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Všetkým mamám v Devíne

· Ročník 5

V apríli nepochybne dominoval 60. ročník Behu Devín – Bratislava. Na preteky
sa prihlásilo 1495 bežcov, v cieli bolo klasiﬁkovaných 1377 pretekárov.
Takmer 12 kilometrovú trasu presne
o desiatej odštartoval primátor Andrej
Ďurkovský výstrelom z historického
dela.
Aj Devínčania sa aktívne zapojili do
tejto veľkolepej akcie.

prajeme
k májovému sviatku
veľa zdravia, šťastia
a lásky.

Redakcia

Devínsky
strapec

Vinári, zbystrite pozornosť!
Devínskeho strapca
sa môžete zúčastniť i Vy!
Stačí, ak vzorky do súťaže odovzdáte 25. mája o 17.00 na MÚ
a zaplatíte štartovné 100 Sk.
Súťaž sa uskutoční
26. mája 2007 na MÚ.
Program:
10.00 hod. ochutnávka odborníkmi
14.00 hod. vyhodnotenie súťaže
15.00 – 18.00 hod. verejná
ochutnávka – vstupné 100 Sk

Už ste to počuli?
Všetci hovoria,
že v júli – auguste
prebehne súťaž
o najkrajšie
rozkvitnuté
devínske okno.

Veru je to tak.
Je najvyšší čas
vysadiť hrantíky
a hnojiť a zalievať
a hnojiť a zalievať a ...

Do cieľa dobehla i Dr. Soňa Böhmová,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva.
Je Vám šport blízky?
Povedala by som to asi tak, že veľa toho „nenašportujem“, a to hlavne z časových dôvodov. Ale obdivujem športovcov, ktorí majú výborné výsledky svojou
vlastnou tréningovou činnosťou, nie dopingom.
Venovali ste sa aktívne v minulosti nejakému športu?
Ako školáčka som sa asi dva roky aktívne venovala
gymnastike na Interi a dva roky plávaniu.
A čo súčasnosť?
Dnes skôr sledujem výsledky mojich detí, ktoré si každé našlo svoj obľúbený šport. Myslím, že sú úspešné.
Syn bol majstrom SR v džude a dcéra v lukostreľbe.
Najmladší sa ešte len hľadá. Občas ako rodina spolu
lyžujeme, plávame, alebo chodíme na turistiku.
Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste štartovali na 60.
ročníku Behu Devín Bratislava?
Keď minulý rok pod našimi oknami prebehli húfy ľudí,
skrsla vo mne myšlienka skúsiť to. Obdivovala som
všetkých, ktorí túto trasu zdolali a dohodli sme sa
s dcérou, že možno na ďalší rok v tom dave budeme
aj my.
Bola to Vaša premiéra?
Bolo to po prvýkrát a dúfam, že nie posledný.
Mali ste špeciálnu prípravu alebo tréning?
Na tréningy nebolo veľa času. Občas, asi tak raz za
dva týždne, som si zabehla popri Morave dva kilometre. Pred zápisom na beh som zistila najhorší čas aký
bol minulý rok a vyskúšala som si túto trasu prebehnúť.
A čo sa týka špeciálnej prípravy, tú mi poradili priatelia.
Spočívala asi v tom, že sa musím dobre vyspať, príjemne naladiť, nejesť dve hodiny pred štartom a určite
si obliecť tričko s logom „Za krajší Devín”, potom by to
už malo ísť samé.
Vaše pocity tesne pred štartom?
Poviem úprimne, boli to dosť veľké nervy. Hlavou mi
vírili mnohé myšlienky: dosiahnem cieľ? nebudem blo-

kovať dopravu ako posledný účastník? Nič také sa našťastie nestalo.
Platí všeobecne „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Vám sa podarilo zdolať celú takmer dvanásťkilometrovú trať. Aké boli Vaše pocity v cieli?
Zdolať samu seba bol úžasný pocit. Celé toto podujatie bolo naozaj charizmatické. Na trase ste mohli vidieť
všeličo. Napríklad ako úplne starí ľudia predbiehajú
unavených mládežníkov. Manželov, alebo možno iba
priateľov, ako sú priviazaní k sebe o ruky gumičkou
a ako sa povzbudzujú, alebo starého dedka účastníka behu, ktorému šesť vnúčat s rodinou fandí a kričí
„Dedo do toho, nevzdaj to!”
Čo by ste na záver odkázali našim čitateľom?
Dámy z Devína, ktoré sa na to cítia, by som pozvala
na ďalší ročník. Príďte vytvoríme dobrú partiu, pretože
viacerým sa nám pobeží ľahšie. Urobme niečo pre svoje zdravie! Krajšie trasy, ako sú v Devíne na tréningy
behu pri rieke Morave snáď ani nepoznám.
Na záver by som
rada ešte raz
každého Devínčana chcela povzbudiť. Zúčastnite sa ďalšieho
ročníka Národného behu, lebo
atmosféra, ktorá
tu vládne a pocit
šťastia v cieli sú
perfektné. Športu zdar!

Ďakujem za
rozhovor. fr
foto: fr
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
5. riadne zasadnutie, 3. apríl 2007
Uznesenie č. 46/2007
MZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení bez
pripomienok.
Uznesenie č. 47/2007
MZ súhlasí s vytvorením likvidačnej komisie v zložení: predseda: Ján Lörinc, členovia: Terézia Lachkovičová, Milan Zigmund a schvaľuje likvidáciu vyradeného majetku.
Uznesenie č. 48/2007
MZ dopĺňa plán kontrolnej činnosti od 01.01.2007 do
15. 5. 2007 o bod: ,,Kontrola vyťaženosti a náplne
práce referentov na jednotlivých referátoch MÚ.“
Uznesenie č. 49/2007
MZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní právnych služieb
medzi Mestskou časťou Bratislava – Devín a JUDr.

Začiatok je dobrý, treba pokračovať!
My starší si určite spomenieme na klasický vtip
rádia Jerevan:
Otázka nespokojného poslucháča:
„Kedy bude lepšie?“
Odpoveď rádia: „Už bolo!“
Bolo by to na usmiatie aj nás pre nespokojných
Devínčanov, keby sme si aj my nekládli tú istú otázku
– Kedy bude lepšie v Devíne? Žiaľ, v našom prípade
neplatí ani odpoveď – Už bolo.
Nie, nechcem šíriť pesimistické správy, skôr
opačne, chcem vyzdvihnúť všetko to pozitívne, čo sa
za toto krátke obdobie od volieb uskutočnilo, poukázať na vynaloženú námahu nás všetkých (nie len volených zástupcov), zhrnúť doterajšie úspechy, priniesť
optimistickú víziu do ďalších dní, mesiacov či rokov.
Na posty starostu a poslancov sa vďaka Vašim
hlasom dostali ľudia, ktorí majú Vašu dôveru, ľudia,
ktorí sú ochotní vynakladať nemalú námahu a majú
schopnosti, aby vedeli hľadať a aj dokázali nachádzať
prospešné riešenia. To je dobrá správa.
Doterajšia činnosť na miestnom úrade, či priamo
v zastupiteľstve MČ Devin, to jednoznačne dokazuje.
Kolaps, ktorý vznikol nezodpovedným prepustením
zamestnancov MÚ bývalým štatutárom je zažehnaný, ﬁnančné podlžnosti z hospodárenia v roku 2006
sa postupne daria uhrádzať (uhradila sa faktúra za
opravu škôlky cca 480 000,- Sk, z príjmov roku 2007
sa vyplatili mzdy zamestnancom MÚ a škôlky za december 2006 a ďalšie väčšie či menšie ﬁnančné položky). Dnes už iba hľadáme spôsob a ﬁnančné zdroje na
uhradenie faktúry za spoločný stavebný úrad, minuloročná faktúra vo výške 430 000,- Sk nebola uhradená.
Po schválení záverečného účtu za rok 2006 nebude
problém, aby sme aj túto podlžnosť uhradili. Toto sú
tiež dobré správy!
Ako jedna z prvých vážnych úloh pre miestne zastupiteľstvo bolo zostavenie a prijatie krízového rozpočtu na rok 2007. Krízový stav v našej mestskej časti
ako aj nútená správa pretrváva naďalej, takže zostavenie krízového rozpočtu prešlo do kompetencie núteného správcu. Návrh rozpočtu zostavený poslancami
MZ bol prerokovaný a odobrený na Ministerstve ﬁnancií SR a podpísaný núteným správcom. Rozpočet,
vzhľadom na možnosti, ktoré v nútenej správe máme,
je dobrý. Našli sa peniaze v dostatočnej miere na to

Miriam Vrešťálovou s týmito zmenami:
1. V článku I. bod 5: Okrem bodu 2,3 tohto článku
poskytne advokát na písomné požiadanie klienta
(požiadavka môže byť doručená aj prostredníctvom
elektronickej pošty) aj ostatné právne služby a právnoporadenskú činnosť.
2. V článku VI. Bod 2: Výpovedná lehota je 1 mesiac
a začína plynúť.......
3. Článok VIII. Opraviť na článok VII.
4. Z článku VII. Vypustiť bod 5.
Uznesenie č. 50/2007
MZ žiada starostku MČ v spolupráci s magistrátom
hl. m. SR Bratislavy doriešiť nájomné vzťahy k budove pod amﬁteátrom a následne v spolupráci s komisiou územného plánovania, výstavby a životného
prostredia MČ Devín zadeﬁnovať regulatíva rekonštrukcie a funkčného využitia tejto budovy s cieľom
jej využitia v prospech podpory turistického ruchu na
Devíne a následne osloviť potencionálnych investonevyhnutné pre chod Devína, no naviac sú zdroje i pre
podporu sociálne odkázaných spoluobčanov, podporu
kultúrnej a športovej činnosti či vylepšovania podmienok v škôlke.
Na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva
bol schválený Plán konsolidácie hospodárenia MČ
Devín. Ten plán konsolidácie, ktorý bývalé orgány samosprávy v Devíne nevedeli prijať od zavedenia nútenej správy. Plán konsolidácie tak, ako bol schválený
zastupiteľstvom, bol bez pripomienok prijatý i Ministerstvom ﬁnancií SR.
Čo podstatné je obsiahnuté v tomto konsolidačnom pláne:
1. MČ Devín bude hospodáriť s maximálnou šetrnosťou. Jednou z možných úspor je zníženie nákladov na nútenú správu. (MČ listom požiadala
MF SR o zníženie časového úväzku núteného
správcu a tým i zníženie mzdových nákladov.)
2. MČ sa zaväzuje permanentne oddĺžovať svojich
veriteľov – minimálne 100 000,- Sk ročne
3. MČ nebude predávať vlastný a ani zverený majetok. (K predaju majetku by mohlo prísť iba v
prípade, že z bežných rozpočtových príjmov, by
sa nedokázalo vyčleniť na oddĺženie minimálne
100 000,- Sk.)
4. MČ podnikne opatrenia na zvýšenie výnosov
z nájmu pri novouzatváraných zmluvách.
5. MČ v súčinnosti s magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy aktívnymi rokovaniami s veriteľmi bude
hľadať spôsob zníženia dlhu MČ Bratislava – Devín.
A to sú tiež dobré správy!
Ak by som ďalej už nepokračoval, vyznelo by
to naozaj optimisticky a všetci by nám Devínčanom
mohli iba závidieť. No reálny obraz devínskej skutočnosti má i temnejšie farby. Tie, ktoré nám skutočne
nikto nezávidí.
Výška našej zadĺženosti je tak veľká, že nie je
v našich silách sa jej zbaviť. Zadĺženosť sa ročne zvyšuje o desiatky miliónov Sk. Vlastný majetok Devína je zanedbateľný. Vzhľadom na zavedenie nútenej
správy sme odrezaný od podporných zdrojov EÚ. Devín, pre svoju atraktívnosť sa stal želaným sústom pre
viaceré investičné spoločnosti ...
V nasledujúcom čísle Devínčana: Dlh náš každodenný ...
I. Kolek, poslanec a predsedsa FK

rov s ponukou takejto rekonštrukcie.
Uznesenie č. 51/2007
MZ zvoláva verejné zhromaždenie občanov mestskej
časti Bratislava – Devín na deň 17. 4. 2007 o 18,00
hod. vo veľkej sále Domu kultúry.
Uznesenie č. 52/2007
MZ schvaľuje navýšenie mesačného príspevku rodičov detí v MŠ v Devíne z doterajších 225 Sk na
300 Sk od 1. 5. 2007
Uznesenie č. 53/2007
MZ schvaľuje nákup nového PC v cene do 30 000 Sk.
Uznesenie č. 54/2007
MZ schvaľuje podpísanie predloženej dohody o uznaní záväzku a splátkovom kalendári medzi dlžníkom
Ing. arch. Martinom Sarvašom a veriteľom Mestskou
časťou Bratislava – Devín.

OZNÁMENIE
o zriadení zberného dvora
na biologický odpad
Miestny úrad MČ BA – Devín zriadil
od 14. 4. 2007 zberný dvor na
biologický odpad
vo dvore požiarnej zbrojnice
v mestskej časti BA – Devín.
Občania môžu do kontajnera priniesť
VÝLUČNE
bioodpad zo svojich záhrad
(tráva, konáre, lístie...).
Služba je bezplatná.
Zberný dvor bude otvorený počas
sezóny vždy
v stredu 13.00 – 18.00 hod.
v sobotu 10.00 – 16.00 hod.

29 cez víkend
DPB zaviedol nový spôsob premávky víkendových spojov na linke 29. Linka 29
bude bude premávať podľa špeciálneho
cestovného poriadku, pričom odchody budú zabezpečované iba v dňoch,
ktoré vopred určí dopravný dispečing.
Premávku spojov na linke 29 bude najviac ovplyvňovať vývoj počasia. Ak bude
priaznivé, je predpoklad, že do Devína
príde množstvo turistov a linka 28 by kapacitne nestačila, tak bude vypravená aj
linka 29. Aktuálnu premávku linky 29 cez
víkend je možné zistiť na stránke www.
imhd.sk v sekcii Cestovné poriadky,
na telefónom čísle dopravného dispečingu 02/5950 5555, alebo prostredníctvom mobilného telefónu na adrese
wap.imhd.sk.
(Michal Baculák)
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Len v máji nestačí
Jasné, reč je o láske. Akoby človek musel o ňu zakopávať, kamkoľvek sa v máji pohne. Ide máj, láska musí byť. Má predsa toľko
podôb. Ak by ste si náhodou neboli istí – len internet v slovenčine
ponúka približne 5 220 000 spojení s týmto magickým slovkom.
Nechajme však štatistiky bokom a prizrime sa, čo vie o láske Devín.
O tej najmocnejšej, pudovej, živočíšnej rozpráva rok čo rok nádherný príbeh príroda okolo nás. Stačí vyjsť pred dom, otvoriť srdce
a vnímať ju všetkými zmyslami. Počúvať žabie klebety z mláky pod
hradom, novinky štebotané rečou vtákov či plnými dúškami vdychovať rozkvitajúce posolstvo . Aj o tej našej ľudskej láske by lúky
naokolo mohli rozprávať.... Som rada, že sa vy, Devínčania za svoje
city nehanbíte. Svoj vzťah k Devínu prejavilo vyše 500 z vás podpisom petície proti výstavbe, ktorá by túto lokalitu pripravila o jej
jedinečnosť. Poslanci toto vaše jasné NIE plánovanému sídlisku priložili ku podaniu na prokuratúru takže čakáme, aké bude stanovisko
prokurátora. Lásku k Devínu denne cítim aj z vašich upozornení na
neporiadok, na neprimeranú rýchlosť áut rútiacich sa po našej hlavnej ulici či z ponúk na pomoc pri riešení každodenných problémov.
Vaša podpora nás na úrade ku mnohému motivuje. Podarilo sa nám
vyriešiť problém bioodpadu, ktorý môžete dvakrát do týždňa priniesť
zadarmo do kontajnera umiestneného na hasičskom dvore. „Vylobovali“ sme obnovené cestné dopravné značenie, rokujeme o zrkadle
v nebezpečnej zákrute na začiatku obce a o retardéroch na hlavnej
ceste. Prijali sme konsolidačný plán, ktorý síce nerieši zadĺženosť
Devína, ale jeho prijatie bolo podmienkou uzatvárania nájomných
zmlúv či prípadného predaja (už len zvereného) majetku. Hľadáme
riešenie pre stavebný úrad, ktorý budeme musieť zriadiť v krátkom
čase priamo v Devíne a denne riešime množstvo iných problémov,
ktoré vás trápia. Za tým všetkým je náš spoločný vzťah k Devínu.
Neviem, či je to láska, viem však, že mať ho iba v máji nestačí.
S láskou Vaša starostka@devin.sk
„BABINEC“ – 25. mája 2007 o 19.00 hod. – na MÚ

Milí Devínčana,
srdečne Vás pozývame na benefičný koncert
JEDEN ZA VŠETKÝCH,
VŠETCI ZA JEDNÉHO,
ktorý pre Vás opäť pripravili UMELCI DEŤOM.
Príďte si pozrieť naživo svoje hviezdy!!!
13.mája o 17.00 na Deň matiek
v DK Devín pre Vás vystúpi
SISA SKLOVSKÁ, KARIN OLASOVÁ,
MARTA POTANČOKOVÁ,
PETER CMORÍK, ROBERT MIKLA,
IVAN ŠTROFEK a mnohí ďalší.
Vstupné na koncert je 180 Sk.
Deti do 8 r. majú vstup voľný.
Lístky si môžete zakúpiť v DK alebo
na sekretariáte MÚ Devín.
TEŠÍME SA NA VÁS!
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VAŠE PROBLÉMY
NA NAŠE HLAVY
OTÁZKA: Prosím o vysvetlenie, ako možno trvalý pobyt získať a radu, čo všetko
si musia títo občania vybaviť.
ODPOVEDÁ: legislatívno-právna komisia:
Ako na úvod by som Vám najskôr chcela bližšie ozrejmiť pojem trvalý pobyt,
a teda čo sa pod ním chápe. Pod trvalým pobytom rozumieme pobyt občana, ktorým
spravidla je jeho stále bydlisko na území Slovenskej republiky. Je možné mať ho
v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu.
Každý občan môže mať v rovnakom čase len jeden trvalý pobyt. Občania sa
na pobyt musia prihlásiť v obci, t. j. na Obecnom prípadne Mestskom úrade. Ak sa
jedná o mesto Bratislavu, alebo Košice, v jeho príslušnej mestskej časti. V prípade
Devína, ktorý patrí pod mestskú časť Karlova Ves na Miestnom úrade Karlova Ves,
konkrétne na oddelení ohlasovne pobytu občanov ( t.j. na adrese nám. sv. Františka
8, Bratislava, t.č. 65 42 99 62).
Pri prihlasovaní občanov na trvalý pobyt sa postupuje podľa zákona č.253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky. Občania sú tak pri prihlasovaní na príslušnom úrade povinní predložiť:
a) platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze; v tom prípade ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list
tohto dieťaťa,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom
občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace ( je to v tom prípade, ak nemáte občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší
ako tri mesiace (t.j. výpis z listu vlastníctva, pričom nevyžaduje sa, aby bol
použiteľný na právne úkony)
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej
časti. Toto potvrdenie musí pri tom obsahovať také náležitosti aké sa uvádzajú pri vyplňovaní prihlasovacieho lístku. Potvrdenie sa vyžaduje taktiež
od nájomcu ak je budova prípadne jej časť v nájme.
V prípade, že by však išlo o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, prihlásenie nájomcu, a tento má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými
spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, alebo ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím
podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na
trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne sa takéto potvrdenie n e v y ž a d u j e.
Ak sa jedná o občana mladšieho ako 15 rokov alebo o občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt, môže túto
povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
Po predložení uvedených dokladov pracovníčka príslušného úradu vyplní prihlasovací lístok, ktorý je každý občan povinný podpísať.
Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa vyššie uvedeného, prihlási sa na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Adresa sídla obecného
úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov ako aj na účely zápisu do zoznamu
voličov.
Ak sa občan prihlasuje na trvalý pobyt, pričom v tom istom čase má stále trvalý
pobyt niekde inde pracovníčka úradu súčasne vyplní odhlasovací lístok, ktorý občan
musí podpísať.
Odhlasovací lístok bude následne príslušným úradom doručený obci, v ktorej
mal občan trvalý pobyt do toho času.
V prípade, ak občan splní všetky podmienky uvedené v zákone ako aj na prihlasovacom lístku, bude prihlásený na trvalý pobyt a bude mu vydané potvrdenie
o zmene trvalého pobytu.
Toto potvrdenie spolu s dvoma fotkami, 150,- Sk kolkom a starým občianskym
preukazom musí predložiť v lehote 30 dní na Okresnom riaditeľstve PZ, oddelenie
dokladov (v prípade Devína na adrese ul. Schneidera Trnavského 1 Bratislava, t.č.
0961034416), kde mu bude vydaný nový občiansky preukaz.
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V sobotu, 24. marca, sa v kultúrnom dome zišlo niekoľko malých a veľkých školákov, aby si
spríjemnili upršaný deň a rozšírilo svoj obzor.
Čitateľské predpoludnie otvorila pani Pavlína
Rumanovská z knižnice. Porozprávala deťom
ako a kde sa rodí kniha. Vysvetlila našim ratolestiam, prečo je dôležité čítať, ako si čítaním cibríme jazyk, rozširujeme slovnú zásobu, zlepšujeme
vyjadrovanie a zbierame nové vedomosti. Pani
Rumanovská rozprávala tak presvedčivo, že hádam aj Kubko, ktorý pri otázke - čo si predstavujeme pri čítaní - odpovedal: „Ja teda nič!“ bol
nakoniec iného názoru.
Ako vznikajú ilustrácie, prezradila naozaj kompetentná dáma, a to Gabika Luptáková, ktorá
predstavila svojho otecka Jána Černého, známeho ilustrátora. Jeho ilustrácie v knihách Rozprávky z kúzelného mlyna či Živá voda naozaj zaujali.
Gabika pútavo rozprávala o živote ilustrátora
i o jeho nevšednej práci. Prezradila, že knihu Svet
okolo nás zdobí až 1500 obrázkov. Deti s úžasom
zvolali: „To musel maľovať celý deň!“
Zo zelenej knihy rozprávok od Ľubomíra Feldeka prečítala rozprávku Vražda na Rolandovom námestí Hanka Gajdošová. V umeleckom
prednese nezaostávala ani Andejka Mrázová.
Vybrala rozprávku O ježibabe, ktorá nechcela
byť dobrá. Paľko Mráz zasa načrel do kratšieho literárneho útvaru. Bájka Pútnici a medveď
naozaj nadchla a na mravnom ponaučení, ktoré vyplýva z bájky Muchy sa schuti zasmiali aj
prítomní dospelí. Ďakujeme kultúrnej komisii za
takto milo strávený čas.
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...lebo
naše deti
radi
čítajú!

foto a text: fr

Kontaktný bod
Rady mládeže Bratislavského kraja
v Mestskej časti – Devín
Rada mládeže Bratislavského kraja pozýva deti a mládež
ako aj širokú verejnosť Mestskej časti Devín na stretnutie
22. mája o 17.00 v Zasadačke Mestského úradu Devín.
Cieľom stretnutia je nadviazanie spolupráce s Radou mládeže Bratislavského kraja, ktorá združuje detské a mládežníckej organizácie (19) a spolupracuje so všetkými detskými a mládežníckymi organizáciami v Bratislavskom kraji
a chce Ti ponúknuť rôzne záujmové a vzdelávacie aktivity
ako aj možnosť stať sa členom, či aktivistom nejakej organizácie. Tie si môžeš pozrieť aj na webe RMBK www.rmbk.
mladez.sk (O Rmbk). Členské organizácie alebo Organizácie v Bratislavskom kraji, kde okrem kontaktu nájdeš aj popis o ich činnosti. RMBK Ti môže sprostredkovať stretnutie
organizácie v mestskej časti Devín, podľa Tvojho výberu.
Informácie o organizáciách a aktivitách budú tiež k dispozícii na Mestskom úrade Devín v Zasadačke. RMBK chce
takto získať aktivistov, ktorí budú aktívne spolupracovať

v nadväzovaní kontaktov s deťmi a mládežou v Mestskej
časti Devín a organizáciami ako aj pri poskytovaní informácií o rôznych aktivitách a mládežníckej participácii v rámci
mestskej časti a regiónu Bratislavy. Projekt, ktorý RMBK
realizuje pod názvom Kontaktný bod miestnej administratívy chce vytvoriť väčšie možnosti mladým ľuďom na
aktívnu participáciu, rôzne dobrovoľníckej aktivity, možnosti
sebarealizácie, spoluprácu pri rôznych projektoch a ďalšie.
Cieľom Kontaktného bodu sú informačno-poradenské
služby deťom, mládeži, verejnosti a zapojenie mladých
ľudí do činnosti a projektov organizácií v spolupráci
s mestskou časťou, hlavných mestom, VÚC ako aj tvorba
miestnej a regionálnej koncepcie starostlivosti o deti
a mládež, s aktívnou participáciou mladých ľudí na lokálnej a regionálnej úrovni so zastupiteľstvom mladých ľudí
v orgánoch mestskej časti, hlavného mesta a VÚC.
Súčasťou Kontaktného bodu je prezentácia prostredníctvom webu Mestskej časti Devín, samostatného odkazu na deti a mládež Devín, kde budú napr. sústredené
kontakty na detské a mládežnícke organizácie v Mestskej
časti Devín, záujmové združenia, športové kluby a ďalšie,
pozvánky na podujatia, kalendárium o činnosti organizácií,
klubov, záujmových združení, ktoré budú tiež uvádzané
v rámci aktualít Mestského úradu a miestnom spravodajcovi.
V rámci odkazu bude tiež k dispozícii elektronický dotazník potrieb detí a mládeže v Mestskej časti Devín

a elektronická pošta s adresátom na Kontaktný bod
a Radu mládeže Bratislavského kraja, ktorá v spolupráci
s deťmi a mládežou a Miestnym úradom bude sústreďovať
pripomienky detí a mládeže, verejnosti a predkladať ich
pracovníkom jednotlivých Oddelení miestneho úradu ako aj
miestnym poslancom prostredníctvom komisií a delegovaných zástupcov na prerokovanie.
Kontaktný bod bude mať samostatnú kanceláriu s otváracími hodinami, v ktorej budú sústredené propagačné
materiály organizácií a ďalších subjektov s pozvánkami na
podujatia ako aj dotazníkmi potrieb detí a mládeže Mestskej
časti Devín. Dobrovoľníci Kontaktného bodu budú poskytovať verejnosti, deťom a mládeži poradensko-informačné
služby prostredníctvom internetu a propagačných materiálov jednotlivých organizácií.
Kontaktný bod sa tak stane priestorom na aktívnu participáciu mladých ľudí v rámci regiónu a aktívne podieľanie sa
na zlepšovaní podmienok v oblasti záujmových aktivít detí
a mládeže, zamestnanosti, bývania a zdravého životného
štýlu.
Koordinátorom Kontaktného bodu je Rada mládeže Bratislavského kraja, ktorá oslovuje a spolupracuje
s miestnym úradom, detskými a mládežníckymi organizáciami a ďalšími subjektami.
V rámci mestského úradu bude v rámci Informačnej tabule
upútavka na Kontaktný bod s aktivitami pre deti a mládež
a schránka na pripomienky detí, mládeže, verejnosti.

Aj táto žabka sa prizerá z fúrika v jednej z devínskych záhrad,
ako postupujú prípravné práce na DEŇ DEVÍNSKYCH ZÁHRAD.
Ak hľadáte inšpiráciu, alebo sa chcete len tak pokochať, príďte 6. mája 2007 nazrieť do
niekoľkých záhrad v Devíne, ktoré budú pre Vás otvorené v čase od 10.00 – 14.00 hod.

Na uvedených adresách Vás radi privítajú a poradia:
Korunská ul. – Dolné Koruny (p. Drobniak), Osadová ul. – Dolné Koruny (p. Schubert),
Kozičova 9 (p. Fridrik), Kozičova 12 (p. Baculák), Kremeľská 12 (p. Čibová), Kremeľská 49 (p. Hanzelová).
Záhrady, do ktorých Vás majitelia pozývajú, budú označené.
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Jarné kvety –
– balzam na dušu
Kým letné kvety zahýria v celej škále svojich
farieb a vôní, jar nám prináša z nej veľmi reprezentatívnu ukážku. Máločo sa vyrovná zázraku
prebudenia prírody, kráse kvitnúcich stromov,
okrasných cibuľovín s nádhernými, často ešte
v zeleni listov neukrytými kvetmi, pestrofarebným
kobercom drobných kvietkov jarných skalničiek.
Aj medzi divorastúcimi v marci a apríli kvitnúcimi druhmi sa nájdu viaceré z tých najobdivovanejších. Niektoré sa aj pestujú pre okrasu vo
viacerých kultivaroch.
My Bratislavčania, najmä obyvatelia mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka máme tú výhodu, že mnohých vzácnych
predstaviteľov teplomilnej ﬂóry Slovenska môžeme obdivovať blízko svojho bydliska, na Devínskej Kobyle v rovnomennej národnej prírodnej
rezervácii.
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zriedkavým výskytom v teplomilných porastoch a v území dlhodobo nezvestný hadinec červený (Echium russicum). Piatym
druhom je na Slovensku kriticky
ohrozená lindernia puzdierkatá
(Lindernia procumbens), nenápadná drobná rastlina vyskytujúca sa, na rozdiel od predošlých
na vlhkých stanovištiach, v rastlinných spoločenstvách riečnych
náplavov a obnaženého dna
vodných nádrží, nedávno novozaznamenaná na Sedlačkovom
ostrove pri Devínskom ramene
Dunaja aj západne od Sihoti.
5 zo 42 je na tento malý kúsok
Slovenska slušné číslo.
Štátna ochrana prírody i dobrovoľní ochrancovia sa snažia
udržiavať priaznivý stav ohrozených biotopov
v okolí Bratislavy. Mnohé nebezpečne zarastajú
náletovými drevinami a expanzívnymi vysokosteblovými trávami. Zatiaľ, čo na svahoch Devínskej Kobyly, kde sa realizovali v rámci programu
starostlivosti o chránené územie manažmentové
zásahy, sa rozsvietili stovky hlaváčikových slniečok,
na tých zarastených
stráňach
jeho žlté hlávky
iba kde-tu prerazia
cez vrstvu starej
trávy. Pri tak rozsiahlych plochách
sekundárnych travinno-bylinných
porastov
treba
selektovať, ktoré
z nich udržiavať
kosbou (myšlienku
obnovenia pastvy
sa zatiaľ nepodarilo v Devíne uviesť
do života) a ktoré
ponechať prirodzenému vývoju rastlinných spoločenstiev.

Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
Ku druhom veľmi dekoratívneho vzhľadu,
ktoré na jar snáď najviac vzbudzujú pozornosť
návštevníkov patria poniklece: p. veľkokvetý
(Pulsatilla grandis) a p. lúčny český (P. pratensis
subsp. bohemica), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), kosatec nízky (Iris pumila). Už aj na stránkach predošlých ročníkov Devínčana sa o nich
písalo, preto snáď ani nie je treba osobitne zdôrazňovať, že všetky tieto nádherné rastliny sú
ohrozené a chránené. Poniklec veľkokvetý je
jedným z druhov uvedených v zozname druhov
európskeho významu, ktoré Európska komisia
vybrala v súlade so Smernicou Rady 92/43 EHS
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín pre ciele vytvorenia
sústavy chránených území Natura 2000. V súčasnosti sa v rámci Európskej únie chráni 434
druhov cievnatých rastlín, z tohto počtu sa na
Slovensku eviduje 42 (2 z nich sú považované za
v súčasnosti vyhynuté) a 9 machorastov. V okolí
Devína okrem spomínaného ponikleca je to klinček včasný Lumnitzerov, s ktorým sme v čase
jeho kvitnutia čitateľov Devínčana už zoznámili,
ďalej zástupca čeľade vstavačovitých jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) so
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Tarica skalná (Aurinia saxatilis)
zjari rozkvitá kosatec nízky, iba do 20 cm vysoká
trvalka, ktorá na skalnatých i trávnatých stanovištiach od južných svahov Devínskej Kobyly po
Sandberg a Štokeravskú vápenku láka k obdivu
bohatými trsmi rastlín s ﬁalovými, žltkastými až
žltými, zriedkavo svetlolilavými alebo ružovkastými kvetmi, neskôr sa v lesostepnej časti zaskvie podstatne vyšší. Bez ohľadu na priebeh
zimy a začiatok vegetačného obdobia do polovice apríla vždy ožltí sivú devínsku hradnú skalu taričník skalný, známejší pod názvom tarica skalná
(Aurinia saxatilis), ktorá sa páčila už štúrovcom
na ich historickom stretnutí. Nižšie položené lokality Devínskej Kobyly sú v apríli akoby zahalené
bielym závojom. Je utkaný z tisícov kvetov mahalebky – čerešne mahalebkovej (Cerasus mahaleb). Nad jej väčšinou krovité exempláre alebo
nízke stromy vyčnievajú kvitnúce divé hrušky, čerešne i jablone. Drevo mahalebky vonia kumarínom, využívalo sa na výrobu fajok, a v susednom
Rakúsku sa preň plantážnicky pestovala.
Pri pohľade na všetku tú jarnú nádheru a rozžiarené tváre všetkých, s ktorými som mala to potešenie zdieľať prechádzku na Devínsku Kobylu
na vlastných pocitoch povrdzujem, že príroda je
zdrojom estetických zážitkov i obnovy fyzických
a psychických síl. Tešme sa viac z tohto zdroja,
ale nezabúdajme, že je ohrozený.
V súčasnom období i na Slovensku neziskové organizácie v spolupráci s obcami a rôznymi
partnerskými inštitúciami realizujú projekty ﬁnancované z fondov programu Európskej komisie
Life-Príroda. Ich súčasťou sú rozličné revitalizačné opatrenia, zlepšenie podmienok pre najmä
kriticky ohrozené druhy rastlín a živočíchov, ako
aj rôzne formy vzdelávania občanov. K zvýšeniu verejného povedomia obyvateľstva smerujú
i prednášky, exkurzie, tvorba a obnova náučných
chodníkov.
Status nútenej správy Devína nám neumožňuje sa o túto ﬁnančnú podporu uchádzať. Avšak
naše vlastné ohľaduplné správanie sa v lese,
či na rybačke pri Morave, na cyklistickej trase,
ani upozornenie adresované prípadným nedisciplinovaným návštevníkom turistami tak hojne
navštevovanej našej mestskej časti predsa nič
nestojí.
Viera Feráková

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
Kým kvitnutie poniklecov a hlaváčikov už doznieva, kosatce sú ešte v plnej paráde. Najskôr

K ochrane prírody a estetickejšiemu životnému prostrediu smeruje aj úsilie miestneho zastupiteľstva. Pribudli nádoby na odpadky a kontajner OLO na zelený odpad v hasičskom dvore
snáď pomôže zastaviť vznik nepekných skládok
v prirodzených porastoch okolo obľúbených prechádzkových a cyklistických trás.
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Národný krst štúrovcov
na Devíne
V živej pamäti starších i mladších pokolení Slovákov
sa zachovala a veríme, že ešte stále rezonuje vychádzka
mladých štúrovcov na Devíne 24. apríla (na Jura) 1836.

Toto svätenie „národného sviatku“, ako ho sami charakterizovali, ostalo pre jeho účastníkov pamätným doslova na
celý život nielen pre celú mimoriadnu atmosféru, v ktorej
sa konalo, ale aj preto, že na záver každý prijal k svojmu
krstnému menu symbolické národné slovanské meno,
ktoré mu malo stále pripomínať jeho slávnostný sľub
slúžiť svojmu národu. Hlavným prameňom, z ktorého sa
dlho čerpalo a ešte stále čerpajú naše vedomosti o tejto
významnej udalosti, bol až donedávna predovšetkým jej
obšírny a najmä sugestívny opis v životopise Ľudovíta
Štúra od jeho blízkeho priateľa a spolubojovníka Jozefa
Miloslava Hurbana, uverejňovanom v obnovených Slovenských pohľadoch v rokoch 1881 až 1884. Okrem toho
aj stručné zmienky v dobovej korešpondencii, najmä v
listoch Ľ. Štúra a v iných materiáloch. No Hurban písal
svoje rozsiahle a, žiaľ, nedokončené dielo až na sklonku života, v poslednom období svojej literárnej tvorby.
A hoci sa mu podarilo zhromaždiť rozsiahly autentický
dokumentárny materiál, mnohé udalosti a veci vykladá a
hodnotí hlavne na základe svojich životných skúseností a
spomienok na dávno zašlé časy. Z uvedených prameňov
sa dozvedáme najmä o tom, ako sa vychádzka na Devín
organizovala, kto a o čom tam rečnil, čo sa recitovalo a
spievalo. Tiež o prijímaní životných hesiel a národných
slovanských mien i o hlbokom citovom pohnutí a dojmoch, ktoré toto všetko u prítomných vyvolalo. Prípravy

Rok 2007 vyhlásili na pôde
Národnej rady SR za
Rok Jozefa Miloslava Hurbana.
Takto si Slováci slávnostne
pripomínajú 190. výročie narodenia
tohto významného predstaviteľa
štúrovskej generácie a prvého
predsedu Slovenskej národnej rady.
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na „výlet“ sa konali tajne a zasvätený do
nich bol len užší kruh starších členov Spoločnosti. Aj odchod na Devín sa musel v
podmienkach neustáleho podozrievania,
špehovania a obviňovania štúrovcov z
„vlastizradnej panslavistickej činnosti“ tiež
uskutočniť neverejne, až konšpiratívne,
po malých skupinkách. Až za mestom sa
vybraná mládež (podľa Štúra ich bolo iba
16) so smiechom a radosťou stretla a vydala sa spoločne k svojmu cieľu. Ľ. Štúr v liste M. Godrovi
o tom napísal: „Bol jasný deň; slnko z jasna vychádzalo,
keď sme sa blížili k starým hradbám osirelého Devína a
zdalo sa vychádzať na nový deň Slovenska. Keď sme ta
prišli, oddýchli sme si, potom sme vyliezli na najvyššiu
hradbu Devína a začali sme so spevom, k tejto slávnosti
zloženým, náš sviatok. Potom sa držala reč, v ktorej sa
rozprávali príbehy Devína, porovnávali sa minulé časy s
prítomnými, po čom sa spievalo. Po speve vystúpil iný
rečník s ódou k tomu zloženou, ktorú vystriedal spev,
po ňom zase pôvodný trúchlospev prednášal tretí rečník. Vystúpili ešte niektorí a recitovali najviac z Klácela,
potom ódu na Slovákov, znelky zo Slávy dcéry. Tým sa
ukončila slávnosť, ktorá nám navždy ostane pamätná“. A
v liste, poslanom priateľovi A. B. Vrchovskému, čítame:
„Kiež by si tu bol býval prítomný, bolo by pookrialo tvoje
srdce. City všetkých sa pohnuli, keď sme dávne časy porovnali s prítomnými: zmocnilo sa tu nadšenie všetkých.
Deň tento ostane pre nás nezabudnuteľný a naši nástupcovia ho tiež vždy zasvätia takou istou slávnosťou“. Hurban, na rozdiel od tohto Štúrovho lakonického a zdržanlivého opisu, vylíčil priebeh oslavy oveľa podrobnejšie,
najmä však veľmi emociálne a vzletne. Práve od neho
sa dozvedáme, že hlavným rečníkom bol Ľudovít Štúr,
že jeho vzletné myšlienky prenášali prítomnú mlaď do
veku Rastislava, Svätopluka a Mojmíra a že posvätné dni
dávnej slávy maľoval úchvatnými farbami, vyzýval mládež nielen „k pohrúženiu sa do vôd zdravých dejepravy
národnej“, ale najmä k aktívnej práci pre slovenský ľud
a jeho národné prebudenie… Od Hurbana vieme, že po
zaspievaní piesne Nitra, milá Nitra Gustáv Grossmann
vysvetľoval jej historicko-ﬁlozoﬁcký zmysel, že sa spievala obľúbená pieseň Hej, Slováci, ešte naša slovenská
reč žije, že rečnil aj Benjamin Červenák a recitovali A.
Škultéty („Večne-li odsúden k tomu náš je tu národ…“
z Hollého eposu Svätopluk), Hurban (báseň Prísaha od
českého básnika a ﬁlozofa F.M.Klácela), Jurko Záborský
a iní a že sa medzi tým spievalo a besedovalo o „nádejach Slávy“. Od neho sa dozvedáme aj o tom, kto aké
národné meno tu prijal. Hurban nám tiež odhalil, že onen
Štúrom nemenovaný „iný rečník“, čo recitoval svoju, osobitne pre tento účel zloženú ódu, bol Timoteus Cochius
– Ctiboh Zoch. Navyše uverejnil aj jej prvé dva verše: „Už
um chce kraľovať, traste sa tyrani / už voľnosť prichodí,
tešte sa otroci“. A pripojil aj nasledovné slová, ktoré museli zaujať každého bádateľa, študujúceho toto revolučné, optimistické a vzrušujúce obdobie našich národných
dejín: „Zaujímavé by istotne bolo, keby v papieroch nebožtíka Ctiboha báseň táto vynájdená byť mohla; lebo
nakoľko ja čítal som knihy a časopisy slovenské, nikde
ona ešte vytlačená nebola. Dojem ale jej v duši mojej a,
nepochybujem, i v dušiach iných bol vnikavý a silný…
Zachránenie tejto perly mladého Zocha bolo by veľmi
záslužné, ona by ožiarovala ponímanie tohoveké nádejí
slovenských do najbližšej budúcnosti skladaných.“

Portrét
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edným z najaktívnejších a najvýznamnejších osobností slovenského národného a literárneho života v 19. storočia bol Jozef
Miloslav Hurban (1817-1888).
Narodil sa v Beckove v rodine
evanjelického farára. Počas štúdií
na bratislavskom lýceu patril k najaktívnejším
členom Spoločnosti česko-slovanskej. Na výlete štúrovskej mládeže na Devín (1836) prijal
slovanské meno Miloslav, ktoré dôsledne používal po celý život. Po ukončení teológie sa stal
kaplánom na Brezovej a neskôr farárom v Hlbokom, kde pôsobil až do smrti. Tu sa v roku
1843 konala schôdza Štúra, Hurbana a Hodžu,
na ktorej sa dohodli prijať novú spisovnú slovenčinu. Hurbanovou zásluhou vychádza prvá
kniha v spisovnej slovenčine, druhý ročník almanachu Nitra. Ako významný obranca novej
slovenčiny a novej literatúry sa prejavil v časopise Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru. V revolučných rokoch 1848-49 patril
k najaktívnejším agitátorom a organizátorom.
Hurban začal svoju literárnu činnosť už
počas štúdií. V svojich veršoch kritizoval odrodilstvo, veril v budúcnosť Slovákov a Slovanov. Využíval pritom rôzne žánre, od ódy až po
satiru. Najbližšia mu však bola próza, ktorá
dávala viac priestoru jeho polemickému temperamentu. Postoj k súčasnému spoločenskému
životu prejavil v cestopisnej črte Prechádzka po
považskom svete a v besedniciach Korytnické
poháriky. Pomocou humoru a satiry pranieruje
záporné stránky slovenského života, najmä alkoholizmus, úžerníctvo a malomeštiactvo.
Najúspešnejšou Hurbanovou prózou zo
súčasnosti je satirická novela Od Silvestra do
Troch kráľov. S buditeľskými náhľadmi je spojený Hurbanov záujem o historické témy. Z veľkomoravského obdobia čerpal námet na prózy
Svadba kráľa veľkomoravského a Svätoplukovci. Nešlo mu o historicky pravdivý obraz
udalostí, ale o vyslovenie aktuálnych myšlienok
poukázaním na slávnu minulosť a potrebu súdržnosti v boji proti nepriateľom.
Do čias Matúša Čáka sa vrátil v historickej
povesti Olejkár. Najrozsiahlejšou Hurbanovou
prózou je román Gottšalk. Autorovi nešlo o historicky verné zobrazenie života polabských Slovanov v 11. storočí, ale o odsúdenie násilného
nemeckého pokresťančovania Slovanov.
Významnou oblasťou Hurbanovej činnosti je
literárna a kultúrna história. Rozsiahlou štúdiou
Slovensko a jeho život literárny podal prehľad
dejín slovenskej literatúry od najstarších čias až
po štúrovské obdobie. Zaujímala ho najmä národná myšlienka. Vysoko vyzdvihuje najmä Štúrovu školu, ktorú pokladá za najvyššie vývinové
štádium slovenského národného ducha.
Nedokončený Životopis Ľudovíta Štúra vychádzal v Slovenských pohľadoch. Hurban
v ňom zobrazil životné osudy Ľ. Štúra a život
ostatných štúrovcov v čase ich najväčšej akti(Vladimír Matula) vity.
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Pre šikovné gazdinky

Poznáte RMBK

Študenti medzinárodnej školy získali v národnom teste
prvé miesto vo všeobecných
vedomostiach

Cieľom Rady mládeže Bratislavského kraja je tvorba mládežníckej politiky na miestnej
a regionálnej úrovni, vytváranie podmienok na
prácu s deťmi a mládežou, spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami a ďalšími
subjektami, pripomienkovanie a tvorba koncepčných materiálov zasahujúcich oblasť záujmových aktivít detí a mládeže, neformálneho vzdelávania, zamestnanosti mladých ľudí a ďalšie.
Rada mládeže Bratislavského kraja je bezprostredným partnerom regionálnej samosprávy Bratislavského samosprávneho kraja, Magistrátu ako aj samospráv na miestnej úrovni
v jednotlivých mestských častiach a okresoch
Bratislavy. Spolupracuje so štátnou správou,
školami, detskými a mládežníckymi parlamentmi, regionálnymi médiami a ďalšími.
Pripravuje projekty na spoluprácu medzi
detskými a mládežníckymi organizáciami, na
oslovenie neorganizovanej mládeže, zviditeľnenie činnosti a aktivít pre deti a mládež ako aj
participáciu mladých ľudí na lokálnej a regionálnej úrovni.
Formy realizácie: Okrúhle stoly, pracovné
stretnutia, workshopy, interaktívne semináre,
Dni otvorených dverí, poradensko-informačné
služby, Kontaktný bod a ďalšie.

V celoslovenskom študentskom teste konajúcom sa v roku 2007 súťažili študenti Forel
International School s viac ako 2300 študentmi zo 102 škôl. Študenti Forel International
School obsadili 1. miesto vo všeobecných
vedomostiach a 9. miesto v matematike. V teste zo slovenského jazyka študenti získali 24.
miesto napriek tomu, že sa testu zúčastnili aj
zahraniční žiaci, ktorí nemajú dostatočné znalosti zo slovenského jazyka.
V ďalšej okresnej súťaži, ktorou bola Olympiáda z anglického jazyka, obsadil študent zastupujúci Forel International School 1. miesto.
Tieto vynikajúce výsledky sú odrazom kvalitného vzdelania, ktoré Forel International
School poskytuje študentom už šesť rokov.
Devízou školy je malý počet žiakov v triede, približne 20. Vysokokvaliﬁkovaní učitelia z rôznych
krajín sveta používajú vo vyučovacom procese
moderné učebné metódy a pomôcky. Študenti
sú tak v priateľskom prostredí pozitívne motivovaní k rozvoju svojich schopností a k príprave
na úspešnú budúcnosť.
Študenti Forel International School nielenže robia pokroky na Slovensku, ale zároveň
sú dobre pripravení na získanie kvalitného
vzdelania, ktoré im je k dispozícií v mnohých
krajinách celého sveta. Škola je centrom pre
medzinárodné skúšky Cambridge University,
a okrem toho zabezpečuje dva rozsiahle študijné programy:
1. Medzinárodný cambridgský program CIE
pre základné školy, určený pre žiakov vo
veku od 5 do 12 rokov. Jeho cieľom je poskytovanie možností rozvoja vedomostí
z matematiky, anglického jazyka, prírodných
vied a všeobecného vzdelania detí. CIE
poskytuje žiakom prvého stupňa základnej
školy dobrú prípravu na úspešné zvládnutie
štúdia na osemročnom gymnáziu.
2. Medzinárodný certiﬁkát stredoškolského
vzdelávania (IGCSE), vo svete najpopulárnejšia skúška po absolvovaní štúdia na
strednej škole. Zvyšuje úroveň úspešných
žiakov formou vysokokvalitnej prípravy
na ďalší stupeň vzdelávania a študenti
získavajú znalosti potrebné pre okamžité
uplatnenie sa v zamestnaní. Cambridgský
IGCSE uznávajú na celom svete nielen univerzity, ale aj zamestnávatelia.

Víťazný recept z akcie
„DEVÍNSKY PECEŇ“
od pána Zervana
bábovka Mravenisko

Na cesto potrebujeme:
250 g mäkkého masla (margarínu)
200 g práškového cukru
50 g práškového cukru
300 g hladkej múky
125 ml vaječného likéru
5 žĺtkov, 5 bielkov
½ kypriaceho prášku do pečiva
1 vanilínový cukor
60 g ozdobnej tmavej ryže Dr.Oetker
Na polevu:
1 poleva tmavá Dr. Oetker
Na ozdobenie:
ozdobná ryža tmavá Dr. Oetker
Maslo s cukrom vymiešame s vanilínovým cukrom
a žĺtkami do peny. Pridáme vaječný likér. Bielky
vyšľaháme s 50 g cukru na tuhý sneh a dôkladne
premiešame so žĺtkovou penou. Múku zmiešame s
kypriacim práškom a spolu a ozdobnou ryžou pridáme do cesta. Spolu zmiešame na 1. stupni šľahača.
Cesto vylejeme do vymastenej a múkou vysypanej
bábovkovej formy a pečieme 50 – 55 minút. Nakoniec bábovku polejeme polevou, posypeme ozdobnou ryžou a necháme stuhnúť.

Protipovodňová ochrana mesta
V aktívnej i pasívnej zóne inundačného územia
je zakázané umiestňovať:
• školy, lôžkové zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia a ubytovacie zariadenia,
• stavby priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby a služieb,
• sklady nebezpečných látok,
• čerpacie stanice pohonných hmôt,
• skládky odpadov, vrátane zariadení na spracovanie starých vozidiel a odkalísk,
• zariadenia slúžiace na výkup alebo spracovanie nebezpečných odpadov alebo iných
druhotných surovín spadajúcich do skupiny
zvlášť nebezpečných látok alebo tieto látky
obsahujúce alebo uvoľňujúce,
• výstavbu bytových budov.
Správcovia vodných tokov vykonávajú evidenciu
inundačného územia a v prípade potreby navrhujú orgánom štátnej vodnej správy zmeny v dotknutom území.
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Kontaktná adresa:
Rada mládeže Bratislavského kraja (RMBK)
Sídlo: Trhová OST - 975, 841 02 Bratislava 42
Poštová adresa:
P.O.Box 109, 840 02 Bratislava 42
mobil 0905 314 880
info@rmbk.mladez.sk
www.rmbk.mladez.sk
V potenciálnej zóne inundačného územia je možné rekonštruovať a modernizovať existujúce stavby a umiestňovať stavby v rámci vymedzených
zastavených území a rozvojových plôch. V tejto
zóne sa neodporúča umiestňovať nové objekty škôl, lôžkových zdravotníckych, sociálnych
a ubytovacích zariadení. Pri nových stavbách
a pri rekonštrukcii a modernizácii existujúcich
stavieb je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré zabránia vniknutiu vody do stavby pri vyššej hladine vody než je hladina návrhovej povodne.
Objekty priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, sklady škodlivých látok, čerpacie stanice
pohonných hmôt a skládky odpadov vrátane
vrakovísk, zariadenie výkupu, skladovanie
a spracovanie nebezpečných odpadov vrátane
alebo iných škodlivých druhotných surovín je
možné v historicky prietokovej zóne umiestniť
len v prípade, že sú vykonané opatrenia proti
ich zaplaveniu pôvodnou, zodpovedajúcou najvyššej zaznamenanej povodni a že bude účinne
zabránené úniku látok škodlivých vodám pri tejto
povodni.
(Civilná obrana 5/2006)

Kúpim RD v Devíne alebo v DNV pri Devínskom jazere. Kontakt: 0911864440
Lacno predám stavebné rezivo. Kontakt: 02/65730252
Darujem elegantnú búdu pre stredne veľkého psa. Kontakt: 0905614690

Forel International School ponúka vzdelávanie v anglickom jazyku pre študentov
materskej školy, základnej školy a 8-ročného
gymnázia. Do ponuky jazykov vyučovaných na
škole patria aj slovenský, nemecký,španielsky
a čínsky jazyk.
Pre viac informácií volajte, prosím, na číslo
0905-365 014 alebo navštívte webovú stránku
školy www.forel.sk.
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Na pamiatku
Čože ti dať na pamiatku
mamka naša k tvojmu
sviatku?
Nazbieral som lesné kvety,
zostavil som pekné vety.
To, čo vety nepovedia,
lesné kvety dopovedia
Úsmev na líčku
Pre mamičku moju milú,
ktorú nadovšetko rada mám,
veľké srdce namaľujem
a k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej
jednu peknú básničku

a mamička moja bude mať
celý deň úsmev na líčku.

Labyrint

Letí, letí pesnička
Letí, letí pesnička,
k mamke zaletí,
počuj, drahá mamička
pozdrav od detí.
Ty si naše slniečko,
láskou nás zohrievaš,
vďaka za to, že nás tak
veľmi rada máš.
Moja mamka najdrahšia,
ďakujem ti tiež
že za mier a za šťastie
láskou bojuješ.

4/2007

Tebe mamička
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Na obrázku je nakreslený domček s bludiskom. V jednotlivých políčkach sú nakreslené
čísla 1 a 2. Ktorú cestu si musí zvoliť chlapec,
aby sa dostal do obloka na streche (O)? Podmienkou však je, aby políčko, do ktorého chlapec vstupuje malo vždy inú číslicu, ako políčko
v ktorom stojí. Čiže ak chlapec stojí v políčku
s číslicou 1, prechádza do políčka s číslicou 2
alebo naopak. (Neplatí z 1 do 1, ani z 2 do 2).
Ako na to?

Milé Devínčiatka,
radi by sme vedeli, ako ste maminu prekvapili na Deň matiek.
Napíšte nám alebo nakreslite obrázok a pošlite ho k nám do redakcie.

Najkrajšie prekvapenie zverejníme a odmeníme.
Nezabudnite uviesť meno a vek.

Postreh čitateľa
Do redakcie nám poslala
fotograﬁe pani Činkorová.
Na pešej zóne, po ktorej sa
každý deň prechádzajú obyvatelia Devína, ale aj iní
návštevníci, sú bútľavé stromy, rozpadávajúci sa kríž,
ktoré ohrozujú okoloidúcich

a lavičky potrebujúce obnoviť fasádu. Poukazuje na
riešiteľné problémy. Črtá sa
len jediný, peniaze. Samo-

„Dieťa je dar, je poklad,
je šťastie, ktoré treba chrániť
a dobre sa oň starať. Všestranným rozvojom schopností
dieťaťa od najútlejšieho veku
prispievame k rastu silnej a hamornickej osobnosti.“
Pod týmto mottom realizuje
športové centrum Rolando v Devínskej Novej Vsi kurzy dojčenského plávania „Plaváčik“.

S nesmiernou láskou, jemným
prístupom a citom, s profesionalitou sa detičkám venuje teta
Ela z Devína. Pani Elenka Cenká, ktorej prácu s deťmi sme už
spoznali pred pár rokmi na pódiu DK v Devíne. Svojou činnosťou prispieva k všestrannému
rozvoju schopností našich detí.
Vzdávam hold jej práci!
Jana Bartovičová

zrejme, že sa redakcia bude ďalej zaujímať,
v koho správe sú uvedené objekty, ale možno by bolo vhodné z tohto miesta vyzvať
obyvateľov, či by neprispeli korunkou k rekonštrukcii a údržbe aj všetkých iných podobných chátrajúcich objektov. Možno by
mnohí z vás radi pridali vlastnú ruku k dielu, pretože vám záleží na tom, ako to vyzerá mimo vášho dvora. Každý dobrý nápad
a ochota pomôcť bude vítaná na radnici.
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