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DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
Miestny úrad Bratislava – Devín 
Kremeľská 39 
841 10 Bratislava 
tel:  02/602 02 511
fax: 02/657 30 309
starostka@devin.sk

stránkové hodiny:
pondelok   8.00 – 12.00 hod.
 13.00 – 17.00 hod.
streda   7.30 – 12.00 hod.
 13.00 – 15.30 hod.
piatok   7.30 – 12.00 hod.

KNIŽNICA
otváracie hodiny 
utorok 13.00 – 16.00 hod.
štvrtok 15.00 – 18.00 hod. 
zodpovedná Paulína Rumanovská

Milí Devínčania ...
v poslednej dobe rezonuje nielen v Devíne ale aj v celej Bratislave 
téma „oddlženia Devína“. Najmä na mňa – veď na koho iného? 
– sa valia zo všetkých strán otázky typu: Kedy už oddlžíte ten 
Devín, čo je nové s oddlžovaním, kedy nám vrátite, rokovali ste už 
s primátorom, s ministerstvom, s vládou.... Vraj „démonizujem“ 
nútenú správu, vraj sa kvôli mojej nečinnosti dlh zdvojnásobil, 
vraj... už ani neviem, čo všetko mám vraj na svedomí. Štyri roky 
tu ktosi vyrábal dlhy a tuneloval požičané peniaze, ďalšie štyri 
roky, kedy sme ešte vlastnili pozemky t.j. keď sa situácia ešte dala 
po dohode so všetkými veriteľmi riešiť, sa z neznámych dôvodov 
oddlžovali len dvaja najväčší veritelia. Ja mám zvyšok toho Augiá-
šovho chlieva vyčistiť v situácii, kedy nám už obrazne ani tá lopata 
nezostala za dva mesiace, ktoré som vo funkcii. Pokúsim sa preto 
uviesť veci na pravú mieru. 
Využijem tu moju tlmočnícku prax a úvodom vám preložím do 
slovenčiny čo v súčasnosti znamená otázka typu: „Kedy oddl-
žíte Devín?“ Inými slovami sa tu dotyčný pýta, kedy sa my 
všetci – (či už by dlhy mali byť hradené z prostriedkov hlavné-
ho mesta, alebo dokonca zo štátnej kasy, vždy pôjde o peniažky 
z daní nás všetkých) – poskladáme na vrátenie pôžičiek, 
ktoré boli poskytnuté na 20 a viacpercentný úrok, ktoré 
boli následne rozhajdákané či vytunelované cez neodbor-
né hospodárenie a ktoré si naši veritelia nezabezpečili 
riadnymi zárukami tak, ako je to pri poskytovaní úveru medzi 
podnikateľskými subjektmi obvyklé. Samozrejme tu nehovorím 
o tzv. bonusákoch (platili „bonus“ na budúce bývanie), ktorých 
je mi úprimne ľúto – teda o fyzických osobách, ktoré prišli pri 
snahe riešenia si svojej bytovej situácie vo viacerých prípadoch 
ozaj o veľké peniaze len vďaka tomu, že verili starostovi.
Iste – časť z poškodených podnikateľských subjektov bola zrejme 
aj podvedená, stalo sa totiž, že podaktoré pozemky boli založené 
ako záruka viacnásobne. Nuž ale pokiaľ viem, na škody vzniknuté 
v dôsledku podvodu sa daňovníci obvykle neskladajú, takéto veci 
riešia iné orgány. Prečo je v našom prípade toľké roky ticho, zatiaľ 
netuším. Náš právnik sa snaží zistiť v akom štádiu je vyšetrovanie 

viacerých trestných podaní. Len sed-
liacky rozum mi našepkáva, že štát 
je obvykle dobrou dojnou kravou 
a v mútnych vodách neprehľadných 
čísiel sa šikovným rybárom núkajú 
tučné úlovky. 
Každopádne je dnes situácia taká, že 
pokiaľ by bola MČ Devín obchodnou 
spoločnosťou, musel by konkurzný 
správca konštatovať, že tu už niet čo 
vziať (lebo naozaj už niet čo!), Devín 
by bol vymazaný z obchodného registra a veriteľom by zostali oči 
pre plač. Zákon o konkurze obcí však nemáme, zostávame preto 
visieť v nútenej správe a veritelia natŕčajú ruky a pýtajú z nášho 
spoločného. Presne ako v prípade BMG-Invest tu máme veľmi po-
dobný „Devín-Invest“. Zostatok nášho dlhu k októbru 2006 je cca 
135 mil. Sk, s príslušenstvom je to celkom bez „pár korún“ 600 
miliónov. I keby sme proti zdravému rozumu, z akéhosi súcitu 
s veriteľmi (ktorí ako podnikatelia museli vedieť zvážiť riziko do 
ktorého idú), popredali všetky nám zverené majetky a zostali by 
sme s holou.... budúcnosťou, nuž i tak by sme ani len tú istinu 
našej dlžoby nepokryli! Jednoducho tu treba na rovinu povedať, 
že sme v patovej situácii. Pokiaľ tento gordický uzol neroztnú or-
gány s mocou zákonodarnou budú sa „plácať“ v nútenej správe 
ešte mnohé generácie Devínčanov po nás. A do takejto situácie 
môže dostať dnes či zajtra ktorákoľvek obec na Slovensku, lebo 
starostom sa môže stať skutočne hocikto. Podvodník, zneužiteľný 
naivka, špekulant...Seba by som zaradila do kategórie idealistov. 
Verím totiž, že spolu s vami sa mi podarí Devín aj v týchto sťaže-
ných podmienkach skrášliť, uchovať jeho jedinečnosť a z Devínča-
nov spraviť jednu veľkú spoludržiacu „rodinnú“ pospolitosť. Dá sa 
to, i keď máme sťaženú štartovaciu pozíciu, dá sa to, keď budeme 
ťahať za jeden povraz. Verím že pomôžete i poradíte a pripomí-
nam moju adresu: Vaša 

starostka@devin.sk 

„„BABINECBABINEC““

dámy, nezabudnite,

16. marca 2007 
o 18.00 v DK

sa na Vás teší
Vaša starostka

Čo sa to tu deje?

Zuzke skrsla 
myšlienky dnes,
že usporiadame 
v Devíne 
folklórny ples.
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

3. riadne zasadnutie, 6. február 2007

Uznesenie č. 28/2007
MZ berie na vedomie správu o plnení uznesení a sú-
hlasí nesplnené uznesenia č. 188/2004, č. 202/2005, 
č. 205/2005, č. 250/2005, č. 259/2005, č.260/2005, č. 
304-3/2006, 304-4/2006 vyradiť.

Uznesenie č. 29/2007
MZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 
2006 bez pripomienok.

Uznesenie č. 30/2007
MZ berie na vedomie správu z kontroly sťažností a žiada 
starostku, aby prijala opatrenia na nápravu kontrolou zis-
tených nedostatkov a vypracovala pokyn (formou príkazu 
starostky) dodržiavať zákon č. 152/1998 Z.z.

Uznesenie č. 31/2007
MZ schvaľuje Zásady poskytovania jednorázových fi-
nančných výpomocí občanom mestskej časti Bratislava-
-Devín na roky 2007 až 2010. 

Uznesenie č. 32/2007
MZ zriaďuje komisiu dopravy a verejného poriadku a volí 
za predsedu Ing. arch. Gabriela Drobniaka. 

Uznesenie č. 33/2007
MZ volí členov komisie dopravy a poriadku: Jaroslav 
Proft, Eva Markovičová, Miroslav Hudák, Michal Němec, 
Ľuboš Juríček.    

Uznesenie č. 34/2007
MZ schvaľuje pomenovanie ulíc v MČ Bratislava – De-
vín na Dolných Korunách podľa predlohy vyvesenej na 
verejnej oznamovacej tabuli MČ Bratislava – Devín na-
sledovne: ul. Gronárska, ul. Nad Gronárom, ul. Osadová, 
ul. Záhradková, ul. Korunská, ul. Podkorunská, ul. Dolno-
korunská, ul. Viničná, ul. Úvozná. 
Poveruje Ing. arch. Gabriela Drobniaka v spolupráci so 
starostkou MČ Bratislava – Devín, Ing. Ľubicu Kolkovú 
pripraviť materiál na odsúhlasenie ulíc pre Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy a Jazykovedný ústav.

Uznesenie č. 35/2007
MZ schvaľuje cenník za poskytovanie služieb občanom 
MČ Devín. 

Uznesenie č. 36/2007
MZ schvaľuje cenník inzercie v občasníku Devínčan.

Uznesenie č. 37/2007
MZ schvaľuje nových členov komisie na posúdenie ne-
zlučiteľnosti výkonu funkcie verejných funkcionárov (sta-
rosta, poslanci MZ, kontrolór) s niektorými funkciami, za-
mestnaniami a činnosťami v zmysle zákona č. 357/2004, 
čl.7, ods. 5 Z. z. v zložení: Mgr. Rastislav Kunst, Zdenka 
Janotová, Zuzana Hanzlovičová.

Uznesenie č. 38/2007
MZ volí členov legislatívno-právnej komisie: Marek Böhm, 
Veronika Kolková, JUDr. Milan Lachkovič.

Pozn. redakcie: 
Ďalšie zasadnutie MZ MČ BA Devín bude 

13. marca 2007 o 18.00 hod. 

Poslankyňa 
mestského zastupiteľstva
GABRIELA LUPTÁKOVÁ 

informuje

Mestskí poslanci schválili vo febru-
ári rozpočet aj deľbu daní medzi 
mesto a mestské časti. Rozpočet je 
vyrovnaný, príjmy a výdavky sú vo 
výške 5,9 miliardy. Z daňových príj-
mov, ktoré mesto plánuje na úrovni 
3,6 miliardy, sa necelých 1,5 rozdelí 
medzi mestské časti podľa ľudna-
tosti a ďalších hľadísk. Devínu sa 
ujde 0,36 percenta. 

Zásady poskytovania jednorázových 
finančných výpomocí občanom 

MČ Bratislava-Devín na roky 2007-2010
schválené uznesením miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devín č. 31/2007 

zo dňa 6. 2. 2007

Cieľom sociálnej politiky je pomôcť občanovi v so-
ciálnej núdzi, keď si nemôže sám zabezpečiť starost-
livosť o svoju osobu, o svoju domácnosť, ochranu 
a uplatňovanie právom chránených záujmov najmä 
vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav alebo 
ťažké zdravotné poškodenie, sociálnu neprispôsobe-
nosť alebo stratu zamestnania.
Pri posudzovaní žiadosti musí byť splnená podmien-
ka, že žiadateľ využil možnosť riešiť svoju nepriaz-
nivú sociálnu situáciu v rámci možností daných zá-
konom č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov a uplatnením si nárokových 
štátnych sociálnych dávok.
Podľa ustanovení zákona SNR č.377/1990 Zb. 
o Hlavnom meste SR Bratislave a zákona SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov môže poskytnúť starostka mestskej 

časti Bratislava-Devín jednorázové finančné výpo-
moci obyvateľom mestskej časti, ktorí sú v nej prihlá-
sení na trvalý pobyt.
Jednorázové finančné výpomoci podľa týchto zásad 
sa poskytujú občanom na preklenutie finančnej ties-
ne a na ostatné mimoriadne výdavky, ktoré nie sú 
schopní pokryť z vlastného príjmu, predovšetkým na 
ošatenie, drobné opravy v domácnosti, u sociálne 
slabších dôchodcov na nedoplatok za elektrinu, plyn, 
vodu. V mimoriadnych prípadoch je možné po 
prerokovaní v sociálnej komisii miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava-Devín priznať 
JFP opakovane 2× do roka.
 
I. Dávky starostlivosti o starých a zdravotne ťažko 
postihnutých občanov
1. Jednorázová peňažná dávka pre jednotlivca sa 
poskytne v prípade, ak výška príjmu (dôchodku) ne-
presiahne 4 980 Sk vo výške 2 000 Sk za rok.
2. pre manželskú dvojicu sa poskytne v prípade, ak 
výška príjmu (dôchodku) nepresiahne 7 470 Sk vo 
výške 3 200 Sk za rok.

II. Dávky starostlivosti o rodinu a dieťa
1. Peňažné dávky rodičom s nezaopatrenými deť-
mi najviac 3.500 Sk podľa individuálneho posúdenia 
sociálnej situácie.

2. Peňažný príspevok na úhradu za užívanie bytu 
pre nezaopatrené osirelé dieťa - výšku schváli sta-
rostka.
3. Príspevok na rekreáciu dieťaťa dôchodcu 
1 200 Sk.
4. Príspevok pri narodení dieťaťa 2 000 Sk na kaž-
dé dieťa bez ohľadu na výšku príjmov rodičov.

III. Ostatné dávky sociálnej pomoci
1. Jednorázový peňažný príspevok 1 000 Sk môže 
poskytnúť vybavovateľovi pohrebu pri úmrtí občana.
2. Čiastočná finančná úhrada preukazateľných 
nákladov spojených s úpravou bývania alebo zakú-
penia zdravotníckych pomôcok občanovi s ťažkým 
poškodením zdravia. Výšku príspevku navrhne so-
ciálna komisia. 

Poznámka k odstavcu III. bod 2.: Komisia pri navr-
hovaní peňažných dávok starým občanom a ZŤP 
neprihliada na príjem ďaľších členov domácnosti. Na 
príjem ďaľších členov domácnosti komisia prihliada 
ak o príspevok požiada nezamestnaný občan. V prí-
pade manželskej dvojice komisia žiada predložiť po-
tvrdenie o príjme oboch manželov.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 22. 2. 2007

MILÍ SPOLUOBČANIA

Radi si vypočujeme vaše názory, pripomienky alebo žiadosť o pomoc.

Každý posledný štvrtok v mesiaci
od 17:00 do 20:00 hod. budeme na Vás čakať v malej sále domu kultúry.

SME TU PRE VÁS!

POSLANCI MZ MÚ DEVÍN Z KLUBU SDKÚ-DS, OKS

ZUZANA HANZLOVIČOVÁ a GABRIEL DROBNIAK

Stretnutia plánujeme na:
29. 03. 2007      28. 06. 2007     27. 09. 2007
26. 04. 2007      26. 07. 2007     25. 10. 2007
31. 05. 2007      30. 08. 2007     29. 11. 2007
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Devínčanov informuje 

PhDr. Peter Pleva, 
hovorca Mestskej polície 

Hlavného mesta SR Bratislavy 

� � � � � � �

PLÁNUJETE KÚPIŤ PSA, 
PRÍPADNE HO UŽ MÁTE? 

Ak ste sa rozhodli zakúpiť si psa, musíte 
vedieť za akým účelom si ho kupujete. Preto 
je potrebné si uvedomiť všetky požiadavky 
kladené na plemeno, pre ktoré ste sa rozhod-
li. Musíte brať do úvahy jeho fyzické a pova-
hové vlastnosti, jeho temperament i osobitné 
nároky. Pes nie je vec, ktorá keď sa po prázd-
ninách zunuje, tak ju jednoducho odložíte.

Pre majiteľov psov, ale aj pre tých, ktorí 
sa rozhodujú zadovážiť si nového člena rodi-
ny pripravila Mestská polícia hlavného mes-
ta SR Bratislavy bezplatnú poradňu. Rady 
sa týkajú činnosti budúceho majiteľa psa 
ešte pred jeho kúpou a orientované budú na 
výber plemena, pohlavie a vek psa, nároky 
na starostlivosť o psa príslušného plemena, 
ako aj otázky súvisiace s prihlasovacou po-
vinnosťou. Druhou oblasťou poradne je čin-
nosť majiteľa psa pri starostlivosti a výchove 
konkrétneho psa. Záujemcovia môžu získať 
informácie týkajúce sa kŕmenia psa a jeho 
zoohygieny, ako aj informácie o socializácii 
a základoch nervovej činnosti psíka a čo je 
najdôležitejšie, základné otázky výchovy a 
výcviku každého psa.

Poradňa poskytuje taktiež informácie v 
otázkach súvisiacich s úlohou majiteľa psa 
– takzvaného vodcu svorky, jeho sebaovlá-
daní, dôslednosti pri jeho výchove a výcvi-
ku, charakterových vlastnostiach i správanie 
sa človeka so psom na verejnosti.

Na otázky je pripravený odpovedať ky-
nológ mestskej polície František Hrádek. 
Záujemcovia sa s ním môžu telefonicky 
kontaktovať v čase medzi 08.00 hod. až 
10.00 hod. počas pracovných dní na číslach 
02/6542 0955, prípadne na mobilnom čís-
le 0903/233 614. Po dohovore je možné aj 
osobné stretnutie. 

� � � � � � �

PRE BEZPEČNOSŤ VAŠICH DETÍ

Hoci zákon o premávke na pozemných 
komunikáciách jasne hovorí, že vodič je 
povinný dať prednosť chodcom prechádza-
júcim cez priechod pre chodcov, pričom ich 
nesmie ohroziť ani obmedziť, realita na bra-
tislavských cestách je žiaľ, úplne iná. Preto 
sa príslušníci bratislavskej mestskej polície 
zapájajú do preventívneho projektu Bezpeč-
ná cesta do školy. Predovšetkým v ranných 
hodinách pomáhajú zabezpečovať bezpečný 
pohyb žiakov do školských lavíc cez frek-
ventované cesty v blízkosti základných škôl.

Mestských policajtov aj v našej mestskej 
časti je žiaľ málo. Preto prichádzajú s po-
nukou zapojiť sa do spomínaného projektu 
aj prostredníctvom Vás obyvateľov. Zákon 
o premávke na pozemných komunikáciách 
oprávnenie na zastavovanie motorových vo-
zidiel v blízkosti predškolského alebo škol-
ského zariadenia pri prechádzaní cez vozov-
ku školskou mládežou umožňuje aj osobe, 
ktorú poveril okresný dopravný inšpektorát.

Ak máte teda záujem v tomto smere spo-
lupracovať s mestskou políciou, kontaktujte 
jej hovorcu Petra Plevu na číslach 5998 0620 
alebo 5998 0625, prípadne na mobilnom čís-
le 0903/233628. Rád Vám poskytne všetky 
informácie a dobrý pocit, že Vaše dieťa sa 
bezpečne dostalo aj vďaka Vám do školy 
bude určite stáť za to.

VAŠE PROBLÉMY 
NA NAŠE HLAVY

OTÁZKA: „Vo svojom podnikaní mám zara-
denú v majetku nehnuteľnosť, ktorú každo-
ročne odpisujem. V roku 2006 som nehnu-
teľnosť zrekonštruoval. Zaujímalo by ma, či 
budem môcť uplatniť vyššie odpisy a do akej 
výšky.“
ODPOVEDÁ Ing. Achim Fridrik, ekonóm, ko-
nateľ stavebnej spoločnosti:

Zhodnotenie nehnuteľného majetku 
predstavuje jeho technické zhodnotenie. Ak 
je nehnuteľný majetok zaradený v majetku 
podnikateľa a tento majetok aj odpisuje, zvý-
ši technické zhodnotenie, zostatkovú cenu 
majetku a podnikateľ pokračuje v odpisovaní 
už z tejto zvýšenej ceny. 

Nakoľko náklady na technické zhodno-
tenie musia byť podložené, je nutné zhro-
maždiť doklady (nákup materiálu, faktúry 
dodávateľa a pod.), tieto spočítať a jednou 
čiastkou ich priradiť k už odpisovanému 
majetku. Znamená to, že takéto doklady 
nemôžu byť zahrňované  priamo do nákla-
dov. Taktiež nie je možné použiť ocenenie 
súdnym znalcom, nakoľko toto nestačí na 
preukázanie skutočných nákladov technic-
kého zhodnotenia. Vhodné je v preukázaní 
použiť aj podporné informácie (t.j. stavebné 
povolenie, ohlasovanciu povinnosť, rozpo-
čet na vykonanú rekonštrukciu, dodávateľ-
ské zmluvy a pod.) 

VÁŽENÍ DEVÍNČANIA,

 je tu čas daňových priznaní a tým aj možnosť darovať 2 % Vašej dane. Ak ešte neviete, komu časť Vašej dane poukázať, možno Vám uľahčíme situáciu 
našim tipom. V tomto roku sa zaregistroval v Centrálnom notárskom registri aj Športový klub Devín, a preto je možné tejto organizácii Vaše 2 percentá darovať. 

Ponúkame informácie, ktoré sú potrebné k správnemu vyplneniu príslušných tlačív:

 � Ak ste ZAMESTNANCOM a ročné vyúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ, ktorého treba požiadať do 15.2.2007, tak:
♦  požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
♦  vyplňte VYHLÁSENIE ... ( je možné ho získať aj na www.rozhodni.sk) a 
♦  obe vyplnené a podpísané tlačivá osobne alebo poštou podajte na daňovom úrade podľa miesta bydliska do 30.apríla 2007.

Minimálna čiastka, ktorú môžete darovať je 100,- Sk.

� Ak ste FO alebo PO vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je SÚČASŤOU DAŇOVÉHO PRIZNANIA.
Minimálna čiastka, ktorú môžete poukázať je pre FO 100,- Sk a pre PO 250,- Sk.

Daňové priznania sa podávajú do 31. marca 2007.

Identifikačné údaje:  Športový klub Devín, Kremeľská 4, 841 10 Bratislava, IČO: 31 797 342, občianske združenie

Ďakujeme všetkým darcom a tešíme sa na športovú sezónu 2007 s Vami. 
MVDr. Vojtech Baculák, predseda ŠK Devín
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SKLÁDKY ODPADU – 
NERIEŠITEĽNÝ PROBLÉM ?

Možno trocha pejoratívne by pôsobilo charak-
terizovanie Slovenska ako veľkého smetiska. Ale 
ruku na srdce: niekedy ten dojem rozhodne máme. 
Skládky boli aj za socializmu, ale v ostatných rokoch 
narastajú priam astronomicky. Zohyzďujú krajinu, 
agresívne „zaplavujú“ prírodné priestory, kde ešte 
nedávno prevládala zeleň. A informačné tabule pre 
ekologických analfabetov tiež nie sú účinné. Výnim-
kou nie je ani Devín.

Ťažko sa pozerá na ohavný a najmä rozsiahly 
„sairajt“ (pozn. neviem správne napísať to trefné slo-
vo) obklopujúci okraj lesa za Starou Horárňou, tam, 
kde vyúsťuje komunikácia Starej jamy na hlavnú 
Devínsku cestu. Riskantnosť pri chytení páchateľa 
nie je príliš veľká (napokon pod rúškom noci takmer 
žiadna ). Mnohým odvahu dodáva aj naša deravá 
legislatíva v danej oblasti (správne konanie za úče-
lom vyrubenia zákonnej pokuty je možná len pri rele-
vantnej svedeckej výpovedi). Predmetný pozemok s 
divokou skládkou, súčasť chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty, patriaci Lesom SR, š.p., nie je ani pre 
nich inšpiratívnou reklamou! 

Osobne neverím, že to robia Devínčania. Okoli-
tých chatárov, záhradkárov, je tu zo širokého okolia a 
že by z intravilánu Devína bolo pohodlné produkujúci 
objemný odpad ako staré fotele, nefunkčné toaletné 
misy, dokonca až chladničky hádzať až sem. 

So Štátnymi lesmi sme 
sa dohodli. Skládku zo svoj-
ho územia odstránia a proti 
jej reálne hroziacej „recidí-
ve“ kraj lesa oplotia a časť 
komunikácie, ktorá často 
slúži ako prístup páchateľa 
do lesa s cieľom nezákon-
ne sa zbaviť odpadu, uzav-
rú. Dúfajme, že to nepotrvá 
dlho .

To však nie je všet-
ko! Vedľa turisticky ex po-
novanej cesty po Štítovej ul. 
smerom na vrchol Devín-
skej Kobyly, sa agresívne 
rozrastá nepovolená sklád-
ka nebezpečného odpadu, 
s prítomnými nefunkčnými 
chladničkami, prímesami 
stavebného odpadu a pod. Zdá sa, že platný zákon o 
odpadoch málokoho zaujíma. Navyše skládka je situ-
ovaná na nehnuteľnosti držiteľa Hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorého patrične vyrozumieme.

O ďalšom vývoji vás budeme aktuálne informo-
vať.

I.Ondrášek
foto: autor 

SEPAROVANÝ ZBER

Separovaný zber sa v Devíne vykonáva vo štvr-
tok. Obyvatelia, ktorí majú zakúpené nádoby na se-
parovaný zber, ich v tento deň vykladajú. Alebo sú 
zriadené zberné hniezda, kde sú voľne prístupné pre 

obyvateľov kontajnery na sklo, plasty a papier. Tam 
môžu obyvatelia takýto odpad doniesť. V Devíne je 
to pod Devínskym hradom na parkovisku, na Hradnej 
ul., pri Miestnom úrade, na Slovanskom nábr. pri Srn-
číkovi a na Rytierskej ul. pri Dome kultúry.

Pred dom môžu obyvatelia vyložiť objemný 
odpad – drevený a čalúnený nábytok rozobratý na 
dosky a železo vždy v stredu večer. Vo štvrtok sa vy-
konáva odvoz. Ak sa chcete zbaviť pokazenej alebo 
nepotrebnej práčky, či chladničky je nutné ich doviezť 
do zberného dvora na Bazovu č.6 alebo Ivánsku ces-
tu 22 – v pondelok až v piatok od 7,00 do 21,00 hod. 
a v sobotu a v nedeľu od 7,00 do 14,00 hod. Pre 
obyvateľov je táto skládka bezplatná. (OLO)

I.Ondrášek

Z Vašich listov vyberáme 

Postreh poslanca, občana...,

ale aj ľudí, ktorí ho volili, alebo možno nevolili, to nie je dôležité. Dôle-
žité je, že chodí medzi nich a počúva. A verte, ľudia v Devíne sa veľa pýtajú. 
Sú veci, na ktoré viem odpovedať a sú veci, na ktoré sa treba popýtať tých, 
ktorí rozhodovali minulé volebné obdobie. Momentálne ich najviac zaujíma 
oddlženie a zastavanosť obce. Niektorí sa boja Skanskej a budúcnosti s ňou 
spojenej a majú na to z ich pohľadu pádny dôvod a niektorí sa boja toho, čo tu 
už je a  pýtajú sa prečo? Tento otáznik visí nad projektom Ostrov Sihoť. 

Iste všetci tento krásny kus zeme poznáte. Pred časom bola na túto oblasť 
spracovaná urbanistická štúdia, ktorej snaha bola osídliť tento ostrov. Stretla 
sa s nesúhlasom bývalého štatutára, ktorý presadzoval myšlienku stavebného 
nezrastenia Devína s ostatným mestom.

Zišli sa komisie a na podnet  stavebnej komisie bola štúdia schválená.
Koniec koncov, dnes je tam už postavené a aj sa stavia, takže to vidíme 

všetci.
Ako tomu majú ľudia rozumieť, že sa nebojuje rovnako za každý kus nášho 

krásneho Devína?
Zuzana Hanzlovičová

Pozn. redakcie: Požiadame kompetentných o názory a v téme budeme pokra-
čovať v nasledujúcom čísle. 

Podmienky pre možnosť inzerovania 
či súkromného, alebo podnikateľského:

Obyvatelia Devína majú možnosť 
uverejňovať súkromné riadkové inzeráty 

do 180 znakov zadarmo.

Podmienky pre podnikateľské 
plošné farebné inzeráty:

♦  celá strana        5 000,- Sk
♦  ½ strany            3 000,- Sk
♦  ¼ strany            1 750,- Sk
♦  ⅛ strany               900,- Sk

Za každé ďalšie opakované inzerovanie 
poskytujeme 10 %  zľavu z pôvodnej ceny. 

Redakcia si vyhradzuje právo 
určiť umiestnenie inzerátu.

Z Á P I S
do materských škôl v marci

Rodičia môžu zapísať svoje deti do ma-
terskej školy kedykoľvek v priebehu marca. 
Pri zápise musia predložiť okrem prihlášky 
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 
O prijatí dieťaťa do predškolského zariade-
nia rozhodne riaditeľ materskej školy do 30 
dní odo dňa podania prihlášky. Pri väčšom 
záujme, ako sú možnosti materskej školy, 
riaditeľ uprednostňuje päťročné deti a deti, 
ktoré majú odloženú školskú dochádzku.

Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ nájdete 
vyvesené na budove príslušnej MŠ, prípad-
ne ich riaditeľ zverejní v miestnom rozhlase, 
na internete alebo v tlači.

(redakcia)
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Píše nám čitateľka, ktorá bola pri tom...

Prvá inšpirácia prišla v Čičmanoch pri návšteve skanzenu, 
kde sme videli, ako sa na Slovensku voľakedy žilo. Príprava 
na ples začala po novom roku. To, čo nacvičovali deti vo via-
nočnom programe, teraz zrealizovali ich rodičia.. Opäť pod 
vedením Zuzky Böhmovej, ktorá sa ukázala ako skvelá cho-
reografka a Zuzky Lörincovej, na slovo vzatej odborníčky na 
spev. Keď prišiel očakávaný 9. február, veľká sála kultúrneho 
domu sa odela do šiat našich predkov. S ľudovými krojmi spe-
vákov a tanečníkov pomohla pani Denisa. Do tanca a spevu 
hrala „Muzička“. Vystúpenie folkloristov bolo strhujúce. Veď 
niet divu, mnohí z nich si zaspomínali na mladé časy, keď aj oni 
boli členmi mnohých folklórnych súborov a vrteli sa a spievali 
na pódiách po celom Slovensku. Po záverečnom takte sála bu-
rácala potleskom. Hostia sa dlho nedali núkať a pridali sa k už 
roztancovaným účinkujúcim. Na tanečnom parkete by ani myš 
neprekĺzla. Ani jedna blúzka či košeľa nezostala suchá. Vôbec 
nebolo potrebné vyplniť prestávky disco hudbou. „Muzička“ 
hrala o stošesť a dokázala, že sa dá celý večer zabávať pri „ľu-
dovke“. Ba dokonca zablúdila aj do baru, kde pre nedostatok 
miesta tanečnice krepčili na stole a pán Kunst sa ani trošku 
nehneval. 

Zaujímavé boli aj ceny do tomboly. Hádam spomeniem len 
jednu, na ktorú sa zbiehali slinky všetkým. Pečené prasiatko 
však vyhrala rodina Bartovičová a ostatným cvakli zuby na-
prázdno.

Hudba hrala ešte dlho po polnoci a všetci, aj tí mimode-
vínski skonštatovali, že sa dávno tak dobre nezabávali. Buďme 
preto hrdí na naše tradície, ktoré aj vďaka našim devínskym 
nadšencom nezapadajú prachom. Nemáme sa za čo hanbiť! 

A ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o to, že boli ceny 
do tomboly, že bol program, že bolo veselo, že bola dobrá ná-
lada... 

A to, že folklórny ples sa naozaj páčil, dokazuje aj báseň, ktorá 
spontánne vyrástla spod pera „básnického čreva“ Romči Sagu-
lovej:

Zuzke skrsla myšlienka dnes,
že usporiadame v Devíne folklórny ples. 
Preto sa hneď začal nácvik folklóru,
tancovali sme až do úmoru. 
Zapojili sa aj chlapci skvelí,
bo aj oni zanôtiť si chceli. 
Šili sa sukne, spodnice, blúzky,
navliekli si ich nielen Zuzky.
Ale aj Katka, Larisa či Danka
a tancovalo sa až do ránka.
V sále sa veselo spievalo, 
hvizdot prerušil aj kašeľ,
každý si tú správnu nôtu našiel. 
Zistili sme skvelú vec,
že každý z nás je „umelec“.
Husle zneli veselo, fujara tiež,
Nik netváril sa kyselo, na parket rýchlo bež!
Zatancovať si a zaspievať!
Ó, budem odteraz na plesy chodievať.
Aj cez vatru sa skákalo
a do sály sa volalo: „JUCHÚÚÚ.....,
 máme sucho v KRKÚÚÚ!“
Aj Boris sa zapojil,
na oheň polienko priložil. 
Sme tu skvelá parta, 
Ondro, Vlado, Marta. 
Strávili sme krásne chvíle spoločné,
my vieme zabávať sa skutočne!
Zas o rok čakáme aj všetkých Vás.

Príďte medzi nás!!!
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CHYSTÁTE ZABÍJAČKU?

Nezabudnite na nový zákon

V súvislosti s § 23 ods. 1, písm. a) a e) zákona 
č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý na-
dobudol účinnosť dňom 1. februára 2007 a v súvis-
losti s monitorovaním trichinel podľa Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č.626/2004 Z.z. o monitorovaní 
zoonóz a pôvodcov zoonóz, Regionálna veterinár-
na a potravinová správa Bratislava – mesto vydala 
usmernenie, ktoré sa týka ošípaných zabíjaných 
u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu:

Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súk-
romnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvie-
rat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň 
vopred.

 Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej, ktorý vyko-
náva domácu zabíjačku, je povinný túto skutočnosť 
nahlásiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú 
správa Bratislava – mesto najmenej jeden pracovný 
deň vopred v čase od 7,30 do 15,30 hod.

 Chovateľ môže nahlásiť domácu zabíjačku spô-
sobmi: telefonicky: 02/64461210, 02/64461207, pí-
somne: RVPS Bratislava – mesto, Polianky 8, 841 01 
Bratislava (písomnosť musí byť doručená na RVPS 
najneskôr jeden pracovný deň pred stanoveným 
termínom domácej zabíjačky), faxom: 02/64461208 
alebo e-mailom: rvsbao@svssr.sk

Pri nahlásení uvedie tieto údaje: adresu cho-
vateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku, okres, 
plánovaný dátum a približný čas domácej zabíjačky, 
telefónne číslo chovateľa.

Ste občan 
so zdravotným postihnutím 

alebo 
ste dlhodobo nezamestnaný

(minimálne rok)
A CHCETE PRACOVAŤ?

Využite služby 
Agentúry podporovaného zamestnávania 

Aktivita,
 Ožvoldíkova 12, 841 02 Bratislava

tel.: 6541 3969
úradné hodiny: 

pondelok 10.00 – 12.00
utorok      14.00.- 18.00
streda         9.00 – 12.00
štvrtok     14.00 – 18.00

Počítačové 
a prezentačné zručnosti 

pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK organi-
zuje kurzy zamerané na počítačové a prezentačné 
zručnosti pre nezamestnaných ľudí so zdravotným 
postihnutým a pre nezamestnaných uchádzačov o 
prácu nad 50 rokov Kurzy sú bezplatné, absolventi 
dvoch zameraní získajú certifikát, úspešní účastníci 
budú môcť bezplatne absolvovať testovanie a získať 
medzinárodne uznávaný vodičský preukaz na po-
čítače. Organizátor má možnosť prispieť aktívnym 
účastníkom na cestovné náklady. Plánovaný začia-
tok kurzov je marec 2007. Záujemcovia o vzdeláva-
nie sa môžu hlásiť na adrese: 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Pod-
porné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, 
Mlynská dolina, 842 48 BA, tel. 6542 4862; 6029 
5572; fax: 6542 4862, e-mail: info@pozri-esf.sk  
Základné počítačové kurzy
Modul Z1: MS Windows a MS Word pre začiatoční-
kov ● Modul Z2: MS Excel a MS Access pre začia-
točníkov  ● Modul Z3: Internet (e-mail, chat, www, 
ftp)  ● Modul Z4: MS Power Point a prístupný webdi-
zajn pre začiatočníkov ● Modul Z5: Práca s grafikou, 
so zvukom a s videom
Počítačové kurzy pre pokročilých
Modul P1: MS Windows a MS Word pre pokročilých 
● Modul P2: MS Excel a MS Access pre pokroči-
lých ● Modul P3: Elektronické študijné materiály 
a ich adaptácia pre zrakovo postihnutých ● Modul 
P4: Tvorba a testovanie prístupných WWW stránok 
pre pokročilých ● Modul P5: Digitalizácia čiernotla-
če/grafiky a spracovanie vedeckých materiálov pre 
zrakovo postihnutých
Poznámka: Pre ľudí so zrakovým postihnutím je kaž-
dý modul rozšírený o používanie špeciálneho HW a 
SW.
Kurzy zamerané na budovanie prezentačných 
zručností (soft skills kurzy)
Špecifické soft skills pre znevýhodnené skupiny 
potrebné na trhu práce ● Komunikačné zručnosti ● 
Práca s informáciami potrebnými pri hľadaní si za-
mestnania

Protipovodňová 
ochrana mesta 

Analýza povodní a povodňových škôd preukázala nut-
nosť venovať zvýšenú pozornosť protipovodňovej ochrane 
miest. Mestá ohrozené povodňami by mali mať spracova-
ný plán ochrany, ktorý by mal obsahovať:
▪  východiskové predpoklady,
▪  stanovenie inundačných území a stanovenie bez-

pečného režimu ochrany mesta,
▪  protipovodňové opatrenia vo funkčnom a priestoro-

vom usporiadaní a využití územia,
▪  ďalšie protipovodňové opatrenia vyplývajúce z iných 

dokumentov.
Stanovenie inundačných území
Stanovenie povodňového územia je predpokladom 

diferencovanej ochrany a ďalšieho urbanistického roz-
voja miest ohrozených povodňami. 

Pri stanovení bezpečného režimu ochrany mesta je 
potrebné rozlišovať:
▪  územia dlhodobo ohrozené povodňami s režimom 

obmedzenia rozvoja a so stanovenými zásadami 
chovania pri povodniach,

▪  územia dočasne ohrozené povodňami,
▪  územia bez ohrozenia povodňami. 

Zákon Národnej rady SR č. 666/2004 Z. z. o ochra-
ne pred povodňami podľa nebezpečnosti povodňových 
prietokov inundačné územie člení na: 
▪  aktívnu zónu, ktorou preteká povodňový prietok,
▪  pasívnu zónu, ktorú tvorí zostávajúca nechránená 

časť inundačného územia zasahovaná rozlievaním 
vôd mimo koryta vodného toku alebo vzdutím pri 
povodňovom prietoku,

▪  potencionálnu zónu, ktorou je územie ohrozené za-
plavením pri prekročení projektovaných paramet-
rov ochranných opatrení alebo pri poruche vodnej 
stavby.  

(Civilná ochrana 5/2006)

Prepúšťacia fraška 
na MÚ v Devíne

Devínske hlásne trúby sústavne púšťajú do 
éteru zaručené správy o tom, ako som po voľ-
bách nemilosrdne vyhodila všetkých pracovníkov 
nášho miestneho úradu. Dovoľte preto zopár su-
chých faktov na základe dokumentácie nájdenej 
v osobných zložkách prepustených pracovníkov 
– úsudok si spravte prosím sami (bližšie údaje ne-
uvádzam z titulu ochrany osobných údajov).

5. 10. 2006 si vtedajší starosta zavolal na 
pohovor 3 pracovníčky (pre lepšiu orientáciu ich 
nazvime Pracovníčka č. 1, č. 2. a č. 3), ktorým zrej-
me ponúkol bližšie nešpecifikované kumulované 
funkcie. Tieto pracovníčky jeho ponuku odmietli, 
na základe tohto faktu im starosta Jozef Paczelt 
oznamuje, že ich pracovný pomer bude ukončený 
podľa § 63 ods.1 písm.b) Zákonníka práce – dá-
tum ukončenia zatiaľ neurčený.

10. 10. 2006 dostáva výpoveď z dôvodu 
úsporných opatrení, podľa § 59, ods.1 písm.b) 
a podľa § 63 ods. 1 písm.b) Zákonníka práce pra-
covníčka č. 2

16. 10. 2006 prepúšťa J.Paczelt ďalšieho pra-
covníka (č. 4) z rovnakých dôvodov a na základe 
tých istých paragrafov (ten istý text výpovede), ako 
pracovníčku č. 2 (text zo dňa 10.10.2006)

18. 10. 2006 sa rovnakú správu od J. Paczelta 
písomne dozvedá aj pracovníčka č. 3 (dostáva vý-
poveď z dôvodu úsporných opatrení, podľa § 59, 
ods.1 písm.b) a podľa § 63 ods.1 písm.b) Zákon-
níka práce)

6. 11. 2006 prichádza na rad posledný pre-
pustený pracovník (č. 5), ktorý je z úsporných 
dôvodov spolu s pracovníčkou č. 1 prepustený 
k 30.11.2006 (rovnaký text, rovnaké paragrafy 
– § 59, ods.1 písm.b) a podľa § 63 ods.1 písm.b) 
Zákonníka práce)

21. 11. 2006 nachádzame 3 rovnaké písomné 
podania od pracovníkov č. 2, 3 a 4 – sami žiadajú 
J. Paczelta v zmysle § 76, ods.2 Zákonníka práve 
na základe doručenej výpovede o skončenie pra-
covného pomeru ku 30. 11. 2006.

Predposledné dejstvo tejto prepúšťacej frašky 
sa koná 29. 11. 2006 – J.Paczelt vyhovuje žiados-
tiam pracovníkov č. 2, 3 a 4. o skončenie prac. po-
meru, priznáva im nárok na odstupné a konštatuje, 
že výplatu a odstupné im vyplatí do 7. 12. 2006.

Dramatickým vyvrcholením tohto scenára je 
vyplatenie odstupného takto „odídeným“ pracovní-
kom, všetkým spolu v celkovej sume 318.480,- Sk  
(plus riadna mesačná mzda). 

Na scéne zostávajú k 1. 12. 2006 traja pra-
cujúci dôchodcovia, ktorým zmluva končí 31. 12. 
2006, jeden zákonom nariadený „ochranár“, vyso-
ko prečerpaný rozpočet na mzdy a nič netušiace 
miestne zastupiteľstvo. Takýto – podľa názoru 
môjho predchodcu – plne funkčný úrad, som od 
J. Paczelta prevzala 15. 12. 2006.

Nechutný guláš, však? Súhlasím s Vami a ve-
rím, že sa k tejto téme už nebude treba vracať, 
zákonnosť tohto postupu už prešetrujú príslušné 
orgány. Vy si určite radšej nabudúce prečítate na-
príklad „pikošky“ objavené v archívoch... 

                                                                        
                   Vaša starostka
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Kvitnú aj v zime
Tohoročný január nás potešil úsporami 

na kúrení a zimnej údržbe ciest, ale poľno-
hospodárom a záhradkárom spôsobujú aty-
pické teploty u nás v dlhodobom priemere 
najchladnejšieho mesiaca roka starosti. Čo 
ak ich vystriedajú silné holomrazy? Január 
2007 sa zapísal do štatistík ako rekordne 
teplý v celej Európe a na našom území naj-
teplejší od začiatku meteorologických me-
raní. Viac ako inokedy, iste aj v súvislosti s 
nedávnou konferenciou OSN o klimatických 
zmenách, sa hovorí o fenoméne globálne-
ho otepľovania. Zaujíma nielen klimatoló-
gov. S ním súvisiace odchýlky v správaní 
sa predstaviteľov rôznych systematických 
skupín rastlinnej i živočíšnej ríše študujú 
početní biológovia, referujú o nich ochran-
covia prírody. 

Správy o pribúdaní teplomilných dru-
hov v našej flóre, či už ide o splanené 
okrasné rastliny z južnejších častí Európy, 
alebo o početnejšie a bohatšie populácie 
niektorých domácich teplomilných rastlín 
ešte nemusia slúžiť ako dôkaz globálne-
ho otepľovania. Sortiment pestovaných 
a často splaňujúcich rastlín sa v ostatných 
rokoch obohacuje rozsiahlejším dovozom 
semien, aj lokálna mikroklíma sa mení s pri-
búdajúcou zástavbou a s premenou plôch 
prirodzenej zelene na vybetónované a vy-
dláždené parcely. Vysoké januárové teplo-
ty blížiace sa k tým, ktoré meteorológovia 
zaznamenali tohto roku, nie sú výnimkou 
a prognózy ďalšieho vývoja klímy ako aj 
podiel človeka na raste skleníkového efektu 
atmosféry overí čas. Starší občania si iste 
pamätajú viac zím, kedy v januári zakvitli 
liesky, driene, objavili sa bahniatka vŕb, tým 
mladším pripomíname prvý mesiac r. 1998.

V súvislosti s terajším kvitnutím, či po-
kračovaním rastu viacerých druhov drevín 
a bylín v období vegetačného kľudu som 
si znovu prečítala článok Dr. V. Nábělka 
spred vyše 70 rokov Lednová floristika oko-
lí Bratislavy 1936. Autor v ňom vymenúva 
rastliny, ktoré na svojich januárových flo-
ristických exkurziách zaznamenal. Jeho 
zoznam takmer na 90 % súhlasí s našimi 
aktuálnymi záznamami. Dr. Nábělek v ňom 
rozlišuje štyri skupiny druhov, prvú tvoria 
rastliny, ktoré normálne kvitnú v zimných 
mesiacoch napr. imelo biele. Z drevín pest-
ovaných v Devíne upozorňujeme na jazmín 
nahý (Jasminum nudiflorum). Jeho žltými 
kvetmi obsypané konáriky sa dali využiť už 
pri vianočnej kvetinovej výzdobe. Ďalším 
otužilcom je kalina voňavá (Viburnum far-
reri) s bohatými súkvetiami jemne ružových 
kvetov. Do ďalšej skupiny patria druhy per-
zistujúce od jesene, ktoré charakterizoval 
slovami: „ ...rostou ještě a to z milosti mírné 
zimy letošní, která je nestačila zabít“. Takže 
nie je zriedkavosťou nájsť vo voľnej prírode 
kvitnúci rebríček, hlaváč žltkastý, kozobra-
du východnú, na lesných i nelesných sta-

novištiach hluchavky (Lamium), na pesto-
vaných trávnikoch sedmokrásky a púpavy. 
Niektoré trvalky vyháňajú nové výhonky, 
jednoročné a dvojročné rastliny tvoria mla-
dé listové ružice. Skupina pravých jarných 
divorastúcich druhov, ktoré v januári r. 1936 
kvitli v dôsledku teplého počasia predčas-
ne, bola podľa Nábělka obmedzená na 
snežienku a liesku. My sme zaznamenali 
aj kvitnutie prvosienok, ojedinelých fialiek, 
pečeňovníka. V devínskych záhradách, 
kde sme v posledných januárových dňoch 
mohli pozorovať z pôdy sa derúce mladé 
listy cibuľovín, napr. modríc (Muscari), sci-
liek (Scilla), okrasných cesnakov, tulipánov, 
hyacintov a narcisov, bohato rozkvitla typic-
kými sýtoružovými kvetmi odolná bergénia 
z čeľade lomikameňovitých s mäsitými pre-
zimujúcimi listami.V prvom týždni februára 
sa objavili kvety šafránu (Crocus). Pestro-
farebné kvety nepretržite zdobia aj hybrid-
né fialky - „sirôtky“.

Dr. Nábělek vo svojom článku správne 
zdôraznil, že najpočetnejšiu skupinu v zime 
pozorovaných vegetujúcich i kvitnúcich 
rastlín tvoria kozmopolitne rozšírené burin-
né druhy, sprievodcovia človeka a jeho kul-
túr, ktorých nazval „vrabci“ rostlinné říše“. 
Expanzívne zarastajú voľné plochy, ale 
ich život je efemérny a tuhé mrazy nepre-
žijú. Najväčšie fľaky sviežej zelene vytvára 
hviezdica prostredná (Stellaria media) a už 
v jeseni klíčiaca trebuľka voňavá (Anthri-
scus cerefolium), častá je kapsička pasti-
erska. Mrlíkom, lobodám, bažanke ročnej, 
ohnici, peniažteku roľnému, pŕhľave malej, 
ale i prízemným ružiciam vlčieho maku 
sa darí na teplých kompostoviskách. Tam 
možno nájsť aj nápadne oranžovo, prípad-
ne žlto kvitnúci nechtík lekársky, pestovaný 

pre okrasu aj liečivé vlastnosti. Neestetickú 
navážku zeminy a odpadu oproti devínske-
mu cintorínu milosrdne pokryl mladý porast 
viky, v ktorom sa beleli kvitnúce úbory čas-
tej buriny poľnohospodárskych kultúr- paru-
mančeka nevoňavého. Popri cestách a na 
pätách múrov upútajú pozornosť rastliny 
odolného starčeka obyčajného s nenápad-
nými žltými úbormi v plnom kvete. 

Vo vlastnej záhrade i na prechádzkach, 
hoci v najbližšom okolí bydliska, sa možno 
veľa použiť o mrazuvzdornosti jednotlivých 
cudzokrajných druhov drevín, o životných 
stratégiách rastlín, o poistení reprodukcie 
ovocných stromov tvorbou náhradných pú-
čikov. Skúsení záhradkári i milovníci prírody 
môžu svojimi dlhodobejšími pozorovaniami 
prispieť aj k zberu dát o globálnom otepľo-
vaní. Škoda, že neviem, kde skončili pocti-
vo vedené dlhoročné záhradkárske zápisky 
môjho deduška.

Viera Feráková

Výzva
Vážení kolegovia prírodovedci žijúci v 

na šej mestskej časti, spoluobčania úspešní 
záhradkári, chatári, ochrancovia prírody!

Tešíme sa na Vaše príspevky do rubriky 
Z prírody Devína.

Redakčná rada a iste aj čitatelia si že-
lajú, aby bola čo najpestrejšia. Radi vy-
striedame botanické články informáciami 
z iných tématických okruhov. 

Pestovaná vždyzelená trsovitá trvalka 
čemerica čierna (Helleborus niger) na obr., 
kvitne skoro na jar. Niektoré ďalšie druhy 
a krížence napr. čemerica východná roz-
víja kvety koncom zimy.
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ČO SA TO TU DEJE?
„Nech sa páči, vstúpte...“   

Detí ako smetí... Princezné, čarodejníci, červená čiapočka, indián, drak, motýlici  lienky, 
myšky, zajkovia či lenivý študent. Veľa smiechu a džavotu. Malinký s cumľom v ústočkách 
ale aj „veľkí tínedžeri“.  Cukrovinky, nápoje, ceny. Pri vchode všetkých vítal šašo s man-
želkou v dokonalom ustrojení.  Takto to vyzeralo vo veľkej sále našej kultúrnej ustanovizne 
11. februára. Konal sa maškarný ples. Masky sa na pódiu s radosťou predviedli a ešte 
s väčšou radosťou zasúťažili o slad-
ké odmeny. 

Kto prvý dokáže zdolať šišku 
s veľkým kopcom šľahačky? 

Kto zdolá rýchlo 
tri paličky? 

Bude zo mňa pekná múmia? 
Toto je pre mňa hračka!

A v mnohých ďalších súťažiach si 
deti zmerali šikovnosť. Nakoniec 
„pováľali sudy“ a teta Romana 
predviedla excelentnú stojku na 
hlave. Nálada sa ešte väčšmi 
rozprúdila a do tanca strhla aj 
rodičov. 

Komu poďakovať 
za senzačné popoludnie??? 
Kultúrnej komisii, sponzorom 
p. Kunstovej, p.Drobniakovi, p. Schubertovi a p. Cudrnákovi, ale aj 
Vám rodičia, lebo ste nás, Devínčiatka,  sem doviedli. Tešíme sa na 
ďalšie podujatia. (fr.)

....lebo naše deti 
radi čítajú!

ČITATEĽSKÉ 
PREDPOLUDNIE

29. 3. 2007 o 10:00 hod

v malej sále DK

 pre školákov a predškolákov

Milé deti, presný program 

sa včas dozviete!

Vaše tety z kultúrnej komisie

Kultúra 
nielen v Devíne
9., 10., 14., 15.marca 2007 o 19.00 hod. 

● Nová scéna ♫ Na skle maľované 
♪ Réžia: Ján Ďurovčík

16.3., 20.4., 18.5., 15.6.2007 o 19:00 hod. 
● Štúdio L+S, Bratislava ● talkshow Jana Krausa

Bez obáv prosím – verejná nahrávka 
● Cena vstupenky: 495,-Sk

29.3.2007 o 21:00 hod. ♫ Sparx, Bratislava 
♫ Desmod ♪ Cena vstupenky: 100,-Sk

Bludní Holanďania ● výstava potrvá do apríla
Zbierku nizozemského, holandského a flámskeho umenia 

si môžete prezrieť v SNG Esterházyho palác, 
1. a 2. poschodie a v GMB Mirbachov palác, 

Františkánske nám.11

Zberateľská vášeň ● výstava potrvá do 15. 4. 2007
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, 

Františkánske námestie 11 ● slovenské výtvarné umenie 
1957-1970 ● zo súkromných zbierok

Veľkonočné trhy 
marec – apríl 2007● Hlavné námestie ● veľkonočná 

atmosféra ♥ keramické zajace, kuriatka, kraslice, korbáče, 
píšťaly, rapkáče, dekoračné predmety, drevené hračky, 

bábiky, marionety, výrobky zo šúpolia, výšivky, kroje, minerály, 
kamene, šperky a obrázky s náboženskou tematikou ozdoby z 

páleného cesta, malé umelecké predmety, svietniky....

Bude zaujímať  športovcov
31. marec 2007 o 19.30 hod. ● Športová hala Pasienky 

☻ HARLEM GLOBETROTTERS 
☻ Najlepší basketbalový showmani sveta.

Pre domácich kutilov a nielen pre nich
CONECO ● medzinárodný veľtrh stavebníctva 

● INCHEBA ● 20. – 24. marca 2007


