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Šarkaniáda

viac na str. 4

Darčeky...
... tešíme sa na ne, všetci nad nimi hútame, žeby
sme svojich blízkych čo najviac potešili, reklamy nám
ich podsúvajú vo všetkých možných podobách –
v predvianočnom čase sú darčeky jednoducho témou
č.1 všade kam človek pozrie. Dary však nie vždy len
radosť obdarovanému prinášajú. Z histórie veľmi dobre poznáme aj pojem „Dar danajský“. Ide o dar, ktorý
jeho prijímateľovi prináša skazu v podobe Trójskeho
koňa, na ktorého aj v súčasnosti mnohí často naletíme. Najtypickejším príkladom dneška sú napríklad
darčeky tzv. „šmejdov“ svojim naivným klientom, ktorí
nalákaní bezcennými darovanými tretkami kupujú extrémne predražené haraburdy. Alebo taká prosperita
krajín zarábajúcich na vývoze zbraní?! Z ich dobrých
hospodárskych výsledkov majú „radosť“ nielen utečenci zo Sýrie ale aj celá Európa zavalená zúfalými
migrantami. No ani naši politici sa neštítia obdarúvať

Vítanie detí

foto na str. 3

nás rôznymi populárnymi, často trójskymi balíčkami,
ktorými lákajú davy k volebným urnám a s ktorými sa
potom roky trápia celé generácie. Koniec koncov – aj
na začiatku genézy našej nútenej správy tiež bola
snaha priniesť Devínu rozvoj... Takže nás Devínčanov
hádam ani veľmi nabádať k opatrnosti netreba, a že
v duchu hesla „dôveruj, ale preveruj“ rôznym ponúkaným benefitom „zuby“ vždy riadne poprezeráme.
Či už pri vianočných nákupoch, v blížiacich sa parlamentných voľbách, alebo v každodennom živote.
Aby sme však len o zlom nevraveli, pochválim
sa vám úžasným darom, ktorý sme my všetci dostali
od našich mladých Devínčanov. Vidno ho na titulnej
fotografii od Petra Mikuláša. Keď sa lepšie prizriete, je
ich tam vlastne 51 tých darov J . 51 novonarodených
detičiek, ktoré sme po troch rokoch zapísali do našej
Pamätnej knihy a privítali medzi nami. Sú veľmi osobitým darom, krehkým, vzácnym, náročným na opateru. Zaväzujúcim. Vieme, čo všetko budú potrebovať.

Loď pre seniorov

●

Ev. č. 4548/12

viac na str. 4

Starostlivú rodinu, správnych ľudí okolo seba, zdravé životné prostredie, bezpečie, škôlku, dobrú vieru,
priestor na hranie...Verím že im to všetko darujeme
do vienka. Spoločne. Niečo my na úrade, niečo vy milí
susedia, medzi ktorými budú vyrastať.Vychovajme ich
tak, aby oni raz Devínu darovali budúcnosť.
Priatelia, blížiace sa Vianoce sú príležitosťou
dary rozdávať i prijímať. Váš čo viacej teší? Nešetrite
preto úsmevom, rozdávajte radosť, neváhajte podať
ruku. Deťom, rodine, priateľom, susedom, a hoc aj neznámym v núdzi. Prežijete tak garantovane Štastné
a Veselé.
Prajem Vám pohodové a spokojné Vianočné sviatky i šťastný Nový rok 2016
Vaša
Ľubica Kolková
starostka@devin.sk








foto: Peter Mikuláš
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B R AT I S L AVA A D E V Í N
Bratislava prešľapuje
V polovici septembra som sa rozhodol
vzdať funkcie námestníka primátora. Mal
som na to viaceré dôvody. Prvým a najvážnejším je to, že po necelom roku fungovania nového vedenia magistrátu nášho hlavného mesta som dospel k presvedčeniu, že
vedenie mesta nemá skutočný záujem na
tom, aby sa veci riešili čestne a bez podvádzania. Aké podvádzanie mám na mysli?
Jasnou ukážkou bol výber predsedov predstavenstiev hlavných mestských podnikov
(DPB, OLO, BVS, Metro). Navonok bolo
deklarované, že proces výberu závisí od
odbornosti a morálnej spôsobilosti kandidáta a že tento proces má byť plne transparentný a pod kontrolou verejnosti. Mal
som možnosť vidieť tento proces z blízka a
bolo mi zrejmé, že za výberom kandidátov
boli skryté tiché dohody, účelovo vytvorená komisia a dopredu vybraní víťazi. Momentálne túto otázku prešetruje Národná
kriminálna agentúra (NAKA). Výber predsedov predstavenstiev bol, žiaľ, iba jeden
z mnohých prípadov, kedy sa nové vedenie
mesta chovalo takto neférovo. Keďže som
na takomto modeli nebol ochotný nijako
spolupracovať, bol som v rámci vedenia
mesta braný za problémového. Navyše som
uvidel, že moje postavenie viceprimátora
začalo byť brané iba do počtu a možnosť
konať bola výrazne oklieštená. Ako príklad
môžem uviesť to, že mi nebolo umožnené
byť ani členom komisie, ktorá mala za úlohu vybrať nového náčelníka Mestskej polície, pričom za vedenie mesta som bol za
Mestskú políciu zodpovedný ja. Rozhodol
som sa na tomto nemať viacej účasť a svoju funkciu som zložil naspäť do rúk primátora. V tomto momente musím s ľútosťou
tvrdiť, že smer akým sa momentálne uberá
vedenie nášho mesta nie je dobrý.
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Podporme petíciu proti hazardu
Jedna z iniciatív, ktorá sa tento rok realizuje a je pre mesto veľmi dôležitá, je petícia
na zakázanie Hazardu v Bratislave. Zákon je
nastavený tak, že je nevyhnutné, aby 30%
obyvateľov mesta petíciu podpísalo. Toto je
jasný príklad toho, že lobby za hazardom
je silné aj politicky a nehanbí sa takto nehorázne zabetónovať svoju činnosť. Nehorázne preto, lebo na všetky rozhodnutia
v meste stačí väčšina v zastupiteľstve, na
zrušenie hazardu väčšina v zastupiteľstve
ani súhlas primátora a všetkých starostov
nestačí. Je potrebných minimálne 106 000

Ohrozená solidarita
Momentálne sa opäť otvoril spor medzi predstaviteľmi veľkých mestských častí
proti malým mestským častiam. V súčasnom stave veľké mestské časti ako Petržalka alebo Ružinov prispievajú istou časťou
svojich príjmov menším mestským častiam
cez tzv. fond solidarity. Je to preto, lebo mechanizmus určovania príjmov jednotlivých
mestských častí je taký, že malé mestské
časti by z neho neprežili. Pre Devín to znamená, že namiesto cca 250 000 €, dostane
cca 580 000 €. Vyzerá to tak, že snaha veľkým mestských častí o zníženie príspevku
malým mestským častiam (spolu ich je 7)
nebude úspešná. Vec sa rieši intenzívne na
úrovni poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva, jednotlivých poslancov ako aj
finančnej komisie, ktorej som členom.
Prečo stále nie je opravená cesta
pri zástavke Sihoť – BVS?

podpisov. Ako perličku môžem uviesť:
Namiesto závislých spokojné rodiny,
v posledných
týždňoch boli poslanci mestnamiesto herní normálne obchody.
ského zastupiteľstva kontaktovaný lobistami od výrobcov hracích automatov. Oceňujem tiež postoj pani starostky Ľubice
Kolkovej, ktorá sa aktívne pričinila o začatie petície. Preto nás, Devínčania, vyzývam
túto petíciu podpísať a v rámci možnosti
iniciatívne ponúknuť na podpísanie aj ďalším. Všetky praktické informáciu sú uvedeBratislava proti hazardu
né v tomto čísle Devínčana a na Miestnom
úrade v Devíne vám radi pomôžu, ak by ste
mali k téme ďalšie otázky.
Daň z nehnuteľnosti
Od júna 2015 som bol predsedom pracovnej skupiny vo veci efektívneho výberu
dane z nehnuteľnosti v Bratislave. Zistili
sme, že výber a kontrola vyberania dane
z nehnuteľnosti je úplne nepostačujúca
(napr. 10 rokov sa nijako nekontroloval jej
výber). V tomto zmysle som od počiatku
presadzoval, aby sa v prvom rade zabezpečila kontrola a až následne sa riešilo jej prípadne navýšenie. Po viacerých diskusiách
na úrovni vedenia mesta, v tejto verejne
známej kauze, môžem dnes konštatovať,
že situácia bola vyriešená dobre. To znamená, že namiesto paušálneho zvýšenia dane
(dokonca až o navrhovaných 100% za byty
a domy) iba tým, ktorí už teraz platia, dochádza najskôr ku kontrole jej výberu a navrhované zvýšenie dane z nehnuteľnosti
pre rok 2016 nebude.

Mesto zatiaľ neodstránilo havarijný stav
po zosuve svahu, pretože zodpovednosť
za financovanie opráv po živelných pohromách (lebo zosuv je takto kvalifikovaný) je
na Ministerstve životného prostredia. V tejto veci sa aktívne koná, avšak proces zo
strany Ministerstva je zdĺhavý a preto môžeme predpokladať uvoľnenie prostriedkov
o opravu až v druhej polovici roku 2016.
Riešenie Devínskej cesty
Tento rok sa podarilo spraviť prvý krok
ku komplexnejšiemu riešeniu situácie na
Devínskej ceste, ktorá je jednak ohrozená zosuvom pôdy a na ktorej stále nie je
vytvorený uspokojujúci priestor pre cyklistov. Momentálne sa dokončuje analýza
súčasného stavu. Budúci rok je v rozpočte
mesta vytvorený finančný zdroj na vypracovanie riešenia, ktoré by v sebe obnášalo aj niektoré z už prezentovaných riešení
3 v jednom, t.j. oprava cesty, vybudovanie
cyklotrasy a protipovodňovej hrádze pre
Devínsku cestu.
Oddĺženie Devínu
Črtá sa možnosť, že mesto by prebralo záväzky Devína voči veriteľom. Na tento
účel by si mesto zobralo úver, ktorý by mu
splácala naša mestská časť. Podstatné je to,
že momentálne splácame úver s úrokom
až 36% zatiaľ čo mesto by si na tento účel
dokázalo požičať s úrokom menej ako 1%.
Devín by tento variant riešenia konečne vytiahol z nútenej správy. Verím, že sa to budúci rok podarí na úrovni mesta presadiť.
Ing. Ignác Kolek
kolek@devin.sk
foto: spravy.pravda.sk
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POČÚVAŤ TICHO
Ak nehľadíme na jednotlivé javy súčasného
života, ale na jeho celok, možno povedať, že ten
najhlasnejšie volá po tichu. Nikto nepochybuje, že
záplava obrazov a hluk zvukov je základnou črtou
súčasného života. Podmienkou videnia je svetlo,
podmienkou počúvania ticho. Ak platí, že „ľudia viac
milovali tmu, lebo ich skutky boli zlé“, rovnako platí
aj, že viac milujú hluk, lebo ich svedomie je zlé a
vnútro prázdne. O ticho však treba viesť odvážny a
tvrdý zápas. Učí človeka inak vnímať, nebyť papagájom naservírovaných názorov, neskákať v arytmickom rytme prázdnych slov a tónov.
Len v tichu možno počuť Boha a zakúsiť silu
jeho slova. Boh Biblie je Boh, ktorý hovorí. „Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu
slnka až po jeho západ... náš Boh prichádza a už nemlčí“ (Ž 50,1-3). Boh v Písme často opakuje: „Počuj,
ľud môj, chcem hovoriť“ (Ž 50,7).Tak Biblia ukazuje,
čím sa Boh líši od modiel, ktoré „majú ústa, ale nehovoria“ (Ž 115,5). Žiaden ľudský hlas nezasiahne
človeka do takej hĺbky ako Božie slovo. „Lebo živé
je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a
kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4,12). Boh používa slovo, aby odovzdával
život a pravdu, aby učil a potešoval. Svätý Ambróz
povedal, že „Božie slovo je životná látka našej duše,
ono nás živí, vedie a riadi; nič iného nemôže oživovať ľudskú dušu tak ako slovo Božie“. Stíšiť sa a až
potom nechať zaznievať vnútornému hlasu je teda
jedna z najúčinnejších foriem premeny vnútra
Okrem Boha ticho umožňuje objaviť aj človeka,
seba samého. Človek potrebuje zastať už preto, aby
rozlíšil priority života i konkrétnej situácie. Wunibald Müller v knižke „Nabrať dych v Božej blízkosti“ odporúča objaviť pre seba „tichý kútik, kde sa
môžem denne stretávať s Bohom tak, ako by neexistovalo nič iného“. Tento kútik si treba vytvoriť
predovšetkým vo vlastnom srdci, ale za veľmi dôležité považuje, aby to bolo aj skutočné tiché miesto
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a aby sme naň mali v každom dni
pevne stanovený čas. Vychádza
z vlastnej skúsenosti pracovne
vyťaženého človeka, na ktorú
si spomína: „Dopoludnie je za
nami. Od ôsmej pracujem: telefonáty, diktovanie listov, vedenie
skupiny, porada so spolupracovníkmi... Hlavu mám plnú, srdce
ťažké. Strážim si čas, vybavujem
jednu schôdzku za druhou, stále
menej sa však starám o seba. Päť
minút pred dvanástou sa ozvú
zvony neďalekého opátstva.
Zvoní mi telefón. Nechávam ho
zvoniť. Jeden účastník kurzu sa
chce ešte na niečom dohodnúť.
Dohodnem sa s ním neskôr.Vyrážam ku kostolu benediktínskeho kláštora, kde sa presne o dvanástej mnísi
modlia poludňajšiu modlitbu. Trvalo mi dlho – skoro
dva roky – kým som dospel k tomu, aby som tých
15-20 minút poludňajšej prestávky dodržiaval. Až keď
som im vo svojom vnútri pripísal veľký význam, našiel
som silu prebojovať sa k tomu, že v tomto čase pre
mňa neexistuje nič dôležitejšie. Dnes je pre mňa táto
chvíľa jedným z nosných pilierov počas pracovného
dňa. Neznamená jednoducho odbaviť si ju ako jeden z
mnohých bodov programu. Je dôležitá. Je to zámerná,
plánovaná prestávka uprostred dňa. Doba jedinečnej
kvality.Vedomé vyčlenenie tohto času na modlitbu patrí k najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré som urobil za
posledné roky.“ Toľko skúsenosť Wunibalda Müllera.
Takéto tiché zastavenia v lavíne rušných dní umožňujú, že nimi zatvoríme dvere za jednou činnosťou
a otvoríme do druhej. Anzelm Grün na to dodáva:
„Kým sa dvere pracovne nezatvoria, dvere domova sa
neotvoria. Človek zostane v prievane. To duši nerobí
dobre“. Len nakoľko sa človek dokáže stíšiť, žije ozaj
naplno.
Ticho je cesta do hĺbky srdca. Arzénius, jeden z
otcov púšte, hovorí: „Často som sa kajal, že som prehovoril, ale nikdy z toho, že som mlčal“. Otca Pamba

zas prosili, aby komusi povedal niečo povzbudivé,
na čo dodal: „Ak ho nepovzbudilo moje mlčanie,
nepovzbudia ho ani moje slová“. „Slová, slová, slová! Tvoria podlahu, steny aj strop našej existencie“,
konštatuje Henri Nouwen a ľutuje, že práve tým
stratili svoju stvoriteľskú silu. V záplave zvukov sa
stratilo samotné slovo. Ako hovorí Nouwen, „slovo
prestalo byť nástrojom komunikácie, už neudržiava vzťahy, nevytvára spoločenstvo. Ticho je domovom slova. Ticho dáva slovu moc a plodnosť.“ Až
ticho nás učí hovoriť. Slovo, ktoré prináša ovocie
je slovo, ktoré z ticha vychádza a do ticha sa vracia.
Slová sú nástrojom súčasného sveta, ticho je však
tajomstvom sveta budúceho“, hovorí po roku ticha
v kláštore Henri Nouwen.
Objaviť reč ticha znamená objaviť Božiu prítomnosť a moc jeho slova, znamená nájsť seba
samých i druhého človeka ako aj slobodný nadhľad na dianie okolo nás. Znamená riešiť problémy
v ich hlbokej podstate, ponúkať účinnú alternatívu.
Adventný čas prípravy na Vianoce a ich slávenie je
výzvou objaviť ticho a nechať mu prehovoriť.
Marián Gavenda

KNIŽNICA INFORMUJE
Alex Garland: Pláž
A. Garland sa narodil v r. 1970 v Londýne. Je autorom mnohých čitateľsky úspešných románov
a scenárov pre filmové spracovanie svojich románov. Napr. román The Beach (Pláž) z r. 1996
bol filmovo spracovaný v r. 2000 pod uvedeným názvom v hlavnej úlohe s Leonardom Di Caprio.
Čitateľa isto zaujme prostredie uzavretého spoločenstva rôznych ľudí izolovaných od okolitého
sveta kde umne zorganizovaný život je idylický iba dovtedy, kým sa na jej obyvateľov nezačne
rútiť jedna pohroma za druhou. Čo sa na pláži dialo a ako sa zachovali jej obyvatelia sa čitateľ
dozvie z knihy.

V Í TA N I E D E T Í 2 0 1 5

Ian McEwan: Na pláži
Spisovateľ sa narodil v r. 1948 v Anglicku, je tiež scenáristom a dramatikom, ktorý bol ocenený
Rádom britského impéria. Za román Amsterdam v r. 1998 získal autor Bookerovu cenu. Na
opätovné ocenenie je nominovaný aj román „Na pláži“. Čitateľsky úspešným sa stal tiež román
„Betónová záhrada“. Román „Na pláži“ zachytáva netradičnú svadobnú noc mladomanželov
odhaľujúc ich charaktery na pozadí spoločenských pomerov konzervatívneho Anglicka
potvrdzujúc skutočnosť, že veci, ktoré jeden druhému nepovieme môžu od základu zmeniť náš
život. Ako? Čítajte v knihe.
Michael Gruber: Obratník noci
Autor sa narodil v r. 1940 v Brooklyne. Pred svojou spisovateľskou kariérou bol morským
biológom i poradcom Jimmyho Cartera pre US Enviromental Protection Agency (EPA). Jeho knihy
sú dobrodružné a pútavé. Román „Obratník noci“ sa stáva skutočným obratníkom, miestom kde
sa detektívka mení na výpoveď o hlbinách ľudskej mysle presahujúci svet našich obmedzených
zmyslov. Knihu isto nepustíte z rúk, kým ju neprečítate.
Olov Svedelid: Božie korene
Švédsky spisovateľ nar. v r. 1932 v Štokholme, zomrel v r. 2008, bol nositeľom mnohých
vyznamenaní, medzi nimi i ocenením GRAND MASTER z r. 2007 Bol mimoriadne plodným
autorom najmä detektívok, ale i kníh pre deti a mládež. Jeho seriál o právnikovi Rosembaumovi
obsahuje 22 titulov a seriál o inšpektorovi Rollandovi Hassovi má 28 titulov a napísal i ďalších
54 iných titulov. Kniha Božie korene je zo seriálu o inšpektorovi R. Hassovi. Kniha je plná napätia
o hľadaní 15-ročných chlapcov a dievčat spolu so zápletkou o neobjasnenej vražde. Kniha isto
udrží čitateľa v napätí až do konca príbehu.
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D E Ň OVO C I A A Z E L E N I N Y S Z Š D E V Í N

Dňa 15.10.2015 sme v našej škole oslavovali Deň ovocia a zeleniny. Cieľom tohto tematického dňa bolo, aby si deti uvedomili dôležitosť a výhody zdravej výživy, predovšetkým ovocia
a zeleniny. Deti mali možnosť využiť svoje kreatívne myslenie
a vytvoriť tak umelecké diela, či už v tímoch, s rodičmi, alebo
individuálne. Súčasťou tohto dňa bola súťaž, v ktorej mali žiaci
vytvoriť rôzne výtvory a postavičky z ovocia a zeleniny.
Víťazmi sa stali na 1. stupni 1.B trieda a na 2. stupni 5.B trieda.
Mgr. Lenka Karasová
učiteľka SZŠ

P L AV B A Z D E V Í N A D O Č U N OVA
Tak ako každoročne MÚ v spolupráci s kultúrnou komisiou dňa
29.októbra 2015 zorganizoval pre seniorov plavbu loďou po Dunaji z
Devína do Čunova a späť.
Zúčastnených privítala naša pani starostka Ľubica Kolková krátkym a milým príhovorom a odmenila jubilantov. Malý darček si odniesli aj všetci účastníci plavby.
O občerstvenie a výborný obed sa postarali majstri kuchárskeho
remesla z Hradnej brány a seniorkami vlastnoručne upečené koláčiky
a zákusky. Tradične dobré vínko poskytli devínski vinári a MÚ.
Počas celej plavby nám vynikajúcu náladu vytváral harmonikár pán
Rajták v kroji a pobavil nielen svojou hudbou, ale i množstvom úsmevných i pikantných vtipov, ktorých poznal neúrekom.
Pán Zvonimír Bartovič nám pútavo porozprával zaujímavosti o
Dunaji a o revitalizácií devínskeho ramena Dunaja.
Pani Gizela Batovičová sa prihovorila za Radu seniorov a vyzdvihla aktivity konané mestom Bratislava k Mesiacu úcty k starším. Zároveň vyzvala zúčastnených k znovu oživeniu činnosti Klubu dôchodcov
a oboznámila ich so súčasnými aktivitami, ako sú: cvičenie pilatesu,
ručné práce, návšteva kultúrnych podujatí a kúpanie s regeneráciou
tela i duše v termálnych kúpaliskách.

Plavba prispela k vzájomnému spoznávaniu sa a k utuženiu susedských
vzťahov, k spomínaniu na pekné a veselé príhody a príbehy...
Počas celej plavby sme obdivovali „ majstra jesene“ – nádhernú scenériu
prírody a veľmi rýchlo sa meniace okolie obidvoch brehov Dunaja.
GB

Š A R K A N I Á DA V D E V Í N E
Všetci organizátori s napätím čakali aký bude 3. október2015. Na hrade Devín sa totiž
konal ďalší ročník dlho očakávanej a obľúbenej „ŠARKANIÁDY“. Je to zážitok a radosť
pre mnoho detí (ale i rodičov a starých rodičov). Od druhej hodiny poobede prúdili deti,
dospelí i seniori, registrovali sa všetky vekové kategórie a do súťaže sa prihlasovali najrozličnejšie šarkany: kúpené i tie vzácnejšie, vlastnoručne vyrobené, malé, veľké..., takže
boli zastúpené všetky súťažné kategórie, napr. najmenší šarkan, najvyššie lietajúci, najkrajší,
nelietajúci, najmladší šarkanovodič, najstarší.....Výtvarný ateliér s Mirkou Materákovou pomáhali deťom vytvoriť originálne, vlastné šarkany. Odborná porota zložená so zástupcov
Devína a zastrešujúcich a organizujúcich inštitúcií (Magistrát, Bibiana, Mestské múzeum,
BSK, BKIS) usilovne hodnotila množstvo najrozličnejších šarkanov. Dobrovoľníci z Devína
sa starali o prichádzajúcich, registrovali účastníkov, starali sa o pohostenie, porotu a prípravu diplomov a cien. O zábavu a hudbu sa postarala skupina Vrbovskí víťazi so svojimi
originálnymi vlastnoručne vyrobenými „hudobnými nástrojmi“ a veselými pesničkami.
Celý priebeh, technické i programové zabezpečenie ako vždy zodpovedne a odborne
zabezpečil Paľo Murín.
O štvrtej hodine pani starostka Ľubica Kolková vyhlásila víťazov súťaže a boli rozdané
ceny a aj ceny útechy. Nálada bola výborná a ešte aj počasie nám prialo, vietor fúkal a občas zasvietilo aj slnko na pestrý dav detí i dospelých.
(red)
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Miestny úrad MČ Devín a OZ Za krajší Devín Vás srdečne pozývajú na 10. ročník súťaže

SÚŤAŽ O NAJCHUTNEJŠÍ, DOMA UPEČENÝ
CHLEBÍK
SLANÉ PEČIVO
KOLÁČE
v nedeľu

29.11. 2015

Dom kultúry Devín

14:00 - 15:00 PRIHLASOVANIE VAŠICH DOBRÔT DO SÚŤAŽE
15:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY DEVÍNSKYCH AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV
S PROFESIONÁLNOU ODVAHOU
16:00 SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE A KOŠTOVKA VÍŤAZNÝCH DOBRÔT
... KAPELA A TRADIČNE SRDEČNÁ DOMÁCA ATMOSFÉRA

Pozývame vsetky devínske deticky,
ale aj oteckov a mamicky.
Vyrobíme si ozdôbky na nás
vianocný stromcek
a spolocne ho ozdobíme.
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Ako ten čas letí ...
Tento povzdych všetci dobre poznáme, a
že je pravdivý potvrdzuje napríklad aj skutočnosť o ktorej mnohí z nás ani netušia, že naše
miestne noviny vychádzajú už 23 rokov. Ich
nulté číslo vyšlo v marci v r. 1992 pod názvom DEVÍNSKE NOVINY. Od svojho prvého
čísla často menili svoju štruktúru, redakčnú
radu dokonca aj názov .Dnes ich poznáme
pod názvom DEVÍNČAN. Čo sa nezmenilo
sú mnohé problémy. Už v tomto nultom čísle
sa venuje ich zakladateľ a hl. redaktor Devínskych novín Miro Potančok zdevastovanému
objektu na našom nábreží AMFITEÁTRU.
Problém ostal problémom celých 23 rokov.
Zmenil sa majiteľ, resp. nájomca s dobou trvania prenájmu na 99 rokov a s podmienkou
zabezpečenia rekonštrukcie prenajatého objektu a amfiteátra. Za 23 rokov je stavba iba
viac zdevastovaná a priestor amfiteátra sa
stal chránenou oblasťou čím zanikla možnosť
jeho rekonštrukcie. Predpokladám, že dnes je
už problémom i statika objektu a realizácia
údajne vystaveného búracieho povolenia.
Nezmenilo sa nič ani pri pamätníku na
nábreží Dunaja z roku 1896, ktorý nám pripomína maďarským nápisom ukončenie re-

gulácie Horného Dunaja. Nejedného turistu
prekvapuje plot, za ktorým sa nachádza. Ako sa
mohlo stať, že sa pamätník ocitol na súkromnom pozemku?
Nedoriešené ostalo i prístavisko športových lodi na sútoku Moravy a Dunaja z roku
1992 ako i celkový vzhľad nábrežia . Bolo už
niekoľko verzií na jeho úpravu, ktoré sa menili
so zreteľom na vlastnícke vzťahy k dotknutým
pozemkom. Zdá sa, že Definitívna podoba nábrežia je tiež v nedohľadne.
Nemyslím si, že by sme mali dať priestor
ďalších 23 rokov na ich vyriešenie.
Dobrou správou z r. 1992 je oznámenie o
sprevádzkovaní Domu kultúry ako i možnosti jeho využitia. Potešujúca je skutočnosť, že
funkčnosť Domu kultúry trvá dodnes.
Devínske noviny z r.1992 mali tieto rubriky:
Z radnice – Život okolo nás – Spoza hraníc Devína – Kultúra – Príroda – História a pamiatky
– Šport – Humor.
V rubrike Život okolo nás bola pravidelne
uvádzaná informácia čo jednotlivé komisie riešili – takúto informáciu by isto uvítali Devínčania i dnes. Bolo by o čom písať aj v rubrike –
Život okolo nás lebo nie každý má k dispozícii
internet.
Pavlína Rumanovská

OZNAM
Milí občania,
Radi by sme Vás informovali o možnosti využitia služieb
geriatrickej sestry, ktoré sú hradené z rozpočtu Mestskej
časti Bratislava- Devín. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/602 02 511, alebo svoju
požiadavku zatelefonovať priamo geriatrickej sestre pani
Ľudmile Szalayovej, tel.č. 0903 267 097.
Služby zahŕňajú: injekčné podávanie liekov, príprava dávkovania predpísaných liekov, preväzy, telefonické konzultácie
ohľadne lekárskych vyšetrení.
Ing. Lenka Satinová
Prednostka MÚ MČ Bratislava-Devín

Budova Amfiteátru – zdroj internet

Pamätník z r. 1896 – zdroj MUOP

UROBME SI STROMČEKY ŠŤASTIA
Milé drotárske posedenie dňa
17. novembra sa vydarilo
a „stromčeky šťastia“
boli krásne.
Preto pozývam záujemcov
(vek minimálne 10 rokov)
do Domu kultúry

1. decembra 2015
o 15.00 hod.
Teší sa na Vás Erika Majerská

ZDOBENIE TEKVÍC
Príjemné poobedie nedele 25. októbra
patrilo na námestí pred kostolom deťom
s rodičmi a starými rodičmi, kde spoločne
ozdobovali rôzne tekvice. Fantázií sa nekládli medze a tak vznikali milé, humorné
kreácie z guľatých, podlhovastých, malých,
veľkých tekvíc a najrozličnejších ozdôb.
Výsledky putovali na schody pred kostolom a so zapálenými sviečkami vytvárali do
večera zvláštnu atmosféru.
red.
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H O M M AG E Á P. S T R A S S N E R

autor: Oto Bachorík

Výstava Hommage á Peter Strassner (pocta Petrovi Strassnerovi) vznikla pred piatimi rokmi. Odvtedy sa táto akcia
na počesť sochára a pedagóga Petra Strassnera koná každoročne na devínskom Hrade v termíne jesennej rovnodennosti. Výstavu inicioval sochár Lubo Mikle, ku ktorému
sa pridali Gabriel a Lucia Strassnerovci, Slavomír Gabriška
a Kristína Jadroňová a založili občianske združenie HaPS.
Na výstave vystavujú sochari prevažne zo Slovenska
OZNAM
veľkorozmerné exterierové diela z rôznych materiálov.
Vystavujúci autori sú študenti umenia ale i renomovaný
5.11.2015, Bratislava
kolegovia Petra Strassnera. Sochy sú nainštalované počas
piatich týždňov v hradnom areály a robia tak radosť domácim i zahraničním návštevníkom.Turisti si tak môžu pozrieť
okrem zrúcanín Hradu Devín i sochárske diela.Výstava tak
NA DEVÍNSKE KOBYLE SA BUDÚ ODSTRAŇOVAŤ NÁLETOVÉ DREVINY
spája minulosť s prítomnosťou, históriu s kultúrou.
Akciu podporilo v roku 2014 ministerstvo kultury SR
a v roku 2015 Bratislavský samosprávny kraj. Veľká vďaka
patrí aj múzeu mesta Bratislavy, ktoré spravuje Hrad Devín.

V najbližších dňoch začne na Devínskej Kobyle
NA DEVÍNSKE
SA BUDÚ vzácnych
ODSTRAŇOVAŤ
prebiehať KOBYLE
obnovný manažment
stepných NÁLETOVÉ DREVINY
lúk dňoch
spojený
náletových
drevín.manažment
Práce
V najbližších
začne snavýrubom
Devínskej Kobyle
prebiehať obnovný
budú lúkprebiehať
na náletových
južných drevín.
svahoch
Devínskej
vzácnych stepných
spojený s výrubom
Práce budú
prebiehať
na južných svahoch
Devínskej Kobyly. Prosíme, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti
Kobyly.
nevstupovali na územie, resp. do častí, kde budú prebiehať obnovné práce. Aktivita
sa uskutočňuje s cieľom obnoviť ohrozené a vzácne lúčne spoločenstvá, ktoré sú
Prosíme,
aby náletovými
ste v záujme
vlastnej
dlhodobo ohrozené
zarastaním
a inváznymi
drevinami.bezpečnosti
Viac informácií
nájdete v tlačovej
správe: Zoresp.
vzácnych
Devínskej
začnevstupovali
na územie,
dolúkčastí,
kdeKobyly
budú
nú onedlho odstraňovať náletové dreviny
prebiehať obnovné práce.
http://bratislava.sme.sk/c/8058006/zo-vzacnych-luk-devinskej-kobyly-zacnuonedlho-odstranovat-naletove-dreviny.html#ixzz3qdEy8EIU
Práce saAktivita
realizujú vsarámci
projektu LIFE10
NAT/SK/000080
území
uskutočňuje
s cieľom
obnoviť„Obnova
ohrozené
NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu
a vzácne
ktoré prostredia
sú dlhodobo
LIFE+ Nature
Európskou lúčne
komisiouspoločenstvá,
a Ministerstvom životného
SR ako aj
ohrozené
zarastaním
náletovými
a inváznymi
drevinami.
v rámci projektu
AZ 31163-33/2
„Ochrana
druhov a biotopov
v Národnej
prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“ financovaného Nemeckou spolkovou
nadáciou pre životné prostredie (DBU).
Viac
informácií
v tlačovej
správe:Daphne – Inštitút
V prípade
ďalších
informácií nájdete
kontaktujte:
Monika Chrenková,
Zo vzácnych
lúktel.:
Devínskej
začnú onedlho odstraňovať
aplikovanej ekológie,
Bratislava,
02 455 240Kobyly
19, chrenkova@gmail.com

náletové dreviny
http://bratislava.sme.sk/c/8058006/zo-vzacnych-luk-devinskej-kobyly-zacnu-onedlhoodstranovat-naletove-dreviny.html#ixzz3qdEy8EIU

OZNAM

C V I Č E N I E B O DY WO R K

V kultúrnom dome Devín sa znovu cvičí! Pondelok ráno od 09:00 - 09:45 je
OZNAM
Práce
sa realizujú
rámci
LIFE10fitness
NAT/SK/000080
„Obnova území NATURA 2000 v
na programe
cvičenie
v štýle bodyvwork
podprojektu
vedením skúsenej
trénerky Barbory.
Ide o posilňovacie
a vytrvalostné
cvičeniepodporovaného
na formovanie po- z programu LIFE+ Nature Európskou komisiou
cezhraničnom
regióne
Bratislava“
5.11.2015, Bratislava
stavy v sprievode
hudby.
Pri
realizácii
sa
využíva
záťaž
vlastného
ľahké
NA DEVÍNSKE
KOBYLE SA BUDÚ ODSTRAŇO
a Ministerstvom životného prostredia SR tela
akoa aj
v rámci projektu AZ 31163-33/2
„Ochrana
činky. Na hodine sa rovnomerne precvičí a posilní svalstvo celého tela, najmä
druhov
a
biotopov
v
Národnej
prírodnej
rezervácii
Devínska
Kobyla
na
Slovensku“
financovaného
však problémové partie ako brušné, sedacie a stehenné svalstvo. Pri cvičení
sú kĺby minimálne
zaťažované
preto, abynadáciou
toto boloNA
vhodné
pre všetky
veko- SA BUDÚ
Nemeckou
spolkovou
pre
životné
prostredie
(DBU).
DEVÍNSKE
KOBYLE
ODSTRAŇOVAŤ NÁLETOVÉ DREVINY
vé skupiny. Je to ideálne cvičenie aj pre mamičky, ktoré sa chcú dostať späť

V prípade ďalších informácií kontaktujte:
V najbližších dňoch začne na Devínskej Kobyle
Monika Chrenková, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava
, tel.: 02
455 240manažment
19,
prebiehať
obnovný
vzácnych stepných
do formy. V tej istej miestnosti, kde cvičia mamičky, sa hrajú deti,
chrenkova@gmail.com
lúk
spojený s výrubom náletových drevín. Práce
V najbližších dňoch začne na Devínskej
Kobyle
ktoré stráži
milá pani. Zacvičiť si môže prísť ktokoľvek, kto má
prebiehať obnovný manažment vzácnych
stepných
budú
na prejužných
svahoch
v pondelok doobedaprebiehať
čas a chuť niečo
seba urobiť.
V prípade Devínskej
lúk spojený s výrubom náletových otázok
drevín.zavolajte
Práce
prosím na číslo 0948 044 114.
Kobyly.
utorok večer príďte načerpať energiu a zrelaxovať
budú prebiehať na južných svahoch Každý
Devínskej
telo
aj
myseľ
a zlepšiť vašu pohyblivosť od 18:00 – 19:30. Bude sa
Kobyly.
Prosíme, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti
na vás tešiť Ďuri, ktorý vedie hodinu jogy a rád poradí začiatočna územie,
doprosím
častí,na kde
níkom ako nevstupovali
aj pokročilým. V prípade
otázok resp.
zavolajte
Prosíme, aby ste v záujme vlastnejčíslo
bezpečnosti
0948 044
114
prebiehať
obnovné práce.
nevstupovali na územie, resp. do častí, kde budú
Alexandra Riháková

budú

prebiehať obnovné práce.

Aktivita sa uskutočňuje s cieľom obnoviť ohrozené
a vzácne lúčne spoločenstvá, ktoré sú dlhodobo
Aktivita sa uskutočňuje s cieľom obnoviť ohrozené
ohrozené zarastaním náletovými a inváznymi drevinami.
a vzácne lúčne spoločenstvá, ktoré sú dlhodobo
ohrozené zarastaním náletovými a inváznymi drevinami.
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S TO P H A Z A R D U
V B R AT I S L AV E
Nenechajte si ujsť
slávnostné odovzdávanie cien
za najlepší vianočný muzikál!

“ A víťazom sa stáva ...”
Srdečne všetkých pozývame
na vianočné vystúpenie.
Oponu otvárame v sobotu

19. decembra 2015

v DK Devín o 17:00 hod.
Tešíme sa na Vás! Deti Devína

Milí Devínčania, v tomto čísle nájdete
vložený petičný hárok a leták k už rozbehnutej petícii Bratislava proti hazardu.
Iniciatívu podporujú starostovia všetkých
bratislavských mestských častí a tiež
veľa osobností verejného života. Hazard
je skutočne škodlivý, ničí jednotlivcov, celé
rodiny a tým aj celú spoločnosť. Zakázať
tento hazard v Bratislave môže mestské
zastupiteľstvo, avšak len na základe petície s podporou 30% obyvateľov Bratislavy. To predstavuje viac ako 106 000
podpisov.
Petíciu môžu podporiť všetci občania s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí
majú viac ako 18 rokov. Petičný hárok je
možné podpísať priamo na miestnom
úrade v Devíne alebo u dobrovoľníkov,
ktorí v najbližších dňoch zaklopú na Vaše
dvere. Druhá možnosť je podpísať hárok
doma a odovzdať ho na miestnom úrade
alebo zaslať priamo na adresu uvedenú
na petičnom hárku. Aj petičný hárok len
s jedným podpisom má zmysel odovzdať.
Ak ste ochotný zapojiť sa do zbierania
podpisov v Devíne ako dobrovoľník, kontaktujte, prosím, Veroniku Štochmaľovú
(vstochmalova@gmail.com). Pomocou
bude vyzbieranie podpisov na jednej ulici
či v bezprostrednej susedskej štvrti.
Vykážme spoločne hazard z Bratislavy rovnako, ako to spravili obyvatelia vo
Viedni či v Brne!
Viac informácií nájdete v priloženom
letáku alebo na www.bratislavaprotihazardu.sk.

Namiesto závislých spokojné rodiny,
namiesto herní normálne obchody.

Bratislava proti hazardu
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