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Čo bude s parkoviskom
pod hradom?

Veľa sa hovorí o parkovisku pod hradom Devín, komu patrí, komu bude a aký bude na ňom
režim. Majitelia pozemkov, na ktorých je parkovisko ich ponúkli na odkúpenie mestu Bratislava. Zatiaľ sa však na mestskej rade o tejto ponuke nehlasovalo a na mestské zastupiteľstvo sa
tento problém ani nedostal. Miestny úrad v Devíne poskytol magistrátu k odpredaniu pozemkov
(parkoviska) stanovisko v nasledujúcom znení:

Predmetné pozemky tvoria prístup k národnej
kultúrnej pamiatke (NKP) Devín – parkovisko pod
hradom a priľahlé zelené plochy, na ktorých sú čiastočne umiestnené zariadenia verejného stravovania.
Mestské časť Bratislava Devín má záujem
na tom, aby pozemky pod devínskym hradom
boli majetkom mesta a aby sa nestali predmetom kupčenia a následného „vydierania“ mesta
alebo mestskej časti pre ich polohu a strategický
význam.
V minulom roku návštevníkom Devína a NKP
strpčovalo život neoprávnené vyberanie poplatku
za parkovanie na týchto plochách. Vlastníci pozemkov tiež spomínali ako nátlakový argument,
že ide predsa o súkromný pozemok a keď sa
rozhodnú, môžu parkovisko úplne uzavrieť. V tejto
súvislosti je treba povedať fakty ako firma prišla
k vlastníctvu pozemkov prišla:
Pozemky bezodplatne zo zákona získalo
Družstvo podielnikov Devín so sídlom v Záhorskej
Bystrici v roku 2004 ako pozemky bývalých urbárnikov v extraviláne obce.
Družstvo podielnikov v januári 2005 pozemky
predalo po 20Sk/m2 pánovi Petrovi Chrumovi ako

fyzickej osobe. Pán Chrum je konateľom spoločnosti ROXY Invest s.r.o.
V tom istom čase susedné pozemky, ktoré
družstvo získalo rovnakým spôsobom, predalo za
rovnakú cenu pánovi Jozefovo Paczeltovi, ktorý
bol v tom čase starostom MČ Devín.
Pán Chrum v marci 2005 pozemky predal
spoločnosti ROXY Invest, s.r.o.
Doteraz ROXY Invest, s.r.o. zastúpená pánom Chrumom tvrdila, že na pozemkoch chce investovať – postaviť zariadenia verejného stravo-

vania a vydláždiť devínske podhradie podobným
spôsobom ako je upravené centrum mesta.
Je treba tiež vedieť, že na polovici pozemkov
sa nachádza verejná komunikácia, ktorá patrí
mestu. Táto stavba však dodnes nie je zaradená
do zoznamu komunikácií a a ani nie je zapísaná
v katastri nehnuteľností. Pán Chrum aj pán Pa
czelt kupovali pozemky s vedomím, že sa na nich
táto komunikácia nachádza. V roku 2006 bola
komunikácia opravená s príspevkom z verejných
financií.
spracovala Soňa Vinczeová

kúpi ho mesto?
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
12. riadne zasadnutie, 29. 1. 2008
Uznesenie č. 96/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
a) berie na vedomie správu z kontroly
b) žiada starostku MČ Bratislava – Devín, prijať
opatrenia podľa návrhu opatrení na odstránenie
nedostatkov
Uznesenie č. 97/2008
MZ MČ Bratislava – Devín berie na vedomie správu
z kontrolnej činnosti za rok 2007 bez pripomienok
Uznesenie č. 98/2008
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín so zmenami v texte:
a) Čl. 2 bod 5b najmenej 5 pracovných dní
		
bod 12 najmenej 5 pracovných dní
		
bod 13 najmenej 5 pracovných dní
b) Čl. 2 bod 11
po odsúhlasení pozvánky
		
a programu zasadnutia
		
starostom zabezpečí
		
sekretariát starostu ich
		
rozmnoženie v potrebnom
		
množstve a to najneskôr 10
		
dní pred zasadnutím
		
Miestneho zastupiteľstva.
c) Čl. 3 bod 9
ostatní účastníci sa môžu
		
o slovo hlásiť už pred začatím
		
rokovania alebo počas
		
rokovania
d) Čl. 8 bod 2
nahliadnuť do záznamu alebo
		
vypočuť záznam majú právo
		
všetci občania.
Uznesenie č. 99/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
schvaľuje
Organizačný poriadok MÚ MČ Bratislava – Devín,
ktorého súčasťou je Organizačná štruktúra s týmito
prijatými zmenami:
a) Čl. 7 Architekt MĆ Bratislava – Devín
Počet: pracovné miesto 1
b) Čl. 7 Kontrolór
Počet: pracovné miesto 1
Uznesenie č. 100/2008
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje
predĺženie prenájmu pozemkov v správe mestskej
časti Bratislava – Devín:
1. parcela č. 38/1 k.ú. Devín vo výmere 301 m2 pánovi Kružliakovi Ivanovi, bytom Damborského 6, 841
01 Bratislava, od 01.12.2006 do 30.11.2009, cena
nájmu bude určovaná a ročne aktualizovaná podľa platného a účinného Uznesenia Mestskej časti
Bratislava Devín, ktoré stanovuje aktuálne sadzby
nájomného za využívanie nebytových priestorov a
pozemkov ku dňu splatnosti nájomného, pre rok
2008 je táto cena 10,- Sk/m2 ročne.
2. parcela č. 327/10 k.ú. Devín vo výmere 418 m2
pani Burdovej Márii, bytom Lipského 3, 841 01
Bratislava, od 01.01.2006 do 31.12.2010, cena
nájmu bude určovaná a ročne aktualizovaná podľa platného a účinného Uznesenia Mestskej časti
Bratislava Devín, ktoré stanovuje aktuálne sadzby
nájomného za využívanie nebytových priestorov a
pozemkov ku dňu splatnosti nájomného, pre rok
2008 je táto cena 10,- Sk/m2 ročne.
3. parcela č. 327/8 k.ú. Devín vo výmere 299 m2 pá-

novi Silbersdorffovi Petrovi, bytom Trebišovská 21,
821 01 Bratislava, od 01.01.2006 do 31.12.2010,
cena nájmu bude určovaná a ročne aktualizovaná
podľa platného a účinného Uznesenia Mestskej
časti Bratislava Devín, ktoré stanovuje aktuálne
sadzby nájomného za využívanie nebytových
priestorov a pozemkov ku dňu splatnosti nájomného, pre rok 2008 je táto cena 10,- Sk/m2 ročne.
Uznesenie č. 101/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
a) schvaľuje dodatok k výške nájomného podľa
uznesenia č. 94/2007 o výške nájomného za prenájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské
účely – záhrady zverených do správy mestskej časti
Bratislava – Devín v tomto znení:
1. Nájomné za pozemok pre fyzickú osobu s trvalým
(bydliskom) pobytom v mestskej časti Bratislava –
Devín, ktorá dovŕšila vek 65 rokov, alebo je invalidným dôchodcom, resp. držiteľom preukazu ZTP je
vo výške jednej polovice z predpísaného nájmu.
Dotknutá fyzická osoba sa preukáže potvrdením
o invalidnom dôchodku, resp. preukazom ZŤP.
2. Nájomné za pozemok pre fyzickú osobu, ktorá je
invalidným dôchodcom, resp. držiteľom preukazu
ZTP je vo výške jednej polovice z predpísaného
nájmu.
Dotknutá fyzická osoba sa preukáže potvrdením
o invalidnom dôchodku, resp. preukazom ZŤP.
b) ruší
Uznesenie č. 2/1992 vrátane doplnenia zo dňa
18.01.1993 miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Devín zo dňa 23.03.1992 o náhradách
za nájom pozemkov vo vlastníctve a zverených do
správy mestskej časti Bratislava – Devín.
Uznesenie č. 102/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
berie na vedomie návrh pamiatok mestskej časti
Bratislava – Devín pre potreby Mestského ústavu
ochrany pamiatok.

13. riadne zasadnutie, 4. 3. 2008
Uznesenie č. 103/2008
MZ MČ Bratislava – Devín žiada starostku MČ Bratislava – Devín dodržiavať zákon č. 152/98 Z.z. a Príkaz č. 1 zo dňa 26. 3. 2007
Uznesenie č. 104/2008
MZ MČ Bratislava – Devín žiada starostku mestskej
časti Bratislava – Devín, aby zadala vypracovať
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Devín, ktorý obsahuje hlavné
smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých
potrieb firme EF Consulting, s.r.o.

vite sú to: Jana Proftová, Jarka Ševčíková, Hana
Gajdošová, Eva Weiglová, Andrea Mrázová, Melánia
Orelová, Karolína Hanzlovičová, Peter Gúcky, Martin
Čudrnák

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍN
Kremeľská 39, 84110 Bratislava 46

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

ÚRADNÉ HODINY
8:30 – 12:00
13:00
8:00 – 12:00
13:00
8:00 – 12:00
13:00
8:00 – 12:00
13:00
8:00 – 12:00
13:00

–
–
–
–
–

17:00
16:00
16:00
16:00
14:00

Starostka
Ing. Ľubica Kolková
e-mail: starostka@devin.sk
Sekretariát starostky
Marta Kurtová
tel. č.: + 421 2 60202511,
fax: + 421 2 65730309
Referát ekonomický:
Ján Lörinc
tel. č.: + 421 2 60202515
Referát životného prostredia:
PhDr. Ivan Ondrášek
tel. č..: + 421 2 60202524
Referát správy:
Mgr. Katarína Čambalová
tel. č.: + 421 2 60202517
ÚRADNÉ HODINY:
pondelok – piatok : 8:00 – 12:00
Hlavná kontrolórka
Ažbeta Kaňová
tel. č.: + 421 2 60202518
ÚRADNÉ HODINY:
pondelok – piatok : 8:00 – 12:00

Uznesenie č. 105/2008
MZ MČ Bratislava – Devín
a) poveruje starostku MČ Bratislava – Devín objednaním dodávky 8 kusov odpadkových košov pre psie
exkrementy od firmy Anna Kakašová – AM Trend
b) žiada starostku MČ Bratislava – Devín, aby v zmluve bola zakotvená minimálna 5 ročná záručná doba
na odpadkové koše

tel. č. : + 421 2 60202516

Uznesenie č. 106/2008
MZ MČ Bratislava – Devín schvaľuje odstúpenie
členov Kultúrnej komisie na vlastnú žiadosť, meno-

STRANKOVÉ DNI: pondelok a streda

Referát stavebný:
Ing. Eduard Maťašovský
Ing. arch. Eva Heretíková

Referát výstavby a ÚP
Ing. Jozefa Radová
tel. č.: + 421 2 60202513

DEVÍNČAN

2/2008

TATRA DUNAJ TOUR
TATRA AUTO KLUB SLOVAKIA organizuje v dňoch 18. až
20. apríla 2008 stretnutie priaznivcov a majiteľov vozidiel značky
TATRA známe pod názvom TATRA DUNAJ TOUR 2008.
Trasa: Senec – Bratislava – hrad Devín – Dopravné múzeum – Ivanka pri Dunaji – Senec. Hlavný stan bude na Seneckých
jazerách v rekreačnom zariadení ALFA (www.alfasenec.sk).
Keďže značka TATRA bola a je jedným zo symbolov bývalého
Československa, a aj účastníci našich podujatí sú prevažne Česi
a Slováci, dovolili sme si pristúpiť k programu tak trochu symbolicky. Navštívime hrad Devín stojaci nad sútokom Moravy a Dunaja a v Ivanke pri Dunaji si s pietou uctíme miesto, kde zahynul
jeden zo zakladateľov Československa M. R. Štefánik.
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Program:
18.4. – piatok: zraz účastníkov – od 17.00 do 20.00 hod. (registrácia,
ubytovanie, večera, voľná zábava a nekonečné debaty o našej obľúbenej
značke – samozrejme auta....)
18.4. – sobota:
7.30 – 8.30 - raňajky
8.30 – organizačné pokyny
8.45 – vytvorenie kolóny a odchod do mesta Senec na pešiu zónu, kde
prebehne anketa obyvateľov o najkrajšie vozidlo podujatia.
10.00 – odchod na hrad Devín (prehliadka hradu, prechádzky v prírode a nekonečné debaty o obľúbenej značke, obed)
13.00 – návrat do Bratislavy – návšteva Dopravného múzea
15.00 – naberieme smer Ivanka pri Dunaji
Po prehliadke mohyly M. R. Štefánika sa vrátime späť do Senca, niečo malé si zajeme (18.00) a vyhodnotíme našu spoločnú akciu (19.00).
Máme pripravený aj malý darček, ale o tom potom... Večer nás čaká diskusná prednáška spojená s premietaním pod názvom TATRA a KRÁL.
Povedie ju človek, ktorý s touto problematikou vyrastal, a ktorý sa na
mnohých projektoch priamo podieľal…

Národný beh Devín – Bratislava
61. ročník – 13. 4. 2008
dĺžka tratí: dospelí: 11 625 m, deti: 2 600 m
Národný beh Devín – Bratislava je bežecké podujatie s výnimočnou tradíciou a neopakovateľnou atmosférou. Zúčastňuje sa ho
okolo tisíc bežcov, všetkých vekových a výkonnostných kategórií.
Štartuje sa na historicky pamätnom mieste – pod Devínskym hradom. Cieľ a slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutočňuje
v centre Bratislavy pred historickou budovou Slovenského národného divadla.
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POKUTA 5 MILIÓNOV
Verejnosť prekvapila výška pokuty, ktorú udelil stavebný úrad v Devíne za
úpravy stredovekého renesančného kaštieľa firme Vercajch v maximálnej výške 5 miliónov. Podľa starostky Ľubice Kolkovej ide o čiernu stavbu a ničenie
kultúrnej pamiatky a radnica nemôžeme inak ako pokutou a upozorneniami
zabraňovať takýmto konaniam. Aj
Eduard Maťašovský zo stavebného úradu potvrdil, že stavebník nespolupracuje s úradom a nereaguje na výzvy. Kompetentné orgány
vrátane polície majú podľa starostky slabé kompetencie a nemôžu
vstupovať na čierne stavby. Devín
sa ťažko môže podľa nej premieňať na atraktívnu turistickú lokalitu, ak tu budú
nekontrolovane miznúť historické stavby. Podľa informácií z tlače sa chce Peter Vittek, konateľ spoločnosti Vercajch proti udeleniu odvolať a zároveň podať
trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena firmy.
Soňa Vinczeová
stromy
jestvujúce
stromy
navrhované
kríkové
skupiny
trávnik
popínavé
rastliny

Za krajší Devín
Občianske združenie „Za krajší Devín“ má vypracované dva projekty – oprava vstupného
priestoru do škôlky a výsadba a úprava zelených plôch okolo kostola sv. Kríža. Zapojili sme sa do
grantového programu „Ľudia pre stromy“ nadácie Ekopolis a požiadali sme o maximálny možný
príspevok 80 tisíc Sk. Podľa vypracovaného projektu úpravy zelených plôch by táto suma stačila na
realizáciu prvej etapy – revitalizáciu existujúceho ako i výsadbu nového porastu. Druhá etapa rieši
opravu a rozšírenie chodníka, vybudovanie bezbariérového vstupu do kostola z bočnej strany.
Radi prijmeme pomoc v akejkoľvek forme – od dobrovoľných brigádnikov ako aj sponzorov.
Kontaktná osoba Oľga Mikulášová, tel. č.: 657 30 736 alebo sekretariát MÚ 602 02 511.

lavička

PODEĽME SA
Výťažok viac ako 20 tis. korún z 2. ročníka charitatívneho
podujatia „Podeľme sa“ , ktoré sa uskutočnilo 9. marca sme
venovali na rozšírenie sociálneho zariadenia Brieždenie
v Martine – pre ženy a deti v krajnej núdzi.
Vynikajúcu pôstnu polievku pre všetkých navarila pani Kunstová. Ďakujeme!
Účastníci boli štedrí a o tom, koľko sa vyzbieralo na celom
Slovensku, ako aj viac informácií o zariadení Brieždenie,
viac v budúcom čísle.
kostol
Sv. krí
ža

za organizátorov Anna Kolková
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VÝSTAVA KRASLÍC
Výstavu kraslíc a veľkonočných dekorácií v nedeľu 16. marca v našom dome kultúry mala naozaj úspech. Erika Majerská – hlavná iniciátorka a obetavá organizátorka, aj predvádzala a záujemcom podala odborný výklad, pripravila ukážky s popisom siedmich tradičných techník
zhotovovania kraslíc na Slovensku.
Vystavené práce:
Filigrán – nepochopiteľne jemná práca
– robená pod lupou
(kraslice zhotovené
kombináciou s plechom a s drotárskymi prvkami).
Ďalej vystavovali:
Janka Čierna – kraslice dierkované –
madeira a odrôtované, krásne veľkonočné
dekorácie a venčeky
Milada Vlčková – krásne jemné výšivky s jarnými motívmi
Janka Šimoničová – Baranček – koláčik
Hilda Šubinová –
výšivky – veľkonočné
motívy



Mária Gajdošová – škrabané vajíčka
Ingrid Tibenská – oblepované vajíčka
Terézia Vítková – paličkované veľkonočné ozdoby a motívy
Vladimír Majerský – Kohút (logo Drotárskeho múzea v Budatíne)
Okrem vystavených prác „fungovali“ aj tvorivé dielne:
Ingrid Tibenská (bývalá Devínčanka) – oblepovanie,
stále boli pri nej menšie deti
Mamičky zo škôlky: Zuzka Böhmová – vyškrabovanie vajíčok – ukázala a počas poobedia vytvorila niekoľko nádherných kraslíc a veľmi
zaujala, pani Materáková, ktorá predvádzala batikovanie. I keď to bolo
náročné, deti trpezlivo pracovali a na všetkých záujemcov sa ani nedostalo. Erika Majerská predvádzala drôtovanie.
Hosť z Petržalky, Terézia Vítková (paličkovanie) očarila predovšetkým dospelé ženy. Mnohé o paličkovaných čipkách
snívajú, ale majú obavy, že táto technika je príliš zložitá, možno sme ich motivovali.
Páni Zigmund, Majerský i Hataš sa tak ako aj všetci sa obetavo venovali záujemcom, vo svojom voľnom čase. Sme im
vďační. V toto „pozdné“ predveľkonočné popoludnie sa učili nielen deti, ale aj ich mamičky a babičky (asi sa dostali do
detských liet). Oteckovia zasa fotili a vzorne strážili najmenšie detičky.
Oľga Mikulášová
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J u bi l anti
V mesiacoch február – marec 2008 sa
dožili významného životného jubilea títo
Devínčania:
Estera Heretíková z Kremeľskej ul.
Margita Martinková z Hutníckej ul.
Ladislav Duchoň z Brigádnickej
Anna Zelenáková z Kremeľskej
Emil Čelko z Kremeľskej ul.
Jozef Boskovič z Brigádnickej ul.
Ružena Doležalová, Kameňolom
Rudolf Palyo z Brigádnickej ul.
Jozef Vončina z Kremeľskej ul.
Gabriela Prokopová z Kremeľskej ul.

50

Blahoželáme miestnemu
pánovi farárovi Stanislavovi
Stohlovi k okrúhlemu
životnému jubileu.

Do pozornosti obyvateľom časti
Dolné koruny a Svätopluk
V uvedených častiach boli schválené pomenovania názvov ulíc. Z toho dôvodu je
nutné, aby obyvatelia s trvalým pobytom
v mestskej časti Bratislava-Devín, ktorých
trvalé bydlisko bolo doposiaľ uvádzané len
ako Devín, ohlásili svoj pobyt aj s názvom
novopomenovanej ulice v ohlasovni pobytu na Perneckej ulici, č.37 v Karlovej Vsi.
Tlačivo „Hlásenie o sťahovaní“ je možné
si vyzdvihnúť na Miestnom úrade Devín,
alebo stiahnuť z internetu (www.statistics.
sk), alebo priamo na matrike na Perneckej ulici. Nový OP s uvedenou adresou si
potom môžte vybaviť na polícii na ul. Sch.
Trnavského v Dúbravke.

Z oznámt e sa . . .
Bc. Vlastimil Gajdúšek,
okrskár MČ Devín
Devín patrí medzi najmenšie, avšak najkrajšie mestské časti Bratislavy. Nezabudnuteľné dojmy dotvára história, unikátne prírodné
prostredie, ale aj pokoj od ruchu veľkomesta.
Mojou prvoradou úlohou, ako príslušníka
mestskej polície, okrskára, ktorý má na starosti
Vašu obec, je dbať na dodržiavanie príslušných
zákonom a všeobecne záväzných nariedení
(VZN) vydaných Magistrátom hlavného mesta a mestskej časti Devín, ktoré sú platné pre
všetkých občanov aj návštevníkov. Úlohou dohliadať nad dodržiavaním zákonov je zabrániť
nezodpovednému prístupu niektorých občanov
k nášmu prostrediu a spoločnému životu či ma-

Ambulancia praktického lekára
MUDr. Soňa OSTROVSKÁ
tel.: 02/65730122
Ordinuje v Devíne
v Dome kultúry každú stredu
od 8.00 hod do 11.00 hod
Dodanie predpísaných
a objednaných liekov
zabezpečuje lekáreň „Pri radnici“
z Devínskej Novej Vsi každú
stredu od 13.00 hod. do 14.00 hod
štvrtok od 11.00 hod do 12.00 hod.
Požiadavku na dodanie liekov je
potrebné nahlásiť počas prevádzkových hodín u praktického lekára.

Zubná ambulancia ČEĽUSTE
MUDr. Ľubomír ROZIČ
tel.: 02/65730017
Ordinuje denne v pondelok – piatok
od 8.00 hod do 14.00 hod.

V iete, že Devín má
práve ter az

1111

obyvateľov?
„BABINEC“
sa stretne v piatok
25. apríla o 18:00
v Dome kultúry.

jetku v tak malebnej mestskej časti akou Devín
nesporne je. Táto nezodpovednosť sa napríklad
prejavuje v znečisťovaní okolia odpadkami –
čiernymi skládkami, ktoré vznikajú takmer pod
oknami starých ako aj nových usadlíkov Devína.
Vo svojej činnosti okrskára nemienim Devínčanom ani návštevníkom znepríjemňovať
život neprimeranými požiadavkami. Som tu pre
nich, aby som im v rámci svojich možností pomohol riešiť ich každodenné problémy v tých
oblastiach, v ktorých mám kompetencie. Treba
si však uvedomiť, že zákony ako aj VZN platia pre všetkých a preto budem dôsledne dbať
nato, aby boli aj dodržiavané. Verím, že svojou prácou prispejem k vytváraniu priaznivého
a bezpečného ovzdušia a k spokojnosti všetkých
obyvateľov či návštevníkov Devína, ktorí si ctia
zákony. Uvítam každú formu spolupráce. Môžete sa na mňa obracať priamo na telefónnom
čísle

0902 921 196
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košE pre psíčkarov
Vo vašom okolí novo osadené koše, ktoré
sú určené na psie exkrementy (výkaly). Veríme, že majitelia psov si v čo najkratšom
čase osvoja povinnosť po svojich štvornohých priateľoch odpratať zvyšky skonzumovanej výdatnej stravy tam kam patria – do
košov na tento účel určených. V prípade,
že uvidíte niektorého z návštevníkov našej
malebnej obce ignorovať túto povinnosť,
neváhajte ho napomenúť, možno len prehliadol to, čo je v civilizovanom svete dnes
už samozrejmosťou.
Koše sú umiestnené v týchto lokalitách:
Slovanské nábrežie –
pri pohostinstve Srnčík
Slovanské nábrežie –
pri sútoku Moravy a Dunaja
Slovanské nábrežie – prístav
Na rohu Slovienskej a Brigádnickej
Pri kostole
Na Hradnej – oproti kolkárni
Na parkovisku pod hradom –
smerom na Muránsku
Na začiatku cyklotrasy (pri jazere)

Ošetrovateľka
Vo februári začala v Devíne fungovať služba
domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Domácnosť pacientov navštívi zdravotná sestra ktorá
na odporučenie lekárky vykoná ošetrenie. Jedná sa najmä o meranie tlaku, kontrolu liekov,
odbery krvi u nechodiacich pacientov, podávanie injekcií a ošetrenie rán či preležanín.
Bližšie informácie sa dozviete v ambulancii
MUDr. Ostrovskej vždy v stredu počas ordinačných hodín.
Zlatka

Hľadáme sezónnu
obsluhu do turistického
infostánku v Devíne
Občianske združenie BicyBa
ponúka brigádnickú prácu.
Práca bude vo forme služby v turistickom infostánku v Devíne pre 2 osoby (na
striedanie) v mesiacoch apríl - september
2008 – vo štvrtok a v piatok od 15:30 do
19:30 – a počas víkendov a voľných dní
od 10:00 do 18:00. Požadujeme spoľahlivosť, znalosť regiónu, základné znalosti
anglického a/alebo nemeckého jazyka.
Ponúkame plat 70,-Sk/hod.
Záujemci sa môžu prihlásiť mailom na
bicyba@changenet.sk alebo telefonicky
na 02/5262-1764 resp. 0903/384-906.
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Kino opäť funguje
Kino v dome kultúry v Devíne (nie bývalé kino Devín v Devínskej Novej Vsi!) už zasa od decembra funguje. Stalo sa tak vďaka
spolupráci firiem C&K Partners, s.r.o. (zastúpenou pani Sapákovou), a STATORNIX. Nejde o ziskovú činnosť, ale o to ponúknuť
Devínčanom trochu kultúry aj doma a za neporovnateľne nižšie
ceny ako v mestských „multiplexoch“. Ceny sa pohybujú ako vo
filmových kluboch – okolo 60 korún.
C&K Partners ponúklo priestory a firma Statornix „oprášila“ starú techniku, aby mohla byť prevádzkyschopná. Kino pozýva Devínčanov všetkých vekových kategórií na filmy dvakrát do týždňa
– v stredu a v nedeľu, kedy sa premieta až dvakrát, popoludní a
večer. Občania môžu dávať do schránky na DK alebo na internetovú adresu aj vlastné typy na filmy, ktoré by chceli vidieť. Kino
plánuje aj mimoriadne predstavenia. Aby ste sa cítili v našom „kulturáckom“ kine ako v „modernom“ veľkomestskom kine, môžete si
do sály vziať aj pukance (popcorn), kolu či pivo, víno aj chrumky!
Srdečne sú vítaní aj obyvatelia neďalekej Devínskej Novej Vsi.
● ● ● www.dkdevin.amfik.sk ● ● ● dkdevin@amfik.sk ● ● ●
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9. 4. streda 18:30
Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street
13. 4. nedeľa 16:30 a 18:30
HONBA ZA POKLADOM: Kniha tajomstiev
16. 4. streda 17:00 a 18:30
Winx Club: Výprava do strateného kráľovstva
20. 4. nedeľa 18:30
O život
25. 4. piatok 18:30
Medzi nepriateľmi
27. 4. nedeľa 18:15
Asterix a olympijské hry
27. 4. nedeľa 20:00
Václav
30. 4. streda 18:30
Tepuy – cesta do hlbín Zeme

— — — —— — — — — — — — KNIŽNICA informuje — — — — — — — — — — — — — —
Príchodom jarných mesiacov v nás stúpa aktivita, mnohí sa chystajú na práce nielen v záhradke, ale i na údržbe svojich domov alebo
na zmenu v svojich príbytkoch. Preto Vám naša knižnica ponúka:
ZÁHRADKÁRSKA ENCYKLOPÉDIA – kolektív autorov
Táto kniha Vám na svojich 400 stranách ponúka 617 fotografií a 124 kresieb s množstvom prehľadných tabuliek, ktoré Vám umožnia
získať vedomosti pri vytváraní harmonických miest vo Vašej úžitkovej i okrasnej záhrade.
LETO V ZÁHRADE, JESEŇ V ZÁHRADE, ZIMA V ZÁHRADE – kolektív autorov
Tieto knihy vás prevedú životom záhrady v uvedených obdobiach roka. Knihy sú bohato ilustrované. Nájdete v nich okrem iného
i napr. typ na bylinkovú záhradku, farebné kompozície pre letné záhony, použitie vždy zelených drevín, zber a uskladňovanie semien,
striedanie plodín v úžitkovej záhrade a mnoho iných informácií.
ZÁHRADA – MOJE HOBBY č. 1 – Ján Braun a Tatiana Šnírerová
V reprezentačnom čísle tohto časopisu je množstvo informácii a farebných ilustrácii na tému akou je napríklad pestovanie záhonov
trvaliek, letničiek, izbových rastlín, ikebany, lekná i návrhy na malé záhradné stavby
atď.

Mestská polícia hlavného mesta SR
Bratislavy
Okrsková stanica Dúbravka
vyzýva obĀanov Mÿ Devín, ktorí majú stavebný materiál zložený a umiestnený na
cestných komunikáciách a chodníkoch,
kde zaberajú verejné priestranstvo, Āím
porušujú VZN vydané mestskou ĀasĨou
Devín Ā.2/2007.
V prípade neodstránenia sú povinní obĀania vyžiadaĨ si povolenie na miestnom
úrade Devín a zaplatiĨ daě za užívanie
verejného priestranstva podĕa §3 ods.7,
písm. k. VZN Ā.2/2007.

KALENDÁR ZÁHRADKÁRA – M. Vávra
RUKOVäŤ ZÁHRADKÁRA – J. Mára a K. Balázsová
V týchto knihách nájdete postupnosť prác na záhrade v jednotlivých mesiacoch počas
celého kalendárneho roka.
Pre milovníkov izbových rastlín knižnica ponúka:
BONSAJ – M. Ryšan, PESTUJEME SUKULENTY – J. Matis, MINIATÚRNA PÚŠŤ
– J. Gratias, IZBOVÉ RASTLINY – J. Haager
Pre domácich majstrov máme k dispozícii:
OBKLADÁME INTERIÉRY A FASÁDY – F. Chroust, PRÍRUČKA PRE DOMÁCU
DIELŇU – F. Kusl, REMESELNÉ PRÁCE – K. Pendl, ZATEPĽUJEME – A. Michalik,
DETAIL REKREAČNEJ CHALUPY – A. Kadlecová, OBYTNÉ PODKROVIA v rod.
domoch, chalupách a chatách – V. Hájek, KRBY, návrhy a stavba – O. Schurek
Príjemné jarné dni želá

UTOROK od 13.00 hod do 15.00 hod
ŠTVRTOK od 15.00 hod do 18.00 hod.

Vaša KNIŽNICA

DEVÍNČAN
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DEVÍNSKY BÁL
alebo
Keď je kulturák
malý...
Devínčania sa vedia, ale hlavne chcú zabávať –
by sa mohlo stať mottom charakterizujúcim posledný
devínsky bál. Predzvesťou toho, že spoločenský život
v Devíne má rastúci potenciál bol už samotný predpredaj lístkov, ktoré mizli priam raketovým tempom. Rébusom však bolo, ako všetkých prijateľne umiestniť do
„kulturáku“. Keďže dobrých ľudí sa všade veľa zmestí,
ako na úvod plesu povedal herec Jozef Vajda, zmestili
sme sa a zábava sa mohla začať.
Program bol skutočne bohatý – mladí tanečníci
spoločenských tancov, ktorí predviedli „ako sa to má“,
hudba viacerých žánrov, travesty show, tombola a mimoriadne vydarené vystúpenie speváčky Marty Potančokovej a jej kolegyne. K tomu jedlo a pitie....Vrcholom
plesu boli však tanečné kreácie niektorých z nás – tak
ako to len my vieme. Z tohto večera vyplynula aj trochu
smutná správa – „kulturák“ nám začína byť malý! Ktosi
poznamenal, že na Devínskom bále sa týmto tempom o
pár rokov budeme musieť stretnúť v Redute.
-bert-

foto: -bert-

DEVÍNČAN – občasník pre občanov MČ Bratislava – Devín. Vydáva MÚ MČ Bratislava – Devín, Kremeľská 39. Predsedkyňa redakčnej rady: Zdenka Janotová,
zodpovedná redaktorka: Soňa Vinczeová, redakčná rada: PhDr. Veronika Plachá, RNDr. Viera Feráková, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Katarína Čambalová, Marta Potančoková.
Reg. č. OÚ BA IV – 1/2003. Grafická úprava: Peter Blaho. Tlač: LÚČ Bratislava, Distribúcia: MÚ MČ Bratislava – Devín. Kontakt: 02/60 20 25 11. Redakcia si vyhradzuje právo
redakcia@devincan.sk
upravovať príspevky.

