
1/ odsúhlasenie podmienok VOS
(verejnej obchodnej súťaže) na prenájom domu kultúry,
2/ rozprava o návrhu rozpočtu na
r. 2005.

Z mimoriadneho rokovania

Uznesenie č. 208/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín

A/ schvaľuje
prenájom nebytových priestorov za
účelom prevádzkovania baru s príslušenstvom na gastronómiu, na základe
žiadosti zo dňa 20. 5. 2004 Anne Kunstovej za podmienok uvedených v predchádzajúcej zmluve s dobou trvania
prenájmu 5 rokov,
B/ žiada
starostu ako štatutárny orgán o podpísanie predmetnej zmluvy
Termín: do 31. 1. 2005
Zodpovedný: starosta MČ Bratislava – Devín
Starosta pozastavil výkon
uznesenia podľa § 12 a 13 zákona 369/1990 Zb.
(r)

Dočasné riešenie

Autobus č. 28 pôjde cez Devín
V priebehu marca začne cez Devín
premávať aj linka č. 28, ktorá bude smerovať od Nového mosta do Devínskej Novej Vsi. Táto zmena by mala trvať len počas rekonštrukcie Patrónky. Autobus bude
premávať v približne 15-minútových intervaloch, pričom väčšina zastávok v Devíne

bude na znamenie - stabilná bude iba zastávka pri kostole.
Aj táto minca má však dve strany - na
jednej: promptnejšia doprava bude iste
pre mnohých Devínčanov výhodou, na
druhej strane: zvýšenie zaťaženia Kremeľskej ulice určite neprospeje jej obyvate-

ľom. Žiaľ, treba si uvedomiť, že Devín je
tranzitnou oblasťou. Pôvodný návrh dopravného podniku, s ktorým predstavitelia
mestskej časti zásadne nesúhlasili, spočíval v predĺžení trate autobusu č. 29, čo by
znamenalo pre Devínčanov ešte väčšie
problémy ako súčasné riešenie.
(s)
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Z riadneho rokovania zastupiteľstva
V utorok 8. februára sa uskutočnilo riadne rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Hlavnými bodmi rokovania bola kontrola uznesení
miestneho zastupiteľstva, návrh plánu kontrolnej činnosti na tento
rok a pripomienkovanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. V bode rôzne boli prerokúvané viaceré podnety – návrh na rozšírenie finančnej
komisie, občianska vybavenosť na Hradnej ulici, informácia o dome kultúry, vykurovanie u lekárky a periodikum Devínčan.
Dom kultúry – vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Starosta J. Paczelt oznámil poslancom, že uznesenie o vyhlásení verejnej
obchodnej súťaže (VOS) nepodpíše
(dôvody v rozhovore na str. 1). Kontrolórka mestskej časti A. Kaňová zastupiteľstvo informovala, že zo svojej pozície
bude musieť zmluvu o prenájme, pokiaľ
bude rovnaká ako pôvodná, napadnúť
z viacerých dôvodov. Rovnako upozornila aj na dĺžku trvania zmluvy – 5 rokov je podľa jej vyjadrenia veľa. Problematika prenájmu domu kultúry mala
pokračovanie na mimoriadnom zastupiteľstve, o ktorom vás informujeme nižšie.

Vykurovanie u lekárky
Na sťažnosti na zimu v ambulancii
lekárky reagoval prednosta miestneho
úradu P. Paštinský faktom, že celú noc
pred dňom ordinovania lekárky je priestor vykurovaný. Z pléna vzišli návrhy na
zakúpenie viacerých radiátorov, resp.
na zateplenie okien. Tento problém by
mal byť doriešený v rámci rozpočtu.
Hradná ulica
Pri debate o budúcnosti Hradnej ulice bolo poukázané na reči, ktoré sa šíria po Devíne, o tom, že by mala byť
Hradná ulica rekonštruovaná už v blízkom období. Tieto informácie sa však

nezakladajú na pravde, v súčasnosti neexistuje žiaden schválený realizačný
projekt na úpravu týchto miest, rovnako
nie je vybratý investor. Už dávnejšie bola Hradná ulica zastupiteľstvom určená
na vybudovanie občianskej vybavenosti a o ďalších krokoch vás budeme včas
informovať.
Devínčan
Výhrady k našim novinám sa dotýkali napríklad odpovedí respondentov
(najmä starostu, na 1. strane v minulom
čísle), do ktorých redakcia nemá právo
zasahovať, ďalej obsahu, ktorý je podľa niektorých poslancov tendenčný a
blízky Pravde z 50-tych rokov (pozabudlo sa na to, že uverejňujeme aj kritické reakcie na vyjadrenia starostu a
každý materiál, ktorý nie je amorálny,
resp. iným spôsobom priečiaci sa zákonom a novinárskej etike a je podpísaný,
je vždy uverejnený – ako sme informovali už v minulosti, túto možnosť má každý poslanec, aj každý obyvateľ Devína).
(s)

Z mimoriadneho rokovania zastupiteľstva

Poslanci si odmeny ponechali
V utorok 15. februára sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. Hlavnými bodmi rokovania boli: návrh na
schválenie uznesenia č. 208/2005 – o prenájme nebytových
priestorov za účelom prevádzkovania baru s príslušenstvom na
gastronómiu, návrh na schválenie uznesenia 204/2005 – o znížení platu starostu (znenie oboch uznesení nájdete na str. 2),
schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže o prenájme domu kultúry a rozprava k rozpočtu na rok 2005.
Prevádzkovanie baru
Uznesenie bolo schválené väčšinou
poslancov.
Zníženie platu starostu
Uznesenie bolo schválené väčšinou
poslancov. Počas diskusie sa poslankyňa G. Luptáková vyjadrila, že v rámci
úsporných riešení súhlasí so znížením
platu starostu a zároveň dala návrh na
zrušenie odmien poslancov, o ktorom sa
hlasovalo neskôr. Povedala tiež, že svojej odmeny sa vzdáva v prospech kultúrnych aktivít, i keď to nie je veľká suma. V
diskusii vystúpil aj poslanec V. Baculák,
ktorý hovoril o tom, že spolu s niektorými ďalšími poslancami majú záujem v
rámci rozpočtu navrhnúť zníženie poslaneckých odmien zo súčasných 150 000
na rok 2005 na 100 000, dodal, že sta-

rostovi predsa nezrušili plat, ale len znížili. Niektorí poslanci poukázali na to, že
poslanecké odmeny v rámci rozpočtu
predstavujú len zanedbateľnú čiastku.
Poslanci si svoje odmeny ponechali.
Starosta J. Paczelt oboznámil poslancov s faktom, že obsah dôvodovej
správy, ktorá je verejnou súčasťou návrhu na zníženie platu starostu (písali sme
o nej v minulom čísle – pozn. red.) podal na generálnu prokuratúru z dôvodu
krivého obvinenia a ohovárania.
Z vyrozumenia Generálnej prokuratúry SR, adresovaného starostovi Devína J. Paczeltovi, citujeme: „Po preskúmaní náležitostí podania
a pripojených listín, v súlade s ustanoveniami § 59 odsek 1 Trestného poriadku
a § 31 odsek 3 zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších

predpisov, som prijal právny záver na
opodstatnenosť posudzovania podania
ako trestného oznámenia podľa ustanovenia § 158 odsek 1 prvej vety Trestného poriadku na poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Devín (nasleduje menný zoznam 7. poslancov) pre podozrenie zo spáchania
trestných činov krivého obvinenia podľa
§ 174 odsek 1 Trestného zákona a
ohovárania podľa § 206 odsek 1 Trestného zákona.“
Verejná obchodná súťaž na
prenájom domu kultúry
Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli väčšinou poslancov schválené s
pripomienkami – dom kultúry sa bude
prenajímať ako celok s vecnými bremenami, ktoré tvoria súčasní nájomcovia.
O rozpočte na rok 2005
Prednosta miestneho úradu upozornil na mimoriadne zlú finančnú situáciu
mestskej časti, ktorá vznikla aj kvôli novým zákonom o daniach. Poslanci predebatovali možnosti úspory financií a
dohodli sa, že sa budú tejto problematike venovať na ďalších stretnutiach mimo
rokovaní zastupiteľstva.
(s)
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V skratke
Fašiangová zábava
V sobotu 29. januára sa v priestoroch domu kultúry uskutočnila fašiangová zábava, ktorú pripravila kultúrna komisia devínskeho miestneho
zastupiteľstva.
Nechýbala živá hudba, spev, občerstvenie z kuchyne kultúrnej komisie
a jej spolupracovníkov a ďalšie pestré
a vtipné súčasti programu. Ak ste prišli tak, ako sa na fašiangy patrí – v
maske, mali ste vstup zdarma.
Zábava bola financovaná z dobrovoľných príspevkov občanov, ktoré
sa komisii podarilo vyzbierať počas
podujatia Adventné námestie. Predsedkyňa kultúrnej komisie Gabriela
Luptáková k organizácii fašiangovej
akcie povedala: „Zábava bola síce
jednoduchá, ale vzhľadom na to, že
mestská časť nemá financie na organizovanie podobných akcií, myslím,
že bola na úrovni. Podobne ako pri
predchádzajúcich podujatiach, na
realizáciu sme použili všetky dobrovoľné príspevky, ktoré sme získali na
decembrovej akcii.“
(sab)
Rekonštrukcia hradu
Na jeseň sa začali rekonštrukčné
práce na hrade Devín, ktoré by mali
pokračovať aj v tomto roku. Sezóna
pre verejnosť začne koncom apríla,
ale z dôvodu opráv bude znemožnený priechod na vyhliadkovú terasu.
V tomto roku by mala byť ukončená
úprava stredného námestia.
Na dolnom hrade sa začne výstavba novej prevádzkovej budovy, v
ktorej by mali byť aj prednáškové priestory, depozity, archeologické pracovisko a sociálne zariadenia. Uskutočňuje sa aj monitoring hradnej skaly, v
ktorej sa už dávnejšie objavili praskliny. V rámci rekonštrukcie má byť dobudované aj nočné a slávnostné
osvetlenie popri cestičkách okolo hradu. Celková rekonštrukcia je plánovaná až do roku 2008. Obnova je financovaná z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, správcom hradu je
Mestské múzeum Bratislava.
(s)
NÁRODNÝ BEH
V nedeľu 3. apríla sa uskutoční
tradičný Národný beh Devín – Bratislava, ktorý má svojich prívržencov už
55 rokov a je najstarším cestným behom na území Slovenska. Od roku
2000 patrí medzi najvýznamnejšie
podujatia v Európe. Pre Bratislavčanov, ale aj športových hostí z celého
Slovenska i zahraničia, je symbolom
príchodu jari. Trasa meria 12 330
metrov.
(s)
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Pozvánka na prednášku

Tsunami v Banda Aceh
Ekocentrum – Daphne pozýva všetkých záujemcov na v poradí už tretiu
prednášku. Hlavnou témou prednášky
bude Tsunami v Banda Aceh. Uskutoční
sa 17. marca 2005 o 18.00 h v priestoroch Ekocentra DAPHNE v podkroví Rytierskeho domu (dom kultúry). Hosťom
organizátorov bude kameraman a fotograf Tomáš Hulík. Pre všetkých, ktorí sledovali túto katastrofu prostredníctvom
médií, budú jeho autentické zážitky a zábery z postihnutej oblasti určite prínosom
a pomôžu vytvoriť si pravdivý obraz o
tom, čo takáto katastrofa skutočne znamená. Vstup na prednášku je voľný.
O nasledujúcich prednáškach a aktivitách Ekocentra DAPHNE sa dozviete
v ďalších číslach Devínčana, alebo na
nástenke pri vstupe do Rytierskeho domu
(dom kultúry).
(s)

Mladí rozdeľujú peniaze
„Young 4Ba“ je dvanásťčlenný tím
mladých ľudí – dobrovoľníkov, ktorí dostali možnosť rozhodovať o rozdelení
sumy 300 000 Sk. O túto sumu sa môžu uchádzať mladí ľudia žijúci v Bratislave na realizáciu vlastných zaujímavých nápadov a aktivít. Tie by mali prispieť k zlepšeniu a spríjemneniu života v
našom meste. O finančný príspevok sa
bude možné uchádzať do 14. 4. 2005.
Celý projekt zastrešuje Komunitná nadácia Bratislava a je realizovaný vďaka
podpore Nadácie SPP.
(dd – knb)
Do pozornosti

Pozemky na odpredaj
Vo štvrtok 17. februára sa na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva v
snahe o vylepšenie finančnej situácie
mestskej časti uskutočnilo stretnutie komisie, ktorej úlohou bolo vytypovať pozemky, vhodné na odpredaj. Komisia
rokovala v zložení starosta Devína J. Paczelt, prednosta miestneho úradu P. Paštinský, kontrolórka mestskej časti A. Kaňová, predseda finančnej komisie I. Kolek a pracovníčka referátu životného
prostredia, pamiatok, výstavby a územného plánovania J. Radová. Určili 10 pozemkov vhodných na odpredaj: parcelové číslo 1182/5, 1182/6, 1182/3,
935, 9327/3, 327/5, 327/7, 327/8,
327/9 a 327/12.
Dovoľujeme si upozorniť všetkých,
ktorí majú v trvalom užívaní pozemok vo
vlastníctve magistrátu a v správe mestskej
časti, na možnosť jeho odkúpenia. V prípade záujmu alebo potreby bližších informácií sa obráťte na Miestny úrad Bratislava - Devín, referát životného prostredia, pamiatok, výstavby a územného
plánovania.
(s)
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Výstavba

Obytný súbor Devín – časť Záhradky
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 8 ods. 4 zákona NR SR č.
127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. oznamuje verejnosti predloženie zámeru OBYTNÝ SÚBOR DEVÍN – časť Záhradky.
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. číslami 1381/3, 1381/4,
1381/5, 1382/2, 1382/3, 1383/2, 1387/3 v časti Záhradky nad komunikáciou Devínska cesta v severnom smere, v intraviláne mesta Bratislava, k. ú. a MČ Bratislava – Devín, územný obvod Bratislava IV.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného súboru, v rámci ktorého
sa uvažuje s nasledovnými funkciami: bývanie a parkovanie pre cca 1047 obyvateľov. V obytnom súbore sa má nachádzať 386 bytových jednotiek, 585 parkovacích stojísk, z toho 297 stojísk v podzemných garážach a 288 na povrchu terénu. Predpokladaný termín začatia výstavby je 3. kvartál 2005.
Do zámeru bolo možné nahliadnuť
od 1. do 22. februára v budove Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 9. marca tohto roku.
O bližšie informácie k tejto problematike sme požiadali Ing. Stanislava Tokoša, vedúceho ateliéru environmentalistiky na oddelení územného plánovania Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ako bude tento obytný komplex vyzerať? Predpokladám, že
nepôjde o klasické mestské niekoľkoposchodové domy, ale
komplex bude prispôsobený
prostrediu...
- Obytný súbor má pozostávať z 23
obytných objektov – vilových domov v 4
typoch – A,B,D,E. Každý objekt má mať
1 podzemné a 3 nadzemné a jedno ustupujúce podlažie, riešené na redukovanom pôdoryse a má podobu podkrovia.
Rozdiel medzi typmi obytných blokov je
v dispozičnom usporiadaní, resp. v pôdorysnej ploche objektov.
Ako zasiahne výstavba
mestskú časť Devín, resp. jej obyvateľov a kde presne má byť
umiestnená?
- Lokalizácia obytného súboru má byť
severne nad komunikáciou Devínska cesta,
teda z južnej strany je toto územie ohraničené Devínskou cestou, východným smerom sa dotýka Prírodnej pamiatky Devínska

lesostep, severnú časť ohraničuje Lomnická
ulica a pásmo viníc, západnú časť ohraničuje záhradkárska osada a sídelná časť Devína. Lokalita je v súlade s platnou Aktualizáciou územného plánu hl. m. SR Bratislavy
z roku 1993, v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 9/2000 z
12. októbra 2000 je potrebné doriešiť na
zonálnej úrovni funkčnú a priestorovú reguláciu územia, jeho dopravnú a technickú vybavenosť.
Územie, na ktorom sa obytný súbor naprojektovaný kolektívom autorov má vybudovať, je v súčasnosti nevyužité, má charakter zanedbaných a neudržiavaných viníc. Od Prírodnej pamiatky Devínska lesostep má byť nová zástavba oddelená nárazníkovou zónou, v ktorej by mali byť vysadené pôvodné druhy listnatých stromov.
Toto opatrenie má minimalizovať vplyv výstavby na chránené územie.
Investorom výstavby a majiteľom uvedených pozemkov je spoločnosť SKANSKA Development, s. r. o., ktorá má bohaté
skúsenosti s výstavbou budov v centrálnych,
okrajových, aj historických častiach nielen
slovenských, ale i zahraničných miest a obcí. Finančné náklady by mali predstavovať
sumu do 1 miliardy korún. Keďže projekt je
ešte nie je definitívne schválený a podlieha
viacerým pripomienkovým konaniam, bližšie informácie vám prinesieme v budúcom
čísle Devínčana.
(sab)

Zo životného prostredia

Stavebný odpad v chránenom území
Nanajvýš rozhorčujúco pôsobí „no- zaznamenali 11 druhov chránených vensky, naozaj reprezentatívnych rastvopečená“ skládka – tentokrát z nepo- rastlín. Je veľmi otázne, či vzhľadom na linných druhov vyráža dych: v súlade so
trebného prírodného piesku – a navyše svoju ekologickú zraniteľnosť tento bru- zákonom o ochrane prírody a krajiny
v chránenom území 4. stupňa Národnej tálny zásah (a to aj po likvidácii sklád- predstavuje 867 000 Sk!
prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. ky) prežijú. Vyčíslená spoločenská hodNepovolená navážka v rozpore
Zatiaľ neznámemu vinníkovi sa terén nota týchto, v rámci Kobyly, i celoslo- so zákonom o odpadoch, a tiež konchráneného územia hneď
krétne ustanovenia zákopri informačnej ochranárna o ochrane prírody a
skej tabuli zrejme zapáčil
krajiny, jasne hovoriace aj
– načo by piesok vliekol
o zákaze poškodzovania
tam, kam patrí, pohodlnejchránených rastlín a ich žišie sa ho zbavil touto nevotného priestoru – biotolegálnou cestou. Aj malý
pu, potvrdzujú podozreškolák vie, že tabuľa, signie zo spáchania trestnénalizujúca priestor chráneho činu.
ného územia takúto činMiestny úrad Mestskej
nosť v žiadnom prípade
časti Bratislava – Devín tennepripúšťa. Pod pieskovou
to nezákonný čin zaslal prí„dunou“ zostala doslova
slušným policajným orgáAj takáto môže byť tvár chráneného územia… Čierna skládka stavebného odpa- nom na prešetrenie.
ochranárska spúšť.
du v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, na mieste, kde rastú chráneV spomínanom prie- né druhy rastlín a žijú chránené druhy živočíchov. Autorovi skládky „nevadila“ ani
(ond, ms)
store sme ešte minulú jar tabuľa označujúca hranicu chráneného územia.
foto: M. Sebíň
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Úspešná premiéra ochotníckeho súboru LETKISS

Blázinec v Devíne
Takýto názov malo prvé predstavenie ochotníckeho divadelného súboru LETKISS, ktoré sa uskutočnilo v
sobotu 12. februára vo veľkej sále Domu kultúry v Devíne (Rytierskeho domu). V približne 45-minútovej fraške,
naštudovanej na motívy hry F. F. Šamberka pod vedením renomovaného
herca a režiséra Ivana Letka, sa predstavili piati Devínčania: domáci pán
Hugo – Pavol Mráz, kalkulantka Irma
– Zuzana Hanzlovičová, kuchárka Jozefína – Gabriela Luptáková, domáca pani Klára – Hana Gajdošová
(profesionálna herečka a dcéra I. Letka), pomocnica v domácnosti Katka –

Jana Proftová, predstavenie uviedla
inšpicientka Andrea Mrázová.
Takmer do posledného miesta obsadené hľadisko už vopred signalizovalo, že fraška Blázinec v Devíne vyvolala
záujem nielen blízkeho okruhu vystupujúcich, ale aj verejnosti. Celkový dojem
z predstavenia bol veľmi pozitívny. Mimoriadne kvalitný výkon podali najmä
Hana Gajdošová v úlohe šialenej – nešialenej manželky a Gabriela Luptáková, ktorá sa s úlohou kuchárky Jozefíny
veľmi dobre stotožnila. Hra sa postupne
vygradovala, a tak už približne v polovici sa z hľadiska ozýval pravidelný a
čoraz intenzívnejší smiech a potlesk.

Gabriela Luptaková ako kuchárka Jozefína a Hana Gajdošová v úlohe šialenej – nešialenej manželky.

Kto je vlastne blázon – ja alebo ty, my alebo oni? Premiéra ochotníckeho divadelného súboru LETKISS sa zaoberala aj touto myšlienkou.

Jednoduchý príbeh domáceho pána, ktorý nevedel, čo s bláznivou – nebláznivou manželkou, a tak sľúbil trojnásobný plat kuchárke, keď sa jej ju
podarí spacifikovať, vyhrotil búrlivou
humornou scénou, v ktorej sa najväčším bláznom v domácnosti stala kuchárka. Jednoduchý jazyk a situačný
humor, spolu s výkonmi hercov, upútali
snáď každého v hľadisku.
Ak ste hľadali v tejto fraške hlbší
zmysel alebo podobnosť s realitou –
stačilo si niektoré myšlienky pretaviť
do reality. Tou hlavnou bolo to, ako
ľahko sa môže stať z normálneho človeka blázon – vďaka zlej interpretácii
ostatných, ako to môže vyzerať, keď
si jedny myslia, že blázon ste vy a vy
si myslíte, že blázniví sú práve tí druhí.
Mohli sme tu nájsť aj paródiu na ko-

merciu – ochotu urobiť pre peniaze
všetko, aj keď nepoznáme situáciu,
do ktorej ideme a mnoho ďalších myšlienok. Isté je, že aj v mnohých situáciách, v ktorých sa ocitáme, na prvý
pohľad ťažko povedať, kto zo zúčastnených vlastne je blázon.
Je predpoklad, že úspech prvého
vystúpenia ochotníkov súboru LETKISS sa bude čoskoro opakovať. Už v
tomto období súbor pracuje na druhej
hre, v ktorej by mal dôležitú úlohu zohrávať aj sex. Pozitívne je, že snaha o
znovuzrodenie ochotníckeho divadla
v Devíne priniesla záujem a úspech
už hneď pri prvom predstavení. O
týždeň neskôr po premiére sa uskutočnila aj prvá repríza. Veríme, že jeho činnosť bude pokračovať v týchto
intenciách.
Text a foto: (sab)

Fragmenty z histórie

DEVÍN – tajomný hrad v Karpatoch
Tí, ktorí pozorne sledujú život v Devíne, si pri pohľade na plagát Devínskej verneovskej storočnice isto spomenú na peknú akciu z r. 1992, ktorá sa
uskutočnila pri príležitosti stého výročia
návštevy Julesa Verna na Devíne.
Usporiadateľom tejto akcie bol
Spolok priateľov staroslávneho Devína
spolu s Intsitutom François de Bratislava a Bibianou. Súčasťou osláv bola
plavba po Dunaji, let balónom – i keď
nie okolo sveta, výstava o živote a diele J. Verna, spolu s kolážami Ivana Rumanovského a s premietaním filmov,
ktoré vznikli podľa románov J. Verna.
Deti sa stretli so spisovateľom Ladislavom Švihranom, autorom knihy Môj
priateľ Jules.
Francúzsko pomenovalo rok 2005
rokom Julesa Verna. V roku 2005 uply-

nie 100 rokov od smrti (24. 3. 1905)
tohto známeho spisovateľa fantastických románov, z ktorých sa dnes už
mnohé stali skutočnosťou.
Sprievodcom J.
Verna na Devíne
bol v r.1892 Janko
Maliarik, v tom čase študent teológie
v Prešporku. Stretnutie J. Maliarika s
J. Vernom môžeme
pripísať náhode.
Pôvodne sprievodcom i tlmočníkom
mal byť maďarský
spisovateľ, pravdepodobne Móric
Jókai, ktorý sa z ro-

dinných dôvodov do Prešporku nedostavil. J. Verne, sediac v kaviarni hotela Zelený strom, kde sa ubytoval (hotel
stál na mieste
dnešného Carltonu), a nerozumiac vrave prítomných, ktorá sa
odohrávala v jazyku
maďarskom, nemeckom
i
slovenskom,
oslovil v kaviarni
mládenca čítajúceho francúzke
noviny so žiadosťou, či za úplatu
by nebol ochotný
sprevádzať ho
po Karpatoch.

Tak po cestách Karpatmi prišli i na
hrad Devín. Nadšené rozprávanie J.
Maliarika o hrade Devín umocnilo sugestívny dojem, ktorým hrad na Verna
zapôsobil. Po tom, ako hrad týčiaci sa
na mocnom brale nad sútokom riek
Moravy a Dunaja uvidel, vedel, že sa
stane motívom pre jeho najbližšie dielo.
Skutočne po návrate do Francúzka
o niekoľko mesiacov vyšiel jeho nový
román s názvom „Tajomný hrad v Karpatoch“. J. Verne po návrate do
Amiensu nezabudol na svojho mladého priateľa a poslal mu niekoľko kníh s
venovaním.
O ďalšom osude Jána Maliarika
snáď niekedy nabudúce. Jeho životnou túžbou bolo nájsť a docieliť pre
všetkých harmóniu medzi náboženstvami a národmi sveta. Táto túžba žiaľ
ešte stále zostáva nesplnenou.
Pavlína Rumanovská
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Niklová huta v Devíne?
Z času na čas, zrejme vplyvom odstránených drôtených
hraníc, zavítajú do Devína rôzne hrozby, životu nebezpečné
zámery a vo forme poplašných
správ nahlodávajú pokojný život tvorcov materiálnych a duchovných hodnôt. Posledným z
takýchto zverstiev je odhodlanie
vlastníka stavebného pozemku
postaviť na svojom pozemku
obytné budovy. Následne ich
predá a nebodaj pri tom zarobí.
Akýsi cudzí človek, firma...
Táto „ťapákovská“ situácia
má aj svoju tragickú stránku,
keď pod križiacke ťaženie proti tejto myšlienke sa predseda
stavebnej komisie snaží manipulovať členov stavebnej komisie, ktorí majú na tento čisto odborný problém iný názor. Ako
obyvateľ Devína dopredu vítam nových spolubývajúcich, z
daní ktorých zlepšíme stav komunikácií v správe mestskej
časti, môžeme financovať sociálne problémy, dotovať prevádzku domu kultúry a podobne.
Aký je teda problém? Existujú dva názory. Buď dôjde ku
kompromisu, alebo strany začnú hľadať spojencov. Ku kom-

promisu došlo, ale strana
„domkárov“ nie je spokojná a
hľadá spojencov proti „viacdomkárom“. Asi vyhlási petíciu
a bude hľadať spojencov u klaviristov, sústružníkov, obuvníkov, spisovateľov a ľudových
liečiteľov. Odporúčam pripravovať hárky proti zámeru dobudovania Hradnej ulice, proti
parkovisku pod hradom a štyrom ročným obdobiam. Čo na
tom, že si nevieme poradiť s
chatovými a záhradkárskymi
osadami a kolóniami, prívalovými vodami z bývalých vinohradov, absenciou kultivovaných kaviarní.
Plánované bytové vily na ploche, ktorú z Devína a hradu ani
poriadne nevidno, nie sú v rozpore s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie a ich
architektonické a urbanistické
stvárnenie je prijateľné pre dané územie. Ak máte iný názor,
odporúčam zapojiť sa do diskusie o stvárnení bratislavského
podhradia. Tam prebieha diskusia od roku 1940...
Ing. Miroslav Rihák,
člen komisie výstavby
a životného prostredia
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K vilovej výstavbe
Vážení Devínčania,
Pred pár dňami ma oslovila pani redaktorka
Devínčana, aby som ako predseda komisie výstavby a životného prostredia, poskytol rozhovor
o našej práci, o počte členov, o tom, čo sme dokázali.... Fajn, budem sa prezentovať ako poslanec, ktorý pred voľbami niečo sľúbil, a to treba plniť. Ale keďže ako človek, ktorý tu prežil viac ako
pol storočia, a má naozaj úprimný vzťah k mnohým kútom v obci, budem písať, aj keď nie s veľkou radosťou o niečom inom.
Tou hlavnou príčinou mojej zmeny je článok v Bratislavských novinách – V Devíne plánujú vilovú výstavbu. Tento článok mi ako predsedovi stavebnej komisie naozaj vyrazil dych.
Píšu tam, že Devín bude mať o pár rokov dvojnásobok obyvateľov, a že sa začneme rozrastať už tento rok. Skoro som od radosti začal
váľať kotrmelce. Veď z toho vyplýva, že náš
dlh po ex-starostovi nebudeme splácať 120
ale len 60 rokov. Eufória však pominula a ja
som sa prebral. Pre istotu som zavolal ostatným kolegov v zastupiteľstve a v komisii, ale
nikto o ničom nevedel. Určite je to zasa jedno
z panských huncútstiev, ktoré si na bezbranných Devínčanov niekto znova vymyslel.
Takže teraz trocha vážnejšie. Devín je naozaj skvost v strednej Európe, ktorý je už snáď
stáročia definovaný ako oblasť, ktorá reprezentuje súzvuk histórie (Veľkomoravská ríša),
prírody (začiatok Malých Karpát, sútok Moravy a Dunaja) a určite aj architektúry. Vážme
si to, čo sme zdedili a nechcime v rámci komercie postaviť niekoľkopodlažné bytovky,
ktoré sem jednoducho nepatria. Vôbec tu neprezentujem svoj subjektívny názor, ale po de-

batách s mnohými odborníkmi a aj obyvateľmi Devína, musím ako predseda stavebnej komisie začať naozaj volať o pomoc.
V našej komisii sme si už hneď na začiatku povedali, že pokiaľ chceme seriózne pracovať, treba definovať zásady ochrany kultúrnych a prírodných hodnôt. Súčasne treba vypracovať regulatívy, ako právny podklad pre
následnú územno-plánovaciu dokumentáciu.
Ja osobne som strávil hodiny s architektmi a
Devínčanmi, s ktorými sme si vytvorili určitú
predstavu o definovaní architektúry. V máji
2004 zastupiteľstvo odsúhlasilo vypracovanie
týchto zásad, aj s požadovaným finančným
obnosom. Tu sa začína už bežný scenár fungovania našej samosprávy. Starosta ignoruje
prijaté uznesenie, a tým nahráva komerčným
úmyslom investorov, ktorí neberú do úvahy jedinečnosť tohto územia. A je to len ignorácia,
keď starosta od novembra intenzívne rokuje s
investorom a stavebná komisia, poslanci a
vlastne všetci obyvatelia Devína sa o tom dozvedajú vo februári z Bratislavských novín?
Na otázky pani redaktorky odpoviem určite niekedy nabudúce, ale dúfam, že tento článok aspoň trocha vyprovokuje debatu Devínčanov o ich predstavách a definíciách obce z
hľadiska rozrastania sa a novej architektúry. Určite je to nutné pri rešpektovaní prírody s vysokým stupňom ochrany a histórie, ktorú tu cítiť v
povetrí veľmi intenzívne. Aby sme si nemuseli
spytovať svedomie príliš neskoro a hanbiť sa
pozrieť do očí generácii, ktorá príde po nás.
MVDr. Vojtech Baculák
predseda komisie výstavby
a životného prostredia

Z pera poslancov

O peniaze ide „až“ v prvom rade
Vážení spoluobčania,
len pred pár týždňami som sa stal z
pozície náhradníka poslancom Mestskej
časti Devín a v zápätí predsedom finančnej komisie po pánovi poslancovi
Gajdošovi, ktorý sa svojho mandátu
vzdal. Pán poslanec Gajdoš bol druhým
poslancom, ktorý sa v tomto volebnom
období vzdal, a obaja, keď odchádzali
z miestneho zastupiteľstva, boli predsedami finančnej komisie.
Hovoriť o situácii, v akej sa nachádza
náš Devín, by som si nedovolil bez poznania, ktoré som nadobudol ako kontrolór mestskej časti Devín. Situácia je zložitá
a vážna. Devín, ako mestská časť, je zadĺžený a prišiel už o podstatnú časť svojho
majetku – pozemkov. Treba však súčasne
povedať, že toto sa udialo v predchádzajúcich volebných obdobiach za iného pána starostu a aj za iných poslancov. Problémy však zostávajú a musia sa riešiť.

Jednou z každoročných úloh je i zostavenie ročného rozpočtu. A že to v našom prípade je problém, posúďte sami...
Pri zostavení rozpočtu vychádzame z
nasledujúcich údajov:
Existujúce záväzky (iba tie väčšie a známe):
- pôžička od magistrátu – 3 000
000 Sk, vrátenie „povodňových“ prostriedkov – 1 900 000 Sk, vrátenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu (inžinierske siete) – 9 000 000 Sk, záväzky (dlžoby) po Devín-holdingu – 183 000
000 Sk. (Uvedená suma neobsahuje nabehnuté úroky a penále z pôžičiek.)
Spolu je to takmer 200 000 000 Sk.
Požadované finančné prostriedky pre zabezpečenie chodu mestskej časti Devín (podľa vznesených návrhov):
- mzdy 16 zamestnancov miestneho
úradu – 4 095 000 Sk, mzdy 5 zamest-

nancov materskej škôlky – 820 000 Sk,
mzdy (odmeny) 9 poslancom – 150
000 Sk, ostatné náklady na chod mestskej časti (miestny úrad, škôlka, doprava,
šport, kultúra, sociálna výpomoc, ochrana životného prostredia...) –
2 900 000 Sk. Celkové výdavky
takmer – 8 000 000 Sk Spolu so záväzkami (dlžobami) teda – 208 000
000 Sk.
Na vyrovnaný rozpočet by sme teda
potrebovali 208 000 000 Sk, avšak
predpokladané rozpočtové príjmy sú necelých 7 000 000 Sk. Chýba nám viac
ako 200 000 000 Sk, a táto suma sa
každým dňom zvyšuje o úroky a penále (tie doterajšie podľa odhadu k
dnešnému dňu tvoria ďalších
200 000 000 Sk.)
Finančná situácia MČ Devín vzhľadom na platný zákon už v minulých rokoch predpokladala uvalenie finančnej

správy. Terajší pán starosta, podľa jeho
vyjadrenia, už pri nástupe do funkcie požiadal zainteresované ministerstvo o jej
uvalenie. Že sa tak neudialo, je spôsobené nečinnosťou ministerstva. Napriek
tejto nepriaznivej situácii, miestne zastupiteľstvo, ako aj jeho komisie, chcú pracovať čo najúčinnejšie v prospech všetkých obyvateľov Devína.
Ako predseda finančnej komisie si
uvedomujem potrebu zapojiť do práce
komisie viacerých ochotných a schopných obyvateľov Devína. Momentálne
sú vo finančnej komisii štyria členovia,
za optimálne považujem osemčlennú
komisiu. Preto vám, ktorí si myslíte, že
môžete byť nápomocní, ponúkam túto
možnosť. Kontaktujte prosím mňa osobne alebo nechajte odkaz na miestnom
úrade.
Ignác Kolek,
predseda finančnej komisie
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Z vašich listov
Milí čitatelia, ak máte záujem reagovať na nejaký článok alebo 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 ku 15. dňu v mesiaci. Anonymné listy neuverejňujeme. Zverejnený názor sa nemusí zhodovať s názorom redakcie.
Ad: Devín si to nezaslúži
Reagujem na článok pána poslanca
MVDr. V. Baculáka „Devín si to nezaslúži“.
Z viacerých zasadnutí miestneho zastupiteľstva som odchádzala sklamaná z vystupovania poslancov a z ich reakcií. Z vlastného pozorovania mám už pánov poslancov rozdelených do dvoch kategórií na
tých, čo chcú Devín postaviť na nohy a
tých, čo len čakajú (ja nič, ja muzikant) a
sťažujú sa na nedostatok spolupráce a doslova na „znevažovanie ich práce“! Ani pisateľ článku na mňa nepôsobil na zasadnutiach tak, že by chcel a spolupracoval,
že by navrhoval a riešil! Čakám teda na
stránkach „Devínčana“ na prezentáciu
jednotlivých komisií a ich konkrétnej práce!
Odporúčam Devínčanom, aby si nerobili

názor podľa toho čo „jedna pani povedala“, ale posudzovali veci podľa konkrét-

nych činov a podľa toho čo počujú a vidia
v „priamom prenose“. Vyčítam pánovi starostovi, že ten „priamy prenos“ doposiaľ
nemáme až do našich domácností v podobe miestneho vysielania TV. To by ste
sa, milí Devínčania, nasmiali!
Plne sa stotožňujem s názorom Janky
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Kúkelovej v článku „Nechajme Devín hýbať svetom“. Rada by som sa niečo dozvedela o športovom klube, ktorý dostal od
poslancov nielen podporu, ale aj 750
000 Sk na svoju činnosť! Dodnes neviem,
kto ten klub vedie, ani jeho náplň mi nie je
známa. Mladým Devínčanom odporúčam
nečakať, tlačiť na poslanecký zbor a predsedov komisií. Veď sme si ich zvolili!!! Verím, že sa nájdu možnosti riešenia, keď pre
športovcov sa našlo pochopenie u poslancov, tak prečo nie pre našu mládež? Devínčania sa práce neboja a pri správnej
motivácii sa dá urobiť veľa ( viď klub dôchodcov)! Hlavné je chcieť a nečakať, že
čosi samo spadne hotové do lona!
Touto cestou chcem tiež poďakovať
kultúrnej komisii za maškarnú fašiangovú
zábavu a divadelné predstavenie „Blázinec v Devíne“. Mali sme možnosť zúčastniť sa na týchto pekných podujatiach, a tak
si užiť v našich finančných možnostiach kus
kultúry. Bolo to na „jedničku“, držím palce
ďalším aktivitám! Dá sa „hýbať kultúrou
Devína“!
Melánia Orelová

NA OKRAJ

Čo dokážu naše reči
Sila rečí a náznakov, šírených ústnym podaním je neuveriteľná. Niečo
počujeme – aj keď nie z priameho
zdroja, veď často považujeme za dôveryhodnejšie slová suseda v krčme
ako oficiálne vyhlásenia zodpovedných, resp. priamo informovaných – a
za pár hodín je z toho „nabubraná“
klebeta. Povieme to doma, a už o pár
hodín rozoberajú našu novinku, statne
okorenenú, u niekoľkých ďalších susedov. Každý niečo pridá alebo pozmení, a tak sa z nenápadnej, často humorne myslenej informácie stane
katastrofa alebo iná fantasmagória, o ktorej hovorí celé okolie. Takéto novodobé rozprávky
síce svedčia o bohatej fantázii
osadenstva, ale na druhej strane
dokážu vyvolať, a to neoprávnene, poriadnu hystériu. Keď si
ju vypočujú tí, ktorí majú danú záležitosť na starosti, alebo sa ňou profesionálne zaoberajú, nevedia, či sa
majú skôr smiať alebo plakať. Najhoršie a najbolestivejšie na tom je, že podobne rozšírená klebeta sa nedá tak
ľahko, ako vznikla, vyvrátiť. Nech ju
kompetentní negujú aj miliónkrát všetkými možnými dostupnými prostriedkami, vždy budeme radšej veriť susedovi.
Raz večer sme so známymi rozoberali problematiku šírenia klebiet a

frekvencie nabaľovania výmyslov. Dohodli sme sa na miniteste, spravili sme
náčrt a na druhý deň s ním vyštartovali do ulíc.
So všetkými viac – či menej známymi, ktorých sme stretli, sme sa plánovito pustili do zdvorilostnej debaty.
Po chvíli takéhoto zabíjania času sme
vyrukovali s dohodnutou „kačicou“:

??
?

Ozaj, a vieš ty vôbec, že do našej lokality bude o niekoľko mesiacov
premávať ponorka?
- Naozaj? Tak to som ešte nepočul!
To bude bomba! A odkiaľ a kam pôjde?
No predsa do hlavného prístavu.
Naozaj si o tom ešte nepočul?
Ukázali sme pripravený náčrt, na
ktorom bola vyznačená celá trasa ponorky, smerujúca až za hranice, so

všetkými zastávkami na nástup a výstup cestujúcich, vrátane zastávok na
znamenie a naša obeť len tak zahapkala. Niektorí sa len tak nedali – sebaisto tvrdili, že o tom vedia už dávno,
niektorí dokonca, že na tom spolupracujú.
Takto sme pokračovali ešte niekoľko dní, potom sme si dali pauzu. Už by
sme na náš výmysel aj zabudli, keby
nás v jeden deň, asi dva mesiace po
našom teste, nezastavili spoloční známi.
Vraj – či vieme o tom, že sem bude premávať ponorka, a to denne – dokonca mali presné časové údaje a na meter vymerané zastávky, ktoré sú
vraj označené červenými tyčami, tak, že trčia zo dna
Dunaja až nad hladinu.
Dozvedeli sme sa, že keď
sa tento spôsob dopravy
osvedčí, bude aplikovaný
aj do iných častí mesta, všade tam,
kde majú aspoň jazerá – vytvorí sa tunelové prepojenie s hlavným prúdom
Dunaja. Cudzinci vraj budú mať zároveň atrakciu, za ktorú v letných mesiacoch zaplatia sto korún za jednu cestu, Bratislavčania len dvadsať. A o niekoľko ďalších mesiacov vraj pribudnú
aj lanovky, šesť helikoptér, pod stromček dostane každý druhý Bratislavčan
od mesta lietadlo...
Sabína Zavarská

Pre všetkých Devínčanov
ponúkajú naše noviny
možnosť uverejniť
občiansku inzerciu

z d a rm a .
Stačí, keď text svojho inzerátu vhodíte do našej schránky,
umiestnenej na dome kultúry.
Využite túto možnosť!
Uzávierka občianskej
inzercie je vždy
ku 15. dňu v mesiaci.
Hľadáme predavača do predajne FARBY LAKY Karlova Ves (práca vhodná pre predavača). Kontaktujte nás na tel. č. 02/65 421
727 alebo 0902 162 341.
Hľadám brigádnika na marec 10 dní, môže byť aj študent. Tel.:
0904 272 416.
Opatrím deti predškolského veku
v Devíne. Aj príležitostne. Tel.:
0908 356 910.

Pre záhradkarov

Marec v záhrade
Výsev letničiek – Približne v polovici mesiaca môžeme vysievať väčšinu
jednoročných rastlín do teplého pareniska alebo do misiek za oknami. Otužilejšie rastlinky a niektoré druhy makov môžeme za teplého počasia vysievať už priamo na záhon.
Trvalky – Môžeme začať s výsadbou stálezelených trvaliek. Nízke trvalky sadíme na vzdialenosť 20 až 25
cm, stredne veľké na 30 až 40 cm a
vysoké na 40 až 60 cm. Poškodené,
alebo príliš dlhé, korene rastlín skrátime
ostrým nožom, zasypeme jemnou zeminou, mierne pritlačíme a zalejeme.
Ovocná záhradka – Pokračujeme
v zimnom postreku a hnojíme ovocné
stromy kompostom a priemyselnými
hnojivami. V tejto dobe tiež robíme rez
broskýň, mladých stromčekov a začíname s očkovaním kôstkovín. Môžeme založiť nový jahodový záhon, vysádzame sadenice malín a ostružín.
Zeleninová záhradka – Očistené
a hrudiek zbavené záhony pohnojíme
priemyselnými hnojivami, pohrabeme
a zhruba po 10 dňoch môžeme začať s výsevom. Vzdialenosť medzi
riadkami sa má pohybovať okolo 30
cm.
(s)
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Porovnávame

Fotopostrehy

Kedysi a dnes...

Všimli sme si

Takto vyzeralo nábrežie v roku 1930...

Multikára chvíľu oddychuje – počas uplynulých týždňov sa veru poriadne zapotila. Opakované námrazy, sneženie... Devínske cesty však vyzerali oveľa lepšie
ako v mnohých iných mestských častiach.

... a súčasný pohľad.

Dominantou tejto časti sa stala
vila s majákom.
Text a foto: (s,archív /pr/, tr)
V spodnej časti - príjemné posedenie, v hornej povybíjané okná. Nie veľmi prívetivý pohľad na časť Slovanského nábrežia, tak ako pre domácich, určite aj pre zahraničných turistov.

KNIŽNICA INFORMUJE

Fascinujúci Verne
Keďže sa v tomto čísle (str. 5) zaoberáme aj návštevou J. Verna v Devíne, treba pripomenúť, že v našej knižnici máme takmer všetky diela J. Verna, vrátane neznámeho diela Paríž v 20. storočí. Tento rukopis objavil jeho syn Micheal Verne
po sto rokoch v trezore, od ktorého sa stratil kľúč a o ktorom si mysleli, že je prázdny. V tomto románe musíme obdivovať J. Verna pre jeho futurologické vízie, i pre
jeho fascinujúce predpovede budúcnosti, ktoré sa po sto rokoch napĺňajú.
Ak sledujete vydania kníh z edície svetovej knižnice vydavateľstva SME, takmer všetky sú vám k dispozícii v našej knižnici. Napr.: Hlava XXII, Meno ruže, Pohŕdanie od A. Moráviu. Z jeho pera si môžete ešte vybrať Rimanku,
Agostina, Vrchárku a Ľahostajní.
Pre vyznávačov zdravého životného štýlu vám ponúkame americký bestseller
Harvey a Merilyn Diamondovcov Ako si ovládať telo - I. a II. diel. Od autorov I. Sečanského a A. Horváthovej Šaláty a jedlá zo zeleniny.
Pre zábavu i poučenie knihu profesora brnenskej univerzity B. Šindeláře Hon
na čarodejnice.
(pr)

Hladina Dunaja sa v priebehu februára nebezpečne priblížila k hornej hranici. Aj
stromy akoby sa k rieke prihovárali, aby vydržala jarný tlak...
Text: (sz), foto: (tr)
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