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!Na riadnom rokovaní ste informovali o liste primátora, kto-
rý žiada o vrátenie majetku mesta, ktoré má Devín v správe
(viac na str. 3). Počas diskusie sa vyskytli obavy, napríklad o bu-
dovu radnice. Uznesenie síce poslanci neschválili, ale vrátenie
majetku môže byť odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Čo z
toho vyplynie pre obyvateľov a Devín všeobecne?

- Pre obyvateľov Devína to neznamená žiadnu škodu, stratu,
vôbec sa ich to nedotkne. Budova úradu nikdy nepatrila mestskej
časti a ide len o formálne riešenie, úrad v nej bude sídliť naďalej.
Podobne je to aj s ostatným majetkom mesta, ktorý má v správe
naša mestská časť. 

Vrátim sa trošku do minulosti, aby som objasnil situáciu, ktorá
nastala: Po nástupe do funkcie som hl. mesto požiadal o mimo-
súdne vyrovnanie, ktoré nebolo akceptované. Mesto však posky-
tlo Devínu pôžičku vo výške 3 milióny, určenú na zbavenie sa ťar-
chy exekúcie. Dodnes nebola z tejto pôžičky vrátená ani koruna,
a to práve kvôli obštrukciám miestneho zastupiteľstva, napríklad pri
schvaľovaní, či skôr neschvaľovaní, odpredajov mestského majet-
ku. Niektorí z poslancov sa dožadovali a akcelerovali zavedenie
nútenej správy, a toto je jeden z výsledkov, s ktorým mali rátať. Rov-
nako som ich vždy pri prerokúvaní odpredaja majetku mesta upo-
zorňoval, že ak budú k nemu negatívne pristupovať, môže mesto
iniciovať odzverenie majetku z našej správy. Vidím to tak, že časť
poslancov nebola schopná na seba zobrať zodpovednosť, ani vte-
dy a ani teraz. Treba si však uvedomiť, že ak aj k tomu dôjde, De-
vín bude mať z každého odpredaja týchto pozemkov 55%. A tie-
to financie využijeme na zníženie dlhu mestskej časti voči mestu.

!Mimoriadne rokovanie sa zaoberalo dvoma uzneseniami,
ktorých platnosť ste pozastavili. Prvé z nich sa dotýka aktuali-
zácie územného plánu mesta v časti Devín - východ, kde sú zme-
ny vo funkčnom využití niektorých pozemkov (viac na str. 4).
Zdá sa mi dosť nelogické, že poslanci trvali na tom, aby súčas-
ťou uznesenia k takémuto materiálu bolo obvinenie vašej oso-
by...

- Klamstvá a zavádzanie, útok na moju osobu, ktoré sú súčas-
ťou tohto uznesenia vnímam ako snahu väčšiny poslancov vytvoriť

dojem, že starosta je proti obyvateľom Devína. Čo je, samozrejme,
ďalšia mystifikácia a snaha o manipuláciu. K aktualizácii územné-
ho plánu poviem len toľko, že všetky pripomienky, ktoré boli evi-
dované, sú do návrhu zapracované, rovnako aj stanovisko kontro-
lóra, a nič nie je zanedbané.

! Druhé hlasovanie mimoriadneho zastupiteľstva skončilo
dosť chaoticky. Je pravdou, že zástupca starostu R. Kunst, počas
minulých rokovaní, keď sa prerokúval tento bod, sa vopred
vzdal hlasovania, nakoľko je jedným z konateľov záujemcu o
prenájom domu kultúry. Tentokrát však hlasoval. Ako budete rie-
šiť situáciu?

- Ešte pred hlasovaním som poslancov informoval, že ak pre-
berú na seba plošnú zodpovednosť za schválenie tohto uznese-
nia, podpíšem ho. Prešlo hlasovanie a po upozornení na tento pre-
šľap R. Kunsta som navrhol, aby bolo hlasovanie zopakované,
keďže už tam nebolo dosť poslancov na potvrdenie uznesenia, v
inom termíne. Na môj návrh poslanci reagovali arogantne v tom
zmysle, že hlasovanie sa uskutočnilo a nech urobím tak, ako vždy
po svojom, nech uznesenie nepodpíšem, alebo ho dám na pro-
kuratúru. Takže aj keď som sa snažil vyjsť v ústrety, a pomôcť k
ukončeniu tohto umelo predlžovaného problému, neuspel som. V
každom prípade sa však držím zákona a išlo rozhodne o proti-
zákonné hlasovanie, ku ktorému som aj tak pristupoval - podal som
ho na preskúmanie na prokuratúru.

! Prejdime k príjemnejšej téme. Máme pred sebou dovolen-
kové obdobie, teda aj poslanecké prázdniny. Akým spôsobom
strávite tieto dva mesiace? 

- Napriek tomu, že sú poslanecké prázdniny a nebudú sa usku-
točňovať zasadania miestneho zastupiteľstva, práca na úrade bu-
de normálne pokračovať, teda aj počas tohto obdobia, budeme
určite mať čo robiť.  

Chcel by som však všetkým obyvateľom našej mestskej časti
zaželať veľa príjemných zážitkov počas dovoleniek, relaxu, dob-
rých pocitov, a aby sa im podarilo načerpať veľa pozitívnej ener-
gie. 

(sab)

Hovoríme so starostom Devína Jozefom Paczeltom

V sobotu18. júna v poludňajších hodinách sme na parkovisku pod hradom mohli vidieť výstavu veteránov. Tu účastníci súťaže
historických vozidiel Pôvodných 500 km slovenských oddychovali. Nie je to pekný pohľad? (s), foto: (br)

Nech leto naplnia príjemné pocity

Vážení čitatelia,
dovoľujeme si vás informovať, že

najbližšie číslo Devínčana dostanete
do schránok až začiatkom septembra.
Uzávierka tohto čísla bude do 20. au-
gusta – dovtedy nám môžete posielať
listy a inzeráty, ktoré chcete, aby boli
v septembrovom vydaní uverejnené. 

Užite si v zdraví a spokojnosti do-
volenky, oddychu, slnka, vody, hôr –
všetkého, čo potrebujete. 

Príjemné prázdniny vám želá,
redakcia
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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 h13.00 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 h13.00 h – 16.00 h

KKnniižžnniiccaa  
otváracie hodiny

utorok 11.00 h – 15.00 h
štvrtok 15.00 h – 19.00 h

Uznesenie zo 42. mimoriadneho za-
sadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Devín, ktoré sa uskutočnilo
12. mája 2005.

Uznesenie č. 238/2005
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Devín po

oboznámení sa s návrhom na aktualizáciu
územného plánu Hlavného mesta SR Bratisla-
vy, podľa návrhu magistrátu Hl. m. SR Bratisla-
vy, po oboznámení sa s korešpondenciou sta-
rostu mestskej časti Bratislava – Devín s magis-
trátom a na základe výzvy ORM magistrátu lis-
tom zo dňa 4.4.2005 o stanovisko a uznesenie
miestneho zastupiteľstva mestskej časti k navr-
hovanej aktualizácii ÚPN

1. nesúhlasí s návrhom na aktualizáciu
územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy

v časti Devín – východ podľa predloženého a
zverejneného návrhu,

2. žiada ORM magistrátu o stiahnutie ná-
vrhu aktualizácie ÚPN Hl .m. SR Bratislavy v
časti Devín – východ z materiálu predkladané-
ho mestskému zastupiteľstvu Hl m. SR Bratislavy,

3. konštatuje, že návrh aktualizácie
ÚPN Hl .m. SR Bratislavy v časti Devín – východ
vznikol na základe nepravdivých informácií a
neoprávnených žiadostí starostu na magistrát,
pri ktorých starosta konal nad rámec svojej
kompetencie a poskytol účelové a nepravdivé
informácie o uzneseniach miestneho zastupiteľ-
stva MČ Bratislava – Devín,

4. ukladá kontrolórke mestskej časti
prešetriť priebeh prípravy aktualizácie územ-
ného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy

na strane miestneho úradu, zdokumentova-
nie všetkej korešpondencie a iných písom-
ných dokladov, ktoré boli na miestnom úra-
de v tejto súvislosti spracované a písomne in-
formovať miestne zastupiteľstvo najneskôr v
termíne do 30 dní,

5. žiada kontrolórku mestského zastu-
piteľstva Hl. m . SR Bratislavy o prešetrenie
priebehu prípravy aktualizácie územného
plánu Hl .m. SR Bratislavy na strane magis-
trátu z hľadiska časti Devín – východ, o in-
formovanie miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Devín a o návrh príslušných
opatrení na strane magistrátu.

Výkon tohto uznesenia starosta
pozastavil podľa § 12 a 13 zákona
369/1990 Zb. 

Z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva

V stredu 22. júna vo večerných ho-
dinách sa v priestoroch domu kultúry
uskutočnilo verejné stretnutie starostu
Devína J. Paczelta s obyvateľmi Devína.
Hlavným dôvodom stretnutia bolo pre-
rokovanie troch závažných tém s oby-
vateľmi a zistenie ich názoru. Išlo o
problematiku nútenej správy, otázku ak-
tualizácie územného plánu v časti Devín

– východ a výstavbu viladomov v loka-
lite Devín – Záhradky. Stretnutie viedol
starosta J. Paczelt za spoluúčasti núte-
ného správcu J. Heribana a prednostu
miestneho úradu P. Paštinského.

Nútená správa
Starosta predstavil prítomným núte-

ného správcu J. Heribana a v skrate in-
formoval o základných faktoch, dotýka-
júcich sa nútenej správy, o ktorých sme
vás už viackrát informovali. J. Heriban
objasnil problematiku bližšie, uviedol, že
nútená správa v prvom rade je ochrana
mestskej časti pred veriteľmi, pričom mu-

sí byť naďalej zabezpečené fungovanie
mestskej časti. Tretím krokom je konsoli-
dačný program – plán ako sa dá vy-
sporiadať so záväzkami, ktorý má byť
pripravený do konca júna. J. Heriban vi-
dí základné možnosti čiastočného rieše-
nia stavu najmä v odpredaji mestského
majetku, zvereného do správy mestskej
časti, pričom 55% z odpredaja pripad-

ne mestskej
časti. Konsoli-
dačný prog-
ram sú povin-
né vypraco-
vať a násled-
ne schváliť or-
gány mestskej
časti – miest-
ne zastupiteľ-
stvo a staros-
ta.

V iace ré
otázky z pub-
lika sa týkali
zmeniek, kto-

ré podpísal predchádzajúci starosta a
výšky dlhov (podľa núteného správcu iš-
lo o 29 zmeniek v celkovej hodnote
980 mil. Sk), vyšetrovania prípadu, a
podobne. Starosta uviedol, že v súčas-
nosti stále platí na minulé vedenie mest-
skej časti prezumpcia neviny, prípad šet-
ria príslušné orgány. 

Devín – východ
Všetci, ktorí na stretnutie prišli (asi

200 ľudí), pri vchode do sály dostali an-
ketový lístok s jedinou otázkou: „Ste za
zaregulovanú výstavbu v časti Devín –
východ, t.j. zásadne rodinné domy s ma-

ximálnou podlažnosťou jedno podlažie
plus podkrovie?“ Prítomní mali možnosť
označiť svoj názor – áno alebo nie. Sta-
rosta J. Paczelt vyzval obyvateľov, aby
vyjadrili svoj názor, s ktorým sa stotožní
a bude ho prezentovať na rokovaniach
s magistrátom. Uviedol, že vývoj sa za-
staviť nedá a so súčasným počtom oby-
vateľov nemá Devín šancu uživiť sa. 

Viacerí z publika vystúpili s názo-
rom, že obavy o budúcnosť v tejto časti
vznikli na základe skúseností s výstav-
bou viladomov Devín – Záhradky. Vy-
jadrili neistotu a nedôveru, aby nena-
stala podobná situácia, aby nebola aj
na tomto území viacpodlažná výstavba.
Informovali, že v Devíne koluje petícia, v
ktorej môžu obyvatelia Devína vyjadriť
nesúhlas s návrhom aktualizácie územ-
ného plánu a žiadosť o vypustenie čas-
ti Devín – východ z nej. V deň stretnutia
bolo zozbieraných viac ako 360 pod-
pisov. Starosta J. Paczelt zdôraznil, že
názory obyvateľov vyjadrené petíciou,
alebo na anketových lístkoch, bude pl-
ne akceptovať. Vystúpili aj spracovatelia
urbanistickej štúdie Devín – východ (na
foto), ktorí situáciu objasnili a uviedli, že
v tejto časti sa počíta väčšinou s výstav-
bou rodinných domov a ďalšie pozitív-
ne skutočnosti. (Téme Devín – východ
sa venujeme aj na str. 4. – pozn. red.)

Výstavba Devín – Záhradky
Na úvod poslednej témy starosta

objasnil základné údaje. Uviedol, že
zajtra (23. júna) dáva podnet na pre-
šetrenie, či boli v tomto prípade splnené
všetky stanovené podmienky, na krajský
stavebný úrad. Ak sa ukáže, že neboli
zohľadnené všetky podmienky, môže
byť územné rozhodnutie zrušené, alebo
vyžiadané ich splnenie. (sab)

Pozitívne správy o výstavbe

Uznesenia

Zo stretnutia starostu s obyvateľmi
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Z riadneho rokovania Záverečný účet 
za rok 2004

Predkladateľom tohto materiálu
bol prednosta miestneho úradu P.
Paštinský. Uviedol, že počas minulé-
ho roka mestská časť hospodárila s
rozpočtom, ktorý nebol naplnený,
ani v príjmovej, ani vo výdavkovej
časti, napriek tomu bol mierne pre-
bytkový. Súčasťou materiálu boli sta-
noviská kontrolórky mestskej časti A.
Kaňovej a predsedu finančnej komi-
sie I. Koleka, ktorí navrhovali pred-
ložený záverečný účet neschváliť. I.
Kolek sa vyjadril, že považuje tento
materiál za nekompletný. 

Zástupca starostu R. Kunst navr-
hol materiál stiahnuť z rokovania, čo
starosta J. Paczelt nakoniec aj urobil,
keďže podľa jeho slov, nevidel sna-
hu o pozitívny prístup.

Prenájom pozemkov
Napriek tomu, že išlo vo väčšine

len o predĺženie prenájmu pozem-
kov už známym nájomcom, a išlo o
jasné pozemky, chýbalo viacerým
poslancom v materiáloch zakresle-
nie pozemkov, ich mapka. Starosta
J. Paczelt tento materiál stiahol z ro-
kovania.

Bod rôzne 
Sťažnosti
V tomto bode informovala naj-

skôr hlavná kontrolórka A. Kaňová o
sťažnostiach za rok 2004. Celkovo
ich bolo na úrade zaevidovaných 5,
z toho jedna neopodstatnená. 

Krízový rozpočet
Poslanec I. Kolek žiadal o infor-

máciu o stave prípravy krízového
rozpočtu, ktorý, mimochodom už dl-
hý čas, visí na vývesných tabuliach
na dome kultúry a v budove miest-
neho úradu. 

Nútený správca J. Heriban uvie-
dol, že si splnil všetky zákonom sta-
novené povinnosti, keďže miestne
zastupiteľstvo návrh krízového roz-
počtu neschválilo, predtým nespo-
lupracovalo, a tak sa podľa neho
vzdalo riešenia problému. Rozpo-
čet prepracoval v niektorých polož-
kách, aby bol v súlade so zákonom.
Povedal, že konsolidačný program
a čerpanie výdavkov do tohto ob-
dobia, sa nedajú odďaľovať, preto
navrhol hraničný termín na jeho pre-
rokovanie v zastupiteľstve, a to 28.
júna. Podľa slov prednostu úradu P.
Paštinského I. Kolek dostal od úradu
všetky informácie a materiály, ktoré
požadoval.

Poslanci sa bránia, neschopný je vraj úrad
V utorok 7. júna sa uskutočnilo 43. riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. O čom poslanci rokovali?

Okrem kontroly uznesení sa zaoberali záverečným účtom za rok 2004, návrhom plánu činnosti kontroly na
druhý polrok tohto roku, návrhom na doplnenie finančnej komisie, nakladaním s nehnuteľným majetkom mes-
ta, prenájmom pozemkov a ďalšími otázkami v bode rôzne. Rokovanie ukončili interpelácie. Na tejto strane
uverejňujeme najdôležitejšie informácie:

Prednosta miestneho úradu P. Paš-
tinský oboznámil prítomných s aktuál-
nym listom primátora Hl. mesta SR
Bratislavy A. Ďurkovským, ktorý sa do-
týka nakladania s nehnuteľným ma-
jetkom mesta v správe mestskej časti
Devín.

Primátor v liste, adresovanom sa-
mosprávnym orgánom mestskej časti,
žiada majetok, zverený do správy
mestskej časti, vrátiť hlavnému mestu.
Ide o všetky majetky, ktoré sú vo vlast-
níctve mesta a v správe mestskej časti,
okrem komunikácií 3. a 4. kategórie,
chodníkov, námestia, vrátane budovy
radnice. 55% z každej odpredanej
nehnuteľnosti by pritom malo ísť na
účet mestskej časti a slúžiť na oddĺže-
nie voči mestu. 

Poslanec V. Baculák v diskusii
upozornil na krátkosť času, v ktorom
sa majú poslanci rozhodnúť. Pred-
nosta miestneho úradu P. Paštinský
pripomenul prítomným, že mestská
časť nemá žiaden majetok a ide o
majetok mesta, ktorý je v správe mest-
skej časti. Starosta J. Paczelt opäť vy-
zval poslancov, aby konali s plnou
zodpovednosťou. Jednoducho –
mesto si chráni svoj majetok, čo je v
dnešnej situácii Devína absolútne lo-
gické. Dodal, že ak by k schvaľova-
niu odpredajov v minulosti pristupo-
vali s plným vedomím, k takémuto kro-
ku nemuselo dôjsť.

Prekrúcanie faktov?
Poslanec I. Kolek skonštatoval, že

ak to schvália, tak dnešný deň tu sedia
posledný krát a sú zbytoční. Poslanec
V. Baculák požiadal redakciu, aby sme
uverejnili jeho názor – presne pozna-
menal, že diskusia je o majetku magis-

trátu a nie o štátnych lesoch. Ďalej po-
kračoval tým, že poslanci Devína svoj
majetok poznajú, metskí poslanci nie.
Tvrdil, že nútená správa mala byť hneď
na začiatku volebného obdobia. 

Nútený správca J. Heriban opako-
vane upozornil poslancov na prekrú-
canie faktov a neznalosť ďalších zále-
žitostí, ktoré s odpredajom nehnuteľ-
ností súvisia a najmä na to, že takýmto
spôsobom budú plynúť financie do ka-
sy mestskej časti, ktoré pomôžu v zni-
žovaní dlhu. Spýtal sa poslancov: „O

čom chcete rozhodovať v tejto situácii,
keď je nevyhnutné, aby sa znížili dlhy
mestskej časti?“

Poslanec I. Kolek sa vyjadril, že
starosta sa stavia do úlohy hrdinu a
ochrancu Devína. Ako príklad zlej ko-
munikácie s úradom uviedol, že pred-
nosta nevie nájsť a doručiť mu z ar-
chívu dva listy a doklad o inventari-
zácii.

Primátor pozdržal odpredaje
Starosta J. Paczelt informoval pos-

lancov, že všetky odpredaje, ktoré miest-
ne zastupiteľstvo doposiaľ schválilo, pri-
mátor mesta A. Ďurkovský pozdržal.

Poslanci tento materiál vo väčšine
neschválili, za bol len jeden, jeden sa
zdržal hlasovania. Napriek tomu,
podľa zákona, keďže ide o majetok
mesta, bude tento materiál preroko-
vaný na mestskom zastupiteľstve a
môže byť 3/5 – väčšinou schválený.

(sab)

Mesto žiada vrátiť svoj majetok

Finančná komisia
Predseda finančnej komisie I. Kolek predložil návrh na

doplnenie finančnej komisie o ďalších dvoch členov, a to:
Ing. R. Lachkoviča a Ing. J. Mjartana. Obaja majú prax v
ekonomickej oblasti a prihlásili sa do komisie sami, na zá-
klade výzvy I. Koleka, zverejnenej v Devínčanovi. Návrh
bol schválený. Podľa predsedu finančnej komisie má teraz
komisia päť členov, ideálny stav je sedem.

Pomník padlých
Starosta J. Paczelt informoval poslancov a prítomných

o obnove pomníka Padlých hrdinov. Uviedol, že organi-
zácia Paming v týchto dňoch začína s rekonštrukciou uve-
deného pomníka. Pomník bude zrekonštruovaný do pô-
vodnej podoby a okrem toho budú realizované parkové
úpravy. Táto obnova nezaťaží žiadnym spôsobom rozpo-
čet mestskej časti.

Starosta J. Paczelt zhrnul, že všetko, čo sa počas zasadania prerokúvalo, smerovalo zo strany poslancov proti
činnosti miestneho úradu. Miestny úrad pracuje striktne v medziach zákona. Upozornil na to, že chod miestneho
úradu je enormne preťažený, a to aj kvôli sústavným mimoriadnym rokovaniam a neefektívnym a nelogickým po-
žiadavkám zo strany poslancov. Poprosil poslancov, aby sa už prestali škriepiť a začali pracovať. Ďalej navrhol
stretnutie s poslancami k príprave konsolidačného programu. 

Poslanci počas zastupiteľstva často útočili aj na obsah našich novín. Poslanec V. Baculák, okrem iného, prezen-
toval výhrady k článku „Vedeli, čo schválili?“, uverejnenom v júnovom čísle Devínčana, a žiadal nás o ospravedl-
nenie. Konkrétnu žiadosť sme však nedostali. stranu pripravil: (sab)

Najviac diskusných príspevkov a pripomienok prichádza z tejto časti poslancov miestneho
zastupiteľstva. Zľava: Š. Sojka, V. Baculák, I. Kolek, J. Šimonič a zástupca starostu R. Kunst.
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Prvé uznesenie č. 238/2005 sa týkalo
návrhu aktualizácie územného plánu Hl. mes-
ta SR Bratislavy v časti Devín - východ. Jeho
znenie nájdete na str. 2. O prvom rokovaní k
tomuto návrhu sme vás bližšie informovali v
predchádzajúcom čísle, pripomíname, že sta-
rosta J. Paczelt výkon tohto uznesenia poza-
stavil z dôvodu, že obsahovalo krivé obvine-
nia smerované na jeho osobu. Predkladateľ
poslanec V. Baculák prečítal návrh uznesenia
a zároveň vzhľadom na prítomnú verejnosť
navrhol po ukončení rokovania verejnú disku-
siu k tejto téme. 

Starosta J. Paczelt zrekapituloval proble-
matiku schvaľovania návrhu aktualizácie
územného plánu: V roku 2002, v minulom vo-
lebnom období, bol návrh akutualizácie pr-
výkrát schválený. V marci 2003 bol preroko-
vaný stavebnou komisiou, ktorá voči nemu ne-
mala zásadné námietky. V máji 2003 sa usku-
točnilo mimoriadne zasadnutie miestneho za-
stupiteľstva, na ktorom bol preložený návrh Ur-
banistickej štúdie zóny Devín - východ. Pos-
lanci tento návrh zobrali na vedomie a schvá-
lili túto štúdiu ako koncepčný overovací územ-
noplánovací podklad pre spracovanie Územ-
ného plánu Hl. mesta SR Bratislavy s pripo-
mienkami, ktoré boli zapracované. V júni
2004 miestne zastupiteľstvo schválilo zadanie
urbanistickej štúdie Devín - východ pre územ-
ný rozvoj v západnej časti Bratislavy. 

Uviedol, že zo strany niektorých poslan-
cov ide o umelo vytvorenú situáciu, keď bo-
jujú za niečo, za čo bojovať netreba. Všetky
dotknuté územia si totiž vyžadujú spracova-
nie zonálnych štúdií, čo je v návrhu aj uvede-

né, a kým nebudú spracované a schválené
miestnym zastupiteľstvom, bude na pozem-
koch stavebná uzávera, teda nebude možné
na nich stavať. Mestský poslanec za Devín J.
Šterbatý sa okrem iného vyjadril, že v uply-
nulom volebnom období poslanci bez mih-
nutia oka súhlasili so zmenou poľnohospo-
dárskej pôdy na pozemky určené na výstav-
bu. Obaja prisľúbili zabezpečiť vystúpenie
zástupcov obyvateľov Devína na rokovaní
mestského zastupiteľstva, keď sa bude hovo-
riť o tomto bode. 

Po diskusii nasledovalo hlasovanie, kto-
rým poslanci potvrdili platnosť pôvodného
uznesenia.

Mestská rada, ktorá zastadala 9. júna sa za-
oberala aj Návrhom zmien a doplnkov aktuali-
zácie územného plánu Hlavného mesta SR Bra-
tislavy, rok 1993, v znení neskorších zmien a do-
plnkov. Tento materiál však nezískal dostatočný
počet hlasov na prijatie uznesenia.

V návrhu sa najčastejšie vyskytuje zmena po-
ľnohospodárskej pôdy na územie určené na
stavbu bytov, rekreáciu alebo občiansku vyba-
venosť. V prípade Devína, v časti Devín - východ,
sa zmena iného typu lokalít na lokality určené na
malopodlažnú bytovú výstavbu dotýkala 13 lo-
kalít, zmena na rekreáciu 5 lokalít, zmena na ob-
čiansku vybavenosť jednej lokality a zmena na
šport tiež jednej lokality. Kedy sa materiál dosta-
ne na rokovanie mestského zastupiteľstva zatiaľ
nie je známe. 

Otázkou aktualizácie územného plánu v
časti Devín - východ sa zaoberalo aj stretnutie s
občanmi, ktoré zvolal starosta J. Paczelt (viac na
str. 2).

Z mimoriadneho rokovania

K nahliadnutiu

Pozastavené uznesenia opäť schválili 

Katastrálny úrad v Bratislave, Sprá-
va katastra pre Hlavné mesto SR Brati-
slavu, pracovisko Bratislava IV, Galla-
yova č. 11, Bratislava, ako vecne prí-
slušný správny orgán na konanie o ob-
nove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim v zmysle §
7 ods. 1 zákona NRSR č. 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom

v znení noviel (ďalej len „zákon“),
zverejňuje dňom 27. júna 2005

na dobu 30 dní na verejné nahliad-
nutie návrh registra obnovenej evi-
dencie pozemkov (ďalej len „regis-
ter“) v katastrálnom území Devín v
priestoroch Domu kultúry, zasadacia
miestnosť, Rytierska ulica č. 2 v dňoch:

utorok a štvrtok 
od 15.00 h do 18.00h.

Počas týchto dní bude prítomný zá-
stupca správy katastra a zhotoviteľ re-
gistra. Zároveň si tu môžete prevziať
výpis z návrhu registra.

Účastníci konania môžu podať ná-
vrh na vydanie rozhodnutia o nado-
budnutí vlastníctva k pozemkom vydr-
žaním podľa § 11 ods. 1 zákona, a to
aj dediči oprávneného držiteľa. Ná-
vrh možno podať len na účely tohto

konania a najneskôr s podaním ná-
mietok proti výpisu z návrhu registra.

Námietky k zverejnenému návrhu
registra obnovenej evidencie pozem-
kov s ich odôvodnením možno písom-
ne podať do 30 dní v zmysle § 7 ods.
2 zákona komisii na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k nim
pre katastrálne územie Devín na adre-
su: Magistrát Hlavného mesta SR Bra-
tislavy, oddelenie správy nehnuteľnos-
tí, Ing. Jarmila Kurillová, Primaciálne
nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.            (r)

Obnovená evidencia pozemkov

Na druhý deň po riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 8. júna sa z iniciatívy poslancov uskutočnilo mimoriadne. Jeho programom boli dva body,
prerokovanie dvoch uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktorých výkon starosta Devína J. Paczelt pozastavil. Poslanci mali rozhodnúť o ich po-
tvrdení 3/5 väčšinou súhlasných hlasov.

K aktualizácii územného plánu

Z Devína New York nebude Druhým prerokúvaným bodom bolo
uznesenie č. 222/2005 o vyhodnotení
verejnej ochodnej súťaže (VOS) na pre-
nájom domu kultúry. Na základe tohto
uznesenia miestne zastupiteľstvo schvá-
lilo vyhodnotenie výsledkov hlasovania
v tomto poradí: 1. C & K Partners, s.r.o.,
2. Martin Smieško. Starosta pozastavil
výkon uznesenia na základe vyjadrenia
núteného správcu, podľa ktorého ide v
momentálnej situácii o nevýhodné rieše-
nie pre Devín. Pripomíname, že spoloč-
nosť C&K partners ponúkla mestskej
časti nájomné za rok vo výške 180 000
korún. Druhý záujemca plánoval 3-mi-
liónové investície do rekonštrukcie ob-
jektu a ročné nájomné navrhol vo výške
250 000 Sk. Starosta upozornil pos-
lancov, že s vyhlásením verejnej ob-
chodnej súťaže, ktoré sami navrhli a pre-
sadzovali, súvisia aj pravidlá, na zákla-
de ktorých sa určuje víťaz súťaže - mal
sa ním stať ten, kto ponúka viac. 

Pripomíname, že v záujme starostu
bolo, aby prenájom domu kultúry bol od-
súhlasený prvému zo spomínaných záu-
jemcov, a to ešte pred vyhlásením VOS
(koncom minulého roka, keď zastupiteľ-

stvo vyberalo budúceho nájomcu spo-
medzi troch uchádzačov, následne sa
poslanci rozhodli vyhlásiť VOS). Ak by
sa tak stalo, situácia by bola určite lepšia,
pretože dodnes funguje dom kultúry na
úkor rozpočtu mestskej časti. Podľa vy-
jadrenia niektorých poslancov nemá nú-
tený správca do tohto problému čo ho-
voriť, pretože išlo o uznesenie schválené
ešte pred uvalením nútenej správy.

Problém sa vyskytol pri hlasovaní.
Uznesenie síce potvrdila 3/5 väčšina
prítomných poslancov s tým, že zmluva
má byť predložená do 30. júna, lenže
za hlasoval aj zástupca starostu R.
Kunst, ktorý je jedným z konateľov v spo-
ločnosti C & K Partners. Tým pádom
podľa zákona došlo ku konfliktu záuj-
mov a starosta označil hlasovanie za
zmätočné. Navrhol, aby bolo zopako-
vané, ale v tej chvíli - po prestávke, už
bol počet prítomných poslancov menší,
ako bolo potrebné na potvrdenie uzne-
senia. Poslanci trvali na ukončení roko-
vania, s tým, že hlasovanie sa uskutoč-
nilo. O ďalšom postupe zo strany sta-
rostu informujeme v rozhovore na 1. str.

Verejná diskusia
Po skončení rokovania starosta J. Paczelt otvoril verejnú diskusiu k problematike

Devín-východ. Prítomní Devínčania sa pýtali na možnosti informovanosti, na výstav-
bu viladomov Devín-Záhrady a na objasnenie prerokúvaných bodov. Dosť netypic-
kým bol aj skorý odchod niektorých poslancov, ktorí verejnú diskusiu navrhovali, i
keď mali pracovné povinnosti. Takže oficiálna diskusia skončila veľmi rýchlo. Na zá-
klade záumu obyvateľom aj o túto problematiku zvolal starosta J. Paczelt verejnú
diskusiu, ktorá sa uskutočnila v stredu 22. júna (viac na str. 2) (sab)

O prenájme domu kultúry

Hlasovanie skončilo problémom
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Nadovšetko  miluj 
rodný jazyk, svoju reč.      
Je zamat a je meč.   

M.Válek

Prvou knihou, ktorú sv. Cyril preložil
z gréčtiny do staroslovienčiny a zapísal
hlaholikou ešte pred  svojím príchodom
na Veľkú Moravu, bola zbierka statí z
evanjelií - Apokros. Boli to práve sv. Cy-
ril a sv. Metod, ktorí dali v Ríme schvá-
liť starosloviensku liturgiu. Keď sa zača-
la používať ako liturgický jazyk, dosta-
li sa do nej prvky národných jazykov a

rozličné biblizmy. V takejto podobe sa
nazýval jazykom cirkevnoslovanským.
V Rusku sa pri liturgii používa staroslo-
vanský jazyk dodnes, u nás ho použí-
vajú pravoslávni Slovania. Ani stáročia,
ktoré nás delia od misie solúnskych bra-
tov, neubrali nič na jej význame. Myš-
lienky, vychádzajúce z nej, sa ako zla-
tá niť tiahnú dejinami Slovanov a Slo-
vákov.

Písmo a jazyk, poklady ktoré nám
boli odovzdané sv. Cyrilom a sv. Meto-
dom, sa stali základom pre kultúru, ná-
rodnú svojprávnosť, suverenitu a rovno-

právnosť Slovanov. Pre šírenie týchto
hodnôt mali sv. Cyril a sv. Metod veľa
následníkov a sú medzi nami ešte i
dnes. Nie náhodou v roku 1980 pápež
Ján Pavol II. apoštolským listom vyhlásil
sv. Cyrila a sv. Metoda za spolupatró-
nov Európy, stali sa tak pre Európu re-
prezentantmi jednoty, svornosti a lásky.
Staňme sa i my vrúcnymi vyznávačmi
múdrosti preverenej stáročiami, ktorá
nám vždy pomáhala na našej ceste k
dnešným dňom.

Celoslovenskými slávnosťami v De-
víne, ktoré sa uskutočnia 5. júla, si uc-
tíme pamiatku týchto vierozvestcov.
Pozvánku s programom nájdete na
str. 8. Pavlína Rumanovská 

Devínske hody nesklamali

Fragmenty z histórie

Už od začiatku podujatia o 17.00
h najskôr na počúvanie, neskôr už aj
do tanca, hrala známe hity skupina
Vlada Kocinca. Produkcia Vlada Ko-
cinca spolu s manželkou je veľmi žia-
daná aj v zahraničí, na našich ho-

doch hrali za priateľskú sumu, za čo
im patrí vďaka, pretože už od prvých
momentov sa im darilo vyčarovať
správnu hodovú atmosféru a udržali
ju do konca. 

Približne pol hodinu po oficiálnom
začiatku hodov, úsmev na tvárach prí-
tomných vyčarovali šikovné dievčat-
ká, malé Devínske mažoretky – De-
vínky, ktoré predviedli svoje umenie,
napríklad v sprievode skladieb M.
Madeja a Petra Nagya. Profesionál-
ny výraz a vážnosť, s akou „mažoreti-

li“ by im mohli závidieť aj dlhoroční
profíci. Mimochodom Devínky (diev-
čatá do 10 rokov) sa podobne ako
ich staršie kolegyne už môžu pochvá-
liť viacerými úspechmi na výz-
namných súťažiach a vystúpeniach. 

Neskôr atmosféru rozohnili latino
tancom tanečníčky z Tanečnej školy
Miguela Mendéza, ktorý sa v závere
vystúpenia svojich žiačok ujal a spolu
s nimi predviedol perfektnú show.
Program pokračoval veľmi zvláštnym
vystúpením skupiny mladých ľudí CA-
POEIRA INTEIRA, ktorí predviedli pri
hudbe indiánske bojové umenie, pô-
vodom z Brazílie. Po tomto vystúpení
dostali hodové slávnosti viac-menej
voľný priebeh a na parkete sa rozto-
čil tanečný kolotoč. 

Keď sme prvý krát čítali program
ešte len chystajúcich sa hodov, mysle-
li sme si, že text – možno príde aj kú-
zelník, je len imidžovou formulkou.
Preto nás, a určite aj mnohých prítom-
ných, vystúpenie kúzelníka príjemne
prekvapilo. Čarujúci Talosan nesmier-
ne upútal najmä deti. Nechýbalo ani
žrebovanie o vecné ceny od domá-
cich sponzorov. Prvýkrát sa uskutočnil
pokus o dražbu umeleckých diel –
drobností od miestnych výtvarníkov –
G. Luptákovej, D. a J. Rumanovských,
P. Strassnera, Petra Rollera a ďalších. 

A čo bolo úplne najlepšie? Pre
mnohých jednoznačne kvalitné víno,
ktoré bolo zadarmo. Zostalo zo súťa-
že O zlatý strapec, a tým pádom mô-

žeme povedať, že jedným z najväč-
ších sponzorov tohtoročných hodov
boli devínski vinári. Špeciálna vďaka
parí aj Jozefovi Vončinovi za poskyt-
nutie materiálu a Jánovi Hrehovi za
realizáciu tanečného parketu, ktorý tu
bol prvýkrát, bez ich pomoci by sa ne-
mohli uskutočniť ani spomínané vystú-
penia.

Vďaka organizátorom a všetkým,
ktorí prispeli rôznymi formami k rea-
lizácii podujatia, sa okrem perfekt-
nej atmosféry, môže tento ročník De-
vínskych hodov pochváliť aj tým, že
aj bez financií sa s dobrým srdcom a
chuťou dá dosiahnuť veľa. A navyše
Devínske hody sa programom aj kul-
túrnosťou zábavy do veľkej miery
odklonili od klasických hodových zá-
bav typu pivo, tanec, klobásy ako to
býva na iných miestach zvykom.

(sab), foto: (tr)

Ohnivé počasie, ohnivý program

Na počiatku bolo slovo...

Takmer tropické počasie v sobotu 29. mája nás, podobne ako mnohých domácich a hostí, neodradilo od už tra-
dičného podujatia, ktoré sa v tento deň uskutočnilo - Devínskych hodov. Pestrý program, dobrá hudba, príjemná at-
mosféra, chutné nápoje a jedlá, ponuka remeselníckych prác, tak zaujali verejnosť, že ešte o 23. hodine, na ktorú bol
ohlásený koniec podujatia, bol stále plný parket tancujúcej verejnosti.

Program otvorili svojim vystúpením Devínky, ktorých umenie potešilo snáď všetkých prítom-
ných. 

Ani horúčava neodlákala hodovníkov od kvalitného vína. Každý slnečník prinášal úľavu...

M. Klimčák - Konštantín a Metod so svojimi
žiakmi, Artprotis 1979



Biologické prostriedky a toxické che-
mické látky sa vo forme oblaku šíra vždy
v smere prízemného vetra. Teroristické na-
padnutie môže vyvolať časovú tieseň, pre-
to sa musíte spoľahnúť sami na seba, ko-
legov, rodinných príslušníkov a susedov.
Mať snahu pripraviť si improvizované
prostriedky na ochranu dýchacích ciest,
očí, prípadne pokožky pred účinkami che-
mických alebo biologických látok.

Deväť základných zásad pre
úspešné prežitie krízovej situá-
cie:
1. Zúčastňujte sa na príprave obyva-

teľstva na sebaochranu a vzájomnú
pomoc, ako aj na príprave na pos-
kytnutie prvej predlekárskej pomoci!

2. Nepodceňujte riziko ohrozenia účin-
kami nebezpečných látok v okolí
bydliska a pracoviska!

3. Zachovajte pokoj, nepodliehajte pa-
nike, zabraňujte jej šíreniu!

4. Neohrozujte seba a iných neuváže-
nými konaniami!

5. Pomáhajte iným, najmä slabším!
6. Bezdôvodne netelefonujte!
7. Nerozširujte poplašné správy!
8. Sledujte vysielanie televízie a roz-

hlasu, prípadne obecného rozhlasu!
9. Dodržiavajte pokyny vydávané ria-

diacimi orgánmi!

Dôležité telefónne čísla tiesňo-
vého volania

Keď zistíte, že nastala mimoriadna
udalosť, alebo máte podozrenie na te-
roristický útok s použitím toxických che-
mických látok alebo biologických pros-
triedkov, okamžite volajte tel. č.: 112 - in-
tegrovaný záchranný systém (linka ties-
ňového volania) alebo 158 - policajný
zbor, 150 - hasičský a záchranný zbor,
155 - záchranná a dopravná zdravot-
nícka služba.

Pri volaní na číslo tiesňového volania
uveďte: čo sa stalo, aké sú pozorovateľ-
né následky, kde sa to stalo, objekt, ulicu,
mesto a pod., vaše meno a číslo telefónu,
po ukončení hovoru počkajte na spätný
telefonát, ktorým si operátor overí prav-
divosť a oprávnenosť volania.

Možné ohrozenie obyvateľ-
stva chemickým a biologickým
terorizmom
a) použitím práškových biologických

materiálov, zasielaných poštou v
obálkach, balíkoch, podozrivých
spôsobom ich balenia (množstvom
známok, neznámy odosielateľ, pre-
lepené viackrát páskou...),

b) použitím aerosólov, vznikajúcich
výbuchmi munície, naplnenej che-
mickou alebo biologickou látkou,

rozptýlením z lietadiel alebo baló-
nov v priestoroch vysokej koncen-
trácie obyvateľstva (prírodné kiná,
amfiteátre, futbalové štadióny, do-
pravné uzly, obytné štvrte), pričom
aerosóly sú jemné rozptýlené čias-
točky nebezpečnej látky, naprí-
klad vo vzduchu, šíriace sa ako
hmla a oblak v smere prízemného
vetra na desiatky kilometrov,

c) nasadením špeciálne vycvičených
teroristov v objektoch a zariade-
niach na hromadné zásobovanie
obyvateľstva (vodojemy, vodné
zdroje, obilné silá, veľkosklady po-
travín a krmív, hračiek a iných tova-
rov),

d) použitím prenášačov pôvodcov hro-
madných, najmä prenosných, ocho-
rení (hmyzu a hlodavcov, divo žijú-
cich zvierat) v zariadeniach na hro-
madné zásobovanie obyvateľstva
(obilných silách, veľkoskladoch po-
travín a krmív, hračiek a iných tova-
rov a vo veľkopredajniach).

Príznaky chemického a biolo-
gického terorizmu
a) podozrivo sa správajúce osoby v

nákupných centrách, areáloch špor-
tových zariadení, na verejných prie-

stranstvách s výskytom väčšieho poč-
tu obyvateľstva, kultúrnych a spolo-
čenských zariadeniach, na železnič-
ných a autobusových staniciach, prí-
padne v dopravných prostriedkoch,

b) na teréne porastenom vegetáciou a
na rôznych materiáloch - viditeľné
drobné olejovité kvapky, jemný po-
prašok, časti zariadení na vytvára-
nie aerosólu, kontajneroch a iných
obaloch,

c) zjavné náhle plošné poškodenie a
zničenie vegetácie (zmena farby,
uschnutie),

d) v teréne sa vyskytujúci hmyz v ne-
zvyčajnom množstve a ročnom ob-
dobí (kliešte, komáre) aj neznáme
druhy,

e) šíriace sa, náhle a bez zjavnej príči-
ny, hromadné prenosné ochorenia
medzi obyvateľmi a zvieratami, prí-
znaky otravy (intoxikácie), hromad-
né úmrtia obyvateľov, úhyn zvierat a
hromadné poškodenie zdravia.

Čo je to Antrax?
Antrax, alebo sneť slezinná, je infekč-

né ochorenie, ktoré sa prenáša priamym
kontaktom s chorým, v styku s kontami-
novanými zvieratami alebo prachom.
Napáda kožu, sliznice a dýchacie cesty.
Ochorenie je sprevádzané vysokými tep-
lotami a zápalom pľúc. Lieči sa antibioti-
kami. (r)
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Zabudnuté recepty

Lekvárové perky
Potrebujeme: polohrubú múku, trochu vody,

soli, jedno vajce, lekvár, masť alebo maslo.
Z polohrubej múky, vody, soli a vajca si za-

robíme cesto ako na rezance, len mierne mäk-
šie. Cesto vyvaľkáme, nakrájame na štvorčeky,
ktoré plníme lekvárom. Štvorčeky cesta spojíme,
aby lekvár nevytiekol. Dáme variť do vriacej vo-
dy a čakáme, až nám perky vyplávu na povrch.
Vyberieme, omastíme masťou alebo maslom. 

Môžeme ich posypať makom, kakaom,
orechmi, strúhankou alebo tvarohom. Perky
môžeme plniť aj mäsom alebo bryndzou a po-
sypať smaženou cibuľkou.

Dobrú chuť praje
Otília Hanzlovičová

Mali by sme vedieť

Chemický a biologický terorizmus (1. časť)

Každý Devínčan pozná exotický kú-
sok kedysi zadrátovaného dunajského
lužného lesa na Sedláčkovom ostrove
(novší názov Slovanský je menej vžitý).
Svojrázny les, úplne odlišný od vyššie le-
žiacich listnáčov na Devínskej Kobyle.
Málokedy tu fúka silný vietor, často pa-
nuje dusno s mračnami krvilačných ko-
márov. Aj vďaka dlhoročnej izolácii ne-
zvykle mohutné topole, či vŕby, spletitý
krovinatý porast (v ktorom sa pohybo-
vať je niekedy husárskym kúskom), sú
znamenitou ukážkou pravého lužného
pralesa - najsevernejšieho derivátu tro-
pického pralesa. Je aklimatizovaný na
životne dôležité záplavy, bez ktorých
by zanikol (vyschol). Priľahlé mŕtve ra-
meno je rajom rybárov i domovom po-
četných vodných operencov (vrátane
rybárika, či volaviek). Nevideli ste ešte
v prírode bobra? Tu máte možnosť, z ro-
ka na rok ich pribúda.

Sedláčkov ostrov je vyhláseným
Územím európskeho významu v súlade
s NATUROU 2000. (Pod pojmom NA-
TURA 2000 sa označuje súvislá európ-

ska sústava chránených území, cieľom
ktorej je zachovať biologickú rozmani-
tosť v rámci príslušných právnych no-
riem Európskej únie.) Pripomeňme, že
Sedláčkov ostrov je aj chráneným vod-
ným zdrojom, nepovolené skládky od-
padu tu naozaj nemajú čo hľadať!

Pod hradným bralom Devína končí
púť v minulosti tiež zabarikádovaná
Morava (za drátmi mnohých „utečen-
cov“ čakal kedysi žalostný ľudský osud).
Prírodovedne ešte reprezentatívnejší
úsek alúvia leží kúsok vyššie (pri Devín-

skom jazere), ale aj naše jazierka sú po-
zoruhodné, hoci nepôvodné. Vznikli po-
liticky motivovanou realizáciou komuni-
kácie (dnes cyklotrasy) pozdĺž rieky v
50. a 60. rokoch minulého storočia.
Odrezaním alúvia nastali ďalekosiahle
zmeny vodného režimu, postupne zlik-
vidovali krajinotvorný riečny záliv, sia-
hajúci až k cintorínu. Dnes sa vodná hla-
dina objavuje len pri vyšších vodných
stavoch a následné zazemnenie s
množstvom náletových drevín úplne po-
zmenilo ráz sútoku. Pozrite sa na starú
fotografiu a najmä tí starší zaspomínajte
na civilizáciou ešte nedotknutý Devín.

text a foto: (ond)

Občianska inzercia
Pre všetkých Devínčanov ponúkajú naše

noviny možnosť uverejniť občiansku inzerciu
zdarma. Stačí, keď text svojho inzerátu vho-
díte do našej schránky, umiestnenej na dome
kultúry. Zároveň vás žiadame, aby ste sa
pod inzerát podpísali a uviedli adresu. Tieto
údaje nebudú zverejnené, ale sú potrebné
na verifikáciu, pretože zdarma je občianska
inzercia len pre obyvateľov Devína. Uzávier-
ka občianskej inzercie je vždy k 20. dňu v
mesiaci.

Zábery zo Slovanského ostrova

Zo životného prostredia

Devínske mokrade
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Čo nás čaká v júli
Stále sa ešte sadí šalát, špenát, mangold,

šalátová repa, redkvička, kapusta, jarná ci-
buľa a fazuľa. Vysádzame sadenice karfiolu,
kalerábu, ľadového šalátu či čakanku. Záhon
s koreňovou zeleninou musí byť stále kyprý a
vlhký. Vhodné je prihrnúť zemou zeler a pór.
Zberáme rané zemiaky, záhony nezalieva-
me. V prvej polovici júla zabráňte prílišnej
vlahe na záhonoch cibule, cesnaku a šalotky,
paradajok. Zbierame zeleninu, ktorú sme vy-
sadili v máji. Koncom mesiaca potom prídu
na rad uhorky, redkvičky, cesnak a cukrová
kukurica. Paradajky zbierame ihneď, ako-
náhle začnú žltnúť. Vyfarbia sa dodatočne,
ak ich vystavíme na slnku. 

Ak máte vinicu, pokračujte vo vyštipovaní
zálistkov, vyväzovaní letorastov a v postreko-
vaní proti peronospóre a múčnatke. Na zá-
honoch jahodoviska nastáva čas upratovania.

Rastliny okopeme, zavlažíme a pohnojíme.
Zakladáme nové výsadby jahôd. Pokračuje
zber čerešní a začínajú dozrievať višne. Trhá-
me ich opatrne, aby sme nepoškodili puky,
ktoré sú skryté v mieste prirastajúcich stopiek.
Broskyne zberáme, keď zelená farba začne
presvitať, plody voňajú a povrch plodov pri
stopke po stlačení jemne povolí. Na priamu
konzumáciu sa zberajú marhule v plnej zre-
losti, na konzervovanie o niekoľko dní skôr.
Zbierame ríbezle. Keď plody otrháme, je čas
na rez. Egreše zberáme až v plnej zrelosti. Po
zbere kríky tiež prerezávame. 

Čo nás čaká v auguste
Oberáme uhorky, nenechávame ich pre-

zrieť. Šalátové uhorky je najlepšie oberať,
keď dosiahnu veľkosť 18 cm. Pre nakladačky
platí zásada „čím menšie, tým lepšie“. Pri
zbere paprík vyberáme plody úplne doraste-
né. Plody baklažánu oberáme, keď tmavo-

fialové plody začínajú blýskať, akoby boli na-
mastené. V prvých augustových dňoch sadí-
me hlávkový šalát na jesenný zber a rané od-
rody kalerábov. 

Vinič naposledy postriekame proti pero-
nospóre, pričom stále vylamujeme zálistky,
plečkujeme a okopávame. Dozrievajú naj-
skoršie hrušky a niektoré odrody letných jabĺk.
Odlomená stopka ľahko spôsobuje zahníva-
nie plodu. Na zber zimných jabĺk je čas, ale
treba sledovať, či nám prílišná úroda neohýba
a neláme vetvy. Tomu sa dá zabrániť vhod-
nou podperou. Červivé plody nedávame na
kompost. Dbáme na pravidelnú zálievku, od-
stránime neduživé plody. Zberáme dozrieva-
júce rané odrody broskýň - najlepšie skoro rá-
no. Dozrievať začínajú i slivky. Zberáme ich
bez stopiek. V posledných augustových
dňoch robíme presvetľovací rez čerešní, višní
a iných kôstkovín, ktoré sme už pooberali. 

(s)

Pre záhradkarov

Na okraj

"" Z vašich listov

Dovolenkové maniere
Letné mesiace sú určené najmä na do-

volenky, ale nie každý si môže dovoliť rek-
reovať sa ako by chcel. Či už z dôvodu ne-
dostatku financií, ale najmä, čo je v našej
spoločnosti najrozšírenejšie - preto, že na
dovolenku nemá čas a musí pracovať.
Nech patríme do ktorejkoľvek skupiny,
mali by sme si uvedomiť, že leto je jediné
obdobie, keď naše telo môže plným prie-
hrštím načerpávať pozitívne sily a energiu.
Na jeseň ani v zime nám príroda už ne-
poskytuje dostatok vitamínov a možností,
preto, ak nevyužijeme blízke mesiace as-
poň na čiastočné zotavenie, nezvoľníme
tempo, môže sa nám to ľahko vypomstiť aj
na zdraví. 

Poznám zo svojho okolia ľudí, ktorí ne-
dovolenkovali už niekoľko rokov, ľudí, kto-
rí nechcú prísť kvôli dovolenke o pár ko-
rún, ktoré by mohli zarobiť, aj tých, ktorí si
bez práce už nevedia predstaviť ani jeden
deň. Takýto hektický prístup k životu sa
však raz vypomstí. Bledé strhané tváre, sús-
tavná nervozita a napätie, podráždenosť
voči všetkým a všetkému - aj to sú syndró-
my tých, ktorí neobetujú aspoň pár dní na
relax, pretože si myslia, že nemôžu. 

Správny relax, alebo dovolenka, sa-
mozrejme vôbec neznamená vylihovanie
na pláži a snahu chytiť najbronzovejší
bronz, ale najmä psychický oddych od
bežného celoročného kolotoča. Možno
by ste neverili, aká môže byť psychika zlá,
keď jej nedovolíte uvoľniť sa. Nenadarmo
sa hovorí, že väčšina zdravotných problé-
mov pochádza práve zo psyché. 

Želám vám, aby ste si príjemne od-
dýchli, či už v zahraničí alebo hoci aj do-
ma  na Slovensku. Veľa pokoja a pozitív-
nych postrehov prajem aj našim poslan-
com. Verím, že letné obdobie príjemne
ovplyvní aj ďalší pracovný polrok miest-
neho zastupiteľstva. Aby nevznikali ďalšie
zbytočné spory, brzdy a často neexistujú-
ce problémy, aby sa všetko vyvíjalo len
pozitívnym smerom, smerom k snahe o rie-
šenie toho, čo je dôležité, hoci situácia nie
je ružová. Sabína Zavarská

Pri nástupe do svojej funkcie by mal
mať každý poslanec jasno o koncepcii
rozvoja obce, o tom, kam by mala sme-
rovať v nasledujúcom volebnom obdo-
bí. A aj keď žijeme v odbobí, keď ko-
mercia a boj o matériu, sčasti vymazali
vzťah k prírode, kultúre a odkazu pred-
kov, dovolím si aspoň v skratke načrtnúť
genézu problému Devín - východ.

Spomínam si na obdobie, keď celý
Devín bol spätý s okolitými lánmi viníc a
ríbezlí. Na obdobie, keď celé rodiny
chodili v lete brigádovať na devínske
svahy, aby si zarobili na prilepšenie. Pre
nás deti spomienky na bezstarostné det-
stvo, pre tých starších kus tvrdej driny,
mozolov a potu, ktoré dokázali vyťažiť
z tejto pôdy radosť, trebárs v podobe
známeho ríbezľového vína. V posled-
ných rokoch sa však život na východ-
ných svahoch Devína akoby zastavil.Vi-
nice osireli a pohľad na túto časť je na-
ozaj nelichotivý. Preto bolo nutnosťou
zadefinovať rozvoj tejto unikátnej časti
devínskej prírody.

V roku 2003 sme sa všetci poslanci
oboznámili a pripomienkovali urbanis-
tickú štúdiu Devín - východ. Na 140 ha

poľnohospodárskej pôdy bolo navrh-
nutých okolo 600 rodinných domov pre
asi 2 000 obyvateľov. Rodiné domy za-
padlé v bohatej zeleni sú pre túto loka-
litu naozaj najoptimálnejším riešením. Ja
osobne som štúdiu podporil. Mala prísť
finálna verzia, ktorá by sa dala na ve-
rejné pripomienkovanie, aby aj obyva-
telia Devína mohli aktívne vstúpiť do do-
tvorenia tohto projektu. Ale prišla prvá
rana pod pás. Na území, kde táto štú-
dia počíta so 48 rodinnými domami, pri-
chádza investorský žralok, ktorý chce v
danej lokalite postaviť sídlisko pre 1
100 obyvateľov. Samozrejme, že sme
sa pustili do boja proti tomuto, pre De-
vín neprijateľnému a arogantnému, pro-
jektu. Vďaka poctivému boju obyvateľov
a priateľov Devína sa držíme ešte nad
vodou. Aj keď naša argumentácia zá-
väzne právnymi dokumentami zostáva
zatiaľ zo strany investora a stavebného
úradu v rovine ignorancie.

Ale príbeh pokračuje. Poslanci sa
dostanú k materiálu, kde magistrát na
podnet starostu navrhuje preklasifikovať
ďalších 50 ha poľnohospodárskej pôdy
do kategórie, ktorá sa dá zneužiť, tak

ako to urobil investor na Záhradkách.
Že Devín nemá kapacity v materskej

škole, základnej škole, že nie je vybu-
dovaná občianska vybavenosť, že bu-
deme ráno prežívať pri Riviére neko-
nečné dopravné zápchy na ceste do
práce? To investorov naozaj nezaujíma.
Oni potrebujú vytažiť z územia maxi-
málny zisk.

Preto poslanci jednohlasne odmietli
túto zmenu. A tu sú aspoň niektoré dô-
vody: 
– momentálne nemáme žiadne právne

nástroje, ktoré by zabezpečili našu
koncepciu výstavby, t.j. rodinné do-
my,

– v okolí striehne množstvo investorov,
ktorým na srdci leží len výška ich čis-
tého zisku,

– nemáme starostu, ktorý by dostatoč-
ne obhajoval záujmy väčšiny Devín-
čanov.
Preto budeme aj naďalej bojovať za

to, aby Devín nestratil svoje čaro a at-
raktivitu, a nedovolíme zničit jedinečnú
atmosféru Národnej kultúrnej pamiatky,
ktorú obdivuje celý kultúrny svet.

MVDr. Vojtech Baculák
poslanec MČ BA - Devín, 

predseda stavebnej komisie

Reakcia: Vieme, čo sme schválili

Milí čitatelia, ak máte záujem pros-
tredníctvom Devínčana reagovať na neja-
ký článok alebo situáciu, upozorniť na
problém, prípadne dať podnet na jeho rie-
šenie, je vám k dispozícii naša schránka,
umiestnená na dome kultúry. Pripomína-
me, že uzávierka príspevkov a listov je
vždy k 20. dňu v mesiaci. Anonymné listy
neuverejňujeme. Podpis je nevyhnutný, ale
ak nechcete, aby vaše meno bolo zverej-
nené, budeme to rešpektovať a váš názor,
resp. list, uverejníme bez uvedenia vášho
mena. Zverejnený názor sa nemusí zho-
dovať s názorom redakcie. (r)

Poplatky za hroby
Pohrebníctvo Marianum, ktoré spravuje mestské cintoríny,

pokračuje v kampani proti neplatičom hrobov. V Devíne ich
je až 293. Poplatky za hroby treba uhradiť v sídle organizá-
cie Marianum, Svätoplukova 3, najneskôr do 4. júla, inak
skončia ich nájomcom užívacie práva. Zoznam neplatičov ná-
jdete na vývesnej tabuli na dome kultúry a v budove miest-
neho úradu. Marianum upozorňuje všetkých neplatičov a dlž-
níkov, že ak nebude dlh vyrovnaný do stanovenej lehoty, hro-
bové miesto zrušia, pričom odstránenie hrobového kameňa
bude neplatičov stáť 5-6 tisíc korún. Demontovaný bude iba
pomník, ľudské pozostatky sa prekopú hlbšie. (s)

Rekonštrukcia križovatky
V stredu 22. júla realizoval Generálny investor Bratisla-

vy pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bolo aj rokovanie
o rekonštrukcii križovatky Devínska cesta - Karloveská na
svetelnú. Na stretnutí sa za Devín zúčastnil predseda komi-
sie dopravy a verejného poriadku J. Šimonič. Túto križovat-
ku čakajú od septembra veľké úpravy. Približne šesť me-
siacov od začiatku prác bude kvôli nim prejazd cez križo-
vatku riešený tzv. kyvadlovou dopravou - na prejazd bude
určený jeden pruh cesty. Zrekonštruovaná svetelná križo-
vatka by mala pomôcť k plynulosti a bezpečnosti dopravy
z Devína, Devínskej Novej Vsi a Kralovej Vsi. (s)
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Fotopostrehy

Všimli sme si

Náučné tabule pod
hradom nevydržali
dlho v pôvodnom
stave. Pred niekoľ-
kými mesiacmi boli
obnovené, dnes už
mnohé vyzerajú po-
dobne ako táto.

text a foto: (s)

Okrem prírody a prekrásneho prostredia Devína umelcov inšpiruje najmä Hrad Devín.
Toto očarujúce dielo vytvoril akademický maliar V. Malý. (pr, s, archív /pr/)

KNIŽNICA INFORMUJE

Človek a mocná sila prírody
V letných mesiacoch máme viac ako inokedy bližšie k prírode, aby sme spoznali jej zá-

zračnú moc pri liečení rôzných ťažkostí, musíme sa v nej správne orientovať. K tomu vám na-
ša knižnica ponúka nasledovné knihy:

- Juraj Fándly ZELINKÁR, J. Majovský RASTLINY LES, J. Macků ATLAS LIEČIVÝCH
RASTLÍN, I. Bergenová ASTROLÓGIA MÚDRYCH BYLINKÁROK, J. Howard BACHOVE
LIEČIVÉ KVETY KROK ZA KROKOM, J. Gašpierik RECEPTÁR MALEJ DOMÁCEJ LE-
KÁRNE, M. Trebenová LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ ZÁHRADY.

Pre chvíle oddychu máme pre Vás veľkú ponuku, za všetky iba niekoľko:
- K. Hulman SOM NEVINNÁ, I. Hálek ZÁPISKY LEKÁRA, Z. Zguriška ŽENÍCH S MA-

ŠINOU, J. Smetanová USTLÁNO NA RUŽÍCH A POD NEBESY, P. Bucková PRÍBEH JED-
NOHO MANŽELSTVA.

Ďalej ponúkame veľký výber čítania pre dámy z edície HARLEKÝN a pre pánov množ-
stvo detektíviek a kriminálnych príbehov od renomovaných autorov. 

Dovolenku s peknou knihou a pekným počasím želá vaša knižnica

Devín očami umelcov
Poslanci aj obyvatelia Devína nás požiadali o zverejnenie informácie o naruše-

nom chodníku na Kremeľskej ulici pred domom č. 128. Tu chodník končí a na jeho
mieste sú neestetické opory múru. Táto situácia spôsobuje problémy najmä starším
obyvateľom a pokračovanie chodníka na tejto strane smerom k cintorínu chýba. K
tomuto riešeniu opory múru došlo počas druhej etapy rekonštrukcie ulice zo strany
investora - podľa pôvodného plánu sa na týchto miestach s chodníkom už nerátalo,
tu mal končiť. Aj preto pred ním je značka, aby chodci prešli na druhú stranu.

Majiteľ domu, pred ktorým je spomínaný múr, na základe reakcií obyvateľov pí-
somne požiadal predstaviteľov mestskej časti, aby oslovili Generálneho investora Bra-
tislavy, ktorý realizoval rekonštrukciu Kremeľskej ulice. V liste žiada, aby v rámci po-
slednej etapy  rekonštrukcie ulice zvážili možnosť prehodnotenia súčasného riešenia
opory a vytvorili aspoň čiastočný chodník. text a foto: (s)

Združenia slovenskej inteligencie KORENE a SLOVAKIA PLUS 
Slobodná rada slovenského národa - obnovená SNR

Miestný odbor Matice slovenskej, Bratislava l
Rim. kat. farský úrad Bratislava - Devín
Spolok priateľov staroslávneho Devína

OZ Slovenský juh, Devínsky cech 

VÁS POZÝVAJÚ na celonárodné

SLÁVNOSTI sv. CYRILA a sv. METODA 
v Devíne

5. júla 2005
P R O G R A M 

12.00 h, dom kultúry - kolokvium historikov „Počiatky našich národných de-
jín“, garant: prof. Matúš Kučera

13.30 h, dom kultúry - vernisáž výstavy akad. mal. Mikuláša Klimčáka, vy-
stúpi spevácky zbor Kyrilometodeon

14.00 h, rím-kat. kostol - Slávnostná sv. omša, celebrujú : mons. Stanislav Zvo-
lenský, Biskup mons. Ján Formánek, Bratislavský dekan

15.30 h - Slávnostný sprievod na Hrad Devín, sprevádza dy-
chová hudba Račianka

16.00 h, nádvorie hradu - Slávnosť na Hrade Devín a príhovory čestných hostí
vystúpia: spevácky zbor Cantus

otvárací prejav - Viliam Hornáček 
umelecké slovo - Eva Kristínová
Jozef Šimonovič
spev - sólista SND Peter Mikuláš

17.30 h, pod hradom - kultúrny program:
Hymnus F.Lista - SLAVIMO SLAVNO SLAVENI
Hudobná spoločnosť Musa Ludens 
Sólista opery SND Martin Babjak
Detský folklórny súbor Čečinka /ZÚŠ Karloveská 32/
Ľudové nástroje Drahomír Daloš

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!


