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Beh Devín – Bratislava
čítajte v na str. 2

Čas medvedieho cesnaku...
Urodil sa, ako každý rok, a všetci Devínčania vieme kde sa u nás dá tento
zdravý jarný životabudič nazbierať. Najmä pri Dunaji ho rastie neúrekom, no práve do týchto „nálezísk“ sa nám prístup uzatvára v dôsledku revitalizácie Devínskeho ramena, s ktorou začali ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Viac sa o projekte a jeho význame dozviete aj na našej
webovej stránke pod Novinkami – (18.2. 2015 – Projekt revitalizácie Devínskeho
ramena). Devínskom webe nájdete takisto veľa ďalších informácií o dianí v Devíne.
Pokiaľ o ne máte záujem, ale nemáte prístup do internetu, môžete sa prihlásiť na
bezplatný odber SMS-správ na Váš mobilný telefón – stačí nám na miestny úrad
nahlásiť Vaše číslo. Následne – ak Vás informácia zaujme a chcete sa dozvedieť
viac, zájdite buď na miestny úrad, do knižnice alebo do seniorklubu v Dome
kultúry – tam všade sa môžete dostať na internet a čítať „čo srdce ráči“... Na
webe je informácií vždy viac ako v našom občasníku ktorý máte práve v rukách
a sú aj aktuálnejšie a podrobnejšie. Napríklad tam nájdete prílohy k reakcii bývalej poslankyne pani Maťkovej (uverejnenej v tomto čísle) ktorá zareagovala na
komentár ku nedávnej volebnej kampani v poslednom Devínčanovi.
So zdravým medvedím cesnakom sa nám žiaľ zo zimného spánku prebúdzajú aj menej „zdravé“ aktivity majiteľov pozemkov pod parkoviskom pod hradom
Devín. Už tradične pri príležitosti konania behu Devín – Bratislava (beží sa 12.4.)
vyvíjajú nátlakové aktivity na magistrát v snahe čo najlepšie zobchodovať tento
svoj majetok – aktuálne ho vraj ponúkajú mestu za cca 2 milióny EUR. Navyše
sa opakovane snažia o blokádu parkoviska pripravenými betónovými zábranami.
Právo na to im zatiaľ žiaden súd nepririekol a proti ich podaniam v tejto veci
samozrejme podávame odpor. Ak by ste napriek tomu zaznamenali na našom
parkovisku dáky neželaný „pohyb“, dajte nám to vedieť, prípadne rovno volajte
políciu...
Milšou, pomaly tiež už tradíciou bývajú začiatkom roka rôzne významné spoločenské ocenenia, ktoré získavajú naši susedia. O tých tohtoročných si prečítajte
na ďalších stranách, za nás všetkých srdečne gratulujem. Že medzi sebou máme
aj mnohých ďalších (zatiaľ) neocenených Devínčanov, ktorí nám všetkým spríjemňujú život v Devíne hádam tiež všetci vieme. V čísle sa dočítate na čo všetko
sa môžeme tešiť v najbližšej dobe, napríklad sú to plány novej kultúrnej komisie
alebo novinky zo Seniorklubu...
Ja sa teším na to, že si naďalej budete všímať dianie okolo seba, na vaše
upozornenia či podnety ktoré sa budeme snažiť riešiť, na vaše aktivity v prospech
nás všetkých ktoré v rámci možnosti radi podporíme a samozrejme na krásnu
Devínsku jar s príchuťou medvedieho cesnaku 
Vaša „starostka@devin.sk“		
Ľubica Kolková

Foto: archív M. Gavenda
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PLÁN DEVÍNSKYCH AKCIÍ NA ROK 2015
29. marec 2015
– nedeľa – Podeľme sa! (pôstna polievka) 11:00 do 12:30 (DK Devín)
– nedeľa – Veľkonočné tvorivé dielne od 15:00 - 18:00 (DK Devín)
18. apríl 2015
– sobota – VYČISTIME SPOLU DEVÍN! (Veľké jarné upratovanie)
30. apríl 2015 – štvrtok – Stavanie Mája
máj 2015 – Vítanie nových občiankov (detí) – MÚ Devín
31. máj 2015 – Nedeľa – Deň detí
jún 2015 – Párková cyklojazda
jún 2015 – Devínske Hody a Devínsky strapec
september 2015 – Devínske vinobranie
október 2015 – Devínska Šarkaniáda
október 2015 – Seniori – Výlet loďou
25. október 2015 – Nedeľa – Tekvicové dielne
29. november 2015 – Nedeľa – Devínsky peceň a foto – vernisáž
6. december 2015 – Nedeľa – Mikuláš pre deti
december 2015 – Mikulášsky Senior-klub
Komisia kultúry, školstva a športu
Kontakt: sulovska@devin.sk; prielozny@devin.sk

68. ROČNÍK BEHU DEVÍN-BRATISLAVA
Organizácia dopravy počas pretekov bude nasledovná:
 prezentácia účastníkov bude na Kúpelnej ul. v čase
od 6:00 – 8:30 hod.
 pretekári budú prevezení v čase od 7:30 do 9:00 do Devína
– miesto štartu pretekov.
 zastavenie dopravy v úseku Riviera, Devínska cesta
a na obslužných komunikáciách v obci Devín bude
od 8:00 hod. do prejazdu zberného autobusu za
posledným pretekárom.
 od 8:00 bude uzavretá cesta z DNV do Devína.
Pre účastníkov behu i obyvateľov, bude zabezpečená
kyvadlová doprava z DNV do Devína a späť.
 uzavretie pravého jazdného pásu v smere do centra na
Botanickej ul. (úsek Riviéra – Most Lafranconi)
od 9:45 h. po prejazd zberného autobusu.
 úsek Most Lafranconi-Most SNP bude trasa v uzavretom
pravom jazdnom pruhu
 uzavretie úseku Nový most – Šafárikovo nám. bude
od 8:00 do 13:00 h
 rozptyl pretekárov a divákov bude v priestoroch Vajanského
nábr. a Mostovej ul. Na Vajanského nábr. budú odstavené
prenajaté autobusy zabezpečujúce servis pre pretekárov.
Jedná sa 15 autobusov v čase od 10:00 – 13:00 hod.
 občerstvenie a vyhodnotenie podujatia bude na
Hviezdoslavovom nám. od 10:00 -13:00.
 o uzávierke Vajanského nábr. budú vodiči informovaný
dopravným značením IP30
 trasa pretekov Malý Devín má štart pod mostom Lafranconi
v rovnakom čase ako hlavný beh t.j. o 10:00 hod. trasa
a cieľ sú zhodné s hlavným behom
Pozývame Vás sa pozrieť na štart 68. ročníka Národného behu
Devín – Bratislava druhú aprílovú nedeľu 12.4.2015.
Staňte sa súčasťou jedinečnej športovej udalosti,
najstaršieho cestného behu na Slovensku.
Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o uvoľnenie trasy behu
na Kremeľskej ulici (neparkovanie) v deň behu
12.4.2015 (nedeľa) od cca 8:00 do cca 12:00.
V mene všetkých partnerov a účastníkov behu Vám ďakujeme.

Milí psičkári,
pripravil som pre nás menšiu
pomôcku na venčenie našich
štvornohých kamarátov. Každý
z nás kto používa Facebook, si
môže nájsť a prihlásiť sa do
skupiny „Venčíme v Devíne“
a tam si navzájom môžeme podohadovať spoločné venčenia,
kto s kým, kedy, kde a kade.
Dobre vieme že psíkovia sa
lepšie vybehajú v skupinách ako keby sme ich individuálne venčili. Pre
tých čo nemajú facebook alebo nechcú mať, odporúčam vytvorenie
čisto anonymného facebook účtu kde nemusíte zadať žiaden váš reálny osobný údaj. Tým pádom máte vaše súkromie v bezpečí a venčenie
si tak či tak môžete dohodnúť. Spoznáme vás podľa fotky alebo mena
psíka. Teším sa na spoločné venčenie.
Igor Prieložný, poslanec mč BA - Devín
Milí Devínčania,
rok 2014 bol pre Devínskych hasičov plný rôznych udalostí. Či už to boli súťaže, na
ktorých sme sa zúčastnili, šúpanie -stavanie máje alebo požiarne dozory, výjazdy a
ďalšie činnosti, ktoré sme vykonávali pre Devín a Devínčanov. Pri prívalových dažďoch sme realizovali výjazd a zabezpečili odvodnenie cesty. Po živelných pohromách sme zabezpečovali odstraňovanie ich následkov. Pri uzavretí devínskej cesty
pre padajúce stromy pod ťarchou snehu sme počas dvoch dni odkláňali dopravu
pre neprejazdnosť cesty. Zabezpečovali sme bezplatne požiarny dozor pri akciách,
ktoré organizovala naša mestská časť a aj pri detských podujatiach. V mesiaci
jún sme zorganizovali súťaž o pohár starostu Devina, kde si hasičské družstvá
zmerali sily. Počas Devínskych hodov sa konala verejná zbierka pre hasičov Devína
a za vyzbieranie peniaze sme zaobstarali nové trička a hasičský pracovný odev.
Počas leta sa nám podarilo zrekonštruovať našu hasičku aviu a historickú hasičskú
striekačku DS-16.Vďaka pani starostke Ing. Ľubici Kolkovej bolo možné realizovať
rekonštrukciu našej historickej hasičskej vlajky. Zorganizovali sme Deň otvorených
dverí hasičskej zbrojnice pri príležitostí 135.výročia hasičstva v Devíne.Toto podujatie sme mohli zorganizovať vďaka pomoci mestskej časti Bratislava Devin a našim
sponzorom. Dňa 27.2.2015 devínskym hasičom odovzdal minister vnútra SR JUDr.
Robert Kaliňák nové hasičské auto IVECO. Celkovo bolo odovzdaných 7 nových
hasičských aut dobrovoľným hasičským zborom z Bratislavského okresu. Touto cestou
chceme poďakovať pánu Michalovi Nemcovi a pánovi Petrovi Guckému za úsilie,
vďaka ktorému by onedlho mala pribudnúť
aj repasovaná hasičská cisterna Tatra 815.
Veríme, že nová technika nám pomôže v
našej práci dobrovoľných hasičov. Budeme
sa snažiť pokračovať v nastúpenom trende
a naďalej budeme pomáhať nášmu Devínu
a jeho občanom.
Vaši Devínskí hasiči

Pilates pre seniorov
Prídte si zlepšit svoju kondíciu na hodiny Pilates.
Každý štvrtok o 17:30 v DK Devín.
Zaþíname už 12. marca.
Tešíme sa na vás!
Prineste si so sebou vlastnú podložku.

Prvých 12 hodín je financovaných zo zisku z Blšieho trhu, preto bude vstup
zdarma, neskôr bude vstup 1,- euro.
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PROJEKT REVITALIZÁCIE
DEVÍNSKEHO RAMENA

Medzinárodný projekt :

LIFE+ Ochrana a obnova území NATURA 2000 v

Vďaka revitalizácii Devínskeho ramena, s ktorou ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) začínajú práve v týchto dňoch, okolie v minulosti voľne tečúceho ramena Dunaja po
takmer 50 rokoch opäť ožije.Voda, ktorá začne opätovne voľne prúdiť,
bude Slovanský ostrov obmývať už celoročne, nielen pri vysokých stavoch Dunaja. Premenu stojatej vody na prúdiacu by mali pocítiť aj obyvatelia, a to úbytkom komárov, ktoré sa tu s obľubou rozmnožovali, aktivita významne zlepší aj protipovodňovú ochranu tejto mestskej časti.
Devínske rameno bolo v 70. rokoch minulého storočia umelo odrezané od hlavného koryta, čo malo za následok jeho postupné zanášanie,
vysychanie a prehrievanie v suchých obdobiach. To znemožnilo život
viacerých druhov rýb a iných živočíchov naviazaných na prirodzene prúdiacu vodu. BROZ myšlienku sprietočnenia bočných ramien Dunaja doteraz úspešne zrealizovalo už na viacerých lokalitách, napr. na Veľkolélskom ramene pri Komárne a na Medveďovskom ramene. Sprietočnenie
Devínskeho ramena je financované z medzinárodného projektu LIFE 10
NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislavy a je je výsledkom spolupráce ochranárov, odborníkov

cezhraničnom regióne Bratislavy
(LIFE10 NAT/SK/080)
Práce sú zamerané na obnovu prírodných podmienok na Devínskom ramene.
Revitalizačné opatrenia zabezpečia opätovné napojenie ramena na hlavný tok
Dunaja, čo bude mať priaznivý dopad na okolité lužné lesy, živočíchy a zlepší kvalitu
vody vo vodnom zdroji nachádzajúcom sa na ostrove.

z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladané ukončenie prác je v marci 2015. Viac
informácií na www.broz.sk, kontakt – broz@broz.sk.

Časový harmonogram prác projektu „Revitalizácia ramena Devínskeho ramena – sprietočnenie“
Výtoková časť:
Pol.

Názov

objem

Termín

1.

Zriaďovacie a prípravné práce

7. týždeň 2015

2.

Odstránenie krovín a stromov
Kontrola stavby – kontrolný deň po ukončení prác

8. týždeň 2015

3.

Bagrovacie práce a úprava ciest z výkopku – vodorovné premiestnenie výkopku na výtoku
Kontrolný deň

2161 m3

9.– 12. týždeň 2015
12. týždeň

4.

Rozobratie

364 m3

9.-12. týždeň 2015

5.

Úpravy pláne, svahovanie prepadu

1441 m3
2108 m2

9.– 12. týždeň 2015

6.

Zahádzka lomového kameňa a urovnanie

575 m3

9.– 12. týždeň 2015

V reakcií na komentár k volebnej kampani z predchádzajúceho Devínčana Vám v pokračovaní tejto témy prednostne prinášame list bývalej poslankyne miestneho zastupiteľstva
pani Valiky Maťkovej v plnom znení, prílohy, ktoré k listu zaslala sú zverejnené na devínskom webe / www.devin.sk/.
Pokračovanie komentára k volebnej kampani ku komunálnym voľbám 2014 prinesieme
v ďalšom čísle Devínčana.
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Rímski vojaci z Devína
a ich úspechy v roku 2014

Rok 2014 nahradil v januári veľmi dynamický starý rok 2013. V tom starom sa historicko-vojenská skupina S.C.E.A.R. z Devína
posunula o niekoľko míľových krokov vpred, a
tak sme boli v ďalšom roku svedkami obrovských pokrokov v rozvoji činnosti historicko-vojenskej skupiny.
Od januára bolo už devínskym „Rimanom“
jasné, že rok 2014 sa bude niesť v znamení
veľkých zmien. Zmeny mohol postrehnúť aj
bežný divák. Už v apríli navštívili obec Častá, v
okrese Pezinok, traja kompletne vybavení rímski vojaci. Ich úloha bola pomerne jednoduchá,
ukrižovať mesiáša Ježiša Krista. A tak, na Veľký
piatok absolvovali členovia skupiny S.C.E.A.R.
svoje prvé vystúpenie v novom roku, Krížovú
cestu pri hrade Červený Kameň. Prispeli tak už
druhý krát do lákavého projektu občianskeho
združenia Schatmansdorf, ktoré v spolupráci s
okolitými farnosťami organizuje toto naozaj
veľmi emotívne podujatie. O týždeň neskôr
nasledovalo natáčanie v rímskom archeologickom parku Carnuntum. V plnej zbroji vedení
svojim centuriónom a zástavníkom sa rímski
vojaci z Devína prešli po uliciach dávneho
rímskeho mesta v obci Petronell–Carnuntum
v dnešnom Rakúsku. Tu zanechali naši Rimania
ohromný dojem nie len na návštevníkov archeoparku, ale tiež na samotných zamestnancov,
ktorí žasli nad vojenskými znalosťami mladých
Slovákov. Skvelá partia mladých ľudí vo výprave filmárov a členovia rímskej skupiny vytvorili
pútavý trailer k športovému podujatiu, prekážkovému behu, ktorý sa uskutoční tento rok.
V máji nadišla dlho očakávaná chvíľa. Síce
vo veľkej skromnosti, zato v príjemnej atmosfére oslávilo občianske združenie rímskeho
vojska a pomocných zborov 5. rok svojej existencie. Nechýbala ani krásna torta s rímskym
vojakom pomocných zborov. V júni sa naši
Rimania predviedli aj na Devínskych hodoch,
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kam už tradične prispeli vystúpením vo vojenskom duchu. Okrem vystúpenia, v ktorom
sa predviedli dvaja dobrí šermiari v stručnom
exkurze rímskym vojenským výcvikom, zaujal
aj stánok v ktorom si návštevníci hodov mohli
prezrieť nové repliky rímskej keramiky, vojenské vybavenie a oboznámiť sa s činnosťou
združenia za posledné roky. Na konci tohto
mesiaca upreli obyvatelia hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, zrak na antickú Gerulatu v
dnešných Rusovciach. Konal sa prvý ročník dňa
rímskych hraníc, Limes Day 2014. Tu vyskúšali
prvý krát v rámci vystúpenia novú rímsku piecku na varenie. Pochopiteľne, ani na tomto podujatí nesmeli chýbať naši Rimania. V spolupráci
s mnohými vedeckými inštitúciami, múzeami,
mestom a mestskými časťami, športovcami a
kolegami šermiarmi z Prešova prispeli veľkým
podielom do programu tohto vydareného rímskeho festivalu.
Koncom leta, ktoré sa nieslo v znamení
úmorných tréningov v letných horúčavách, vyrazili devínski Rimania mimo Bratislavský kraj.
Konal sa festival staroveku v Piešťanoch, pri
nádrži Sĺňava. Naši vojaci prispeli šermiarskym
programom, o ktorý sa postaral okrem už tradičného šermiara aj nový šermiar zo združenia
S.C.E.A.R. Obeta bohom, varenie na rímskej
prenosnej piecke, bojové vystúpenia a rímska
riečna loď zaujali určite každého návštevníka.
Od mája do októbra rozbehlo občianske
združenie S.C.E.A.R. veľký projekt, ktorým má
v pláne skvalitniť svoje vystúpenia na kultúrnych podujatiach. Projekt sa na dva mesiace
pozastavil, no už od januára tohto roku sa opäť
rozbehne.V roku 2015 bude sprevádzať devínskych „Rimanov“ na podujatiach rímsky osemmiestny stan s táborovým vybavením. Časť
táborového vybavenia sa podarilo predstaviť
už v októbri v nákupnom centre Avion, počas
trhu záujmových klubov a krúžkov.
Záver roka sa niesol vo sviatočnom duchu.
Od začiatku decembra prebiehali prípravy na
podujatie Saturnaliorum, ktoré je už tretí rok
po sebe predvianočným večierkom združenia.

Na tretí ročník sa naši Rimania naozaj pripravili. Atmosféru vylepšili nové repliky olejových
rímskych lámp, nový oltár pre boha Saturna, tri
nové rímske recepty a pribudli hostia z Českej
republiky.
Rok 2014 nebol síce tak dynamický, ako
rok 2013, no bohatosť na novinky bola naozaj veľká. Rozbehnutie projektu s rímskym
vojenským táborom, oltár použiteľný pre celý
rímsky panteon, nový člen združenia, nové
rekvizity a doplnenie kostýmového vybavenia
u každého člena. To sú kroky, ktoré dodajú
vystúpeniam a projektom skupiny S.C.E.A.R.
novú kvalitnejšiu tvár v roku 2015.
Na tomto mieste chceme poďakovať vám,
drahí Devínčania, za vašu priazeň a ústretovosť
v roku 2014, popriať vám šťastný a úspešný
rok 2015 a prejaviť veľkú snahu šíriť aj naďalej
našim poslaním dobré meno Bratislavy a
predovšetkým našej malej mestskej časti,
Devína.
Boris Stoklas
a členovia OZ S.C.E.A.R.

VĎAKA MARTE POTANČOKOVEJ
V našom kultúrnom dome bola dňa 21.12. 2014 premiéra muzikálu
Cesta okolo sveta s panom Vernom. Pripravila ho s devínskymi deťmi
Marta Potančoková. Tento titul je už jej ixtým autorským počinom na
našej pôde. Tak, ako po minulé roky v ňom účinkovali prakticky všetky
deti Devína. Prizvaní boli aj škôlkári, ktorí s veľkým úspechom predviedli vlnky na mori. Hlavné postavy príbehu vynikajúco stvárnili staršie
deti, ktoré boli tentoraz postavené pred neľahkú úlohu. Okrem spievania museli zvládnuť aj nemálo hovoreného textu. Vďaka profesionálnej
príprave a hodinám nácviku sa im to podarilo vskutku výborne. Všetky
postavičky boli charakterovo presne vedené, text deklamovali zreteľne
a jasne. Samozrejme, kvôli nedokonalej akustike v našom DK mali deti
mikroporty, ktoré zabezpečila profesionálna firma.Tým sa zvýšila znelosť
krehkých detských hlasov. Nápaditú, účelnú a pestrú scénu, ako aj dekorácie a kostýmy vyrobili pod vedením Miriany Materákovej a Nikoly Hergovitsovej mamičky (a oteckovia) účinkujúcich detí. Sprevádzajúca kapela bola vynikajúco zohratá.V uzavretých hudobných číslach sme počuli
kompozičné nápady Paľka Mráza, ktoré sa v aranžmánoch a harmóniách
vymykali bežnému klišé, počutom denne v médiách. Konštatujem, že
náročnosť vystúpení našich detí od ich začiatkov pozvoľna stúpa a v
tomto poslednom predstavení dosiahla vskutku vynikajúcu, až profesionálnu úroveň.Vďaka patrí Marte, všetkým zúčastneným na tomto projekte,
ale aj sponzorom – Hlavnému mestu SR, firme Gupress, Devínskemu

spolku vinarov a vinohradníkov, Servis Team Slovakia, WIP autošrotovisku
Bratislava. Po premiére a jednej repríze odchádzalo publikum nadšené. Dúfam, že sa vyjadrím za všetkých, keď zaprajem Marte Potančokovej a jej
celému tvorivému týmu veľa sily do ďalších rokov, pretože devínske deti
takéto krásne činy potrebujú. Určite si z nich odnesú pozitívnu devízu na
celý život.
Peter Mikuláš
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VEĽKÁ NOC – SYMBOL A SKUTOČNOSŤ
Zaľúbený študent či študentka spontánne
kreslí srdiečka aj pomedzi vzorce, započúvaný
do náročnej prednášky. „Z plnosti srdca hovoria ústa“ a každý náš vonkajší prejav. Platí to aj
naopak: z toho, čo človek vníma, sa postupne
napĺňa i jeho srdce. Veci, obrazy a gestá sa
stávajú symbolmi, ak majú vzťah k človeku či
skutočnosti, na ktorú poukazujú svojim tvarom i
bez neho. Trochu obyčajnej hliny mal emigrant v
obrovskej úcte, ak mu ju niekto priniesol z hrobu drahých rodičov. Symbol je tým výrečnejší,
čím silnejší je náš vzťah k skutočnosti, ktorú
naznačuje. Biblická a liturgická reč je rečou
symbolov. Môže byť človeku rovnako cudzia v
materinskej reči ako v hebrejskom, gréckom či
latinskom originály – ak nepozná jej skrytý obsah. Jej reč vyjadruje navonok vnútorný vzťah a
živí jeho rast.
Zásadne odmietam deliť ľudí na veriacich
a neveriacich. Každý človek má dušu ako má
žalúdok či pľúca. A tak, ako potrebuje potravu a
kyslík, nevyhnutne potrebuje aj transcendentno.
Rozdiely sú len v tom, kto ako na túto bytostnú
potrebu reaguje. Neraz je to len rozdiel slovníka.
Koľko tvárí by sa vyjasnilo, keby si ľudia dokázali
vyjasniť pojmy...!
Najčastejšie na túto potrebu narážame cez
veľkonočné sviatky. Sú plné symbolov. Aj mnohí
veriaci nepoznajú ich reč. Ešte častejšie vyhasol
vzťah k skutočnosti, ktorú vyjadrujú: k osobe
Ježiša Krista a jeho posolstvu očisty od zla a perspektívy nového a večného života, ktorá zásadne
mení aj kvalitu toho súčasného, pozemského.
Miesto dlhého výkladu pár osožných príkladov.
Samotný názov „pésach“ znamená „prechod“, či „obídenie“. Vychádza z historickej
udalosti oslobodenia židovského národa z
egyptského zajatia, keď anjel, ničiaci všetko prvorodené v Egypte obišiel židovské domy, označené

krvou baránka, ktorého pospolitosť jedla podľa
Mojžišových predpisov. Židia utekali z Egypta v
čase splnu po jarnej rovnodennosti, keď mohli
napredovať aj v noci. Podľa toho sa dodnes riadi
židovský i kresťanský kalendár veľkonočných
sviatkov. Pre židovskú pospolitosť bolo slávenie
pésachu spomienkou, sviatkom radosti zo slobody a nieslo a nesie so sebou silný mesiánsky
náboj. Liturgické gestá a zvyky (horké byliny,
nekvasený chlieb, krv baránka) mali praktický
význam v danej historickej udalosti.V liturgickom
slávení nadobúdali symbolický zmysel pre život
súčasníkov. Vzhľadom na budúcnosť sa stávali
predobrazmi. Pre tých, čo uverili a prijali Krista
ako mesiáša (v súčasnom Izraeli je to aj niekoľko
tisíc „mesiánskych židov“, ktorí si ponechali
židovské náboženstvo, ale prijali Ježiša Krista za
mesiáša) sa predobrazy napĺňajú práve v ňom.
Pri putovní púšťou, keď sa rozmnožili jedovaté hady, medený had vyzdvihnutý na palici
prinášal uzdravenie tým, čo naň pozreli s vierou. Sám Kristus sa hlási k tomuto predobrazu,
a vyzdvihnutý zo zeme prináša uzdravenie duší
z hriechu, spôsobeného obrazným hadom z rajskej záhrady. Osobne sa stáva obetným baránkom, čím sa naplnil predobraz židovských obetí
baránka na odpustenie hriechov. Židia uzatvárali
zmluvy navzájom i historické zmluvy medzi
národom a Bohom symbolickou obetou. Vo
svojej vlastnej krvi uzatvára Ježiš „novú a večnú
zmluvu“, ktorá robí navzájom pokrvnými tých,
čo uveria v neho.To je vnútorné tkanivo, ktoré je
základom Cirkvi. Voda krstu pripomína prechod
cez Červené more, smrť starého človeka a zrod
nového.
Aj v samotnej Cirkvi bola tendencia
vypúšťať obrady a gestá, ktorým už súčasníci
nerozumeli. Rodila sa „kultúra holých stien“.
Cirkevná i sekulárna kultúra sa posunula

ďalej: snažia sa znovu objavovať ich pôvodný skrytý zmysel.
Starožitnosti stúpajú na cene. Objavením hlbokého zmyslu,
krásy a bohatstva symbolov troch tisícročí môžu stúpnuť na
cene i veľkonočné sviatky. Bez živého vzťahu k ich ústrednej
osobnosti, Ježišovi Kristovi, však človek musí zostať len na
úrovni etnológie, folklóru či estetiky. Tajomstvo veľkej noci
je odpoveďou na bytostné otázky každého človeka. Bolo by
nesprávne zavrhnúť to, čo sme nemali možnosť spoznať.
Mons. M. Gavenda, foto archív autora

Devínsky strapec a ďalšie vinárske podujatia v roku 2015
V piatok 20. marca 2015 sa na svojom prvom
tohtoročnom stretnutí zišli členovia Devínskeho
spolku vinárov a vinohradníkov, aby naplánovali organizáciu 12. ročník súťaže Devínsky strapec
2015, ale aj ostatné podujatia, ktoré v tomto roku
pre devínčanov a návštevníkov Devína pripravia.
Zber vzoriek na Devínsky strapec 2015 bude
v dňoch 11. až 17 mája, verejná ochutnávka tradične počas Devínskych hodov po sviatku Božieho tela,
teda v tomto roku v nedeľu 7. júna 2015 v Dome
kultúry Devín. Súťažné kategórie ostávajú rovnaké
ako posledné roky – ríbezľové vína, ovocné vína, fortifikované likérové vína a medovina. Devínsky strapec
sa od roku 2011 vyprofiloval na súťaž špeciálnych
druhov vín, pričom hlavný dôraz chceme klásť na
ríbezľové vína – devínsku špecialitu. Lebo hroznové
vína sú všade na svete, ale Devín a devínsky ríbezlák je len jeden . Devínski vinári podrobia svoje
hroznové vína kritike odborníkov a aj verejnosti na
verejnej degustácii v rámci lokálnej súťaže Malý devínsky strapec.
Na propagáciu Devínskeho strapca pripravíme
počas mesiaca mája predaj pohárov s emblémom súťaže (v cene 5 EUR), ktorý bude slúžiť ako vstupenka
na verejnú degustráciu. Poháre bude možné zakúpiť
v Devínskej vieche sv. Urbana, U Srnčíka, v e-shope
na www.devinsky-ribezlak.sk a aj v pivniciach počas
Otvorených pivníc na sv. Urbana. Priamo na mieste
bude stáť vstupenka 10 EUR a súčasťou bude aj katalóg s výsledkami súťaže.
Ďalším už dlhoročným podujatím sú Otvorené
pivnice na sv. Urbana, ktoré budú 22. a 23. mája

2015. V Devíne bude otvorených už tradične známych päť pivníc a devínski vinári sa tešia aj na svojich
susedov – devínčanov.
Devínske vinobranie sa uskutoční v septembri, termín ešte nie je stanovený. Na jeseň sa bude
v Devíne poriadať viacero koncoročných podujatí,
kde – ako obvykle – nájdete aj našich vinárov ponúkať svoje vína. Už tradične prispejeme k pohode a
dobrej nálade na stretnutí našich seniorov.
Trochu neskôr než obvykle, v dňoch 20. a 21.
novembra bude Deň otvorených pivníc MVC –
devínske pivnice budú otvorená pre návštevníkov už
neuveriteľný pätnástykrát! Mám pocit, že sme začínali len nedávno a pamätám si organizáciu prvého Dňa
otvorených pivníc MVC v novembri 2008. Čas beží
rýchlo a za tie roky sa Devín vrátil na vinársku mapu
Slovenska a stal sa jej pevnou a známou súčasťou.
V tomto roku sme sa rozhodli rozbehnúť úplne
nové podujatie, ktoré by do Devína malo pritiahnuť
bratislavčanov a návštevníkov z okolia. Budú to Devínske vínne trhy, ktoré sa budú konať 1. až 3. mája
2015 pod devínskym hradom. Pozveme vinárov z celej Bratislavy, aby tu návštevníkom Devína predstavili
svoje vína a prispeli k spestreniu ich výletu do Devína
a k dobrej nálade. Chceli by sme, aby sa toto podujatie stalo pravidelným a oživilo priestor pod hradom
– ďalšie trhy by sa poriadali 4. – 5. júla na sviatok sv.
Cyrila a Metoda ako súčasť Bratislavských kultúrnych dní a tretie trhy v októbri – medzi vinobraním
a jesenným Dňom otvorených pivníc MVC.
Okrem týchto podujatí, ktoré Devínsky spolok
vinárov a vinohradníkov priamo organizuje alebo

sa spolupodieľa, sa naši členovia zúčastnia aj ďalších
podujatí Malokarpatskej vínnej cesty, ako sú napríklad
Vína na rade Červený kameň, Deň vo vinohradoch a ďalšie. V rámci celomestských aktivít sú to
najmä Svätomartinské sviatky mladého vína,
ktoré sa v poslednom roku po kontroverzných predchádzajúcich ročníkoch opäť vrátili od starých koľají
a sú celomestským podujatím, ktoré má spoločenský,
ale aj duchovný rozmer. No a odteraz už každú sobotu môžu návštevníci Trhu v Starej tržnici nájsť
devínsky ríbezlák priamo v centre Bratislavy.
Popri bratislavských podujatiach sa naši vinári
zúčastňujú podujatí aj v zahraničí – dvakrát do roka
Olomouckých vínnych trhov a v tomto roku aj
medzinárodnej výstavy Wine Prague 2015.
No a azda netreba ani zdôrazňovať, že rovnako
dobrá a družná nálada, ako na našich podujatiach,
vládne aj na pracovných stretnutiach devínskych vinárov. Popri teoretickej – schôdzovej – časti stretnutia
vždy máme aj odbornú, do ktorej prispeje každý vinár vzorkou svojho vína. Ostatní členovia ho hodnotia a porovnávajú – spravidla pochvália, lebo v tejto
„disciplíne“ sa žiadny devínsky vinár nechce nechať
zahanbiť.
Augustín Mrázik
predseda Devínskeho spolku vinárov a vinohradníkov
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3. ročník – Fašiangy u Srnčíka s názvom „RESET“
Dňa 13.2. 2015 sa uskutočnila v reštaurácii U Srnčíka už tretia maškarná zábava, ktorej sa zúčastnilo viac ako 50
hostí. Nechýbala výborná zábava a hudba, pečené prasiatko, rezne, kapustnica, mastné chlebíky, šaláty, ovocie, čokoládová fontána, litre vína, tombola a súťaž o najlepšiu masku. Hostia boli tvoriví a prišli s nápaditými maskami : súprava
ceruziek KOH-I-NOOR, šejkovia s manželkami, roker, lodník, farmár, Wilma a Thelma z Flinstonovcov, Pipi dlhá pančucha,
včielka Maja, strapec hrozna a krotitelia duchov..........
Fašiangové posedenie seniorov
Dňa 15.2.2015 v nedeľu o 15 hodine si devínsky seniori zorganizovali fašiangové posedenie v Dome kultúry
v Devíne. Seniori sa mohli porozprávať na rôzne témy pri
výbornom pohostení ako napríklad domácich marhulových
šiškách, biskupskom chlebíčku, rôznych koláčoch, pagáčoch,
slaných tyčinkách a rohlíčkoch. Seniori si zabezpečili nealko
nápoje a kávu, kultúrna komisia prispela vínkom – bielym, ružovým aj ríbezľovým od rôznych devínskych vinárov.
Ku koncu posedenia si seniorky spoločne krásne zaspievali
a dobrá nálada znela celou sálou Domu kultúry.
Téma – SENIORI
„Aktívne starnutie znamená plnohodnotné prežívanie života aj vo vyššom
veku, zodpovedný prístup k zdraviu, život v bezpečí a dôstojnosti a s možnosťou zúčastniť sa diania v spoločnosti.“
Týka sa to celej spoločnosti, všetkých vekových skupín. Nielenže rastie
podiel seniorov na celkovom počte obyvateľov a spoločnosť musí reagovať na túto novú situáciu, ale v budúcnosti sa bude osobne dotýkať i stávajúcich vekovo mladších vekových skupín. Aktívne starnutie je
prostriedkom zamedzenia izolácie (vylúčenia) obyvateľov vyššieho veku
zo spoločnosti, čím sa posilňuje medzigeneračná integrácia a solidarita.
Aktívne starnutie je prostriedkom integrácie seniorov do spoločnosti na
všetkých úrovniach: ako občan, obyvateľ danej mestskej časti, obyvateľ
Bratislavy, účastník ekonomických , kultúrnych a iných aktivít až po aktivity rodinného charakteru.
Cieľovou skupinou politiky aktívneho starnutia, sú osoby 50-ročné a staršie. Zachytáva teda pomerne široký časový úsek ľudského života a tým aj rôznorodosť pozícií a vzťahov, v ktorých 50-roční a starší
ľudia aktívne fungujú.
Rada seniorov Bratislavy
Rada seniorov Bratislavy je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Jej cieľmi sú najmä:









prichádzať s podnetmi na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov,
spracúvať návrhy čiastkových a systémových opatrení na presadzovanie záujmov a zlepšenie dodržiavania práv seniorov,
spracúvať návrh stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ako aj
mestských, rezortných a ďalších materiálov, ktoré môžu mať dosah
na kvalitu života seniorov,
aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa procesu tvorby Stratégie
aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
aktívne sa zapájať svojou činnosťou do implementácie obsahu
Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
aktívne sa podieľať na procese aktualizácie dokumentu Stratégia
aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
podnecovať výskumnú činnosť v oblasti kvality života seniorov
a usilovať sa o vytvorenie a rozširovanie zdrojov štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti,

Katarína Šulovská



sledovať dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných
organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia
populácie,
podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o riešení problematiky seniorov a starnutí populácie v Bratislave,

Rada pri svojej činnosti spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s príslušnými odbornými útvarmi magistrátu Bratislavy, do pôsobnosti ktorých
patrí alebo sa dotýka problematika týkajúca sa seniorov. Rada taktiež spolupracuje s ďalšími združeniami a odborníkmi v oblasti seniorov.
Poradný orgán bratislavského primátora má 18 členov a je zložený
zo zástupcov z jednotlivých mestských častí a to buď z členov klubov
dôchodcov, alebo zo zástupcov Jednoty dôchodcov Slovenska, či odborníkov, ktorí sa profesijne venujú téme aktívneho starnutia.
NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA 2014–
2020
Vybrané kapitoly- nájdete na: http://www.agemanagement.sk/narodny-program-aktivneho-starnutia-2014-2020/
Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na
roky 2014 – 2020
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_
org=700000&id_dokumenty=11041257
O službe SMS-info
Služba SMS-Info umožňuje samosprávam (obec, mesto, samosprávny
kraj), rozposielať krátke správy občanom prostredníctvom SMS
a e-mailu. Pre samosprávy je služba modernou obdobou obecného rozhlasu na rýchle a aktívne informovanie občanov.
Okruhy informácií (témy správ – napr. o kultúre, športe, činnosti
samosprávy, kalamity...)
Záujemci o info cez SMS, prípadne e-mail sa môžu prihlásiť na:
Referát vnútornej správy tel.: 02 / 6020 2517
Paulina Sanderson e-mail: sanderson@devin.sk
Treba uviesť: meno + priezvisko, mobilné telef. číslo, prípadne
aj e-mail
Správca webovej stránky MČ Devín nových záujemcov zaradí na odber
správ.
Ing. Gizela Batovičová,
členka Rady bratislavských seniorov za MČ Devín
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V SLUŽBE NÁRODU
„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú“

Ľudovít Štúr

Cestou tŕnistou prechádzal Ľ. Štúr, významná osobnosť slovenského národa dávajúc celý svoj život do jeho služieb. O zjednotenie Slovákov sa usiloval na poste filozofa, pedagóga, spisovateľa, novinára i politika.
Spolu s J.M. Hurbanom a M.M. Hodžom vypracovali a Ľ Štúr
ako poslanec Uhorskému snemu predložil „Žiadosť slovenského
národa“. Odplatou za jeho otvorenosť a odvahu bolo neakceptovanie požiadaviek a vydanie zatykača na autorov. K svojej obľúbenosti v Uhorskom sneme neprispel ani v r. 1847 dôrazným
prejavom za zrušenie poddanstva.
Uvedomujúc si, že Slovákov môže zjednotiť iba spisovným jazykom slovenským, svoje jazykovedné zdôvodnenie kodifikácie národného jazyka predstavil vo svojom diele „Náuka o reči Slovenskej“. Písal sa rok 1845, keď spolu s Hurbanom a Hodžom založili
spolok Tatrín, ktorý vydával prvé slovenské politické noviny pod
názvom „Národňje novini“ s literárnou prílohou „Orol tatranskí“.
Ľ. Štúr bol predstaviteľom i vodcom v národnooslobodzovacom
povstaní v rokoch 1848-1849 a stal sa i vedúcim činiteľom Slovenskej národnej rady. Jeho historicko-filozofické prednášky a debaty o slovanskej literárnej tvorbe podnietili vlastenecké nadšenie
u celej generácie, ktorá po ňom dostala pomenovanie - štúrovci.
Medzi aktivity spolku Tatrín patrili aj národné vychádzky štúrovcov na miesta významné pre Slovákov. Medzi takými bol aj ich
výlet na hrad Devín 24. apríla 1836.Tento výlet nebol romantickou
prechádzkou, ale národnou púťou s dôkladne pripraveným programom, kde každý z organizátorov mal svoju úlohu. Odzneli tu
prednášky, príhovory i spevy plné národnej hrdosti na slovanskú
históriu i prítomnosť.Túto udalosť nám pripomína pamätná doska
na hrade Devín, autorom ktorej je bratislavský sochár Jozef Pospí-

šil. Osadená bola na Devínskom hrade v r. 1936 pri príležitosti 100tého výročia národnej púte Štúrovcov na hrad Devín. Aj dnes si
pripomíname každý rok toto výročie návštevou hradu a kladením
kvetín k pamätnej doske.
Ľ. Štúr svoju činnosť zameral na potreby slovenského ľudu ako
celku, preto je nám i dnes blízky. Boj za samostatnosť , poznanie
a potreby ľudstva ostáva trvalým záujmom nielen pre Slovákov ale
i pre celé ľudstvo. Ľ. Štúr patril medzi tých priekopníkov, ktorí tomuto boju zasvätili celý svoj život, čím položil základy aj k našej
samostatnosti.
Vláda SR dňa 15. 10. 2014 pri príležitosti 200 výročia narodenia
Ľ. Štúra schválila uznesenie, ktorým vyhlásila rok 2015 ROKOM Ľ.
ŠTÚRA . Medzi množstvom rôznych podujatí bude sa konať aj na
DEVÍNE dňa 25.4.2015 NÁRODNÁ SLÁVNOSŤ, ktorej usporiadateľom je Matica Slovenská a Bratislavský samosprávny kraj.
Pavlína Rumanovská

KNIŽNICA INFORMUJE
PAOLO COELHO, nar. 1947 v Brazílii: Piata hora, Brida
Jeho diela boli preložené do viac ako šesťdesiatich jazykov, predaných bolo vyše sto miliónov výtlačkov. Táto stručná informácia
iba potvrdzuje kvality spisovateľa a jeho obľubu u čitateľov, ktorému predkladá vždy zaujímavý príbeh s veľkou dávkou svojho
rozprávačského talentu.
ROBIN COOK, nar. 1940 v USA: Osudná liečba, Nákaza
Autor je chirurgom, čo zrejme ovplyvnilo jeho tvorbu najmä detektívnych príbehov, ktoré sú väčšinou situované do lekárskeho
prostredia. Obľubu jeho tvorby vo svete potvrdzujú čísla úspešnosti veľmi podobné ako má Paolo Coelho. Jeho romány boli
preložené do 40 jazykov a predalo sa 100 miliónov výtlačkov. Svojho čitateľa autor udrží v napätí od prvej strany až po poslednú.
Román Kóma bol u nás vydaný už r. 1986 tento bestseller bol aj úspešne sfilmovaný.
GRAHAM BROWN: Čierny dážď
Mladý americký autor bol pilotom, právnikom i podnikateľom. K všetkým týmto profesiám pridal aj autorstvo dobrodružných
románov. Debutoval v r. 2010 románom Black Rain, ktorý je novinkou v našej knižnici.Čierny dážď je dobrodružným románom
hľadajúcim tajomstvo mayskej legendy pochovaného v starých ruinách. V r. 2014 budú vydané jeho romány – Bohovia vojny, Loď
duchov a Tiene Dark Star
JENNIFER PROBSTOVÁ: Dohodnuté manželstvo
Autorka žije v New Yorku, je majiteľkou kníhkupectva a milovníčkou zvierat. Tento román sa stal bestsellerom v r. 2014. V hre boli
veľké peniaze, ale prišla láska. Osud zamotal aj tie najpremyslenejšie plány, milé dámy, čítajte a dozviete sa viac.
GEORGIA BOCKOVENOVÁ: Rok , ktorý všetko zmenil
Je úspešnou autorkou spoločenských románov. Jedným z nich je i román Rok, ktorý všetko zmenil, ktorého mottom je „Rodinu si
nevyberáme, ale krv nie je voda“
Príjemné čítanie a krásne jarné dni Vám želá vaša knižnica
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PÔSTNA POLIEVKA
UŽ 9-KRÁT V DEVÍNE
Obyvateľom Devína je už známe celoslovenské podujatie PODEĽME SA! ktoré sa koná každý rok na jar. Ide o formu zbierky, ktorej výnos
je určený na konkrétny sociálny projekt na Slovensku a to vždy zariadeniu pre ženy a deti v krajnej životnej núdzi. Toho roku pôjde na dokončenie rekonštrukcie budovy krízového centra pre matky s deťmi v Prešove s názvom Dorka, ktoré spravuje známa organizácia Úsmev ako dar
(pozri foto). Ak sa rekonštrukcia
spoločnými silami podarí, dáme
nádej 50 matkám s deťmi, ktoré
sa z akýchkoľvek vážnych dôvodov ocitli doslova na ulici.
Forma zbierky je netypická:
v nedeľu 29. marca 2015 od
11:00 do 12:30 h na Námestí
sv. Cyrila a Metoda v Devíne
budeme rozdávať chutnú polievku
spolu s mastným chlebom s cibuľou a peniaze, ktoré by účastníkov
stál nedeľný obed dajú na zbierku.
Veríme, že sa aj toho roku zídeme pri pôstnej polievke a spoločne pomôžeme dobrej veci –
všetci ste srdečne pozvaní.
za organizátorky Anna Kolková

DEVÍNSKE ZÁHRADY
Aj v roku 2015 otvoríme záhrady v Devíne. Kto má záujem otvoriť v máji svoju záhradu pre milovníkov záhrad
a zúčastniť sa na tejto už tradičnej príjemnej akcií v Devíne prihláste sa do konca apríla u Magdy Rollerovej
/0905821611/ alebo na úrade MČ Devín u pani Lenky Satinovej
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UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍN
K bodu 9/ Návrh na odpredaj
pozemku parc. č. 34/30 v kat. území
Devín, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 30,0 m²
Uznesenie č. 14/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava – Devín
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku v kat. území Devín
- parc.č. 34/30 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 30,0 m², ktorý
vznikol podľa geometrického plánu
č. 13/2014 zo dňa 24.08.2014 úradne
overeného Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor pod č. 1910/14 zo dňa
02.09.2014, odčlenením od pozemku
registra „E“ parc.č. 2097 – ostatné plochy
vo výmere 4730 m2, zapísaného na LV
č. 2982
za cenu 3000,-€, t.j. 100,- €/m²
Kupujúci: Ing. Ján Domankuš a manž.
Monika Domankušová, obaja bytom
Žehrianská 2, 851 07 Bratislava
Prítomní: Cenká, Distler, Prieložný, Roller,
Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0			
K bodu 10/ Návrh na odpredaj
pozemku parc. č. 820/10 v kat. území
Devín, druh pozemku: záhrada vo
výmere 30,0 m²
Uznesenie č. 15/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava – Devín
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku v kat. území Devín
- parc.č. 820/10 – druh pozemku :
záhrada vo výmere 30,0 m², ktorá
vznikla z parcely registra „C“ parc. č.
820/10, záhrada vo výmere 33,0 m2,
zapísanej na LV č, 2004 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, podľa GP č.
1007/2014, overeného dňa 18.3.2014 pod
číslom 539/2014
za cenu 9000,- €, t.j. 300,- €/m²
kupujúci: Synap, s.r.o., sídlo Bajkalská 5/C,
831 02 Bratislava

Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0			
---------------------K bodu 11/ Návrh na zrušenie
povinnosti zostavovať a monitorovať
čerpanie rozpočtu v členení na
jednotlivé programy obce
Uznesenie č. 16/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava – Devín
schvaľuje
rozhodnutie nezostavovať rozpočet
Mestskej časti Bratislava – Devín
v programovom členení a zároveň
nesledovať jeho čerpanie v programovom
členení
Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0			
---------------------K bodu 12/
Poverenie zastupovania starostu
mestskej časti Bratislava-Devín
Uznesenie č. 17/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Devín
berie na vedomie
poverenie na zastupovanie starostky
mestskej časti Bratislava-Devín
zastupovaním poslanca miestneho
zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDevín Ing. Štefana Kilárskeho
vo volebnom období 2014 – 2018
v nasledovnom rozsahu:
počas neprítomnosti a nespôsobilosti
na výkon funkcie starostky mestskej
časti Bratislava-Devín:
- zastupuje starostku mestskej
časti Bratislava-Devín počas jej
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na
výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem

pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie
a prepúšťanie zamestnancov),
- zastupuje starostku mestskej časti
Bratislava-Devín v plnom rozsahu
v prípade, ak v súlade so zákonom
o obecnom zriadení zanikne mandát
pred uplynutím funkčného obdobia
počas prítomnosti starostky:
- zúčastňuje sa na rôznych odborných
rokovaniach podľa pokynov starostky
- v majetkovoprávnych vzťahoch sa
zúčastňuje na vykonávaní potrebných
úkonov, smerujúcich k uzavretiu
dohôd, prípadne zmlúv, t.j. jednania,
rokovania a pod. – nesmie však zmluvy
a dohody podpisovať
- zúčastňuje sa na rokovaniach
smerujúcich k rozvíjaniu partnerskej
spolupráce s domácimi a zahraničnými
subjektmi
- usmerňuje činnosť komisii miestneho
zastupiteľstva
- je oprávnený zastupovať mestskú časť
Bratislava-Devín v oblasti spoločenskej
a kultúrnej, príp. reprezentačnej a to
po dohode so starostkou.
Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za:
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
---------------------K bodu 13/
Návrh na zriadenie komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Devín a voľba
ich predsedov
Uznesenie č. 18/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín
A/ zriaďuje komisie, a to:
- Komisia finančná a podnikateľských
aktivít
- Komisia pre výstavbu, územný
rozvoj, životné prostredie, dopravu,
ochranu verejného poriadku
a verejného záujmu
- Komisia sociálna
- Komisia kultúry, školstva a športu
B/ volí predsedov komisií Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Devín
Ing. Peter Distler
Komisie finančnej
a podnikateľských aktivít

Ing. Lukáš Roller
Komisie pre výstavbu, územný
rozvoj, životné prostredie, dopravu,
ochranu verejného poriadku
a verejného záujmu

Komisie finančnej
a podnikateľských aktivít
Ing. Štefan Kilársky, podpredseda
Ing. Ignác Kolek, člen

Elena Cenká
Komisie sociálnej
Ing. Katarína Šulovská
Komisie kultúry, školstva a športu
Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0			
---------------------K bodu 14/ Voľba podpredsedov
a členov zriadených komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Devín
Uznesenie č. 19/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín po prerokovaní
volí
podpredsedov a členov komisií Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDevín:

Komisie pre výstavbu, územný
rozvoj, životné prostredie, dopravu,
ochranu verejného poriadku
a verejného záujmu
Bc. Igor Prieložný, podpredseda
Ing. arch. Šarlota Mráziková, člen
Ing. arch.Vladimír Sekera, člen
Ing. arch. Beáta Polomová PhD., člen
Mgr. Andrea Froncová, člen
Komisie sociálnej
Oľga Mikulášová, podpredseda
Milada Vlčková člen
Komisie kultúry, školstva a športu
Bc. Igor Prieložný, podpredseda
Ing. Pavol Murín, člen
Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0			
---------------------K bodu 15/ Návrh na zriadenie
komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov a voľba predsedu
a členov

Uznesenie č. 20/2015
zo dňa 16. 02. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Devín
A/ zriaďuje
v súlade s Ústavným zákonom NR SR
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov
•

komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov

B/ volí
• predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov Igor Prieložný
• členov komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov: Elena Cenká, Katarína Šulovská
Prítomní:
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Menovité hlasovanie:
Za: 		
5
Cenká, Distler, Prieložný, Roller, Šulovská
Proti: 		
0
Zdržal sa:
0

HARMONOGRAM PRISTAVENIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV
Dátum
Pristavenia
Odvozu

24.3.
24.3.
24.3.
24.3.
24.3.

25.3.
25.3.
25.3.
25.3.
25.3.

Dátum
Pristavenia
Odvozu

Ulica
Štítová
Muránska - Slovienska
Hradná - Kozičova
Slovanské nábrežie
Cintorín

Ulica

31.3.

1.4.

K zlatému rohu

31.3.
31.3.
31.3.
31.3.
31.3.

1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.

Hadia cesta - Kremeľská
Dolné Koruny
Devínska cesta
Nový Kameňolom
Zlaté schody

Miesto pristavenia
nad kostolom, pri fare
parkovisko pod hradom
na okraji Hradnej
parkovisko U Srnčíka
hlavný vchod

Miesto pristavenia
nad križovatkou Lomnická-K zlatému rohu
pod bývalým družstvom
na okraji Kremeľskej
zastávka MHD povyše odbočky na Políciu
zberné hniezdo triedeného odpadu
pred Nový Kameňolom č. 1
cca 50 m pred zastávkou MHD do Devína

