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Poriadne horúca jeseň
... tiež ste si všimli ako to tu všade navôkol 

vrie? A nie – teraz nemám na mysli typické 
jesenné voňavé kvasenie v devínskych vínnych 
pivničkách, plody ktorého sme prechutnávali 
vďaka našim vinárom a zohratému tímu okolo 
Paľa Murína na poslednom vinobraní. Hovo-
rím o dianí okolo nás. Už leto, obvykle kľud-
né a prispaté, poznačila utečenecká genocída 
a hrozba terorizmu. Svet sa rôznymi výdobyt-
kami vedy a techniky akoby scvrkával, čo nám 
na jednej strane ponúka možnosť spoznávať 
čoraz vzdialenejšie kúty našej planéty, no záro-
veň nám to prináša konflikty v kedysi na míle 
vzdialených exotických krajinách doslova na 
prahy našich obývačiek... Dotklo sa toto sveto-
vé sťahovanie národov aj vašej dovolenky milí 
priatelia? Kde a ako ste strávili leto? Budeme 
radi ak sa s nami podelíte o svoje zaujímavé 
zážitky, radi ich prinesieme našim čitateľom 
v ďalších Devínčanoch. Každopádne verím že 
ste si poriadne oddýchli a prípadné turbulencie 
na domácej pôde ustojíte ako sa vraví „ľavou 
zadnou“. Čakajú nás aktivity také, i onaké. 
Z tých menej príjemných musím spomenúť 
zvyšovanie daní z nehnuteľnosti. Mesto navr-
huje zvýšiť ich až o 100% a k návrhu sa v sú-
časnosti vyjadrujú poslanci vo všetkých mest-
ských častiach Bratislavy. Z Devína ide mestu 
odkaz, že súhlasíme s maximálnym navýšením 
o 50%, celý materiál, podklady, uznesenie spolu 
s ďalšími témami o ktorých sme rokovali nájde-
te na našom webe. V konečnom dôsledku však 
budú o daniach rozhodovať mestskí poslanci. 
Pokiaľ by ste im chceli niečo odkázať – stačí 
prísť na mestské zastupiteľstvo do Zrkadlovej 
siene, na každom má vždy od 16-tej priestor 
na diskusiu aj široká verejnosť. Ďalšou celo-
mestskou témou je pripravovaná parkovacia 
politika hlavného mesta. Rôznymi opatreniami 
sa magistrát snaží riešiť zúfalý nedostatok par-

kovacích miest najmä v centre a vo veľkých 
mestských častiach – hlavne zvýhodnením 
miestnych rezidentov a získavaním parkovné-
ho na budovanie ďalších parkovísk. Napätie 
narastá aj vo „veľkej politike“. Pribudli nové 
zákony, života obcí sa dotýka najmä zákon 
o odpadoch, ktorý musí mesto „preklopiť“ do 
nového VZN o odpadoch, pričom znovu môže 
ísť o naše peňaženky....Čo všetko so sebou pri-
nesie veľkolepá šou, inak zvaná predvolebná 
kampaň, ešte uvidíme, pozorne ju sledovať, by 
malo byť občianskou povinnosťou každého 
jedného budúceho voliča . Svojou troškou si 
jeseň spestrujeme ako vždy aj my sami, čiže 
akciami ktoré pripravujú Devínčania Devín-
čanom. Takou najradostnejšou bolo stretnutie 
s novonarodenými Devínčiatkami v Dome kul-
túry, a „urodilo“ sa nám ich v poslednej dobe 
veru neúrekom. Pripravujeme aj všetky tradičné 
jesenné podujatia, z ktorých sa najbližšie teším 
na stretnutie s vami 3. októbra na Šarkaniáde 
na hrade milí priatelia.

Vaša „starostka@devin.sk“  
Ľubica Kolková

Aktivity pre deti
čítajte v na str. 5

Devínske vinobranie
čítajte na str. 2

Devínski hasiči
čítajte na str. 2

Devínske burčiako-branie
Dnes je krásne. Slniečko ostošesť svieti, všade 

teplúčko. Radosť sa prejsť, porobiť niečo v záhradke, 
užiť si skorú jeseň. A za odmenu poobede na námestí 
stretnúť devínsky burčiak. Trochu zelenkavý, trochu 
kalný, trochu živý, trochu snivý. Taký nenápadný, slad-
ko-kyslý, slabo alkoholický, silno zvodný. Ako celý ten 
deň Devínskeho vinobrania.

Prišli. Najprv záhradkári, potom deti, neskôr hos-
tia, záverom Devínčania. Bavili sa. Od tretej do de-
siatej, od poobedia do noci. Vydržali. Od úvodu po 
tanec. Od triezva po mazec. A s nimi stály sprievodca 
– pohárik liečivého burčiačiku. Nášho Devínskeho.

Za krásne vydarené popoludnie ďakujem hlavné-
mu organizátorovi Palimu Murínovi, zvuk zabezpe-
čujúcemu Vladovi Cenkému a všetkým účinkujúcim, 
plánovaným aj spontánnym. 

Spolu s vami sa tešíme na tohtoročné mladé víno 
na Deň otvorených pivníc 20.-21.11.2015.

Peter Distler, začínajúci Devínsky vinár 
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DEVÍNSKE VINOBRANIE 2015
V sobotu 12.septembra sa konalo DEVÍNSKE VINOBRANIE tradične 
na námestí pred kostolom. Braňo Jobus predčítal zo svojich knižiek 
a pobavil všetkých – deti aj dospelých. Na počúvanie i do tanca hral 
v Devíne už dobre známy Starý Orchestrion, bola i tombola s cenami od 
devínskych vinárov. Okrem dobrého devínskeho vínka,  hroznového 
i ríbezľového mohli sme ochutnať čerstvý mušt a samozrejme nechý-
bal ani burčiak. Počasie bolo krásne a na námestí vládla dobrá nálada. 
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DEVÍNSKI HASIČI
MIlí Devínčania,

po dlhšej dobe Vám prinášame zopár informácií o činnosti nášho Ha-
sičského zboru. Počas tohto obdobia sme mali viacero aktivít. Absolvovali 
sme odborne kurzy pre hasičov. Tieto školenia zvyšujú našu odbornosť 
a umožňujú nám byť lepšie pripravený v prípade potreby našim Devínča-
nom a ľuďom čo potrebujú našu pomoc. 

 Dňa 19. 5. 2015 nám bol pánom ministrom JUDr. Róbertom Kali-
ňákom odovzdaný do užívania protipovodňový balíček, ktorý nám pomô-
že pre ľahšie zdolávanie prípadných záplav a havarijných situácií, kde 
je potrebná čerpacia technika. Obsahuje hlavne čerpaciu techniku, elek-
trocentrálu a ďalšie príslušenstvo. Pod hradom Devín sme 10. 6. 2015 
prezentovali protipovodňové bariéry pri pripomenutí povodne na Dunaji, 
ktorá bola v roku 1965.

 Dňa 11. a 12. 7. 2015 sme sa zúčastnili dvojdňového cvičenia na 
Záhorí (výcvikové zariadenie), kde sme sa zúčastnili praktického cvičenia 
vo vytváraní dopravného vedenia pre zásobovanie vodou, pátranie po stra-
tených osobách so psovodom a orientáciu v teréne pomocou GPS (orien-
tácia len podľa súradníc). Súčasťou cvičenia bola aj teoretická príprava 
pre situácie lesných požiarov a taktická príprava pre spoluprácu s inými 
hasičskými jednotkami a Hasičským záchranným zborom. 

Dňa 22. 8. 2015 sme sa zúčastnili 2 hasičských súťaži v Devínskej 
Novej Vsi, kde sme sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Na tejto súťaži bojovali 
s nami aj naše hasičky, ktoré ukázali že sú pripravené.

 Počas leta sme realizovali aj dva požiarne dozory. 1. 9. 2015 sme 
postavili vatru pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky, kde sme 
realizovali aj požiarny dozor, ktorý sme zabezpečovali pre usporiadateľa 
Cech Devína. Snažíme sa trénovať 3-krát do mesiaca pre dosiahnutie lep-
ších výsledkov na súťažiach, na ktorých sa zúčastňujeme. Raz do mesiaca 
máme technický deň, kde sa snažíme opraviť a ošetriť našu techniku aby 
sme ju udržali pripravenú na prípadný zásah.

 Za pomoc a podporu v našej činnosti chceme poďakovať hlavne na-
šim sponzorom, pani starostke Ing. Ľubici Kolkovej a poslancom miestneho 
úradu Devín, s ktorými sa nám dobre spolupracuje. 

Vaši hasiči

DOMOVÝ ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

MÚ MČ Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom Devína, že

dňa 3.10.2015 od 10.30 – 12.30 hod. 
Hradná ulica, pri dvore požiarnej stanice

je možné odovzdať domový odpad s obsahom škodlivín 
Staré náterové hmoty – Odpadové rozpúšťadlá  

Pesticídy – Oleje a tuky 
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, 
farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z 
ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto od-
pad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory  – Žiarivky a iný odpad obsahu-
júci ortuť  – Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluo-

rované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia  –  

elektrospotrebiče (počítače, televízory,  
monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám  
a fyzickým osobám – podnikateľom, že zabezpečuje nak-

ladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.  
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým 
osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie 
domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom 

dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2,  
Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. 
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RUŽOVÝ DOM
Na jar tohto roku si občianske združenie Ohnik 

prenajalo v Devíne deväťizbový dom, aby pomohlo ro-
dinám, ktorým sa nepodarilo získať klasický podnájom. 
Ide o núdzové bývanie pre rodiny s deťmi, ktoré nevzali 
do krízových centier pre vysokú obsadenosť. 

Ich príchod do Devína nebol veľmi šťastný, pretože 
obyvatelia obce sa odrazu pravidelne stretávali s nezná-
mymi, celkom inými ľuďmi a neznáme vždy naháňa 
strach. Pravdou je aj to, že noví obyvatelia „ružového 
domu“ nie vždy spĺňali predstavy o kultivovanom sprá-
vaní. Možno aj preto nie, lebo vo svojom živote doteraz 
stretli len málo ľudí, ktorí by im v tom šli príkladom. 

Preto sme sa rozhodli napísať do Devínča-
na a priblížiť tak obyvateľom Devína naše dôvody 
príchodu do obce i príbehy obyvateľov „ružového 
domu“. 

Občianske združenie som založila spolu s mo-
jou kamarátkou Annou Kanasovou. Spoznali sme 
sa pred tromi rokmi v Dúbravke. Anna organizova-
la letné tábory pre deti z farnosti. Ja som sa v tom 
čase venovala dvom týraným dievčatkám z ubytovne 
Fortuna ako aj niekoľkým ďalším rodinám z tejto 
ubytovne.

Pred rokom a pol sme sa obe rozhodli zreali-
zovať Annin dávny plán. Prenajali sme si trojizbový 
byt a našli sponzorov, ktorí prispievali mesačnými 
darmi. Začali sme fungovať na podobnom princípe 
ako krízové centrum, avšak neoficiálne – ako núdzo-
vé bývanie.

Spomínaný byt fungoval rok a prestriedalo sa v 
ňom viacero matiek v núdzi. Začali sme uvažovať, že 
prenajmeme dva byty. Potom sme si však povedali, 
že to môžeme rovno dom. A čím väčší, tým viac sa 
oplatí. Ako občianskemu združeniu sa nám podarilo 
prenajať veľký dom tu v Devíne. Našli sme ho na 
„bazoši“. Majiteľ najprv nechápal, čo od neho chce-
me. Na minútu sa zamyslel a povedal, že prečo nie?

Mnohé ženy v núdzi nás poznajú už roky. Keď sa 
dozvedeli, že berieme do prenájmu veľký dom, začali 
sa nám opäť ozývať. Prišli sme podpísať zmluvu, a 
už tu čakali ľudia s kuframi. Do troch dní sa dom 
takmer zaplnil. 

Dom v Devíne nie je klasické krízové centrum. 
Je to skôr komunita, dom núdzového bývania. Krí-
zové centrum musí spĺňať veľa podmienok, ktoré sa 
nám zdali pritiahnuté za vlasy. 

Každý obyvateľ domu v Devíne má svoju posteľ, 
keby však bolo treba, máme ešte niekoľko matracov, 
čo by v normálnom krízovom centre nepripustili. Na 
počkanie vieme vytiahnuť aj spacák s karimatkou. 
Stalo sa nám totiž, že v noci prišla mamička s die-
ťaťom a potrebovala útočište. Také niečo je však len 
krátkodobé riešenie, cieľom je mať v dome rozumný 
počet ľudí.

V každej z deviatich izieb v dome žije menšia 
alebo väčšia rodina. Dokopy je to na spoločné bý-
vanie pomerne početná komunita, no väčšinou to 
funguje. Každý, kto môže, pracuje. Navzájom si po-
máhajú. Napríklad ženy na materskej vedia postrážiť 
deti pracujúcim. 

Títo ľudia nebudú bývať v Devíne večne. Ide 
o maximálny horizont päť až šesť rokov. Za ten čas 
väčšine žien skončí materská, začnú pracovať a šet-
riť na vlastný podnájom. Ak majú manžela, tak začnú 
riešiť hypotéku. 

Robíme, čo je v našich silách, aby sme obci De-
vín a jej obyvateľom neboli na obtiaž. Veľmi si váži-
me pomoc všetkých obyvateľov, ktorí stoja na našej 
strane, je to pre nás veľmi dôležité. V prípade, že 
máte nejaké či pozitívne alebo negatívne referencie 
na našich obyvateľov, na bránke pri vchodových dve-
rách od hlavnej cesty visí hnedá schránka. Budeme 

veľmi rady, ak nám tam necháte lístoček so správou, 
ak máte niečo, o čom by sme mali vedieť. 

Máme aj rodiny, ktoré postupne ťaháme z úpl-
ného dna, rodiny ktoré opätovne spájame a rodiny, 
ktoré by skrátka sami či už kvôli predsudkom ale-
bo kvôli počtu detí neprežili. Podmienkou nástupu je 
osobný pohovor. Počas neho zistíme, o akú rodinu 
ide, či si pomoc zaslúžia, čo od nás potrebujú a akú 
formu spolupráce nadviažeme a či vôbec. Okrem 
sociálneho pracovníka, ktorý sa počas dňa zdržiava  
priamo v dome, chodíme na takmer dennodenné 
kontroly buď ja alebo Anna. S rodinami aktívne pracu-
jeme, fungujeme na dobrých vzťahoch. Kamarátstvom 
a osobným prístupom sa dá dosiahnuť veľmi veľa. 
Každého vedieme a formujeme podľa jeho možností 
a potrieb. Postupne zvyšujeme nároky a snažíme sa, 
aby boli schopní samostatnej existencie s dostatkom 
vlastných financií.

Nakoľko ale ide o veľmi veľký rodinný dom, nie 
je možné, aby utiahli náklady za energie, ktoré sú 
v dome oveľa vyššie ako v paneláku. Na nájom domu 
sa skladajú platbami jeho obyvatelia. Napriek tomu je 
nutné nájsť väčšieho sponzora, ktorý by pomohol za-
platiť nedoplatky. 

Dlhodobým cieľom je však okrem iného zabez-
pečiť to, aby boli schopní postupne si prenajať niečo 
vlastné. 

S organizáciou nám pomáha niekoľko mladých 
profesionálov, ktorí sú absolventami Kolégia Antona 
Neuwirtha. Taktiež pomáhajú aj Sesty Matky Terezy, 
ktoré v dome cez víkendy pomáhahú s výchovou detí 
formou katechéz. 

O našich rodinách
Oľga – Veľmi sa teším, že ju u nás máme a preto 

ju aj dávam na prvé miesto. Oľgina rodina je rodinou, 
ktorá spustila môj nápad s prenájmom. Vyrastala v ci-
gánskej osade. Ako šestnásťročná odtiaľ ušla a sna-
žila sa žiť samostatne a civilizovane. Akonáhle sa ale 
postavila na vlastné nohy, rodina ju prenasledovala 
a využívala. S mužom si zohnali dom, ktorý im niekto 
vypálil. S deťmi zostali na ulici. Celé roky sa s deťmi 
pretĺkali ako vedeli, avšak rodina im to stále kazila. Po 
tom, čo ich kvôli starým rodičom vyhodili z ubytovne 
a deti zobrali do domova sa Oľga celej svojej rodiny 
definitívne zbavila. To, že kvôli nim prišla o deti bola 
posledná kvapka. Keďže už nemusela byť na mater-
skej, našla si prácu. Momentálne už niekoľko rokov 
ona aj jej muž pracujú, veľmi slušne zarábajú a sna-
žia sa deti získať späť. Avšak nájsť bývanie, kam by si 
mohli na víkend brávať svojich osem detí bolo takmer 
nemožné, a tak skončili u nás. Deti chodia navštevovať 
vždy keď nie sú v práci a po ničom inom netúžia, len 
aby ich rodina bola opäť kompletná. Pre svoje deti by 
urobili všetko. A my im v tom chceme pomôcť. Deti 
sú všetky veľmi milé a slušne vychované.

Gabo – na rozdiel od ostatných rodín, tu uvádza-
me meno muža. Gabo je veľmi šikovný muž, ktorý sa 
snaží uživiť svoju rodinu. Má však jeden výrazný prob-
lém – svoju ženu. Eva je mentálne zaostalá a psychicky 
chorá. Má s ňou syna, dvojročného chlapčeka. Eva je 
veľmi milá a ochotná, avšak niekedy je hysterická a pa-
ranoidná a jej záchvaty susedia odmietajú tolerovať, 
hoci sa lieči. Kvôli tomu prišli o všetky bývania, ktoré 
kedy mali. Vyhodili ich z podnájmov aj ubytovní. Stá-
le bol dôvod rovnaký – Evine záchvaty. Gabo ju však 
napriek tomu miluje a nechce ju nechať na ulici. Eva sa 
snaží, chodí pravidelne ku psychiatričke, berie lieky. Je 
to veľmi milá žena a dúfame, že sa nám podarí jej stav 
dostať pod kontrolu. 

Katka – Katka má päť detí. Jedno z nich je zrako-
vo postihnuté a býva v internátnej škole. Deti má so 
svojím bývalým mužom, ktorý ich týral. Od manžela 
s deťmi ušla, nakoľko si našla priateľa, ktorý sa o ňu aj 
o deti staral. Momentálne žije u nás aj so svojím pri-

ateľom. Ich spoločný syn, malý Števko, má rok a pol, 
avšak máva záchvaty, pri ktorých prestáva dýchať, čo 
si vyžaduje neustálu prítomnosť matky a flexibilného 
otca, ktorý v prípade, že matka musí ísť do nemocni-
ce s dieťaťom, postráži zvyšné deti. Deti majú svojho 
otčima radi a tešia sa, že konečne majú aspoň zhru-
ba normálu rodinu. Hlavným problémom sú u nich 
financie, nakoľko starostlivosť o choré deti je dosť 
nákladná a nároky na rodičov vysoké, čo znamenalo, 
že otec musel pracovať len na dohodu a nepravidelne. 
Momentálne sa tešia, že im deti budú môcť v prípade 
potreby strážiť ostatní a on bude môcť chodiť do 
normálneho zamestnania.

Lucia – Je odchovankyňou detského domova. 
Bývala v krízovom centre bez muža, napriek tomu, 
že otec sa o nich stále staral. Matka má dobrú prácu 
a otec už má taktiež vybavenú prácu, do ktorej od bu-
dúceho mesiaca nastupuje. Doteraz musel byť s ma-
lým na materskej. Syn má dva roky. Samotný tento re-
žim bol komplikovaný, keďže otec nebýval s nimi. Pre 
rodinu je však veľmi dôležité, aby matka chodila do 
práce, nakoľko má veľmi dobré miesto. V krízovom 
centre jej to však neustále vyčítali. Otec zabezpečuje 
celý chod domácnosti a je veľmi milý a ochotný, teší 
sa, že bude môcť chodiť riadne do práce, keďže ma-
lého im postrážia ostatní.

Michaela – Bývala v krízovom centre, kde musela 
žiť bez muža, napriek tomu, že ten sa o svoju rodinu 
stará. Momentálne žijú spolu. Otec chodí do práce 
a matka je na materskej s dvojročnou dcérkou. Na-
koľko je veľmi slušná, pomáha nám so starostlivosťou 
o zvyšné deti.

Dedo – pod touto prezývkou u nás funguje dedko, 
ktorý má vo svojej starostlivosti svojho vnuka. Hlav-
ným problémom boli financie, nakoľko podnájmy aj 
ubytovne sú veľmi drahé. To spôsobilo, že aj s vnukom 
istý čas prespávali v aute, kým sa dostali k nám. U nás 
bývajú v najmenšej izbičke. Hoci žijú iba z dôchodku, 
dedo si veľmi obľúbil svojich „vnúčikov“ s ktorými 
v dome býva a všetci ho berú ako člena rodiny. Pre 
všetky deti je skrátka dedo a vytvára nám domácu po-
hodu viacgeneračných vzťahov, za čo niekedy dostane 
trošku tabaku alebo dobrý obed.

Klaudia – Klaudia má dve deti a čaká tretie. Býva 
aj s mužom. Ich hlavným problémom je päťročný syn 
autista. Je na vozíčku a ako každý silný autista máva zá-
chvaty. Klaudia je s ním na predĺženej materskej, avšak 
o mesiac má rodiť a tak je rada, že vôbec žije, nie to 
ešte aby dvíhala syna s vozíčkom. Čiže otec nemôže 
chodiť na celý deň do práce. Matka stráži malého au-
tistu a otec sa stará o malého školáka. Ráno ho od-
vedie do školy, ide na brigádu, na obed ho vyzdvihne 
a uteká domov, aby pomohol žene alebo išiel s malým 
na vyšetrenie, zatiaľ čo žena robí úlohy so školákom. 
Starostlivosť o malého autistu je naozaj náročná, aj 
psychicky, aj fyzicky, aj finančne. Aj teraz ide na dva 
týždne na operáciu hlavy do Prahy. Z tohto logicky vy-
plýva, že si nedokážu platiť normálne bývanie, pokiaľ 
je matka odkázaná na pomoc muža pri nosení vozíčka. 
Hoci sme im ponúkali izbu na prízemí, vzhľadom na 
jeho záchvaty ju omietli. Musia byť izolovaní, aby syn 
nebudil v noci krikom všetkých ostatných. Avšak ak sa 
mamičky spoja, mohli by spoločne starostlivosť zvlád-
nuť a otec by mohol chodiť na celý deň do práce.

Michaela – Náš najnovší prírastok je mamička 
s trojmesačným chlapčekom. Je odchovankyňou det-
ského domova. Končí jej pobyt v krízovom centre, 
kde nemohla žiť so svojím priateľom. Priateľ síce 
pracuje, avšak bol bezdomovec a prespával u DePau-
la. Jedného staršieho syna majú v domove, brávajú si 
ho vždy na víkendy a chcú ho získať späť. Jej priateľ 
chodí do práce a chce sa o svoju rodinu riadne starať. 
Dúfajú, že im v tom pomôžeme. 

 Andrea Šulíková
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KNIŽNICA INFORMUJE
o nových prírastkových tituloch 

Robin COOK:  Deformácia
 Únosné riziko
 Kritický stav 
Vlastným menom Róbert Brian Cook sa narodil v r. 1940 v 
USA. Autor je známy chirurg-oftalmológ a spisovateľ, napísal 
30 románov prevažne z lekárskeho prostredia. Niektoré z 
jeho románov sa stali i predlohou pre filmové spracovanie. 
Všetky jeho diela vychádzali postupne aj u nás od r. 1972. 
Jeho knihy sa stretli s veľkým čitateľským záujmom, čoho 
dôkazom je ich preklad do viac ako 40 jazykov s predajom 
100 miliónov výtlačkov.

Fred VARGAS: Odsúdení na smrť ťa zdravia
 Zúrivá armáda 
Fred Vargas je pseudonym francúzskej spisovateľky narodenej 
v r. 1957 v Paríži. Desiatky jej detektívnych románov bolo 
odmenených niekoľkými literárnymi cenami.Vo Francúzsku 
je považovanú za významnú autorku detektívnych románov. 
Jej romány sú čitateľsky veľmi úspešné najmä pre schopnosť 
pútavo a kreatívne fabulovať v svojich románoch poriadnu 
dávku humoru i všetky ingrediencie detektívneho žánru.

Patricia KORNWELLOVÁ: Kniha mŕtvych
Je súčasnou americkou spisovateľkou nar. v r. 1956. Jej román 
Post mortem jej zabezpečil celosvetový úspech. Získala zaň 
päť najdôležitejších literárnych ocenení za najlepšiu knihu s 
kriminálnou záplatkou a to nielen v Amerike, ale aj v Európe. 
Pútavosť jej kníh zabezpečuje znalosť prostredia, v ktorom sa 
dej odohráva, lebo ona sama pracovala napr. pre Úrad súdnej 
patalógie vo Virginií a bola tiež dobrovoľnou pracovníčkou 
polície i reportérkou denníka Charlotte Observer. 

Robert Dennis HARRIS: Pompeje 
Anglický spisovateľ R. D. Harris sa nar. v r. 1957 je bývalý 
novinár a televízny reportér stanice BBC. Popularitu mu 
zabezpečila najmä jeho tvorba literatúry faktu a historického 
románu. Napriek tomu , že poznáme osud Pompejí, kniha 
zaujme čitateľa od samého začiatku svojou napínavosťou až 
po kataklizmatický vrchol.

Otvorenie obnoveného
areálu Geologického 
múzea a Sympózia 
Devín v Devíne 

Bratislavské regionálne och-
ranárske združenie (BROZ) 
spolu s dobrovoľníkmi a členmi neziskovej organizácie Barbora a OZ 
Priestor a socha od jari 2015 začali s obnovou chátrajúceho areálu Ge-
ologického múzea v Devíne s hlavným cieľom zrevitalizovať toto územie, 
vybudovať jednoduchú infraštruktúru (altánok, lavičky) pre budúcich náv-
števníkov a taktiež vytvoriť zázemie pre následné potreby ochrany prírody 
v blízkom okolí. 

Areál ako časť Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Devínska Kobyla 
patrí medzi územia európskeho významu – do tzv. siete NATURA 2000. 
Ochrane týchto území najmä v bratislavskom regióne sa BROZ venuje 
v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATU-
RA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“ - jednou z aktivít projektu je 
obnova nelesných biotopov na Devínskej Kobyle a následná starostlivosť 
o ne formou obnovy tradičnej pastvy– vďaka pastve na tomto území sa 
obnovia podmienky nielen pre život chránených rastlín (napr. orchideií), ale 
aj napríklad pre vzácne motýle. 

Pastvu na svahoch Devínskej Kobyly sa úspešne podarilo obnoviť 
v roku 2013, stádo 50 kôz spása momentálne plochy medzi lokalitou Sand-
berg a Weitov lom.

V roku 2015 sa začalo s prípravnými prácami na zahájenie pastvy aj 
v časti NPR s názvom Merice, pričom ako „základňa“ pre tieto aktivity je 
využívaný práve obnovený areál Geologického múzea. Od augusta sa do 
areálu nasťahovali prvé kozičky v počte okolo 20 kusov, ktoré v prvom 
rade pomôžu s celkovou úpravou zelene v areály, ktorý je mimoriadne 
zarastený a následne by sa mali presťahovať mimo areál, na vrchnú terasu 
odkiaľ budú celosezónne spásať okolité lúky. V rámci areálu ostane iba malé 
stádo zvierat ktoré bude udržiavať trávnaté plochy a bude slúžiť výchovno-
vzdelávacím účelom pre návštevníkov. 

17. októbra 2015 sme pre verejnosť a média pripravili sláv-
nostné otvorenie obnoveného areálu za účasti starostky MČ Devín, 
kedy budete mať možnosť pozrieť si spomínané aktivity priamo na mieste. 
Súčasťou podujatia je aj exkurzia do chráneného územia, spoločná pastva 
s pastierom, či ochutnávka tradičných dobrôt v našej „Reštaurácii na paši“ 
pri zvukoch fujary.

Ak máte záujem po-
môcť tomuto cennému 
územiu a dozvedieť sa 
viac o význame siete NA-
TURA 2000 v bratislav-
skom regióne, pozývame 
Vás na našu pripravovanú 
akciu. Prípadne môžete 
naše aktivity podporiť aj 
online na www.adoptuj-
tesikozu.sk. 

Tešíme sa na vás na 
paši v areáli Geologického 
múza a Sympózia Devín

Ďalšie informácie:

Mgr. Michaela Bartíková, 
0910 974 236 

www.broz.sk, 
broz@broz.sk

HARMONOGRAM PRISTAVENIA 
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTEJNEROV

Dátum  Ulica , miesto pristavenia
pristavenia odvozu    
6 10 2015 7 10 2015 Štítová nad kostolom, pri fare
6 10 2015 7 10 2015 Muránska - Slovienska  
  parkovisko pod hradom
6 10 2015 7 10 2015 Hradná - Kozičova  
  na okraji Hradnej
6 10 2015 7 10 2015 Slovanské nábrežie  
  parkovisko U Srnčíka
6 10 2015 7 10 2015 Cintorín hlavný vchod

13 10 2015 14 10 2015 K zlatému rohu  
  nad križovatkou Lomnická-K zla-
  tému rohu pod bývalým družstvom
13 10 2015 14 10 2015 Hadia cesta - Kremeľská  
  na okraji Kremeľskej
13 10 2015 14 10 2015 Dolné Koruny zastávka MHD  
  povyše odbočky na Políciu
13 10 2015 14 10 2015 Devínska cesta, zberné hniezdo  
  triedeného odpadu
13 10 2015 14 10 2015 Nový Kameňolom  
  pred Nový Kameňolom č. 1
13 10 2015 14 10 2015 Zlaté schody cca 50 m  
  pred zastávkou MHD do Devína
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OPEN AIR BURZA 

Devínske mamičky už niekoľko-
krát zorganizovali Open Air Burzu 
v Devíne. Posledná, jesenná burza 
detského a tehotenského oblečenia 
a detských potrieb sa konala 19.sep-
tembra 2015 na parkovisku pod hra-
dom Devín.

Výborný nápad sa stretol s veľkou 
odozvou. 

Milí rodičia,
naša detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM by rada aj tento 
školský rok 2015/2016 ponúkla Vám a Vašim deťom aktivity, ktoré oboha-
tia ich mimoškolskú činnosť a podporia ich záujmy. Tohto roku otvárame 
pre deti I. a II. stupňa tieto voľno-časové krúžky:

Skauting - dievčatá vo veku 7-14 rokov
Cieľom krúžku je presunúť mimoškolskú záujmovú činnosť deti viac do 
prírody a na čerstvý vzduch. Spojením pohybových, turistických a umelec-
kých aktivít s morálnymi princípmi skautingu sa snažíme vytvoriť u deti 
zdravý kolektív, kde má každý možnosť sa rozvíjať. 

Na deti čakajú tieto aktivity:
– výpravy a výlety do prírody – družinovky
– prežitie v prírode, učenie sa princípom táborenia
– dobrodružné hry v prírode a v lese
– učenie sa morálnym princípom skautingu – čestnosť, súdržnosť, 

pomoc iným
– hry na podporu tímového ducha a spolupráce
– letný stanový tábor

Tvorivo-kreatívny krúžok – deti vo veku 7-14 rokov 
Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších 
materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú 
zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizá-
cie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými 
rukami.

Na deti čakajú tieto aktivity:
– práca s kameňom – tvorba obrazov z kameňov, maľovanie kameňov
– práca s drevom – tvorba obrazov z drev. materiálov
– rôzne výtvarné techniky
– tvorenie v prírode a z prírodných materiálov (lístie, plody)
– servítková technika
– vianočné tvorivé dielne

S deťmi sme v predošlých dvoch rokoch fungovania skautského krúžku podnikli viacero dobrodružných výprav a výletov do prírody, 
učili sme sa princípom skautingu, navštívili sme viacero zaujímavých miest, jaskýň či hradov a v lete sme našu činnosť zavŕšili letným 
stanovým tábor. Na kreatívnom krúžku sme si v predošlom roku vyrobili množstvo rôznych veci z najrôznejších materiálov, naučili sme 
sa nové techniky prác a z každého krúžku si deti domov odniesli nejaký vlastnoručne vyrobený výrobok.

Viac o činnosti našich krúžkov, či výsledky našich prác, 
si môžete pozrieť na našej web stránke: 

www.tahamatam.sk.
Verím, že sa uvidíme aj tento školský rok...  

Tešíme sa na Vás. 
Tahamatam
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Devínska Kobyla – zachránime klenot Bratislavy?

    ZO SPOMIENOK DEVÍNČANOV                                                                 1I. ČASŤ

Pani Lapiová vo svojich spomienkach uvádza 
aj staré devínske zvyky pre jednotlivé mesiace. 
Píše že v AUGUSTE chodili Devínčania peši do 
Mariatalu, išlo sa skoro ráno, lebo cesta trvala 
viac ako tri hodiny, v Devínskej Novej Vsi na De-
vínčanov už čakali ďalší pútnici. Stihnúť rannú 
omšu si vyžadovalo vstávať už o štvrtej ráno. Po 
omši bolo občerstvenie v podobe veľkej žemle 
s cigánskou pečienkou, ktorá sa zapíjala vodou, 
ktorú si pútnici naberali zo svätej studne. Po-
obede bolo požehnanie pre všetkých účastníkov 
púte bez rozdielu národnosti. Spokojní pútnici 
odchádzali domov s nakúpenými obrázkami a 
ružencami pre blízkych.

SEPTEMBER bol v znamení začiatku školy; 
žiaci, ale i pracujúci, ktorí chodili do Bratislavy 
na bicykloch sa stretávali vždy ráno pri kaplnke 
sv. Jána pri storočnom strome pri malom Duna-
ji (kaplnka sv. Jána sa nachádzala približne tam, 
kde dnes stojí erb obce pri vstupe do Devína). 
V septembri sa konala druhá púť do Mariatalu, 
ale táto už poskytovala pútnikom viac pohodlia, 
lebo sa chodilo na voze, na ktorom boli upevne-
né lavice. Ženy boli vyobliekané do sviatočných 
blúzok a sukní, ktoré si vyberali zo svojich truh-
líc, ich oblečenie by sme mohli nazvať i krojom.

Pokojný život Devínčanov nenarušilo iba 
obdobie keď bol Devín súčasťou Nemeckej ríše 
(1938 – 1945), ale i obdobie povojnové kedy 
napr. Nemcov, ktorí ostali v Devíne nahnali do 
Nemeckej školy pri kostole (dnešná škôlka) – 
starých ľudí, čo nevládali chodiť vozili do školy 
na fúrikoch. So sebou si mohli z domu zobrať 
iba batôžtek čo sami uniesli. Z batôžtekov im 
zobrali všetky cennosti i rodinné šperky. Kto 
vládal chodiť, musel ísť peši do lágru na Pat-

rónke alebo do Petržalky, kde sa sústreďovali 
Nemci z celej Bratislavy. To čo zažívali Židia od 
Nemcov, to teraz zažívali Nemci od Rusov. Bolo 
to smutné obdobie. Prázdne domy v Devíne po 
Nemcoch neostali dlho opustené, nasťahovali sa 
tam nezodpovední ľudia, dostali všetko zadarmo, 
statok, zariadenia i domy. Mnohí všetko predali 
alebo zničili. Doplatili na to nielen Nemci, ale 
neskôr i Slováci. Pani Lapiová opisuje osudy čle-
nov rodiny aj počas obdobia tzv. akcie B, kedy z 
bytov a domov boli vysťahovaní ľudia bez čes-
koslovenského štátneho občianstva a občania 
majúci majetky (obchody, fabriky, nehnuteľnosti) 

V zápiskoch pani Lapiovej nachádzame mno-
hé už zabudnuté mená, nielen Devínčanov, ale i 

vtedajších funkcionárov, remeselníkov i zamest-
nancov textilky a mená majiteľov už neexistujú-
cich rôznych prevádzok. Vedeli ste, že v Devíne 
okrem dobrého vína bola aj výrobňa sódovky a 
malinoviek, že v Devíne bol lekár aj lekáreň aj 
sedem obchodov s potravinami a päť obchodov 
so zeleninou a ovocím. Väčšia časť jej spomie-
nok je súkromného charakteru, čo isto ocenia 
najmä rodinní príslušníci, súčasne však obsahuje 
cenné informácie o obyvateľoch a živote v De-
víne, za čo jej patrí veľké poďakovanie od všet-
kých, ktorí majú Devín vo svojom srdci.

spracovala Pavlina Rumanovská

Prírodnému bohatstvu Devínskej Kobyly hro-
zí zánik – ohrozujú ho šíriace sa cudzokrajné a 
dominantné dreviny a chýbajúce hospodárenie. Za 
posledných 50 rokov sme stratili takmer dve tre-
tiny vzácnych a v Európe jedinečných stepí, mno-
hé ohrozené druhy rastlín a živočíchov z lokality 
vymizli alebo pomaly vymierajú. Cieľom projektu 
DAPHNE IAE, BROZ a ŠOP SR je odstrániť ná-
letové dreviny na lúkach v rezervácii a zachrániť 
unikátne stepné spoločenstvá na ploche 58 ha. Ide 
o doteraz najrozsiahlejší projekt obnovy stepných 
biotopov na Slovensku.

Devínska Kobyla je prírodným skvostom v 
celoeurópskom meradle a zároveň obľúbeným 
oddychovým miestom mnohých bratislavčanov. Je 
jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít 
mesta. Nádherné pestro zakvitnuté lúky sa však 
postupne menia na kriakovú húštinu. Posledné 
zvyšky stepí pred našimi očami pohlcujú kríky a 
stromy, z ktorých mnohé sú u nás nepôvodné a 
niektoré boli dokonca v rezervácii zámerne vysade-
né v 60-tych rokoch 20.storočia. Vzácne orchideje, 
poniklece či hlaváčiky ustupujú agresívnejším dru-
hom. Vzácny teplomilný hmyz nenachádza v tieni 
šíriacich sa kríkov miesto pre život a počty druhov 
z roka na rok klesajú.

Rozmanitá príroda Devínskej Kobyly je výsled-
kom stáročí tradičného obhospodarovania. Pestré 
stepi za svoj nelesný charakter vďačia pastve, kto-
rá v území prebiehala intenzívne až do 60-tych 
rokov 20-storočia. Keď územie získalo legislatívnu 
ochranu, bola v ňom pastva zakázaná a otvorené 
stráne začali postupne zarastať.

Mimovládne organizácie Daphne – Inštitút ap-
likovanej ekológie a Bratislavské regionálne ochra-
nárske združenie (BROZ) spolu so Štátnou ochra-
nou prírody SR vypracovali projekt na záchranu 
Devínskej Kobyly. Projekt sa sústreďuje na obnovu 
stepí v území odstránením šíriacich sa drevín. „Pri 
odstraňovaní drevín sa prioritne sústreďujeme na 
nepôvodné dreviny ako agát biely, jaseň mannový, 
borovica čierna, prípadne dreviny, ktoré svojím ras-
tom príliš zatieňujú cenné stepné lokality – sú to 
napr. hloh a trnka“ hovorí Ján Šeffer, riaditeľ Inšti-
tútu Daphne. „Zároveň v území ponecháme pô-
vodné neagresívne dreviny ako dub plstnatý, čereš-
ňa mahalebková a drieň obyčajný, aby sa zachoval 
charakter územia s mozaikou stepných porastov, 
krovín a lemov“, dodáva. 

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a MŽP 
SR v rámci projektu LIFE+ Príroda „Obnova území 
NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratisla-

va“ a Nemeckou spolkovou nadáciou pre život-
né prostredie (DBU) v rámci projektu “Ochrana 
druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii 
Devínska Kobyla”. 

Verejnosť bude o plánovaných manažmento-
vých zásahoch na Devínskej Kobyle detailne infor-
movaná prostredníctvom médií a série informač-
ných dní, ktoré pripravil Inštitút Daphne – prvé sa 
uskutočnia priamo na lokalite Sandberg v dňoch 
6. a 20. júna 2015. 

V prípade ďalších informácií prosím, kontaktujte:
Ján Šeffer, 0903 424 600, jansef@daphne.sk

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla
Devínska Kobyla je chránená národnou legislatívou 
v kategórii Národnej prírodnej rezervácie od roku 
1964 a zahŕňa najvýznamnejšie teplomilné po-
rasty. V roku 2004 bolo územie zahrnuté do siete 
Európsky významných území NATURA 2000. Dô-
vodmi ochrany je najmä výskyt bohatej teplomilnej 
vegetácie, flóry a fauny (najmä hmyzu); výskyt pies-
komilnej kveteny a výskyt viacerých druhov  vsta-
vačovitých rastlín (orchideí). Teplomilná vegetácia 
patrí k najohrozenejším trávnym porastom v celo-
európskom kontexte. Devínska Kobyla patrí v ce-
loslovenskom, ale aj v európskom meradle k naj-
významnejším stepným a teplomilným lokalitám. 
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OKTÓBER
mesiac úcty k starším

V decembri v roku 1990 bol mesiac 
október vyhlásený Valným zhromaždením 
Organizácie spojených národov za Mesiac 
úcty k starším a 1.október za Medzinárodný 
deň starších.

Október je mesiac plný farieb, ktoré 
nám dávajú listy stromov,

zbiera sa posledná úroda, využívajú sa 
posledné krásne slnečné dni na prechádzky.

Pre niektorých je tento mesiac smutný, 
lebo sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je 
krásny a s plnými dúškami si vychutnávajú 
posledné teplé slnečné lúče. Október je 
predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším 
seniorom a úcte k starším.

Staroba je pre nás všetkých prirodzená 
a nemôžeme ju zastaviť, čo môžeme urobiť 
je: spríjemniť si ju.

SENIORFEST 2015  
PLÁN AKCIÍ

8.10.2015     13:00 – 15: 00 h   
Mestská súťaž  
krížovkárov – seniorov   
Zasadačka č.107, Primaciálny palác
Súťaž seniorov je pripravená v spolupráci 
s bratislavskou organizáciou Jednoty 
dôchodcov SR.

13. a 14.10.2015    10.00 a 13.00 h
Vlastivedné vychádzky                                                                                                            
Významní bratislavskí rodáci                                                                                         
Bratislava – veda a justícia                                                                                                                 
Dunaj a bratislavské mosty                                                                                                       
Bratislava a národné obrodenie                                                                                                       
Bezplatné vychádzky so sprievodkyňou, 
pričom  bude jedna vychádzka 
dopoludnia  a druhá popoludní.
Záväzné prihlášky na tel. čísle: 
59356140, zraz na Primaciálnom 
námestí pri studni. 

13. a 14.10.2015    16:00 – 18:00 h
Kytica pozdravov
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác
Slávnostný koncert detského orchestra 
bratislavskej ZUŠ pre seniorov, spojený 
s oceňovaním 4 seniorov   titulom 
Senior roka  primátorom hlavného mesta 
SR Bratislavy Ivom Nesrovnalom.
Od roku 2012 /Európsky rok aktívneho 
starnutia/ jedného bratislavského seniora 
oceňuje aj  Úrad vlády SR.
Lístky prostredníctvom  
Rady seniorov Bratislavy.

17.10.2015     9.00 – 17.00 h
Seniorská paráda
Stará tržnica
Sobotný TRH-PIAC MARKT prinesie 
okrem potravín aj výstavu a trh 
Kreativita & Hobby s ručne robenými 
výrobkami. Okrem iných vystavovateľov-
predajcov zúčastní sa aj 10 senioriek 
z rôznych mestských častí, ktoré  
predstavia svoje ručné práce.  
Program pripravený v spolupráci  
s Alianciou Stará tržnica.

19.10.2015 – 23.11.2015  17:00 – 19:00 h
Škola správneho dýchania
Zasadačka č.19, Primaciálny palác
Dátum: 19.10., 26.10., 2.11.,  
9.11., 16.11., 23.11.015
Šesťtýždňový cyklus prednášok 
s nácvikom pod vedením  
biomedicínskym inžinierom.

21. 10. 2015    14.00 h
Portréty príslušníkov habsburského 
a habsbursko-lotrinského rodu  
v zbierkach GMB
Mirbachov palác, Františkánske námestie
Kurátorky zbierok starého umenia 
prostredníctvom tematicky úzko 
zameraného reprezentatívneho výberu 
zbierkových predmetov z GMB, 
predstavia najvýznamnejšie výtvarné 
diela (maľba, socha, grafické médiá), 
ktoré z veľkej časti súvisia aj s dejinami 
Bratislavy ako niekdajšieho miesta 
korunovácií uhorských panovníkov. 
V prednáške priblížia reprezentačné 
diela, ktoré vznikali na objednávku 
mesta a dnes sú súčasťou expozície 
v Primaciálnom paláci, ako aj množstvo 
maliarskych a grafických podobizní 
menej známych príslušníkov dynastie 
Habsburgovcov – arcikniežat 
a arcikňažien, ktoré doteraz boli 
prezentované len ako portréty 
neznámych šľachtičien, dvorných 
dám a pánov. Vstup pre bratislavských 
seniorov je voľný.

22.10.2015    13:00 – 15:00 h
Pracovný potenciál seniorov
Workshop o možnostiach využitia práce 
a tvorivosti seniorov Bratislavy
zasadačka č.107  
Primaciálny palác
K plneniu opatrenia 4.2.3 Akčného 
plánu Programu aktívneho starnutia na 
rok 2015 bola dohodnutá spolupráca 
z Katedrou manažmentu a podnikania 
z Fakulty manažmentu UK. S cieľom 

získať prehľad o potrebných a dosiaľ 
nevykonávaných verejnoprospešných 
fyzických a duševných činnostiach 
bol vytvorený dotazník pre seniorov 
o počte  4000 ks. Samotný workshop pre 
vybraných predstaviteľov seniorských 
komunít v mestských častiach má 
za cieľ vysvetliť zmysel samotného 
dotazníka i poradenstvo pri oslovovaní 
respondentov a tak vytvoriť predpoklad 
k úspešnému priebehu zberu dotazníkov.
             
22.10.2015    9:30 – 16:00 h
Vzdelaním k aktívnemu starnutiu
Zrkadlová sieň
Primaciálny palác
Odborný seminár k vzdelávaniu seniorov 
pripravený v spolupráci s  Národným 
ústavom celoživotného vzdelávania 
a Centrom ďalšieho vzdelávania UK
Očakávaná záštita ministra školstva, 
rektora UK a primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy.
Vstup na pozvánky.

22.10.2015    16:00 – 18:00 h
Ukončenie Seniorfestu 2015
MDPOH
Koncert populárnej hudby pre seniorov 
v mestskom divadle na záver Seniorfestu 
2015. Na začiatku programu príhovor 
primátora  hlavného mesta SR Bratislavy.
Lístky prostredníctvom  
Rady seniorov Bratislavy.

22.10.2015    5.10. – 30.10. 2015
Počítačová škola pre seniorov
Bezplatný kurz na osvojenie si zručností 
pri práci s počítačom.
Mestská knižnica
Termíny:
05.10. – 09.10.2015 – začiatočníci
12.10. – 16.10.2015 – začiatočníci
19.10. – 23.10.2015 – mierne pokročilí
26.10. – 30.10.2015 – mierne pokročilí

Kontakty:
tel. č. 02/54431316, vypozicky.
krasna@mestskakniznica.sk,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, 
Laurinská 5, Bratislava
Pripravuje Mestská knižnica Bratislava.

Na všetky horeuvedené akcie mesta 
Bratislavy Vás – seniorov (50+) pozýva:

Ing. Batovičová Gizela,  
člen Rady seniorov za Devín.

Foto Michal Smrčok / PLUS JEDEN DEŇ
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Už ste videli výstavu v devínskom Dome kultúry?
Od júna vystavuje na obdiv detské práce devínsky Výtvarný Ateliér.  

Všetky diela vytvorili deti v ateliéri počas minulého školského roka, od malých škôlkárov až po veľkých školákov. 
Výstava potrvá do 20. novembra 2015. Za ateliér Vás pozýva Mira, Daniela a Ivetka :) 

atelierdevin.mira@gmail.com
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