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Očami pútnikov

„Já nevím kde se to v člověku bere, 
ten podivnej neklid co ho tahá z místa na místo,..“

Známa pieseň Waldemara Matušku presne vystihuje jav na-
stupujúci spravidla s príchodom teplého počasia. Národy sa 
dávajú do pohybu, rôznym smerom, za rôznymi cieľmi, rôzne 
motivované. Najväčší novodobý exodus ľudí utekajúcich pred 
hladom, biedou a vojnami sa dotýka celého vyspelého sveta 
a jeho vplyv na vývoj nášho spoločenstva dnes nevie odhad-
núť nikto. Desíme sa ich, hoci v ich očiach sme často tou 
poslednou nádejou na aký taký život.
Na cesty však v lete vyrážame na dovolenkový exodus v pod-
state všetci, hoci nás doma vlastne „nič netlačí“. Dôvodom je 
iba onen podivný nekľud duše túžiacej po zážitkoch, oddychu 
a rekreácii, pri ktorej chceme spoznať nové kraje, cudzie zvy-
ky, iný život. Pritom Devín sám je cieľom mnohých moderných 
pútnikov. Často len víkendových susedov z blízkeho okolia bý-
vajúcich v sídlach bez kúska prírody, ktorej my máme – a to 
sa nechcem rúhať – na rozdávanie . Prídu ku nám pookriať, 
rozhýbať telo na bicykli, poleňošiť si pri rieke, okoštovať dob-
rý ríbezláčik, alebo sa zabaviť na našich rôznych kultúrnych 
podujatiach. A málo ich nebolo, veď si prečítajte v čísle. Na-
posledy som si uvedomila, že Devín nie je len naším domovom 
a za jeho „údržbu“ sa nezodpovedáme iba sami sebe, ale prak-
ticky celému slovanskému národu toť na oslavách Sviatku sv. 
Cyrila a Metoda. Hneď ráno na slávnostnej omši pred kosto-
lom parkovali podľa značiek autá zo širokého okolia. Pomaly 
už tradičný koncert mužského speváckeho zboru Danubius 
Octet Singers bol silným magnetom pre početných pútnikov. 
Poobede pokračovali štátne oslavy tohto sviatku na Devín-
skom hrade a aj sem ľudia poprichádzali z rôznych kútov Slo-
venska. Mnohí tak, ako sa na púť patrí, v krásnych krojoch 
svojich obcí ešte po oficiálnom lúčničiarskom programe roz-
točili spevom a tancom zábavu aj dolu na parkovisku veru pa-
rádne – pozdravujeme do Čane . No a v krátkom rozhovore 
s nimi som sa dozvedela, že veď prišli na výlet na „svoj“ Devín. 
Jednoducho náš domov je symbolom významnej slovenskej 
histórie, na ktorú verím, že sme všetci rovnako hrdí a každý 
sa budeme snažiť prispieť svojou troškou ku „vylepšovaniu“ 

Novinky zo sveta devínskych hasičov
viac na str. 5

Aké leto majú devínske deti?
foto na str. 4

OZ Devín - ako pokračujú projekty?
viac na str. 3

Devína. Napríklad tak, ako mladé rodiny, ktoré svojpomocne pre svoje deti vybudovali 
krásne a bezpečné ihrisko Devínsky sad na ceste Ku Zlatému rohu. Alebo stačí upratať 
si okolie svojho domu. Pomôcť pri organizovaní kultúrneho života v Devíne. Ochranou 
prírody. Vymyslením niečoho čo tu ešte nebolo... Fantázii sa medze nekladú. Inšpiráciu 
možno načerpáte na svojich prázdninových cestách majúc oči pútnikov prinášajúcich 
novodobú „dobrú zvesť“ dokorán. Prežite krásne leto a v zdraví sa vráťte domov do 
nášho Devína priatelia.

Ľubica Kolková, starostka

„...a takto od srdca folkloristi z Čane na parkovisku pod hradom“

 „Takto tancovala Lúčnica v oficiálnom programe na hrade...“
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KNIŽNICA INFORMUJE 
o nových knihách

Dolores REDONDOVÁ
 NEVIDITEĽNÝ STRÁŽCA
Mimoriadny rozprávačský talent autorky zaujal nie-
len milovníkov nevšedných detektívnych príbehov, 
ale i filmových producentov, ktorým predala práva 
na sfilmovanie NEVIDITEĽNÉHO STRÁŽCU, best-
selleru, ktorý bol preložený do desiatich jazykov.

Michael HJORTH, Hans ROSENFELDT
 TEMNÉ TAJOMSTVÁ
Obaja sú autormi mnohých televíznych scenárov. 
Detektívny román TEMNÉ TAJOMSTVÁ vyšiel vo 
Švédsku prvý raz v r. 2010, čoskoro sa dostal na zo-
znam bestsellerov. Odvtedy ho vydali v dvoch desiat-
kach krajín a natočili podľa neho aj seriál.

Haruki MURAKAMI – NORSKÉ DŘEVO
Román NORSKÉ DŘEVO v Japonsku prekonal všet-
ky rekordy v predaji kníh, predalo sa štyri milióny 
výtlačkov. Autor nám ponúka mnoho rôznych japon-
ských reálií i pohľadov do duše približujúc súčasne 
exotické prostredie charakteristické dramatickým 
príbehom a majstrovsky zvládnutou minimalistickou 
skratkou nevyspytateľnosti hlavných postáv. Názov 
románu bol zvolený podľa známej piesne Beatles.

Kate THOMPSONOVÁ – ČTVRTÝ JEZDEC
Román ČTVRTÝ JEZDEC pochádza z pera známej 
írskej spisovateľky. Čitateľa zaujme svojím obsahom, 
v ktorom sa stretneme nielen s detektívnou záp-
letkou, ale i starovekou hrozbou a novými vednými 
odbormi. Ako to všetko spolu súvisí, to sa dozviete 
po prečítaní knihy.

Romain SARDOU – ODLESK BOŽÍ SLÁVY
Tento román má podtitul – Román o čase. Jeho dej 
nás zavedie do roka 1099, t. j. do času prvej krížovej 
výpravy a do jeruzalemského podzemia, kde sa na-
chádza tajomný Milník, ktorý môže zmeniť podobu 
aj čas sveta. Niektoré scény románu sa odohrávajú 
súčasne v minulosti aj v prítomnosti. Dej románu 
prechádza majstrovsky témami filozofie, metafyziky 
aj dejinami náboženstva. Kniha udrží čitateľa v napätí 
od prvej do poslednej stránky.

Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ
Autorka je známa najmä v dámskom svete. Patrí 
medzi najobľúbenejšiu a najpredávanejšiu autorku. 
Za jej úspešnosťou stojí 30 titulov s predanými vý-
tlačkami v počte neuveriteľných l 200 000 ks. Táňa 
Koleová – Vasilková je rodáčkou z Chomutova.Od-
bor žurnalistiky vyštudovala na Filozofickej fakul-
te v Bratislave. V našej knižnici nájdete jej romány: 
KLAMSTVÁ, NIKDY, LIEK NA SMÚTOK, OKIENKO 
DO SNOV, SĽUB, MAMA PRE VERONIKU, DÚHO-
VÝ MOST, ČRIEPKY, ČARO VŠEDNOSTI, MOD-
RÝ DOM, JA A ON, CUKOR A SOĽ, KVETY PRE 
LAURU, TÁ DRUHÁ, POZLÁTKA, TÚŽBY, RANČ 
U STARÉHO OTCA, ROZBITÉ ŠŤASTIE.

Príjemné letné čítanie Vám praje
Vaša knižnica

NA PRECHÁDZKE DEVÍNOM
Ak Vás kroky zavedú pod hrad Devín, všimnite si na pravej 

strane smerom k hlavnému vchodu do hradu nenápadné, ale 
o to zaujímavejšie barokové súsošie dvoch svätcov sv. ŠEBAS-
TIÁNA a sv. RÓCHA z r. 1767.

Sv. Rochus sa narodil okolo r. 1295 vo Francúzsku (Mont-
pellier) v bohatej rodine. Celý svoj majetok však rozdal chu-
dobným a pomáhal ľuďom nakazených morom. Sám sa mo-
rom nakazil a v r. 1327 naň zomrel. Už v 15. storočí sa začal 
šíriť kult jeho svätosti najmä v okolí Benátok, kam boli neskôr 
prevezené i jeho ostatky. Sv. Rochus sa najviac zobrazuje v 
odeve pútnika ukazujúc na nohe morové vredy.

Sv. Šebastián žil v 3. storočí, údajne pochádzal tiež z Fran-
cúzska, ale v čase prenasledovania kresťanov cisárom Diokle-
ciánom bol už v Ríme. Pomáhal prenasledovaným kresťanom 
a šíril kresťanstvo. Svoju kresťanskú vieru nezaprel ani pred 
cisárom, za čo ho cisár dal ubiť na smrť a rozkázal telo hodiť 
do kanála. Kresťania jeho telo z kanála vytiahli a pochovali 
v podzemnom cintoríne pri Via Appii, kde si ho chodili svojimi 
návštevami uctievať.

V 4. storočí bol jeho hrob rozšírený na kryptu, ktorú spojili s bazilikou sv. Apoštolov, ktorú 
neskôr premenovali na baziliku sv. Šebastiána. Sv. Šebastián sa v kresťanskom svete uctieva ako 
nebeský ochranca vojakov, požiarnikov, športovcov a všetkých ktorí ošetrujú chorých, v tom čase 
najmä chorých na mor, ktorých nazývali aj Čiernym démonom. Sv. Šebastián je zobrazovaný ako 
mladý atletický muž s rúškou okolo pásu.

Na území Bratislavy sa mor vyskytoval v rokoch 1541, 1552, 1660 a v rokoch 1678 – 1681 
bola veľká morová epidémia, ktorá vzala životy až 11 000 obyvateľom. Posledná morová epidémia 
na Slovensku vypukla v r. 1770.

Naše barokové súsošie nezostalo legende týchto svätcov nič dlžné a sú na ňom stvárnení 
presne tak, ako sa v nej uvádza. Okrem uvedeného r. 1767 sa na zadnej strane súsošia nachádzajú 
aj iniciály R.O.F. a AB. Čo však znamenajú, žiaľ, nik nevie.

Nevieme z akých dôvodov súsošie vzniklo. Napriek tomu, že obaja svätci sú ochrancovia cho-
rých na mor, nie je to morový stĺp. Údajne súsošie stávalo na hranici Devína a Devínskej Novej Vsi.

Tento rok sa bežal 70. ročník behu Devín – Bratislava, vedia športovci, že majú štart pod 
sochou svojho patróna sv. Šebastiána?

Akékoľvek nové informácie týkajúce sa barokového súsošia sv. Šebastiána a sv. Rócha rada 
uvítam v DK v knižnici.

Pavlína Rumanovská

Na Deň Detí Devína – v nedeľu 11. júna – sme otvorili 
výstavu Výtvarného Ateliéru v Dome kultúry Devín. Aj keď 

krehká keramika, plstenie a drobné objektíky boli vystavené iba počas vernisáže, na pane-
loch vo foyer DK si môžete pozrieť výber z prác 62 detí do konca septembra. Gratulu-
jeme malým umelcom k výstave a už teraz sa tešíme na nové diela v budúcom školskom 
roku. Na vernisáži nám zahrala naša skvelá mini „Ad Hoc“ ľudová kapela. Podávali sa 
jahodové koktaily, jahody s čokoládou, občerstvila aj malinovka z malinovkového baru :) 
S divadlom Mici a Mňau sme sa prešli po lese – detičky sa s radosťou zapojili do divadel-
nej hry. Kto mal chuť tvoriť, vyrobil si magnetku alebo vymaľoval okuliare. 

VERNISÁŽ DDD

Výstavu si  
môžete pozrieť  
počas kultúrnych 

akcií a v čase 
otváracích hodín 

Reštaurácie  
Valentian

Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli po-
zrieť a ďakujeme 
všetkým, ktorí nám 
pomohli poobedie 
pre deti pripraviť. 

Mira, Daniela 
a Ivetka
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁŠ DEVÍN – AKO SA NÁM DARÍ V NAŠICH PROJEKTOCH…
Veľmi nás teší, že sa s vami môžeme podeliť o radosť a infor-

movať vás, že sa nám plní malý devínsky sen. Tak ako sme plánovali, 
podarilo sa nám spoločne s vami sprístupniť detskú herničku v 
dome kultúry a voľnočasové priestranstvo Devínsky sad na ulici 
K zlatému rohu. 

Veľká vďaka patrí mestskej časti Devín za poskytnutie priesto-
rov na realizáciu týchto projektov a samozrejme vám, milí Devínča-
nia, za vašu pomoc ako aj finančnú podporu zo zbierok a príspev-
kov z 2% z daní.

Detskú herničku v dome kultúry sme otvorili vo februári 
2017. Strávili sme tam s detmi už mnoho príjmených dní, hlavne v 
chladnom počasí. Hernička je prístuná pre všetkých Devínčanov, 
kľuč od herničky je k dispozícii v pizzerii Valentian – za túto mož-
nosť majiteľom pizzerie ďakujeme :) Herničku môžete využívať v 
čase otváracích hodín pizzerie alebo samozrejme počas všetkých 
akcií, kedy je dom kultúry otvorený.

Teplejšie dni nás z herničky vylákali do prírody a začali sme 
pracovať v Devínskom sade. S pomocou mnohých z vás sme 
dokončili terénne úpravy, vybudovali sme pieskovisko, dokončili 
múrik a sedenie, vybudovali ohnisko, zatrávnili kopec na rúre, upra-
vili priestor pri vchode, zložili sme krásnu preliezku, ktorú sme 
zakúpili z minuloročných príspevkov z 2% z daní… Bolo to nároč-
né, keďže sme všetko chceli stihnúť v krátkom čase ale aj veľmi 
príjemné. Pri prácach sme spoločne zažili aj veľa zábavy a vzniklo 
veľa nových kamarátstiev.

Devínsky sad sme „oficiálne“ otvorili prvým piknikom 
20.5.2017. Počasie nám, žiaľ, veľmi neprialo, o to viac nás potešila 
vaša hojná účasť. Devínsky sad sme otvorili vo veľkom štýle vďaka 
obľúbenej formácii pre deti PaciPac. ĎAKUJEME PaciPac – boli ste 
úžasní!

Akcie v sade sa nám pekne rozbiehajú. Oslávili sme tu MDD, 
mali sme niekoľko opekačiek, vďaka šikovnej mamičke tu organizu-
jeme aj obľúbené tvorivé dielničky – postavili sme fazuľové teepee, 
mali sme montessori aktivity s jarnou tématikou, vyrobili sme dar-
čeky pre oteckov na Deň otcov a mnoho iných pekných, tvorivých 
aktivít. Do sadu nás prídu navštíviť aj známi psíkovia Cato a Cara-
mel z Klepáča, ktorých sa už deti nevedia dočkať. 

V Devínskom sade pravidelne cvičíme so šikovnými trénerkami 
yogu a kalanetiku. Cvičenie v prírode je veľmi príjemné – pridajte 
sa k nám. Cvičíme v pondelok a piatok kalanetiku od 09:30 do 
10:30 a yogu v stredu doobeda od 10:00 do 11:00 aj večer 18:00 
– 19:00.

Teší nás, že do sadu prichádza stále viac a viac nových rodín. 
Ak ste v Devínskom sade ešte náhodou neboli, prídite, všetci ste 
srdečne vítaní! Devínsky sad na ulici K zlatému rohu určite nepre-
hliadnete, červená bránka je pre vás všetkých stále otvorená!

Občianske združenie Náš Devín 
— naše ďalšie plány…
S otvorením herničky v dome kultúry a Devínskeho sadu na 

ulici K zlatému rohu naša práca nekončí. Okrem pravidelných akcií, 
ktoré budeme v sade a herničke organizovať, budeme tieto devín-
ske voľnočasové priestranstvá aj zveľaďovať. 

Kvôli bezpečnosti detí, je našou vysokou prioritou zabezpečiť 
umiestnenie dopravného značenia „pozor deti“ a prechodu pre 
chodcov pri Devínskom sade. Žiaľ, nie je to vôbec jednoduché, ale 
veríme, že sa nám to podarí.

Snažíme sa neustále získať finančné prostriedky, zapájame sa 
do mnohých grantových programov. A máme už aj jeden grantový 
úspech! Vďaka Devínčanke – zamestnankyni firmy Henkel, sa nám 
podarilo získať grant 1500 EUR od nadácie Henkel v grantovom 
programe pre zamestnancov spoločnosti. Veľmi sa tešíme a ďaku-
jeme! V sade teda v blízkej dobe pribudnú ďalšie hracie prvky a aj 
nejaké sedenie pre nás dospelákov. Keďže grant možeme čerpať 
výlučne na nákup materiálu bez montážnych prác, určite opäť uví-
tame vašu pomoc pri budovaní. 

Keď sa nám podarí získať ďalšie finančné prostriedky, plánuje-
me do Devínskeho sadu dostať prvky aj pre staršie deti. Chceme 
zakúpiť malú lezeckú zostavu, plánujeme dobudovať priestor pri 
ohnisku (okrem opekačiek môžeme v lete pre deti organizovať 
aj stanovačky v sade ;), pri vstupe by sme chceli umiestniť stojan 
na bicykle. Tiež je našim cieľom vybudovať v sade malú čitáreň s 
pohodlným sedením, kde môžeme organizovať čitateľské kružky 
pre deti, teenagerov a aj pre dospelých.

Ak sa chcete dozvediet o našej činnosti viac alebo sa k 
nám pridať na ďalšiu brigádu, všetky aktuálne informácie náj-
dete na facebook/Náš Devín. S radosťou uvítame akú-
koľvek vašu pomoc, vaše nápady ako aj pomoc finančnú  
SK54 8330 0000 0025 0110 7067. 

Ďakujeme!
OZ Náš Devín 
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VYČISTIME DEVÍN
Komisia kultúry, školstva a športu spomína na akciu „Vyčistime 

Devín“, ktorá sa konala v sobotu dňa 22.4.2017 od desiatej ráno. 
Zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastnením osobám, zamest-
nancom miestneho úradu, tiež deťom a seniorom. Počasie nám vy-
šlo krásne. Hasiči nám ochotne, dobrovoľne navarili na obed chutný 
guláš. Čistili sme v Devíne na ostrove, pozdĺž celej cyklistickej trasy 
okolo hradu, rieky Moravy až po koniec obce smerom do Devínskej 
Novej Vsi, aj na svahoch Devínskej Kobyly aj popri záhradkárskych 
osadách. Veríme, že sa budúci rok zapoja ďalší noví dobrovoľníci 
a vyčistíme ešte širšie plochy Devína. Celkom sa nám podarilo za 
jeden deň naplniť dva veľké kontajnery odpadu. Do čistenia Devína 
sa v rámci Dňa zeme zapojila aj Súkromná základná škola na Kre-
meľskej ulici č. 2, a to piatok 21.4.2017, čím jej ďakujeme! Ten dobrý 
pocit a výsledok stojí za trošku času a námahy. 

Katarína Šulovská
 poslankyňa m.č. Devín a predsedkyňa komisie

ČO ČAKÁ DEVÍNSKE DETI TIETO PRÁZDNINY A NA ČO SA TEŠIA NAJVIAC?

Grétka – 6 rokov: Cez prázdniny sa budem naj-
radšej chodiť kúpať do Borovice, budem jesť veľa 
nanukov a budem chodiť neskoro spať.

Olivka – 6 rokov: Teším sa na jednu dovolenku, 
kde budú zajačikovia a pojdeme ešte na jednu do-
volenku, neviem ako sa volá a potom budeme ešte 
chodiť na veľa kúpalísk. Ešte sa teším, že pojdeme 
do tábora, kde bude Caramel a Cato a to sú dvaja 
psíkovia, ktorí sú veľmi zlatí.

Zuzka – 5 rokov: Ty nevieš, predsa? Veď budem 
morovať a jazerovať...

Filipko – 6 rokov: Ja chcem ísť na prazdniny ku babke, 
na dovolenky a na kúpalisko s hríbikom. A teším sa, že ráno 
budem dlho spať.

Ondrej – 5 rokov
Najviac sa teším na školskú tašku a na školu. Maminka mi 

už objednala. Potom si budem kresliť a niečo vyrábať a tak... 
a na návštevy sa teším, že budeme chodiť ku kamarátom.

Vratko – 3 roky
Na zmrzlinu....

Nelka – 7 rokov/Adamko – 3 roky
Tešíme sa, že pojdeme na výlet a do ZOO.

Zuzka – 5 rokov
Najviac sa cez prázdniny teším na Johanku, tú mám naj-

radšej. 

Katka – 2 roky
Najviac sa teším na sovu!
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DOBROVOĽNÍ DEVÍNSKI HASIČI
Milí Devínčania,
jesenný a zimný čas sme využili na opravu a údržbu hasičskej tech-

niky.
Mali sme aj viaceré iné aktivity ako požiarne dozory na kultúrnych 

podujatiach konaných v Devíne. Jednalo sa o akcie Ríbezľový Devín 
2016, Devínska šarkaniáda, Vínny festival na Devíne a benefičný koncert 
Szidi Tobias.

26.8.2016 – Na akcii Sídliskový boj Ružinov sme pripravili ukážku 
hasičskej techniky a súťaže s džbermi pre deti.

27.9.2016 sme pri Dunaji pod amfiteátrom v Devíne prezentovali 
požiarnu techniku na stretnutí generálov CO z EÚ.

9.12.2016 sa uskutočnil benefičný koncert Hviezdy nad Devínom, 
z ktorého výťažok išiel devínskym hasičom pre zakúpenie potrebného 
vybavenia, ako je hasičsky zásahový rebrík v hodnote 774 € (ide o špeci-
fický rebrík, ktorý je možné umiestniť do úložných priestorov zásahové-
ho hasičského vozu IVECO) a ďalšieho vybavenia. Celkovo sa vyzbieralo 
1500€. Na benefičnom koncerte vážnej hudby vystúpili vynikajúci oper-
ní umelci: Andrea Danková, soprán, Rea Slawiski, soprán, Peter Mikuláš, 
bas, Róbert Pechanec, klavír, Andrej Danko, gitara.

Touto cestou sa chceme poďakovať p. Michalovi Nemcovi a Fede-
rácii Autonómnych Priorátov Suverénneho Rádu Maltézskych Rytierov 
na Slovensku za organizáciu, prípravu a realizáciu benefičného koncertu.

Máme tu jar a Vaši Devínski hasiči sa postupne pripravovali na celo-
ročnú prácu s údržbou techniky, bez ktorej by bola naša práca nemožná.

Naši členovia sa počas posledného obdobia zúčastnili školení po-
skytovania prvej pomoci a základného výcviku hasičskej jednotky, ktoré 
úspešne dokončili a obdržali odborný certifikát. 22.4.2017 sme pre ak-
ciu Vyčistime Devín na základe požiadavky Miestneho úradu pripravili 
tradičný hasičský guláš. Všetky suroviny na guláš boli zabezpečené kul-
túrnou komisiou Miestneho úradu.

Dňa 25.4.2017 sme realizovali výjazd na pokyn operačného stredis-
ka Hasičského a Záchranného Zboru Bratislava. Jednalo sa o spílenie a 
odstránenie spadnutého stromu z miestnej komunikácie. Na základe po-
žiadavky od Cechu Devina sme boli zabezpečiť spílenie, dovoz, ošúpanie 
a postavenie Máje na námestí pred Domom kultúry Devín. Náklady na 
zabezpečenie a postavenie Máje poskytol Cech Devína.

Postavenie Máje sa 
konalo 30.4.2017, kde po 
privezení máje na námes-
tie bola mája vyzdobená 
našimi detičkami. Toto po-
dujatie nám spríjemňovalo 
vystúpenie folklórneho 
súboru Čečinka. Po sa-
motnom vyzdobení mája 
sme ju vztýčili na našom 
námestí. Počas slávnos-
ti sme deťom rozdávali 
džúsiky, ktoré zabezpečil 
Miestny úrad Devín. Celé 
stavanie mája prebehlo bez 
ťažkostí, nakoľko máme so 
stavaním dlhoročné skúse-
nosti a vychytali sme už pár 
múch. Dňa 13.5.2017 sme 
realizovali požiarny dozor 
na akcii Devínsky festival 
vína pod hradom Devín, na 
základe požiadavky Miest-
neho úradu. Počas ďalšieho 
obdobia sa plánujeme zúčastniť viacerých hasičských súťaží, na kto-
ré sa pripravujeme formou tréningu. Podarilo sa pre nás zabezpečiť 
väčšiu časť zásahovej ochrannej obuvi, pre výkon našej činnosti a 
práce vďaka pánovi Vladimírovi Pijakovi, ktorý nám túto potrebnú 
časť výzbroje zabezpečil a uhradil. Aj touto formou mu chceme ako 
Devínski hasiči poďakovať.

Veríme, že tieto informácie Vám priblížili našu činnosť, ktorou sa 
snažíme pomáhať Devínu, jeho občanom a na súťažiach prezentu-
jeme našu mestskú časť dobrými výsledkami a športovým duchom.

Informácie, fotografie a videá nášho hasičského zboru nájdete aj 
na stránke www.facebook.com pod vyhľadaním DHZ Devín.

Ďakujeme!
Vaši Devínski hasiči.
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DEVÍNSKE HODY
Nedeľa 18. júna patrila tradičnej každoročnej akcii Devínske hody. Skupina Boky Citom bavila Devínčanov až 

do neskorých večerných hodín. Pre najmenších divákov si pripravilo divadielko Jaja predstavenie Chlapček synček. 
Dospelých divákov potešili miestne špeciality a vinári s výberom svojich vynikajúcich vín. Na viacerých sa usmialo 
šťastie a vyhrali aj cenu v tombole.  

Veľká vďaka patrí organizátorom!

CVIČENIE  PRE  VŠETKÝCH   
za 1 euro v Dome Kultúry

Každý utorok od 18,30 – 19,30 hod.   
a štvrtok od 19 – 20  hod. 

Komisia kultúry, školstva a športu Vás pozýva  
na cvičenie pre všetkých (mladých i starších).  

Koná sa vo veľkej sále DK Devín  
v komornej atmosfére,  
v dĺžke cca 50 minút.  

Cvičenie je zamerané na vyformovanie  
a posilnenie celého tela cvičením  

s vlastnou váhou a s prvkami kalanetiky  
a pilatesu na chrbticu. 

Cvičenie sa v mesiacoch júl a august  
bude konať podľa záujmu cvičiacich. 

Od septembra bude prebiehať  
opäť 2x do týždňa. 

Viac informácií cez e-mail:  
sulovska@devin.sk

AKTIVITY  A CVIČENIA   
V DOME KULTÚRY  V DEVÍNE

PONDELOK  
Kalanetika s Katkou Vicovou 9:30 – 10:30 hod. max. 5 eur 
(V prípade priaznivého počasia sa môže konať v Devínskom sade)

UTOROK 
Krúžok umeleckého drotárstva pre seniorov 
14:00 – 16:00 hod. – bezplatne
Jóga: 18:15 – 19:45 hod. – 4 eurá
Cvičenie pre všetkých: 18:30 - 19:30 hod. – 1 euro

STREDA 
Stretnutie mamičiek s deťmi 
– cca po 16:30 hod. (príp. v Devínskom sade)
Pilates pre seniorov – 18:30 – 19:30 hod. – 1 euro

ŠTVRTOK 
Cvičenie pre všetkých: 19:00 - 20:00 hod. – 1 euro

PIATOK 
Kalanetika s Katkou Vicovou 9:30 – 10:30 hod. – max. 5 eur

ŠPORT V TELOCVIČNI PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  V DEVÍNE 
NA KREMEĽSKEJ ULICI 2
Futbalový tréning pre deti  Utorok:  17:15 – 18:15
Cvičenie pre dospelých (kruhový tréning) Streda:  19:00 – 20:00
Volejbal/Basketbal pre dospelých  Štvrtok:  17:00 – 18:30

Komplet informácie nájdete na  
www.devin.sk  

Katarína Šulovská  
(e-mail: sulovska@devin.sk)
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PREHĽAD UZNESENÍ  
MZ MČ BRATISLAVA-DEVÍN

zo dňa 09.02.2017
VZN 1/2017 O MIESTNOM POPLATKU 
ZA ROZVOJ NA ÚZEMÍ MČ BRATISLA-
VA-DEVÍN 
Zastupiteľstvo schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Devín č. 1/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Devín s účinnosťou od 24.2.2017

zo dňa 13.03.2017
PRENÁJOM POZEMKOV – ZÁHRAD
Zastupiteľstvo schválilo:
- predĺženie doby prenájmu záhrad parc. 

č. 2038 o výmere 25 m2, parc. č. 2039 o vý-
mere 585 m2, parc. č. 1471 o výmere 473 m2, 
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom v Bratislave, 
Katastrálnym odborom pre hlavné mes-
to SR Bratislavu, na evidenčnom liste č. 7 
a liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, 
Bratislava-Devín, katastrálne územie De-
vín, na dobu 5 rokov. S nájomníkmi budú 
uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám 
s podmienkami vyplývajúcimi so schválené-
ho VZN č. 3/2016. 

- prenájom pozemku parc. č. 22/8, záhrady, 
o výmere 307 m2, spolu s parc. č. 22/7, za-
stavané plochy, o výmere 19 m2, ktorý je 
zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Hasičský a záchraný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 4 písm. b)  
a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 21. 06. 2017 od 12:00 hod. do odvolania.

Okresným úradom v Bratislave, Katastrál-
nym odborom pre hlavné mesto SR Brati-
slavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava 
IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie 
Devín. 

Zastupiteľstvo schválilo:
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných 
záhrad na dobu 5 rokov

- uznesenie miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Devín na základe pod-
netov a pripomienok z verejného zhromaž-
denia občanov Devína zo dňa 26.01.2017

zo dňa 24.04.2017
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava-Devín k 31.03.2017

PRENÁJOM POZEMKOV – ZÁHRAD
Zastupiteľstvo schválilo:
- predĺženie doby prenájmu záhrad parc. 

č. 257/1 – diel č. 11 o výmere 720m2, 257/1 
– diel č. 5 o výmere 278, parc. č. 196 – diel 
č. 3 o výmere 750 m2, parc. č. 197 o výme-
re 27 m2, parc. č. 198 o výmere 11 m2, parc. 
č. 1336/1 – diel č. 9 o výmere 315, parc. 
č. 1336/3 o výmere 27 m2, parc. č. 935 – 
diel č. 2 o výmere 319 m2, parc. č. 1241/32 
o výmere 30 m2, parc. č. 1241/33 o výmere 
240 m2, ktoré sú zapísané v katastri nehnu-
teľností vedenom Okresným úradom v Bra-

tislave, Katastrálnym odborom pre hlavné 
mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1 
a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, 
katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. 

Zastupiteľstvo schválilo:
- súhlas s návrhom dodatku štatútu hlavné-

ho mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti 
mestských častí hlavného mesta SR Brati-
slavy vykonávať funkciu procesného opat-
rovníka podľa Civilného sporového poriad-
ku, Civilného mimosporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku

- prenájom časti strechy na objekte Požiarnej 
zbrojnice súp. č. 995 a nebytového priesto-
ru vo vežičke budovy Požiarnej zbrojnice za 
účelom pokračovania v umiestnení zaria-
dení, systémov antén a káblových trás pre 
riadne fungovanie siete mobilných telefó-
nov GSM 

- uznesenie miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Devín na základe petí-
cie občanov a vlastníkov nehnuteľností na 
Devínskej ceste, doručenej starostke MČ 
Bratislava – Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385 

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- výsledky z kontroly centrálnej evidencie 

sťažností za rok 2016 

Pozvánky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
ako aj celé znenie zápisníc a materiálov z rokovaní 
miestneho zastupiteľstva môžete nájsť na webovej 

stránke mestskej časti www.devin.sk

Vážení občania,

dovoľujeme si vás požiadať, aby ste do nádob v zberných hniezdach na triedený 
odpad vkladali vždy iba príslušný druh odpadu (papier, plasty, sklo).  

Pokiaľ sú nádoby práve plné, poprosíme vás o uloženie triedeného odpadu do 
nádob v inom zbernom hniezde (Devínska cesta, Dolné Koruny, Hradná,  

K zlatému rohu, Rytierska, Slovanské nábrežie), alebo o využitie prázdnych nádob 
po odvozných dňoch (plasty: utorok a štvrtok, papier: streda a sobota).  

Prispejete tým k čistote v našej mestskej časti,  
nakoľko odpad uložený mimo nádob je roznášaný  

po okolí zberných hniezd.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že uloženie alebo ponechanie iného druhu 
odpadu v zberných hniezdach na triedený odpad je zakázané  

a môže byť sankcionované v zmysle zákona o odpadoch.

Miestny úrad MČ Bratislava-Devín
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INFORMÁCIA PRE SENIOROV

UNIVERZITY TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity od akademického roku 
2013/2014 oslovuje prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV) záujemcov  
o štúdium v seniorskom veku a starších ako 45 rokov. „Univerzita tretieho veku“  

je  platformou, ktorá slúži na záujmové celoživotné vzdelávanie občanov, na 
podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu  
a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade  
so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Viac informácií o štúdiu, cenách a organizačné pokyny nájdete na  

http://www.devin.sk/content/aktivity-pre-seniorov


