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Najhorúcejšou témou rokovaní, ale aj záujmu
devínskej verejnosti, je pripravovaná výstavba vilo-
vých domov v lokalite Devín – Záhradky. Mnohí sa
sťažujú, že mestská časť nespravila nič proti tejto vý-
stavbe a výnimkou nie sú ani reči typu: „Všetci sú pro-
ti, len miestny úrad a starosta je za.“ Aký je teda váš
názor a stanovisko mestskej časti?

- Mrzí ma, že táto téma vyvolala vďaka niektorým nepodlo-
ženým názorom tendenčnú a predčasnú hystériu. V každom prí-
pade ju považujem za neopodstatnenú. Vyjadrenia, ktoré ste spo-
menuli, tiež nie sú pravdivé. Môj osobný názor sa zhoduje s tými,
ktorí sú za zníženie podlažnosti budov a za spestrenie výstavby
tak, aby nadväzovala na charakter Devína. Na druhej strane, ne-
považujem sa za kompetentného posudzovať odbornú prácu ar-
chitektov. 

Prejdime však k faktom: Investor výstavby – spoločnosť
Skanska Development, odkúpil predmetné pozemky v apríly
minulého roka. Nasledovali dve štúdie, ktoré boli poradným or-
gánom starostu pre rozvoj a výstavbu zamietnuté. Zvolal som
spoločné rokovanie poradného orgánu a stavebnej komisie za
prítomnosti odborníkov, aby posúdili poslednú predloženú štú-
diu a prijali stanovisko k tejto výstavbe. Zhodli sme sa na schvá-
lení výstavby, ale s vážnymi pripomienkami. Medzi ne patria
napríklad: posúdiť doriešenie dopravy a infraštruktúry, mož-
nosť širšej variability vilových domov, prehodnotenie po-
dlažnosti domov (zníženie), citlivý prístup k priestoru a ďalšie.
Tieto podmienky v podstate zahŕňajú názor, aby nová výstav-
ba nemala charakter mestského sídliska a čo najviac sa pri-
spôsobila charakteru Devína. Mojou povinnosťou je striktné do-
držiavanie zákonov, ktoré nemienim ani v tomto prípade po-
rušiť. 

Akým spôsobom teda môže mestská časť
ovplyvniť výstavbu?

- V prvom rade si treba uvedomiť, že ide o súkromný pozemok,
ktorý je v územnom pláne Hl. mesta SR Bratislavy určený na vý-
stavbu malopodlažných obytných budov a investor zatiaľ podni-
ká všetky kroky v rámci zákona. Mestská časť nemá právo do vý-
stavby zasahovať iným spôsobom ako pripomienkovaním, čo vo
svojom stanovisku splnila. Záverečné stanovisko vydáva, po ďal-
ších legislatívnych krokoch, magistrát. 

Koncom februára začala Devínom kolovať petí-
cia, v ktorej sa mohli obyvatelia vyjadriť svojim pod-
pisom proti uvedenej výstavbe, resp. jej vzhľadu. 

- Petícia bude odborne posúdená a vyhodnotená. Každá pe-
tícia však musí byť právne podložená, vyjadrenia typu, že ideme
likvidovať devínsku lesostep, alebo, že sa tu idú stavať paneláky,
neobstoja, pretože to nie je pravda. Nemôžeme sa predsa uza-
tvoriť, oplotiť Devín a zakázať okolitú výstavbu. Druhá vec je, ako
som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, jej charakter a naše
právne možnosti. Dôležitú úlohu by malo zohrať posúdenie vply-
vu výstavby na životné prostredie a vyjadrenie pamiatkárskeho ús-
tavu. 

Zvýšená hladina Dunaja a Moravy počas uply-
nulých dní mnohých obyvateľov Devína poriadne za-
strašila. Po našej uzávierke sa síce stabilizovala, ale
obavy zostávajú...

- Momentálne trvalé nebezpečenstvo nehrozí. Napriek tomu
by som však rád apeloval na našich obyvateľov, najmä v riziko-
vých častiach, aby boli pripravení na občasné zaplavenie prie-
storov.

Zároveň by som chcel všetkým obyvateľom Devína zaželať prí-
jemné jarné dni a veľa elánu. Verím, že slnko a teplejšie počasie
pomôže nielen prírode, ale aj nám všetkým vo vzájomnej úcte, po-
chopení a najmä nám dodá pozitívnych síl. Tak, aby sme sa spo-
lu s prírodou prebudili aj my do krajšieho obdobia.

(sab)

Hovoríme so starostom Devína Jozefom Paczeltom

Po dlhej zime prídu jarné slnečné lúče každému vhod. Rozkvitnutý zlatý dážď, prvé kvety v tráve aj na stromoch, ktoré neodmysliteľne pat-
ria k začiatku jari tento rok meškajú.

Prebuďme sa, je tu jar

POZVÁNKA
Starosta MČ BA – Devín Vás pozý-
va na stretnutie občanov, ktoré sa

uskutoční v dome kultúry dňa

1.4.2005 o 18.30 hod.

Program:
Informácia 

o plánovanej výstavbe 
VILADOMY Záhradky

Svoju účasť prisľúbili zástupcovia
spoločnosti SKANSKA Develop-
ment - predseda predstavenstva,
generálny projektant a zástupco-

via Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Srdečne Vás pozývam

Jozef Paczelt
starosta MČ BA Devín
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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

Uznesenia z 37. riadneho zasadnutia Miest-
neho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín, ktoré sa
uskutočnilo 8. 3. 2005:

Uznesenie č. 215/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratisla-

va – Devín schvaľuje odpredaj pozemkov v katas-
trálnom území Devín:

1. parcela č. 892/2, zapísanú na LV č.1 ako
záhrada o výmere 125 m2 za stanovenú cenu
2000,-Sk/m2, t.j. 250 000,-Sk

kupujúci : Bohumila Demovičová, Schneidra
Trnavského 22, Bratislava

2. parcela č. 954/5, zapísanú na LV č. 1 ako
zastavaná plocha o výmere 154 m2 za stanovenú
cenu 2500,-Sk/m2, t.j. 385 000,-Sk

kupujúci : Miroslav Markovič a manželka,
Muránska 5/B, Bratislava

3. parcela č. 1193/1, zapísanú na LV č. 27
ako záhrada o výmere 461 m2 za stanovenú cenu
2000,-Sk/m2, t.j. 922 000,-Sk 

kupujúci : Oto Bachorík a manželka, Kremeľ-
ská 13, Bratislava

4. parcela č. 1084, zapísanú na LV č. 27 ako
ostatná plocha o výmere 520 m2 za stanovenú ce-
nu 2000,-Sk/m2, t.j. 1 040 000,-Sk

kupujúci : Ing. Hana Bujnová, Hutnícka 1, Bra-
tislava.

Uznesenie č. 216/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratisla-

va – Devín berie na vedomie návrh na odpredaj
pozemkov v katastrálnom území Devín:

- parcela č. 1182/5, záhrada o výmere 135
m2, parcela č. 1182/6, záhrada o výmere 219 m2,
parcela č. 1182/3, záhrada o výmere 90 m2 par-
cela č. 935, záhrada o výmere 656 m2, parcela
č. 1205/1, zastavaná plocha o výmere 20 m2,
parcela č. 1205/2, zastavaná plocha o výmere
19 m2

- parcela č. 1204, zastavaná plocha o výme-
re 18 m2.

Uznesenie č. 217/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratisla-

va – Devín súhlasí s predĺžením nájmu pozemku a
záhradnej chaty na parcele č. 328/1 na obdobie
5 rokov RNDr. M. Račickému.

Uznesenie č. 218/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratisla-

va – Devín schvaľuje prenájom časti pozemku
parcelné číslo 799 katastr. územie Devín na Slo-
vienskej ulici za účelom osadenia predajného stán-
ku o rozmeroch 2,0 x 3,0 m, ktorý bude slúžiť pre
podnikateľské účely pána Vladimíra Šešeru.

Prenájom sa schvaľuje na dobu 1 roka od 01.
04. 2005 do 31. 03. 2006.

Uznesenie č. 219/2005
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratisla-

va – Devín schvaľuje výberovú komisiu na vyhod-
notenie ponúk OVS na prenájom Domu kultúry
ako celku v tomto zložení:

Ing. Ignác Kolek, Gabriela Ľuptáková, Ing. Ju-
raj Šterbatý, Zdena Janotová, prednosta MÚ Pa-
vol Paštinský a termín stretnutia na deň 14. 03.
2005 na 8.00 hod v priestoroch MÚ Devín.

Uznesenie č. 220/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín na zá-

klade predloženej čiastočnej ÚPD investora
SKANSKA a.s., na základe stanoviska komisie pre
výstavbu a životné prostredie Miestneho zastupi-
teľstva MČ BA – Devín k tomuto zámeru a z dô-
vodu, že pre územné rozhodovanie pre predmet-
nú lokalitu nie je spracovaná a schválená záväzná
územno-plánovacia dokumentácia podľa § 11,
alebo § 12 Stavebného zákona, ani nie sú spra-
cované a schválené územno-plánovacie podklady

podľa § 4 Stavebného zákona
A/ nesúhlasí
s realizáciou výstavby v tejto lokalite podľa

predloženého zámeru
B/ odporúča
starostovi MČ nevydať v územnom konaní

územné rozhodnutie pre uvedený investičný zá-
mer investora SKANSKA a.s. v lokalite Záhradky

C/ žiada
o prehodnotenie a preriešenie investičného

zámeru výstavby bytových domov tak aby:
1. domy, čo sa týka podlažnosti nepresaho-

vali dve podlažia + podkrovie, tak ako je súčasná
prevažujúca podlažnosť Devína,

2. lokalita nemala sídliskový charakter (MČ
Bratislava – Devín sa dodnes ubránila sídliskovej
zástavbe), ktorá nie je pre Devín typická a narúša
urbanistické hodnoty Devína,

3. bola upravená hustota zástavby lokality a
tým znížený aj počet jej obyvateľov (navrhnutý
rozsah je cca rovnaký ako súčasný počet obyva-
teľov v celej mestskej časti), to znamená aby zod-
povedala prostrediu Devína,

4. aby organizácia zástavby nemala sche-
matický charakter prislúchajúci  skôr sídlisku, uličnú
sieť a spôsob zástavby je potrebné upraviť a pri
úprave zohľadniť urbanistickú organizáciu Devína.

  

Uznesenie z 36. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Devín,
ktoré sa uskutočnilo 15. 2. 2005:

Uznesenie č. 214/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín schva-

ľuje s pripomienkami
v súlade s uznesením č. 203/2005 pod-

mienky k vypísaniu obchodnej verejnej súťaže na
uzavretie zmluvy o nájme priestorov Domu kultúry
ako celku.

Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Počas marca hladiny našich riek opäť ne-
bezpečne stúpali. Najvýraznejšie zmeny sa

udiali počas víkendu 19. a 20. marca. Hasiči
pomáhali odstraňovať vodu zo zatopených piv-
níc troch rodinných domov v Modre a v Pezin-
ku. Na rieke Morava v obci Moravský Svätý
Ján v Senickom okrese bol až tretí stupeň po-
vodňovej aktivity.

V sobotu 19. marca hladina Dunaja v Deví-
ne stúpla dokonca viac ako o meter. Vrchol do-
siahla v noci z 20. na 21. marca, keď o päť cen-
timetrov presiahla hranicu medzi normou a pr-
vým stupňom povodňovej aktivity – bdelosťou,
ktorý je pri Dunaji 650 cm. Nasledoval postup-
ný pokles, ktorý už v pondelok 21. marca do-
siahol výrazný rozdiel proti hraničnému stavu z
noci. Pripomíname, že druhý stupeň povodňovej

aktivity je vyhlásený, keď hladina Dunaja do-
siahne hranicu 750 cm, tretí pri 850 cm.

Podľa meteorológov sme za stabilizáciu si-
tuácie mohli vďačiť chladnejšiemu víkendu. Od-
borníci zo Slovenského vodohospodárskeho
podniku sa vyjadrili, že Devínu trvalé nebezpe-
čenstvo nehrozí, hladina Dunaja by sa mala v
nasledujúcich dňoch pohybovať v rozpätí od
500 do 600 cm.     (sab), foto: B. Rumanovská

Veľká voda opäť strašila
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Pomoc od nadácie
V piatok 18. marca sa uskutočnilo

prvé stretnutie správnej rady Nadácie
pre rozvoj, obnovu a kultúru Devína.
Predsedkyňou správnej rady sa stala
Gabriela Luptáková. Členmi správnej
rady sú skúsení odborníci z viacerých
oblastí, najmä z oblasti financií a eko-
nómie: A. Beljajev, P. Korbačka, M. Ne-
mec, L. Muzikář, T. Mareta. Zakladate-
ľom nadácie je starosta Devína Jozef
Paczelt.

Na stretnutí bol schválený rozpočet
nadácie (jeho výdavkovú časť v blízkom
období zverejníme) a sociálny program.
Na jeho základe bude nadácia posky-
tovať podporu všetkým obyvateľom De-
vína po dosiahnutí určitého veku. Pripo-
míname, že už počas februára odo-
vzdali predstavitelia nadácie Klubu dô-
chodcov Bohumila dar – kvalitný televí-
zor. Nadácia plánuje podporovať aj
Materskú školu v Devíne, tak, aby zos-
tala funkčná a bola vyhovujúca pre vý-
chovu a pobyt detí. (s)

Po zime špina
Sneh sa roztopil, ale na mnohých

miestach a, žiaľ, aj pred súkromnými
domami je špina a neporiadok. Upo-
zorňujeme všetkých majiteľov domov,
že je ich povinnosťou odstrániť nepo-
riadok pred ich obydliami, pravidel-
ne čistiť tento priestor tak, aby ne-
znepríjemňovali život ostatným. A to
aj v prípade, ak dom nepoužívajú na
denné bývanie, ale len ako víkendo-
vú chalupu. 

Rovnako je aj povinnosťou každé-
ho chovateľa psa, zbierať po ňom ex-
krementy. Niektorí „psičkári“ chodia
so svojim miláčikom von len preto,
aby nezanechával špinu doma v ich
záhrade alebo dvore. O to, čo zane-
chá na ulici alebo inom verejnom
priestranstve, sa však nestarajú. Nie
je to nič príjemné, keď pri prechádz-
ke Devínom temer na každom kroku
natrafíme na nejaký druh odpadu.

(red)

V skratke

Prvý materiál o odpredaji
pozemkov vo vlastníctve ma-
gistrátu a v správe mestskej
časti do vlastníctva súkrom-
ných osôb, o ktorom sa roko-
valo, bol už na zastupiteľstve
prerokúvaný tretíkrát. Na zá-
klade posledného uznesenia
bola navrhnutá komisia, ktorá
sa touto problematikou za-
oberala bližšie. Po dlhšej dis-
kusii, v ktorej figurovali najrôz-
nejšie názory, starosta opäť
zdôraznil povinnosť mestskej

časti vrátiť finančné prostried-
ky a vyzval poslancov, aby si
uvedomili, že ak odpredaje
neschvália, dôjde zo strany
mesta k odzvereniu tohto ma-
jetku zo správy mestskej časti.
Po prestávke sa poslanci do-
hodli a schválili štyri z piatich
odpredajov.

Ďalšie odpredaje pozem-
kov, o ktorých sa rokovalo bo-
li vytipované špeciálnou ko-
misiou, poslanci zobrali na ve-
domie a doplnili. 

V predloženom návrhu sce-
nára rozvoja rekreačno-spolo-
čenských aktivít Slovanského ná-
brežia boli obsiahnuté dva mate-
riály od rôznych architektov. Sta-
rosta Devína Jozef Paczelt na
úvod povedal, že ide o vítanú ak-
tivitu, prostredníctvom ktorej by sa
zo Slovanského nábrežia vytvori-
la oddychová parková zóna. Pri-
pomenul, že v tejto idei treba po-
kračovať, ale podľa jeho názoru,
treba zvážiť investície to tejto čas-
ti, kým nie je vybudovaná proti-
povodňová bezpečnostná ochra-

na. Mestská časť už v minulosti
premrhala mnoho financií na štú-
die, ktoré neboli a už ani nebudú
realizované. Ďalej uviedol, že by
bolo dobré využiť synergický
efekt práce viacerých architektov.

Tento materiál starosta nako-
niec stiahol z rokovania a zvolal
stretnutie poradného orgánu sta-
rostu pre rozvoj a výstavbu Deví-
na a stavebnej komisie. Na stret-
nutí budú hľadať spoločné rieše-
nie, ktoré by bolo pre Devín naj-
optimálnejšie po všetkých strán-
kach. 

V utorok 8. marca sa uskutočnilo riadne
rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava - Devín. Medzi základné bo-
dy programu patrila kontrola uznesení, schvá-
lenie odpredaj viacerých pozemkov, scenár

rozvoja rekreačno-spoločenských aktivít Slo-
vanského nábrežia. V bode rôzne boli na-
vrhnuté a prerokované ďalšie body, resp.
prednesené informácie: o ukončení verejnej
obchodnej súťaže na prenájom domu kultú-

ry, o stave spracovania návrhu rozpočtu na
rok 2005, o výsledkoch rokovania komisie ...
a športu. Špeciálne sa rokovalo aj o výstav-
be Devín - Záhradky. Bližšie informácie k jed-
notlivým bodom prinášame na tejto strane.

Najdiskutovanejším bodom rokovania
bola téma pripravovanej výstavby v lokalite
Devín – Záhradky. Starosta Jozef Paczelt
oboznámil prítomných s genézou výstavby a
ďalšími potrebnými faktami, o tom že mestská
časť nemá právo do výstavby zasahovať
iným spôsobom ako pripomienkovaním, čo
vo svojom stanovisku splnila a záverečné sta-
novisko vydáva magistrát. Ďalej poukázal na
tendenčnú a predčasnú hystériu, ktorá sa oko-
lo tejto problematiky v Devíne rozvinula.
Označil ju za neopodstatnenú. Uviedol, že
podobne ako v ostatných záležitostiach, aj v
tejto sa bude striktne držať zákona.

Poslanci po diskusii schválili návrh uzne-
senia, v ktorom vyjadrili nesúhlas s realizá-
ciou výstavby podľa predložených návrhov,
doporučili starostovi nevydať povolenia na
realizáciu zámeru. Ďalej v uznesení odsúhla-
sili, aby vilové domy mali maximálne dve po-
dlažia + podkrovie, aby výstavba nemala
sídliskový charakter, aby nebola schematic-

ká, a aby sa znížila hustota zastavania. Pres-
né znenie uznesenia nájdete na str. 2. 

Obvodný úrad životného prostredia vy-
dal na základe zisťovacieho konania k vý-
stavbe stanovisko, ktoré, napriek tomu, že tá-
to výstavba svojimi parametrami podľa záko-
na o posudzovaní vplyvov na životné pros-
tredie nepodlieha povinnému hodnoteniu, v
závere hovorí: „S prihliadnutím na stanovisko
orgánu ochrany prírody a krajiny navrhujeme
činnosť „Obytný súbor Devín – časť Záhrad-
ky“ posudzovať podľa zákona č. 127/1994
Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné pros-
tredie v znení neskorších predpisov.“

Petícia
Koncom februára začala Devínom kolo-

vať petícia, v ktorej sa mohli obyvatelia vy-
jadriť svojim podpisom proti uvedenej výstav-
be, resp. jej vzhľadu. Z petície citujeme: „My,
občania mestskej časti Devín NESÚHLASÍ-
ME s výstavbou malopodlažnej bytovej zá-
stavby podľa architektonicko-urbanistickej štú-

die DEVÍN-ZÁHRADKY... Sme presvedčení,
že do Devína s jeho kultúrnymi a prírodnými
fenoménmi nie je vhodné implantovať princíp
výstavby malopodlažnej bytovej zástavby v
AKOMKOĽVEK rozsahu. Rovnako si myslí-
me, že o tak dôležitých veciach, akou je sko-
kový nárast obyvateľstva o 100% a viac by
mali rozhodovať samotní občania formou RE-
FERENDA.“ Pod tento text sa podpísalo 365
Devínčanov.

Podľa našich informácií sa pod túto petí-
ciu podpísali aj obyvatelia, ktorí nie sú proti
samotnej výstavbe, ale len proti vzhľadu vilo-
vých domov, najmä proti podlažnosti a sche-
matickosti. 

Mestský poslanec za Devín J. Šterbatý
uviedol, že podľa neho petícia vznikla z pozí-
cie strachu niektorých Devínčanov a sú v nej
prezentované len negatíva. Poukázal na ďalší
zákonný postup, ktorý spočíva v posúdení petí-
cie hlavným kontrolórom a následnom vyhod-
notení. O výsledkoch vás budeme informovať.

Záverečné stanovisko vydá magistrát
Výstavba Devín - Záhradky

Do pozornosti
Pozemky na odpredaj

Mestská časť Bratislava – Devín
upozorňuje všetkých, ktorí majú v tr-
valom užívaní pozemok Hl. mesta
Bratislava (v správe mestskej časti),
na možnosť jeho odkúpenia. V prí-
pade záujmu alebo potreby bliž-
ších informácií sa obráťte na Miest-
ny úrad Bratislava – Devín, referát
životného prostredia, pamiatok, vý-
stavby a územného plánovania.

(s)

Z rokovania miestneho zastupiteľstva

stranu pripravil: (sab)

Schválili časť odpredajovSlovanské nábrežie – oddychová zóna?

Zo športovej komisie
Na záver rokovania informoval predse-

da komisie školstva, mládeže, vzdelávania
a športu Zvonimír Bartovič o výsledkoch po-
sledného rokovania komisie. Patria medzi
ne tieto: komisia doporučuje zabezpečiť
právnika na miestnom úrade, požaduje in-
formáciu o činnosti súkromnej základnej
školy, navrhuje osadiť informačné tabule aj
mimo centra Devína a proklamuje potrebu
vytvorenia informačného bulletinu, ktorý by
vychádzal častejšie ako Devínčan.

Rozpočet 
na rok 2005
Prvý návrh na rozpočet bol

predložený už na decembrové ro-
kovanie zastupiteľstva. Poslanci sa
dohodli na pracovnom stretnutí
(uskutočnilo sa 15. marca), na zá-
klade ktorého má vzniknúť uprave-
ný návrh, ktorý bude predložený
na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. 

Prenájom domu kultúry
Prednosta miestneho úradu Pavol Paš-

tinský informoval o ukončení verejnej ob-
chodnej súťaže na prenájom domu kultú-
ry. Do súťaže sa prihlásili traja záujemco-
via. Miestne zastupiteľstvo schválilo výbe-
rovú komisiu, ktorá má ponuky vyhodnotiť
a doporučiť miestnemu zastupiteľstvu naj-
vhodnejšieho kandidáta. Rokovanie komi-
sie sa uskutočnilo v pondelok 14. marca,
výsledok bude známy na najbližšom riad-
nom rokovaní zastupiteľstva.
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Čo všetko vaša ambulancia
ponúka obyvateľom Devína, res-
pektíve pacientom vo všeobec-
nosti?

- Kompletnú starostlivosť o zuby a ďas-
ná, všetky bežné zubárske úkony, konzul-
tácie, preventívne prehliadky. Samozrej-
me, riešime akútne prípady, ale aj dlho-
dobejšie záležitosti. Takže všetko okrem
zubných strojčekov, takéto prípady po-
sielame do Karlovej Vsi.

Problémy so zubami patria
medzi najcitlivejšie zdravotné zá-
ležitosti takmer každého člove-
ka. Väčšinou nás až neznesiteľné
bolesti prinútia sadnúť si do zu-
bárskeho kresla. Aké sú vaše
skúsenosti? 

- Žiaľ, je to tak. Najviac pacientov pri-
chádza až v kritickom štádiu, napriek to-
mu, že na preventívne prehliadky by mal
každý chodiť približne dvakrát do roka.
Často tak vznikajú zbytočné komplikácie.
Iste, strach zo zubárov je príznačný tak-
mer pre každého, a práve preto sa sna-
žím o uvoľnený a príjemný kontakt s pa-

cientom. Tejto myšlienke som sa snažil pri-
spôsobiť aj interiér.

Okrem samotnej bolesti zu-
bov sú často bolestivou témou aj
financie. V Devíne je mnoho star-
ších obyvateľov, ktorí musia vážiť
každú korunku. Na druhej strane
kvalitná starostlivosť o zuby je
takmer nezaplatiteľná. Podľa
vášho cenníka, ak ho porovná-
vam s cenníkmi iných zubárskych
ambulancií, môžem povedať, že
nie sú ani nízke, ale zase ani vy-
soké.

- Cenník má k dispozícii každý pa-
cient. Sú prípady, keď sa aj nie veľmi zlo-
žitý úkon môže skomplikovať (napríklad
krvácajúce ďasná), a to sa logicky odra-
zí aj na cene. Mnohí si myslia, že robiť zu-
bára je dobrý biznis. Lenže kvalitná prá-
ca si vyžaduje aj kvalitné prístrojové vy-
bavenie, a to nie je lacné. Navyše, stále
sa objavujú novinky, a keď chceme držať
krok a ponúknuť pacientom kvalitné ošet-
renia, musíme ísť s dobou. Špičková sta-
rostlivosť za malé peniaze sa jednodu-

cho nedá ponúknuť. Naša ordinácia
pracuje bez účasti poisťovne, takže ide o

priame platby. Na druhej strane však be-
rieme do úvahy pacientovu finančnú situ-
áciu, napríklad, ak príde invalidný dô-
chodca, ktorý potrebuje ošetrenie, cenu

za výkon vieme prispôsobiť jeho pome-
rom.

Všimla som si, že do vášho
prístrojového aparátu patria aj
laserové prístroje. Na čo slúžia? 

- Máme lasery dvoch druhov. Jeden
je liečebný, používa sa napríklad na do-
liečovanie zápalov ďasien, fistúl, citlivé
krčky a podobne. Druhý je diagnostický
a vďaka nemu môžem lepšie a do hĺbky
„vidieť“, v akom stave sa zuby nachá-
dzajú.

Môžete nám prezradiť koľ-
ko stálo vybavenie vašej ordiná-
cie?

- Majland.
V súčasnosti v Devíne dočas-

ne ordinujete dva dni v týždni.
Plánujete v budúcnosti rozšíriť or-
dinačné hodiny? A ako?

- Áno, chcel by som tu ordinovať kaž-
dý pracovný deň, z toho štyri dni dopo-
ludnia a jeden popoludní. Ktorý by to mal
byť, by som sa rád dozvedel od pacien-
tov, podľa ich potreby a možností. 

Ak potrebujete akútne ošetre-
nie zubára, neváhajte a nepredl-
žujte si zbytočne utrpenie, zubá-
ra v dome kultúry môžete navští-
viť v pondelok a vo štvrtok, ak sa
chcete objednať, stačí počas tých-
to dní zatelefonovať na číslo 65
73 00 17 alebo počas ostatných
dní na číslo 43 41 13 65.

Text a foto: (sab)

Hovoríme s Dr. Ľ. Rožičom, devínskym zubárom

Fragmenty z histórie

Keď ťa zub zabolí...

Miesto, na ktorom dnes stojí dom kul-
túry v Devíne bolo miestom stretávania
sa Devínčanov i návštevníkov Devína už
v 17. storočí. 

V roku 1752 obecný hostinec na
Hauptplatze v Devíne vyhorel. Devínča-
nia si na jeho mieste postavili novú bu-
dovu obecného hostinca. Jeho podobu
vidíme na dobovej pohľadnici. 

Poddanské mestečko Devín, napriek

svojím privilégiám vyplývajúcich z jeho
postavenia, bolo v tom čase vinohrad-
níckym teritóriom a malo právo iba na
polročné prevádzkovanie hostinca, za
čo panstvu platilo 150 zlatých. Dnes tu
stojí dom kultúry, ktorý v roku 2004 ná-
jomca pomenoval Rytierskym domom.
Ani honosnejšie pomenovanie a nové
programové využitie nájomcu, ktorý
ukončil svoju činnosť k 1. februáru 2005
nezbavilo mestskú časť Devína problé-
mov ako zabezpečiť existenciu a renta-
bilitu tejto stavby. Výberové konanie na
prenájom by malo vyriešiť tento prob-
lém. 

Žijú medzi nami pamätníci slávnost-
ného otvorenia Domu kultúry v Devíne,
ktoré sa za účasti primátora Bratislavy
uskutočnilo 7. decembra 1991. Vzletné
slová rečníkov pri slávnostnom otvorení
predpovedali kultúre na pôde starosláv-
neho Devína skvelú budúcnosť. Potvrde-

ním tejto reality bolo otvorenie výstavy
devínskych výtvarníkov. 

Kultúra v dnešnej dobe plnej ekono-
mickej efektívnosti sa stala Popoluškou.
Máme dostatok odborníkov - reprezen-
tantov kultúry, amatérov i remeselníkov,
ktorí majú na pôde kultúry čo prezento-
vať. Nedopusťme, aby nemali kde. 

V každej dobe mala kultúra svojich
mecenášov. Pokúsme sa ich nájsť i dnes.
Prvým ústre-
tovým kro-
kom pre za-
chovanie kul-
túry na Deví-
ne sa javí
z r i aden ie
Nadácie ur-
čenej pre
rozvoj, obno-
vu a kultúru
Devína. 

Za druhý krok, nie menej dôležitý,
považujem správne rozhodnutie pri vý-
berovom konaní na prenájom domu kul-
túry. Zachovajme si možnosť realizácie
výstav, kultúrnych programov a vystúpe-
ní amatérskeho divadla Letkiss v priesto-
roch domu kultúry. 

Napriek všetkým ťažkostiam s pre-
vádzkovaním domu kultúry verím, že ten-
to jediný priestor pre prezentáciu kultúry
v Devíne nezanikne. 

P. Rumanovská
Foto: (1 – archív autora, 1 – /s/)

Dom kultúry alias Rytiersky dom

Dr. Ľubomír Rožič pri práci v novej ordinácii
v dome kultúry.

Od začiatku tohto roka funguje v dome kultúry zubná ambulancia Čeluste. Dr. Ľubomír Rožič, ktorý v nej ordinu-
je každý pondelok a štvrtok od 8. do 14. hodiny, nás privítal počas pracovnej doby, a tak sme sa mohli pozrieť
nielen na jeho zručnosť, ale aj na komunikáciu s pacientom, ktorá je u zubárov mimoriadne dôležitá, pretože je
len málo ľudí, ktorí sa zubárov neboja.
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V nedeľu 10. apríla sa uskutoční už
58. ročník Národného behu Devín -
Bratislava. Organizátorom podujatia je
Hlavné mesto SR Bratislava, Správa te-
lovýchovných a rekreačných zariadení
(STARZ) v spolupráci s Ministerstvom
školstva SR a mestskými časťami Devín,
Karlova Ves a Staré Mesto. Tento beh
patrí medzi najvýznamnejšie podujatia
telesnej kultúry v Slovenskej republike.

Hlavná trasa z Devína do Bratislavy
meria 12 330 m, trasa pre deti do 15
rokov nazývaná Malý Devín 2 600 m.

Štart oboch trás je o 10. hodine, ale

pre každú na inom mieste. Účastníci
hlavnej trasy budú štartovať na parko-
visku pod hradom Devín, deti pod mos-

tom Lafranconi. Spoločný cieľ je pre
obe trasy rovnaký a je ním Hviezdo-
slavovo námestie. Účastníci hlavnej tra-
sy budú podľa veku a pohlavia rozde-

lení do 6 kategórií, deti, ktoré pobežia
Malý Devín do 4 kategórií.

Záujemci o aktívnu účasť na behu z
Bratislavy sa môžu prihlásiť do 7. a 8.
apríla od 14. do 18. hodiny na Zim-
nom štadióne O. Nepelu, mimobratis-
lavskí a zahraniční bežci 10. apríla me-
dzi 7. a 8. hodinou v STARZ-e na Kú-
peľnej ulici alebo poštou. Štartovné po-
platky sú 50 Sk pre účastníkov Malého
Devína, 100 Sk pre bežcov hlavnej tra-
te. Víťazov prvých troch miest čakajú
medaile a vecné ceny. Vyhodnotenie
behu sa uskutoční na Hviezdoslavo-
vom námestí približne o 11.30 h.

Bližšie informácie a prihlášky ná-
jdete aj na www.starzbratislava.sk.        

(s)

Pre alergikov začína ťažké obdobie

Začína jar, ku ktorej neodmysliteľ-
ne patria „bahniatka“ vŕb – prvá po-
trava včiel. Kvitnúce topole, vŕby, jel-
še a liesky alergickými účinkami svoj-
ho peľu citlivým ľuďom vyvolávajú ne-
príjemné inhalačné alergie.

Naša mestská časť z tohto hľadi-
ska patrí k značne postihnutým regió-
nom. Jahňadových drevín je tu dosť,
trávnikov a zruderalizovaných plôch,
hostiacich alergénne druhy tráv a bu-
rín takisto. Znepríjemňujú pohodu nie-
len samotným obyvateľom Devína,
ale aj turistom či návštevníkom, kto-
rých je tu od skorej jari neúrekom.
Štvrtina z celkového počtu alergén-
nych druhov kvitne aj viac než štyri
mesiace a vyvolávajú známu „sennú
nádchu“ (odborne polinóza). Silná
produkcia peľu je charakteristická
tiež pre viacero druhov tráv a burín,
kvitnúcich často v celom vegetačnom
období.

Pelenie alergénnych druhov v kon-
krétnej lokalite trvá približne mesiac.
Podaktorí už v pokročilejšej jari nera-
di vidíme lietajúce páperie samičích
jedincov topoľov (v tom odbobí miest-
ne nazývaných „vatovcov“), ale si
neuvedomujeme, že skutočným ne-
bezpečím pre alergikov je práve peľ,
nie lietajúce páperie. Riešením nemô-
že byť ani výrub alergénnych drevín,
pokiaľ ide o zdravý exemplár – prí-
slušný zákon to jednoducho nepovo-
ľuje. Ekologické „recepty“ na zmier-
nenie negatívnych účinkov alergén-
nych rastlín však existujú.

Najúčinnejším prostriedkom je
pravidelné kosenie trávnatých poras-
tov, často masovo porastených aler-
génnymi trávami. Efektívnosť je pod-

statne vyššia, ak ich pokosíme najme-
nej dvakrát do roka (čím zabezpečí-
me, aby sa trávy nedostávali do fázy
kvitnutia). Platí to pre súkromné po-
zemky, o verejné priestranstvá sa sta-
rá mestská časť.

Z tohto pohľadu najexponovanej-
šími priestormi našej mestskej časti, s
pomerne hustou koncentráciou oby-
vateľov (vrátane citlivých na alergén-
ny peľ), sú najmä priestory školy,
dom kultúry so zdravotným stredi-
skom, priľahlé nehnuteľnosti atď. V
týchto priestoroch treba úplne vylúčiť
výsadbu silných alergénov (breza,
gaštan jedlý, lieska, hrab, dub, baza
čierna, ...). Miestny úrad v rozhodnu-
tiach k povoleniam výrubu drevín v
rámci uloženej náhradnej výsadby
uprednostňuje nealergénne dreviny,
nanajvýš tie, agresivita ktorých je
podstatne nižšia (javor, lipa, tis, pla-
tan, borievka, orgován, ihličnaté dre-
viny, sú len veľmi slabými alergénmi a
ich výsadbu z tohto dôvodu nemusí-
me obmedzovať). Pozor však na dru-

hy s intenzívnymi vôňami! Vysádza-
me ich radšej solitérne, prípadne v
menších skupinách. Vône niektorých
pôsobia dráždivo. Obmedzovať ne-
musíme obľúbené druhy ako ginko
dvojlaločné, ľaliovník tulipánokvetý,
sofora japonská, nádherný exemplár
tiež neškodnej pavlovnie plstnatej na
rázcestí Slovienskej a Brigádnickej uli-
ce je ozdobou intravilánu.

Pre citlivých ľudí je možno zaují-
mavé, že v čase extrémneho sucha
agresivita alergénneho peľu narastá.
Sucho je najmä v posledných rokoch
problémom nielen Devína a vyvrcho-
lilo v roku 2003. Promenáde na Slo-
vanskom nábreží, cyklotrase pri Mo-
rave alebo hrabinám s primiešaným
dubom na Devínskej Kobyle sa vtedy
radšej vyhnite.

A napokon ešte jedna rada na zá-
ver – alergénne rastliny sa masovo ší-
ria (ich množstvo agresivitu znásobu-
je) v opustených priestoroch, zane-
dbaných poliach, neupravených plo-
chách po výstavbe rodinných domov
a chát a tu môžu byť nápomocní aj
naši občania – po vhodnej úprave te-
rénu tieto nežiadúce elementy často
a rýchlo ustúpia. Za všetky buriny s tý-
mito nepríjemnými vlastnosťami spo-
meniem jednu z najnebezpečnejších
– ambróziu. Nechcem strašiť, jej vý-
skyt je v Devíne zatiaľ únosný, na roz-
diel od niektorých mestských častí –
doslova expanduje napríklad pri Ču-
nove. V Devíne ju monitorujeme, v prí-
pade potreby budeme likvidovať. Aj
tu platí zásada – vždy pred vyseme-
nením – neskôr by sme dosiahli prá-
ve opačný účinok.

(ond)

Pozvánka na prednášku

Pozor na sennú nádchu

Národný beh

Veľkonočné dopoludnie
V nedeľu 20. marca sa pod or-

ganizačnou záštitou kultúrnej komi-
sie a jej spolupracovníkov uskutočni-
lo v dome kultúry tvorivé dopoludnie
pre deti s veľkonočnou tematikou. 

Deti, menšie aj v sprievode svojich
mamičiek, zdobili veľkonočné vajíčka
najrozličnejšími technikami a učili sa
pliesť aj korbáče.  

Vďaka za príjemné dopoludnie
patrí najmä členkám kultúrnej komisie
A. Mrázovej a J. Proftovej. Výdatne a
ochotne pomohla ako vždy aj J. Šef-
číková. (s)

Zdravý spôsob života
Ekocentrum – Daphne pozýva

všetkých záujemcov na ďalšiu pred-
nášku. Hlavnou témou prednášky
bude Zdravý spôsob života. Usku-
toční sa 14. apríla o 18.00 h v prie-
storoch Ekocentra DAPHNE v pod-
kroví Rytierskeho domu (domu kultú-
ry). 

Dozviete sa, že slovo ekológia
sa nevzťahuje iba na vzťah človeka
k prostrediu okolo nás, ale aj na náš
vzťah k vlastnému zdraviu. Hosťom
podujatia bude Dagmar Lineková,
ktorá sa zaoberá ekológiou ľudské-
ho tela a okrem mnohých rád sľu-
buje aj praktické ukážky, ako sa
ekologicky správať v bežnom živo-
te. Vstup na prednášku je voľný. 

O nasledujúcich prednáškach a
aktivitách Ekocentra DAPHNE sa
dozviete v ďalších číslach Devínča-
na, alebo na nástenke pri vstupe do
Rytierskeho domu (domu kultúry).

(s)

Ďalšia repríza
Ochotnícke divadlo Letkiss, ktoré

uviedlo premiéru svojho prvého
predstavenia Blázinec v Devíne za-
čiatkom februára tohto roka, úspeš-
ne pokračuje. V sobotu 2. apríla sa
uskutoční už druhá repríza a o obe
bol veľký záujem. Mnohí si chcú
prísť pozrieť hru znova, aj keď ju už
videli. Členovia Letkissu zároveň in-
tenzívne študujú ďalšiu hru, ktorej
premiéra by mala byť pravdepo-
dobne v septembri. (s)
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Názor

Zabudnuté recepty

Názor 

...čo to tí ľudia skrývajú za tými
múrmi? Vždy sa úprimne poteším kaž-
dému drobnému zlepšeniu a skrášle-
niu Devína, každému novému domu.
Dokonca som schopná tolerovať aj tie
architektonické úlety, ktoré toľkých
dráždia, pretože ich považujem za
určitú daň slobode, ktorá nám tak dl-
ho chýbala a nie každý bol vychova-
ný s citom pre kultúru života. Ale čo sa
nestane? Takmer každý nový dom,
česť výnimkám, ktorý sa u nás posta-
ví, vzápätí zmizne za „nepriestrel-
ným“, minimálne dvojmetrovým mú-
rom. Ako keby sa súťažilo kto vyššie!
Prečo nesúťažíme v tom, kto má krajší
dvor, alebo záhradu? Často rozmýš-
ľam, čo ľudia schovávajú, či „binec“
na dvore, alebo zlé svedomie? Ale-
bo, že by sa niečoho báli?

Mrzí ma, keď ešte občas začujem
to delenie obyvateľov na „domácich
a prišelcov“. Už sa s tým človek ne-

stretáva tak často ako kedysi pretože
my „prišelci“, kam patrím aj ja, začí-
name byť v prevahe. Ale často si za
to môžeme sami, pretože je jasné, že
životu na „dedine“ sa musí mestský
človek učiť a pochopiť, že tu nemôže
žiť anonymne, bez väzby na susedov,
ako je tomu v paneláku. Počúvam ľu-
dí, ako lamentujú, že ten a henten je
taký a hentaký, ale často je „hentaký“
len za to, že je „prachatý“. Nuž áno,
ono to trochu aj súvisí. Človek, žijúci
za svojím múrom je málo citlivý k sve-
tu vonku, na ulici, na Kobyle. Nasad-
ne ráno do auta, diaľkovým ovlá-
dačom otvorí bránu , prefrčí Devínom
do mestského sveta a večer sa tým is-
tým spôsobom vráti domov. Nevšimol
si, že na chodníku pred jeho domom
je vrstva ľadu a snehu! Nemohol si to
všimnúť, pretože silné auto s tým ne-
má žiadny problém. Nezastavil sa v
obchode, kde mohol začuť, ako ho

ohovárajú, že nemá odhrnutý chod-
ník a ženy sa tadiaľ plahočia každý
večer do kostola! To je momentálne
jeden z našich zimných problémov.
Ale príde jar, na ktorú sa všetci tak te-
šíme a budeme kosiť trávu a robiť oko-
lo domov čo treba. Prosím vás začni-
te si všímať, že vedľa vás niekto žije!!!
Neobstojí argument, že ste celý týž-
deň v práci a nemáte čas inokedy ro-
biť hlučné roboty ako cez víkend.
VŠETCI sú totiž celý týždeň v robote a
VŠETCI chcú mať aspoň v nedeľu ti-
cho a kľud!!!

Ja nesúhlasím s tým, že sú ľudia z
nových domov zlí . Iba si myslím, že
nevedia a treba im pomôcť otvoriť
oči, aby si všimli, kde sa to ocitli. A
možno sa dožijem toho, že až budú-
cu zimu pôjdem s devínskymi deťmi
zasa koledovať, že sa tie brány v mú-
roch otvoria a vyjdú z nich usmiatí su-
sedia, ktorých sme vlastne ešte ani ne-
videli a vypočujú si úprimné želanie
všetkého dobrého do Nového roka.

G. Luptáková

Milí susedia, prinášame vám
všetkým dobré správy. Prvá dobrá
správa je pre tých, ktorí sa tu v De-
víne nudia, chýbajú im tu super-
markety, diskotéky, paneláky, neó-
nové reklamy – čiže správny veľ-
komestský život. Onedlho totiž Nu-
da v Devíne končí! Vďačíme za to
našej kocúrkovskej SAMO-SPRÁ-
VE, ktorá sa doslova drží významu
onoho slova, keď spravuje a roz-
hoduje o nás bez nás. Pravda, in-
formácie sme pekne podľa záko-
na, i keď s malým omeškaním do-
stali. Hlavne vďaka oznamu v Bra-
tislavských novinách, UŽ 10. 2.!
Inak by sme ani netušili, že sa od 1.
2. na magistráte?! môžeme rado-
vať z projektu obytného súboru
Devín – časť Záhradky – nášho no-
vého monštrózneho devínskeho
sídliska. Pre drobné chybičky krásy
si predsa nebudeme kaziť radosť z
toho, že to ktosi v Devíne konečne
poriadne roztočí. Len pre úplnosť
podaktoré tieto chybičky uvádza-
me:

už sme spomenuli skoro nulovú
informovanosť o tomto úžasnom pro-
jekte, ale prečo by sme sa mali starať
do zámeru vlastníka pozemku, ktorý
sa rozhodol postaviť si na ňom čosi
malé, do Devína vhodné, životnému

prostrediu neškodiace a hlavne, pre
ekonomicky skapínajúcu obec ne-
smierne výhodné?!

absolútny nezáujem o názor
nás všetkých, ktorí tu žijeme, čiže bez-
významných učiteľov, sústružníkov,
výtvarníkov, mládežníkov, architektov,
obuvníkov, dôchodcov, inžinierov,
žien v domácnosti...

zverejňovanie neúplných a za-
vádzajúcich údajov. Podľa LV zo dňa
23. 2. 2005 je metráž parciel uvá-
dzaných v stanovisku OÚ ŽP 7 697
m2, v samotnom texte stanoviska sa
však hovorí o 51 632 m2 plánovanej
zastavanej plochy – kto je tajomným
majiteľom rozdielnych 43 935 m2?

sladký zimný spánok väčšiny
nami zvolených poslancov, pre kto-
rých je táto vec nezaujímavá napriek
tomu, že im pribudne raz toľko voli-
čov. Napríklad takú dopravnú komi-
siu neinšpirovalo ani 1500 nových
automobilov denne na našej už i tak
preťaženej hlavnej komunikácii k spí-
saniu „Několik vět vlastného stanovi-
ska!“

množstvo nesúhlasných vyjad-
rení od večne nespokojných buričov
typu Bratislavské regionálne ochra-
nárske združenie, Občianske zdru-
ženie ArTUR, časť samotnej staveb-
nej komisie pri MÚ Devín a podob-
ných neuvedomelých amatérov. 

Vskutku zanedbateľné drobnôst-
ky!

A tu je druhá dobrá správa pre
365 „idealistov a snílkov“ ktorým pat-
rí vďaka za ich podpis pod petíciu
PROTI tomuto surovému projektu.
Máte totiž jedinečnú príležitosť, o kto-
rej možno netušíte! Vezmite kamery,
fotoaparáty, skicáre a bežte tam!
Územie je zatiaľ nedotknuté. Ešte tam
žije fúzač i modlivka, lietajú tam mo-
týle i vtáky od výmyslu sveta a žaby
podvečer svojim koncertom úspešne
konkurujú zatiaľ vzdialeným blikajú-
cim obrazovkám. Srnky, líšky či jara-
bice ešte netušia, čo na nich my, pá-
ni tvorstva chystáme. Verte, za pár
rôčkov budete vlastníkmi jedinečných
dokumentov. Budete sa môcť vychva-
ľovať s tým, kde ste žili a čo ste mali
možnosť vídať na vlastné oči. Bude to
v dobe, kedy už bude úplne jedno či
ste v Petržalke alebo v akomsi Deví-
ne.

Vlastne, máme aj tretiu dobrú sprá-
vu. Len prosím vás, psst nikde o tom
nehovorte! Nech sa to nedozvie ne-
jaký nenažraný výstavbylačný sta-
vebný žralok! Hradný kopec je ešte
nezastavaný!

Akad. mal. Soňa Pavleová
(podpísaní: Silvia Frimmelová, Jana
Čierna, Ľubica Kolková, Kamil Frim-
mel, Jaroslava Ševčíková, Eva Hereti-
ková, Zuzana Bachoríková, Hana
Gajdošová, Mária Chovanová)

Tak mi napadá... 

Dve dobré správy

Zemiakovo-fazuľková
pochúťka

Milí čitatelia, rozhodli sme sa obohatiť
noviny receptami, ktoré už dnes len tak
ľahko nenájdete. Iste mi dáte za pravdu,
že jedlá našich mám a babičiek mali veľ-
ké čaro. S týmto nápadom prišli za nami
členky Klubu dôchodcov Bohumila, ktoré
budú recepty pravidelne pripravovať.
Dnes prinášame prvý:

Ošúpeme zemiaky, nakrájame na ko-
lieska a dáme povariť v slanej vode. Očis-
tenú žltú fazuľku (lusky, môže byť aj sterili-
zovaná) tiež dáme povariť do osolenej
vody. Očistenú a na kolieska nakrájanú ci-
buľku (množstvo - podľa chuti) podusíme,
najlepšie na bravčovej masti. Keď máme
všetko uvarené, scedíme a premiešame
spolu. Do hotového jedla môžeme pridať
zelenú petržlenovú vňať.

Dobrú chuť!
J. Šimoničová

Pomoc postihnutým
Centrum samostatného života (CSZ)

je nezisková organizácia, ktorá ako je-
diná poskytuje komplexné sociálne po-
radenstvo pre občanov s ťažkým tele-
sným postihnutím aj prostredníctvom in-
ternetu. 

Oblasti, v ktorých poskytujú
poradenstvo: sociálne zákony a so-
ciálna pomoc pre občanov s ŤTP, zákon
o zdravotnej starostlivosti, liečebný po-
riadok - kompenzačné pomôcky pre ob-
čanov s ŤTP, zákon o zamestnanosti - za-
mestnávanie občanov s ŤTP a ochrana
ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP.

Kontakt: Centrum samostatného
života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Brati-
slava, tel./fax: 44 45 19 23, e-mail:
csz@thalia.sk, www. csz.sk. (s)

Milé občianky a občania, 
srdečne Vás pozývame na stretnutie

na tému: Devín a jeho ďalší rozvoj - pred-
stavenie návrhu urbanistickej štúdie Slo-
vanského nábrežia…, ktoré sa uskutoční
14. apríla 2005 o 18.30 h v sále Domu
kultúry v Devíne. Program stretnutia:

Privítanie 
Informácia o postupe v rámci projektu cez-
hraničnej spolupráce Devín – Hainburg
predstavenie návrhu urbanistickej štúdie
promenády Slovanského nábrežia a ostat-
ného záujmového územia
Diskusia a pripomienkovanie občanov
Skromné občerstvenie

Viac informácií o tomto podujatí, ale aj
o celom projekte získate na adrese:

REC Slovensko, Vysoká 18, 841 05 Bra-
tislava, tel.: 52632942, mail: rec@change-
net.sk
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Apríl v záhrade
Tento mesiac je najvhodnejším obdobím

na výsadbu chúlostivejších ihličnanov, stále ze-
lených drevín. Môžeme začať vysádzať aj po-
pínavé rastliny. Pri každom druhu sa však naj-
prv uistíme, akú potrebuje pôdu. Po zasadení
dbáme na pravidelnú zálievku a pri prudkom
jarnom slniečku mladé rastliny podľa možnos-
tí pritieňujme. Striháme stromy a kríky kvitnúce
koncom jari a začiatkom mája, upravujeme
okrasné živé ploty. Začiatkom mesiaca zo-
strihneme i ruže. 

Ak sme už v marci neodstránili zimnú ná-
stielku, je najvyšší čas urobiť to. Z vysadených
záhonov odpraceme odumreté nadzemné vý-
honky, vytrháme burinu a nakypríme pôdu. Sú-
časne delíme a presádzame trsy trvaliek kvit-
núcich v lete a na jeseň. Môžeme začať s vý-
sadbou tráv, papradí, v lete kvitnúcich pla-
mienkov, králikov a celého radu neskoro kvit-
núcich trvaliek. 

Pravidelne zalievame a tienime sadeničky
predpestované na okenných parapetoch ale-
bo vo vykurovaných pivniciach. Najneskôr od
konca apríla ich začneme otužovať vetraním.
Od polovice mesiaca môžeme vysievať pria-
mo do voľnej pôdy odolnejšie druhy letničiek.

Cibuľoviny patria k prvým rastlinám, ktoré
už pred príchodom jari ozdobia našu záhrad-
ku. Po odkvete ich väčšinou vyberáme z pôdy,
nechávame zaschnúť a uskladňujeme v
chladnej miestnosti. Môžeme začať s výsad-
bou mečíkov a ďalších cibuľnatých a hľuzna-
tých rastlín rozkvitajúcich až v lete. (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 20. dňu v mesiaci.

Pre záhradkarov

Ingeborg Benková nás požiadala o uve-
rejnenie dvoch príspevkov: 

Dodržiavanie nočného pokoja
1. Opakovane sa obraciam na poslancov

MZ a p. starostu s problémom hlučnosti v areáli
pod hradom Devín. Na môj článok z augusta
2004 som nedostala adekvátnu odpoveď a na
list, podaný na MÚ 3. 9. 2004 žiadnu. 

Zaujíma ma znenie VZN - dodržanie den-
ného a nočného kľudu, dodržiavanie otvára-
cích hodín v reštauráciách, prevádzkovanie ži-
vej, či reprodukovanej hudby; prevádzka kon-
gresovej sály "Štúr", výstavba amfiteátra v tej-
to sále - všetko pod oknami obyvateľov !!! Na
opačnej strane by hluk nikoho nerušil! Tiež by
som chcela vedieť, kto za to zodpovedá, aké
sú sankcie pri opakovanom rušení nočného
kľudu. Situácia sa nedá riešiť len volaním na
políciu. S príchodom jarných a letných mesia-

cov sa situácia každoročne opakuje a hluč-
nosť stupňuje. Každá prevádzka by mala rep-

rodukovať hudbu len pre svojich návštevníkov,
nie pre okolobývajúcich. 

Som rada, že bývam v krásnom prostredí
devínskeho podhradia a dúfam, že sa tu bu-
dú dodržiavať zásady kultúrneho správania. 

Deti potrebujú voľný pohyb
2. Ako učiteľka MŠ sa pýtam, kde budú

tráviť deti miestnej MŠ pobyt počas jarných a

letných mesiacov. Ako vieme, ihrisko pri MŠ
bolo poskytnuté športovému klubu napriek
protestom zo strany zamestnancov MŠ a ro-
dičov detí. 

Každá materská škola musí mať svoje
vlastné ihrisko. Na každé dieťa musí byť 2,5
m? trávnatej plochy, pieskovisko, hojdačky,
preliezačky, dráha na kolobežkovanie. Toto
zariadenie musí byť rozmiestnené tak, aby
učiteľka mala prehľad a videla na všetky de-
ti, pri pobyte vonku je sama. Doterajší stav spĺ-
ňal tieto požiadavky, bolo treba previesť men-
šie  opravy, na čo sa zaviazali rodičia a pra-
covníčky MŠ. 

S príchodom jari sa tešíme na teplé, sl-
nečné dni, ale deti sa nemajú kde hrať. Dlhé
vychádzky sú nevyhovujúce z hľadiska psy-
chohygieny.  Deti potrebujú voľný pohyb a
činnosti na sebarealizáciu. 

  
Od Márie Besedovej sme dostali nasle-

dujúcu výzvu:
„Vážený pán starosta, obecné zastupiteľ-

stvo, žiadam, aby sa každý mesiac uskutočnil
pohovor s občanmi, pozvánka, čas a  dátum
aby bol zverejnený v novinách Devínčan.“

(r)

Z vašich listov 

Vždy, keď cestujem hromadnou dopra-
vou,  vypočujem si množstvo informácií, kto-
ré ma pichajú pri srdci. Každý na každého
nadáva, každý tlmočí nejakú pravdu, ktorú
v zápätí obhajuje slovami „ten a ten to po-
vedal, tak to tak je...“ Nadávame na politi-
kov, susedov, aj na kamarátov, dokonca aj
na vlastnú rodinu, ak nám má kto pritaká-
vať.... Absolútne zapredanie sa. A navyše
negativistické. Kedy ste naposledy počuli,
že niečo je dobré? Alebo, že niekto chce
niečo spraviť pre zlepšenie? Keď sa naprí-
klad niekoho zo slušnosti opýtame, ako
sa má, už podvedome očakávane re-
akciu typu: na figu, nič, nič moc... a
podobne. Ak nám dotyčný povie
opak, zarazí nás to. 

Najhoršie na tom však je, že
mnohí odsudzujeme a posudzujeme
len a len podľa toho, čo sme počuli.
Ak sa máme ísť niekam informovať
alebo sa ísť pozrieť, ako to naozaj je,
nejdeme. Napríklad také rokovanie miest-
neho zastupiteľstva. Chodievam na každé
už viac ako pol roka, ale to, čo ma najviac
mrzí, je fakt, že za celé toto obdobie, počas
ktorého sa uskutočnilo mesačne minimálne
jedno rokovanie, z devínskej verejnosti prišli
dokopy  traja – štyria ľudia. A často sa ho-
vorilo a hovorí o vážnych veciach, ktoré by
sa mali dotýkať skutočne každého Devín-
čana. Na druhej strane, v krátkom čase po
rokovaní alebo dokonca niekedy ešte aj
pred, sa dozvedám z úst niektorých infor-

mácie o názoroch poslancov, starostu ale-
bo miestneho úradu, ktoré absolútne ne-
zodpovedajú pravde, alebo aspoň faktom,
ktoré boli prezentované na rokovaní. A to
sú práve tie dezinformácie, ktoré nielen De-
vínu, ale aj všetkým na iných miestach, ško-
dia. 

O čom je samospráva? O možnosti
spolupracovať a zúčastňovať sa na dianí.

Na zastupiteľstve predsa nemusíte len pa-
sívne sedieť, hoci i tak sa dozviete mnoho,
ale máte možnosť požiadať o vystúpenie,
vyjadriť svoj názor, položiť svoje otázky.
Môžete ísť na úrad a informovať sa o dianí
v tej – ktorej záležitosti. 

Už ústami viacerých poslancov mi bolo
povedané, aby som zbytočne nevírila svo-
jimi článkami hladinu tam, kde ju treba upo-
kojovať. Išlo o informácie z rokovania za-

stupiteľstva, naposledy o titulok „Poslanci si
odmeny ponechali“. Priznám sa, nerozu-
miem tomu, čo znamená upokojovať hladi-
nu, resp. názory verejnosti, aspoň nie z no-
vinárskeho hľadiska. Išlo, ako vždy, o infor-
máciu objektívnu a faktickú. V mojom pre-
klade toto vyjadrenie znamená snahu o
ovplyvňovanie informácií. Paradoxne prá-
ve z týchto strán býva Devínčan obviňova-
ný z manipulácie, dokonca tendenčnosti.

Táto situácia mi pripomenula jeden bri-
lantný príbeh, ktorého som bola predne-
dávnom svedkom, ako ináč, v autobuse:

„Jakí poslanci, jaký starosta, panička...
Nikdy som ich nemala rada a ešče vy my

to pripomínajte...“ Oborila sa na našu
spoločnú známu, mimochodom

tiež novinárku, pani v strednom
veku. „Keby ste sa radšej stara-
li o vinič! Ale robota vám ušla...
Kedy ste naposledy strihali vi-
nič? Kedy ste ho naposledy
oberali a robili víno?... Vy totiž
na to máte príliš fajnové ručič-
ky. Novinári! Slušní ludé poma-

ly umírajú, no to bude konéc sveta... Ja sa
každý rok narobím ako kón, hrozna mám
kolko ste este nevidzeli. Čo mna po neja-
kých úradoch? Z nich nebudem živá. A s
politiku za mnu nechodte...“

„Ale pani“, oslovila ju naša známa, „na-
čo vám je toľko hrozna?! Veď deti ani vnú-
čatá nemáte. Ste len dvaja.“ „No šak to, šak
to. Ale, dívenka moja, neboj sa, ono sa nám
to vačšinu celé aj tak pokazí. To víš, rýchlo
to zhnije, a ani to víno neni dobré...“

Sabína Zavarská

NA OKRAJ

Distribučná spoločnosť KOLOS,
s.r.o., príjme distributérov na roznos
propagačných materiálov do schránok
obyvateľov. Tel.: 02/65 31 65 04.

V Devíne dám do prenájmu za vý-
hodných podmienok záhradu s vini-
čom o rozlohe cca 2 áre. Tel.:
65730579.

... aj tak to zhnije

???

Milí čitatelia, ak máte záujem reagovať na nejaký článok alebo situáciu, upo-
zorniť na problém, prípadne dať podnet na jeho riešenie, je vám k dispozícii na-
ša schránka, umiestnená na dome kultúry. Pripomíname, že uzávierka príspev-
kov a listov je vždy ku 20. dňu v mesiaci. Anonymné listy neuverejňujeme. Zve-
rejnený názor sa nemusí zhodovať s názorom redakcie. 
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Fotopostrehy

Všimli sme si

Kto by už kradol ríny? Meď je cenná a nájdu sa aj takí, ktorí sa za cenu prilep-
šenia neboja a nehanbia vyštartovať do ulíc a kradnúť z domov odtokové ríny.
Napríklad na Brigádnickej ulici chýbajú doslova na každom kroku. Niektoré do-
my sú dokonca obrané zo všetkých strán. 

Takýto pohľad na jasnú a slnečnú oblohu sa nám nevyskytol už dlhé mesiace. Ma-
rec však potvrdil, že jar už je naozaj tu. 

S jarou prichádza aj turistická sezóna a s ňou, žiaľ aj odpadky na rôznych naj-
menej očakávaných miestach. Viete, čo sa v tejto skalnej diere nachádza? Nie sú
to len papiere, ale aj ľudské výkaly. Text: (s), foto: (s - 3, tr - 1)

„Božia muka“ na konci Devína pred ob-
novou vyzerala naozaj ako muka...

Približne pred desiatimi rokmi bola rekon-
štruovaná mestskou časťou prostredníctvom

financií z fondu Pro Slovakia. Aj vďaka
„ošetrovateľom“, ktorí ju za posledné

obdobie niekoľkokrát natierali, aby zakryli
grafity a ľuďom, ktorí k nej nosia kvety, je

súčasný pohľad na ňu omnoho prívetivejší.

Text a foto: 
(archív /pr/, s)

Porovnávame

KNIŽNICA INFORMUJE

Máte radi záhady?
Ak áno, isto poteší kniha „Sme deťmi mimozemšťanov?“ autorov Renáty a Jaroslava

Malinovcov. Šúdiu existencie mimozemských civilizácií a katastrof ľudstva sa venujú mnohí
významní odborníci. V tejto knihe nájdete stanoviská k takým fenoménom, ako sú napríklad
egyptské pyramídy, kamenné monumenty, lietajúce stroje v starej Indii, astronómia, staré ka-
lendáre a iné javy, pre ktoré hľadáme vysvetlenie ešte i dnes. 

Kniha PhDr. Milana Vároša „Osudy zlatých pokladov“ vás zaujme nielen svojím obsa-
hom, ale aj bohatou obrazovou dokumentáciou. Materiály pre túto knihu autor zbieral v ar-
chívoch viacerých krajín. Výsledky jeho pátrania Vás isto zaujmú. 

Kniha amerického spisovateľa Wiliama Styrona „Sophiina voľba“, ktorá nedávno vyšla
aj v edícii vydavateľstva SME je podmanivým a strhujúcim príbehom, v ktorom sa autor vy-
rovnáva s otázkou zodpovednosti jednotlivca i celého ľudstva za neprávosti a utrpenie, kto-
ré si ľudia navzájom spôsobujú. 

S príchodom jari vás isto zaujmú knihy týkajúce sa výsadby úprav záhrad. V knižnici ich
nájdete viac, napr.: V. Mölzner: „Moderná záhrada“, „Encyklopédia pre záhradkárov“,
„Kalendár záhradkára“, „Naša záhrada v ročných obdobiach“. (pr)

Kedysi a dnes...


