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Kráľovná Alžbeta II. v Devíne
Všetky cesty vedú... do Devína. Aspoň na Slovensku je to určite tak! Naposledy sme 
sa o tom presvedčili vo štvrtok 23.10.2008, keď ku nám na návštevu zavítala britská 
kráľovná Alžbeta II. s manželom, princom Philipom. Vnímala som to ako veľkú česť 
pre Devín, pre Devínčanov, ako nezabudnuteľný zážitok...
Slávnostne vyupratovaný Devín privítal v tento deň i mnohých ďalších vzácnych hostí 

- bol tu Sir Nicholas Winton a „jeho deti“, ktoré zachránil pred Druhou svetovou vojnou v roku 
1939, vojnoví veteráni, kňaz Anton Srholec, Martin Bútora, slovenské politické špičky na čele 
s pánom prezidentom spolu s manželkou a veľa ďalších osobností. Väčšina z nich vedela prečo 
práve Devín. Dôkazom absurdnosti železnej opony a celej doby, ktorú symbolizuje, bol údiv Jej 
Veličenstva nad tým, načo tu boli ešte aj zábrany, keď tu je predsa rieka, prirodzene oddeľujúca 
naše krajiny. Dojemná bola aj reakcia kráľovnej keď si prečítala slová na soche, ktorú slávnostne 
odhalila na sútoku Dunaja a Moravy. Podľa slov autora diela “Železná opona”, sochára Milana 
Lukáča, vyslovila len slovíčko “Winston”. Okamžite totiž spoznala autora citátu vygravírovaného 
na pamätníku v slovenčine a angličtine - sira Winstona Churchila. Práve on vymyslel slovné 
spojenie “železná opona”, ktorú mali Devínčania v podobe ostnatých drôtov v nedávnej 
minulosti denno denne pred očami.
 Významní návštevníci odišli, 
debaty na túto tému doznievajú a 
nádherný poriadok v “dedine” je 
pomaly, ale isto, žiaľ tiež tatam. Je 
vykosené, bolo aj pohrabané, no to, čo si 
dokážeme naznášať pred vlastné prahy, 
je niekedy až na neuverenie. Napríklad 
2 vyhodené WC-misy, ktoré museli naši 
kolegovia odpratávať spred kontajnerov
separovaného zberu na parkovisku pod 
hradom práve v deň návštevy kráľovnej, ozaj nepotrebujú komentár. Darmo sa z úradu budeme 
snažiť upratovať, pokiaľ nás v tomto vy - Devínčania - nepodporíte. Nech mi odpustia všetci, 
ktorí sa teraz cítia byť právom dotknutí. Skutočne si, ale nemyslím, že nám sem návštevníci 
či záhradkári vozia takýto odpad kdesi zďaleka. Viem, väčšina z vás sa snaží a pred domami si 
okolie udržiava... a ja verím, že takí raz onedlho budú skoro všetci Devínčania. Inak by som 
nepresviedčala všade, kade chodím a všetkých, s ktorými debatujem o tom, aký sú Devín a jeho 
obyvatelia SUPER! Náš komunitný život nám napriek ťažkej finančnej situácii mnohí závidia. 
Oprávnene! Krásne podujatia, ktoré výborne dopadli, i ktoré nás ešte v tomto roku čakajú, sila, 
ktorou bojujeme za zachovanie jedinečnosti Devína, drobné spoločne dosiahnuté úspechy, či 
len taká obyčajná radosť pri pohľade na tú nádheru, v ktorej si tu žijeme - to všetko je mojim 
pohonným motorom. Tém, o ktorých by som sa s vami rada porozprávala, je veľa a tu žiaľ na 
to nie je dostatočný priestor. Náš nový redaktor a zároveň administrátor novo pripravovanej 
webovej stránky Devína, ho však pre nás chystá. Tí, ktorí radšej debatujete naživo
budete mať príležitosť hovoriť o svojich problémoch či podnetoch na chystanom verejnom
stretnutí. Priatelia, verím že sa uvidíme 13. novembra v Dome kultúry. Teším sa na vás!

Ľubica Kolková
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Výstava
Artgallery Devín | Ever Púček | Obrázky

Výstava potrvá do 9. novembra 2008
Otvorené od piatku do nedele 14:00 - 19:00

Prosba určená Devínčanom
Máte na záhrade pekný ihličnan s priemerom 
kmeňa cca 20 cm a hodláte sa s ním rozlúčiť? 
Poznáme riešenie! Mohol by byť okrasou nášho 
námestia počas vianočných sviatkov. Ak máte 
takýto vhodný stromček, oznámte nám to, 
prosím, urýchlene na Miestnom úrade. Výrub a 

odvoz zabezpečíme.

Dotazník
Pracovníci Bratislavského samosprávneho kraja 
nás požiadali o distribúciu a následné vyplnenie 
dotazníkov o sociálnych službách zameraných na 
domácnosť v Devíne. V našej obci je určených 30 
domácností na jeho vyplnenie. Ak tento dotazník 
dostanete do schránky, vyplňte ho, prosím, (je 
anonymný, takže smelo uveďte pravdivé údaje) a 

vhoďte ho do schránky na pošte s označením 
„Dotazník – sociálne služby“. 

Za Vašu angažovanosť  vopred ďakujeme.

Vážení Devínčania
Pietna spomienka na obete Dunaja
sa uskutoční dňa 2.11. o 17,00 hod

pri kríži na nábreží Dunaja

13. 11. o 18,00 hod DK Devín
Verejné stretnutie občanov
s poslancami a starostkou

Milí Devínčania
Starostka a Občianske združenie

„Za krajší Devín“
Vás srdečne pozývajú dňa 30.11.2008

o 15,00 hod do DK Devín na
3.ročník súťaže “Devínsky peceň”

Chlebíky, sladké a slané pečivo
do súťaže prineste do 15,00 hod.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude o 16,00 hod.
Správnosť rozhodnutia odbornej poroty spoločne

preveríme ochutnávkou súťažných exponátov.
Vernisáž

Výstava ručných prác a betlehemov.
Výsledky Vašich tvorivých aktivít a Vaše

rodinné betlehemy prineste
 do DK dňa 28.11.od 17,00 do19,00 hod.
Výstava bude otvorená ešte 1.a 2.12.2008

od 15,00 hod do 19,00 hod.
Po skončení súťaže sa zabavíme a zaspievame koledy

na námestí pod rozsvieteným vianočným stromčekom.
Bližšie informácie: O.Mikulášová – 65730136

Milé dámy, milí páni,
Srdečne pozývame všetkých devínskych 

seniorov na vianočné posedenie
do DK Devín dňa 2.12. o 17,00 hod.

Opäť sa stretneme, zaspomíname
a spoločne sa zabavíme.

Teší sa na Vás Vaša starostka,
pracovníci MÚ a poslanci.

Milé deti, detičky  a deťuliatka pozývam Vás dňa
7.12. o 16,00 hod do DK Devín

Už sa na Vás teším a chystám krásne darčeky
Váš svätý Mikuláš

14.12. o 17:00 DK Devín
14. ročník detského vianočného programu

Občianska Inzercia
>Pre chorobu a starobu darujem výrobné
pomôcky a technológiu výroby  amforových váz 
vysokých 100 cm, len výrobcovi do Devína.
>50 litrový demižón na víno.
>Technlógiu na výrobu úsporných žiaroviek.

Kontakt: Pán Sýkora 02/64775246

Kino Program
5.11. STREDA 17,30 a 19,00

CESTA DO STREDU ZEME
7. 11 PIATOK 17,00 a 18,30

STAR WARS: The Clone Wars   
9.11. NEDELA 17,00

STAR WARS: The Clone Wars
12. 11 STREDA 15,00 a 18,30

E D I T H    P I A F
19.11 STREDA o 18,30

T O B R U K
26.11 STREDA o 18,30

SEX V MESTE
7.12.  ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ,

17.12. PARÍŽ – milujem ťa
14.1. CINKA PANNA

21.1. DVANÁSŤ

Milí Devínčania,
Ozdoby na vianočný stromček, ktorý 
bude stáť na námestí, sa začali zbierať 
na Miestnom úrade. Budeme radi, ak 
aj Vy za svoju rodinu prinesieťe pekné 
ozdoby, aby bol devínsky stromček, 

stromčekom všetkých nás!
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Ako Devín plánuje
Devín - podobne ako iné mestské časti - pripravuje v týchto dňoch svoj program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(PHSR).

O čo v tomto programe ide?

Ide o strategický plán - cestnú mapu, ktorá by mala Devínu v nasledujúcich 7 - 10 rokoch ukázať, kadiaľ sa bude uberať jeho 
rozvoj. Dôvod, prečo treba takýto plán pripraviť nie je daný len zákonom, ale aj pragmaticky. Strategický plán hovorí, aké 
kroky treba  spraviť v súčasnosti, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti alebo lepšie využili svoj potenciál. A Devín má 
vo svojom historickom i prírodnom dedičstve obrovský potenciál - viackrát  to zaznelo na stretnutiach poslancov i občanov, 
ktoré sa zatiaľ pri príprave PHSR uskutočnili.

PHSR je zároveň východzím materiálom, na základe ktorého sa môže obec uchádzať o zdroje z Európskej únie. Devín, je 
samozrejme, v špecifickej situácii. Keďže je pod nútenou správou, znamená to, že ako mestská časť o čerpanie financií z 
Eurofondov nemôže žiadať. Samospráva však má aj napriek tejto skutočnosti pri príprave a realizácii PHSR nezastupiteľné 
miesto: práve ona by sa mala stať tým  subjektom, ktorý bude vytvárať priestor na to, aby tak mohli spraviť neziskové orga-
nizácie, spolky, podnikatelia či občania. Zároveň by sa mala stať aktívnym koordinátorom všetkých snáh a projektov, aby 
sa nestalo, že si jednotlivé projekty budú navzájom odporovať, alebo že sa zrealizujú také projekty, ktoré narušia samotnú 
podstatu prírodných, kultúrnych a historických hodnôt Devína a ohrozia jeho potenciál.

Aké časti PHSR obsahuje? 

 Analytická časť by mala zahŕňať  profil sídla a SWOT analýzy (analýzy, mapujúce vonkajšie a vnútorné prostredie,  
 ich pozitíva aj negatíva). 
 Koncepčná časť by mala obsahovať celkovú víziu a vízie jednotlivých strategických oblastí, strategické ciele, 
 priority a samozrejme konkrétne opatrenia a aktivity.

Čo sa zatiaľ urobilo?

Sebalepší strategický plán nebude úspešný, ak nebude pripravený 
na základe súhlasu obyvateľov. Hoci PHSR pripravujú odborníci 
zvonku, nositeľmi a realizátormi sa stanú samospráva a obyvatelia 
Devína, preto tento plán nie je možné vytvoriť bez ich priameho 
zapojenia sa. Naša skúsenosť zároveň hovorí, že najlepšími od-
borníkmi na život v konkrétnom meste či obci sú jej obyvatelia, 
preto sme počas prípravy uskutočnili viacero stretnutí  a aktivít:
	 •	verejné	stretnutie,	
	 •	stretnutia	strategických	komisií,	zamerané	na	tvorbu		 	
    SWOT analýz, 
	 •	stretnutie	k	príprave	vízií	a	zbieraniu	projektov,
	 •	prieskum	názorov	obyvateľov,
	 •	prieskum	názorov	návštevníkov	a	návštevníčok	Devína,
	 •	koordinačné	stretnutie	s	predstaviteľmi	Aurexu,	ktorí	pripravujú	územný	plán	zóny	Devína,
	 •	oslovenie	neziskových	organizácií	a	spolkov.

PHSR nehovorí len o ekonomickom rozvoji Devína; počas prípravy bolo vytipovaných 6 strategických oblastí:

	 •	Ekonomický	rozvoj	s	dôrazom	najmä	na	cestovný	ruch,
	 •	Kvalita	života	vrátane	životného	prostredia,
	 •	Výstavba	a	bývanie,	verejné	priestory
	 •	Doprava	a	infraštruktúra
	 •	Ľudské	zdroje	(vzdelávanie,	sociálna	oblasť	a	zdravotníctvo,	kultúra,	šport...)
	 •	Efektívne	riadenie	Devína	(samospráva,	obyvatelia...).

Pre každú z týchto strategických oblastí sme pripravili SWOT analýzu, víziu a viaceré rastové i obranné stratégie.

Aké budú ďalšie kroky?

Pripravené materiály predložíme predstaviteľom pracovných komisií a nájdete ich aj na webovej stránke mestskej časti. 
Keďže ide o tvorbu spoločného dokumentu, privítame, keď ich budete pripomienkovať, ale najmä, ak zareagujete konk-
rétnymi podnetmi a návrhmi na zlepšenie. Po spracovaní pripomienok by mal byť celý dokument najprv predstavený 
občanom Devína na verejnom stretnutí a neskôr preložený zastupiteľstvu.

Vaše komentáre, pripomienky i projektové zámery môžete doručiť na úrad mestskej časti starostke p. Kolkovej,
alebo na mail: info@efconsulting.sk

Ing. Arch. Zora Pauliniová
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Milí Devínčania, uverejnené fotky z nášho Vinobrania povedia 
viac ako akákoľvek písomná výpoveď. Preto nechcem opisovať, 
čo a ako bolo a nebolo. V kútiku srdca však dúfam, že  všetci, 
ktorí ste v to nádherné jesenné popoludnie zavítali na krásne 
vyzdobené námestie, ste pocítili radosť, spolupatričnosť, úžas 
nad množstvom zlatých a šikovných detičiek, že ste prežili chvíle pokoja,  pohody a obdivu, že také 
niečo v Devíne máme, že sa vieme stretnúť a zabaviť a že stojíme pri sebe ako ľudia, susedia a priatelia.

Ako predsedkyňa Kultúrnej komisie chcem na tomto mieste 
poďakovať	pani	starostke	Ľube	Kolkovej,	našim	sponzorom	
/ Združenie staviteľov Lomnická, OZ Za krajší Devín, Devínsky 
spolok vinárov a vinohradníkov, Občiansko-ekologické 
združenie Dolné Koruny / a konkrétnym pomocníkom, ktorí 
to celé pripravili, vyzdobili a starali sa, aby sme sa tam všetci 
dobre cítili: všetkým mamičkám, ktoré usilovne zdobili s 
deťmi tekvice, ale najmä pani S. Kolenčíkovej a Z. Böhmovej, 
ktoré vyzdobili námestie; susedkám, ktoré napiekli a pripravili 
občerstvenie pre účinkujúcich a krásne vyzdobili voz: 

B.Záčikovej, T.Lachkovičovej, K. Čambalovej, Z. Báchoríkovej; mládencom, ktorí vynosili lavice 
a stoly a po skončení vinobrania ochotne upratali námestie: R. Latkovi, A. Záčikovi, F. Kolekovi, 
Š, Kolekovi, I. Prieložnému, Durmekovi, M. Kolkovi , S. Majdovi; samozrejme Ivetke Sapákovej 
- vždy usmiatej a ochotnej pomôcť so vzniknutými problémami a ďalším nenápadným, ale 
dôležitým pomáhačom.  Za pomoc ďakujem aj členom Kultúrnej komisie, ktorí to celé vymysleli 
a zrealizovali: Magduške Rollerovej,  Jarke Ševčíkovej, Zuzke Lörincovej, Paľovi Murínovi, Ivovi 
Schubertovi a Martinovi Čudrnákovi.
Teším sa  na Vás všetkých na ďalších  spoločných akciách v Devíne!

Oľga Mikulášová

Senior Klub Bohumila
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, som mal príležitosť navštíviť našich devínskych 
seniorov v klube Bohumila. Vypočuť si námety si na zlepšenie došli aj naša starostka 
a poslankyne Oľga Mikulášova a Gabriela Luptáková. Pre autenticitu informácií o 
tomto klube som sa porozprával s usmiatou pani Orelovou, dlhoročnou členkou klubu 
Bohumila. Klub bol založený pôvodne v kultúrnom dome a po necelých dvoch rokoch 
bol premiestnený do novej budovy, vedľa požiarnej zbrojnice. V tomto dome majú 
vyhradenú izbu iba pre seba, čo sa pani Orelovej pozdáva najmä preto, že dámy majú 

vo zvyku spievať a počúvať hudbu, hrať žolíka a pozerať televíziu a nemajú tu susedov, ktorých by 
svojou dobrou náladou vyrušovali. Od presťahovania v roku 2004 mali ešte sľúbené okrem tejto 
miestnosti aj priestory garáže v ktorej by chceli mať menšiu telocvičňu kde by mohli cvičiť ako 
donedávna s pani Gajdošovu a využívať už kúpený rodoped.

V klube, ktorý má momentálne 32 členov, sa stretávajú seniori trikrát do 
týždňa, v utorok, štvrtok a v nedeľu, vždy od 16-18. V klube sa neplatí 
členské a je otvorený pre všetkých. Členské sa platí iba do Jednoty 
dôchodcov. Predsedníčkou tam je pani Šimoničová, ktorá zorganizovala 
aj dnešné stretnutie s poslancami a starostkou. 
Občerstvenie sa financuje formou  príspevkov do 
modrého sloníka a ceny sú určite bezkonkurenčne 
najnižšie v celej Bratislave. Čaj za 3 koruny, káva 
alebo kapučíno za 5 korún. „Ako v parlamente“ 
podotkla pani Orelová.          Igor Prieložný
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- Október,  mesiac úct y k starším-
“Koukám, jak ten čas letí, každýmu letí...” slová 
tejto českej pesničky, ktorú som po rokoch počula 
nedávno na stanici Český rozhlas 2, mi zneli v 
ušiach, keď som kráčala  popri sútoku Moravy 
a Dunaja do prístavu na obľúbené seniorské 
podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším občanom. 
Nezdalo sa mi totiž možné, že od minuloročného 
výletu uplynul už rok a z dnešného pohľadu 
podobne rýchlo ubehli aj všetky tie roky (60 
a viac) pred našimi tohoročnými okrúhlymi 
jubileami. Loď už bola plná ľudí, ktorých bolo 
viac ako vlani a predvlani, dobrý chýr o tomto už 
tradičnom stretnutí urobil svoje. Pani starostka 
sa milými slovami prihovorila jubilantom, 
poďakovala členom miestneho zastupiteľstva, 
sociálnej komisii, sponzorom: Povodiu Dunaja za 
plavbu na lodi Kriváň,  Občianskemu združeniu 
Za krajší Devín, Občianskemu a ekologickému 
združeniu Dolné Koruny, Devínskemu spolku 
vinárov a vinohradníkov, hudobnej skupine Old 
Scoutes Modrá Riviéra z Karlovej Vsi, ktorá nás 
výborne zabávala repertoárom veľmi vhodným 
pre zastúpené vekové skupiny a všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspechu akcie. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí napiekli fantastické 
koláče a Katke Čambalovej za tortu pre manželov Vlčkových ku ich 50. výročiu svadby. Vo funkcii 

hostesiek sa počas histórie stretnutí na lodi vystriedalo viacero pomocníkov 
z Miestneho úradu i poslaneckého zboru. Starostlivosť všetkých oceňujeme. 
Vďaku pani starostky zdieľali všetci účastníci, čo potvrdili potleskom, 
ocenením pohostenia a jubilanti radosťou z darčekov. Potvrdením všeobecne 
dobrej nálady bol spoločná záverečná pieseň a zlatým klincom neoficiálneho 
programu valčík pani starostky s 92-ročným najstarším obyvateľom Devína, 
ešte celkom svižne tancujúcim pánom Miťkom. Dojmy z pekného výletu 
boli umocnené farbami jesene. Nevšedné boli pohľady cez okná lode či z jej 
paluby na meniacu sa panorámu Bratislavy, na nové stavby na nábreží, desiatky 
kormoránov a čajok na  hrádzach Dunaja vyčnievajúcich z nízkej vody. 
Pred ukončením plavby pani Oľga Mikulášová, predsedníčka kultúrnej 
komisie, informovala prítomných o pláne ďalších zaujímavých podujatí, 
ktoré miestne zastupiteľstvo za pomoci nemnohých nadšencov chystá na 
zostávajúce mesiace tohto roku, najmä na predvianočné obdobie. Iste budú 
príležitosťou, podobne ako stretnutie seniorov, k priateľskému posedeniu, 
nadviazaniu nových spoluobčianskych kontaktov, uvoľneniu sa od starostí 
všedného dňa.                Viera Feráková

V rámci mesiaca úcty k starším sa v 
Dome kultúry Devín zorganizoval 
Senior klub Bohumila nostalgické 
vystúpenie s Dusíkovými melódiami 

Zdenka Sychru.
Túto akciu podporili:

Senior klub Bohumila
Cech podnikatelov Devína

DK Devín
Tlačiareň Gupress

Divadelný ochotnícky súbor Letkiss
Všetkým pekne ďakujeme a dúfame že o rok sa 

znovu stretneme.
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Problém s potokom pretekajúcim 
cez Devínsku cestu je predbežne 
vyriešený. Dlho bolo problémom 
zistiť, kto je správcom tohto toku. 
Štátny vodohospodársky podnik 
chcel iniciatívne podniknúť rýchle 
opatrenia, no trvalé riešenie tohto 
problému nebolo možné, keďže 
neboli vydane povolenia na zásah do 
tohto územia, nachádzajúceho sa v 
5. ochrannom pásme. Cesta v tomto 
úseku je už viaceré týždne suchá a 

bez problémov prejazdná.

Pozor na požiare vo vykurovacom období
Zimné vykurovacie obdobie z hľadiska ochrany pred požiarmi možno považovať za 
obdobie so zvýšenou požiarovosťou. Toto obdobie nie je možné presne vymedziť dátumom 
pre celé územie Slovenskej republiky, mení sa podľa polohy, nadmorskej výšky a iných 
geografických faktorov. Z uvedeného dôvodu z hľadiska protipožiarnej prevencie sledujú 
len charakteristické príčiny požiarov pre toto obdobie, v rámci celého kalendárneho 

roka. Je pozoruhodné, že aj v letnom ročnom období sa vyskytujú požiare spojené s vykurovaním, 
resp. prikurovaním elektrotepelnými spotrebičmi a to najmä pri krátkodobom náhlom ochladení.
 Je preto na mieste pripomenúť občanom, že ustanovenie zákona o ochrane pred požiarmi ukladá 
fyzickým osobám cit.: “konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, 
ukladaní a používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom”.
 V období od 1.1.2008 do 30.9.2008 bolo na území hl. mesta SR Bratislavy zaznamenaných 
5 požiarov súvisiacich s vykurovaním, pri ktorých vznikli škody za 55 000,- Sk. Z uvedenej 
štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť, a preto, Vážení občania, prijmite od 
hasičov niekoľko rád, aby sme v nastávajúcom zimnom období mali požiarov čo najmenej:

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich bezproztrednej blízkosti 
horľavé materiály a nenechávajte ich v činnosti bez dohľadu,
- nepoužívajte k zakurovaniu horľavé kvapaliny, naftu , petrolej, benzín a pod.,
- dbajte na to, aby šporáky a pece boli umiestnené na nehorľavej podložke o rozmeroch 
daných v návode na použítie vykurovacieho telesa, a aby boli dymovody zaústené do 
sopúcha odborným spôsobom,
- ak je pri kozuboch s otvoreným ohniskom podlaha miestnosti horľavá, musí sa chrániť 
ochrannou podložkou; pred ohniskom kozuba neumiestňovať na podlahe horľavé 
materiály, koberce, kožušiny, horľavé dekoračné predmety,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných 
nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechávané v prevádzke bez dohľadu také spotrebiče, ktorých 
technický stav vyžaduje trvalý dohľad, ako napr. elektrotepelné vykurovacie telesá bez 
automatickej regulácie,
- zabezpečte si pravidelné čistenie komínov a vykonanie kontroly komínov a udržiavajte 
ich v dobrom technickom stave,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, 
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

Oprava cesty na Hradnej ulici 
je dokončená. Po tom čo sa 
cesta opravila sa zistilo, že 
vzhľadom na spádové pomery, 
pôvodný návrh nedostatočný 
a preto bol projekt dodatočne 
doplnlnený o úpravu nivelety 
komunikácie, po ktorej sa 
problém s kalužami vyriešil. 
Devín má v rámci nútenej 

správy iba obmedzené 
možnosti opravovať cestné 
komunikácie, ktoré sú v 

havarijnom stave.

Prvá etapa výstavby proti-
povodňovej ochrany pokračuje. 
Z dopravného hľadiska sa 
očakávajú naďalej zdržania na 
začiatku Kremeľskej ulice, kde 
je prejazdný iba jeden jazd-
ný pruh riadený semaforom. 
Výstavba má prebiehať do mar-
ca 2009. Veľa závisí od zimy, 
ktorá môže obmedziť prácu 
stavebníkov. Chodník popri 
tomto úseku cesty by sa tiež 
mal vyvýšiť tak, aby sa dalo po 

ňom bezpečne prechádzať.
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Nov ý Miestny zväz SDKÚ-DS v Dev íne
Na zasadnutí zastupiteľstva MČ Devín vystúpil v bode „Rôzne“ ing. Pavol Murín s príspevkom, v ktorom informoval 
poslancov a prítomnú verejnosť o založení Miestneho zväzu SDKÚ-DS v Devíne. Vznik miestneho zväzu, podľa slov p. 
Murína, reflektuje potrebu presadzovania záujmov početnej skupiny voličov v Mestskej časti Bratislava – Devín. V ostatných 
parlamentných voľbách v roku 2006 získala SDKÚ-DS v Devíne 40% voličských hlasov. Ing. Pavla Murína /38r./ zvolili 
zakladajúci členovia na riadnej ustanovujúcej schôdzi dňa 1.10.2008 na pôde Krajskej agentúry SDKÚ-DS Bratislava za 
predsedu MZ. “Chceme sa profilovať ako otvorený zväz, absorbovať problémy a podnety občanov, rozširovať členskú 
základňu, spolupracovať s ostatnými politickými klubmi a miestnym zastupiteľstvom. Medzi prioritami činnosti bude 
monitorovanie bujnejúcich stavebných zámerov na miestnej úrovni s cieľom nepripustiť, aby rozvoj obce bol na úkor kvality 
života a životného prostredia. Budeme sa snažiť o efektívnu komunikáciu na mestskej a regionálnej úrovni - v kontexte 
Havného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Devín chápeme ako “malú-veľkú” mestskú časť. Malú 
počtom obyvateľov, ale o to väčšiu svojim symbolickým a dejinným významom v histórii Slovenska a Slovanstva.” povedal 
novozvolený predseda Miestneho zväzu SDKÚ-DS Ing. Pavol Murín a prítomných zároveň vyzval: „Každý kto má záujem 
aktívne sa zapojiť a svojimi podnetmi skvalitniť úroveň občianskeho života v Devíne je v novovytvorenom zväze vítanou 
posilou.” O svojich ďalších aktivitách bude MZ občanov pravidelne informovať.

Mestská polícia informuje
Vážení občania mestskej časti BA-Devín. Nakoľko jesenný čas je časom 
zberu plodín a upratovania v záhradkách a dvoroch rodinných domov, sa vo 
zvýšenej miere opakujú sťažnosti na spaľovanie biologického odpadu ako   
napr. lístie a konáre stromov, suchej trávy či buriny a domového odpadu. 
Mnohý obyvatelia a majitelia záhradiek si neuvedomujú, že sa svojim konaním  
dopúšťajú priestupku podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti BA-Devín č. 3/1991 o čistote a poriadku. Takýmto nezodpovedným konaním sa páchateľ vystavuje riziku postihu za 
priestupok podľa * 48 Zák. SNR Č. 3 72/90 O priestupkoch, za čo mu môže byť udelená bloková pokuta na mieste 1000 Sk 
/33,19 €/ respektíve môže byt‘ riešený vyššími sankciami v správnom konaní na Miestnom úrade Devín. Stačí byť len trochu 
ľudskejší a ohľaduplnejší voči ostatným obyvateľom Devína a nášmu životnému prostrediu a takto vzniknutý odpad odviesť 
na miesto na to určené a to vo dvore Požiarnej zbrojnice. Bližšie informácie o zbere odpadu získate na miestnom úrade Devín. 

Okrskár MP v MČ. Devín
Bc. Vlastimil Gajdúšek

Tel. 09029211960

Ako si mnohí z vás možno všimli,  naše devínske noviny prešli viditeľnou zmenou. Dôvod je jednoduchý. Posledný 
novembrový týždeň si ma naša starostka pozvala na “debatu“, kde mi oznámila, že hľadá nového človeka, ktorý by sa 
vedel postarať o tento náš občasník. Požiadavky boli jasné. Z Devínčana treba opäť spraviť pravidelne vychádzajúci 
mesačník, ktorý bude Devínčanom poskytovať všetky potrebné a zaujímavé informácie. Pred týmto stretnutím 
som dostával informácie o dianí v Devíne iba z rôznych médií a pouličných rozhovorov s Devínčanmi. Keď som sa 
pani starostky pýtal na zaujímavosti ako napr. aktuálny stav vyjednávania so spoločnosťou Skanska, hospodársku 
situáciu Devína, zadlženie, a vôbec spôsob akým sa Devín dostal do dnešnej finančnej situácie, som bol zhrozený, 
aké neucelené a skreslené informácie som mal. V médiách sa píšu neúplne informácie, ľudia v dedine poznajú zase 
svoje verzie, a doklady na úrade hovoria o niečom  celkom inom. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo som prijal túto 
pozíciu šefredaktora v mesačníku Devínčan. 
 Počas môjho študijného pobytu v USA som spoznal prácu v médiách, a aj to, že nie je problém zahltiť 
celý národ nezmyselným množstvom informácií. Skutočným problémom je dodať kvalitné, úplné a plnohodnotné 
informácie. Keby mali Devínčania vždy prístup k takýmto informáciám, udalosti, ktoré dostali Devin do terajšej 
nútenej správy, by sa možno nikdy nestali. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pomôcť nášmu 
mesačníku. Vyrastal som v Petržalke, potom v Nemecku, neskôr v Lamači a už vyše 10 rokov žijem v Devíne.
Precestoval som viaceré európske krajiny, v Amerike som študoval v Južnej Karolíne a pracoval v Los Angeles. Po 
týchto skúsenostiach Vám môžem potvrdiť, že nie je lepšieho prostredia na život aký mame tu v Devíne. 
 Možností na prechádzky, či už so psom alebo bez, pre tých čo radi behajú či bicyklujú, ponúka Devín 
neúrekom. Rybári si tu môžu vybrať z dvoch riek na lov rýb. Náš Devín všetký tieto možnosti a jedinečnú harmóniu 
ponúka. A preto sa oplatí pomáhať mu a bojovať za zachovanie jeho krás. 
Tieto noviny sú pre všetkých Devínčanov. Prispievať môže každý, či už svojimi postrehmi, zážitkami, básničkami, 
sťažnosťami alebo návrhmi na zlepšenie a spestrenie života v Devíne. 
 Zmenou prechádza aj Devínska webstránka www.devin.sk, ktorá už bude odteraz pravidelne aktualizovaná 
a upravovaná podľa potrieb samosprávy a požiadaviek občanov, až dovtedy, kým tam všetci nenájdu to, čo po 
potrebujú. Keďže nepoznám všetky vaše názory a požiadavky, budem vám veľmi vďačný za akékoľvek návrhy, 
ohľadom nášho mesačníka a web stránky. Dokonalosť nedosiahneme ihneď, ale pevne verím, že s vašou pomocou 
budeme mať behom krátkeho času svoj vlastný solídny mesačník a webstránku. 
 Všetky požiadavky a príspevky mi môžete poslať emailom na sefredaktor@devincan.sk
alebo dať do našej redakčnej schránky pri hlavnom vchode do Domu kultúry, prípadne ich môžete doniesť na 

Miestny úrad.

S pozdravom Igor Prieložný, Šéfredaktor
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 Šarkaniáda opäť po roku zavítala na 
Devínsky hrad. Počasie nám už tradične prialo.  
Účasť potešiteľne každým rokom narastá a na toto 
podujatie ku nám prichádzajú deti a celé rodiny 
z čoraz vzdialenejších kútov nielen Bratislavy. 
Víťazov v jednotlivých kategóriách vyberali piati 
skúsení šarkano-rozhodcovia. Aj keď tieto fotky 
by bez problémov aj samé dokázali opísať celú 
akciu, poprosil som našu devínsku kráľovnú 
básničiek Romanu Sagulovú o pomoc. Exkluzívne 
pre mesačník Devínčan napísala :

Ako každým rokom, na Devínskom brale,
Ľudia rýchlym krokom ponáhľali sa a stále...

Prezerali si svoje krásne šarkany a výtvory prapodivné
že „ŠARKANIÁDA“ dnes je, nezdá sa nám už podivné.

Pretože už tretí rok deti nielen z Devína,
vedia že sa blíži tá udalosť nevinná.

Ktorý šarkan vyletí najvyššie?
Alebo ktorý vyzerá ozaj najživšie?

Ktorý je najmenší a ktorý veľký 
kto ho vám vyrobil, kto obkukal z telky.

Zišlo sa tu kopec ľudí, a nik sa ozaj nenudil.
Veselé detské tváričky pozorovali otcovia i mamičky.

Síce vietor vial len slabo v tento krásny čas,
Aj primátor mesta Ďurkovský zavítal medzi nás...

A keď zahralo sa na fujare či gajdách,
V porote bol samí Jožko Vajda!
Nebola ani zima ani dažďa mráčik,
Každý na nebi videl ten svoj „obláčik”,

Ktorý „Šarkanom” sa zval,
malý, veľký spustiť šarkana sa nebál.

Krásne popoludnie prežili sme všetci,
Lepšie v Devíne na šakaniádu je ako sedieť doma na peci,

príďte isto o rok zas,
radi uvidíme Vás.
A kto vyhral tomu veľký hold

A 3 krát hurá, krása,
Ale kto len zúčastnil sa,

aj to ráta sa!
Ďakujem všetkým ktorí toto krásne podujatie spravili,

my všetci sme sa super bavili!!!

Š p o r t o v ý  k l u b  D e v í n  p o z ý v a
Mikulášsky stolnotenisový turnaj o putovný pohár

Sobota 13.12.2008
Čas:
8,30 – 9,00 zápis
9,00 – 9,15 vylosovanie do skupín
9,15 – 11,00 hry v skupinách
11,00 – 13,00 hry postupujúcich zo skupín v pavúku až po finále
Miesto:  Kultúrny dom Devín

Kategórie:
- dievčatá do 15 rokov
- chlapci do 15 rokov – neregistrovaní
- ženy
- muži – neregistrovaní
- muži – registrovaní

Nácvik na 
Folklórny Ples

7. februára 2009 sa koná 
Folklórny ples. Je to už 3. ročník 
a preto sa už teraz môžete naň 
pripraviť. Každú nedeľu od 

17:00 je nácvik v DK Devín 

Vítaní sú všetci, od 
úplných začiatočníkov až 

po parketových levov.

Podmienky účasti: 
fairový športový duch
vstup voľný -  bez zápisného
Ceny: pre potešenie zo života
Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel
stolného tenisu


